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Nazırı Şehrimizde 1 Firariler dün tutuldular 

TEVFiK VE ABDULLAH 
ADAMADA ELE GECT. 

Katiller, Marsandiz 
1 

········································ı 

Müddeiumuminin 
(7AN)a Beyanatı Treninin Altına 

Gizlenerek Gitmisler 
1 

Firarilerin Aclanacla yakalanmalan üz.eri
ne dün gece latanbul müddeiumumisi B. Hik
met Onata müracaat ettik. Bize fU beyanatta 
bulundu: Bundan on gün evvel İstanbul tevkifhanesinden kaçarak izleri-

1 ~Naci Elcuil, Hayclarptıfa rıhtımında kencli•ini. harfılıyanlar arasında .. ' 

ni kaybetmiye muvaffak olan katil Abdullah la Tevfik, uzun ve 
ııkı arattırmalardan ıonra, nihayet dün Adanada ele geçmitlerdir. 

,,_ Katil Abdullahla T evlik, bugün Ada· : 
nada tutuldular. Adana müddeiumumiliği, f 
halen tahkik":tla ve firarilerin isticvabı ile i 
meıguldür. Katiller, tevkifhanenin 8 metre 
yükıekliğincl eki pencereıincl en atlı yarak 
kaçtıklarını ve bu i,te hiç kinuenin yardım 
ve müzaherette bulunmadığını ıöylenıiıler
clir. Adana müclcleiumumiliğinclen aldığım 
bir telgrala göre, yarın (bugün) lstanbula 
ıevkeclilmek üzere yola çıkanlacaklarclır.,, 

"Sulh 1 
11 Suriye Türkiyenin 

l ehlikesi .. Teveccühünden 
Ahmet Emin YALMAN • 11 s ~.,bir tehlike olabilir istifade edecek 

B. Naci Elasilin Mühim Beyanatı 

liıe..; 1 
• Elbette olur. Harp 

·•ne .. · 
~na}'i· unut bağlıyanlar, harp 
ltnın •ne Para koyanlar, ıilah· 
'Peku~ 4 Yarıtı üzerine borsada 
en b·· ~.'Yon yapanlar için ıulb Dost ve Kardet lrakın kıymetli Hariciye Nazırı Bay Naci Eli.-
ı-n~~k tehlikedir. sil, dün sabahki eksprese bağlanan huauıi bir vagonla Ankaradan 

birkaç rn bunun sarih bir misalini tehrim1ze gelmittir. 
t?rdUıt~ ~vveı Prağ borsasında Aziz misafirimiz, Haydarpa.pda vali muavini Hüdai, askeri ku
bır haber~ boran muhitinde şöyle mandanlar hükumet, Parti ve Belediye erkanı tarafından çok aa-

- Suı olaşmıştır: 
l3fnıerc~ ~elivor! · mimi bir tekilde kartılanmıttır. 

~~rı. bir Be,Ytrc e o u lllr sine - Haydarpafa lsttı3'3!9nunda 
.:6ltaa adanı: "Yangın va.r!.,, diye Ayni trenle Ankaradan lstanbula 
~ lçtn :ne tesir görülürse Prağ bor- dönen lstanbul Vali ve Belediye reisi 
~ ı-ı. de "sulh geliyor' h beri ·· Muhiddin ÜstUnd" ~. orada bulunan-~ :neu - .,, a oy "6 
Se~ ce dogurmu§tur. lan dost Nazıra takdim etmiştir. A-

~kosı ŞUdur: Bir müddettenberi ziz misafire ihtiram resmini ifa için 
llllı?J ~:1akY8.da borsa oyunu iptilası garda, muzıkasiyle birlikte bir kıt'a 
l'ttı 'Ju.rUını;,...Ur askerimiz bulunmuştur . r, Yoğ "'9" • Kadın, erkek va-
~l'a tae unu kume.r çılgınlığı ile bor Bu sırada müzıka Irak ve Türk mi1-
8ilabıan llnı§tır. Borsa oyunla.n da hep li marşlannı çalmıştır. Bay Naci E-
tııao.d nıa Yarı.şınm yükseltti v. h 18.sll, a.skeriınizi teftiş ettikten sonra 
\lk eler U · gı am 1 n1 ı b · ""''~tı. f ze~e, harp sanayii ile kendisini karşı ıya ara ırlikte ga-
liı~ abrıkala.rın hisse senetleri n dolduran binlerce halkın içten ge
\>e \tr:ı:ı~ı:ıapılnıtştır. İstek böyle c;ok len samimt tezahüratı arasında An
fttlıı.tnışı1r olu:ı~a fiyatlar da gittikçe kara motörüne binmiştir. 
~I bu su·· Gozu dönmllş binl~rce in Ankara motörü, doğruca Tophane 
' edi ~lanma yarışının hep de- r,htımma ynnaşrnı§ ve misafiritniz 
ha\>a. 0~ gtdeceği zannile bir düziye bura.dan kendisine tahsis edilen oto-
Ctınu u oynamıştır. mobille Perapalas oteline gitmiştir. 

~hı ~ birinde ufukta sulh güne- Irakm Ankara Orta Elçisi B. Naci 
Clıı.. aırı-etl · ·· ·· ;;..+U Şevket te Naıırla beraber ı:u.bn'mı·ze ~a en cı.w erı gorunm...,.~ l'. ':l'-

"hırnes· Çok ÇekoSlovakyalıla.rm se- gelmiştir. 
lcoaıov:klfiıırn, değil mi? Çünkü Ç'..e • Doıt Nazınn mühim beyanatı 
lğtlnda ~a herkesten ziyade topun 

li Ulunuyor. 
): al'ır .. 
ı!~ktra i/Yl~ değil... Çekoslovakya 
~~ı b ır gün geçirmiştir. Prağ 
~tı gö UgUne kadar hiç böyle sar
~~e mıh eınıştir. Sililılanma. yarışı 
--ttı ... - ava nu.. · 
tı:ı~leri bel·-..,uıyanlar, ufuk.ta sulh 
lı~~ 1rince panik haline düş
"'41.1.tı "" • Eldeki hisse senetlerini 
~~ ..... 11.dd 1 

k buıı elerint satıp kurtulmak i-
~e ç~ insan çılgınca bir tel!ş 
\. ~ - pinınıştır. Kurulu servet -
Q&.l\ enbire i ..... ı .. ta.... bir gU • e.r ~· spekUlbyoncu 
:11.l'a utz.a n ıçınde iki milyarlık bir 

d ~ bo nııştır. 
~ğu· du l'Sasmm birinci olarak gör-

lt&da Yduğu bu "sulh tehlikesi,, 
'•PQ r kat'i bir şekilde var mı? 

'tllol ı.. t'\ uarometrui 
V ~a henUz mUsbet bir adım, 'i: l~ind an.lEUJma. filan yok.: Fuat 
~ llanl' elu emareler çoktur. 
,~.an bu hususta en iyi baro -
\> bt bir Urada. nikaplı bir ciha.n 
~~ etl>:ı. 8.l-alık bUtUn şidd~tilelfe • 
~t ~!tas ış~· 1spanyol dahili harbi
' btıtu~ alt kesll!Jllş $ieğildlr .. ra.-. 
t ı:ııun alakad filli kontrole 
ll~Cf: ~a ve bu kWtrol tatbik~a 
~e alar Panyada çarpışan yabancı 

't"ll.cud 8.rasında zoraki bir mutar&,; 
~ eea,~ gelrniş dem~. · .. 
~ bol>le e~elleri besli~en devlet • 
lllt i h~ hır mUta.rek'ft'! kabul et-

Bay Naci, dün Perapalas otelinde 
gazetecileri kabul etmiş ve Ankara 
intibalan, Türkiye - Suriye mUnase. 
betleri, !rakın iç ve dış siyasası hak
kında şu mühim beyanatta bulun. 
muıtur: 

"- Henüz Ankaranm muazzam 
tesiri altında bulunduğum için çok 
ıöz söyliyemiyeceğim. Her halde şu. 
nu söyliyebllirim ki, Ankara ve İs
tanbul& malik olan millet hakikaten 

.(Arkası 10 uncuda). 

İngiltere 

Kralının 

Taç Takması 
Ankara ve lstanbulda 

da Merasim Yapılacak 
İngiltere Kralı Altıncı Jorjun taç 

takması mtinasebctile Ankara ve İs
tanbul İngiltere sefareti ve tngillz 
tebaası tarafından bir takım tören • 
ler yapılacaktır. 

Program şudur: 
9 Mayıs Pazar - (Kırım hatırası) 

kilis~sinde İngiliz tebaası için bir di
ni ayin yapılacaktır. Ingiltere sefiri 
ve sefaret erkanı bu ayinde bUyUk 
liniformalarile hazır bulunacaklar -
dır. 

12 mayıs Çarşamba - Anka.rada 
İngiltere sefaretinde büyUk bir ka -
bul resmi yapılacak ve hUkiımet er. 
kA.nı çağınlacaktır. Davet, sefaret 
müsteşarı Bay Morga.n tarafından 
yapılacaktır. 

Ayni gUn sabah 1.stanbulda sefa.. 
ret kilisesinde bir ayin yapılacak 
Türk hUkftmet mümessilleri, ecnebi 

. diplomatlar ve konsoloslar çağırıla -
caktrr. 

Yine o gUn sefarette İngiliz teba
asına. mahsus bir kabul resmi yapı -
lacaktrr. 

İngiliz çocuklan, !ngilterenin kuru 
luşundanbcrl gelen krallann kıyafeti 
ne girerek tarihi bir tören ha.ztrlıya
c~klardır. I 

Tebaa nfi.mma bir İngiliz bir nutuk 
söyliyecek, sefir bu nutka cevap ve -
recektir. 

Yanda Halk 
• • • 
Universitesı 
Ankara, 30 (TAN) - Killttlr Ba

kanlığı Vanda kuracağı halk üniver. 
sitesine ait kanun projesini hazırla.. 
mıştır. Proje, mUtalealan alınmak tl-~tı:ı.~ cephesinin ,Çözüldüğüne 

· lngUterenm kimsenin 
(Arkası 10 uncuda) Miıa/irimiz; T akıim 

. zere bugünlerde bakanlıklara gönde j 
abicluinae 1 tllecektir. 

Firariler, kaçtıkları günden yakalanıncıya 
kadar hemen bütün zamanlarını yollarda ge· 
çirmitler, ele geçmemek için binbir tedbire baş 
vurmutlar, fakat en ıonra yakalarını zabıtanın 
arkı takibinden kurtaramamıtlardır. 

Bu hadiseye a:t dün gece aldığımız tafsilatı 
aynen veriyoruz. İtte, firarilerin yakalandığını 
bildiren ilk telgraf: 

Ada.on, 30 (TAN muhabirinden) - Istanbtil 
tevkifane.sinden esrarengiz ı.u. 
rette k~nn Galata postanesi \ 
,·e:ınedıın Hüse~in Hfümünün 
katlll Abdullahla amca ını öl
dürmekten suçlu Hatayh Te\'
fl.k. bugün burada hükfımct bi
na.lfı civarındaki bir kahveha
nede yakalandılar. 
Sahte hüviyet varakalan 

ve kurıun 
Adana, 30 (To.n muhabirinden)

Katillerin Uzerinde sahte hüviyet va 
rekalan ve birkaç ta k şunu 
çıkmıştır. MUddeiumumilik, iki suçlu 
nun şehre nasıl girdiklerini te.sbit et 
mlye çalışıyor. 

,. Battığı bilclirüen Eıpana tui kruvazörü ' 
Oğrendiğimize güre. katiller, Eslti 

şehirde trenden inmişler ve orada es 
ki mektep arkadaşlarından bazı tay 
yarecilere rastlamışlardır. Tevfili, bu 
vaziyet karşısında Eskişchirde kal • 
mamayı tercih etmiş ve artık tutuna
m.ıyaca.klannı nnlayınca Abdullahla 
beraber Konya • Adana istikametin
de aynlmıştır. 

Firarileri bir otelci tefhi• etti 
Adano., 30 (Tan muhabirlnden)

Ceyha.n otelinde yaknlanan katilleri 
otelin müsteciri B. Şevket tanımış • 
tır. Katiller, Şevketin teşhisinden 
,uphelenerek otelde durmamışlar ve 
odayı kiraladıktan sonra çıkıp git _ 
mişlerdir. Uzaktan takip edilen katil 
ler, nihayet Nebinin kahvesinde yaka 
yı ele vermişlerdir. 

Asilerin Espana 
Adh Büyük Bir 

Kruvazörü Batırddı 

Katiller, derhal Emniyet mlidür1U 
ğllne sevkedilerek sorguya çekilmiş
lerdir. Haklarında yakalama kararı 
olduğu. için her ikisi de tevkif edilmiş 
tir. İsticvap geç vakte kadar sürmüş.. 
tlir. 

Londra, 30 (TAN) - Röyterin aldığı mal un çe~ öre, lıpanya 
Cümhuriyetçilerinin Santander civarındaki ta blı 'eri Eıpana 

~ ,, 
adlı asi kruvazörünü batırmıflardır. Mürettebat lak .'-·e atılarak 
canlarını kurtarmak mecburiyetinde kalmıtlardır.tı to.\ 

besi l b k 
:n an 

Tr.<:,rare muhare atı uçu 1 
saat "'cva.m etmiştir. Kruvazör üç , - !a.rşılay .... 
çeyrek saatte batmıştır. Bir torpito EREGbı mahs~ 
zabitleri kurtarmıştır. Balıkçı gemi • li ek olnn ı:tı 
!eri de tayfalarla meşgul olmuşlar - ET 

1
• L • . ~,iyi olma-

dır. iM .. ':· Vakanm şu şekilde cereyan ettiği :==• 
Herıeyi itiraf ettiler anlaşılıyor: Espana zırhlısı Santan- Ankara, 30 (TAN) _ ~.,.nle • 

Tevfik ve Abdullah müddei umu - der'e giden bir ticaret gemisini ya • kaleti, Ereğli limanında ya~ mış. 
mllikte verdikleri ifadelerde niçin ve kalamak istemiştir. Velasko torpitosu lan liman tesisatına ait proj1.. 
nasıl kaçtıklarını tamamen itiraf et- bu gemiye 12 mermi atmış ise de tut lamıştır. Limanın ismi, Eti liı 
mişlerdir. turamamıştır. Ticaret gemisinin ha- lacak ve çok modern tesisatı0• 

Bu itiraflara göre, katiller, şehre diseyi radyo ile haber vermesi Uzeri edecektir. Bu tesisat sayesindZ, 
dUn gelen marşandiz trenile girmiş- ne cumhuriyet tayyarelerlnden bir fi günkü istihsalimize göre boşı 

lo vapuru himaye için derhal hareket ve doldurma a.meliyelerindeki p; 
1Arkası lO uncuO:a>. etmiş ve attığı torpiller Espanaya i- li.kten dolayı 1 milyon liralık bir~. 

sabet etmiştir. Velasco torpitosu temin edilecektir. L 

Dün ele geçen firari Abdullah 

? 
1044 tonluktur. 1922 de denize indi- Anknra, 30 (TAN) - İktisat 'V 
rilmiştir. Makinası 33,000 beygir kuv kaletine son hafta içinde tanının~ 
vetinde, sürnti 34 mildir. İçinde 102 bir yabancı gruptan bilhassa su vt. 
lik 3 topla Vickers sisteminde müte • liman işleri Uzerinde geniş ve bil • 
addit hafif toplar vardır. yük işler almak içi~ teklifler yapıl 

Espana zırhlısı 1915 senesinde de· nuştır. 
nize indirilmiştir. 16,000 ton ha.emin 
de idi. 305 milimetrelik sekiz top, 
102 lik 20 top ve 10 mitralyözle mü
cehhez idi. Zırhlıda bunda maada 76 
l milimetrelik 2 tayyare topu mevcut 

1 

tu. 
İspanyada Cümhuriyetin ilanından 

1 evvel geminin ismi Alfonso XIIl idi. 

1 
Aıiler Bcuk cepheıinde 
ilerledikleri iclclia.ıında 

Asiler, Bask cephesinde ilerlemi • 
ye devam ettiklerini bildiriyor ve Ger 
nika ile sahile kadar şarkta ve şimal. 

(Arkası 10 uncuda) 

r 

~ode 
Dün Çıktı 

Bütün mUnzzllerden isteyiniz. 
N efasetlne n güzelliğine hay ... 
ran kalacaksınız. 
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Ağda, Laden, Ben 
E ski ı;eylere yeni baıkşda ba • 

kaJlken öyle kalabalık şey. 
Jer hatınma geliyor ki... Nitekim 
timdi beni, lidenl, ağdayı hatırı.. 
dım. 

Bu r.ıesU bunlan da bilmez. Bilse 
bile çok dar anlamlyle, lfigat Mtla.. 
miyle bilir. HalbukJ eski de\ \rde 
bunlar başlı başına hh'er cemiyet 
hi, hatta meselesi idi 

Ben de);p geçivermczlerdi. 

Benin .insan güzelliğinde ve est& 
tiğinde birer önemli yeri vardı. 

Bir lamı, bir kadmm güzelliğini 
anlatırken: 

- Yaradana kurban o.ayan, 
derlerdi. Yanağında çifte beni, 
(veya) gerdanında püskürme ben. 
le-ri va.r. 

Ve bu benler; 
mmral, açık kah· 
ve, kestane, Uvez, 
barut, Uzttm ka • 
rası gibi renkle. 
do ha.f ifllğl, iko • 
yuluğu ile değer 

._.t1.-..;.;::ı;ılliUıC::...ı.....ıu alırlardı. 

Benin natüreli, uydurması var
dı. En makbulü naturel bendi. Na.
türeli olmıyanlar, olanlan kıska • 
mrlardı. Onun için yanaklanna, 
gerdanlanna, çenelerinin bir kena.. 
nna ucu yakılmış kibrit çöpünden 
rastık artğmdan, içine şeker ka
nştınlmıı yazı mllrekkebinden uy
durma benler kondunırlardı. SurL 
ye ve çöl t.aranarlyle ÇerkeWer de 
bunla.n iki kaşlannm ortasına, bu. 

nınlarmm, çenelerinin oçla.rma, 
f&kakla.rma, elmacıklanııa döğme 
ile ( veşme) yaparlardı. GemlcUe
rfn kollannda, göğUslerlndekl ,e. 
killer gibi. Y almz bunlar ya bir 
nokta. ya üç noida döğerl~ O. 

=:~~dlm-

B ugiln natürel veya uydurma 
ben görülmüyor. Acaba ne 

den o zama.n kızlar benli idiler de 
bu zaman bensiz'! 

Meşhur rJ&lr Fitnat Hanıma ye. 
tlşmedim. Natürel, pUskttrme ben. 

leri) le ün salmıı. Fakat yine meş
hur şair Nlğir Hanımı gayri nattt· 
reJ çifte benleriyle Gokauda ~k 
gördüm. 

LA.den apayn bir teYdL 
Bu la.len tek 

nı&.dde miydi, 
~karışık mad 

ıda f ml! Bllml
oyum. Katıca bal 

i l(iJDU kıvammda, 
eri o:ngi katnala 

~:z::~i--oıı::;.:.ı.da it·ift arası bir "'Y· 
dl. Kadın' ı da )1izlerine, en 
çok ~ 1 A ,vapıştmrlardı. Bu. 

... ez vrup _ ...... Zülüf u-nun ' ası \'..-uı. 8ua 
kır··wl!ltur!ada~odasmda şakağa 

.yadan gıreSlifltt modasında aı -
...,. ,.,y., merkez . ağın 
J-- .;me \•eya bir yan 
ilin alınması fo1n? Neden! Neye ıa.. 
Sağ iç meleybn ben! Kadının işi. 

•tlıer araa~ estetiğine akıl, sır er • 
nm tmıi dougttn bUe öyle değil ml ! 
koelovak~buğu şapka.. Omuzlara 
Fransa ~çatı süpürgesi saçla.r. B1k. 

metı, estetiği uvkt, aynaya bakıp 
ba.knwhğı 10ndur mu hiç'? 

Y alım ıu rivayet vardı ki yiı
ze yapıştınlmıyan lidenin 

sinir tutukluğuna, · sinir gerllmesi. 
ne ~oluşu. Amcamnı oğlu bir 
gece Odabafmda İnglHzH Arap Htt 
SllllDla slWılı kavga etınl§tl de sol 
eli büyük bir saldırma yarası al • 
mıştı. Doktorlar para etmemişmi~. 
t.e Sa.raymeydanındakl bilgiç koca 
kanlar o avucuna bir tutam ti.den 
vermlşlerdl. Y edl sekiz ay hablre 
yoğunıp durmuştu. Sonunda yine 
elektrik tedavisiyle g~ti. 

o gün pkak. 
larma tiden ya • 
pıştıranlann bu
günkü t.onınlan 

da kirpiklerini 
yoldurup yerine 
uydurma kirpik 

'--~~~~ yapıştıryorlar. Ne 
o güne gülelim, ne bugtlne yüz bu. 
nışturahm. Bakalun yannkller 
bunlara ne diyecekler! Elbette 
bir diyecekleri bulunank 

Tuvalet ve gtlzelllk maddeleri -
n1n en önemlisi ne yağb düzgtin, ne 
allık, ne rastık, ne de kırmızı tu. 
lumcuklardald Mekke stlrıne8L. En 
amntm, en önemlisi ağda idi. Bu 
ağda akide tekeri olsun diye 
yapılmazdı Suratlara y&pıttmlıp 
ayva tüyleri yolmak ve cascavlak 
kalmak için yapdırdı. 

Blzlm Kulekahvelerlnde en met
hur aidacı, Bafki.tlplerbı Fatma 
Molla idi. Bu, bombort 188ll, yt1zt1 
kemBdi, boynu meııdll flyoagalı, 
iri yapıh esmer Fatma Mollanm 
ağdası kadar kıvamlı aidayı, değ. 
me ağdacılar, Hanımlar yapamaz 
lardı. Ağda YJ&JtlBUI ..... batma 
bir marlfettl.5ölçtlltt olacak. 
teker ölgtlltl k Uınonu ölçtt. 
ıtl aılnlMak. UJll ?~ v~ 
ölçWtl yuıkt"§acak .• 

D aha bitmedi. Ağda kıvam • 
landıktan AOnra da uzun bir 

muamele görürdü. Eller ıslatıhp 
ağda alınacak ve bir mermerin üs
ttlne ~lacak •• yoğunılacak.. a
lman.k .. çarpıJa.cak.. Ancak ondan 
sonra suartlanna şapır §&pır ya -
pıştmıacak ve çatır ~tır, bir ~ 
kimde sökillüo çıkarl)acak. 

Hint fakirleri 
tannıannm attı • 
na, rahmetine ka 
VU!Jm&k için ne • 
flslerlne olmadık 

kenceler yapar· 
'a.nnıt· O devirde 

~::;;.,._....ı..._~, geleelerdl de Jla. 
:mmlann güaelletmek için yüzlerini 
ne lııkencelere koyduldannı görse
lerdl Dehşetten t.orba saka.itan di
ken diken olurdu • 

Bu gi17.elllk tertibinin mel'88lml 
vardı. Bir odaya kapuurlar ve mut 
laka erkeklerden • isterse kocals
n olsun. gizli yaparlardı. Akpm 
gelecek erkeklerine bir gtlzelllk sür 
prta yapmak için miydi ne •• Bugün 
yolunmuı surat gönnttyorm amma 
her yerde yol1* katlar görüyoruz. 

:Aka Gündüz 

Hiden'i~r =================-==ır::======= 
dır. Me 

hemm rofesör Bayan 

Afet GelcR 
refl it 
tür. 

G 
,_,rofesör Bayan Met, dlln eehrl-
ıuze gelmi3tir. Buradan ViY:anaya gl-
"6cektir. ı( 

Yugoslav Talebeleri 

Bugün Geliyorlar 
Belgratta Venif Ticaret mektebi 

talebesinden elli kleillk blr kafile bu 

abah gelırimize gelecek, üniversite 
w Ticaret mektebi talebeleri tarafm

kargılanacaktır. Yarın da Bel-

Bugün 
Bahar 

Bayramı 
BugUn bahar bayramıdır. BUtün 

resmi daire ve müesseselerle mektep
ler kapalıdır. Yalnız yazıhaneler ve 
hususi mUesseseler tatil yapmak mec. 

buriyetinde değildir. 
Bugün resmt yerler kapalı olduğu 

için umumt maaı pazartesi gilnil da
trtılacaktır. ----

t Unlversitesi talebelerinden 48 ltalyaya Gidecek Heyet 

lik ayn bir kafile gelecektir. Roma mUzelerinde bulunan EtrUsk 
Yugoslavyalı talebeye eehrimiz ve eserleriyle heykeıı~z:ınm moli.jlan ya

•lrteplerlmiz gezdirilecek, ziyafet pılacaktır. Bu iş ıçm yakında Italya-
rilecektir. Y.& bir heyet gidecektir. 

YOKLU BiR MOTOR 
DENiZDE Y AHDi 

1 Tayfalar, Denize 
Atlıyarak Yanmak· 

tan Kurt1dular 
E vvelki ,Un lıtanbuldan ot yükile Silivriye 

hareket eden 50 tonluk "Babaoilu,, 

motörü yolda tuluflllUf Ye yanmı9tır. Yanım, 

motörün makine.inden çrlmuf ve otlan l&I'&• 

rak birdenbire büyümüftiir. Kaptan ve tayfa

lar denize ablmak ıuretile canlanm kurtara· 

Ateı ıöndürülJükten ıonra 

Meryemana 
Kandili 5 
Evi Yaktı 

bilmi9lerdir. Evvelki gece Anıavutköyilnde tJI• 
DUn limanımıza gelen motör kaptanı, hldieeyi IÖY· kan bir yangın, beş ev tamamen. J>ir 

le anlatml§br: ev de kımnen yandıktan sonra ıtfal• 
"- Silivri açıklarmda makineden birdenbire alet ye tarafından söndUrUlmil§tUr. 

Ateş Arnavutkoyünde Alçı soka • çıktı. Otlar tutuşunca, söndUrmek imkanını göreme. k 
dik ve hiç olmazsa motörU yanmaktan kurtarmak .ı ğmda 20 nuamralı ahşap evden çı 1; 

mıştır. Bu evde Sultana isminde 
Cenaze alayı Sirkeciye geçiyor çin tekneyi delerek batırdık. Biz de tahlisiye yelken- yaşında gözlerinden malfil bir kadıll 

----------·---ı }erimizi takarak denize atıldık ve sa- oturmaktadır. Sultana, akşam pat JK d • hllden yetieenler tarafından kurtanl. 21 sıralarında civardaki kiliseye git-General 
Abdullahın 

Cenazesi 

Dün Askeri 

Kafdırlldı Merasimle 

ara enız dık." mek üzere evinden çıkmış, Meryeaıa-
Kaptan tarafından Deniz Ticaret na mumlarını da yanar bir vaziyetti 

Y 1 1 v DlrektörlilfUne v~rilen rapor üzerine bırakmıştır. Biraz sonra bu muınlal"" 
O C U U CJ U yangının sebebi hakkında tahkikat dan biri nasılsa yere düşmüş ve ke9"' 

yapılmaktadır. Motör, battığı yerden leri tutuşturmuştur. 

K 15a1d1 
çıkarılacaktır. Ateş, kısa bir zamanda genişleınlf 

ve bUtUn evi sararak yanındaki bbll'" 
lara da geçml§tir. 

Sultananın evinden başka y<ffi. Bugünden itibaren Denizyollan i
daresi Karadeniz hattında yaz tarife. 
sini tatbik etmiye başlamırktadır. Bu 
seneki tarifede bazı ihtiyaçlar gözö. 

Izmirde misafir olarak bulunduğu nüne alınarak değişiklikler yapılmı§
bir akrabasının evinde vefat eden tır. Bun& göre, evvelce İl!ltanbuldan 
General Abdullahın cenazesi diln sa· her salı saat 12 de kalkan ve Hopaya 
bah saat 9,30 da Dumlupınar vapu. kadar giden vapur bundan sonra Ri· 
rlyle Izmirden §ehrimize getirilmi§· zeden geri dönecektir. Buna muka
tir. bil Istanbuldan ~rıtembe günleri sa-

Festıvale 
gelecek 
heyetler 
Festival komit~i, dün yfne toptan. 

mı§ ve Istanbul l!leZOnunun programı· 
nı hazırlamıya devam etmiıtir. 

Lina, Anaataa ve Tanaşın evleri er 
ma.ınen, Kazakonun evi de kıSDleO 
yandıktan sonra itfaiye yangını -· 
dUrmf ye muvaffak olmuştur. AhPl' 
evlerden mürekkep olan mahalle, bd 
yüzden ciddt bir tehlike geçirmfştlt· 
Polis, dikbtsizlikle yangına sebil' 
olan Sultana hakkında tahkikata bit" 
lamıştıl'. 

Cenaze, askeri merasimle vapurdan at 16 da hareket eden vapur bugün. 
alınmış, bir top arabasına konularak ~ itf~n au.t 12 de lgilkacakt.ır. 
Köprü • Sirk~ci yolu ile Sirkeci il!lke- Aynca bu wşta utee1 sa.J>Jb beşte 
esine getirildikten sonra vapurla BU- Zongtildağa varacak ve ancak blr bu· 
yUkadaya nakledilmiş ve aile makbe· çuk saat kaldıktan sonra hareketle 
resine defnolunmugtur. akşam üzeri saat 17,5 ta lneboluda 

Bu yılki fcıtlvıa.l• .!Qllua.ı. ..ı ••• L 

Türk hc.)'cllnln çok ~ olması te· 
min edilmiştir. 

Geçen yıllarda yapılan oyunlardan 
bagka Bolu belediy-eeinin teklifi ka· 
bul edilerek Boludan Köroğlu raksı 
için bir ıet getirtilmesine karar 

Havuzlar 
Müdürü 

Tophaneden Sirkeciye 
Cenaze merasiminde ordu müf etti~ 

!erinden Orgeneral Fahrettin, Askeri 
Şura Reisi General Cevat, Istanbul 
Harp Akademisi Komutanı General 
Fuat ve Ref etle büyük kUçUk rütbeli 

bulunacaktır. 

Karadeniz postalan dönüşlerinde 
verilmiştır. bütün Karadeniz limanlannda.n evve- k 

Usine göre birer gUn evvel hareket e- Kastamonudan da Sepetçioflu ra · 
deceklerdir. sı için bir heyet gelecektir. Aynca bu 

Bu suretle Karadeniz yolculuğu bir yıl kılıç ve kalkan oyunl&n oyııatıl· 
gUn kısaltılmI§ olacaktır. Postalar mamıa karar verilmiotır. 

Van Yolunda 

ayni zamanda Istanbula da eskisin. Sellnik kon8ervatuarmm elli klfl· 
birçok kara ve deniz subaylanm.ız den birer gUn evvel varacaklardır. llk blr koro heyetiyle fistlvale ı,Urak 
ve kalabalık bir halk kütlesi bulun· 

F abrika ve havuzlar mil~ 
rii Cemil, dün aaban-

Toroı treniyle ve Ankara yolu19 
la Vana ıitmittir. Cemil, Vanda 
lktıaat V eki.Jeti tarafından kll" 
rulan büyük tersaneyi tetkik edt 
cek ve li.zım gelen 11lahat itleri" 

ni kararlattıracaktır. 

mugtur. 
Süvari ve piyade krtalariyle ma

tem havalan çalan bir bando da mer
huma l!IOn ihtiram sellmmı ifa etmit
tir. 

Cenaze alaymm Tophaneden hare
ketinden sonra, vilAyetten dönmek
te olan aziz misafirimiz Irak Harici
ye Veziri B. Naci Eli.sil, Karaköyde 
durarak otomobilden dI§an çıkmıı ve 
merhum Maregali selamlamıştır. 

DIGER HATLARDA eylemesi hakkındaki arzum kabule. 
Diğer taraftan Mersin hattında da dilmiştir. Konservatuar mUdUrU Zi. 

ufak bir değişiklik yapılmıştır. Eski- a bu a otuz birinde Balkanlara 
den her hafta perşembe ve 88.lı gUn- Y ' ym 
leri Istanbuldan Mersine yapılan se. ve Peateye gönderilecektir. 
ferlerden salı günü olanı bundan son. Bay Ziya, Balkanlardan ve Maca-
ra on beş günde bir yapılacaktır. riatandan gelecek heyetlerin seçimin. 

Denizyollan idaresi Mudanya hat. de bulunacak, gittiği yerlerde mUl!likf 
tı için de bir yaz tarifesi hazırlamış- üzerine de tetkikler yapacaktır. Festi· 
tır. 15 mayısta tatbik edilecek bu ta. val esnasında mehtap llemleri ve kır 
rife ile bilhassa Bursa, Mudanya ve eğlenceleri de tertip edilecektir. 
civar halkının bUyilk bir dileği yeri· 
ne getirilmiştir. 15 mayıstan itibaren iki Eroinci 

Kasımpaşadaki fabrika ve ha~ 
!arda lnga edilerek birkaç gün e'f/'/ 
parça halinde Vana gönderilen 1': 
ellişer tonluk Uç vapurun orada 
montaJ1armda da hazır bulunaca~ 

Fabrika ve havuzlar mUdUril, 'V 
gölU tersanesi hakkında hazır1IY8-ca
ğı raporu dönüşte Ankaraya uğı'Uya
rak Jktısat Bekiletine verecektirl,rtı-

her cumartesi günleri saat 14 te Mu· 

Ml·saf·ır Prenses danyadan Istanbula bir vapur kalka
cak ve bununla bUtUn bu civar halkı 

Tevkif Edileli 
B. Cemil, bu arada hawz ve fa t

k&larda yapılmakta olan yeni tel!ltsa. 
la Haliçte kurulması kararı~:_ 

Aksa.rayda kurduklan blr eroin lan tersane işleri üzerinde de teııı
fabrikasında yakalanan l!IUçlular, ih· tar yapacaktır. 

hafta tatillerini Istanbulda geçirebil
mek mıktnlarını elde edeceklerdir. Is
tanbula inenler pazar güntl akşamı 
buradan hareket edecek diğer bir pos 
ta ile Mudanyaya döneceklerdlir. 

tisu mahkemesi müstantlkllğl ta~ .. , .............. 111• 1111._111 •• _ •• 111 ............. -• .. atJ'-lll•-•..ıın,,..,"-
fmdan sorguya çek llmltlerdlr. 8UJ\ 

Bunun gibi yine her hafta cumar· 
tesi gUnlerl saat 14 te Istanbuldan 

lardan lkll!li tevkif edilmi,, dördü Ber· 

best bıralulmıl!ardır. Tevkif edilen
ler Mustafa ve Jiraydır. 

bir vapur kalkacak ve hafta tatilini 
200 

Kutu Kibrit r.ı.•-
Bursada geçirmek isUyenleri götüre. ~---
cektir. Tutuldu 

Pazar günleri de yine Mudanyadan Cerrahpa.p.da oturan ŞllkrU lamln-

BiRKAÇ 
SATIRLA 

K onservatuarda lmttııanl~ 
mayısta baş~• 

ıa 

akpın Uzerl kalkacak posta yolcula- de biri, evvelki akp.m BUytıkderede 
rı şehre döndUrecektir. Aynca yaz kibrit fabrikal!lmın ambar duvarmdan caktır • 

Z eh1rll gaz ~ OD -~ 
açdarak clenlere .....,. 

tarifesi ile her giln tstanbuldan Mu- içeri atlıyarak 200 kutu kibrit almJt, ............................... 

~nyayasad8~tanM~an~~nb A;ç;~~r;~~n~ya~k~a~ı;•~m;ı~,~~~·~~==~=~==~~=~~~~~~~ 
~!::~~la saat 11 de aefer~r ya. =rrAfM/,\•~ HAVAJ 

SOYADI - -
ALMIY ANLAR 1 c\ı:~T~Jı ---------: -

Yetltköy meteoroloji iıtaıyonmıclan alı • 5 inci ay GUn:31 Kasıırı:175 
Soyadı alınması için verilen mlld- nan malimata ıöre, Y1UdamU11D Sarla A. Ruın• 

So d al la "- nadolu ve Karad..U. Nhil mmtakalarmm 13M Hicri 1858 
det bitmiştir. ya I mıyan r .,...sı bulutla, diler mmtalu.larm açılı: ohna11 mub er: 19 Nisan: 181 

Bir mUddettenberi l0hrimlzde bu- Ura.dan 15 liraya kadar cezalandırıl· temeldir. RU.ılrlarm Sarld Anadolada O"l 1.2,1 
ıunan Italya Kralının kızı Prenaee maktadır. Maamafih, mazereti ta· ~~i:;ı.:!:'.~':;=daec1?ı::kt~ · Güneş: 4,59 - g e: 19 04 
Maria, dün de Il!ltanbulun görWmlye hakkuk edenlerden para cezası kesil· DUNKU HA VA Iklndi: 16,03 - Akşam: 3' 04 
degver yerlerini gezmi§tir. Yukankt miyecektir. 15 mayısa kadar soyadı Dün hava. hafif bulutla ıeçmlı, rlqlr u Yatsı: 20,47 - Imst.k: ' 

anı li ka k 1 klar kin eımiıtir. Ha.va t.uyi1d 760 milimetre, ha. 
resim, bu ziyaretler sırasında alın- almıy ara va ve yma am ı raret en çok 19, en u 9 untiıırat olarak 
mıştır. tarafından ad verilecektir. lru ... Htilmiatir. 

Bugünkü hava: AÇIK 



Cenevrede Müzakereler 

Sancağın Kontrolü 
Meselesi Görüşüldü 

Yeni · 

Alman 

Tayyareler 

An karada 

K.· Ciano Petrol 
imtiyazı ~şi ile 

de Meş9ul Oluyor 

\lflEK 
z 

Kanunu 
Kolaylaıtıralım! 

BeDd Ull'lardanberl IÖktip gehla 
ve reeml dalrelerln havuma slnmJt 
olan bir ruh bbe bUerek, bllmlyerek 
dahna devletle halla ayn zaviyelerden 
göstennekte ve bu ytlzdea halk ol
duğa kadar memur ve devlet te zarar 
görmektedir. 
Anlatacağım teY basit, ufak bir 

h&dlaedfr. Lakin onun doğınuma ta. 

Suriye • Sancak 
~Ünasebatı Nasıl 
anzim Edilecek? 

Tiran, 30 (A.A) - Kont Ciano, dün ltalya kadaüm eden haleti ruhiyeyf pek iyi 
. mdaki • 1 ikt d.. .. izah ettiği Jçbı burada zikre li.yık ıle Arnavutluk aru ııyu ve 11& ı mu- ""rdiim. 

nuebetler hakkında Kral Zogo ile uzun bir go Ufak ta olsa gayri menkol bir yeri 

mülakat yapmıtbr• olan herkee bilir ki, devlet, bbıalarm • 
Italya Hariciye Nazın ,bu ~ü~i.kattan so~ra :ay· gayrisafi senelik fradmm yüzde ytr

yare ile Berata hareket etmiştir. Burada ımtiyaz misini ~ sonra kalan mfk. 
ları Italyaya veri.J.mi§ olan petrol madenleri vardır. tardan evvel bina verglsl lsmlle yttz. 

Siyasi Italyan mahaffünde, Tirana konuşmalan es- de 12, soma da buhran vergisi na. 
nasında hiçbir yeni anlaşma yapılmadığı kat'i olarak mlle meekenden bu vergtnln altıda 

L~~e, ~ (A.A) - Anadolu Ajammm beyan olunmaktadır. blrlnl, lratlardan da l1~ blrlnl alır. 
"'Arnavutluk petrolleri Böyleli.ide vergi mlktan meskende ~&bıri bildiriyor: 

le ~er konıiteai dünkü içttnıamda Suriye 
~ ed ILr~ında mütekabilen rabıtayı te
~ethri ecele &Ja.nlar meselesini, Milletler Ce-

Roma, 30 (A.A.) - ltalyan matbuatı kont Ciano- yttzde 14, akarda da yibde 16 olur. 
nun Tiranda büyük bir samimiyetle kabul edilmi§ oı. Kanunun mMkenle, iradı böyle 
duğunu kaydetmektedir . ayınrken mesken sahiplerini himaye 

'" 
11 

Sancakta.ki kontrolü meselesini ve 
"' 't~tn ıil~tan tecridi meselesini, Franııı 

Gazeteler, Kont Ciano'nun petrol mm.taka.smda ettiği meydandadıl'. Bu da gayet 
yaptığı aeyahatten de bahsederek ltalyanlarm mem- mantıkidir. 
leketlerini ecnebi ithalatından kurtarmağa muvaf- L&kJıı bu kanunun tatbikine dair 
fakıyetle uğraştıklanru ve ecnebi inhisar §İrketleri- sonradan yapılan talimatnameler, 
run mukavemetlerini de yeneceklerini yazmakta- Maliye Veki.letinln t.amimlerl ve bu· 
dırlar. na da1r umumi tah.riratlar 1§1 o ka

~ eb...:_.~Jeleri üzeNnden, tetkik ve müza.k& Devlet havayonan idaresi hesabına satın alman yeni tayyareler, yakın-
~· da muhtelif şehirlerimiz arasında bava seferlerine başhyacaklardır· Yu 

8utt 'CIJaQ da dil uzatıyorlm karıki resimde bu tayyareleri Anka ra hava istasyonunda görüyorsunuz. 

~:a:~.çık~ "Eikabes,, guetesil K .. • f Volga 
~de~rklerinA~takya .. ca. OSelVanO KOÇUK HARiCİ 
-<:re hliCUrn bulunan diğer Türk 
~CUt Olan ettiklerini ve ellerinde k HABERLER 
~Ye ~ur'anıkerimi kopardık- An araya Bulgar ordusu Sofya gar. 
~ Oldu c:_anude giddetli bir karga - n.bonu kıt'alanna 6 ma 
~.. 8Unu Yazmaktadır. "Elka -
~ ~ine göre, bu hattı hare - G ı • yıst.a yeni sancaklar verilecek • 

~~bir ~ efkin wnumiyesinde e 1 yor tir • • 
'l'urkJ . uyandırmıştır. Bu gaze . . . . 'eafn et'lnAntakyadaki İran konso Ankara, 30 (Tan muhabiri bildiri- y upl&vya B&§veklU B. 

"e lran k!e toplantılar yaptıklarını yor) - Buraya gelen habe.:le:e gö - Stoyadlnoviç, Macar e. 
ltuıdUkı !l8olcıeu ile müşaverede bu- re, Bulgar Başbakanı B. Koseıvanof, kalUyeti mttmessllle -
~ ·~ YILZnıaktadır. Ayni ga ha.ziran ayı içinde Başba:kannnızm rUe görtlşmü~, isteklerinin ta. 
~~onaoloeanesi Türk pro Londra seyahatinden sonra ve Dı, hakkuk ettlrileceğlnl söylemiş -
~ bir merkezi mi oldu?,, Bakanmuzm Bağdat, Tahran ve Mos tir. 

· kova seyahatinden evvel Ankaraya 
a. --.. gelecektir. 

il\ fi"' + -1 Bulgar matbuatında, Başbakanmu 
lJ n yon n zm Sof yadaki temasları ve beyan1.tı 

" nın akı.sıen .hiUA: devam etmektedi., 
IQ I Gazeteler, TUrkiye ile Bulgaıiırta • g 5 a V nm, Balkan paktından çok evvel im. 

zalamı.ş oldukJarı dostluk anlaşması 
l~ 1 na sadık kaldıklarmı ve Bulgarista. 
fYI e C i $ine nm Balkan paktına iştirak etmese bJ 

,. le, mütemmim anlaşmalarla bu daya 
~ ---- nışma manzumesinde bir yer alabile 

t1,ara., 30 (A.A.) _Bugün Hilmi ceğini kaydetmektedirler. Bu arada, 

lal' to ~kanıığnıda y ı1 K . Bulgaristanm Türkiyeden hiçbir ta • 
)Mı u_P1antısnıda '"N'rkiap a~mha~u Iebi olmadığı, iki memleketin halle-
-"" oıe So .a. u ye cu un • . 
~ b.ı "Yet ll<>syallırt. Cilmh . t. I dilmesi gereken bır anlaşmazlığı bu-

QırU '"· unye .. 

• 
Y unan Ba§veklli Meta.k • 

w, Ymıanlstanm rtir 
'.dye, Yugoslavya ve &manya 
ile m~k bir ab'Uet takip 
.!tmek mecburiyetinde olduğu • 
nu söyleml§tlr • 

• 
B ulgar kralı, paskalya mu 

nasebetile 468 siyaset 
ve hukuku imme mahkftmunu 

affetmfttlr • 

•. 
M akedonya lhtllil komite-

sinin muhakemesin . 
:le müddeiumumi 10 Make. 
lonyalmm idanımı istemiştir. da l4o.k~ arasında 20 ilkteşrin 936 lunına~ğma bilhassa tebanız ettiril 

\"ada ı. ..... _ ed'l . 1 mektedır. -~~~~~~~~~==~ -.- ı mış o an an- .. Türk" -=-
'1 Qııı .. _. taacukin . . Söylendiğine gore ıye ile Bul 
ır.~·- e aıt kanun liyıha- garistan arasında B. Köseivanofun Hava Kurumu 
:-Qı -oe 'Ve kabul edil · t' 

8-.~ Utay bundan mış ır. Ankara yolculuğundan BOnra iınza _ 
taı~?'rab1.0n) ve Ce soalnrTua, Hasan !anacak anlaşmanın mevzuu; Bulga. 
~ü·. taratın m nca (An . ·ı u s:ıa PN:_ 
ıı.~ dan verilen ve bütün ristanda sayısı mı yon ...,.an ... 1.U'kün 
~ b..l:-8lirekli alkışlari 

1 
k 

1 
ana vatana yerleşmesi hususunda bir Ankara, 30 (A.A.) - Türk Hava 

~.?'81daki taı-: . Y.e arşı a. "Göçmen anla§m&Sl" olacaktır. 
h.~ • .ıu-ın tasvıp ederek 

Marıı Y apıllyor 

Moskova 
Kanalı 

Moskova, 30 (A.A.) - Yeni Vol. 
ga • Moskova kanalından geçen ilk 
vapur dün Moskovanm Kimki nehir 
limanında rıhtıma bağlanmıştır. Bu 
kanalda işlemek üzere yapılmış o • 
lan bütün bir filo 2 mayısta Mosko. 
vaya gelecektir. Volga - Moskova 
kanalı 128 kilometre boyunda 85,5 
metre genişliğinde ve Volga üzerin • 
de işliyen bUyUk vapurlann geçmesi 
ne imkan verınek ·üzere 5,5 metre d& 
dfiliğindedir. Piğer nehir ve kanal • 
lar vasıtasiyle bu kanal Moskovayı 
Ka.radenire, Hazer denizine, Beyaz 
denize ve Baltık denizine raptetınek
tedir. 

Ekmek 
Tipleri 

Ankara, 30 (TAN) - Sıhhat Ve. 
kileti ekmek meselesi hakkında uzun 
zamandanberi yapmakta olduğu tet
kikleri bitirmiştir. TUrkiyede bütün 
ekmekler,. dört kısma ayrılmakta • 
dır. Nüfusu 25 1bini geçen şehirde ek 
meklerin glüten miktan ayni olacak 
ve bunlar linyit ve taş kömüriyle 
işliyen ve iskandinav memleketlerin 

1 

Kralın Evl~".;..;e:/,. ifi RomaJa 
go, ..,-.uyor 

Sofya, 30 (TAN) - ~ra gazete -
sinin yazdığına göre, Arnavutluk 
Kralı Ahmet ~gonun evlenme me -
selesi, Romada görüşülmektedir. Se
çilen prensesin ismi henüz gizli tu -
tuluyor. Maamafih, bunun bir ttaı -
yan aristokrat ailesinden olduğu an
laşılmıştır • 

Ahmet ~go, Yugoslav Kralı Peter 
müstesna olmak Ü1.ere A vnıpanm ye
gane bekar kralıdır . 

Roma - Berlin Mihveri 
Berlin 30 (TAN) - Doktor Göbele 

bir nutkunda, Roma -Bertin mih
verinin sağlam ve devamlı olduğunu, 
A vrupada ıuurlu milletlerle bolşeviz -
min bir mücadeleye giriftiğini eöy -
!emiştir • - ~ 

Tiran, 30 CA.A.) - ont Clano, 
bugün kralla iktncl bfr mUIAkatta bu 
lunmuştur. Gazeteler, İtalya dış lba.. 
kanmm ikametine uzun makaleler 
tahsis etmektedirler. 

Bütçe Müzakeresi 

Yakında Baıltyor 
Ankara, 30 (TAN) - BUtçe en • 

cümeni, bütçenin masraf kISmı \lze 
rindeki tetkiklerine devam etmekte -
dir. Mülhak bütçe ile idare edilen da 
irelerin fasıl ve maddelerinin tetkiki 
bitmek üzeredir. Kamutay heyeti u
mumiyesi bütçe mUza.kerelerlne mL 
yısm 15 inde ba.şlıyacaktır. 

MONTRÖ 
KONFERANSI ' :tıUı g{fnu toplanmak Uzere içti-

' it ayet vermiştir • 

~: "'· M Y··1ı. 

Kurumu tara.fmdan bir hava m8Jll de kunanılan hususi tip fırınlarda ya 
kültesi müsabakası açılmıştır. Şart • prlacaktır. 

Maarif Vekilinin Seyahati ları hava kurumu merkezi tarafın • Vekalet bu hususta ziraat vekaleti Montrö. 30 (A.A.) - KapitUlb • 
dan istiyenlere verilmektedir. namına tetkiklerde bulunan profesör yonlar konferansmm umumi komia.. 

il\! -IYeJtil • u . ek Rei•liiine 
it ıf)aretl "~ liartciye Vekilinin res
~ lklitıeti e:;: esnasında asil Yugos • 
l'lı..\ ~et rafından şahıslarına ve 
~ g~ ine, kendiliğinden göste-
~ l!eınpati, biz Türk milleti 
~\ ın:~ ~Utehassis etmiştir. 
~ 01e.n e~ Yugoslav milletine 
~ Olan ~ hisleriyle hema -
hı..: ~ u temas, milletlerimizin 
~ l'e b~~ medeniyet hizmeti yo
"-~ uaıkan ko ul \te llıuh mş anınız ara • 
~~ a.den~ti kuvvetlendirme 

dit idealinde kıymetli bir i-
~\. 

~tlıı.~ te§ekkür ve muhabbet 

d., -~~ ve Yugoslav milleti • 
~ ~ ·:efah ve saadeti hakkın. 
"'1~ dileklerimizin yüksek reis

~~ )il dan Yug~sl~:?'a meb'usan 
tft~ "e'kUJ. kaek reıslıgı vasrtasiyle 

' erine iblağını teklif ede-

' a:o; Nö;.at 
~ llıtıaya Gidiyor 

Ankara, 30 (TAN) - Maarif Ve • Müsabaka müddeti bir temmusa Jengross'un mütaleasmı sormuştur. yonu bu saıbah toplanmI.ftır. Fransız 
kili B. Saffet Arıkan bu hafta içeri- kadar iki aydır. Profesörün yaptığı tetkiklere göre murahhası de TeM&n, Fransanm 12 
sinde Ankara köylerinde bir tetkik Birinciliği kazanan esere yUz Ura bugün Türkiyede 21 tip ekmek ya _ senelik bir intikal devreel kabul etti 
seyahatine çıkacaktır. mükafat verilecektir. pılmaktadır. ğinl beyan etmiştir. 

~----------===::=:_ ____ _:_~~.--------~~:::=~:._-----~ 

Halk Cephesinin Karşılaştığı Buhran 
F ...... parlimenro.an.: mıı. r ............................. ··~:···:;:::::~-··ı dJilnl 11111a1mıt. bpltallot 1ı1r .... 

~1?:;§~~: ...... ~~~: ... ~~~~ .. ~1~111~~~ti~J =::~~::~~ 
lök mesaili hafta ise birç-Ok 8Ul&yle Yalnız hükftmet ve yalnız aınete slyuettnı tadil etmlt, bütçeyi mUm Fakat bttttbı bu tefebbttsler e. 
uygun gelmediği için bir talmn hu. sendlkalan değildir. Halk cephe • kttn mertebe denld~tirmek için wh bir tesir yapmamıı ve ml1frlt· 
ZU1'8uzluklara sebebiyet vermiştir. sine muhalif olanlar da muhalefet- nafıa proiramou tatil etmek tat. ler hilldllııettn bir istikraz De btt • 
İşçilerin kazanmış olduklan lmti - lertnı ileri göttinnilşler ve yalnız bik olunan içti . 

1 
' yük bir nafıa programım tatbik 

yazlar, Fransa sanayi aleminde bek htt.ldimete de;til, memlekete zarar lununcıya kada maı ısHelhrllarnlnhazmo. etmeelnl, ücretleri arttmnasmı ve 
lf'nen ı;ıulh ,.,. ~ükuuu temin etme • verecek dereceye vardırmışlardır· r yen tatbl • 
mJş bulunuyor. ~ Siyasi münekkitler vaziyeti kapka- kini geçiktirm~k istemişti. Fakat Yaflanan ltçUere tekaüdiye bağlan 

lr;çjler yeni diJekler peşinde koş • raııbk görüyor ve para buhnıımı M. Blnmon müfrit taraftarlan bu ID&llDI istemekte lsrar etml§lerdfr. 
muşlar ve grevler blrlblrinl takip Blum Ue hüldlmetinl 1§ bafoıdan duraklama ve gecikmeye ancak Is. M. Blum bu metallbl kabul edeme. 
etmişti~. iş sahipleri gittikçe sert. atmak için veeUe olarak ımnam - tem

1 
rdliye istemlye muvafakat etml§. mittir. Çtinktl bu metalibl kabul 

ı~mekte ve geçen haziranda yapı. yorlar. Bunların bir kısmı, Blum e • eQnek, vakfe devrine IOll vermek, 
lan mukavelelerin yakında bitmesi htlkftmettnln çıkardıg. kanunJan Müfritlerln sabrrsızlıjma karır 10 mUyar frankhk bir ll!ltlkru 
berine mühim kanşıkhklarm çık - her ne behuma oluna oleun yık • gelmek için uğrqaalar efkln a- aktetmek, müdafaa lstlkruomı ya 
ması beklenilmektedir. M. Bla- mak ~ otrafllllflar ve vaziyeti mwnlyenln tahammWönü sulistl • pddıjı unda verOea IÖllÖ tutma • 

mun geçen martta itimat wıitcl te. iç.inden çdalamıyaeak dereoede b- mal etmemek IAzmıgeldlğlnl, baf. mak olar. Ve Fruısa, tngllt.ere w 
mtnau netloe8lnde sağlamlanan nttırn:uılardır. BulAu htlk6metin ka hiç bir hilldllııetin bu kadar kısa Amerika De yapdan ~ taraflr an • 
franga kaqı yeniden ltlmafıHzlık bir takmı yanlqlan, ltçUerln saba. bir zaman içinde bu derece mllhJm laplayı telıllkeye koyamk bir vad-

dar ~trefll hale getlrfr ki, ba mee
ken kaydlndea istifade edenler as
gari hadde iner. Bundan dolayı da 
belkl bu tahrlratlan, talimatname
leri gönderenler memnun olurlar. Fa
kat dikkat etmeder ki, kanunun bil· 
tttn mesken sahlplerbıfn himayesine 
dair olan arzusunu göçletthmltler ve 
onun tahakkukuna mini olmQllardır. 
işte sbe buna dair bir misal: 

Bir apartmanın dört dalreslncJen J. 
kisini kiraya veren mal sahibi kalan 
diğer Od dairede kendisi oturuyor 
ve o lkl katın vergisini mesken eea
amdan veriyor. Bu adam vefat edin· 
ce hep beraber yaşamakta olan ~lak 
~fa mesken kaydinden istifade e
demiyor. Çünkü bu buhran vergisi ka 
nmıunun ınıretl tatbikine dair olan 
bir talimatname ''taylan mutuarnf 
olan hissedarlardan bir veya bir~· 
lllD bir y~ otunnw ile IDMkem 
bydl tahaldnık edea.ıes,, dlyonmı11-
Varisler izah ediyorlar: 

- Aman efendim! Ortada detlf
mlt bir teY yok. Bb Ud katta ~ ayn 
gayn olmadan oturuyoruz. 

- Olamaz, diyorlar, Yalnız bir kat 
~in ne ise; Wdn lklnd bir daire ela. 
ha olunca hissedarlann ayn ayn o
turduklan anlqılır. Her daireyi de 
ayn ev teJikld ederiz. Hissedarlann 
bir kı•mmm bir evde, bir kısmının 

diğer evde otun:nuı bu evlere mesk• 
vufmı vel'ellllyeoeğl için, siz de bua
dan istifade edemealıılz. 

- Efendbn, kerem edin? ffz b9 
iki daireden birin~' oturur, yer içe. 
rb. Diğerinde de çer~ Daireler a. 
taktır. Ancak bu . I:. • tıe Od dairede 
oturablllrls. bh 

- Dofru amma tak"' .atname 1>11-
le diyor. 11 to. 

- Peki ı Biz bu iki Jl an .. '1 içeni• 
merdivenle blrlblrlne ~ar§ılay.!<f 

- O aman mliracı,),i mahsu.1Jn& 
komisyona havale ederi ek olan ~. 
dahilden böyle bir merd. iyi olm .. 
rtne merbut ise bir dalreır. 
yoluna gideriz. Belki o Vlı..=-• 
bir dalte teklinde mesken ll}llle • 
Amma bunmı lçJn de uzunca mıt 
amele llzmı. 

Şimdi '° ~trem eekll gartt. 
nm ya? Bunun sebebi kanonun 
ladmı anttmnadan ve haDan ~ 
vaziyetini ~tittlnmeden kanuna ı 
tud bulne lehine ~vlnnlye çalı 
mak sllınlyetldlr. Halbuki kano 
koyanlar itin bu kadar kör dUltL 
ohnaamı ttiphMlz ll!ltememJtlerdlr 
Onlann maksadı para hnnan yer
lerden fazla buhran vergisi almak w 
içinde sahiplerinin oturduğu yerleıt 
de daha hafif bir vergiye ballamalr· 
tır. Öyledir amma it bir kere yukar
da eöyledlğim kalem havam içine 11-
rlnoe itte bffyle olar. 

Balbold bilmemll ve unatmamanm 
gerekUr ki, vullemlz kanunun tat. 
blkatmı aıorlaftumak delil kol&ylat-
tınnaktır. 

B. FELEK 

Ankaraya Giden 

Üniversiteliler ~ ~ (A.~. )- lyi malftınat 
t\~ ~ ~de beyan olunduğuna gö 
~~ ' anciye nazın Fon Nöy -
a ~ ~Yı ziyareti programında 
Uı- ~ ~k Yoktur. Fon Nöyrat 

ba§göstermf3tlr. Blum btlk6meti. ınzlı~, Blum htik6metinhı bugtinktt ıslahat yapmadığını, ltizul'D9m yet lhdu ederdL 
nfn vahim hldiselerden ~ buhran ne kartdafmuma saik oL grevler ve dislpllnslz hareketlerle OnUmtlsdekl gtinler Franmı hlL Unlveraite kimya talebesinden b-
için müfrit unsurlara kar&• kuv • mut ayılır • yapılan işi bozmamak gereklt'Ştijl- k6metlnln halk eepheelnl yıkılmak. labahk bir gnıp doc;entleriyle bera-

mayı ziyaret edecek • 
vetU bir vaziyet almak niyetinde M. Blmn bu gttçlWderle karşıla- nl anlatıyorlar. M. Blumun kendi- tan korumak lçba ne yapaeajını ve ber dün akpm Ankaraya gltmlıler-
olduğo anlaşılmaktadır • pcağmı blldllt için para ahlplerf. si de söylediği nutuklarda disiplin hangi tedbirlere bat vunealnu göe dir. Bu kafile kömür sergisini ~eze. 

Fakat bütün bu lıldlselerln &mUI nln emniyetini k•p.nrn&k ~re mali ve itidalden aynlmamak llzmıgel· terecektlr • cek ve tehrimilıe dönecektir. 
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G·· 
undelik _Gazete 

Uzak Diyarlarda Türk Görüsü G- N eJ ~ 
• . FIKRAÇI -BAŞMUHARRiRi 

Ahmet Emin y ALMAN 
'l'AN• 
kirde ~ hedefi: Haberde, fi· 
.. , er feyde temiz d"". 

l"iiıt, lalniıni , u 

Birmanya, B ı rm an yalılar H~~~: .. :~!~:ı::'. ,. 
Raıetea. , __ olnıak, kariin 
~ ı O&&aqya çahtmaktır • 

.;NO~ESELELERll 
•lllleket Hakkında 

y abanclların Öl .. . .• 
ı çusu. 
ltaııbwun Kaldırımları ve 

b- Dilencileri 
&\ÖQıtlr 

~ ~ 1erg1slnde bulunmak tize. 

bay" De ~ gelen bir tnğllb 
- leekt llUftuk. Bize dedi ki : 

te Y"'1 latuabuıa uğramasaydım 
Peyda ~e baklanda Ankarada 
clö~. duygu1ar1a Londraya 

..... ~itin 
IQI~ • ' dedJk, İstanbul fena yer 

...... 

TEK 
ÇOK 

BAŞINA 

ZENGiN 
BiR CiHAN 

C enup Aıyumda, Hint denizinden COf&D dalıalann yala • 
dıiı sahiller, tabii zenpnlilderin kayn&ftıiı memleket

lerde betiklik ederler. Hindiatan, bu yolda bütün cofrafyayı, ta
rihi kaplayan koskoca bir miaaldir, batlı batma bir heybettir. Q. 

rada neler yoktur ki ..• 
Birmanya - ki Hindiıtanm kolDfUIUdur - oraıı da bqb 

bqma bir alem, bir cihandır. Burün bir müatemleke olan ko • 

ca Birmanya bizim için meçhul b~r dünyadır. Oralarda uzun 

müddet dolaf&Il bir Türk bugün fU sütunlarda Birmanya denilen 
servet memleketinin çok meraklı olan iç yüzünü anlatıyor: 

"' ~ erı. Yer olur mu! Dünyanın 
~~ hrL. Bir daha ömrttmde 
~ ~ ~~llşnıiyecek endişesi _ 

t q,~retıe bakıyorum. Fa- H indistanda yeni anayasanın 
~Ye ~da bir türlü ylirU • mer'iyet mevküne girdiği 

YAZAN: te YUJc ~d Sendellyorum. En ve bu yeni kanuna göre Birman -
~~bir elert bu halde görünce ü. yanın imparatorluktan ayrıldığı • 

illa har Cerlllk intibaı kalı'-·or. ı 1 af dh_ .., adını " nı son ge en te gr ve radyo ha • 
~cfıer d da karşınıza rıkan berlerinden öğreniyoruz. 
lllaı hlr se e Yeni Tiirklyeye yakış • 
' faJet \'e dü kUnlük Filhakika, bu karar tabii olmak 

E. Hamdi 
"-ıil~rlyor • ş man • 18.zımgelir. Çünkü Birmanyanın 

lectı -..-.qı Hindistan ile ne örfi, ne dini ve ne de 
t-.~eslne 1z .. 'V~ dUencl... İstanbul be- Irki hiç bir alakası yoktur. Bir • 
--~ .... _ -qı tekrar edilen ebedi 

Birmanyanın büyük abiJeleri arasında 

dorların her iki tarafını işgal eden yim: Beş ytlz işçiye gördürUlecck 

0S7EL 
····~··· ... ················! t'aı...-~\'ıUQ " manyalının, dili, dini, edebiyatı ve 

~ ... •eni ve güzel !)eyler 
cleJeı. \'ff!k lYL .. Fakat başlıca cad- dil.şünUşü itibariyle Hintten ziya -
fi btıi'; 1111ecek ve yabancılara kar. de Aksayı Şarka yakınlığı vardır. 
611 ..... ~ taı. .. ~- •te Buralarda çok dolaşmış bir Türk 
.;'~ \'e ~~-bir h&le gel -
haııecındll.4.~ dilenci dava- sıfatiyle "TAN,, okuyucularına 

lle1e cllle -~ıı sonra... Birmanyaya dair biraz malümat ::U a1ıy0,~~ derili gittikçe acı bir vermek isterim: 
lıı... -~ rtada kısmen kurulu Birnıanya, flmali garbiden ve 
~la~ ticareti var. Kısmen şimalden Chittagong, Ma.nipur. 
lla~ gece yanlanna ka. Assam ve Çin hududundadır. Ben-
baJOşı. hıaaa.&l&:Uıiüvor. -= .- 1.!al körfezi. Sivam şarkına, Ma -

'---- _ 111 bu meseleyi bir laya yarımadası da cenııbunn dil • 
ib.L~ e&elesl nedlyor, 1'll şer. Birmanylh küçUk (Shan) 
~ 0~bitanm elinde hiç bir pren~ği de dahil olmak Uzere 355 

'-1> tını gördük. Vakit ,.a- bin kılometre murabbalık bir saha 
~llllttortı. llokakJaı.da.Jd dllencllerl üzerindedir ve (13) milyondan zi-

' • 8llllları hep bird h yade nüfusu vardır. ıa..._-)'e verı en ma • 
~.,_.. ıneıı::::1• DllenciUği kanun • 

' Yor, buna kartı ceza 
~ tiştur. 

~~ ~tın mucibince dilen • 
~'e hiııne kluğunda bir k~ gUn 
......_ g()..ıı tinde çalışmalarıııa IU-

•QYor 
'&lbııet . S geçince, hazan zabıta 

"etel'elc clQ keııdt keselerinden para 

~ol\t "e eııcUert toplu halde tutu. 

~ ~t bir ao.::klara salıvermiyorlar. 
b.~ geu: gUn •~inde bunun da 
-·"""" blt.,or. Daruıaceuı almayınca, 
~ ,.~ ~ ta bulumnaymca, 
'~eree ~1Yecefi muhakkak olan 

il ~ sanı sokaklara salıver
~ ~ r katıyor • 
~. t-: bulmak belki de basit 
h~ ~ t bu kadar mUhim da • 

~ lete eıı bir memleketin barice 
._;._~ ~Ve itibarına, kanunlannm 
ltt ~ ~ it ınemnu1yete, bir takım 
~~· aeflller ve sarhot
~ "'eıa b esir gibi i§letllmeslne 
~ ~tıl lr bleselede aciz kaJa
t~ . '1 edemıyonız. Böyle bir 
Jrıı.~ heıed falayetrdzlfk, herkesin 
~ ~ b 1Yentn faaliyeti hak • 'e ltt1 &! lr öltU diye telakki edl _ 
'-~Uhlddln Ustu.ndağ kim • 
~eıneudir. 
~lL~=-----..., 
~ •e Eyt B l? ~ .. d·· anı ankaaı 

httı ç,) u Ur Muavinlifi 
,, ~el lznıir Emlak ve Eytam 

~ ~ \>e ~ln.UdUrlüğünden İstanbul 
IQ~~lileıı. Ytanı bankası mUdürlUğU-

lltUd·· nay Kemal Türkömer u
~afr ~litl~ğüne tayin edilmi~tir. 
bft ba~)~ ~rkönıer, şubelerde mu 
telta·all.lı, hızınetıeri görillen genç 

lıltJa ltleliıı b 12dır. Yetim, dul ve mil 
~ l'ltı ltoıa ll?ıkaya kırdırılan üç ay
~ için li ;y .'Ve vaktinde dağıtıl • 
'~it ~e:tırandan itibaren tatbik 
~\l\r~ l(.eıı_dia~r usul de kabul et • 

faJtflretı e Yeni vazifesinde de 
er dileriz. 

B irmanyanın tarihi, büyük 
savaşlarla doludur. Ve her 

bir cenk, memleket lehine birçok 
kahramanlıklar kaydeder. On al
tıncı asırda Portekizliler, Birnıa.n
ya.nm Martaban ve Syriam 9ebir. 
!erinde yerleşmiflerdi. Bu tarihten 
beş on yıl sonra da me~ur ( Şar
ki Hindistan kumpanyası) (Bas -
sein) ve (Prom) gibi daha birçok 
yeni kapılardan içeriye girmişler • 
di. 

1824 harbinden sonra Tenasse
rim ve A.rrakan eyaletleri İngiliz -
lere terkedilmişti. Bundan yarını 
asır evvel, kraliçe Viktorya zama -
nında Ma.ındalay şehri işgal edil -
miş, son betbaht hükümdarı (Thi
bav) esir düşmüş ve 1886 da bU
tiln aşağı Birmanya İngilizlere il

hak edilmişti. 
Birmanyalılar, Budisttir. 

(Shme Dagon Pagoda), Sule 

Pagoda) ve (Botatonng) gibi Bu
dist mabetleri, sana't ve gUzellik 

itibariyle gözleri ka.maftırır. Bun
Iarm &rasında birçok defa ziyaret 
ettiğim Rangondaki Sule Pagoda 
bazı hatıralarımı canlandırdığı i • 
çin size de aşağıki satırlarda an • 
latayım: 

B lr gün, saba.hın ilk saatin
de şöhretini işittiğim bu 

mabedi ziyarete gittim. Mabedin 
otuz kırk kadar, geniş basamaklı 
mermer merdiveni. ve sayısız al • 
tın yaldızlı kubbeleri daha pek u
zaktan seçiliyordu. 

Arabadan indim, ilk basamağa 
ayağımı henüz atmamıştım ki in
celi, kalınlı yüzlerce sesin tehev
vürle haykırdığını, ve yine yüz • 
lerce gözün bana tehditle baktığı
nı gördüm. Ve kendi kendime: 
"- Galiba Bu da, (Parsi) lerin 
ateş mabedi gibi yabancıların gi • 
remiyeceği bir ibadethanedir. De
dim, hemen ayağımı çektim. Yanı-

ihtiyar bir Birmanyalı Çar,ıda 
çocuklarını gezdiriyor 

ma, açık bafh, pembe ipek (Lun
gi) li, (Lungi Birmanyalıların Peş· 
temala benzer ipekten bol bir elbi
sesidir), mütebessim çehreli Ud 
mektepli genç yaklaştı ve eliyle 
duvarda asılı dört köşeli bir pla -
kayı gösterdi: 

- Okuyunuz, efendim: 
"Kundura ve çorapla mabede gi 

rilemez. Avrupalı ziyaretçiler, U~t
fen yalmayak giriniz!., , 

Okudum. Hem hayret ve hem 
hiddet ettim. O kızgın basamak • 
lan çrplak ayakla nasıl çıkabilir
dim ? Bundan bafka, temiz ay&k· 
lanm.Ia, ömürlerinde, ayakkabı 

kullanmıyan bu yerlilerin kirlettik 
leri ve hatta iğrenç bir şekilde tU

kilrdilkleri şu basamakla nice ba -
sabilirdim? 

TereddüdUmU gören bir diğeri: 
.. u - nutmayınız ki geçende bu 

mabedi ziyaret eden V~liaht haz
retleri de (sabık kral sektı:incl 
Edvard) ilk basamakta kundura· 
smı ve çorabını çıkarmıftl. 

Doğrusu ya, bu söz üzerine, a • 
kan sular durmuştu! 

- Elbet, elbet aziz dostum hak
kınız var, dininize hUrmete mec • 
buruz. 

Dedim, yalınayak yukan çıkma 
ğa başladım. Mabedin sayısız ko • 
ridorlan, mermer dehlizleri, kort-

çiçekler, mumcular, esansçılar, şe. bazı işleri bir tek filin nasıl b~ar-
kerciler Budanın türlU tUrlU şe • dığı, büyük kiltükl~.i bir yandan 
kilde ve boyda suretini teşhir e - bir yana nasıl hareket ettirdıği 
den ayak esnafı, muz ve mangoz meraklı bir şeydi . 
satan meyvacılar ... Bunlar görU • Fili idare eden biı ytrli, elindeki 
J.ecek feydi. kırbaçla hafifçe ay.ık anna doku-

Genç Birmanya güzelleri, deli - nuyor, o koskoca kütilkler fUin 
kanlıları, ipekli, renkli (Lungi) hortumunda bir kibrit çöpU gibi 
!eriyle çok caziptiler. Bir Budanın .ıumıldanıyor. Ve kiltUk, yavaş ya-
önilnde, bir grup, diz çökmUş du- vaf, sağa, hazan sola, tstlkam~t 

a ediyor, bir diğer grup gülüyor, alıyor, ilerliyor, geriliyoP. ve niha-
~onuşuyor, bir bafka dehllılde ya- l et gideceii yere Wsofıydr. 
JUk sesle llihiler okunuyor.. Be§ yUz gündelikçinin göreoefi 

B en yürüyorum, yürilyen 
benmiyim, bilmiyorum. 

Bafırn hafif dönüyor. Kızgın ko -
kulu, esanslı fitillerin çıkardığı 

dumana karlflYOr, duman, sert 
kokuıu yaseminlerin, güllerin ra • 
yihasiyle birleşiyor, ve hepsi bir • 
den ayak ve ter if razatına karışı
yor! 

Ben yürilyorum, fakat yavaş 

yav8.f kokuya, muhite alışıyorum. 
Başım 9imdi daha dönüyor ve et
rafımı daha iyi görebiliyorum. İn
sanlığı ve sadeliği öğret1:ın, güler 
y\Ulü, koca karmlı (Buda) ya ba 

kıyorum ve ben de ona ıevgi ile 
gUlUyorum. (Buda) nm yanından 
aynlınca bir başka l&lona girdim. 
Burada vaktiyle (Kı~mlin) de gör
düğüm bir çan azmanından çok 
daha büyük bir çanla ka.:ı .. ıl-.trm. 
Hayretle çana bakarken aan bez
lere .sarnım.IJ, b-ı,ı ve yUzU mat • 
rtış, 91.şma.n bir Rudiat n.hibl önU
ıne dikildi, a.nlamal'lığım diliyle 
bana bir şeyler söyledi ve bir eli 
ıne de kısa bir demir çubuk sıkIJ
t.Jrdı. 

Ben ban ban ona bakıyordum. 
Bu sefer de, imdadıma bir mek • 
tepli yetişti: 

"- Bu çubufu çana Uç defa 

vurmanızı söylüyor. Bu çana vu -

ran muradına erer ve tekrar bir 
gUn yolu bu ülkelere dU,er .. ,, 

Çana Uç defa dokundum: Çan, 
çann, çannn ..• 

GUlmeyiniz, hayret etmeyiniz, 

iki yıl geçmeden ben tekrar, bu 

esrarengiz memlekette idim. Tek • 
ra.r bu mabedi ziyarete gelmiştim 
ve tekrar bu demir çubukla o çan 

l1la...,l..+ı..., f azma.nma ~~,_..··-
Şimdi aradan, dokwı yıl geçil, 

aklım, fikrim Birmanyadadır. 0-
rallJD suyundan içmek, gtllUull 
koklamak, san, pembe, yeell, 
(Lungi) ll güzelleri bir daha gö
rebilmek için hun:t çekiyorum! 

Rangonda, bUyUk bir tahta ıa
nayll imallthaneAi vardır. Burada 
gördUğilm lld filden bahae~meU -

işi yapan bu filin günlük masrafı 

bet rubyeden ayda yUz elli rub
ye, fili idare eden adamın da aylık 
ücreti "50,, rubyedir. 

Fabrikaya in8&Il kolunda.n lca -
7andıran bu filin h11.yş.tı bir prog
?Pm altında pek mur•taza.m:ltr Mı:! 

sal saatleri 8 den 12 ve 2 deu 5 e 
kadarchr. 

Mesai haricindeki vakti m11ntıı

zam bir istirahatle geçer .• Yalnız 

senede bir defa fil, dimağt bir buh

ran geçirir. 
Bunu vaktinden evvel a.nltı.!"lar. 

Ve ona göre tedbir alırlar. Bu tt:d 

bir filin ~ma, beynine aUrUleu 

bir merhe.mden ibaıettir. 

B irmanyalılar. ço~ şen ve mi 
safirperver ınsanlardır . 

Yalnız onların izzetinefsine doku
nul'Ursa, bir fil gibi kmci olurlar. 
Birmanya içerileriude seyahnt e
den gezginlere, başlannı derde 

eokma.mal&n lçm bu cihet av'/el • 
den bildirilir. Birmanyalı, bt:hu-

.aa A vrupalmm hakaretine taham
mül edemez ve hem~n en kanlı 

mUdafaa vaziyetine ft:Çer. Kendi
lerine müsavi inaan muaıneleai 

edilince de hiç bir teda.ki.rlıkt.an 

çekinmealer. TahaU ~örmU, Bir -
manyalı, ile arkad39lık etmek bU 
yük bir zevktir. 

Birmanyalı, son yıllar zarfın

da, ilim ve irfan ıahaemda hayli 
llerilemı,tlr. Sporda, ve atıcılık • 
ti\ pek mahlrdlrler. lnıfllzlerle yap 
tıklan maçlar büyük allka uyan
dırır. 

Birmanyalmm aysk oyunlan, 
raks un'atmm bir plıescırldlr. 

Mefhur Rue danaöztl Madam Pav
lova, birlikte Hyrett111miz bir ~ 
ll d&nm için, bana: "B,\rmanyah -
ıım bu harlkalJ cl&nıalan kartmm· 
da, ben kendimi çok savalh rörll· 
yorum.,, demift:L 
Bakınız: Şu g~lere, fU boyuna, 

9u ayak ve el parmaklomım hare
ketine .•. Sanki her blri llıana gel· 
miş. konuşuyor! .. ,, 

MefhUr (Vembley) eergfelnde 

kir bir kadınla konuşuyorum. Bana 
anlatıyor: "Hastane temiz ... Hariçten 
giren bir adam, ne mükemmel yer di
yebllir. Fakat İ!,iinde hasta olup yat. 
madı.kça, lçyUzUnti anlamak mümkün 
değil... DOktorlar muntazam zaman
larda gelip bakıyorlar, fakat hasta 
bakıcılar bir f elilet.. Ben '\'az'ı 
bamllçln glrdlm, hamil kolay oldu, 
fakat yeni kurtulan bir kadın l'erin
den kalkamaz. En mUhlm bir ihtiyaç 
için zUJ çalarsınız, hasta bakıcı yok .. 
Bir saat sonra sallana sallana gelir, 
ihtiyacınızı söylersiniz, gider... Bir 
saat, iki saat •. Hasta bakıcıyı koy • 
dunsa bul... Ben nihayet bir akşam 
dayanamadım. Hastabakıcı neden 
sonra geldi, ~fı altımdan çekti, 
muşambanın üstünde kaldım. O gece 
sabaha kadar çarşafı getirmediler. 
UşümUşUm, ertesi gUn lark derece 
ate§ geldi, on gUn ate§ler içinde yan
dım. Daha bunun gibi nelerde neler .. 
Ne olacak, de,·let hastanesi.. ,, 

• 
Fakir kadının zihnine bu böylece 

yerlefmlt: Ne olacak, devlet hasta • 
nesi... Paralı bir hastaneye girerse 
bakılacağına kanL.. Oradaki hasta 
bakıcdann da hemen ayni olduğu • 
DUD farkmda değil... Hasta bakıCI, 

mektepte tahsil görmemiş, an<'ak bir 
hademe kablllyettnde oldukça, de\•let 
\'eya hususi, hasta bakıcının mahiyeti 
ve hMtanın bakımı değişmez. 

Halkın kafasındaki bu zihniyeti 
yıkmak l~ln. her işte olduğu gibi 
devletin n>.hbe.rliğlne ihtiyacımız var. 
Devlet hastanesi, en mükemmel ba
kım fll'Satl&rma sahip olmalıdır. 
"Hasta bakıcı, kim arar, kim sorar,, 
diye baş ~e\innezlerse, "de\•let has. 
taneı;ıl,, halkın kafasında böyle bir 
klişe olarak yapısır, kalır. 

ADSIZ YAZICI 

Adliye Terfi 
~istesi 

Dün adliye l,koridorlarında dolaşaıı 
bir habere göre, adliye vekaleti, Is • 
tanbul müddeiumumiliğine y~i bir 
tayin, terfi ve nakil listesi tebliğ et. 
miştir. Bu listeye göre, İstanbul mUd 
deiumumilerl ve hakimleri arasında 
bazı değişiklikler olmuştur. Bu nakil 
ve terfiler mayıstan itibaren mute • 
her olacağı için alakadarlara ancak 
pazartesi gUnil tebligat yapılacağı 

söylenmektedir. 

Bulgaristan Hububat 

ihracını Menetti 
Bulgaristan hükumeti, muvakkat 

bir zaman için her çeşit hububatın 
ihracını menetmiştir. Bulgar ihracat 
ofisinin ne,rettiği son bir cetvele gö
re, Bulgaristanda ancak yetmiş bin 
ton buğdayla yirmi bin ton çavdar 
bulunduğu ve bu miktarın ancak Bul
gar halkının ihtiyacını karşılayabile
ceği anlaşılmaktadır. Yeni mahsuliln 
idrakine kadar devam edecek olan ih
racat yuağı, yeni mahsul iyi olma
dığı takdirde de uzatılacaktır. 

Birmanya dansözleri, seyredenle • 
rln ağmıı bir karış aliık bırakmıt 
tı.. 

K an er ifinde, koca da eY 

iflnde .... 
Birmanyanın içeri taraflarında, 

ve bilhaasa, yan mUstakil (Shan) 
prensliğinde gördUkl·"rim çok tu • 
hafıma gitmişti. Buralarda, koca
lar ev işi görür, çocuğa bakar, Jra.
dm da erkeğin göreceği işle uğra-

9ır. Fakat, Rangon gibi bUyUk şe
hirlerde, o sakim ldet kalkmış 6'
bidlr •. 

Son yeni anayasa lrarariyle Hin 
diatandan ayrılan Birmanya bun -
dan 80nr&, her sahada terakld et
mefe namzettir .• 

Plrtnç, petrol, kıymetli tahta ve 
bllhaua dUnyanm hiç bir tarafın
da çıkmıyan güvercin kanı ren -
gJndeJd yakut taflan ba9lıca lhı ~ç 
ettlfi e,yadandır. 

Rangon gibi, çok mUhlm btr ti
caret tehri ile alıt verit raı.tası 

kurmak ve evvelce olduğu gibi ye 
niden bir konsolosluk ihdas etmek 
zamanı gelınşitlr, fikrindeyim. 
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( SPOR ) 

A.· GiRAY $1RINGAYA 
TARAFTAR DEGIL 

" Bu, Şişmiş Balo· 
na Benzer 11 Diyor 

Bugün hakem komitesi reisi bulunan Günet 

Klübü teknik heyeti azasından Adil Giray, 

memlekette sporu temellettirenlerden biridir. 

Galatasaray mektebindeki spor heyecanına 

önayak olanlar arasında ilk hatıra gelen Adil 
Giray ismini, Türk spor tarihinin aon on bet 
senesinde her tuh ede faal bir rol oynamıt ida
reci olarak görürüz. 
Galatuarayın senelerce kaleciliğini yapmıt 

ve o takıma düzünelerce futbolcu yetittirınit 
olan bu eaki sporcunun anketimize verdiği ce
vabı atağıya naklediyoruz: 

"-Benden evvel anketinize cevap veren arkadaş
ların çok ate3li beyanatlarına rağmen ben kat'iyyen 
bu şırıngaya taraftar değilim. Şırınga ile elde edi
lecek enerjinin bence hiç kıymeti yoktur. Muvak -
kat olan şeyler daima şişmiş balon gibidir. Şırınga 
da buna benzer. 

Gençlik fırıngaıının fayda•ızuğını •Öytiyen 
B. Adil Giray 

Biz tekaütleri şırınga ile canlandırmıya çalışaca • 
ğımıza şimdiki gençleri şırıngasız oynatmıya uğra

. şalım. 

Gençler 
Birliği 

Dün Geldi 
Mil1i kllme maçlan için bugün Be 

şiktaşla yarın Fenerbahçe ile karşıla
şacak olan Anka.rarun' en kuvvetli ta 
kımına malik olan gençler birliği fut 
bolcüleri dün sabah ~ehrimlze gele • 
rek Kontinantal oteline misafir edi 
mişlerdir. 

Kafile Bay Yusufun idaresinde 15 
futbolcüden mürekkep olmak üzere 
17 kişidir. Bugün saat dörtte ilk ma
çını yapacak olan Ankaralılar kendi
lerile görüşen bir arkadaşımıza c.a -
kımlarından çok Umitvar olduklarını 
ve lstanbulda iyi bir intiba bırakmı
)'a calışacaklannı söylemişlerdir. 

HAFTANIN 
HAKEMLERi 

1stan bul fut bol ajanlığından: 
ı - Milli küme maçlarından Be • 

ıiktn~ - yençler Birliği karşılaşması 
ı Mayıs 1937 cumartesi günü Tak -
kemi İzmir bölgesinden Mustafa, yan 
ıım stadında saat 16 dadır. Maç ha
hakemleri Tank, Samim Taludur. 

2 - Fenerbahçe - Gençler Birliği 
karşılaşması 2 mayıs 1937 pazar gü
nü Fener stadında saat 16 dadır. 

Maç hakemi yine İzmir bölgesin -
den Mustafa, yan hakemleri Muam
mer, Feridun Kılır.tır. 

3 - Fiatlar: Tribiln, 50, dUhuliye 
25 kuruştur. 

VOLEYBOL 
T. S. K. 1stanbul bölgesi voleybol 

ajanlığından: 

Hilfil - fstanbulspor. Saat 15 te 
hakem nhami Polat, Eyüp - Ana
dolu, saat 15,30 da hakem İlhami Po
lat. 

Voleybol müsabakaları Alemdar 
caddesinde (YMCA) salonunda yapı
lacaktır. 

rAU6il 
ALLO! ! i Yağlı Güreş Men ~ 

~ mi Edilecek? ~ 

~ 
Bu nasıl iştir! Bir haber al-~ 

dık, hayretler içinde donup ~ 
kaldık. G~ federa."yonu An-~ 
karaya ·~ bir tezkere Ue ~ 

t Umumi inerkezden yağlı gU - ~ 
~ reşln men'i için t~blrJer dil· ~ 
t ıtinWme.lnl rica etmt,. •• 
~ Bugün yağlı güreşin kat'· 

i lyyen zaran olmadığını, blli
kls la.ydMI olduğunu, alafran 
ga gür~te yeni yeti11en ço • 

~ 
euklann yağ güreşinhı yeri* 
tlrdiği an'ane ile hız aldıkla-
nnı uzun boylu yazmrya lU -

i zum görmüyonız. 
Bizi hayretlere dU.5Uren btı 

haberin yanlış aksettiğini GU. 
r~ fedel'88yonunun ~kzlp et

- mesinl bekliyeceğlz. Bekledi
~ ğlmlz t.ekzip çıkmazsa, Güreş 
t Federasyonunun nerelere doğ-

i ru yol almak lstediğinl o za. 
ma.n yazarız. 

""""~ 

Umumi Katibin Ayllğı 

Kesildi 
Son kongredenberl ayda 150 lira 

makam tahsl atı almakta. olan Spor 
kurumu umumi kitlbl Nlzameddln 
Kırşanm aylığı amatör nizamname • 
m1ze mugayir görülerek son günler • 
de kesUmiş olduğu An.karadan haber 
verilmektedir • 

Dankalof Güretiyor 
Sofya, 28 (TAN) - Paristen bil

dirildiğine göre sabık Avrupa güre, 
9ampiyonu Dan Kolof, mayısın 3ün
de Pariste Pale de Sporte de İsveçli 
şampiyon Anna Ponda ile görüfe • 
cektir. 

Enerji itibarile eskileri daha beğe. 
nirim. Bugünkü gençlerde eskilerin 
malik olduğu meziyetler olsa ortalı
ğa duman attırırlardı. 

Size eskilerin yenilere tef evvlik et 
tiği yegane mühim nokta o1arak şunu 
söyliyebilirim ve zannedersem bu bir 
hakikattir: 

E•kiden lutbolü ıpor diye oy. 
narlarcl't. Şimdikiler ue lutbolü 
angarye gibi bir İf telakki edi
yorlar. 

ElA.n spor heyecanımı muhafaza e
dip etmediğimi soruyorsunuz. İyi bir 
sporcu oynasın oynamasın, fili gay· 
ri faal, ölUnclye kadar daima heye • 
can taşır. Heyecanımı muhafaza edi 
yorum. Fakat şırınganın vereceği he 
yecana taraftar değilim.,, 

(Bundan aonra eıki milli ta• 
kını aağhafı Kemal Rifatın fikir• 
terini ne,redeceğiz.) 

Güreş 
Federasyonun
da değişiklik 
Aldığımız malflmata göre umumi 

merkez, bütün kararlara rağmen hi 
li. 1stanbulda kalan gUreş federasyo
nu reiaile, İzmitte bulunan denizcilik 
federasyonu reisine ya umumi mer
kezin her içtimaında Ankarada bu -
lunmaları ve yahut istifa etmeleri 
hakkında kat'i tebliğat yapılmasına 

karar vermiştir. Bu karar bugünler 
de alakadarlara tebliğ edilecektir. 

Tebligatı aldıktan sonra güreş fe
derasyonu reisinin ,ahsi vaziyeti ha
sebile Ankaraya gidemiyeceği ve is
tifaya mecbur olacağı söyleniyor. 
Eğer böyle bir inhilal vaki olursa 

riyasete kendisi getirilmek için fede· 
rasyon umumi kltibinin Ankarada 
teşebbüslerde bulunduğu da söylen -
mektedir. --
Kararı, Umumi 

Merkez Verdi 
Beynelmilel sergi milnasebetile bu 

sene yaz içinde Pariste yapılması 

program icabı olan spor tezahürü a
rasındaki Avrupa gUreş şampiyona
sına bizimkilerin gitmiyeceklerini iki 
gün evvel ha:ber vermiştik. Aldığı -
mız mütemmim maliimata göre bu 
karar, vaziyeti etraflı surette tetkik 
etmiş olan umumi merkezin son iç. 
timaında verilmiştir. 

Toplantıya Davet 
T. S. K. İstanbul Bölgesi Başkan. 

lığından: Bazı mUhim işleri görilf
mek ve icabında bu if1er hakkında 
karar vermek üzere Bölgemize 
bağlı bütün kulüplerin eali.hiyetli 

Bugün Be,ikt41, Y ann Fenerle karfılafacak olan Ankara 
Genclerbirliii takımının aon kadro•u i

l birer delegelerini 4/ 5/ 1937 sah günü 
ea.at 18 de Bölge Merkezine gönder. 
meleri lüzumu önemle bildirilir. 

1 H -ı 

A vludan içeri girer girmez 
altı yaşlarında küçük bir 

çocukla burun buruna geldim. 
Küçük, hem avaz avaz ağlıyor, 

hem de ellerinin tersiyle gözyaş
larını siliyordu. Başında geniş ke.. 
narlı, kulaklıklı bir şapka vardı. 

Ayağındaki keçe çizmeler, bir ev. 
velki nesilden yadigar kalmışa 
benziyorlardı. 

Küçük o kadar acı o kadar iç
ten ağlıyordu ki, dayanamadım, 
sordum: 

- Sen neye ağlıyorsun ba.lm • • 
yım?. 

Çocuk hiçbir cevap vermedi. Fa 
kat biran için susar gibi oldu. Der. 
ken yine gözyaşlarına hız verdi. 

- Ha! .. Anladım, dedim, sen ka 
yak sporu için yer hazırlıyorsun!. 
Karların üzerine su döküyorsun, 
karlar donuyor. Bu suretle pati • 
anj için mükemmel bir yer meydana 
geliyor. Aferin Vasya. 

- Ben Vasya değilim, ben Sere. 
jayını. 

- Tanıştığımıza çok memnun 
ordum Sc.reja. Şimdi söyle baka • 
lim sen neye ağlıyorsun?. 

- Hiç, öyle .. 
- Hele hele .. 

Ç ocuk cevap vermemekte l • 
inat ediyordu. Kısa bir ara. 

lıktan sonra yine gözyaşları başla
dı. 

Sana biri.si bir şey mi yaptı, 
Söyle bakayım?. 

- Beni döv .•. dü .. .ler ... 
- Seni kim dövdil? 
- Çocuklar döv... dil ... ler .• 
- Sereja, çocuklar seni neye 

dövüyorlar?. 

ldmanyurdu 
Akyeşili 

2. 1 Yendi 
Izmit, (TAN) - Izmit bu pazar 

çok heyecanla seyredilen bir maça 
sahne oldu. 

Şehrimizin iki rakip klübü !dman 
Yurdu ve Akyeşil, Halkevi kupası i
çin 2500 kişiyi bulan büyük bir kala
balık önünde karşılaştılar. Seyirciler 
arasında Vali Hamit, General Mür
sel, Amiral Mehmet Ali yer almışlar
dı. 

Jdınan Yurdu Jstahbuldan sureti 
mahsusada getirttiği oyuncularla 
takviyeli bir eekilde idi. 

Her iki tarafın canlı ve zevkli bir 
oyunundan sonra ilk devre 1 - 1 bera
bere nihayetlendi. 

Jkinci devre kalecilerinin sakatlan
ması üzerine Akyeşilliler bir gol ye
cpıer ve müsabaka 2 - 1 Idman Yur
dunun galebesiyle bitti. 

Ayni nıaç, gelecek hafta tekrarla
nacaktır. 

Halit Bayrak 

Müfettiş Oluyor 
Spor kurumu ikinel başkanlığın -

dan diğer işlerinin çokluğu dolayısi 
le çekilmiJ olan Bayezit mebusu Bay 
Halit Bayrağrn Bay Ad.nandan inhi
lal etmif. olan umumi merkez müfet 
tişliğine tayin edilmesi takarrür et
miştir. Tayin umumt merkezin ilk iç 
timaında karara raptedilecektir. 

AVLUDA 
YAZAN: 

LEONID LENÇ 

ÇEViREN: 

B. TOK 
- Faşist olduğum için dövü .. 

yorlar .. 
- Moskova şehrinin avlularında 

böyle avaz a.ca.z ağlıyan altı yaş
larında f~istlere her gün rast • 
lanma.dığı için alakadar oldum. Su 
a.llerime devam ettim: 

- Betbaht çocuk, söyle baka
ynn sen neye faşist oldun?. 

- Ben kendim olmadım. Onlar 
beni faşist yaptılar .. 

- Sereja, sen doğru cevap ver. 
miyorsun!. !nsanı zorla faşist ya. 
na.rlar_mı? 

S ereja, derin derin içini çek. 
ti. Yutkundu. Şapkasının 

earkan kulaklığıyle burnunu sildi 
ve cevap verdi: 

- Bizim avluda en küçUk ben 
olduğum için beni faşist yaptılar .• 

- Doğrusu, Sereja, ben bu ce • 
vaptan da bir şey anlıyamadım. 

Açık söyle ... 
- Ben açık !öylüyorum. Biz 

muharebe oyunu oynarken kimse 
faşist olmak istemiyor. Hiç kim. 
se. Halbuki beni zorla faşist yapı. 
yorlar, sonra da dövüyorlar .. Pet
ka, dördüncü defadır Budyomi o. 
luyor. Ya kaç defa Çapayef olduğu
nu Allah bilir .. Halbuki ben hep fa. 
şist oluyorum . 
-- Sereja, faşist olmak bu ka. 

dar güç bir ~ey mi?. 
- Kolay mı zannediyorsun?. 

Petkanın yumrukları pek müthiş. 
Bir yapıştırdı mı adama ... Avluda 
herkes Petkadan korkuyor. Diyor. 
lar ki onun avuçları kurşundanmış. 

- Desene ki, Seraja, senin halin 
pek berbat. 

Sereja tekrar içini çekti ve hiç 
bir cevap vermedi. 

- Peki Sereja, bugünkü oyunda 
sen kimsin ? . 

- Bugün onlar beni Franko 
yapmak istediler.. Hani şu İspan
yanın Frankosu. 

Madride taarruz etmemi söyle. 
diler .. Ben kaçtım ve buraya sak. 
landım.. Şimdi onlar beni arayıp 
duruyorlar .. 

- Bu gidişle galiba da seni bu
lacaklar .. 

- Bulurlar ya .... Ben Zinayda • 
nm hakkından gelirim •. Jurka ile 
eh, şöyle böyle başa baş geliriz, 
amma .... Şu Petka yok mu, yum -
ruklan kurşun gibi... Eyvah, Ey
vah ... lşte göründüler. 

H akikaten avlunun bir köşe • 
sinden iki çocukla zayıf bir 

kız göründü. Kızın kolunda kızıl 
bir haç işareti vardı. 

Önde giden asker paltolu çocuk: 
- Yakalayın faljisti!. 
Diye bağırıyor, hem de Sereja -

nın suratına kar toplarım yağdı
rıyordu. Dtişmanlarile bir meydan 
harbine girmeyi gözüne kestiremi. 
yen Franko kaçmıya teşebbUs etti. 

Ben de, bu ü~ kişiden mürekkep 

dıJJ' , 
halkçı cephenin taarruzunu 

durdum: ~· 
- Çocuklar, dedim, bu ya jl' 

nız doğru değil.. ;:ler gün ser~ııt' 
yı ne diye Faşist olmıya ı:ııeC g6'' 
ediyorsunuz!. (Kız çocuğun~ af. 
tererek) Mesela bugün de Ziıl 
da, Franko olsun, ne çıkar? ·•P 

Zinayda tok bir tavırla et' 
verdi: St' 

- Siz oe tuhaf adamsınız ı .. p 
nim Pasyonariya olduğumu }ltl' 

müyor musunuz?. Sonra bell 

tabakıcıyım.. de bil 
- Güzel. şu halde bugün ol· 

asker kaputlu küçük Fran1<0 

sun. .- sJl 

Ç ocuğun gururuna, dıg~ • 
metlere nazaran bu ı)t 

halae "kurşun yumuruklu,, p~ • 
olsa gerekti. Bana istihfafla 
va.o verdi: arın sı•P 

- Ben avludaK çocük f"' 
sinden kuvve!JiJ~lP· Bu vaziY.e 
nasıl Franko ola~iliri?.1? k ~ 

- Diğer çocugu gosterere 
dim ki: 1""' 

- Şu halde Purka Fraı:ık0 ~ 
- Ben Franko olmak 1ı1te 

rum. . ot• 
- Serejada olmak ~teın~et' ' 
- !ster o, Hey SereJa... eli 1' 

desin?. Sana üç tane kar&IJl ol • 
· b ·· Franko 01• reyım , ugun sen 

maz mı?. . ~ 
Purkanın bu teklifine bıÇ 

se cevap vermedi. . 
- Dört veriyorum, Serel9;;ı,ıtt 
Derken, uzaklardan, odll oıdıı: 

arasından titrek bir ses d\l~a)(&C 
- Beş verirsen olurutll· ~ 

Petka yumrukla vurınanıa.k f 
le .. 

Purka sevindi : de· 
- Peki, dedi, çık ,u ba~ çs~ 
- Hem yarın muhakka 

yef olmak şartile .. 
- Peki yaparız. . ·ste~ 
- Karamelaları peşın 1 

- Sen çık, biz veririz· ıcs..11• 
Çocukların anlaştıkların; or- • 

at getirdikten sonra ben 
6 

dan uzaklaştım. ----~ ......,...,..___ . ' 
Darbımese 

müsabakasında 
kazananiar 

··1obtı' 

D arbımesel 
111

" Jetı 
kamıza İf tir ak e l ıı 

ge e 
okuyuculanmızdatt "tı alı* 
cevapların arkaıı Jıı ijıtı' 
,am alınmıftır. Bıı mk·nJ• 

• /etJ ı baka, tahminın 
1 

tJ• 

bir rağbet kazaııı:ı;iralı 
4211 okuy;ııcumıız '' 
etmiftir. • ıazla-

1,tirak eclenlerıtt .
1 

;,t 
d l . l to•"' B lığı o ayıııy e . tir· d 

h .. b. . ·ıe-emıl .. enuz ıtırı ,,. l mıl" 

itibarla, darbıtndeh'"l ır 
J "rıı ... •abakamızın og nlartfl 

killeri ile kaztl: 1ayt· 
i•imlerini yarın . 
mızcla büdireceğıZ· ~ 

~twltst..JS• n r 



t::.- -== l. 5 - 937 =====================ı: AN 7 

DENiZ(il E RL Etr 
8 AS: BA S:-'A:~- '---~ ---~- ~ 

O eniz binbaşısı Ziya Denizen. 
da şöy?atıra.ıarınnı son kısımlarını 
Ş~ anlat~~~: 

Befer d nıotoruyle yaptığım bir 
Giln, ~ oldu~ça heyecanlıdır. Bir 
tnışlardı~ Felih gurupundan çağır-

- lınu ha.ne ö .te en seri vurta ile cep. 
Ce ~ tUre~eksin, dediler. 

teceı: ~en~ her zamanki gibi 
latdz. Y1n Yllk.letilmesini istiyor • 

liaıbuk· 
Olduğu ı, ay ışığının en parlak 
bu.nu d ~a-~anları yqıyorduk. Ben 
~ Uşunerek kararımı değiştir 
tatıu~e değil, gündüz yola çıka. 
iyin ~Mehtap, böyle yolculuklar 
heıe ışığından daha esrarlı ve 
Uraı1llıutlaka daha tehlikeli idi. 1-

IUını di l . ef . ıtltıdiiz n emıyerek s erın, 
tın Yapılması için alakadarla.. 

llıUvafa.k ti . 
Ert~i . ~ nı aldım. 

tinbu gllnu, sabah sekizde, Zey-
I:>aha mu taş iskelesine yanaştım. 
8.lının.ı eV\'~den icap eden tedbirler 

F1 :· nobetçiler elde edilmigti. 
~aptı~ı:t ~düz kaçakçılığı, ilk 
haklı ~ ış olduğu için, hepsinde. 
Ülkele heyecan vardı. Motörün 
nUyo~e Yanaştığı tabak gibi göi'ü
&e1di: ;· A.khma şöyle bir çare 
Vinci i§l aş iskele üzerinde duran 
tadaki etUrıniye başladım. Vinç o
Ue taşları bUyUk bir gUrilltU 

birer bir 
ll'lotöre k er yerinden kaldırıp 
bunları 0 YUyor ve yine bir aralık, 
Yordu. Çıkarıp yerlerine bırakı • 
ahı 

"\'e v i '1 g k tra n gören 
Otij n cin a esini işitenler, 

!'ak, ~~ taş ~Jetildiğini sana • 
ra..ı- . den §Uphelenmediler. Bu a. 
~ l8e m t•• ne Yilkl • .. o ore durmadan cepa..-

tıizı U etiliyordu. Sandıklar iskele-
fçitıe .~rinde iple çekilip motöriln 
at iç~d ıne~~ idi, Böylece bir sa.. 
Uıerıe e bUtUn cepaneyi yükledik. 
töre Yriııl e muşambayı çekip, mo. 

' O Verdik. 

'( anımda, lstinyeli Koço var. 
CU..,eni Yaptığım işte biraz da ona 
tı.ndan.Yoru~. ÇUnkU, Yunan teba
§UPhel 01d.ugu için ondan kimse 
lieybe~nınıy~r. Motöril doğruca 
~ ada önUnde demirli İngiliz 
l{oç

0 
b . gemisine yanaştırıyoruz. 

tenıide u~k bir soğuk kanlılıkla. 
kilere sesleniyor· -:a . 

decek· u eşya Serez torpitosuna gl.. 
' nereye göt tirelim! 

lialbuki 
de\'letıe . • ben de Koço da, itil!f 
teınu .rı donanmasından hangi 

!'ede ~· hattA hangi Matte, ne. 
ıe~llndukla.rmı biliyoruz. ü. 
ltitı S şüpheyi davet etmemek 
~ıı.~ erez torpitoımnu arar gibi 

~f ~~- Amiral gemisindeki nö
~ tel giUz zabiti, ltunbarm ağzı-

..... erek Bert sert cevap veriyor: 

~Üktı Serez torpitosu Tuzlada! .• 

' ' TUzlaya götüreceksiniz ..• 
ı-.. hiddetıen ... ı.. ·b· .. .. u 
'"l:n: ··~ gı ı gorun yo. 

...._Su 
l>ito8Un namı şey ..• Bize Serez tor. 
tıu 8ô un ada açıklarında olduğu

. Yleınışıerdi. 
şlln<U l' 

Ceğiz? Uzla.ya kadar nuıtl gide. 
~ · •• Gidersek fazla benzin pa
~ llıı kinıd 
_,.~1 en alacağız! Koço, nö. 
~c:abitine, sözlerimi tercüme 

......_ ' 0 da kızıyor: 

ttıl'li1!:anın mutlaka, Sereze gö. 
%ıı-).._ lazımdır!. Ben fazla ıu 

-uıe ..... , o . 
.. ,_ eyıp, geri dönüyor. 

b İıdekf de . . . l;J ıyı cesarettı doğ. 
'1, ul'sa;uau. Ya, İngiliz nöbetçi. 

....... l>ek bir adanı olsa da: 
~l! bes alA.! Çıkarın eşyayı bura-
ltıgiı~ h~tz neye varırdı? •• 

~1:ta buı böyle bir ınlisaadeklr. 
lll ~tli unmıyacağmı kuvvetle tah 

lttıçult b ğl.rn. halde, yine içimde 
~ a~ endişe vardı. Bereket 

' anı.cağız hiç oralı olmadı. 

Ben de homurdana homurdana 
motöre hareket emrini verdim. A
da karşısmda demirli Yunan ge -
mileri önünden, emniyetle geçiyo. 
ruz. Biraz evvel, İngiliz Amiral ge. 
misine yanaştığım.ızı, nöbetçi ile 
konuştuğumuzu gördükleri için 
bizden tabii şüphe etmiyorlar. Tuz 
ıburnuna kadar, ilerliyoruz. Orada 
Koçoyu dışarı bırakıyorum. Motö
ıi.lmde makinistim !stinyefi Fiıat, 
gemicim Rizeli Emin ve bir de ben 
varım. 

Güpegündüz, Tuzburnundan i.. 
çeri giriyoruz: 

- Ver elini İzmit? 
Asıl tuhafı, sözde, eşya götUr. 

miye memur olduğumuz, Serez tor 
pitosunun önünden kollarımızı sal
laya sallaya geçi.şimizdi. Torpito • 
nun vazifesi, geceleyin, Tuzburnu 
sa.basını projoktörlerle tarayıp ya.. 
vuzdan bir şey kaçırılmamasına 
nezaret etmekten ibaretti. 

Gündüzün geçen bir motörle ta
bii alakadar olmadı. Biz de rahat. 
ça lzmite kadar geldik. 

• zmite yaptığım .seferler say. 
1 makla bitmez. Fakat, son 

yaptığım seferim pek feci oldu. 
Bahriye mektebindeki cepaneyi 

lzmite kaçırmak lazım gelmişti. 
Hem de bu işi süratle yapmak ge
rekti. Aksi halde, İtilaf kuvvetleri. 
nin mektebi basması ihtimali var. 
dı. 

Deniz grubu reisi Nazmi Bey, 
bana lzmite hareket için talimat 
verirken, hava birdenbire bozmuş, 
f ırtma alametleri başgöstermişti, 
Nazmi Beye: 

- Bu gece, motörle denize çıkı
laınaz ! Dedim ve sonra sebebini L 
za.b ettim: 

_ Epeyce yUklU kalkacağımız i-
çin suya çok yatkın gideceğiz. Bu 
yüzden motörün içine su girmesi, 
manyetonun :ıslanması ihtimali 
var! Dedim. Fakat, itirazlarımı 
dinletemedim. Binlerce liralık ce -
paneyi, Anadolunun bu kadar ih. 
tiyacı olduğu bir zamanda, düşma. 
na teslim etmek pek feci olacağını 
söylediler. Cepanesini kaçırarak 
vaziyetini kurtaracağım mektep, 
benim de feyiz aldığım bir yuva i
di. Böyle müşkUl bir zamanında 
yardımına. koşmağı şiddetle ister. 
diın. IBrarlarma dayanamadım, 
motörilmle bu gece, cepaneyi al -
mıya geleceğime söz verdim. 

Yalnız motörclim yoktu. Gü
vertede tek başıma idim. 

Koçoyu, 1zrnite kadar götüremez. 
dim. 

- Bana arkadaş veriniz! De • 
dim. Güverte binbaşısı Hulki Beyi 

Yazan: 

Saiahddain 
Gün gör 

yanıma kattııar. MotörcU olarak 
ta deniz' gambotlarında çalışan i
kinci Çarkçı Mülazım Muatafapa. 
şalı tbrahlm Efendiyi verdiler. 
(Şimdi tayyarecidir) Rizeli Eminin 
ayrılmryacağını biliyordum. Bu fe 
dakar çocuğu ne zaman hatırla • 
sam, gözlerm yl\Şla dolar. O akşam 
Galata.da Asetilen mağazası .sahibi 
Diınitriyadisin delaletiyle motör i
çin 1Uzumu kadar benzini aldım. 
Hava, gittikçe fenalaşıyordu. Hatta 
benzin mağazasında çalışan bir a. 
dam, benim nereye gideceğimi bil
mediği halde: 

- Aman kaptan .. Sakın, bu ha.
vada motöril kaldırma .. Fırtına ge 
liyor .• Demişti. 

Motör makinistim İbrahim Efen. 
dinin yüzüne baktım. Arkadaşım, 
büyük bir tevekkül içinde idi .. 

- Ziya Kaptan .. Dedi, seninle 
birlikte Berkısatvette mayına çarp
tım. Birçok harplere, hep 8ellinle 
bir arada girdim, çıktım. Allah 
beni hepsinden kurtardı. İçim öyle 
söylüyor ki, bu sefer de kurtulaca
gım ! Şansmm açık olduğunu bili
rim. Sana bağlıyım. Nasıl istersen 
öyle yapalım ... 
İbrahim Efendiden bu kuvvet 

verici sözleri dinledikten sonra.. 
ben de gözlerimi kapayarak: 

- Gidiyoruz İbrahim.. Dedim. 
Bir ramazan günüydü. Ezana ya
rım saat kalmıştı. İbrahim de, ben 
de oruçlu idik. Yolda ütar etınek 
üzere, pastırma, sucuk gibi kuru 
şey'ler aldık. Motöre atladık. Top 
atılmadan evvel, Hı.ydarpaşa ön
lerine gelmiştik. 
Müthiş bir bora patlamak Uze. 

re idi. Saçaklı siyah, bulutlar kıb
le istikamteinden sür'atle kaçış

makta idiler. Deniz yittikçe ka.ba
nyordu. Oyle ki, Moda burnun& 
geldiğimiz zaman, ada yolundak~ 
Yakacık vapuru, bocalamış, gen 
dönUyordu. Biz iee, denizlere baş, 
vererek, Kınalıadaya doğru yol al. 
maya başladık. Fakat hava, ode 
rece dehşet peyda etmişti ki etraı
f ımızı göremiyorduk. 
Yağmur, adeta oluklardan bo

şan~a.sma yağıyordu. 

(Devam edecek) 

f aahar Müsabakası 
KUPONU: 9 
Bu kuponları kesip 

saklayınız 

Üniversiteden Röportailar: 3 ' 
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O niversitemizdeld muvakkat 
talebeliğimde iyi arkadaş

lar buldum. Bu sayede bu binlerce 
genç içinde bir saniye bile yaban
cılık ve sıkılmak hissi duymadım. 
Kalabalık sınrflar içinde yersiz ka-

lınca arkadaşlardan biri mutlaka 
yardıma geliyor, bana sıra orta • 
smda bir yer açıyor: 

- Böyle oturursanız aramıza 

da.ha iyi karışırsınız, hayatımızı da 
ha yakından duyarsınız, diyorlar. 

Yeni arkadaşlarımdan biri sor
du: 

_ Akademiye gittiniz mi? 

Hangi akademi? Memlekette 
harp akademisinden başka akade • 
mi diye bir yer bilmiyorum. Fa -
kat akademiye gitmiye elbet te 
merak ediyorum. 

Beyazıt" Akademi,, sinin bir köşeciği 

Dersten çıkınca 

Beyazıt meydanı -
na doğru ilerledik. 
Meydanı geçtik. HAYAT 

Çınar altındaki is. 
kemleleri göster -
diler: 

_ İşte bizim a -
kademimiz bura • 
sıdır, dediler. 

MUHiT 
Masalar etrafmda kafile kafile 

gençler oturuyordu. Kimi müna
kaşaya dalmıştı. Kimi gazete oku. 
yordu. Kimi notlar üzerinde çalr. 
şıyordu. Arada kız talebe de eksik 
değildi. Matbaama telefon ederek 
bir fotoğrafçı arkadaş istedim. Ar
kadaş biraz sonra geldi, resimler 
çekti. Kız arkadaşlar buna gücen. 
diler. Dediler ki: 

_ Bu resimleri gazetede neşrede
cek olursanız ne kadar fenalık ede 
ceğinizi biliyor musunuz? Üniver. 
sitede ders arası oturacak, nefes 
alacak hiç yer yok. Bu ağaçların 
altına gelip oturmaktan tabii bir 
şey olamaz. Fakat resim gazetede 
çıkınca dedikodu başlıyacak: 

YOK 
''Akademi,, de 
ağaçlar altında 
bir dertleşme 

Falan ve filan kahvede oturu • 
yorlarnuş... Ailelerimizden çekin • 
miyonız. ÇUnkU bizi ve"5eciyemizi 
biliyorlar. Fakat yabancılar neden ' 
dettkodu fırsatı bulsunlar. 

Kendilerine ıhak verdim. Alman 
resimlerin gazetede çıkmıyacağmı 
temin ettim. 

Dersler haricinde bofluk 

M asamızm etrafındaki daire 
yavaş büyüdü. Konuşuyo • 

ruz ve dertleşiyoruz. Gittikçe faz. Bir der&une ko,esi 

YENİ, BAHAR 
MÜSABAKAMIZ 

Resim No. 9 

Bu resim fU on türküden hangisine aittir? 

"I - Bana ne oldu da ben bilemem. 
Eski halimi hiç göremem. 

11 - Cıgaramın dumanı 
Yoktur yarin imanı 

17 - Danldm mı cicim bana 
Hiç bakmıyorsun bu yana 

20 - Erzlncanda bir ku~ var 
Kanadında gUmU~ var. 

27 - Bani ya benim elli dirhem 
dU.z rnkım 

İçer içer kalkar benim 
meralam 

82 - Karga da seni tutamn aman 
Kanadını yoıanm aman 

SG - Oğlan yaylı kız yaylı 

Ben dayanamam gayri. 

44: - Suya iner tavpnlar 
Yine oldu akşamlar 

45 - Sürü ürU Urmell kızlar 
Göğı;ü de çapraz düğmeli ~ 

kızlar 
49 - Yerde buldmn bir elma 

Elmalı yar kirazlı )hl 

y 
YAZAN: 

Ahmet Emin 
YALMAN 

la anlıyorum ki, bugünkü Üniver. 
sitemiz; henilz den; takririndeıı, 
nottan, imtihandan, diplomadan i. 
baret kupkuru bir 8.lemdir. Üniver 
site muhiti, Üniversite hayatı, ü. 
niversite gençliği denilebilecek bir 
§ey henüz inkişaf imkanı bulmuyor. 
Dersten çıkınca talebenin bura
slyle alakası kalmıyor. Profesörle 
görüşmek ve tanışmak için fırsat 
yoktur. Talebe biribirilerilc tanış. 
mıya ve müşterek bir içtimai ha. 
yat yaratmıya da fırsat bulamı. 
yor. 

Talebenin bUyük bir kısmının 

hariçte çalışmak ve hayatını ka • 
zanmak mecburiyetinde olmasınm 
tahsil hayatı için zararlarını ileri 
sürdüm. Yanımda oturan Galata -
sa.rııylı bir genç hayretle dedi ki: 

- Çalışmasınlar da ne yapsın • 
lar? Ben hayatımı kazanmıya .nec 
bur değil.im. Fakat zamanımı dol. 
durmak için bir iş arıyorum. Üni
versitede muhit ve hayat yok. Va.. 
kit öldürmek derdile avare ve serser 
bir adam haline düşmekten kor • 
kuyorum. 

Bir üniversitede talebesini bü. 
tün gün, hatta kısmen akşamlan 
bağhyacak hayat ıoksa Üniversi
te henüz tam manasiyle kurulma. 
mrş demektir. 

Bunu söylemekten maksat, ÜnL 
versite idaresine tariz değildir. BU 
yiik bilgi müessesemiz henüz ku • 
rulma devrinde bulunuyor. Nok -
sanlan doldurmak her şeyden 

evvel imkan ve ;>ara meselesidir. 
Ben ihtiyaçları bir defa daha ha • 
tırlatmakla kimsede kusur aramı. 
yorum. Ancak Üniversite idaresine 
ve talebesine faydalı olmıya çalı -
şryorum. 

Muhit yaratmalıyız 

B ilgi bulmak emeliyle mem. 
leketin her ta.rafından bu

raya toplanan binlerce gencin, Ü • 
niversite ile münasebetinin ders, 
not, imtihan ve diplomadan ibaret 
kalması yazıktır. Bundan btiyUk 
bir kuvvet israfı olamaz. Eğer iş 
bu kadarla kalacaksa milyonlar 
sarfcderek f edaklrlık etm.iye, dı
şarıdan profesörler getirtmiye ne 
lüzum var? Talebe kitap bilgisini 
sadece kitap okuyarak elde edebi. 
lir. Eğer maksat, bir Üniversite 
muhiti kurmak ve yüksek bilgi ve 
terakki ideallerini memlekete ya
yacak ateşli bir Üniversite nesli 
yetiştirmekse meydan bugünlük 
çok boştur. 
BugUn her alayımız da yalnız su

baylara değil, erlere mahsus ta bir 
gazino kurmak ihtiyacı duyulmuş.. 
tur. Kayseri gibi yeni yapılan fab. 
rikaJarımızda ameleye mahsus yüz 
me havuzları, tenis ve futbol y~ 
leri, yemek yiyecek, oturacak, o.. 
kuyacak yerler yapılmıştır. 

Halbuki bugün Üniversitenin 
binlerce gencinin dersten çıktık • 
tan sonra Üniversite muhitinde 
kalması için htç bir vesile yoktur. 

(Arkası 10 nucu da) 
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Ayı, Bir Köylüyü 
Dağa Kaldırmak Is tedi 

Mus Yolunda 1ı GariP Bir Hadise. 
Mut, (TAN muhabirinden) - Hüseyin adın

da bir köylü, Mut yolunda iki ayının çok garip 
tecavüzüne uğramıtlır. Hadise tudur: 

Hüseyin, Geliguzan nahiyesinden buraya 

gelirken Havadorik deresinde gayet dar ve dik 
bir dönemeç yerinde biri erkek, öteki diti iki 

ayı ile k&l'fdatmıttır. Arazi arızalı olduğu iç.in 
Hüseyin, kaçmıya imkin bulamamıt, hayvan· 
ların kendisine yaklattıklannı görünce korku-

dan titremiye ba.tlanııttır. . 

l 

1 - 5 - ,.. 

Falih Rıfkı 
Belgratta Radyo 

Falih Rıfkı Atay, doet Yugoelav • 
yada dolaşıyor. Burasını tarihiyle, 
tam ruhiyle bize tanıtacak bir kitap 

Buıünkil 
lstanbuJ: 
Olle neşriyatı : 

proaram 

hazırlıyor • 12,30 Plilda Türk muıllriıri. 12.50 Ha\tS' 
So~ zamanlarda Yugoelavyada dia 13,0S Muhtelif pllk neıriyatL 14 SoOo 

TUrkiyeye dair bir kaç eser çıkmış.. Akfam musikisi 
tır. Memleketimizi doat millete ta 18,30 Pl.~kla dan• m?sikisi 19.30 Koni• t 

. . • ranı: O'ıkudar Halkevı namma Bay Reta 
nıtmak ıçin cıddt emekler var. Falih Kynar, Cefaya ahıtırılan lnıanlarm ın11vaf· 
Rıfkı Ataym yazaca~ kitap hiç falı:iyetl. 20 Faıı1 ıaz heyeti. 20,30 ~ 

.. . a• • Rma tarafmdan arapça söylev 20,45 F-
şuphesız bizim taraftaki boşluğu dol- su heyeti: Sut ayarı. 21,15 Şehir tiyaU: 
duracak bir kıymette olacaktır su operet kısm! (Bayade~e) .. 2~:15 Ai•ı::-

Falih . . • borsa haberlerı ve ertesı g\111un proıı 
ı şımdıye kadar yazdığı ile • 22,38 Plikla sololar, Opera ve operet pal• 

ya.hat kitaplarında bilyUk bir san'at caları 23 Son. 

kudreti göstermiştir. Yabancı mem- • 
leketleri go··rm·· . b" 

1 

Gilnttn program ö.tU 
uş, sezmış, u.e en de-

rin kötelerinden tanıtın tı Senf onlk konserler : 
ış r . 

Belgratta ,. k mi 19 Bilkreı Handelin "Messiah .. orator .. 
~1 ftl yan res Samu. yumu. 21,30 Pariı Senfonik konser 

prava razetesinde Falih Rıfkı Ata- Ha1.fif konserler : 
ya ve Yugoelavya hakkında hıızırla- 12,30 İıtanbul Türk musikisi plikl•: 
dığı esere d · tırl .. .. 18,55 Prag hc;ller bandosu 19,20 Varto ..ıt 

., aır IU &a an gorduk: Johann Strau11'un valılarmdan (pllk) ~· 
Türk gazetecileri ismet lnönü ile Berlin llkbahara mahıuı konser. 20 lst': 

Istanbula dönm"•l reli v bul Fazıl saz heyeti. 20,30 Varşova Racb •" 
"'9 e r. ~ugoslav- orkestrası. 21,25 Bükreş kilise konseri 21,.,., 

yada Yalnız Falih Rıfkı Atay kalmış- Strasburı Karqık konser 21.40 Praı "': 
tır. Burada birka hatta d l dalgalı Halk konseri <Caykovııkl, ver 3' 

ç O qacak Chabrier). 22 Varıova Opera muıildıl ~~h 
ve memleketimiR dair yuacaiJ kitap Viyana Popuriıi 22.os Prag kısa daıs-
içln malflmat toplıVIU'.ıııktır ~raH bandosu. 22,20 Budapeşte Orkeıtt9 

~- • ıle 1erenadlar 23,ıO Mlll.no, Torino JCatl" 
Falih Rıfkı 189fi senesinde latan • •ık konser. • 

Ayılar, köylünUn yanıba,ına gelince arka ayakla
n üzerinde doğrularak bağırmıya başlamışlardır. 
Hüseyin de, mazllımane bir tavırla kollarmı iki ya

l na açarak adeta niyaz eder bir vaziyette akibetini 
beklemiye başlamıştır. Fakat, bu feryat yirmi beş 
dakika . kadar devam etmiştir. Nihayet, dişi ayı 

1 bulda doğmllltur. BugUnkU Türk e. Openlar, operetler : 
1 debiyatmm en büyUk tahaiyetlerln • 21,15 tmnbul Şehir tlyatroıu konıeell 
1 den biridir. Türk mUU inkıllbı esna kısmı tarafmdan "BAJADERE .. 22.25 prJ 

Oımaniyenin meJhur Karaçayı Hacı Bozaja ı
sında saııatlni illi d kf tmi • kısa d~lıası Oskar Nedbalin "Polenblı&C.. 

m avaya va e ,, operetınden sahneler. 

politikacı ve mllU bir idealist Bifatiyle Dans Musikisi: 
de tanmmıttır • 21 Sottano Akordeon kuarteti 23.15 L°) 

dra • National: Keman oda takımı (Badi 
23,30 Viyana Kuartet (Viyana musikili) Osmaniye 

lşığa 

Kavuşacak 

r-----------------. dar dönemeçten çıkarak dağa doğru 

Düzcede 
Telefon 

tırmanmıya başlamış, erkek ayı da 
köylUyU ite ,ite dişisinin arkasından 
götUrmiye koyulmu3tur. Dağ yolu 
bitmek Uzere iken dişi hayvan bir fun 
dalığa girmiş, öteki de ayni yerden 
geçerek kaybolmuştur. O üzce, (TAN) - HUseyin, kenuisinin serbest bıra-

Kaymakam lıma- kıldığını hissedince, koşa koşa en ya-

150 lik Bir 
İhtiyar: Hacı 

Bozağa 
ı a '" ay ın e - ye gelmiş ve hadiseyi anlatmış- K 0 smaniye, (Tan muhabirinden) ·ı H lcL. B lıal J vam km kö · 

Çukurovanm akar suyu en lı çalıfnuılarile, her köy- tır. Kimsede slllh bulunmayışı, ayıla- TUrı~ılte~, (T~n . muhabirinden) 
bol olan nımtakalarından biri de Os- Je, köy ıandıklan için iyi rm takibine imkA.n vermemiştir. kıyenm en ihtı~ar adamı burada 
maniyedir. Dört kilometre uzaktaki ve IGğlam bir gelir lıay. . . . . . oturuyor. Bu asırdıde, 1203 şenesin-
Ga vurdağından fışkıran Karaçay, nalı olan lıöy tarlalan ih- Ayıların HUseyını dere ıçındtn de doğmuş olduğuna göre, tam 150 
eehrin içine girdikçe sayısı çok göl- Ja. eJilmiftir. Aynca lıöy fundalığa kadar götürerek orada bı- ya§ında bulunan Hacı Bozağa.dır. 
lere ayrılmış v-e her tarafı istifade- birlik telelonlan lrunıl- rakmalan, köylUlere haber vermesi- Bozağanm vaktile şark ıslahatında 
lendirmiştir. Şehir dışına kıurulan iki muftur. Beher ~it ölıüz ni geciktirmek ve kaçmak için vakit çalışan babası, bir çokları gibi bu ci-
değirmeni çeviren bu su, şimdilik ba- .ahibi bafına bir Jönüm kazanmak endifesine hamledili1or. varda mecburi iskana tibi tutulmuş, 
eıboş bir halde akmaktadır. Bugiln olaralı tahdit eJUen lıöy Bu akıllı ayılardan fena halde kor- Hacı Bozağa da bu vesile ile Kızılte-
•dece bahçe işlerinde istifade edile- tarlalan a/iri,ilaelı bura- kan Hilseyin, hastalanarak birkaç peye yerlepıijtir. 
bilmcktodir, fara b~M.ı ile mmr -1ıil· gUn yatmq, 10nra iyll~miştir. Hacı Bosağa, ltll'ktan fazla evlat 

Belediye, bu suda:ıt,elektrik istih • miftü ' 
1 

i " " dır. Diileri kalmadığı ;,çisa yü-
aal etmek ve şehri ışığa kavuşturmak Bi:an ia

7 
oJJannda- -, k Balıknirde Çocuklata Yardım :ZU -~ çq~ gl~nıhektedif. Buna 

için teşebbüslere girişmiştir. iri telelonlGT balilı mer- Balıkesir, (TAN) _ Himayeietfal ~gmen, hayvana bınecek kadar dinç 
Karaçay, bazı mevsimlerde sıtma- lıalerine, 6irlilı merlıez- cemiyeti, 23 Nisan bayramı mUnase- tir. 

ya da sebebiyet verdiği için bunun ö- leri telelonlan Ja ltara- betiyle 80 yavruya elbise, ayakkabı ve 
nUne geçecek tedbirler alınmak Uze- lıollara bağlanmlfhr. diğer giyecek levazımı dağıtmıştır. 
~~ ,,~ 

Osmaniye, elektriğe, yola ve hin- Mahtarlann u.:..nni lznikte Tat Eserler Deposu 
terlandı ile irtibat temin edecek şo-. arftarmalı üzere yakında İznik (TAN) - Sabık maarif me. 
aelere muhtaçtır. Zengin bütçeli bir burada bir kur• açılacak-
belediye ile bu ihtiyaçlar giderildiği fır. muru İrfanın teşebbUsile burada 
gün, hakiki terakki ve refaha kavuır ~~~~~~~~~~~~.!- bir depo vUcude getirilmiş ve 
muş olacaktır. A .fi d Kurs bulunan tat e.eerler oraya konulmuş. 

rı ıye e tur. 

Burnovada Zeytincil~l 

istasyonu 

İzmit, 29 (TAN) - .Arifiyedeki 
Çavuş öğretmenler kursu yarın vali 
tarafından açılacaktır. Kurs 6 ay de 
vam edecektir. 

Civarda ve efhas elinde bulunan 
taş eserler toplanarak depoya getiril 
mektedir. 

Silifkede Köprü Değirmeni 
Silifke (TAN) - Hayli zamandan 

beri muattal bulunan belediyenin 
köpril üzerindeki değirmeni bir mü. 
teahhide verilmiş ve işe b&.IJlanmıştır. 
Değirmenin faaliyeti dul kadınlarla 
öksUz kızlardan bir kısmının ~ bul. 
ması demek olduğundan sevinç uyan 
dırmıştır. 

nkbahann gelmesi Uzerine ilko. 
kul t&lebeleri kiralanan otomobiller. 
le Tekir çiftliğine götilrülmüşler, 
böylece devam eden iyi bir tenezzüh 
yapılmıştır. 

Bornuva (TAN) - Bornuvada Zi
n.at mektebi yanında, kırk bin lira 
aarfiyle bir zeytincilik iswyonu ku
rulması takaITUr etmiştir. Bu para • 
nın on beş lirası istasyonun binuma 
mütebakisi de sair tesiasata sarfolu
nacaktır. 

lzmit Polisleri için 
Beraamada Ruim Sera-iıi İzmit (TAN) - Emniyet müdllrll ------------

Bergama (TAN) - Bergamada y~'lttJ011"IN MUMU YATSlYA 

lzmirde Asarı Atika 

Araştırmaları 
lzmir (TAN) - Şehrimiz Halkevi 

antika severler kolu, eski İzmir haf. 
riy.tmm devamı için bütçesine koy. 
duğu bet yüz lirayı, antika severler 
908yetesine vermiştir. Hafriyata ya
kında tekrar iba~danacaktır. 

Beraamada Fakir Çocuklara 
Yardım 

Bergama (TAN) - Mekteplerdeki 
fakir talebeyi himaye heyeti yardı • 
mmı genişletmiştir. Şimdi her gün 
200 çocuğa yemek verilmektedir. 

Bergama Tütüncülerl 

Üzüntü içinde 
Bergama (TAN) - Bir hafta fa

mluız yağan yağmurlar tUtUn zeri
yatmı durdurmu.,tur. Halbuki yeti. 
een fideler büyümekte ve dikilme 
samanı yavaş yavat geçmektedir. 
Ztlrra, havanın biran evvel açmasını 
e.ttntü ile beklemetkedir. 

Ttltilın mUetahsilleri kooperatifi, 
tUıı zürrama ikrazata başlamıştır. 

ilk defa olarak, Halkevi başkanı Fe- Şerit Nimet, pek eski ve köhne olan KADAR l" ANAR 
him Erkinin hlmmetile bir resim ser- mUdUrlUk binasını yeni ve gUzel bir 
gisi açılmJttır. tekle sokturmu9tur. Polislerin spor. 

Bir hafta sürecek olan sergiye yU hL metgul olmalan için de bir saha 
ze ya.km eser gönderilıniftir. yapılmıya ba,lanıbniftlr. 

1 Mühendis Talebesi izmirde 1 

Mimal' ue milhendu btrlflinın ~ayınaa 

İ mdr, (TAN) - Mtthenclls tfrketi tesisatını gezmişlerdir. · 
mektebi 1111 ve makine ıube- Talebeler Cell&t gölünde de tet • 

si son smd talebeleri buradaki tet • ' 
kilderine dnua edJyorlar. Talebe Od klkler yapacaklardır. Buradan Eskl-
grupa aynlnut, bir grup elektrik tehir yollyle lzmlt.e gitmeleri mn • 
santralmı, elektrik fabrlkumı, San. kanerdlr. Profeeörlerle talebe ~rf'. 
atlar mektebini, diğer grup ta kW • flne §ehrlmlz mimar ve mtthendls 
tür parkta 1qa balbıde bU:ıDl&D pa- birliği Aııkarapalasta bir çay ziyafeti 
raşUt kule8lnl ve llalkapmardakl au vemıltlen1fr • 

Hiç bir değeri olmıyan IÜ· 
zelf.k müstahzaratını göz bo
yayıcı rekli.mlarla ititilme

mit bir ketif ıibi göstererek 
halk1D11Zı İğfal ediyorlar. Fa
kat · yalancının mumu nasıl 
yatsıya kadar yanarsa, yalan
cı reklamlann tesiri de onu 
bir kere kullanmcıya kadar 

dır. Bir alanm bir daha almı
yacağı kremleri, pudraları, 
rujları tecrübeye kalkıtmaym; 
dünyanm dört büyük kimya ve 
cild alimleri tarafından formü
le edilen VENOS MOST AH
ZARA Ti, hepsinin en iyisi, en 

tanmmıt Ye en değerlisidir. 

Fikirlerine ve ideallerine bUyUk 
bir imanla bağlıdır. 

Bunları müdafaa etmek ihtiyacmı 
duydukça eevgt ve ateoıe kaleme sa
nlır. 

Falih, dalma yeni yeni eeerler ya. 
ratpıak imklıum bulur. Bilhassa se. 
yahatlerl hakkındaki eserleri ve fık
ralan pek çok sevilmiştir . 

Cenubi Amerika.ya, Rusyaya, ln • 
giltereye dair yazdığı eserler, Falih 
Rıfkı Atayı, TUrk nesircilerinin 

en büyUklerinden ve bu devrin mu • 
harrirlerinin en canlılarından biri 
mevkiine koymuştur • 

Bu kıymette bir muharririn Yu • 

goslavya hakkında eser yazmak U
zere vakit ayırmasına seviniyoruz. 
Eserini bUy\ik bir allka ile kai"jıla • 
yacağız. 

Falih Rıfkı, memleketimiz hakkm
da yuacağı eserin esaalannı buraya 
yaptığı müteaddit seyahatler esna -
sında hazırlamıştır . 

BUyUk artist ve realiste, elimizden 
geldiği kadar yardım etmeğe ve 
mUmkUn olduğu kadar çok maUlınat 
ve tef errüat ele geçirmesini temin et. 
meğe hepimiz borçluyuz. Falih, bu 
malfunatı kendine mahsus orijin&] 

Her cins 

Resitaller: 

18,30 Budapeıte Piyano (Dohnanfi'oill 
idareıinde) 19,30 Budapeıte Macar iıaJk 
1&rkıları 21 Viyana Sopran ıarkdarı ve ~ 
artet kon1erl 21.05 Varıova Keman (V~ 
niavaky, Kreisler vı.) 22,30 İstanbul Plikl' 
sololar (Opera ve operetlerden parçalar)• 

Oda muslklsi 
11,30 lıtanbul (Plllı:) 23 Zilrlh s.rlill 

23,30 Varıova 23,10 Praıı kısa ~.,.. 
23,45 Torino. 

Helva Yüzünden Cinayet lllİf 
Kızılca.hamam, (TAN) - Kasaıo' 

zm KUrtköyUnde Hüseyin oğlu .Ab
dullah, evlerinin önünde oturup ıOO 
dirhem kadar helva yemekte oıesı 
Sadık ve Mehmet isminde iki kard'f 
ten biraz helva istemiş, fakat alalll~ 
mıştır. Ertesi gUn Abdullahın ölil 
kendi odasında bulunmuştur. a&df'8 
hakkında tahkikata b~annılfUP· 

tarzda taanü edecek ve ortaya ölıııel 
bir eser çıkaracaktır.,, 

Tetlıiklerine devam ediyot ~ 
Belgrat, 30 (TAN) - Falih R 

Atay, Yugoslav Başvekili B. StoY~ • 
dinoviç tarafından Dedinyadaki ~~ 
künde i;ğıe yemeğine davet edilJnİf • 
tir. Falih Rıfkı Atny, tetkiklerine~ .. 
vam etmek Uzere Hırvatistan ve S o
venya taraflarına hareket e~ 

Her boy 
ve kahnhkta 

SOVVET 
Kontrpliikları 

YegAne satış yeri : 

DAVID BAUER Halefi IVOR BAUER 
latanbul, KUrk~U H•n "o. 18, Tel. 22oso 

Sinekleri, Sivri Sinekleri 
Güveleri, pireleri, tahtakurulan, karıncalan, hamam böcekleri. de 

po edilmit yUn ve tUtUnlere musallat olan haşaratı, silrfelerini ve yu · 
nurtalarmı ki.milen yıldırım atlr'atile kökünden imha eyliyen 

~ ALL-NU-:;: 

FLYSPRAV 
~ l 

nam mayllni kullanınız. Hiçbir tarafta leke bu-akmaz, etrafa bo3 
koku saçar, fevkallde mtıessir n öldtlrtlclldtlr. Zımbalı kapalı~ 
nna dikkat, ve 175, 210, 4M gramlık kutulatda ve her keaeYe eıv ez 
Ucuz flatlarla eczanelerde, bakkallarda arayınız. Aynca daiJ'eleT· ıxıtıÇin 
babalar, hastaneler, idarehaneler, depolar ve perakende sataıılAI' ttatça 
'Jir damlasmı, zayi ettlrmlyeıı otomatik mualuklarla mücebheJ:, :Nl 
çok elverişli .f ve 19 litrelik saç bidonlarda eatılmaktadır· ~~ 

'll&rkasma dikkat ediniz. AldanmaJDllZ. Bir tecrUbe .tsi 
~P,Cekt.ir. 

1 Depon: ı.tanbal &ısa depolRI, :&,ırefendl caddesi-



mı? .• 
Demişti. 
Bunun üzerine ustası; (Muhtar) 

tarafından (Köfe) de çıkanla.n is
yan ile onun neticesini nakletıniş. 
ti.. O zaman (İbrahim) acı acı gü 

lümsemiş: 
_ Ben Muhtarın yerinde olsay-

dım, başka türlil hareket ederdim. 
Evvela, Şam halifelerinin taç ve 

• tahtını yere geçirir .. Ondan son
ra da, hem Ehlibeytin; hem de 
mazlum milletlerin halas ve ııeca.
tmı temin ederdim· 

Diye cevap vermişti. 
Bugünden itibaren (!brah~) ~ 

dimağı, bir istihale daha geçırmış 
tL Büyük bir davanın umun:_t ~e
yeti, bUtün incelik ve tefe~atile 
onun gözlerinin önünde tebellür et 
ınişti. 

Dava, mühimdi. Ve, çok nazik-
ti.. Haklan, ayaklar altında çiğ • 
nenen maz!Um ve makhur millet • 

lerin yanında, Ehlibey'°..iıı masum 
şahsiyetleri de boyunlarını bük • 
mekte .• Bunlar da, Emevilerin zu
lümlerine nihayet verecek bir ha.

aiski.r beklemektelerdi. 
Fakat; bu selamet güneşi nere

den doğacaktı? .. Ve; bu halaskar, 

kim olacaktı? .. 
İbrahim bu suallere cevap ara

yıp dururken; bir gün hamisi lsa 
onu çağırmış: 

- Hükftmet; beni ve kardeşim 
İdrisi fena halde tazyik ediyor. Bi
rikmiş vergi borçlarımızı istiyor. 
Elimizdeki para, bu borçlan öde
miye kafi değil. (Merv)de bir hay 
li alacağımız var. Onları tahsil et
mek için seni gönderirsem, gider 
mi8in ? .. 

Demişti. 
İbrahim, bu teklüi büyük bir 

memnuniyetle kabul etmişti . Der
hal atına binerek Merve gitmiştL 

O tarihte bu şehir, en koyu Türk 
lük cereyanlarının merkezi idi. !sa 
ile zevcesi, tbrahime birçok adres 

(Arkas,;: var) 

Blzhn yeni kabul ettlğimJz ba
har bayramı günttnti A'\TOpanıD 

garbindekl memleketlerden birinde 
geçirdiğiniz olmuşsa, oradaki ma
yısm blrinel günti hemen herkesin 
yakasına bir inci çiçeği taktığını 

ve bu bayramda en ziyade makbu
le geçen hediyenin inci çiçeklerin
den yapılını!J bir buket olduğunu 

elbette blllrsinlz. Oralarda. bugün 
inci çl~ğlne gösterilen büyük rağ· 
bet bu giDel ve güzel kokulu çiçe· 
ğln insana uğur getirir diye ta • 
mnmasmdan ileri gelir • 

İnci çeçiğlnln neden uğur getir
diğini lsbat etmek için oralarda 
bir de efsana dolaşır: Güzel bir 
lozı olan bir derebeyini başka bir 
derebeyi esir eder ve serbest hı· 
rakmak için büyük bir para ister. 
Zavallı kızın bukadar parayı buia. 
cak hali bulunmadığından ağlar 
dururken, Mayısm birinci günü 
bahçesindeki inci çiçekleri dile ge
lerek: 

- A~lama gtlzel kız, derler, 
tabyenin kapmnda, attan düşıntiŞ, 
öltim halinde bir delikanlı yatı· 
yor, git onu kurtar ... 
Meğer bu delikanlı kızm baba • 

aou esir almıt olan derebeyi biliş. 
Güzel kız delikanlıyı ölümden, ba
basmı esirlikten, kendlslnl de kJZ 
kalmaktan kurtanr. Rem de 
kaymbaba, damat bir daha arala
rında oenketmezler • 

Bu efsana de - her ef88D& gL 
bl - tabii uydumıada. lnci çlçe • 

ğine Dk defa olarak büyük paye 
veren bizim büyük Türk bekiJlll 
lbnı Sina olmu.,tur. O büyük tiB
tad inci çlçeğlnl sekildl adıyla ve 
aşk lhüyacmı arttınr bir lliç diye 
tanıtmazdan önce dünyada biç 
kimse inci çlçeğlnbı ne gttzeWğine, 
ne de güzel kokusu.na dikkat et • 
mitti. 

Avrupalılar btlyttk Tttrk beki • 
mlnln llmlnl öğrendikleri vakit in· 
el clçeğtnln haMUmı da çabuk öi
renmlşler, fakat o zamanlarda 
aşk lhttyacmdan aleni olarak hah· 
setmek ayıp sayıldığından aşkın 

adına uğur demltlerdir. lncl çlçe· 
ğln1n uğurla olduğunu lsbat etmek 
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1 IEIKONOMD 1 

lngilizler Kepek 

Piyasada Pamuk 
ipliği Yine 

Azalmıya Başladı 
Piyuada iplik azalmıya batlamıttır. Y edikule f abrikaıınm 

uzun lifli ığdır pamuğu ile. yaptığı yüksek mallar ancak 20, 24, 
12 numaralı ipliklerden ibarettir. Bu numaralardan bqka ipHk 
yapılmamaktadır. 

Gidiyor 

Bazı tüccarlarımız da fabrikalar • Hava kurusu derilerin ise kilosu 
dan iplik almak için Adanaya kadar 55 - 60 kurug arasındadır . Bu 

gitmişlerdir. fiyatlar malların semt ve kalitelerine 
Satın Ahyorlar Kendilerine narh fiyatına istedik- göredir . 

leri kadar iplik verilebileceği bildiril-
İngilizler devamlı bir şekilde piya- miş, fakat alacakları iplik nisbetinde 

sanuzdan kepek satın almaktadırlar. kaput bezi de almaları gart koşulmuş 
Ingilterenin Hol §ehrinde bulunan tur . 
Sütçülük §irketleri hesabına alman Kaput bezi almıyanlara iplik bezi 
ve Mikset denilen ince kepekleriınizin satılmadığı piyasada israrla söylen • 
72 kiloluk çuvalı 205 kuruştan satıl- nıektedir • 
maktadır. Bugün İngiltere hesabına 
5--6 yUz ton kepek yüklenecektir. Ekmeklik Buğdayların 

Çavdar Miktarı 

için uydurduklan efsane de inci 
çiçeğinin verdiği uğunın aşktan 

başka. bir şey olmadığını anlatır. 
Eski Almanlar da., şimdikiler 

gibi, pratik tüccar ve fabrikacı ol. 
duklarmdan, inci c;lc;e~ hassası. 
nı öğrenince hemen onu taktir e
derek çıkardıktan suyun adnu 
"altın suyu,, koymuşlar ve halka, 
kuvvet - bizim Mahmutpa.'}a y0 • 

koıJ.tında vaktiyle satılan macun • 
ların cinsinden kuvvet - verici 
llAç diye sat.arak birçok aıtnı ka.. 
zarunı11lardır. 

Romatizma ve Gut hastalıklan 
her vakit her yerde ~ok bulundu -
ğundan inci çiçeği bir vakit bu has 
talıklara lli.ç olarak ta kullanıl • 
mışttr. Fakat bu hassası için inci 
çiçeğinin, üzerinde Süleyman pey. 
gamberin mührüne benzlyen şekil
de beyazlıklar bulunan ve bundan 
dolayı "Süleyman mUhrU., adı ve
rilen cinsinin kökleri ~Ulrdi. 

Bir talanı tablatsizler bu güzel 
çiçeğin soyunu müshil Uiç olarak 
kullanrna.k istemişler, fakat onla.. 
nn arkasından daha ziyade zevki· 
sellm sahibi heklmJer yetişerek 0 • 

zuıı bir zam.an inci çiçeği suyu a. 
nda sırada bayıbveren bayanla • 
nn slnlrlerlnl teskin için lç~
lerdir. 

lncl çiçeği daha ttlrlU ttlrlU 
dertlere deva olarak kullanıldık • 
tan sonra, en son kalb llicı diye 
kullanılmıştır. içerisinde, kalbe 
kuvvet vermek hassası olan bir de 
madde bulunmuştur. 

Buno lli.ç diye kullanan hekim
ler hali vardır • 

Fakat inci çiçeğinin en ziyade 
şüphesiz olan ha.4's.ası - güzelli • 
ğlnden sonra - güzel kokusudur. 
Bu güzel koku misk kokusuna ya. 
km olduğundan çl~eğin adına mtl· 
ge demişlerdir. Müge esans li.van. 
tala.mı en mut;eberlerlnden sayılır. 
sa da - bereket versin ki - bu 
adla satılan esanslarm çoğunda 

inci çl~eğlnin eseri bile yoktur. 
Bereket versin, dedim; çttnıdi inci 
çl~eğinin kendisi gibi esansı da çok 
koklandığı vakit insana §lddetll 
bq alnsı ve.rlr. 

Ekmek yapılan buğdaylarm havi o
lacağı çavdar meselesi hakkında be
lediye tetkikler yapmaktadır. Bu 
mlktarm yilzde on ~en "'faila ol • 
maması için bir talimatname yapı • 
lacaktır . 

BORSA 
SO NİSAN CUMA 

PARALAR 

Sterlin 
Dola.r 
Fran11x Fr. 
Liret 
Drahmi 
Belçika francı 
lıviçre Fr. 
Leva 
Florin 
Cekoılovak kro. 
Siline 
Mark 
Zloti 
Penco 
Ley 
Dinar 
İsveç kuronu 
Altın 
Banknot 

620,-
123,50 
113,-
120,-
Hl,-
80,-

S70,-
20,-
63,-
70,-
21,-
25.-
20,-
21.-
12,-
40,-
30,-

1057,-
253,-

ÇEKLER · 

Londra 
Nev.York 
Pariı 
Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdan 
Prac 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varıova 
Budapette 
Bükret 
Beler ad 
Yolı:ohama 
Moskova 
Stokholm 

625,50 
0,7919 

17,68 
15,0280 

4,6830 
87,37 

3,4525 
63,9488 
1.4435 

22.6810 
4,2250 

13,8290 
1.9688 
4,1710 
3,9810 

107,4340 
34,3725 
2,7464 
24,105 

1.1025 

626,-
126,-
113,-
125,-
22,-
84.-

580,-
23,-
66,-
75,-
23,-
28,-
22,50 
24,-
14,-
52,-
32,-

1058,-
254,-

626,-
0,7896 

17,6325 
15,0225 
4,6785 

87,30 
3,4492 

63,8975 
1,4415 

22,6625 
4.2220 

13,8175 
1,9664 
4.1675 
3,9775 

107,3482 
34,345 
2,7443 
24,125 
3,10 

Dünkü muameleler 
Paris borsasının dünkü vaziyeti 

heyecanını kaybetmiyerek devam et
miştir. Türk borcuna dair gelen tel -
grafla.rda açılı§ 272 ve kapanış 265 
frank olduğu halde borsamızda 20,15 
liradan açılan Türk borcu 20,30 lira • 
ya kadar çıktığı halde akşam il.zeri 
tamam 20 lirada k&p8.I1Dllftlr. Bu fi -
yatlar ür.erinden hayli muamele ol -
muştur. 

Fransız frangı 110.M gelmiftir. 
Merkez Bankası 93,5 liradD'. Anadolu 
tahvil ve mümessilleri ile hisseler iL 
zerine hiç bir muamele olmam.ıştır. 

Ergani, Sivas - Erzurum ayni fiyat
larda ve muamelesi.% g~miştir. As -
lan çimentosu 14,30 lirada durmU§ • 
tur. 

Kuzu ve oğlak 
Kuzu ve oğlak derilerinin mevslml 

girmiştir. Fakat Istanbulda henüz bu 
cins derilerin piyasası açılmamıştır. 

Nominal olarak bu derilere fiyat ve
rilmektedir. Oğlak derilerinin çiftini 
145 - lW kuruşa alıcılar bulunmak. 
tadır. Bu hafta içinde ilk mahsulUD 
gelmesi beklenmektedir . 

Piyasaya 
Sadeqağ 
geldı 
Piyasaya yeni mahsul sadeyağ gal 

miştir. Evvelce Halep yağı denilene
rimiş ve cenup mmtakası yağlarmdaa 
elli teneke piyasada kilosu yetmi§ ku· 
nıştan satılmıştır. Fakat, ilk mah· 
sul biraz ayranlı olduğundan makbul 
görillmemektedir . 

ZAHiRE 
BORSASI 

so. 4. 937 

FIAJ:L&k 
Buiday yumul&k 6,13 
Buiday ıert 6,15 
Arpa 4,10 
Çavdar 4,35 
Mısır beyaz 4,35 
M .. ır aarı 4,39 
Nohut kalburlu 8.20 
Nohut natürel 6,20 
Yapak Karayaka 51 ,-
Peynir beyaz 23,21 
Peynir bıar 45,-

Gh LEN 
Buiday 360 
Çavdar 45 
Arpa 45 
Kepek 15 
Tiftik 38 
Peynir beyu 21 
Un 82 
Mıttt 37 
Katar 5 
Zeytinyaiı l!il 

G t DEN 

6.11 -.--.-
-.--.-
5, 1 
-;-

-.--.-
32,14 
52,-

Toa 
Toa 
Toa 
Toa 
Toa 
Toa 
Toa 
Toa 
Toa 
Toa 

Afyon 

DIŞ 

3 To11 

FIATLAR 
Bufday: Liverpul 6,33 K. 
Buiday Sikaıo 5,97 K. 
Buiday Vinipek 6,02 K. 
Arpa Anven 5,30 K. 
Mnıır Londra 3.66 K. 
Keten T. Londra 8.- K. 
Fmdık G. Hamburc 88,05 K. 
Fmdılı: K. Hambarc 88,05 K. 

1 LiMAN HAREKETLERi] 

Bugliıı limanımızdan gidecek vapur 
1ar : 

Saat 18 de Sadıkzade Bartına, 
20 de Saadet Bandırmaya, 15 te lz
mir lzmlre. 

Saat 10 da Antalya Bartmdan, 
15,40 ta Tayyar Modanyadan, 6.80 
da Saadet Bandırmadan • 
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B uglinlerde yüzUncU yıldönU 
mü törenlerini yapan Atina 

'Üniversitesi, en son ziyaret ettiğim 
Universite muhitidir. Burada tale. 
be hayatı yaratmıya büyük bir kıy
met vermck1e kalmıyorlar. Beden 
hareketleri meoburidir. üniversite
nin jimnastikhane idaresinin ve 
doktorlarının tavsiye ettikleri be
den hareketlerini muntazam su _ 
rette yapmıyan talebe imtihana 
kabul olunmuyor. 

Atina Üniversitesinin talebe klil
bünü bir akşam sekizde ziyaret et.. 
tim. Her tarafta hayat kaynıyordu. 
Talebeden bir kısnu yemek sa • 
lonlarına dolmuşlardı. Ucuz, sıhhi 
bir yemek yiyorlardı. Gece yarısı_ 
na kadar açık o1an okuma salon
larında gazete, mecmua, kitap zen
ginliği göze çarpıyordu. Küçük sa
lonlardan birinde eskrim talimi, bi
rinde mandolin talimleri, diğer 
birinde piyes provalan gördük. 
Muhtelü ilmi maksatlarla kurul -
muş talebe cemiyetleri ayrı ayrı 

toplanıyor ve bilgi ile uğraşmayı 
bir zevk haline koyacak yolda fa... 
aliyetler yaratıyorlardı. 

Üniversitenin günlük faaliyet 
proğrammda konferanslar müna
kaşa.far, piyesler, konserler, türlü 
türlü spor müsabakaları, gezinti
ler, cemiyet toplantıları vardı. Ken • 
di okuma hayatımı da göznüne ge
tirdim. Üniversite muhiti içinde 
her gün gece yarısına kadar vakti 
~evkle dolduracak lbir hareket ve 
faaliyet vardı. Bunlar arasında in
san insanı tanıyor, ruh ruhun üzeri 
ne tesirini gösteriyor, rrofesörle 
talebeyi her adımda birleştiren bu 
hayat Üniversitenin asıl varlığını 

t~kı1 ediyordu. 

Vniver•itecle •por . 

B en bunları düşUnUrken spor 
meraklısı bir genç ortaya 

' atıldı. Dedi ki : 
- Burada spor hayatımız tama. 

miyle durmuştur. Halbuki bu bin
lerce gençten ne kadar iyi sporcu. 
lar yetişebilir! Atletizm gibi kafa 
ile bedenin beraberce çalışmasına 

ihtiyaç olan sahalarda çok geriyiz. 
Çünkü münevver gençlik sporla 
uğraşmak imkanları bulamıyor. 
Ortadaki mesele yalnız bizim ha _ 
yatımızı canlandırmak değildir, ay 
ni zamanda memleketteki atletizm 
ve spor hareketinin harice karşı 
manzarasını da düşilnmek lizım. • 
dır. 

) Üniversitede profesör ve talebe 
olarak kiminle konuşmuşsam ha.. 
!kiki bir muhit ve hayat noksanı. 
nm !boşluğunu şiddetle duyduğunu 

1 gördüm. Demek ki ortadaki ameli 
mesele, teşebbüs etmek ve ma.ddt 
imkanları hazır1amaktır. 

• 
(tJnlversltede dil meselesine dair 

bir, Ud gün evvel çıkan yazını, hukuk 
profesörlerinden, lkislnJ gücendir • 
ın13tlr. Kendilerini sevenler bize tele. 
fon ettiler. Dediler ki: 

"Kanunlanmızda, mahkemeleri • 

11 Sulh 
Tehlikesi il 

(Başı 1 incide)' 
rekabet etmiyeceği bir ölçüde silah
lanma yarışma atılması, dünyanın 

manzarasını değiştirmiştir. Kendi ka 
buğuna sığmak ve dünyaya iktisa -
den meydan okumak siyaseti de ba
zı memleketlere çok pahalıya mal ol
muştur. Zaten bu sistem gitgide yü
rUyememiye ibaşlamıştır. 

Günün birinde doktor Şaht Belçi
kada. sulhten ve anlaşmadan bahse
dince kimse bunu garip bulmadı. Ar 
kadan eski İngiliz amele fırkası li -
deri ''Lansbury" nin Hitlerle konuş-
ması geldi. 

Belçika Başvekilinin Amerika se
yahati, Amerika. ile İngiltere arasın
da iktisadi temaslar, Amerikalı ''Da
vis,,in Avrupada tetkikleri, bUyUk 
Britanya. imparatorluğu içinde Otta.
va konferansı neticesinde hasıl olan 
inhisarcı vaziyetin tasfiyesine dair 
bir kısım İngiliz gazetelerinin yazıla
n yeni ve ümitli bir hava uyandırdı. 

Yol ağzında .• 

I
• nsanlık bu yoldan yürüyerek 

kat'i sulhe, huzura ve karşı • 
lıklı emniyete varacak mı? 

Bütün iyi emarelere rağmen bu ı:ıu 
ale henüz kat'i cevap veremeyiz. Bir 
kısım memleketler hala yol ağzında
dır. Ortalıktaki sUkfina. rağmen fena 
ihtimallerin kapandığına hükmede -
meyiz. Unutmıyalım ki, cihan harbfo 
den evvel Saray Bosnada ilk kurşun 
patladığı zaman dünya yüzünde mü
kemmel bir sUkfin havası kurulmuş. 
tu. Milletlerarası tUrlü türlü anlaş.. 
malardan sonra insanlık, harbin bir
kaç sene için önU alındığına kani bu 
lunuyordu. 

Avrupa son zamanlarda en kor • 
kunç kasırgaları atlatmıştır. Fakat 
Milletlerarası münasebetler henüz o 
şeki1dedir ki, en sakin görünen daki 
kada birdenbire kıyamet kopması 

ihtimal harlcinde sayılamaz. 
Bununla beraber derhal söyliyelim 

ki, bu ihtimal akla ve mantığa hiç 
sığmıya.n uzfk ihtimaldir. Diğer ~
tikametteki ümitler daha kuvvetli -
dir. BütUn dllnya, siyasi ve iktisadi 
bir aulh için bugUn, son Londı"a kon 
feransı zamanından çok iyi bir su -
rette ha.zıdanmıştır. Her memleket 
acı tecrübeler geçirmiş, yeni dersler 
öğrenmiftir. 

Ahmet Emin YALMAN 

Türkkuşu Şubeleri 

Ankara, 30 (TAN) - Türk Hava 
Kurumu, sivil havacılık planının tat. 
blkine devam etmektedir. İnönünde 
kurulacak olan kampın tesisatı baş_ 
lamıştır. Uç vilayetimizde daha Türk 
kuşu şubesinin açılması için muaı • 
Um kadrosu ve planörler hazırlan • 
mıştır. 

Tayyareci B. Vecihi Ankarada ya.. 
kmda bir tayyare fabrikası kurmak 
için teşebbüsler yapmaktadır. 

Sümer Bank Müdürü Malatyaya 

Gidiyor 
Ankara, 30 (TAN) - Sümerbank 

umum müdürü B. Nurullah Sümer, 
mayıs ayı içinde kurulacak olan Ma.. 
latya kombinasının inşa işile meşgul 
olmak üzere Mala.tyaya gidecektir. 
B. Nurullah Sümer, İktisat Vekilimi
zin Kastamonu seyahatinde de ken -
dislne refakat edecektir. 

Mersinde Kaçakçıllğa 

Karıı Tedbirler 
mlzln ilAmlannda bir takım Arapça Ankara, 30 (TAN) _ Mersin 1i _ 
terldpler ve tabirler vardır. Pro - manmm açıklarından memleketimi _ 
fesör bunları Türkçe olarak söyliye- ze kaçak eşya sokulduğu ve bu ka -
cek olursa talebe kanunları anlaya - çak ma11ann içerilere sevkedildiği an 
nııyacaklaı:<'1r. Bwıun için AraP!:a laşılmıştır. 
hukuk tabırlerlni kullanmak bir m- Kaçakçılığa sahne olan Mersin ile 
rurettir.,, Tarsus arasındaki idari otoriteyi kuv 
· Ben yazılarımda §ahrs kast.etme. vetlendirmek ma.ksadile Dahiliye Ve 
dim. AraJ>çalı takrirleri anlamadık - kiileti, burada bir nahiye teşkiline 
lan haklanda talebeden bi.r çoğunun karar vermiştir. 
tekrar ettil;ri bir §ikayetl en hürmetli Nahiye beş köyü ihtiva edecektir. 
bir lisanla ortaya koydum. Bugün Aynca gUmrUk muhafaza umum ku 
konuşulan ,.e yazılan lisan haricin - mandanhğı Merain açıklarında muha 
<le olarak koyu Osmanlıcanın bir hu- faza teşkilatını kuvvetlendirecektir. 
kuki lisan diye devam ettireleceğinl 
Ennnetmiyonım. Bir kaç sene evvel 
hazırlanan kanunla.nmızda yabancı 
dillere ait terkipler ve konuşma dilL 
mizcle karşılığı olan bir 'ta.ımn yaban
eı tabirler varsa bunlar elbette bu -
günkü dile çevrilecektir. 
Razı kelimelerin hukuki bir tabir 

"ye kullanılmasını mecburi göl'!ek 

bile bahsettiğimiz takrlrler bugünkü 
neslin zahmetsizce aiılayamıyac.ağJ 
bir lisanla yapılıyor. Sırf kıymetli bir 
takririn verlml ve faydası bir kat da.. 
ha artsın diye pek iyi niyetle yapı • 
lan bir tenkidin böyle fena k&l'§ıla.n
masmdan dolayı ~k tee8stir duy. 
duk.) 

iki günclenberi felari
mi:ule bulunan Romen 0-
niverıitelileri, dün akfam 

1 
Eminönü Halkevinde mu
vaffakıyetli bir komer 
verdiler. A,ağıclaki re-

t 
ıimJe genç üniver•itelüe
ri dün geceki kon.erde 
bir arada görüyor•unıız .• 

Suriye Türkiyenin 

Teveccühünden 

istifade edecek 11 

---ı (Başı 1 incide) 
. bahtiyardır. Bunların hepsinden ev-
t vel Büyük Atatürk gibi bir başa ma
lik olmak bahtiyarlığına nail olan 
rürk kardeşlerimize cidden gıpta e
liyoruz. 

j Türklerle Iraklılar arasındaki sa
l mimi münasebattan bahsetmeyi faz. 

• • la görüyorum. Ben ve arkadaşlarım 
burada, Yeni Türkiyenin hayatının 

1 

her safhasında katettiği büyük hat
veleri yakından tetkik edip, memle
ketimiz için nafi bir ders alıyoruz. 

lstikbalin ufukları, Türkiye ile !ra
kın müşterek mesaisi için, ümit ede
rim ki çok büyük fırsatlar saklamak
tadır. 

Suriye ve Şark miıakı 
Suriyenin Şark misakına girmesi

ni biltün kalbimle ümit ederim. Müs
takil bir Suriyenin bu misaka inzi
mam etmesini biz Iraklılar her hal-
de temenni ederiz. Ancak bu saha

Firariler dün tutu du 
da yalnızca hüküm veremeyiz. Çün· 
kü Şark misakma dahil diğer devlet
lerin muvafakati de şarttır. 

Buraya gelirken Şamda iki gün 
kaldım. Vatanperver Suriyelilerin 
Türk milletine olan samimi hürmet
lerinden hiç §Üphem yoktur. Bugün 
Cenevrede mevzuu bahsolan meseleler 
halledildikten sonra Türkiye ile Su
riye arasındaki mUnasebatm çok sa
mimi olacağını kaviyycn ümit ede . 
rim. Esasen Suriyelilerin menfaatle . 
ri bunu iktiza eder. Şunu da ilave 
etmek isterim ki Ankara.da Suriye 
lilere karşı gerek Başvekil Hazretleri, 
gerek Hariciye Vekili, gerek diğer 

zevatı muhtereme hayırhahane bir 
teveccühten başka bir şey hissetmi -

(Başı 1 incide) 
ler ve doğruca Ceyhan oteline inmiş 
!erdir. 

Kaçaklardan Tevfik, işlediği cina· 
yetten dolayı Suriye hükumetine ia
de edileceğinden korkarak kaçtığını 
ve Abdullahm da kendisine iştirak 
ettiğini söylemiştir. Abdullah, pe · 
rişan bir haldedir. Suçu Tevfiğe yUk· 
}emektedir. 

Firarüer lıtanbaldan na.:;J 
kaçhlar? 

Adana, 30 (Tan muhabirinden) -
Bundan bir hafta evvel Istanbulda 
mevkuf bulundukları tevkifanenin 
pencere parmaklığını kesmek suretiy
le kaçan katil Abdullah ve Tevfik ya· 
kalanmalanna ait tafsi13.tı bildiriy°"' 
rum: 

Katiller, Istanbuldan hareket eden 
marşandiz treniyle dün gece şehrimi
ze gelmişler ve saat 21 te hükfimet ko 
nağı civarındaki Ceyhan oteline ine
rek bir oda kiralamışlardır. Firariler, 
yataklarını gördükten sonra otelden 
ayrılmışlar ve gece saat birde otele 
dönerek istirahate çekilmişlerdir. 

Bu sıra.da kendilerinden hüviyetle
ri sorulmuş, Tevfik, bu i§in ertesi gü
ne bırakılmasını istemiştir. 

Sabahleyin erkenden otele gelen 
müstecir Şevket, yeni mlişterilerin hü 
viyet varakalarını gözden geçirirken 
birdenbire hayretten donakalmış, ka
tilleri derhal tanımıştır. 

TelA.ştan, ne yaptığını. ne yapaca· 
ğıru bilemez bir halde Şevket, doğru 
telefona. koşmuş ve vaziyeti, §iiphe ve 
endişesini zabıtaya haber vermijtir. 
Sabahın erken bir saatinde hafif bir 
fısıltıyı ve en küçük bir hareketi kol
hyan katiller, otelcinin bu gizli konuş 
masından huylanmışlar ve otelden 
sessizce sm§ıp Kalekapısı civarında 
ki Nebinin kahvesine gitmişlerdir. 
Uyanık Adana polisi, otelcinin ih

barından sonra derhal harekete geç
miş ve katillerin tevkifine sivil me
murlardan Fevzi ve Cemili, ünifor
malı memurlardan da Celal ve Ra.şidi 
memur etmi§tir. 

Kahvehaneye girinciye kadar, u -
zaktan bu dört memur tarafından ta
kip edilen katiller, bir müddet bulun
dukları yerde yine yürek c;arpmtısı 
içinde kalmışlar ve mukadder akibet
lerini beklemişlerdir. 

Katiller kahveye girdikten 3 - 4 da
kika sonra, bu dört emniyet memuru 
da bir baskın yaparak içeri dalmış· 
!ardır. 

Katillerin yakalanması gUç olma
mıştır. Tevkif esnasında katil Ab
dullah mukavemet ve mümanaat et
mek istemiş, fakat derhal her ikisi
nin de ellerine kelepçeler geçirilmiş -
tir. 

Emniyet direktörlUğllne getirilen 
katillerin Uzerlerl arandığı zaman 
Abdullahta dolu bir tabanca bulun -
muş, Tevfiğin üzerinde de bir iki şar- 1 

jörle bir tabanca ve 3 lira para çık
mıştır. 

T evlik, anlatıyor: 

neye girdik. Parmaklıkları kestik 
ten sonra silngillü jandarmanın bizi 
göremiyeceği bir anı kulladık. Jan 
darmanm arkası dönük olduğu bir 
esnada evvela ben aşağıya atladım. 
Beni, Abdullah takip etti. Jandarma 
ikimizi de görmedi. Fakat atlarken 
çok heyecan duyduk. Atladığımız yer
de kalmıştık. Etrafı dinledik. Ses 
sada işitmeyince oradan sıvışıp Sirke
ciye indik. Yanımızda 150 lira kadar 
paramız vardı. Kayıkla Haydarpaşa 

ya geçtik. Marşandiz vagonlarının 
altında. ve üstünde gizlenmek suretilc 
Eskişehire kadar geldik. 

Tevfik, adam öldürmiye 

Esldşehirden bir otomobile binip 
Akşehire yollandık. Yolda bir kere ya 
kalanmak tehlikesi geçirdikten ve 
muhtelif köy ve kasabaları da geçtik 
ten sonra Konya.ya, oradan Pozantiye 
ve nihayet Adanaya geldik ve işte 
burada bildiğiniz şekilde enselendik. 

Kaçmaktan maksadım, beni bu ha
le sokan ve şimdi !skenderunda bu 
ıuna.n bir adamı öldürmekti. Fakat, 
muvaffak olamadığıma yanıyorum.,, 

Bir asi krovezö
rü bahrıldı 

(Başı 1 incide) 

de bulunan bütün kasabaları işgal et 
tiklerini söylüyorlar. 

Bunlara göre, Gemikayı mlidafaa 
eden 13 milis taburu Bilbaoya doğru 
gerilemektedirler. Asiler, Bilbaodan 
20 kilometre mesafede olduklarını 

söylilyorlar. 
Fransa ve İngiltere Bask mlilteçi

lerini bazı şerait dairesinde tahliye 
edeceklerdir. Şeraitin en mühimmi 
asilerin tahliyeye müdahale etmeme
leri, ve 1'ask hükumetinin tahliye e
dilecek kimseleri biribirine tercih et
memeleridir. Fransa halk cephesi ko 
mitesi tabliyenin derhal başlamasına 

taraftardır. 
Asiler Madridi bombardıman etmi 

ye devam ediyor ve her gUn bu yüz
den birkaç kişi ölüyor. 

Toledo cephesinde şiddetli topçu 
düellosu devam etmektedir. 

Aragon cephesinde asi mevzile -
ri bombardıman edilmiştir. 

lngilterenin tefebbüıleri 
BugUn Avam Kamarasında !span 

ya harbi hakkında bir sürU suallerle 
karşılaşan hariciye nazın Mister E
den, şehirlerin harap edilmemesi için 
tngiliz sefirinin General Fra.nko nez
dinde teşebbilslerde ıbulunmakta ol -
duğunu anlatmıştır. 

Çemberlitaf Civarı imar 

Edilecek 

yarlar. •.Suriyelilerin, bir gün, Türk 
hükumetinin bu teveccühünden isti
fade edeceklerine hiç şüphem yoktur. 
Ve bu, çok yakın zamanda olacak • 
tır. 

Irakta yeni ıılahat başardıyor 
ırak, hakikat.en, "nkişafına lazım 

gelen bütün unsurlara maliktir. Ken
di nUfus ve mevkiine göre kuvvetli 
bir bütçesi, muntazam bir ordusu ve 
modem bir memleket için lazım ge -
len diğer unsurları haizdir. Bittabi 
Türkiyenin atmı!J olduğu geniş ve 
yüksek hatvcler kadar degilse de, es
kisine nisbeten, Irak da büyük adını· 
lar atmıştır. Bugün, Irak hükumeti, 
dahiıt lelerini ıslah ve tanzim etmek
le meşguldür. Devletlerle olan mUna-
sebatımız gayet dostanedir. Onun i
çin limit ederim ki, kısa bir müddet 
zarfında Irak, ıslahat uğrunda ciddi 
teşebbUsatta bulunacaktır. 

Irak, lngiltere ve lran 
Ingiltere ile münasebatımız gayet 

samimi ve dostanedir. Kendisiyle şa
yanı memn:ıniyet ali.kalanınız mev
cuttur. Umit ederiz ki Irakın samimi 
dostu olan lranlılarla da, birkaç sene
denberi muallakta kalmış hudut ihti· 
laflan pek yakın bir zamanda hallo 
lunarak iki memleket arasında itti • 
fakname aktedilir. 

Filistinin Yahudilerle Araplar ara
sında, ikiye parçalanacağını zannet
mediğim gibi ümitte etmem." 

Cümhuriyet abicleıine çelenk 
İrak Hariciye Nazırı dün saat 11,30 

da yanında Orta Elçi Bay Naci Şev· 
ket olduğu halde Taksime giderek 
Cümhuriyet abidesine bir çelenk koy
mu§tur. 

Kıymetli misafirimiz, buradan 
sonra otomobille vilayete giderek Va
li Muhiddin UstUndağı makamında 

ziyaret etmiştir. 
Vali Bay Muhiddin Üstündağ dUn 

Perapelasta aziz misafirimiz gerefine 
bir öğle ziyafeti vermiştir 

Iraktan Bir Ticaret Heyeti 
Geliyor 

Ankara, 30 (TAN) - Bu ay içinde 
Iraktan şehrimize bir ticaret heyeti 
gelecektir. Heyet, Türkiye ile Irak a
rasındaki iktisadi iş birliğinin inkişa 
fı hususunda tetkikler yapacak ve 
buradan İzmir ve !stanbula gidecek. 
tir. Bu heyetten sonra, bir Türk he 
yeti de Iraka gidecektir. 

Ankarada Görütülen 

Mühim Meseleler . 

1 - 5 - " 7 

Bir Sovyet Tayyarr 

cisinin Muvaffakıyetl 
Moskova, 30 (A.A.) - Sovyet ta'/9 

yarecilerinden Erşov, 25 nisanda, 710 
beygir kuvvetli iki motörle mücehhel 
"Ark 3,, adlı yolcu deniz tayyaresi ue 
ve bir ton yükil hamilen, 9.190 nıet
re yüksekliğe kadar çıkmış ve bU sll
retle Fransız Bourdaine ait beyne! • 
milel rekoru 326 metre farkla kırı:nıt 
tır . 

lzmirdeki Gaz Depolarının 
Yeri Değİfecek 

Ankara, 30 (TAN) - İzmir şehri 
dahilindeki gaz depolarının şehir b~ 
kı için tehlikeli bir vaziyet taŞidığ' 
ve bunun mutlaka şehir dışına. çı1t•· 
rılması lüzumu hakkında İktisat .,e 
Sıhhiye Vekaletlerine yapılan rrıUte 
addit müracaatlar üzerine İktisat ve 
kaleti. bu işi tetkik etmiş ve bu htl • 
sustald mütalea.sını Sıhhiye Vekaleti 
ne bildirmiştir. 

Hindistanda 
Kalan Milyonlar 
Hindistanda ölen Türkiyeli :fjJtlft 

Hanyanın bıraktığı 3 milyon !ngillJ 
liralık servete ait muhakemeye yak? 
da Hindistanm Modras şehrinde b~ 
lanacaktır. Servetin hakiki varisle 
namına Bayan Mari ha va kuruınuyl• 
bir iştirak mukavelesi imzalamı~ ~ 
Bayan Mari, kurumun bir vekill 
birlikte Hindistana gitmiştir. 

Ankaraya Gidecek 
Sanayi Heyeti 

Dün Sanayi Birliğinde idare he1" 
eti toplantısı yapılmıştır. Toplantı~ 
lktısat Vekft.letinin Ankaraya da 
ettiği heyete verilecek esaslar b~ ; 
kında görU~llmüş ve muhtelü sııJl ;_ 
erbabından on kişinin kendi ma.5 ~ 
lariyle Ankara.ya gitmeleri karat! 
tınlmı§lır. 

Hamah ÇiğnEdi 
Şoför Yorginin idaresindeki ZO:, 

numaralı otomobil, Ankara ~dde9 ~ 
de hamal Resüle çarparak agtr ti' 
rette yaralamış Vfl kaçmıştır. Y;rıl. 
lı Cerrahpa§{I, hastanesine _kal 1g.JY 
mış, kaçı:ın §oför aranmıya b~ 
mıştır. 

Fransız Profesörii 

Ankaraya Gitti . 
Liyon FakUltesi mukayeseli bU~~ 

enstitUsU mUdtirU Lambert, huktl d~ 
limlerini yayma cemiyeti tarafın !fl• 
Ankaraya <;ağınlmıştır. BaY ~lt• 
bert dün akşam Ankaraya gitf11 ol" 
Bugün Ankara Halkevlnde bir kO 

rans verecektir. ~ 

ri hükumet merkezimizin aziz bit;:; 
safiri olarak aramızda bulunan ~ 
Hariciye Beziri Dr. Naci EJasUie 

9 
..;1 

Yuklerimiz arasında yapılan teıns. -1~ 
görUşmeler etrafında resmt bir ll1 bC1 
mat elde edilememiş olmakla bCrB dit' 
muhtelif tahminler yUrUtUlrrıek~~ ,
Hele Vezirin ziyarPtine takıı.dd eeııetıi 
den günler zarfında Türk ve ''-" i• 

rnıırkl.r 
matbuatında Şark paktı ve J.... .. .. a-. nıuı ..... 
le cenup komşulan arasındaki •• 11 t ,,e""" 
sebetlere dair yapılan neşriya. i,d• 
minlere bilha!lsa bu vadide bazl 
kametler verdirmektedir. ll' ·ye 

Bu meyanda Irakm TUrk1 şııl" 
Fransa ve dolayısiyle cenup ıc~rrı;,.ı 
Suriye arasındaki ihtilafta ikl ~· p
için de faydalı bir rol alabileoei1 ~ 
rafında deveran eden sözlere ~ oJll' 
da reeml bir mahiyet verilm1

f 
sı çok muhtemeldir. tlltf"' 
Diğer taraftan !rakın korrıf~ ıı• 

lan Suudi Arabistan ve surı~jl!l" 
hattA son günlerde yapılan te~ği ,ô'f' 
Imam Yahyanın da iltihak et 

1 
bid •· 

lenen bir Arabistan pak~ını~ de ıf' 
lakadar eden hükümleri uze il ~-a 
riişülmUş olması bu arada :rn 
bahsedilmektedir. 1 ıye ~~ 

Muhakkak olan cihet, :fla.r c uzc1€-' 
kilimiz Doktor Arasın ~nurı:.e fe-1t' 
Bağdat - Tahran ziyaretıne palC · 
randa imzası kararlaşan J\.S~~sı~ 
tına dair iki hariciye vekilt 

k . . d'ldiğidir . . ı·" no taı nazar teatı e 1 aarıc r 
Doktor Aras, istasyonda 

V 
. . .. (!· 

ezırme : · 'f'i' 
"Ya.kında yine görUşeceğt?:d<19tııfl6 

k. çok ıcl 
ye ile Irak arasında 1 usundn 

d• i hUS . .ıc• 
münasebetlerin tema ıs k isbat C" 

temennimi bf7.zat geıere 
ceğim.,, demiştir · gUnUn en e-

Her halde My& paktı biridir· 

Adananın iyi tanıdığı bir adam O· 

lan Tevfik, tevki!aneden nasıl kaçtık
larını bana §U suretle anlattı: 

"- 21 Nisan sabahı idi. Ameliyata-

Çemberlita§ın bulunduğu yerle ci
varının imar edilmesi kararlaştırıl
mış ve Evkaf idaresi tarafından bir 
proje hazırlanmıştır. Bu proje bele
diyece kabul edilmiştir. Fakat bir 
defa da şehircilik mütehassısı Prost 
tarafından tetkik edilecektir. Ankara, 30 (TAN) - 4 gUndenbe- hemmiyetli mevzutsrından 

\ 
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~çıkan son derece müessir Keskin Kaşeleri üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. sAuı-!3a~~~;~1 
lstanbuı ır . 

dan. hn"'. ınnci lflas Memurluğun- 1•••••••••••• ı .----ııııı-------··--. •11.<Uus H , ~ 
nra ?dakropıo ~~l~ti "fH~cl Yosif ve r,NASlT"\ 1't J'\ıCl 1 ıslanbul Komut, nlığı 8atın 
sına • e ı §ırketi masa- 11 t< H 1 11 • IA 1 

................... 
lstanbul Harici Askeri 

Kıtaatı ilanları ahıren gelen Is . . K A NZU K a ma "omısyonu 1 an arı linin !stooi-· tefanıdıs kızı Ma- - ... , _____________ _. 

illi gı 1679 bin altı •• • I J.'llSu.11 ltt_, ( CUUlö. guııu ~aat .l.v ·----------· -§ dokuz Ti.i' yuz ye.... 1 - Alpullu Alayının 77 ton, P. rk lira 
1 

de ihalesi yapılacağı ilan edilmiş olan 
8lraya ad' 81 a acağı altıncı Hisarın 80 ton ve dig" eri 4:S ton ııg~ ır 

ıyen kayıt 7 kora ait beheri 500 kilo tartar 3 1 
sıra defteri in ve kabulUne ve tane baskülün İstanbul komutanlığı- eti. 
he"e~:- n düzeltilmesine idare 28 N ' 1937 2 - İhaleler kapalı zarfla. ve ayrı 

,J· l.lLlce k nm ısan günlemeçli ve 
arar verildiği 1•1~n olunur. 9 1 ayrı yapılacaktır. 1 Mi 4829 sayı ı emirleriyle alınmasından 

ZA'Yt - G 
1 

sarfı nazar edilmiştir. (2443 ) 3 - Alpullunun et muhammen be-
den 283

83 
a ata lthal!t gUmrUğUn- • • • deli 16940 lira. P. Hisarın 20000 ve 

alınan 4112;urnaralı beyanname ile diğeri de 11250 liradır. l 
larüıu 2

623 
~·numara ve 29 • 12 - 936 Haydarpaşa hastanesi için 45000 4 - Alpullunun ilk teminatı 1271 

ıayı olrnuşt ıra 4 kuruşluk makpuz kilo yoğıurt kapalı zarfla alınacaktır. lira, Pmarhisarm birisi 1500 lira ve 
dan ıaYi m ~r. 'Yenisi çıkartılacağın- !halesi 17 Mayıs 1937 pazartesi gU- diğeri 844 liradır. 1 
tır. - K ~~uzun hükmü kalmamış- 1W n üsaat 15 de yapılacaktır. Muham- 5 - Alpullu etinin ihalesi 3 Mayıs 1 
-:--..,:_. nsyan. 111 men tutarı 8100 liradır. Şartnamesi 937 aaat 15 te Pınarhisarın, aaat 11 
lstanbuı 3 U . 

1 
6ua. her gün öğleden evvel komisyonda gö- de Vizede yapılacaktır. ı 

dan: ncU lcra Memurluğun- rUlebilir. İsteklilerin 608 liralık ilk 6 _ şartnameler arzu edenlere 
E\'Velce Be _ teminat makbuz veya mektuplariyle her gün Vize Satınalma komisyonun 

0Uv
0 

Bok ğı Yoglunda İstanbul Oteli DOKTOR 2490 sayılı kanunun 2.3 maddelerinde da gösterilebilir. (671) (2124) ı 
ikaznetga· ha nda mukim iken halen yazılı vesaikle beraber belli gün- • • • 
t>_. ı ıne h 1 Amerikada uzun tetk kat 'h 1 · '~Voko . ç u bulunan Marika de ı a e saatınden en az bir saat ev- ı - Demirköyün 90000 kilo sığır 

I:>avit ~~=; neticeıi olara.k bulduğu bir veline kadar teklif mektuplariyle eti. 1 

l'e.nıizin 
3612 

ve Sami Snltinin dal- formüldür. KANZUK NA- Fındıklıda komutanlık satmalma ko- 2 _ tıııtlesi kapalı zarfla Vizede 
~et dosya il 235 numarasına mukay- SIR iLACI en eıki nasır· misyonllna vennelerL (2446) yapılacaktır. 
:ın tahaiu e zinımetinizdeki alacağı- ları bile kökünden çıkarır. • • • 3 - Sığır t-tirıin tutan 26100 lira-

1 

taUıda olup ~ntnda uhdei tasarrufu- Ciddi ve ,ayanı itimat bir Haydarpa§a hastanesi fçın" 45625 dır. 
\'la "'·h aczedilen Tntavlada Ta- 4 - nk teminatı 1958 liradır. lt ~'«l aıı ' nasır ilacıdır. kilo süt kapalı zarfla satın alınacak-

2 atıııda esinde Buccu Hristo so- 1NG1L1Z KANZU tır. !halesi 17 Mayıs 1937 cuma gü· 5 - !halesi 12 mayıs 1937 çarşam 
l~ ~o 

1
es}d 46 ve 48 yeni 213 ve K ba günü saat 15 de yapılacaktır. ı 

"eçh . u g ECZANESi nU saat 15,30 da yapılacaktır. Mu-
l 1 taı ayri menkuiatınızın.. ber- hammen tutarı 5475 liradır. 6 - Şartnamesi arzu edenlere her 
eafne ~ paraya ~evrilme muame- Beyoğlu Istanbul ~ gUn Vize satınalma komisvonunda 
~tifeuyı olmak üzere erbabı vukuf •••ııiıılııiİİll•••••-• Şartnamesi her gün öğleden evvel gösterilecektir. (679) (2334) 
.J.et ve lake .~ahallen yapılan vaz'i- komisyonda görülebilir. isteklilerin • • • 
tı~ i dırı k •111 liralık ilk teminat makbuz veya • ·k t garniz d 

19 
8 ilde nı ıyınet muamelesi ne- Kütahya n,a er onun a yap 

ıs 20 lira k ezktı.r gayri menkulata mektuplariyle 2490 sayılı kanunun tırılacak 2649 metre tulunde yol in. 

Uxıculllt "e in IYnıet takdir edilmiş olma- o en.-z Yo 11 arı 2-3 Uncu maddelerinde yazdı vesaikle şası kapalı zarfla eksiltmeye konul-
'-l'a ve ifl beraber ihale saatinden en az bir sa- tın k r· 20 29 

tA • lllada O as kanununun 103 mu§tur. Bu in§&B. eş 1 
1 lıra 

:blıfi ""Ukesteın_e.tevfikan tarafınıza 1 Ş L E T M E S 1 at evveline kadar teklif mektuplariy- 91 kuruştur. ilk teminatı 1509 lira 74 
"'I"' "' z h ,, 1 · K k le Fındıklıda komutanlık satmalma ·r rtı E k" •~"~glhı h ı ı bar varakası ika _ ~cente erı: ara öy KöprUbaş kuruştur. Keşı ve §& an s ı~. 
"t:bf azıra reı 2362 s komisyonuna vermeleri. (2447) k mi d · 

1 
ği Yle 

15 
gUn nızm mecbuliyeti ha _ · 4 - irkeci Milhlirdaı hirde Satınalma o syonun a gorü-

~ lle lı:ara mUddetle ilanen teb - ._ zade Han. Tel. 22740_. İstanbul 3 ilncü Icra Memurluğun- lebilir. Eksiltme 17 mayıs (l37 p:ı.zar-
k· husustar Verilmiş olmasına mebni 1 rabzon postaları dan: Mahçuz olup paraya çevrilme- tesi günU pat 15 te Eskişehlrde As-
ur lllUddetbir diyeceğiniz varsa mez . k 11 ! keri Satınalma komisyonunda yapıla-

lı. Pa:za S 1 p b 12 d sıne arar ver en stanbulda Çar -.ı ~raaıyıeza:rnıda 36/ 2235 dosya r, a 1 erşem e e caktır. isteklilerin bu gibi işleri yap-
"aırenı~ §lfahen veya tahriren izm İr SÜr'at şambada Beyceğiz mahallesinde Meh- tık.larma dair Nafıa ve lnııaat şuoo. 
fh, t bildi-.. met Dede sokagı-nda kain ve 5 eski "d" ltikl · t tk'k ··1 · ".re lllalf>.rn .. ueniz lAznndır. Key- leri mu ur erınce e ı e.:ıı mış 
~takanın te~7u~ olmak ve mezktir postası ve 11/ 13 yeni numaralarla mrurakkam ehliyet vesikalarile kanunun tayin 

ak lizere il" Iğı makamına kaim ol- .::=umartesi 15 te ve tamamı (2412) lira kıymet mu _ ettiği vesikaları da getirmeleri mec-
l an olunur. (32259) 1 Mersin postaları kaddereli gayri menkulün 36 hisse i- buridir. Teklif mektuplan ihale gü-

ltıtaes~;:-ndebn:ı1a:aitincı Ticaret Mahke- tibariyle 12 hissesi ve yine Küçilkpa- nü saat 14 de kadar makbuz muka· 

ı 3alı, Perşembe 10 da kalkarlat bil' Esk' hird Askeri Sat al k :atın · 0 la.ntae zarda Hoca Hayrettin mahallesinde 
1 ışe e ın ma 

0 

~l Oan Ista Bank Uni N. V. "Salı postaları onbeş gilnde misyonu Başkanlığına verilecektır. 
''ıı:~ııetde 

57 
nOUı Kapaııçarşı "Kö- bir yapılır.,, Ayazma iı:ıkelesi sokağında kain eski (682) (236ô) 

.J..,_. aJe"hı'n . nuınarada Zakar Bal-"aa " e k Diğer postalar 20/ 22 ve yeni 12 No. ile murakkam • • • 
ıı:ı llıın"' 1 ame olunan alacak da- ve yine tamamına (900) lira kıymet 

eatrıd a•Yaben c te\ı e tnüdd . ere!an eden mab~.e 3ARTIN - Cumartesi, Çar mukaddereli diğer bir gayri menku -

Ankara Garni.zôn Birlikleri için 
200.000 kilo koyun etinin 18 Mayıs 
937 salı günü saat 15 de kapalı zarf. 
la eksiltmesi yapılacaktır. Koyıu.n e
tinin tutarı 70.000 liradır. Dk temi. 
natı 4 750 liradır. Şartnamesi 350 
kuruş mukabilinde komisyondan ve -
rilir. Istcklilerin kanunun 2, 3 cU 
maddelerindeki vesika ve teminat 
mektuplarını havi teklif mektupları
nı yazılı gün ve saatten bir saat ev 
veline kadar Ankara.da levazım amir 
!iği satınalma komisyom.na vermele 
ri. (684) (2457) 

d . ltnıa eı vekıli mübrez senet- şanba 18 de 
ıı:ı:ıaıh eyhe ;e ~acağı hakkında müd- 1.ZMtT _ Pazar, Sah lün 36 hisse itibariyle 12 hissesi a -

lla keınece e:;ıın t7klif eylemiş ve Perşembe 9,:it çık artırmaya vazedilmiştir. Artırma 
ha~eıı tebu& Yemın davetiyesinin da peşindir. Artırmaya iştirak edecek 
~kterne 4. 

6 
e karar verilerek mu- MUDANYA _ Pazar, Salı müşterilerin kıymeti muhammenenin 

,,. ltnıotır 
1
• ~37 cuma saat 14 e bı- Perşembe, Cu % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya mil-

"'1e d' · lan b" en 1vanhan . nı ır sureti mahke- ma 8,30 da li bir bankanın teminat mektubunu 
ta;eyh nıu;ı.ne asılnıı§t,ır. Bina- BANDIRMA - Pazartesi. Salı hamil olmaları icap eder. Mütera -
ikı· ı.n Ohı"ft- e~_aleyh Zakar Balyan ça anba p kıt• ~ tpj'nd 

1 
rş • er kim vergi, tanzifat, tenviriye ve va -

... a .. ft t>'• e ge ip te mübrez be C 
" 1t btü -..:netteki i zaı şen • umarte. kıf borçlan borçluya aittir. Artırma 
te\ri \Uınıadı- nı ann kendisine s1 20 de şartnamesi 6 - 5. 937 tarihine müsa-
..... Yatı 01 gına ve senetler muh-~" oı~ an cern• 

6 
KARABtQA - Salı, Cuma 19 dif perşembe günü dairede mahalli 

ltıi.,, "llaQıı'>. an 12,50 lira bor-.,. ... biı a•na dal da mahsusuna talik edilecektir. Birinci 
• • • 

de'ıı kabuı r teklif olunan ye- C artırma 1 _ 6 _ 937 tarihine müsadif Ankara Garnizon Birlikleri için 
ltıu . · lJ, ~ eda eylemediği takdir- AYVALIK - Salı, uma 19 325 bin kilo sığır etinin 17 ~ayıs 937 
ll:ıı Cıbiııce ;eK..rn.· nun 337 nci maddesi da. sah günü .dai~izde s~~ 1~ ten 

16 
pazartesi günU saat 15 de kapalı zarf 

bitO "e ~eın· inden yeniden kaçın - tMROZ - Pazar 9 da ~a :;;ar ıcra ed.ılecek bırıncı ax:ıırma la eksiltmesi yapılacaktır. Sığır eti-
~ k01rnuA .... ın edeceği vakıaların sa- rrabzon ve Mersin postalarma a el kıynıetı muhammenenın % nln tutarı 81 250 lira ol 'Ik t · 
fil "' ~Yıl j 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakı- tı 5312 lı'ra 50· ku t up Şı emına: 
•i anuııu nı masına karar verilece- {alkış gilnJeri yük alınmaz. 1 Ak . kd' d ruş ur. artnamesı 

ltıtteibı'n"ee·z~ftrun 141 inci madde- (2441) 1 ır. sı ta ır e son artırmanın 406 kuru'" mukab"l' d k · d ı " 1- t hh"d" b k" k 1 k .. "l 
1 ın e omısyon an 

ı an olunur. (
32260

) ea u u a ı a ma. uzere artırma .1. 1 t kl'l . k 
15 

. ven ır. s e ı erın anunun 2 3 Un 
gUn daha temdit edilerek 17 - 6 - u maddelerind k' . ·k ' . 

Sararnıış, kef ekili dişlerinize çarçabuk tabii 
beyazlığını iade ediniz. 

KOLYNOS 
dişlerinizi fırçalayınız. ::;ararmış ve 
siyah beneklerle lekelenmiş olan diş_ 
lerinizin şaşılacak bir sür'atle nasıl 
hali tabiiyi alacağını göreceksiniz. 
Kendinizi herkese sevdirmek ister • 
seniz KOL YNOS te<:rilbe ediniz. Diş-

tll ·~. !ere olan tesirini bizzat ayııanız size 
~ler . • gösterecektir. Bu sayede gUIUşünU • 

tı.~ ll~e meftun olacaklarına emin olabilirsiniz. . 
ti.~~ 'an KOLYNOS DIŞ MACUNUnu daima kullanmakla ömrU • 

· Una kadar dişlerinizin hali zindeliğini muhafaza etmiş olursu.. 

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

937 ta 'h' .. dif be .. u c e ı '\esı a ve temınat 
rı ıne musa perşem gun mektuplarını havi t kl'f 

saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapı-
1 
yazılı gUn v tte ıbimektıuplan. 

1 k 
'k' . . . d n e saa en r saat evve-

aca ı ıncı artırma neticesın e en ı·ne kadar Ank L. 1 . 
k 

.. . ı arah:ı evaznn A.mır-
ço artıranın ustUnde bırakılacaktır. l'gıw• 8 tmalma k i 
H ki . ·11 . l b' 1 ı a om syonuna. vermele-

a an tapu sıcı erıy e sa ıt o mı- · (685) (2459) 
yan ipotekli alacaklarla diğer alaka - rı. 

-----~----------------dara ru n ve irtüak hakkı sahiplerinin Sultanahmet sulh mahkemesi 1 ci hu-
bu haklarım ve hususiyle faiz ve me- kıtık HAkimliğinden: Davacı A"""" te-
sarife dair olan iddialarını ilan tari· ,,~-
hinden itibaren 20 gün zarfında evra- rekesi kayyumu avukat Salih R~t 
kı milsbiteleriyle birlikte dairemiı.e tarafından Mahmutpaşad1. Raıtıkçı 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde sokafrnda. 13 numaralı hanede Mih
haklan tapu sicilleriyle sabit olmı - riye ve ŞUkrU alyehlerine açılan 161 
yanlar satış bedelinin paylaşmasın - lira bedeli Jcann tahBili davaBmm fe
dan hariç kalırlar. ra kılman duruşmasında: MUddeia
. . Daha . fazla maH\mat almak leyhlerin yukarıda gösterilen adresi 
ıstıyenlenn 930/ 2367 No lu dos - . . 
yada mevcut evrak ve mahallen ha - t~ke~~p se~tı meçhule gittikleri şer-
ciz ve takdiri kıymet raporunu görilP h.ıle gonderılen zaptı davaların iade
anlıyacaklan ilan olunur. (32252) sı üzerine ikametglhlarmm tahkiki 

için zabıtaya yazılan mtiukkereye ge 

Beşiktaş lcra Dairesinden: Bir len cevapta mUddelaleyhlerin halen 

Beyo "'I V kıfl o· k ı ti" ı raya çevrilmesine karar verilen kadi-g u a ar ıre tör üğü an an 

bulundukları mahallin bilinemediği 

bildirmiş ve mahkemece müddeia -
leyhin 20 gUn müddetle ilanen tebli -

ideal Büro 
Bu kitap bürolarmm İf çıkarma kudr·etini art
tırmak istiyenler için kısa, fakat ameli bir 
kitabıdır. O size az masrafla çok iş nasıl çıka· 
nlabileceğini gösterir. Fena ve yanlış büro 
usulleri yüzünden geri kalan, hatta zarar. 
eden veya batan müesseseler sayılamıyacak 
kadar çoktur. Bu kitap, bu gibileri kurtarmak 

İçin yazılmıştır. Fiyatı 50 kuru§ .• 

Yeni Müşteri 
Bulmak San'atı 

Dr. Gasson diyor ki: 
"Tetkikatnn neticesinde gördüğüm hakikat 
şudur ki, her tacir bu kitapta gösterdiğim 
usulleri tatbik etmek ıuretile bir iki sene gibi 
kısa bir zaman içinde müşte!'ilerin adedini bir 
misli arttırabiür. Müşteri arayıp bulmak bir 
aan'attrr ki, bunu pek az kimse bilir. Ben bu 
kitabımda size bu san'ati öğretiyorum." 

Fiyatı 50 kuruş .. 

Talih Sensin 
Talihini başka yerlerde arama. Tal!h bizzat 
sensin. Elverir ki bunu bilesin ve bundan İsti
fade edesin. Talihi1.7.; başka yer1erde arıyan
lar, hafifler, zaval!dar ve mağ uplardır. Bu 
kitap size talihinizi öğretecektir. Fi. 75 Kr. 

Kendini 
Tanır mısın ? 

Dünyada en mühim şey insanın kendi varlığı· 
dır. Bütün öteki şeyler teferrüattan ibarettir. 
Kendinizi tanımak istiyor musunuz? Kendi 
kabiliyetlerinizi, kendi varlığınızı, kendi hu
susiyetlerinizi tanımanın ve bunları iyi yolda 
kullanmanın sırrını öğrenmek ist1vorsanız bu 

kitabı okuyunuz. Fi. 75 Kr. 

Müşküllerle 
~Mücadele 
Dr. Gasson diyor ki: 

Bu eser dinamitle doldurulmuştur. Bunun 
gayesi, birçok iş sahiplerini mahveden atalet 
ve korkaklığı berhava etmektedir. Bu kitap 
cesaretlerini kaybetmel< üzere olanlara kur
tuluş yol ve vasıtalarını gösterir. Bu kitap 
müşkülleri yenmek iatiyen herkes için yazıl
mıstır. Bu kitap boş sözler, "evet efendim, 
hakkınız var" "başüstuneler" kitabı değildir. 
Ben bir nazariyeler kitabı değ ·ı, umumi çare· 

ler kitabı yazdım. Fi. 75 Kr. 

Doktor Gcuıon'un bu ıaylada gördüğünüz eserleri
ni idarehanemiz.Jen alabilirıiniz. lıtanbulda bulun
miyanlar, bedellerini posta pulu olarak idarehane. 

mize gönderebilirler. 

JSTANBUL "TAN,, MATBAASINDA 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 
ı - Yüksek mühendis mektebi binasının bulunduğu arsa dahilinde yap 

tırılacak (214296) lira (7) kuruşluk keşif bedelli pansiyon binası inşası 
ve tesisatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur 

2 - Bu işe ald şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni şartlar, paıı· 

aiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, tahlili fiat cetveli, 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D - Plan ve projeler 
istekliler bu şartnameleri ve evTakı (11) lira bedel mukaoilinde mek-

tep ida.reBinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-5-937 tarihine müsadif cuma gUnU saat 15 de Gümüş

suyunda yüksek mühendis mektebi binası içindeki arttırma ve eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (11965) lira muvakkat 
teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup getirmesi 
lazımdır. 

A - Nafıa Veklletinden alınmış yapı mtitearhitllği ehliyet vesikası. 
B - (50000) liralık iş yaptığına dair nafıa vekA.letince tasdikli vesika 
C - 937 yılına aid ticaret odası vesikşsı. 1 

borçtan dolayı tahtı haçze alınıp pa-

lli1tlatı:-----.;~~~~;.;;;;;.;;:..;~;;~-----ı fe koltuk, koltuklu sandalye, çini so-
~20() bama boru ve tabla ayna, divar saa-

·2aao Cinsi Dk pey Tutan S kıı ti, portmanto, konsol, dresuar ve bU-
ı.. li ...... ,. 0 Burma da??:lıç etı' 84 38 1125 Lira ~ ""l>... ~ fe ve saire 4 - 5 - 937 tarihindeki salı 
~ a~l> hastanesi ve dUşkUnler evi için 1.5-937 den 31-5.938 tarihine günü saat 10 dan 12 ye kadar Gala
"l "'acak k ?a aıeSi 

14 
Yll arda yazılı dağlıç eti açık eksiltmeye konulmuştur. tada Kule Dibinde Glorya hanında 2 

~ll lrıttvakk~5-937. Cuma gUnU saat 14 de yapılacağından isteklilerin % No. lu dairede satılacağından talip o-
~ t tenıınat ile birlikte saat 14 de mülhaka kalemine müraca - lanlarm mahallinde memuruna mü -

ğat icraama ve muhakemenin de 31 • · 5 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı MUhendis veya Mimar 1 

5 - 937 tarihine rastlıyan pazartesi maaı veya bunlardan birinin fennf mes'uliyeti altında işin yapılacağın ı; 

gilnU saat 10 a bırakılmıı olduğun • ın,aat müddetince işin başında bulundurulacağını taahhüt etmesi lazımdır. 
ckn o gUn ve o saatte mahkemeye 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 üncü maddede yazıh saatten bir sa
gelmedikleri veya taraflarından tas • at evveline kadar YUksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve 
dikli bir vekil de göndermedikleri eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta 
takdirde muhakemenin gıyaplarında ile gönderilecek mektupların nföayet UçfüıcU maddede yazılı saate kadar 
icra kılınacağı tebliğ makamına kaim gelmiş olması ve dış zarfın mUhUr mumu ile iyice kapatılmış bulunması 

racaatlan ilAn olunur. (32249) olmak üzere ilAn olunur. (322151) sarttır. Postada olacak 2ecikmeler kabul edilmez. "2143" 
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Here !ce Haf tası! 
fırsat kaçırmadan Herekenin nefis 

kumaflarını almağa kotunuz 
YERLİ MALLAR PAZARLARI 

Türkiye Cümhuriyeti Merkez 
Bankasından: 

Hissedarlarımıza beher hiue itibarile 1936 eenesi için verilmesi hisse
darlar umumi heyetince kararlaştırılan 645 kuruşluk safi karın, merkez 
Bankası şubesi bulunan yerlerde 3 mayıstan itibaren şubelerimizce ve 
bulunmayan yerlerde de 15 mayıstan itibaren Ziraat Bankası şube veya 
sandıklarınca 00.,lanacağı illn olunur. (2477) 

YALOVA KAPLICASI 
1 MAYISTA AÇILDI 

Akay lıletmesi Direktörlüğünden: 
Mayıs ayı zarfında. Kaplıcanm otel ve banyo ücretlerinden yüzde "kırk,, 

tenzilat yapılmışta;.. 
Tabldot yemek ~ kahve altı 20 kuruştur. 
Mayıs ayı za.rf.ında: 

Bir gün bir gece veyahut iki gün bir gece kalmak Uzere komple bilet. 
lerde dahi tenzilat vardır. 
Vapur, Otobüs, bir banyo, iki öğle) 
ve bir a.ktam yemeklerile sabah) .... 
kahvaltısı ve bir gece ) 

OTEL 
V114>ur, Otobüs, Banyo, bir öğle ve) 
~akşam yemeği ile bir kahve altı) 
"e bir gece Otel. ) 

Bir 
Kişilik 

Bilet 
460 

400 

!ki 
Kişilik 

Bilet 
870 

750 

Mayıs ayı içinde her hafta cumartesi günleri saat 13,30 da Yalovaya 
bir vapur kaldınlaca.ktır. (2433) 

Erkekler Nezd·nde 
Nasıl Muvaffak Oldum ? 

Güzelliğim asri zamanın bir mucizesile 
o/o 50 nisbetinde .art.nııtır. 

Cildim, hemen ya 
n ölmüş bir hal
de idi. Buruş -
muş, solmuş ve 
ihtiyarlamıştı. Ma 

amafih karakte -
rim henüz genç • 
di. Dansı sevi • 
yordum, fakat 
hiç kimse beni 
dansa davet et -
miyordu. Bugü • 
nün erkekleri, 
gençliği arıyorlaı 

Nihayet bir cild mütehassısı 
ile istişare ettiın. Dedi ki: Cil -
dimin "Biocel,, i cildi terU taze 
tutan kıymetli cevheri • azal -
mıştır. Fen, son zamanlarda 
"Biocel,, i genç hayvanlarda giz 
lenmiş cild hilceyrelerinden is
tihsal çaresini bulmağa muvaf
fak olmuştur. Tıpkı cildimiz -
ield "Biocel,, in aynidir. Bu cev
her; şimdi cildinizi beslemek ve 
gençleştirmek için matlup nis
bet dairesinde Tokalon kremi • 
nin terkibinde mevcuttur. Va -
kit kaybetmeden bunu tecrübe 
ettim ve resimlerde görU.ldüğU 
gibi memnuniyetbahş neticeler 
elde ettim. Sonra, bir miknatı. 
sin çeliği cezbettiği gibi cilde 

2 

son derece yapışma ha88asmı 

veren hususi ve kıymetli mad • 
deleri ihtiva eden yeni ve gayet 
ince bir pudra kullandım. He • 
men hemen gayrimer'I olup su
dan, yağmurdan ve tagayyllratı 
havaiyeden kat'iyyen müteessir 
olmadığı için banyonuzu ahT -
ken veya sıcak bir salonda dans 
ederek terleseniz bile ytlzünüz. 
de sabit kalır. Bu yeni pudra.om 
tayanı hayret ve orijinal renk
leri vardır. Bu cazib kqlf pek 
bUytlk ve mali fedaklrhklarla 
Tokalon müessesesi tarafmdan 
temin edilmi,tır. Ve Tokalan 
pudruma kanştırılmı,tır. Her 
yerde Tokalon krem ve pudra
sını arayınız. 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub ya
zanlann milfahedeleri, kendiliğinden gelen ve kıymetli delil
lerdir: 
(Krem ve pudralannızı kullanmak sureWe ytlzUmUzün dtll 
ve pUrUzsUz hale geldiğini gördüm. Bu hal arkad&flanmm 
bile na.zan dikkatini celbetti.) 

M. F. S. M. Buna 
(Tokalan kreminin ytlzdekl kabarcıklar için çok lsti.f adesi-

ni gördüm. Bu krem ve efSİZ pudralarmız sayesinde düzg\in 
ve beyaz bir cilde malik oldum.) 

Z. B. M. H. O . . . . Fatsa 
Mektublarm amTiıın d08Valamntzda 11aklıdır. 

l - .,,,.___. SiNEKLER ~ 
• 5AUİ8İtiİN 5,5 Sıtma, tifo ve hastalık getirir 

A X 1979- SAFiYE 
y ..,1ı gözler 

•·atma 

AX 1986-AYDA 
Gelemem ben gidemem ben 
Beni çıldırtma da ölc.lür 

A X 1988-AFITAB 
Beolm tath esmerim 
Bah~nlzde bir gtU olsam 

A X 1985 - HAMiYET 
Kirpiklerinin gölgesi 
Meğer hep sevilenler 

·sem. 
~an. 

,to.kLw.· 1 

~· 
AX 1987-Mahmut CelAlett ı ı 

Sevda dolu 
Sanyerll güzeller ----· 

AX1982-Diyarbekirl Ce Aı 
Yüksek minarede 
Bahar olur ( Kerhn) 

AX1984 UrkUplU Refik~:~ 
Ninni Ferldem 
Tokat şarkısı 

Axl 983-0 yarbek rl Zarife 
Anama söyleyin 
Çağırdım sesten oldum 

Son çıkardığımız bu ~rlerl muhterem ballmmzm bir 
defa dinlemelerini tawlye ederiz. 

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

DIYlıl 0111lryollır1 tı llmıılın "letmı U. idaresi llinlın 
Bilecik deposuna bir sene zarfında vurud edecek tahminen 10000 ton 

maden kömUrUnün vağonlardan yere 00,atılması ve yerden makine ve 
vagonlara yükletilmesi işi 25.5.937 tarihine mUsadü sah günü saat 15 de 
H. Paşa gar binası dahilinde 1 ci l.fletme komisyonu tarafından ek8ilt -
mesi yapılacaktır. 

yemeklerinizi kirletir. 

FAYDA 
Sinekf eri ve bütün haşeratı öldürür 

Beher Ton kömürU.n tahliyesi için 7 K. ve tahmil için de 11 K. muham- • 

men bedel konmuştur. 1 KALQR.FER MALZEMESi 
lsteklilerin 135 lira muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika. 

lan resmt gazetelerin 7.5.936 tarih ve 3297 No. lu nüshasında intişar et- ,. 
miş olan talimatname dairesinde almmlf vesika ve tekliflerin ayni gün 
saat 14 e kadar komisyon reisliğine verilmesi 18.zımchr. 

Bu i.şe aid şartnameler Eskişehir depo şefi ile Haydarpaşada 1 ci işlet. 
me komisyonu ta.rafından para.BiZ olarak verilir. (2442) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kadıköy. H. PLfa. Yalova. Adalar ve Anadolu hatlarına işleyen va

porlann kahve oca.Jduı mUltezlmlifl 1 Haziran 1937 tarihinden itibaren 
bir sene mU<ldetle açık arttırma ne ihale edilecektir. 
Arttırma 14 Mayıt 1937 cuma gtlnU Al(ay tefler encUmen1nde saat 

15 te başlıyarak 16 da ihalesi yapılacafmdan isteklilerin şartnameyi gör. 
mek üzere her gUn 1'letme şefliğine ve arttırma için de % 7,5 güvenme 

Ankarada Beynelmilel Kömür Sergisinde gösterilen meşhur Stre.,& 
kalorifer malzemesinden muhtelif cins ve eb'adda kazan, radiatör '(t 
kalorüer tesisatı için her cins borular ve bütün malzeme IstanbuJd' f 
Galata Tünel caddesi No. 48. MlHRAN GESAR OGULLARI t;ica' 

rethanesinde satılmaktadır. Tel: 40308 !!-' 

lıtanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma KomiıyoD11 

Batkanlığından: ıJll 
lstanbul Erkek Oğretmen Okulu yatılı talebesi için gerekli görUlen 

çüt ıskarpin açık eksiltmeyle alınacaktır. Beher çift iskarpinin m~ 
men bedeli 325 kuru.t ve ilk teminatı 45 lira 9 kuruştur. fJhslltm• 
tarih ve Sah gUnU eaa.t 10,5 da tstanbul KUltUr Direktl)rlUğU lftftal Ultf 
liseler muhaaebecllijinde toplanan komisyonda yapılacmır. istek ,. 
numuneyi ve şartnameyi görmek ve üğrenmek üzere okul ve ilk temin • 
da belli günden evvel okuldan alacaklan yazıya göre liseler mubaseb' 
sine yatırmaları ilan olunur. (2095) ~ paralariyle encümene gelmeleri. (2432) 

-----------------------~--------~~--------------~~--~------------
Beşikta§ icra Dairesinden: Bir 

borçtan dolayı mahcuz ve paraya çev
rilmesine karar verilen bir "ROY AL,, 
markalı yazı makinesi 3 • 5 - 937 pa
zartesi gUnU saat 10 dan 12 ye kadar 
Beyoğlunda istiklal caddesinde Ga
latasaray Maliye Şubesi ittisalinde 
388/ 3 No, lı Narmanlı Yurdu kapısın
da satılacağından talip olanların ma
hallinde memuruna mUracaatlan i · 
li.n olunur. (32250) 

Konya Asliye Hukuk HAkimliğin
den: Konya hazinei maliyesine iza. 
fetle vekili avukat Milıntaz Ataman 
tarafından beşinci kolordu sekizinci 
şıubedıe tüfekçi subayı Şükrü ve ts
tanbul kumandanlığı istihkak tabur 
kumandan muavini Binbaşı Muhsin 
ve Ankarada imaret mahallesinde A
palar sokağında 9 No.da mütekait as-
keri demirci ustası Cemil aleyhlerine 
açılan 2213 lira 23 kufWJ alacak da
vası üzerine mUddeaaleyhlerden mu
maileyh mütekait askeri demirci ua
tası Cemile tebliğ olunmak üzere gön
derilen dava arzuhali sureti, göste
rilen adreste bu namda kimae olma
dığı meeruhatiyle tebliğsiz olarak ge. 
ri çevrilmiı olmasına mebni mumai
leyhe dava arzuhali sureti, lstanbul
da çıkan (Tan) gazetesinin 4 nisna 
937 tarihli ve703 Mytlı nushasile 

1 
ilAnen tebliğ kılındığı halde op gün 
içinde e8&8 davaya bir göna cevap 
vermediği cihetle bittalep davetiye 
varakasının illnen tebliğine ve muha
keme gününün 19 - 5 • 937 çarp.roba. 
günü saat 9 a. talikine mahkemece ka
rar verilmit olduğundan mUddeaa
leyhlerden mumaileyh Cemilin zikri 
geçen gUn ve saatte Konya asliye hu
kuk mahkemesine bina.t gelmesi ve
ya tarafından tasdikli senetle bir ve
kil göndermesi lüzumu, davetiye va-
rakasının tebliği makamma kaini ol
mak üzere illn olunur. 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN 
Umum! Netriyatı idare Eden: 

8. SALIM 

GazetecWk ve Nepiyat Ti1rk Llmftet 
~ ... lr.ti. RJımtıim V11P TA 'N m•thtuun 

' 


