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[Yamı SaJfa: S Sütu 4 te] 

İngiliz ispanyada iki hUkOmel Mareşal Fevzi Çakmak 

s!=~~pa~Wrlp Dün birçok şehirler ta_yyareler Genel kurmay başkanı 
E:..:::::?r"~=~= tarafından bon1bardıman edildi dün Çanakkaleye gitti 
panm iki düşman grupa ayrılmasını 
istemiyor. Bundan korkuyor ve böyle Mareşal Fevzi Çakmak Çanakkalede yeni 
bir giditin önüne geçmek için elden Hükumet kuvvetlerinin bazı yerlerde asilere karşı müstahkem mevkilerle 
gelen ber,eyin yapılmasına taraftar 
bulunuyor. İngiliz Avam Kamarasm- ff k Jd " h b •ı• F G e 1 i bolu tahkimabnı tetkik edecektir 
da meb'ualardan biri hUkfunetten eu mUVa a 0 ugu a er Ven ıyor • l805a Birkaç gündenberi şehrimizde bu-
ıuali sormuştur: Iunan Erkanı Harbiyei Umumiye Re-

. ---kı voarrta. lndagil~~!u~u~:.sı~u:a~ Madrite yardım için birkaç tayyare gönderdi isi Mareşal Fevzi Çakmak, yanların-
- da ordu komutanı General Fahreddin 
edince karşılıklı emniyet prensibi ba- bulunduğu halde dün sabah Tmazte-
kımmdan bir cephe kurulmwş olaca- pe torpidosile Çanakkaleye gitmiştir. 
gma ve tngilterenin böyle bir cephe Mareşal Fevzi Çakmak, Çanakkale 
birliği yapması llmn geldiğine hükfl- mmtakasmda askeri teftişlerde bu-
met kail midir? lunacaktır. 

Hariciye mUstetan hUkflmet namı
na bir tek kelime ile cevap vermiştir: 
-Hayır . .oı 

tngilterenin Uzerlne almak istediği 
Dk rol, bitaraf bir hakem rolUdür. 
:A. vnıpada filen iki rakip grup kurul-
1nwş gibidir. Aral&rmdaki rekabet, ci
han harbi sonundaki bir taraflı sulh 
1nuahedelerinden ve diğer Zlt görüş 
\'e menfaat ihtili.flannda.n doğuyor. 
itte lngilterenin emeli, evvell Al
Jn&nya ve ltalya ile bir konferana 
akdederek, sonra diğer gayrimem
llunl&n bir araya getirerek hoııınut
Buzluk Bebeplerini orta.dan kaldırmak 
için ciddi ve samimi bir t.efebbUste 
bulunmaktır. 

İngiltere buna muvaffak olacak 
nu? Anlqına ilmitlerf herhalde dün-
den çok fuladn'. Hele bir aol ~ Jladrtd hiikUmetine karf'I üyan e~ bir tnf1/f'eıe '°" 1aa rpft atq UtlGBtnda 

hUkQmeıtl l'ranaada ifbışma ~eçtik- [Japonya uakayii hakkında muhte- maktadtr. Pariate verilfm b4r telgraf- m.ektetlw. B• Ç6ffıt mücadelenin aonu 
bm IOlll'& l'ramlZ stluıiyeti, ~re;~ lif nwmıbalardan gelen haberler biri- ta sabık ispanya Krala 1~ incü Aı. ne oJMrao ollun, lıpanya dala Mr 
SUnierini unutmaya ve mer birini tvtmamaktadır. lıladriddeft ge- fonaun eaki aefiri QııİnOllN de Leon' müddet nifak içinde çalkanıp gideoek 
münabf&YI kabul ~eye daha mU- len telgraflarda hükumet kuvvetleri- un lspanyol faşiatleri namına, ikt tir. 
aalt bir hale~~· Almanya Ver- tıin asileri birçok yerlerde mağ1ii.p et- Fransız fabrikMına, evvelce tamarlan Dün gelen haberleri IJ§G~ yazı-
~~ muahedeslJını yırttıktan aonra A- tikleri bil<lirilme1ctodir. Asiler mcm- mtş olan tayyare ve otomobil bede ti :_uorıız :] 
• 1111ı.urya ve a.nzıg nuxmaaKI emeı- 'baınaon. verileıı hfJ,JJ.erıer..ac u $Q.fl8l t1hWlk p't»'fBr~11Mtll ~ li>Dira,.-21 (Tan) - sevil radyo 
lerlne de muvaffak olmUfbır. Mtl8- kstaatının .lıladrtd kapılannda buZıın- bildirilmiftir. Bu~ .rna,.. Mı- letl.qonu. bU eabah .. t bı.de aa1 
tem.leke ve bam madde membalan d.uğu iddia ediliyor. Onun için lspan- kamet• Wyflntlcl tam bir wı.H/1'11 lc1aW4tlerin ıı.dride kırk kilometre 
gibi emelleri u, çok tatmin edilirse yadaki hakiki 'Vaziyet hakkında kat'i giJatermeye karar wrmlft•ı-. l'ta,.... ~e bulunmakta olduklarım ve 
hiç olmazsa bir müddet için Avrupa bir fikir edinmek kabil olamıyor. Ge- gazetelerinin mUtal6aatna ba1ctlGcak ~hrin pek yakmda düşeceğini bildir
kervanile beraber yürümeyi kabul e- len ha'berlerden anlaşıldığ1na göre is- olııraa, bütün eyaletlerü beyazlarla mittir. Saragoua'nm bombardımanı 
debilir. ltalya da izzetinefsi kurta- yanda Kra.lctlar büyük bir rol oyna- kızıllar ara.unda mücadel#J de11am et- (Arlcaıı sayfa ıo ıiltün ı de] 

nlmak f8rlile, Avrupa işbirliğine 
dönmeyi ve böylece sakin bir tamir 
\Ye çaiıpıa devresine kavuşmayı ca-
"P bulabilir. Başvekil dün akşam 

Ankaraya avdet etti 
Eden Türkiyeye 
teşekkür ediyor 

Türkiye Avrupaya güzel 
bir misal göstermiştir 

Marefal ÇanaklıaleJe büyük 
tezahüratla luırfılanJı 

Çanakkale, 27 (TAN) - Mareşal 

Fevzi Çakmak refakatinde Or Gene
ral Fabrettin olduğu halde bugün sa
at 17 de Tmutepe torpidosu ile bura
ya gelmiştir. BUyUk misafirimizi aa
kerl motörlerle Tüın General Hüsnü 
Kelk89, Vail Nizamettin ve askeri 

1 

komutanlarla vilayet ve parti erkim 
Maydoı önünde karşılamışlardır. 

Heyet, torpidoda Mare\lale Çanak
kalenin tazlnılerini sunmuştur. Bu 
esnada bir tayyare filomuz da Mare

[ Arlcaıı u1fa 10 ıiitiln 4 te] 
Genel Kurmay Bqkanı lılar6ftll 

Fevzi Çakmak 

Denizaltı ana gemisine 
dün bayrak çekildi 

Denizaltı ana gem'8ine bayrak çekme merasimı 
[ Yu111 Sayfa: 2 Sütun l de) 

Buna mukabil pazarlığın uymama-
11 ve kar&l'IDZbinı devam etmesi ihti
malleri de vardır. Eğer Almanya ve 
ltaıyaya karfI tam bir hüsnüniyet 
l'Ötıterildllrten sonra bir anlaşmaya 
nnlm&l8& İngiltere sulhll korumak 
latiyen tarafa yaklqma.k hususunda 
daha serbest bir hale gelebilir. 

ismet İnönü ile Hariciye, Dahiliye, Adliye 
Vekilleri de Ankaı1lya döndü Londra, 27 (Tan) - Avam Kama

rasının bugünkü celaeainde hariciye ~~~~~~~================:::::=-
nazın F.den lteyanatta bulunarak, 
Avııapa liyuetini ali.kadar eden Uç 
mtıııhn meseleye temas etmi,tir: 

Şuraaım unutmamak l&zmıdır ki 
Büyük Britanyanm bir parç&BI lngil· 
terede olmakla beraber en bUyUk kı· 
8DJılan dilnyanm dört tarafına dağıl· 
anı,tır. BuıUnkü İngiliz siyasetinin 
en birinci gayeei,bu dağınık kısımlan 
biribirine gittikçe fazla bir derecede 
)'ak.18.ftınnaktır. Böyle bir yald84Jll&
llm tahakkuk etmesi için de lngilte
l'enhı A vrupadald aiyuetinin A vus
tralyada Kanacfada, Cenubi Afrika-tuvi; edihnMi llzrmdır, tngiltere 

alisinin bttyttk bir kı8mI ile bera
bl\tlln bu deniafll'I Britanyah

, lııgilterenin maceralardan uzak 
!Qlma.ını, kendi hususi menfaatle-

mutlaka icap ettirmediği harici 
'ullyet ve ldllfetleri tue~ alma-

lll181DU ,_., ,__ Başbakanımız ve vekiller Raydcırpaf{IJIG Çtkarlarketl 
..- mwyOr&Au 

Demek ki Milletler Cemiyeti ideali Bqvekil İsmet İnönü dün. öğ~eden j ~öriiftUkten sonra Floryaya gtt.nıif-
dilik iflba uğradıktan sonra ln- evvel Yalova~an. f~tanbula ı~mı~. ve tir. 

· te . ulhll istiyen tarafla bile Perapalasa gıtmıştır. Başvekıl oğle Akeam saat on eekiz raddelerinde 
ra~ ~için, b8.fka türlü yemeğini Hariciye Vekili Tevfik Rüş.. Ba.fvekll bmet lnönU, Hariciye Ve

yol takibine imkl.n olmadığının ttı Arasla birlikte Perapalasta yemi§- kili Tevtik Rtltttl Aru, Adliye vekili 
surette anl8,fllması Jbmıdır. tir. ŞiıkrU Saraç, Dahiliye Vekili Ştıkrll 

gilterenin açtrğı büyük •ulh taar- Oğleden so~~ .. Başvekil Florya- Kaya motörle Floryadan hareket• 
vaziyetin bu balamdan aara- ya giderek Reısıcumhur Atatürke derek Haydarpqaya gelmiflerdir. 

1.- Eden zecri tedbirlerin kalk
mumdan ve Italyanın verdili temi

[ Arlcaıı sayfa 10 ıiitila 4 te J 

Lindberg'in fikri 

Tedafüi harp 
maziye kanştı 

t kesbetmeeine hizmet edecektir. müllki olmuştur. Başvekilin ha- Bafvekil, Hariciye Dahiliye Adli· 
1nglltere bir taraftan Avrupayı uz- reketinden sonra Tevfik Rüştü Aras ye Vekilleri ebpree' trenine 'bafla

lbtırrnuLlr ve tehlike bulutlannı hiç tngiliz BUyUk Elçisi Sir Persi Lore- nan hususi vagona binmitler ve A:ıı· 
puu.ııqaa daha uzak umanlara atmak nin ziyaretini kabul etmiş bir müddet [Arkuı 1a:rfa ıo ıtitüa 4 te) •"fht.ır tayyartcf Lindberg 

Juaıııaunda tefebbilalere giriflrken -============ı:::::====-=--------
taraftan ıiyuetiniıı ut1 mU. her,eyden evvel sili.hlarmı çoğaltma- ıundaki tehlikeyi buıtınıtlk datrt· . Amerikanm meıh~ tayyareclsl 

ve tabtt hedefi, emniyetini uzak ya ve kuvvetlendirmeye ihtiyaç gör- mak mtımktln ollun, olmum, :mevsil ~dberg çocufunun öllli1:1U sebeblle 
yakın tehHteıere kaI1I mahfuz mtlf ve bu işe sarılmıştır. İkinci tabii emniyet vaziyetleri için yoldqlık ve di nıemleketine gllcenıp Avnıpa • 
undurmaktır. BUyUk Britanya gayesi de muvasala yollan UstUnde dostluk esasl&n aramak ve kurmÜ ~u=kten sonra inatla . s~tu 
paratorluğunun emniyeti de her- anlqmalar aramak, sulh ve emniyeti bugünkü emniyetsiz dünyada her man eylemiftlr: Bunun ıçin Al-

yden evvel muvaaale yollarmm teh- aynı derecede ietiyenlerl~ işbirlikleri ~eml~et için tabJI bir zaııl1ı'et adde- klUb:~ ':t1:~ti D~;:~md~ H~ 
t altında bulunmama.ama tAbidir. ve dostluklar akdetmektir. Avnıpa- dilebilir. ç&rpmıeur. ço g 
lııgiltere bu maksadı temin icin nm iki rakip ırupa ayrılması husu- TAN (Arkut sa:rfa 10 ıiltiin eda) 

• 

3aşmuharriri : Ahmet Emin YALMAN 

"TAN,, a yeni şeklini vermek için 
yapılan hazırlıklar aysonunda bitiyor 

1 Ağustostan başlıyarak 
Gaz~teniz! ~ize daha yaldqmıf bulacakıınız. Okuyucu 
ııf &tiyle sızın de, yeni yazı heyetinin de ıözüne batan 
~ı ekaikli~erin ortadan kalkbimı ıörecebiniz. 
Bır ıazetenın aad vazifesi sünün hadiselerini kolayca 
ıö~lec~. okunacak tekilde bildirmektir. (TAN) bu 
vazıfeyı dütündüiünüz ve iıteditiniz ıibi yapacaktır 
Bun~~. b~a, ~dan bir arkadqla beraber herıünkÜ 
muhitınızın haneme çıkmak, yeni 9eyler ititmek dertle
rinize ortak bul~ ihtiyacınd~mız. TAN bu ~azifeyi 
de canla. bqla ıorecek. her vakıt candan bir yoldat ola
caktır. 
Dinlenmek, eğlenmek içiri ıazetenin tefrika sütunu aiz • 
alikadar eder. 

1 

(TAN) ı~ 1 A!ustosta başbyacak roman ve tefri
kalarına aıt malumatı üçüncü sayfada bulacaksınız 

1 Ağustosu bekleyiniz 
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GU Dış siyasa 

En mu'ut zaman 
Fransız gazetelerinde okudum. Pa

riste 108 yaşında bir kadının yıldö
nümü büyük merasimle kutlulanmış. 
Bu münasebetle gazeteciler kendisini 
ziyaret etmişler Ne mülakatlar yap • 
mışlar. . 

Bir gazeteci bu kadının muhtehf 
devirlerde yaşadığını nazan dikkate 
alarak kendisine şu suali sormuş: 

- Affedersiniz acaba bana hangi 
hükumet zamanında daha mesut oldu 
ğunuzu söyliyebilir misiniz? 

İhtiyar büyUk anne hiç düşünme
den cevap vermiş: 

- Üçüneil Napolyon zamanında! ... 
- Neden, o zaman hayat daha mı 

iyidi? Daha mı rahattı?. Halbuki 0-
çüncU Napolyon zamanında bir sürU 
mücadele olmuştu. 

İhtiyar kadın gülUmaemiş ve §U ce 
vahı vermiş: 

- ÇilnkU demiş, üc:UncU Napolyon 
~amanrnda ilk defa sevdim ve sevil
dim ... 

İşte bütün diğer sebepleri altüst e
den bir sebep! 

ihtilal ccu:ldeıi 
İspanyada hali kan Beli dinmedi. 

Her gUn yüzlerce, binlerce adam ölü
yor... Ve daha da öleceğe benziyor. 
Bakın size bu ihtilale dair ufak bir 
hikaye anlatayım: 

Geçenlerde biler bir §ehre girmiş
ler ve burada Cilmhuriyetin ilanı mü 
nasebetile "İhtilU sokağı'' ismi veri
len bir caddenin tabeliamı bozmak 
istemişler. 

Bunu gören ylne lsi bir zabit der
hal müdahale etmiş: 

- Bırakın olduğu yerde! Silmeyin 
onu! ... 

Asiler bu mildahale üzerine hayret 
te kalmışlar: 

- Fakat! ... 
- Fakatı makatı yok! Biz de ihti-

lal yapıyoruz. 
Filhakika İ8panya.da bütün siyasi 

partiler '1htilil sokağını,, kendi 80 • 

kakları addedebilirler. 
Bu hususta hiç bi~ noktai nazar 

ihtilafı yoktur. 

Filıir birlifi 
Yukarıdaki hiklyeyi bir arkada

§a anlattım: 
- Görliyorsun ya dedim. lki taraf 

arasında hiçbir ayrılık yok. O halde 
niçin İspanyada büyük bir ihtilaftan 
bahsediyorlar ... 
Arkadaşım: 
- Hata ediyorlar. dedi. 

• - Bu ihtilal sokağı hikayesini mi
sal gösterirsek sen hati. edersin de
dim. Çünkü iki ihtilal arasında bü -
yük bir hedef ayrılığı var ... 
Arkada~ım güldü: 
- Hiç te öyle değil dedi. Bilakis 

Madrid hükfımetile, isiler aruında 
tam bir fikir birliği mevcut ... İkisi de 
ayni hedefe doğru çevrilmiştir. 

~~ Maarif Vekili ---N·--d·7.7ISon yağmurların 
............ -...~----..-..... .-:_ıııııııııııı-a:._1111111ıı ................................. .aa:__ .... ._ tetkı.kat yaptı e ersınız. tahribatı müthiş Bilginizi yoklayınız 

Brüksel konferansı~; 
sinde Almanya ve !,. ., 

Almanya ve ItaJ3·anm La~ 
timaının neticelerini kaf1d ~ 
hararetli denemez, fakat UJll,. 

Sorular 

S - Türkler tarafından zaptedil
meden en·eJ lstanbulda Türk mahal
leleri nereleri~·di? 

S - Bekri Mustafa nerede yatı
:ror! 
· S - Napoli hangi hususiyetiyle ta.
nıhr? 

S - Meşhur Iran şairi Onıer Hay
;ra.m nerede doğmuştur?. 

Dünkü •oruların cevapları 

S - Biiyiik Okyanusun gen~liği 
1mç metre mıırrıb/Jaırlır '. 

O - 11,300,000 kllometro murab
baı. 

S - Atıustralyanın diğer ismi ne
dir' 

C - Yeni Hollan<1a. 
S - Tarihte halifclifji 1ı:un yıllor 

ellerinde bulıoıdııran Abbasi devleti-
nin mücssi.8i kimdirt. 

O - Ehülabhas. 
S - Donıinik Oiimhuriycti ncrcde

dirt l\.üfusıt ne kadardır1 Merkezi 
nm-esidir 1 

C - Dominik <'iimhuriyeti Ameri
kadadır. Haiti adalannm ,arkındaki 
adalarda ;\·erleşmiştir. Niifusu t mil
yon kadardır. Merkezi Sen Dominik
tir. 

D• • itibari~·lc fena da değildir. Bu ,,Jet' 
Hastanelere yeniden 450 ızanterı Üsküdann zararı bütün ketlerin müstakheı Brüksel k~ r 

sı hakkındaki diil'jünceıerinl k "l" d·r Hiç bir ya.ı: hatırlamıyoruz hi di- İstanbuldan fazladır yata ı ave e l ıyor zantcri latanbula gelmesin. Bunun delim: fngll!' 
Maarif Vekili Saffet Arıkan, dün. sebebini doktorlar daima içilen su- Şiddetli yağmurlardan sonra, dün, Almanya mf'nfaatl icabı ned~ 

uanında Yüksek tedrisat umu~ mü- larda ararlar. iyi ama bu sulara di- h . tl k çmi tir reyi, ne de ltalyayı gilc:e'!....,.,.-1 
J Ü •t ava umuımye e açı ge ş · Hitler bile Ahnan:ranrn müııı1- _,.. dürü Cevat oldug· u halde niversı e- zant-rı' n-reden gı·riyor diye merak Y'aln ·· ·ı d Bakırko"y taraf · f ......:-_ 

·· ı "' · ız, og e en sonra - ,va etini anlatan "Mein Kant , • ...., • •ve velmiş ve iki buçuk saat rekto .. r e eden de ""oLtur. 1 • k h l' d • düız -" """.-
0 " R arma sagana a ın e yagmur ~- daki kitabında bu iki meınltıae ~ ~ görUşmUştUr. Haber aldığı~ı7.a. gor.e, Daima halka temiz au içmesini müşttir. ima iJi geçinmek JilzumUJl8 ...-

bu görüşme esnasında Ünıversıtenın tavsiye ederiz. Halkın münevver Kısa fasılalarla iki gün devam e-
nıulıtelif fakültelerinde yapılacak de- k etmişti. __ .: ~ 

1 kısmı içilecek auyu içilmiyece ten den yağmur, şehrin birçok semtlerin- Bununla beraber Almanya .... ..-
ği!jikliklerle bilhassa Hukıık Fakü. te ayırt etae bile avam auaadığı ~aman de ehemmiyetli hasara sebep olmuş- ;l"eJeriııde de fedakarlık yap~':"' 
sinin 4 seneye çıkarılması meselesıne önüne çıkan çe§meden lıararetini tur. Alakadarlar, dün semt semt kkJnu- "';. 
temas edilmiştir. Vekil, Üniversite - ııöndürür. Ona bu ııuyu içme diye- dolaşarak zarar miktarını tesbitle miyor . .!\lüstemlel<f'ler ha d .,,. 
den sonra. Gu'"zel San'atler Akademi- lepleri bugün n~ya yann n~~..,. .. 

meyi.ı;. Eier /stanbul sularında di- meşgul olmuşlardır. Zarar gören yer- patlak \'crerektir. işte AlntaılJ_-~ •ine gitmiştir. Burada da, Şark tezyi- · ·L b l b l l k F t•h B ·1 U ku·· ...,.. 
" z;anterı mıRro u varsa on arı u up er, en ço a ı , evog u ve s - mesele hal<kında şimdiden hali 
ni San'atler şubesinde yapılacak ısla- çefmelerini kapatmak lazımdır. dar mmtakalarıdır. Bilhassa Uskü - ,..,. 
hat ve yenilikler meselesi tetkik o.- d d • t • h k nat almak l§tivor. ~ 

Yokaa halka: bu~yru··aktyu··arg. murun yap ıgı asar ço Sonra. llltleM alakadar ,,df'JI"""""" lunmuştur. Maarif Vekili. dün, ünı- - Temiz au içiniz! Nasiltatinde -'it re fJI".": 
versiteden çıkflrken kendisini gören S 11 • dd 1 d k t t bir meself' daha \'ar: lnıı;• e _ _.' 

bulunmak ne müe .. irdir, ne de dol· e erın bazı ca e er e, pa e aş- sa • Belçika askeri anıa.,mıu---
gazetecilere demiştir ki: rudur. lı hcutalıiın mihrakını bu- !arım bile sürUklediği görlilmüştür. h 

1 
~ 

"- Bli yıl Vniı'ersitcye aynlan Münhat kısımlarda ve iskele civarın- tikLoal.l.. k f ;a b-~ 
V . ·t lup aöndürmeh ve halhın fÜoheli au n< ra on eransın11a uıı7 .... p 

feukal<ide tah8isat1a nıı·ersı eye içm-aı'ne m-ydan ·•ertnemehtı'r. da yer yer bataklıklar peydahlanmış- .
1 

• ln-'lte~-
kz · "' ... "' . . . . Yı>r ven nıemesı \·e ıır.• bağlı hastanelere 450 11ata ı pauı- 8 • tır. Şıdetlı sel, ıskele meydanmdald ·Martta 

8 
.. 1,..ıka ... e Fra ..... ~-. · ia böyle düfiinüyoruz. " ,, • ...,.. ... 

yo11lar ilave olunacak ve :bu pavıyon kaldırım ta§larmı da tamamen dene- d·.:ı:.· k • t 
1 

tı f~ 
h Si d • • • ver ı,..ı as en em na lrır bilha8sa Gıırcba ve Cerra pa~a 1 ne ersınıı ! cek derecede bozmuştur. Suların ge- B r d~ .. t lr ~ 

ha,<Jtanclerinde teksif edilecektir. ti · • d w k l biltü d maması er 111 ·~·ı es 
..--. ........... _..... _____ ,...., krıpl yıg ıgı uml ar, nk mb~yhanfı 24 Temmuz tarihli RerJiner ··-• '-JI Bıt mesele etrafmda rektöriin izahatı ap amıştır. Bun arın anca ır a - Al b i"'·etJJPr 

· ı 7 t e t d k ld 1 bil •. U 't dil kt manranın u memnun~ 111 dinledim. Awkadar ar a cma.,a g KUÇUK HABERLER a a a ırı a ecegı mı e me e- 'fad. t kt d' M 
l d. ça ı e f' me e ır. çilerek ,,aviyonların derhal yapı ma- ır t ftall 

• A ik El 1 i A "k T. b' d'ld··· .. U ı;"d d Fakat Alman:rn bir ara ,...,.. 81 içiıı emir verdim.,, mer an _, (: ııı - men anın es ıt e ı ıgıne gore, SAU ar .a Yanın izzetint>fsİ kurtanlmadılW"'-
D b . l • • d'l kl • Ankara BilyUk Elçisi Makmuray dün 16 cadde harap olmuş, 17 ev ve bır ·• t ft 

1
• t 

1 
keler"~ iş ta ıp erının ı e erı • ger ara an m ıs <>m e 

~~ Dia tabipleri cemiyeti namına bir akşamki ekspresle Ankaraya gitmiş- bostan has~ra ug-ram~lştrr.K k meseleler hakkında bllhas!'B fll 
s t' Havagazı yolları ı e uzguncu -~ t 

1 
t 

1 
~ k a :.. heyet, dün, üniversitede Maarif Ve- ır. . d eli . rr.tıen :em na a mauı ç J':I Sonra ilave etti: 

k d . • Zahl bo 1 1 z h" karab~olhbınl~mrn uv~r vUe ttü~m Berı konftramnnıt f•tirake razı ol-~:. - Çünkü iki taraf ta mevkii ikti
darı ele almak istiyor. 

kili Saffet Arıkaru ziyaret edere ış re 1'1'MI 8eç m - a ıre de ır avı zarar g-onn ş r. u . kti B • 
1 

be be~~ 
tabiplerinin dileklerini anlatmışlar - borsası için seçilecek idare heyeti civarda 9 lağımın patladığı, 17 duvar, ~1l'ere ,;- dunun a k ra tn' 

etti dersi- dır. Bu heyet, diş doktorlarının malt intihabatı bu sabah saat on bire bı- 3 kulUbe ve 6 e\'İn yıkıldığı tesbit ın men avranara 
buhran geçirdiklerini anlatmış ve d"l '..+i Bütü t 1 f h tları bo- Fransa ,.~ Belçikaya yakJac; ~ 

Acaba mantık iflas mı 
niz? 

rakılmııztır e ı mıq~ r. n e e on a d .. k"" ert 
1 

kin b ·· ·· ·1 · · · v·1a.yette ~ · 1 t S 
1
. . . d M h a mum un m e te !;e K h k • unun onune geçı mesı ıçın ı • Llma amele!o!lnin •ik8.veti _ zu muş ur. e ımıye cıvarm a e -

üp İ ciye•ı mevcut 91 bin talebenin bir heyet . n . Y • met isminde birisine yıldırım isabet • # 
Yine İspanya thtilıili dolayısile bir tarafından daimi surette diş muaye• Lıman fşlctmesı yükleme ve b~şalt- ederek derhal öldtirmtiştür. Demokrat mllletlertn lçtffllll 

dostum uzun boylu mütalcatı haki- ne ve tedavisine tabi tutulmasını is- ma servisi kömür kısmı amelesı, ev- Dün, Uskiidarda tramvay seferleri anılan l..ondra içtimaı ıtaıytll'~ 
mane dermeyan ettikten sonra gfıya te>miştir. Ayrıca muhtelif vilayetler- velce ecnebi gemilerdeki işlerde al- g-ayrimuntazam şekilde ~ereyan :t- ok fena hir tesir :\·apmamı~tıf· 'j 
bir neticeye varmış gibi dedi ki: ele diş tedavi dispanserleri açılarak dıklarr vinççilik ve istifçilik ücreti- miştir. Bataklıkl:mn temızlenmesınt> ~ it 

1 
. 

1 
Akd '

1 1 
m~llll'J 

- Yerden göğe küp dizseler. altın- bir kısım dişçilerin burada tavzif o- nin ecnebi acenteler tarafından ve- ve dağılan kaldırımların tamirine nız a ;'\ n<_a, e~ zan aş 
dan bir te.k çekseler, seyreyle sen hınmaları ileri siirülmüştür. Maarif başlanmıştır. Tahmin edildiğint' göre. madan Brüksele gıtmek lst 

·· b" t·· ·· rilmedigı··ni deniz ticaret miidürlüğü-
gum ur uyu... Vekili, dişçilerin bu dileklerini Sıhhi- bu mrntakadaki ıarar mikbırı. biitün tir. 

Bir ba§kası bu mUlahazaya itiraz ye: Vekiline söylemeği vadetmiştir. ne ve liman müdürlüğüne şik<iyet e>t- Tstanhnlun uğrarlığ-y ziyllnrlan fazla.- Hitıer \·e Mussolinfnin taıdP 
etti: Diğer taraftan, diş doktorları cemi - mişlerdir. Mesele tetkik edilmekte- drr. Kavmakam T. . .fıtfi ve nahive mil- rekleri Biyaseti şimdi aralarU' 

- Yerden göğe küp diz de altın- yeti namına profesörlerden Kazım dir. dürleri ·bugün de zararın tesbiti ile nuşmaları ve müşf Prek sar~ttl 
dan bir tekini çek bakayım. Çekebi- Esat, Kantaroviç. Ziya Cemal ve do- • Mezarcılara nrileeek nsikalar meşgul olacaklardır. Umumi zararın reket etmeleri de tabiidir. 
lir misin?... çentlerden Suat İsmail, Orhan, Per- - Mezar bekçilerile mezar kazıcıla- yal"rfü 1iıilvondan fazla ölauğu he - r,.n uugnı ozu gene .Heıcıka ~ 

:dakikaten herkes bu darbı meseli tev Ata, Halil llya" ve a:ıhstanlardan rma bı'rer vesı'ka "erilmeru için bele- -ıuııurnmaıuaurr. ,. k'li Sf k ·· 1 i tir· ·;zV~ 
• Diğer taraftan. biitün beledive şu. ye e ı ea soy em ş · söyler amma, altından bir tek küpün Baya~ ..Münevve:, ve 7~İhattan mürek- diye mezarlıklar müdürlüğünce veri- belerine mıntakııJarmdaki tahribatın nin taraftan değiliz ... Banşa f#'J 

nasıl çekileceğini izah edemez. kep bı~ heyet dun 'ı.yanaya hareket 1 "hl t bitf<Yi halde vesika tevzii tesbiti hususunda diln emir verilmiş- nz ... Buna mini olan eski si~ Hayatımızda birçok bilgilerimiz de etmic:tır. Hareketlerınden evvel Ma- c~ .mu e . 10 • • • • 

1 
ht ~ 

':I ı'şı ıkmal edılememıştır Bu ıtıbarla tı'r. Bu tamı'rat, her nerede olursa ol- a ey arıyız ... ,, maalesef bu küp hikayesi gı·bidir. arif Vekilini zi'-'aret ve veda eden he- .. _ · ' 
"' l 1 k A - t b sun derhal ve münakasasız yapıla - Raif N. ıJV ,J . • yet, Ağustosta Viyanada toplanacak ~uh et son o ara gus o~~n on~ e- /. 

Hıkemıyat . y .olan beynelmilel diş tabipleri kongre- şıne kadar uzatılmıştır. Dun, alaka- caktır. - ·.ı 
- Ç.o~ aşina pe;l da. etmege ~al!~· sinde Türkiye diş tabipleri cemiyeti darlara yapılan bir tamimde mezarcı- Yeni gemilerin inf&ll 1 , 

Fakat aşn~.ahğı, nresıye vermege, namına hazır bulunacaklar ve tezleri· ların bu müddet zarfında behemehal Poliste Deniz yolları umum mUdilfl1~ 
kefil 

01
?1aga me~~~~r kalaeak derece- ni izah edeceklerdir. belediyeye müracaatlarının temin e- dettin Ankaradan gelmiştir . 

de samımiyete goturme. dilmesi bildirilmiştir. B 1900 yolları . hesabına . yap~ınlac~...;f 
- Sana takdim olunan bir mii~te- Tahrandaki ıefaret binası Bu tarihten sonra kontrol yapıla_ İr tacirin vapurun inşasına aıt muzake ti' 

ri hakkında takdim eden zattıt'l rra- cak ve vesikası olmıyan mezarcılar mamiyle mUspct bir safhaya 
k. 1 Floryanın pUinını yapan mimar ı• } } . f · -"" Uimat almıya, teız ıye stt•meye 1'nl- işten menedileceklerdir. ırasını a mış ar . etmiştır. P'M 

kışma. Seyfi, dün Tahrana gitmiştir. Tahran Iktısat vekili Celal Bayar, el- t 
_ Kimse;\·e kitap nrme okonmu~ da yapılacak Türk sefareti binası için M b } yadan Ankaraya döner dönlll il' 

kitapları ~ahibine iadf'~ e katlanma- açılan müsabakayı mimar Seyfi ka- em a su arı Dolandırıcılardan biri dettin de Ankaraya gidecek .,., 
mak umumi bir ftlyattır. zandığı için oradaki inşaata nezaret dün yakayı ele verdi tamamiyle hallolunacaktır. 

Denizaltı ana gemisine 
dün bayrak çekildi 

edecektir. Birçok yerlerde hila l 
Bir define hikayesi uydurarak eski Kadıköyündeki Erıııetl 

hileli sablıyormuş ! . y k b mezarlıgwı ..ı6 Maliye Vekili dönüyor 
Şehrimizde bulunan Maliye Vekili 

Fuat Ağralı bugün tayyare ile Anka
raya dönecektir. 

deniz subaylarının delaletleriyle ha
zırlanan zengin büfede ağırlanmış
lareır. 

mavnacılar cemiyeti reisı a u un v-" 
Alınan bütün tedbirlere rağmen, 1900 lirasını dolanıdranlardan Yusuf, KadıköyUnde Altıyol ağzın~ 

sucuların memba sularına hile karış zabıtaca yakalanmıştır. Yusufla, ar- meni mezarlığı yüzünden bel dl 
tırmalarının önüne geçilememiştir. Ermeni miltevelli heyeti arasJIJ,~ 
Şehrin birçok yerlerı"ndeki sucular, kadaşı Fehminin yaptıkları bu dolan- k hk hall~ 

an ihtilaf ma emece 
kendi binalarındaki veya hususi su- dmcılığın esası şöyledir: mezarlrğm belediyeye intikal. 

"Erkin,, adı verilen bu geminin Türk filosunda 
alacağı vazife çok ehemmiyetlidir 

Yeni alman tah telbaJıir ana gemi.c;i 

Nord Doyçer Lloyd Alman kum- vetli olarak iştirak etmişlerdir. 
panyasının Crier vapuru,denizaltı a- Davetliler tamamlandıktan sonra, 
na gemim olarak kullanılmak üzere saat 15,30 da geminin kıç güvertesi
satmalınmış ve limanımıza getirilmiş- ne gidilmiş ve denizaltı komutanı 
tir. Evvelki gün tesellüm muamelesi Tuğbay Hüsnünün kısa bir söylevin
yapılan geminin, dün de bayrak tö- den sonra, gemiye Erkin adı veril-
reni yapılmıştır. miştir. 

Törene, merkez komutanı General Deniz komutanının kumandası üze. 
Fehmi ,Istanbul Komutanlığı Kur- rine bir bahriye silahendaz müfreze
rnay Başkanı, deniz komutanlığı er- si sancak direğinin etrafında toplan
kanı, Beyoğlu kayınakamı,deniz tica mış ve istiklal marşı çalınırken Türk 
ret direktörü,liman ve denizyolları ge bayrağı yavaş yavaş direğe çekil
nel direktörleri, matbuat erkanı da- mi§tir. Törenden sonra, davetliler 

Bilahare, bütiin davetlilerin gez-
dikleri bu g-emi, 1924 senesinde deni

' "e indirildiğine göre on iki vaşında-

1 

rtır. Boyu 115, genişliği 18.!15, derin
'ifri 13 metredir. 9415 rejister ton ve 
16740 maimahrf'c tonasındadır. 4.200 

I heygir kuvvetinde makineleri g-emiye 
1.t mil sürat temin etmektedir. 

. Erkin, 1!l24 te, uzak şark ve Avus
İ ~ r:ı lya hr ~·mda calışmak üzere ya-
nılmrqtır. Bunun icin hı>m volcu. hem 

•'le riik nakledebilecek tertibatı haiz
i riir. Çok drıvanıklı vanıln~ı. bUyi.ik dP· 
ı nizlere mukavemet etmesini ve yal
ı nasız vol almasını temin eden husu
' ı:ıi tertibatiyle tam bir yolcu vanun.ı 
1 f'llan gemi; genis ambarlan savesin-
rıe 'hir Rilen vnzifesini de ~örebilPr!ek 
qekildedir. Erkin. veni bir ~emi oldu
~ ic;in, uzun seyahatlere tahsis edi
len bütUn konfora maliktir. İçinde e
lektrikle işliyen dört ekmek fırını. 
buz m11.kineleri, Uç elektrik ieneratö
rU, dizel makinesi, muhtelif hava kÖ
rUkleri vardır. 

Bıı geminin Tilrk filosunda alacağr 
vazife çok ehemmiyetli olacaktır 
Denizaltı gemilerimizin zabit ve tay
faları, manevra ve servis saatleri 
haricinde bu vapurda istirahat edE'· 
ceklerdir. Erkin, şimdive kadar alı
nan ve deniz ticaret filomuza ilhak 
edilen gemilerin en büyüğü ve en ye
nisi olmasına raıhnen. onlarla krvaf: 
edilemiyecek kadar ucuza mal edil -
miştir. 

rette anlaştıkları ahbaplarının evle- Yusuf iemindeki suçlu, arkadaşı icap edeceğine hükmedilmişti!~ I_ 
rindeki sarnıç sularını "Memba su- Fehmi ile beraber Küçükpazarda kah Belediye, dünden itibaren 1' 

11 
I 

yu,, diye halka satmakta ve diğer veci Azize gitmişler, iki Rus altını zarlıgm· kendi namına tapus\Jll 
bir kısım sucular ise hakiki memba ··st k k d"l · d b altınlar 

go erere en 1 enn e u • karmaya başlamıştır. sularına çeşme veya terkos sulannı dan daha bir hayli bulunduğunu ve 
karıştırmaktadırlar. Bütün sucuların ucuzca elden çıkarmak istediklerini ... Jetl.J 
her gün daimi surette kontrol edil- söylemişlerdir. Aziz, bu iki arkadaşı Propaganda büro,ur 1'J 
melerine imkan görülememektedir. alıp amcasına götürmüş, fakat, ora- Belediye turizm şubes~ j 
Çünkü belediyenin memur kadrosu da bulamadığı için dönüşte tüccardan Fransızca ve Almanca lis. ~ 
ve bugünkU teşkilatı buna milsait de- · d t bettı' rdigı·· resimli b 

Yakuba rastlamışlardır. rın en a 1' .,..J gı· ·1dir. Ancak, bu işin muvakkaten · d"' but·· A a ve Bal I'. 
halli için yegane çare, buz ihtikarın- ~ k 1 k tl rindel" Yakup, meseleyı· ög·renince altınla- rı un, un vrup •A~ 

- n kendi hesabına almaya razı ol- Yakın "'iar mem _e e e . _, ,,r ,,6 
da oldugu gibi halkın hile yapan su- seyahat acentelerı vesaır ':.'u~ 
ctılnrı en yakın zabıta memuruna muştur. Üç kişi, pazarlıkla işi bin do- B 

11 t 1 d . kuz yu··z lı·rava bai!lamı<>lar ve Ya- dairelere göndermiştir. U ihbar e me eridir. Maamafih, bele ı - "' ., ,.. ys. 
ye memurları da kontrola devam e- kubun yazıhanesine giderek 1900 li- lerde 1stanbulun tarihi ve ~ 
decekler, muhtelif yerlerden muhte- rayı ayırmışlardır. meye değer yerlerine ait Y: ,J 
lif zamanlarda alınacak nümuneler Para, kasaya kilitlenmiş. anahtarı simler vardır. ~_;1 
sık sık tahlil ettirilecek hile karıştı- Yusufla Fehmiye verilmiştir. Onlar ~sl'o.'J 
ranlar cezalandırılacr kardır. da altmları getirmek üzere ayrılmış- ca başından da yaralı olan ~ 

!ardır. Fakat, bir müddet sonra kasa taneye kaldırılmış, tahkiI<ats ~,!" 
açıldığı zaman 1900 lira yerinde bir dar müddeiumwnisi Orball Acele tamir edilecek 

tehir yolları 

Belediyenin 936 bütçesi henüz Da
hiliye Vekaletince tasdik edilmemiş
tir. Bu itibarla Ağustos ayı içinde 
muvakkat bir bütçe tanzim edilmiş
tir. 

Yalnız, §ehir dahilinde kıştan evvel 
müstacelen tamir edilmesi iktiza e
den bazı yollar vardır.• 

Belediye, kaymakamlıklardan bu 
gibi yolların bir listesini istemiştir. 
Bütçenin tasdiki teahhur bile etse A
ğustos ortalarında bu gibi yolların 

tamiratına başlanacaktır. 

tomar kağıt bulunmuştur. etmiştir. .J 
Polis, uzun müddetten beri aranan iki kif i boğuldu 'I 

hırsızlardan Yusufu dün yakalama- Dün, denizde iki kişi bO~_,i 
ya muvaffak olmuştur. Diğeri de a- ı _ ArnavutköyUnde '.l~~ 
ranmaktadır. kağındaki 6 numaralı evde ~ I 

Kızıl topraktaki tren kazaıı mil Boğaziçi lisesi önünde t>ed, 
Evvelki gece Kızıltoprakta Bağ- tarken müvazenesini kaY _J 

dat caddesinden geçen makinist Mes' nize düşmüş, boğulmuştur· o'-1 
udun idaresindeki trenin lokomotifi 2 - Akay idaresinin 6 '(JtJ~ I 
tam Ömer Paşa köşkü önünde 55 ya- mavna.aında reislik yapan~ 
~undaki Yş.koya çarpmıştır. Bu çarp- rahim, muvazenesini kaY;~ •• ./: 
mada Yako kendini kurtaramadığın- nize düşmüo ve boğulın~f~ l 
dan bacakları tekerlekler altmda kal Her ikisinin cesetıerı 

nuş ve her ikisi de kesilmiştir. Ayn- dır. • 



TAN 

İktisat vekili Balıkesirde 

Yeni telefon hatlarımız Avusturyada 

Ankara - Kayseri hattı Yahudilere karşı bir 
hareket başladı 

il Bayarın Balya ve 
Susurluktaki tetkikleri 

Zengin linyitlerden istifade suretile orta 
Anadolu ile Ege mıntakasının 

Deniz bize geldi 
Çamlma etekl~rinln, dr.nizdl!R hay

li uzak bir yerinde ~ıtzlanz. l •erimlz 
/ena değlldJr ama deniz lstJyenler, 
deniz suyunun tuzlu havasını tf'.nef
/W. etmek istiyenler l~ bir:aı sapa. 
dır. Onun için blzlmkfl~r a~ıra: 

başlanıyor • 
ınşasına şehir ve endüstiri cereyanı temin edilecek 

Ankara., 27 (Tan) - BUyUk eehir· 
lerimhiıı sle!onla biribirlerine bağ • 
lanması IQin posta ve telgraf umum 
direktörlüğü bir kararname proj~si 
lıazırla.nıl§ ve projeyi bakanlar heye
tine ı5evketmi§tir. Bu proje ile hlr
lerlmiz arasında. yapılacak telef on §e· 

bekesf • kmma aynlmaktadrr. 

v~ Sam un şehirlerinde muntazam 
santrallar tesis edecektir. ldare ilk 
defa olarak Samsunda. manilel bir 
eantral tesisine başlamı§Ur. Bu san
tralle Ada.na. ve Bunıada tesis edile
cek santralla.r bil!hare ve otomatik 

Sof ya, 27 (Tan) - Pra.gdan Utro 
.gazetesine bildirildiğine göre,Alman
Avusturya ittihadının aktinden son· 
ra A vustul')•ada yahudilere aleyhtar 
hareketler artmıştır. Bu sebeple, ev
velce Almanyadan A vusturyaya ka· 
çan yahucii muhacirleri imdi Avus
turyadan Çekoslovakyaya iltica et • 
meğe başlamışlardır. 

Balıkesir, 27 (Hususi Muhabiri-ı - Ah u kö kUn önünde deniz ol· 
mizden) - İktisat V kili Celal B~ saydı ... diye özler dururlardı. DüR 
yar, refakatınde Reşit Gencer ve say· •

1 

)'&ğıuı yağmurlar bizlmkUerin bu te-
lav Hamdı bulunduğu halde bugi.in menni ini ,·elev ki blrka~ saat 1!:1n 
§Chrimize gclmüıtir. Vekıl, istasyon- tahakkuk ettirdi. Blz denize gide. 
da tezahtlratla karşılanmıştır. Mn- 1 medik ama dtnlz bize geldi. Etrafı. 

nuUlald tarlalar birer gol ' 'e yollar antrallarla değiştirilecektir. 

Ankara • /ıtanbul telefonu 
denler ilzerlnde tetkikler yapmak ii- I birer dere oldu. Gök gürültüsünün 

Birinci kwm: Ankara • Kayseri., 
Kayeerl • Sıvas, SıvM • Adana .. 

!kinci kısmı: Sıvas • Diyarbeklr, 
Sıvas • Erzurum. 

UçUncU kısmı: Diyarbekir - Iran, 
Erzurum - lran, Erzurum • Sovyet 
Rusya, Adana • Suriye. 

Ankara • lstnnbul telefon hattını 
takviye edecek olan lldnci kuranpor
töriln kurulmasına başlanmıştır. Bu 
suretle iki bUyUk eehir arasında bek
lemeğe hiç lilzum kalmadan konuş
mak milmkUn olacaktrr. 

A vusturyada yahudi aleyhtarlığı 
memurlara da sirayet ettiğinden da
irelerde yahudilere mUvkUJfit göste
rildiği bildirilmektedir. En çok mil§
külll.t gören yahudiler sanayicilerle 
tüccarlardır. Viyanada film sanayii 
ile iştigal eden yahudi kumpanyala
nndan çoğu da Prag ~ehrinc iltica 
etmeğe hazırlanmaktadırlar. 

zere Sueığırlığa ve Ba.Jyaya giden İk- : kesildiği "'ıralarda dı arı kulak \'e• 
tisnt Vekili, ak§am tekrar ehrimize rlnce blr şefi.le memleketlnde oldu-
dönmtiştur. Gece, Atatürk parkında · ğumuzu ıııandıra<'.ak p~'11tı l§itiyor· 
şereflerine bir garden parti verilmiş- 1 fluk. Blılm ev yağmura ka~ı g{ıya 
tir. ~ en iyi t~hlz edilınf~ bir bina olması· 
Celôl Bayarrn son acyahmintleki ' na rağmen ü t kattaki odalar ltJllllİ· 
hususi ehemmiyet yeetz gerllemiyecek halde idi. Orta 

Dördüncü kısım: Afyon. Antalya, 
5\nkara - Samsun. 

Kamutaya verilen 
layihalar 

Ankara, 27 {TAN) - Ekonomi katı sudan konımak Jçin elimize ge. 
Bakanı Celru Bayann 150n Kütahya. • cen leğen, tu, fotoğraf kUnti, tep. 
Balya yQ}culuğu,Seyft Omer köyU ci si, bakraç, ma rapa hulii..u ıu tutu 

Umum direktörlUk, bu hatların ya· 
pılması suretiyle Suriye, Irak, 1.ran ve 
gıarld Ru yanın .~vnıp8: ile olan te~e
fon görilftnelennı temm edecektir. 
~nkara. _ Kayseri, telefonunun in ası 
hazırlığına btı.§lanDU§ ve bu hat i~in 
mmrnu olan bUtUn malzeme temin e-
dilmf§tir. Umum direktörlük, hattın 
inşası esnllt'mda hazır bulunacak 
mUhendis ve fen memurlarmı muhte
lit nıahallerden Ankara.ya davet et • 
mi§tir. Bu mUhendis ve fen memur
Jan gelince. inı;a.ata ba§lanıı.caktır. 
1Uyon • Antalya hattının da )'ll vcut 
h tıardan istifade ııuretJyle Anka.ra
ya bağlanması takaırlir etmi§tir. Bu 
e!retıe bUyllk şehirlerimiz araıımda 
muntazam bir telefon şebekesi kurul-

Ankara, 27 (Tan) - Gümrük tari
fe kanununa ek kanun layihası. Kül· 
tilr Bakanlığının teşkilat ve vazifele 
ri hakkında. kanuna ek kanun layi· 
haı:ıı, ilk ve orta tedrisat muallimle· 
rinin t.etcbbü ve tccriibcleri hakkın· 
daki kanunun 16 mcı maddesinin ta
dili hakkındaki kanun layihaeı, as
kert tatbikat kanununun jandarmaya 
da teşmili hakkındaki kanun layihası 
ve Hava yollan idaresinde maaela ça 
lışan menıurlarm tekaUUUkleri hak
kındaki kanun layihasını hükUmet 
Kamutaya vermiştir. 

Bildirildiğine göre Avusturyada, 
yahudilere karşı bu gibi hareketle -
rin artmasiyle nnsyonaJ • sosyaliz· 
min tesiri gittikçe kuvvetlenmekte -
dir. 

varındaki linyit madenlerinde tetkik ne \'ars& damlalann altına dizdJk. 
yapması bakımından hususi bir hem Ge:ıme giinti olan bir pazar günü 

it-in bu \'ILZlyet ve manzara orijinal 
ıniyeti haizdir. bir ~e)di. Etrafımız ~Jk olduğun. 

. _ • • _ Bir kaç gi.in evvel de haber verdi· d h ti d ı 
Sıhhıye Vekaletı teşkılatı ğimiz rrlbi, Baknnhk Elektrifikasyon nn ra me n ne er~ye kadar b • 

b• zi suya boğduğunu pek ili görüyor· 
Ankara, 27 (Tan) - Sa.ğhk v_e işlerini günün mevzuu olarak ele al· duk ... 

Soysal yardım bakanlığı yenı teşkı· mıştrr. Kütahya mevcut zengin Un- Böylece. dört saat eh-arla olan ra-
lfıt k tntblkı etrafındaki ,..ı ll•tı.,at l'elrl.li OcMl Bcıyar an ununun . "$"' yitlerden f aydn.lanmak suretile Orta hıtamı~ ~ aJmz bir telefon telinden 
lışmalanna devam etmektedır. Ba : Anadolu ve Ege mmtakasında §chir me usuIUniln tatbikile yatak hemen ibaret kaldı. Onu da korkarak kulla
knnhk, me~kez ve ~w1.~~kn~~ yenı ve endüstri cereyanını temin etmek, hemen zayiatsız bıtihsal olunabile- nıyorduk. Çiinkll mutta~nı !;akan 
kadro Uzerındc !on n er 1 yap • hazırlanan programın bn§ında gel- cektir. Bu suretle bu milli eervetten flmşeklerlni çatrrtılannı (kuJakhk) 
mıştır:. mektedir. azami şekilde istifade temin edilmf§ herkesten el'Vel alıyordu .. Bu t\lfanı 
Ekonomi Bakanlığının tamimi "Kütahya linyit yatağı., diye anı- ve burada bUyük ~lektrlk ııantra.lla· andıran yağmurda canlı olarak bir 

Ek lan mıntakadcı 1935 Blrinciteşrinden nndan biri daha ktırulmu• olacaktır. slirli kaz büyük \'e ha~"\-ani bir m~m· Ankara, 27 (Tan) - onomi Bn· Y ı ti Jh- ;;. d 

Bir idam hükmü •-~be · itib·"-n tetkikat yapılmıı:::tır. Verilen nmı ye e •~·· a,...r o1qıyorlanlı. kanlığı ihracatın milmıuı. sı hakkın ...... Y N M M b H•"'-1 ta d ki ıs 

muş olaca.ktu'· 

Tele/on santralları açılıyor 
Posta ve telgraf umum direktörlü
~ bu sene içersinde Adana, Bursa 

Ankaı _, 27 (TAN) -Kilisin Kara 
Ali mahallesinden Memiş oğlu lama.
ilin öllim cezasına çarptırılması hak
kmdnld Başvekalet tezkeresi, Kamu
taya gelmiştir. 

k tr fı malQmata göre, Küta.hua linyit ya.ta- uman enemencı·og"" Ju arızara ana ~ 11 n a ya~. daki kanunun tatbi ı e a nda Tica- " mnr mevRlmlnl hatırlattı. Eğer orada 
ret odalarına bir tamim göndermi • ğmda jeolojık ve teknik bakımından dün şehrimize geldi da yağmur me\'8bnl gördüfiimUı u 
tir. Bakanlık bu tamimle halen ibra· en müsait şersit ve hususiyet göst.c- ağın 

1 
gibi 

111 
d M 

Ankara. 27 (A. A.) _ Montrö 80n Y ur ar < ~ e e6 .I mu· 
cat taciri bulunanların mUkte ep hak ren mmtaka, Seyit Ömer köyU civa- konferansında hükumetimizi temsil harebe, muhabere etmek blle mum. 
lıınnın tanınabilmesi için bir liste ya rile bu k6yiln 15 kilometre Şimali eden heyeti muralthaaıı. azasmdan kUn olanuyacaktı. 
pılmasım ve yeniden ihracat tacirliği Şarklsindeki Ardan havzasıdır. Bun- Dıı, l§leri Bakanlığı Genel Sekrete- Yağdı, yağdı, yağdı. Bizim hah~ 
itin müracaat edeceklerin müracaat- tarın içinde, bilhasrın, Seyit Ömer ri Numan Menemenc.ioğlu burun feh· nin duvannı, clvarda blrtakım ağaç· 

~Qn·~mn n ~nwALn eve ... •• c ....,.,, , ........ - - - - - - - - - - - ln.nnrn kaydlyle Bakanlığa mnlUmat mmtaka.sı, tayanı dikkat j ografik rimize gelmiştir. lan yıktı. Su aktı, gitti, :r~rinde 

1 Ag~ste>!!it:cı. 

"TAN ,, 
roman 

da b ş ~c 
ve tefrikalar 

f V<§llrD Gece D 
cw 

Yuaıı: Mahmut Yeeıri 

Bütiln mevznlamu memleketin hakiki hayatmdnn atan lnıwetJI 
roman muharrlrimlz, senelerdenberl dU§UndUğU, özendiği, be· 
nlmsedJğf bir l'()JlUlJl.I (:l'AN) ı~ Jıamlamı trr. Bu roman lz1 
tJyatro dekorlarmm arkasında dol8.§tıracaktır. Hayallnlztn luı· 
rielnde bir ıuemı göreockslnlı, tanıyacaksmız. Mahmut Y ri· 
nln J'OJn31tfnJ her sabah gazetanlzde takip etm , gUnUnUzUn en 
ha.ıh ve tatb tn galeJerlnden biri olacaktır. 

Marrl 

Tarihin en heyecanlı romanı 
~~ren: Rcuın Jtmin YALMAN 

Dünyanın biltiin roman ımuhar- • 
rirleri bir araya gelseler, hayal· 
!erini .15Qn hadde kadar zorlasa.
ıu Franm; Kraliçesi Mari A.ntu· 
azı~t'in hakiki romanı gibi bir 
roman tasavvur edemezler. Bu 
ronıa.n~ eğlencenin, zevkin, i ~-
f m en yüksek dereoeleri, hafi.f 
bir eedyenin en bam ~lf?etle:ı, 
f eliketin en t>DyUk derınlıklenle 
tasavvur haricinde ruh .metaneti-
] I'! birleşınf§tir. DUnyanm en gil· 
zeı kadmlarrndan biri zevkile, 
~ra.file Ftansıı; fhtll4line sebep 
olıııuo. BUtUn 4 vnıpanm tarih! 

Yaıııı: Stcphııı Zvcic 

mukadderatında değişiklikler 
yapını tır. Ayni kadm felaket 
ka!'§ıemda bir kahraman k il
mi§ ve dünyayı hürmetle ka~ı
sında iğilmeğe mecbur etmiştir. 
Bu hakiki romanın içinde bir de 
gerdanlık hiklye$1 vardır ki bu
na yakın gelir hiçbir macera 
romanı tasavvur edil mez. 
Bu romanı Stephan Zveig sihirli 
bir knlenı1e yazmıutır. Bir gazete 
tefrikası için fazla olan tafsil!t 
bir tarafa bırakılarak v va!Canm 
heyecanı tebarilz ettirilerek 
Türkçeye çevrilmi§tir. 

Türk tarihinin karanlık bir 

safhası daha aydınlanıyor 
. 

lzlandaya Türk akını 
627 de Türk denizcilerinin ~'buzlar adasm '.' ~aptıklan 

meraklı ve heyecanlı akim anlatan tanhı ve 
hakiki romandır 

- l'nı:a.n ı Kadircan Kafiı -

l Aiuatotta gazetemi~de 
telrika edilmesine bqlan~ 
eaktır. Bu tarihi tefrik1' hak· 

kmda muharririn yazdığı 
çok meraklı makaleyj yarın· 
ki sayımızda okuyunuz. ---------- - ---------~ ftdQı ... Q .,, --. . ..a.A.$.- -4PJJA4XSSF#AAA-LA.JF4<A-

verilmesini bildirmiştir. • bir karakter nrzetmekt.edir. Bu mın- kum, çakıl \'e ta.o kaldı. BUtün hızı. 
takada yapılan sistematik araı;;tırma- Hukuk Fakültesinde tahıil na hUtUn kuw1ıtlne rağmen sel gtt. 

Küçük Haberler 
lar. 872 hektarlık bir saha üzerinde müddeti tl, kum, ~kıl \'e tq kaldı. 

• Ankara, (Tan) - Muamele 
Vergisi Kanununun 23 neti madde
sindeki peşin ve \•eresiye satıslarm 
ayırt edilmesinde olan tereddüt o
layısiyle Maliye Vl"kfileti alakadarla~ 
ra bir ta.mim göndermiştir.Bu tami
me göre bedeli derhal ahnmıya.n ve
ya az çok vadeye bağlanan satışlar 
veresiye addedilecektir. 

84 milyon ton kömlirUn rasyonel ka- Ankara, 27 (TAN) - İstanbul Ü- 8. FELEIC 
bili imal bir şekilde bulunduğunu gös niversltesi Hukuk FnkUltesi tahsil -=--=r::m=z===ııı::::-======
termiş ve aynı mmtnkanm Cenubu müddetinin dört seneye çıkarılması 
garbismdeki tahnrriyatta, kömUr ta- ha.kkmda Üniversite rektörlUğUnUn 
~rmaya elverişli bUyUk ve pn.rçnlnn· Kültilr Bakanlığına yapmıf olduğu 
ınamış sahaların mevcut olduğu an- teklif, yUksek tedriaat umum mUdUr
laşrlmıştrr. liiğllnce tetkik edilmektedir. Ka.-..rın 

Se)-it Ömer havzasında.ki kömür, makabline şümulü olmıyacak ve mUk 
cin itibarile, genç bir linyit sınıfa tesep haklar muhafaza edilecektir. 
dahildir. Kömür, bUyük parçalar ha-

iktisadi müvazene v~iyeti 
lehimizde olan memleketler 

Ankara, 27 (TAN) - Son konten
jan kararnamesinin K L Uateaindea 
ıtifade edecek olan iktisadi mUvaze. 

• Ankara, 27 (Tan) - Köstence 
transit yolu hakkındaki mukavelenin 
imzasmdanberl bu yolla 690 ton ih
racat yapılmıştır. Bunun 251 tonu 
yumurtadır. 

linde istihsal edilebilecektir. Oldukça. 
sert, koyu renkli ve haşbt bir nesce Fındık iıtihaaJ mıntakalarmda 

ne vaziyeti lehimize olan memleket· 
ferle kendile.Tile klering muahedesi 

akdetmi~ olduğumuz memleketler 
ıunla.rdır: 

• Ankara, 27 (Tan) - Muvaze
neJ umumiye kanununun E cetveline 
dahil olan tertiplerden Ucret alacak 
olan Tilrkofie memurlarının kadro -
su Bakahlar Heyetince kabul edil -
mi§tlr. 

• Anknra, 27 (Tan) - ispirtolu 
içkiler inhisannın, devlet demiryol • 
lan umum mUdilrJU~UnUn ve Konya 
sulama idaresinin 934 senesi hesabı 
kat'i kanun projeleri kamutayn ve· 
rilmiştir. 

• Ankara, 27 (Tan) - Konya ba· 
ymdırhk direktörlilğilne, Bursa bıt. · 
yındırlık dircktörU Cevdet tayin edıl
miştir. 

• Ankara. 27 (Ttın) - Finans bn· 
kanlığı yeni teşkilat kanununun tat
bikı dolayısiyle 20 Hrndnn 30 Jirayrı 
kadar asli mail§ alan finans menıur· 
tarından hizmet müddetini doldur • 
mu olanların bir defaya mansus ol· 
mak lizere bulunduğu drure !mirinin 
nıuvnfakatiyle imtihana tAbl tutul • 
makım:ın bir derece terfi ettirflebil • 
melerine karar vermiştir. 
' ..... __ ,. ............. ,... .................... , 

H E RGÜ N 

maliktir. 350 ye ynkın rnuhtelü ham 
kömür numuneleri üzerinde yapılan 
tahliller neticesinde bu kömllriln ter
kibinde: % 48 su, % 15 kUl, 'C 21.6 
tayyar m a d d e l c r ve l'.(ı 9.20.4 
te sabit karbon bulunduğu tcsbit o
lunmuttur. Linyıtteki umumt knide 
hillfma bu kömürün ihtiva ettiği kü
kUrt mlktan <'ô 1.9 dur. Bunun da 
% 1.12 si kabili ihtlraktır. 

Anln.5ıldığına göre, bu kömUr aşağı 
vasıfta bir kömür mnhnıkat knlitı>
sindcdir. Bunun sebebi de ihtiva etti· 
ğl suyun ve küllerin fazla mıktardn 
olmasıdır. Diğer tarnftnn Briket ima 
line rnUsait olmıyan bu linyit. uzun 
mesafelere taşmıp ev mahrukatı teş
kil edemiyecek bir tıtbinttedir. 

Mahrukat olarak istimaline me-vld 
ve kalitesi mUsnit olmıyan Seyit Ö· 
mer linyitlerinin en iyi kullanılı§ tarz 
lan, çıkarıldıkları sahalarda el ktrik 
istihsalinde kullannıayn müsaittir. 
Bu ltibarla,kömllr çok aşağı fiatler
le elde edilecektir. 

Seyit Ömer mınta.kasmda açık işle-

F 1 K R A 
~ ~ ~""~ 

Yıldınmdan yılmayan kimdir"? 

Ankara, 27 (TAN) - Ekonomi 
Bakanlığı Türkofiı raportörlerinden 
Nizamettlni fındık iıtihul mmtnka
larmda tetkiklerde bulunmak Uzere 
J{aradeniz havnlisine göndennittir. 
Nizamettin, yeni fındık nizamnamesi
nin tatbikinden sonra elde edilen ne
ticeleri gözden geçirecek ve mUşahe· 
delerini bir raporla Bakanlığa bildi
recektir. 

Almanya, Avusturya, Belı;;ika, Çe

koslovakya, Eetonya, Fransa, Hol· 
landa, Hicaz, İngiltere, leveç, İsviçre, 
İtalya, İspanya, Irak, Macaristan, 

Norveç, Yugoslavya, Bulgariııtan, 
Japonya, Sovyet Rusya, FeııJlndlya. 
Amerika, Mıaır, Suriye, Filistin, Po
lonya, Romanya, Yunaniıta.n. 

Nafia vekilinin seyahati 

O müthiı yağmurlarrn; boıandığı 
cündü. Durmadan gök gürlüyor, sık 
.,,, fimoekler çakıyor ve arada bir 
uığa •ola yıldırımlar dü§Üyordu. 

Bu yolunu taııran yıldınmlardan 
biri de beni bir yığın k ömür haline 
getirebilirdi. 

Güldü: vanınn,. l'l'A.N' - N~na Vekııı 1 tınaa vatı 'e t>eJedıye reı&l ıle görUe
- Yıldırımın kcndiai nereden gel- Ali ~tin Kaya, Fılyoaa gıtmek üzere mUştiir. Yukardakl reıdmdc Nafıa 

diğini, •enin gibi ben de görüyorum. şehnmızden geçerken Çankırıda bir ı Vekllıni kendilılni ka.roılıyanlarla be. 
Sorduğum yıldırım k limcaidirl... saat kadar kalmııtır. Bu mUddet zar- raber görüyorsunuz. 

- Bcl!belli ki yıldınm, yıldırmak- ======::ım:=====:c.:~--=====-=======::;~= 

Kendimi, bir kahvehaneye dar at• 
tıa. lakeml y henüz ycrleımiflim 
k i, tanulıklardan biri k olumdan çek · 
t i: 

- Dar, Jetli, .ana birıey aoraca
cıml ... 

l slanan ceketim i, mendille, üatÜn· 
kiirü kurutmağa çalııarak: 

- Sor bakalım, dedim ... 
Sordu: 
- Yıldırım, nereden gelir? 
- Yıldırımın k endisi m i, yoksa 

yıldırım kelinıe.i m i?. 

tan gelir ... dedim. Hcrkc~i yıldırdığı 
İçin böyle ad ıakmıı olacaklar ... 
Baımı alladı : 
- Güzel, iyi buldun. Şimdi bir

ey do.ha aorayım: Yıldırımdan yıl • 
mayan kimdir? 
Düfiinmeğe lüzum görmeden: 
- Bilmiyorum, dedim. 
O bilgiç bir tavırla baffttı şolladı: 
- Ben, yıldırımdan yılmayanı ta. 

nryorum ... 
Hep •ordulu 
- K imdir o? 
- Para toner l .. 

Ah ttto GUNGOR 

Resmi deva iri n 
nazarı dikkatine: 

' Gazetemizde neşredilecek resmi ilanlar için yegl e · 
"R "' ·ıa. l T" k L. . n mcrc.ı esmı t ".ar ur ımıted Şirketi" dir. Şirketin merkezı An. 
kara caddesınde Kahramanzade hanmm üçüncü katıdır. Tele
fon numarası 20960 dır. illnlann bu tarikle gönderilmesi ric.ı 
olunur. 239 
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4 TAN 28-7-936 

Büyük~~~~~~~ 

TUrk lnkol6bo 
~~~Başlarken 
No. Sl 1'...,. ı Zi70 Şakir 

Saray, Babıali ve itilaf devletleri 
mümessilleri haşhaşa vermişlerdi 

Acıklı bir ölüm 
Tüccardan Suat Kara Osman ile 

Doyçe Orientbank şeflerinden Cevat 
Kara Osmanm analan, Prag sefiri 
Yakup Kadri Kara Osman ile Fevzi 
Lutfi Kara Osman ve Ahmet Lutfi 
Kara Osmanm balatan Bayan Cavide 1 
Kara Osmanın vefat ettiğini teessür- l 
le haber aldık. Cenazesi 28 Temmuz 

1
ı 

Salı günü saat on birde Kalamışta 

Kalamış caddesinde 62 numaralı evin 1 
den kaldırılıp namazı Zühtüpaşa 

camiinde kılmarak·Sahrayı Ceditte -
Daha sonra, Sovyet Rusya.... ihtiyacına göre bir inkıllp ile - is
lşte, asıl bıı noktaya ehemmiyet ve. tikbalini temine çalıf&ll (BUyük Mil-

mmifti ... Ve, BUyük Millet Meclisin- Jet Mecliai HUkbıeti); bütün bu ki makberesine defnolunacaktır. 
Merhume Türk musikisinde ihtisas 

ve zevk sahibi çok değerli bir bayan
dı. Vefatı, kendisini tanıyanlan çok 
müteessi retmiştir. Kederdide ailesi-

de, o gün bu mesele etrafında cere- hainane tasavvur ve taarruzlar or -
yan eden müzakere, Qek hararetli tasında, yalçm bir kaya gibi aarml
geçmişti ... iki ko1Dfll memleketin, mıyan bir metanetle tarihi vazife
mtıtterek düşmanlar k8.l'fJSilldalri Bine devam ederken; Iatanbulun va
menfaat ve zararları, tahlil edilmitti. zijeti, derin bir fecaate doğru yü-
Bu müzakerenin hitamında da, Moa- rUyordu. ne taziyetlerimizi beyan ederiz. 

kovaya bir heyet gönderilmesine ka- Iatanbul halkmdan fUUruna ma- ••••••••••••• i 
rar verilmiş .. Bu heyete de, (Hariciye lik olanlar, kalpleri yurt ve millet 1 
.Vekili Bekir Sami Bey) ile (iktisat kayguaile sızhyanlar; (Sanremo) da 
Yekili, Yusuf Kemal Bey) seçilmi,ti. verilen korkunç kararlar k&l'fl8Illda Müessif bir alüm : 

Heyet; bu kararm verilmesinden derin derin dtlft1nüyorlar .. Pariae ManiM valisi Muradın vefatını 1 
altı giln sonra [11Mayıs336 -1920] giden hllk1lınet murahhaalarmdan büyük bir teessürle haber aldık. Ve· 
Ankaradan hareket etmitti. Heye - gelecek haberleri derin bir 1&b11'8IZ- fat ameliyat neticesinde vuku bul -
tin vazifesi, Sovyet Rusya Hükfıme Irk içinde bekliyorlardı .... Bu duy - muştur. Murat değerli idare adamla· 
ti ile irtibat tesis etmek. iki komtu gularla mütehassis olmıyanlar iae, nmızdan bici idi. Umumi harpte po
hükfımet araamda bir dostluk temin cotkun zevk ve sefahet i.lemleri !is umuro müdürlüğünde bulunmuş 
eylemekti. içinde çılgın bir hayat geçiriyorlar- ve İngilizler tarafından Maltaya nef-

Heyet, Moekovaya gider gitmez, dı. yedilmiştir. Avdetinden sonra Kasta· 
derhal Sovyet Rusya HUki'lmetl ri- Bu koca beldenin insanlan, adeta monu ve diğer valiliklerde bulunmuş
calile mUzaıterata giritecek; i k i iki zümreye aynlmJttı. Namuslu, tur. Murat sabık Sihhiye Vekili Dr. 
memleketin menfaatlerine uygun bir hamiyetli, entrikalı itlerden hoşlan- Mazharın kardeşi ve Sümer Bank u
muahede aktedecekti. ınıyan, yalnız emeftnin ve alnmm mum müdürü Nurullah Esat Silme -

ı,te, Büyük Millet Meclisi HUkfı- terile çallf&rak Y&f&m&P çalışan - rin eniştesidir. Geriye üç çcluk bırak 
metinin harici siyasetinin ilk ana lar; çok aıkmtılı günler geçiriyorlar .. mıştır. 
hatları, bunlardan ibaretti memleketi kasıp kavuran her şey Kederli ailesine guetemiz taziyet-

• buhranmm mahnımiyetleri içinde, lerini beyan eyler. 
Büyük Millet Meclisinde böyle hergtln biraz daha artan envai ıab-

bir kararm ittihaz olunması, ve bu rap çekiyorlardı. 
maksatla da bir heyetin yola çıka- Diğer zümreye gelince .. Bunlar, 
nlmuı lstan bula akaeder etmez; ekmedikleri yerlerden para biçen • 
ortalığa müthiş bir tellf vermişti... lerdi. Bunlar da; artık Osmanlı 
Saray, Pa.bıi.li, Ingiliz ve Yunan ma- saltanatının son miras kmnWarmı 
hafili, biribirine girmişti. Çünkü, o yağma ediyorlar; fırkacılıktan, ca -
tarihte (Bolşevik) kelimesi; emper- susluktan, dtu.enbazlıktan, yalancı
yalist fikirler üzerinde çok korkunç lıktan kaıandıklan paralan; Gala ta
bir mana ifade etmekte idi. nm ve Beyoğlunun kaldınmlanna 

Bu korku yetip te artarken; şim- avuç avuç serpiyorlardı. 

Teşekkür 
Kıznnm müzmin hasbllığını çok 

muvaffakıyetli bir ameliyat ve cid -
den itinalı bir tedavi ile geçiştiren 
Cerrahpaşa hastahant~si operatörle
rinden Profesör Nisenin hazik muavi
ni Bay Fahriye alenen teşekkl.{re muh 
terem gazetenizin delaletini rica ede· 

di Türkiye Büyük Millet Meclisi bil- Hilki'lmet kualan, bomboftu. 
kiımetinin de .Bolşeviklerle münase- Memurlara, hocalara, devlet kapıla- rim. 
bet tesisine giPtmesi; başta padi • rmda çalışanlara; aylık verilemiyor- Eski§ehirde Avukat Namık 
talı Vahdettin olmak üzere. bütün du .• Muallimler, grev yapıyor; ho- Nüzhet 
Türk dilfmanlarma çok ciddi bir cuızlık yüzünden mektepler kapa
endişe ve telq vermişti. nıyordu. Çalışnıumm hakkmı isti-

BUttın tehlike zamanlarmda oldu- yenlere derhal: EVLENME 
lstanbul Maliye Muhakemat mU

dtlrU Galip Bektafm kızı Şefkat 

Bektaf ile LUleburgaz mahk~mesf 

hakimi Nevzat Yürünün nikahlan 
icra kılmmıştır. Mesut olmalarmı 

dileriz. 

fu gibi saray, BabıAU ve ltlllf Dev- - Devletin ne büyük milzayeka 
letlerl mbı..,Uert ~ .._. • için~ nıu.•ueunu bilmiyor musu
mı,Ietdi- Bu korkunç haber, acı bir nm ·- aida, 1ilg ~ yek 
hakikat olmadan evvel bunun önüne mur .. Sabredin. Difinizi srkof .. Eğer 
geçmek için tedbirler dilfünmü4}er.. tah~mmülünüz yo~; çekilin, gidin. 
Ankarayı bir an evvel sukut ettir- . Diye cevap veriliyor; ve mUtehak
mek için yeni tedbirlere girişmif- kım ~~larm ucu ile, derhal ka-
lerdi pılar gösteriliyordu. -------------
B~ tedbirleri de, fU suretle tes- Biraz ileri giden, hakkını daha .. •••••••••••• 

bit eylemı,ıerdl· yiikaek aeale iatiyenler olul'B&: 
ı - lzmitte~ Boluya kada de- - Vay .. Demek ki sen bu bahane 

vam eden sahada sönen iay:n ile hUk1imeti tahkir etmek .. Herke-
lhtilll ateflerini y~niden parlatma~e aJ de tiklyete aevkeylemek istiyor-

2 - Zilede, büyük bir inhiza.m~ sun, haaa.. O halde, ( makaa~ mah
uğnyan ihtilllcileri bafka bir nok- ıus) un var. Mutlaka, milllciaın ... 
tada toplıyarak, tekrar Ankaranm Diye b1r hüküm veriliyor; ve bu 
Uzeriııe saldırmak. htlkmU: 

3 - Ktlrtleri de tahrik ederek bu - Ahıı tu herifi.. Atın deliğe .. 
lhWlllere iftirak ettirmek. Aklı bqma gelain. 

• - Konya ve havallllinde büytık emri takip ediyordu. 
mikyasta bir isyan çıkararak b1r Korkunç b1r zulüm; - hUk1lınete, 
taraftan garp cephesi gerisini teh _ fırkalara, ltillf kuvvetlerine mensup 
dit etmek.. diğer taraftan da ihtilll olmıyan - her amıf halkı titreti • 
hududunu genişleterek asileri Anka yordu. HergUn, akla ve fikre gel
raya doğru aUrUklemek. mlyen feci hldiaeler ititillyordu. Ve 

5 - Ermeni komitecilerini tenik hergUn bln;ok Türk ve mtlalUmanm 
ederek p.rk villyetleri hududundan hakkı, ayaklar altında çiğneniyordu. 
içeriye doğru taarruza geçirmek. Sadrazam Damat l'erit Pqa, 

6 - Biltilıı bu isyanlar, ihtiW- - tıçtlnctl aadare~ zamanmda -
ler ve taanuzlar araamda bunala - tngllizlere k8l'9f bır cemile ve te
cak, ve her tarafa dağılacak olan mellü ~rmek için, (Amiral 
kuvvetlerin zayıflamaamdan iatiı Vep) ile bır mukavele akdetmifti ... 

En hOfl meyva usarelerile 'tıazır. 

lanmıştır Hazmı kolaylqtınr 

lnkıbazı lzaJP eder Kanı temb· 

de edilerek,_ epeyce zamandan:; Bu mukavele, aadrazam ile amiral 
rl at1ldUı ve atalet içinde bulunan _ araamda taaarlanmı., hazırlanmlf; 
Yunan ordusunu muhtelif laUka- ve iımalanmJttı. Hattl, böyle bir 
metlerden fiddetle taamu ettirmek. mukavelenin akti, VUkell Mecliaine 

Ve nnı.,yet bu tedbir'" tefebbUe- bile cluyurulmamıftı. ııyerek vQcuda tazelik ve ca.ıı1WJl 
lerle, Anbradald (Bllytlk ımıet Arbm wr bahşeder. 
Meclild) BUkbıetine nihayet ver-
mek... 2 Aiut;oe 938 Viyanada beynelmi- INGILIZ KANZUB lCCZANBBI 

Padifah ile mtlttetilderi, dalla hl- lel dokusmıcu Dit tat.beti kongresJ Beyoilu tstanbuJ 
la kendilerini aldattıklanm farkede- ac;daeaktır. Unlvendte dit tababeti .. _________ .. 

miyorlardI. Bir mDleti, baftanbqi. protez bq ui••nı Nihat iffet Berk -=--==-=-=--=--======..--
heyecana getiren· ve o milleti, mef- bu kongreye lttirak etmek bun 
kfıre uğrunda sevine sevine öltlme ve u 
aevkeden kuvvetin sımnı ketfede- milteakıp ponlen kronlar hakkında TAN miyorlardı ... Bu gafil insanlar, Türk Viyana ve Berlinde ilmi tetkiklerde 
milletinin bugünkü tuban• ve heye- bulunmak fbere 'l'1 Temmuz Pazarte-
canmm hangi kaynaktan kudret al- si Kraliçe Mariye ile hareket etmiş- 'BONE VE iLAN ŞARTLARI 
dığmı dU.,tlntıp te, hak ve hakikat tir. 

k&l'fUJmda boyun eğeceklerine, da- ----------
ha hfJl falan mUnuebetten ve tllb 
doetluktan tlrldl:yortar; kuvvetleri ihtira ilin ı 
parçalamakla bir zafer elde edecek· "Sabit fifenk hazineli '" yarıdan 
Jerini samıediyorlardı. Ve.. Tf1rk tetikli ~ vmtre gibi ot.oma-
milletinin damarlarmdald kam, bir 

1 anda emAlai• bir varlık cevherine tik albai nariye lçfn kama,. b_..Jrm. 
çeviren (büyük meftmeye iman) m da aJmm11 olan 8 tıttAılrla ı• ,.._ 
ı:e ,11JW11maz, ve ne yıkılmaz bir Hl ve IK9 saydı ihtira beratı bu defa 
ll'ddret oldufunu dilftlnemlJOriar .. 
daha hlll sefil, ,eretm ve batnane mevkii fille lroamak n... &here dev-
tetebbtlalerle (Ankara) yı sukut et- rflferal Ve)"& icar edlleceiiDden talip 
tirebileceklerini hesap eyliyorlardı. atanların <W•tada, W hanmda. 

• 
Bir taraftan yurdunun iatikl&Jlnl, Rober l'erri'19 m1lracaatJan i1ln 

diğer taraftan da mDletlnln - urm olmmr. 

Bır a7lık • • • • 
s • • ••• 
1 .. • ••• 
1 ~ •••• 

TflrlQ. Dilan~ 
lcla Jdn 
1 50 --4- ·-7 50 14-

14- ·-

• 

MEMLEKET MANZARALARINDAN : D i ya r beki r 

MEMLEKETTE "TAN ,, 
Anasını, babasını, karısını 

ağır surette yaraladı 
Balıkesir, (Tan) - Gönen ilçesinde kanlı bir cinayet ilJenmiftir. Bu 

feci hldiaen.in tafsili.tını bildiriyorum: 
Rüstem mahallesinde oturan Huan oğlu Halil, ev halkı ile daimi su

rette kavga eder ve geçinemeZınit. l!nelki gün ,yine anneei ile kavga 
etmiş ve öfkesini bıçağı llc temizli ycbllınlttir. Gözlerini kan bUrtlyen 
Halii, elindeki bıçakla annesini müteaddit yerlerinden yaralamış ve he
men yere sermiştir. 

Bu sırada, kadıncağızı kurtarmak için babası ile gelini ŞUkrUye araya 
girmişlerdir. Halil, bu sefer de babası ile karısmm Uzerlerine hücum et
miş ve bıçakla her ikisini muhtelif yerlerinden yaralamıftır. Suçlu, etraf
tan yetişen jandarmaları tarafından yakalanmıştır. Yaralıların sıhhi va
ziyetleri ağırcadır. 

Sıvasta • 
yenı mahsul 

Rıvas, (Tan) - Sıvas ve çevresinde yeni yıl buğday ve arpa mahsulil
nün almmasma başlanılmıştır. Mahsul her tara.fta geçen yıldan daha çok 
bereketli ve verimlidir. Yeni buğday ve arpa çıkar çıkmaz, piyasada fi
yatlar üzerinde hissedilir bir ucuzlama görtlltnUştür. 

..B&valu-, Do döft glııdmbeıri gok 111cak gitmektedir. 8ehrin bunaltıct 
havaınndan uzaklqmak için halk, kaplıcalara 'Ve Pa§abahçesine taşın -
maktıuiır. 

Kilis Halkevi çalışıyor 

Halkevi bi('ki ve diki.~ kın·umu müdammlerinden bir grwp 

Kilis, (Tan) - 936 şubatında a- ze yakındır. Fransızca kura müda
çılmış olan Kilis Halkevinin spor, vimleri altmıştır. 
halk dershaneleri ve kurslar, kitap Kitap saraymm mevcudu te,ekkUl 
sarayı ve yayı~ şubelerile ar şube- tarihinde bet yüz iken bu miktar 
si faaliyete geçmiştir. şimdi bin yüze yaklqmJftır. Okuma 

sporcular için yeni bir saha tan- salonuna h~rgUn birçok vatandq 
zim ettirilmiş ve teşkil edilen futbol uğramaktadır. 
takımı egzersizlerine burada devam Ar tubesi, keman ve mandolin 
etmekte bulunmu,ıur. Futbolcüler kurslan açmlf, buralara devam eden 
daha ziyade alaym muntazam saha- yurttaş sayısı on sekizi bulmuştur. 
sından istifade etmektedir. Voley • Evin güzel bir. bahçesi de vardır. 

1 basketbol da vardı Burası evvelce ıki sene mUddeUe 
bo ve . . r. icar edildiğinden fazla istifade gö -

Kurslar şubesi; bıçkı, dikiş ve na- rülemiyor. Bir yıl sonra tamamile 
kıt kurstan açmıştır. Buralara de- Halkevi aile bahçesi haline aokula
vam eden bayanlanmızm sayısı yü- caktır. 

lstanbul Müftü ' üğünden: 
1 - Diyanet İşleri Reisliği tarafından hususi şart

namesine göre 20000 Yirmi Bin adet Türkçe hüdbe 
kitabı bastmlacaktır. 

2 - Kağıdı Dairemizden verilmek üzere muhammen 
basım ücreti 2900 ikibin dokuzyüz liradır. Muvakkat te
minat miktarı yüzde 7 ,5 hasebiyle 21 7 ikiyüz On yedi 
lira 50 Elli Kuruştur. 

3 - Eksiltme 5 Ağustos 936 Çarşamba günü saat 
On beşte İstanbul Vilayet Muhasebe Müdürlüğünde 
müteşekkil komisyonda açık eksiltme usuliye ihale edi
lecektir . 

4 - Hususi Şartnameyi isteyenler İstanbul Müftü· 
lüiünden bedelsiz olarak alabilirler. ( 4tM1 ) 204 

Fethiye liman 
doluyor 

l'eth.iye, (Tan) - Umanı_.. 
küUm Karapınar çaya yükaek 
Zardan kopup getif'diği kaya f10 
nnı ailrllkleye ailrükleye bir 7aıtll 
balçık çamunı halinde limana 
yor. Yıllardan beri devam edetl W 
ziyet, tabii limanın hemen~ 
te ikmni kaplamıftır. Krom 
ihracatı dolayıaile limanımıza 

Bık gelen yabancı gemilerden · 
famurluğa dÜf'"&ekte, limandan 
fen motörler aayeainde güçlükls 
tanlmaktadır. Bu güzel ülked8ı 
rük bir dif gibi aıntan ve gflndtnl 
ne büyüyen bu bataklığln Uertd8 
ca limanı kaplayacağı muhak 
Şimdiden bunun 6nüne geçilmesi 
8U8Unda aldkadarlann nazan di 
tini ce'lbederiz. 

Denizli, (Tan) - Burada 
haftası her senekinden daha 
geçmiştir. Haftanın ilk gtlııU b 
mektepler, birçok memurlar ve 
Halkevi önünde toplanmış, alay 
linde beİediye önüne gidil 
Birçok nutuklar söylendikten 
alay t.ekrar Halkevi önüne gelınlt 
mekteplilere gazoz ikram ~~ 

Sıva.ata kalp para 
Sıvu, (Tan) - Son hafta 

>iyasadan ele geçmif bir liralık 
Jiimüt para görülmüştür. 
tahkikat yapmaktadır. 

Kızılırmak köprüsü 
Sıvaa, (Tan) - Şarkıfla • 

kışla yolu üzerinde bulunan 
Kızılırmak köprtıaU bu yıl 
X&Pılmağa bafJanmı,ıır. BwıUll 
7592 lira 118.l'fedilecektir. 



Her cephesi kuvvetli bir Olimpiyat takımı 

Hususi vapurla gelen Amerikan 
şampiyonlarının sesini işittik 

Amerikan Olimpiyat komitesi 137.000 dolarlık 
olmadan kapattı hükumetin yardımı v 

açıgı 
~vvelki akşam harikulade bir te-J 

ıadüfle, dünyanın en yüksek !laınpi
yonlarının seslerini radyoda duyan 
arkadagımla her cephesinden kuvvet
li olan Amerikanın Olimpiyat takı
mından konuşmağa bagladık. Benim 
gibi, imkanın fazlasını istt1?'cnlcr 

1 
için BU Amerikan- takımı hakıkaten 
ne mükemmel bir heyettir! .• 

Olimpiyatlarda 
Tan muharrirleri 
Arkadaşımız Burhan 
Felek Berline gitti 

BUrJıan Felek 

Hususi surette hazırlanan Manha
tam vapurile Almanyaya gt!len Ame
rikan şampiyonlan Uç ~ndür 01~
piyat köyüne yerleşmigtırler. Her bı- 1 
ri birer dUnya rekoru kırmış ola~ il 
Amerikan ıampiyonlannın seslerını 
arkadaşımın nasıl radyoda yakaladı- ı 
ğmı evvela anlatayım. Bizim dost ta 
benim gibidir. Spor hastasıdır. Hele I 
Adap ve erkAnile yapılan spora bayı
lır. Büyük O&JJlpiyonla~n. ha~atlarını, 1 
husll!iyetlerini, kardeşınınkı~den . d~- ı 
ha iyi bilir. Geçen haft~ gözl~rı~ın 

1 içi gülerek bana eu haberı vermışt~: 

Arkadaşımız BUrhan Felek Berlln 
olimpıyatlannı takip dip neticeleri 
gazetemiz bildirmek ve ayni zaman
da karllerlmlzcc her zaman zevkle 
takip edilen seyahat notlannı da yaz 
mak Uzere dUn ak amki kspre le Al 
manyaya hareket etmiştir.924 ve 92 
olimpiyatlarında Türk kafil sine ri
yaset etmiş ve on Uç sene evvel Türk 
spor te~kilatını tesis etmiş olan Fele
ğin Olimplvat mektuplarının ne d rt! 

1 ce özlU olacağını ir.nha lilzum görme
yiz. 

_ .A.h keyfimize doycmuv?cagız.

1 Biliyor mtı8Un .A merikadan bılhcuı a 
kim geliyor Bcrline,.. Dııny~da en 
fazla para alan, haf tada. 6?00 lıra nıu 
kabilinde spor haberlerin~ v ı en A
merikalı mutehasşıa ta Olı•tıp-ıyat mü 
Mbakalarmı takip etmek ü:ero . Al
manya.ya geliyor. Bu adam atletızm
den en çok anlayan ve miuaba1:aları 
en canlı bir fCkildc radyoda canlandı
ran yegane adamdır. Almanl11nn A
mertka için ç-al~tıracaklan l·:ısa m~v 
celi ,,., çok ayarlı '8ta.cryondan Bcrltn 
ııartf?annı 0 Amerikalının ağ ... uıdan 
dinleyeceği::. . . 

Alnımı yfl'k8c1.: u,tlayıcı ~amp iyoulaı mdmı biri çcılışıı 1,cıı 

mıyan Amerikalılar takımlarını yine ceklerini ümit ettiklerini bildirmiş · 
bu emsalsiz rnütehusısa emanet et· !erdir.Aralarından zenci Metkolf va 
tiler. Robert!onun antrenörlUğU şöy- purda hava çok gUzel olduğu için sıkı 
le böyle bir malumat ve tecrübe ile çalışmasına rağmen idmanlı kilosun 
kıvrılacak gibi §eylerden değildir. dan bir kilo fazla olduğunu, fakat o 
DüşUnmeli ki, bu adamın elinde olan kiloyu da kolaylıkla kaybederek tam 
şampiyonların beheri insan imkanla· kıvamında pisle çıkacağını bildirdi. 
rmın en on h adlerini aşmıs olan Bu kısım Amerikan takımının bir 
g n r "r. Bir. • tr. k dar nas tararraır. ı:sır ae para cJhetlnden o -
s&.s ve muntazam işlemeğe merbur o- lan gıpta edilecek taraflan vardır. 

Bu haberi verdiği gUndenberı rad· 
~·osunun ba mdan ayrılmayan dos -
uuı Ç'V ~~ını 6"" o,;..... :lu.a\-ı..ta nn.1 ... 

gUl~rek geldi. Dünyanın en büyük 
§ampiyonlannı dinlediğini anlattı .. 

Amerikan pmpiyonlarının ne mü
nasebetle Alman radyosundıı konuş -
tuklannı okuyucularımıza anlııta -
yım: 

Vapurda çalıfma cle&Jam etti 
Amerikan Olimpiyat takımı, yalnız 

taknnı Almanyaya getimıek Uzere ?u 
seferini yapan Manhatam vapu~ıle 
Okyanusu a tı. Geminin güvertesıne 
kurulan ringde boksörler ve gilreş· 
ç.ler bir gUn idmanlarını bırakmadı
lar. 'YüzUcUlerle koşucular da munta-
taınan çalıştılar. .. 

A.lınanyaya ayak bastıklan gun 
henıen Olimpiyat köyilne yerleşen 
Amerika takımının şerefine N. B. C. 

· harflerile tanınan Amerikan radyo 
kumpanyası tarafından bir ziyaret ve 
rildi. İşte 0 ziyafet mUnasebetile bun 
dan sonra D. J. L. nımuzu ile iı;l!'W'!· 
cek kısa dalgalı Alman istasyonu A
merikan §8.lllpiyonlarını konu~tur • 
hluı. 

~merikan ıampiyonlan n.Ier 
•öyledüer 

Alman radyosunda ilk söze başla
yan Amerikalı, dünyada eşi nz bulu
nan Atletizm antrenörü Rober~?n. • 
rnuo. Robertson Pcnsilvanya darulfu: 
nununun daimt antrenorildür. Amerı 
kan Olimpiyat takımına Los Ancel~s 
Olimpiyadında o bakmıştır. Bertin 
için Robertsondan münasibini bula-

E 
(TAN) m poUs romanı: 40 

l&n o etten ve kemikten yapılm: ma- 14günJe131,000 Jolan na.ıl 
kineıcri ayarlarında tutmak her ku- b ld I 

• d' Am 'k 1 "te u u ar ıun harcı degıl ır. erı a ı mu • . • 
hassıs radyoda, seyahatlerinin iyi 1 ~mcr.ıkan takımı ha~ırlıın:ıgı \'t 

çtiğrni ve bütün çocukların yolda seçıldığı sıralarda Olımpıyat omlte· 
gc k gUzcl çalıştıklıırını dünyaya ha- si bUyük bır mtişkUlle uğraşıyordu 
:r verdıkten sonra sözü §&mpiyon. Amerikan takımını Auupaya gotUr· 
lara bırakmış. Antrendrden aonra f;ı- mek üzere tahmin edilen pnra~an ~m 
ra ile konuşanların isimlerini ve 1h- l37,?00 .dolar. eksik vaı dı. 01.~ınpıynı. 
tisaslannı veriyorum: komıtesı Berhııe gotürulmck uz~re ?t 
Kimler konuıtu 

Ces O\'ens - 100 metre koşunun 
ve uzun atlamanın son dünya rekor 
tarını yapan zenci Amerikalı. 

Metkolf - Geçen Olımpiyatta A • 
merikan bayrağını iki kere Olimpi · 
yat direğıne diktiren, son seçmeler· 
de, 100 ve 200 metrede eski kuweti
nf hala muhafaza ettiğinı isbat eden 
zenci Amerikalı. 

ölmedoz - Sırıkla 4 metre 35 san 
timetreyi her tecrilbeainde aıan be • 
yaz Amerikalı. 

Conson - Son Amerikan seçmele· 
rinde 2 metre 9 santimetre yüksek 
atlayan zenci Amerikalı. 

Kaninghcm - 1500 metre eaınpi· 
yonu. 
Laş - Son fle'C:melerde me~hur 

Nürminin 10,000 metre rekorunu kı 
ran şampıyon. 

Nadir yetışen bu şampiyonlar birer 
birer ihtisaslarını. Ohmpiyatta da A
merikan birinciliğini muhafaza ede · 

çilen şampiyonların ve idarccılerın 
bir kısmına kafi para bulunamadığı 
için Amerikan şerefi namına isterlcr
ee kendi paralarile eeyahat edebile • 
ceklerini bildirmişti. Müsabakalarda 
seçilmiş ve bu suretle seyahate hal; 
kazanmış olan eampiyonlar bu tekli 
fe hiç kızmadılar. Bir kısmı çalıştık· 
ları yerlerden birer senelik maaşları· 
nı kırdırdılar. Bir kısmı da otomobil 
terini t'latarak Amerikan spor ecrefi 
ni korumak Uzere yol harçlıklarını 
kendileri hazırlamağa başladılar. Şam 
piyonların bu civanmertliklerini işı • 
ten halk, atletlerle para fedakirlığı 
hususunda yarı a giriştiler. Tam 14 
gUn içinde 137,000 doları dolduru,·er
diler. Amerikan Olimpiyat komitesi 
de otomobillerini satan, rnaa larını 
kırdıran çocukların zararlarını bu pa 
ra ile ödedi. Takım da tam kadrosıle 
ve hususi vapurla yola çıktı. Bu işte 
hUkfımetten on JlP.r& tahsisat alınma
ğa ihtiyaç hasıl olmadı. İşte ne tara· 
fından bakılsa bir fevkaladeliği ve 

rUniln birtakım tuhaflıklar yapaca • 
ğını zanendiyordu. 

Kapa aırD<asonda 
bDr cinayet! 

Tom Morrov b<'ynz elleri ve sh·ri 
parmaklariyle ı;Ur saçlarını okşadı 
ve cebinden işlemeli bir mendil çı • 
kararak ağzına ve gUıcl sesinin kuv
\•etini olc;mek istiyen bir tenor ta\•n 
ile bir iki defa oksUrdU. lki tarafa 
sallana !allana odanın ortasına ka
dar yUrildUkten sonra dedi ki: - BiltUn bunlar Vignon - Marcel

let'nin öldUrUlmesinde esrarengiz 
bir şey olmadığını ve 3 numaralı ka
pının anahtarı çevrilmemiş olsaydı, 
hakikatin en evvel meydana çıkaca
ğını gostcriyor. 

Bu esnada amatör zabıta memuru 
gUJ linç bir tarzda inhinalar yaparak 

llerledı ve tahkikatı yapan rnemurl~
n selamladıktan sonra ahenktar bır 
sesle fU sözleri söyledi: 

- Aziz dostum I..cprince.. s~y~ı 
değer amiriniz Xavier Guıll~~ nın 
tebnklerine, iştirak etmeme musa~
de ediniz. Fakat ayni zamanda, sı
rlnle hemfikir olmadığımı 8öyleme· 
ıne de müsaadenizi rica ederim .. 

~lklıel H~r~rt · Eu~ene Wyl 

vı 

Tom Mororvun bu !özlerin ha
zır bulunanlar üzerinde husule ge -
tirdiğ'i ha)Teti tatıawur etmek kabil 
değildi. 

Filhakika Tom Morrov zabıta rne 
murlan arasında hayalperest olarak 
tanınmıştı. Fakat bu defa hayalinin 
garabeti maruf haddi aşmıştı. 

ı. .. eprice'in bu kadar açık ve vazıh 
olan izahatına karşı ne diyebilecek-
ti?. 

Birkaç dakika evveline gelinceye 
kadar hazır bulunanlar üzerinde 
mevcut tela ve heyecan, birdenbire 
bir tccesıııUse inkılap etti. Herke• 
Par!! hususi zabıta ajanaı direktö -

- lstintak hakimi, Cilmhuriyet 
müddeiumumisine pek beliğ sözlerle 
cevap verdi. Diğer taraftan meslek -
taşım Leprince de istintak hakiminin 
pek makul olan faraıiyelerini dkı
fane bır surette reddetti. 

Bu meselenin tahkikine memur e
dilen :zevatın nUfuzu nazannı, tabia
Un bana bahşettiği şahsi bazı istidat
larla mukayese edecek kadar aptal 
değilim. 

Benden evvelki hatibin, cümlemizin 
takdir ile dınlediğimiz sozlerini, keza 
hatırıma gelen bıtzı itirazlarla karşı
lll§tıracak değilim. 

Bununla beraber vazifem bu itiraz· 

Felek Almanyndan dönerken Orta 
A vrupnda da ufak bir gezinti ynpn • 
cak ve her geçtiği yerden "Tan" a 
gordiiklerınl yazacağı gibi kendi sü
tununda dıı knrllerile olan temasını 
muhafa1.a edecektir. 

Beynelmilel hakemlerden \'C spor 
nıuharririmiz Şnzi Tezcan da Olim -
piyat kafıle. ılc Berhn gitmiştir. Şa
zi Tezcan da Olimpıyatlara ait gaze
temize günil günilne haber vcı cc k -
tir. Aynca Berlin hususi nıuhnbiri
miz de Olimpiyatları takip edecektir. 

Artist fotoğrafçılarımızdan Reınzi 
d" Berline gitmlııtfr. Remzi, Olimpl

ynllnra ait blitUn resimleri gazctemf
ze yetiştirecektir. 

Tan bu suretle Olimplyııtları en iyi 

şekilde takip edebilmek icin bUtUn 
lerti lını lmıo bulunm ktadır. 

Bulaar kabineainde ihtilaf 
Sofya, 27 (Tan) - J<~ncbl gaze

telenn bıldırdıklerlne göre, Bulgar 
kabine inde prof c ör Çan kof fırkası
na men<Jup ıki nıızır ile ziraat nazı. 
rı R. Vasiler arasında ıhtilaf çıkmııı· 
tır. 

bir güzelliği görlilen heyb<'tli Ameri 
kan takımının müsabakalarını rad 
Yoda o takıma layık bir sbyleyicıdcı 
dlnleyeceğir.. 

O söyleyici de. yukarıda anlattığım 
gibi, senenin eJli iki haftasında altı 
bin beşer yüz lira Ueret alan bir a· 
d:ımdır. Öyle takıma da böyle bir 
"Ôyleyici yakı§maz mı? .. 

E n-f ŞE•'lK 

Cim Londos şehrimize 
ne zaman gelecek? 

Mc hur dUnya serbest güreş şam
piyonu Cım Londosun 26 temmuzda 
Dınarlı Mehmet p hlivanla Atinnda 
yapacağı gür('ş, iki ağustosa tehir e
dildiği için, Cim Londo §chrimizc 
ağoustosun hnftasında gelecek ve ilk 

maçını 9 ağu to ta yapacaktır. llk 
maç Gavropanla Cım Londo arasın
aa olacak, bu maçın galibi 16 ağustos 
ta Türk pchll\•nnları arasında yapı -
lan müsabakayı kazanan p hlıvanla 
yapacaktır. 

lan, vakıl kaybetmeden sıze arzet· 
mektir .• 

Tom Morrow, nazikfmc bir tavır ile 
dinleyiciler bnilnde eğıldı. Ve tekrar 
söze başladı: 

- Vak'anın bann telkin etınia ol -
duğu bazı basıt f araZJyeleri scrdet
meğe ee aret ederken derim kı bu me 
sel de birinci kanaatim, Guy de Pas
sevıers'in Vıgnon de Marcellet'nin 
katıl olmadığıdır! .. 

Hakimler ve zabıta memurlan, tu
haflık diye telakki ettıkleri bu sozle
re pek bariz bır şekilde gülmekten 
kendilerini alamadılar. 

Xavier GUIUct, Tom Morrow'un 
sözlerini mUstehziyane bir tavırla 
reddetti. 

Tom Morrow sözüne devamla: 
- Ru hususta izahat VC'rmeme mU 

snadc etmenizi rica ederim. 
''Polis mlifcttişi Choquet'nin akıliı

ne bir k<.'şfı sa)e inde, maktu!Un cep 
defterinde bulunan bir takım ya1Jları 
okuyup anlamak imkanını elde ettik. 
Bunlarda Vı~on - Mn.rcellet'nln felce 
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Askeri mekteplere bu 
yıl rağbet pek çok ! 

Cebeci 
almaya 

hastanesi her güz sağlık raporu 
gelen gençlerle dolup boşalıyor 

Ankara, 27 (Hususi Muhabirimiz
den) - Ankaranm her mevsimde 
kendine has bir hususiyeti vardır: 

Temmuz ve Ağustos aylan da mek
teplerin tatıl olmasına rağmen, ço
cuklarımız kendilerine meslek, is
tikbal ve irfan yuvalnrı arnyıp seç
melerinin dolgun Umit ve hareketini 
taşırlar. 

J(ıiltUr Bakanlığı erkanından bir 
zat bana "geçen sene, hele bu sene, 
askeri mekteplere fazla istek var .. ,, 
demişti. DUn bir iş için uğradığım Ce 
beci askeri hnstnneslndc gördilğUm 

\'aziyct bana asken mekteplere gir
me ıstcğinin ne kadar kuvvetli oldu
ğunu ispat etti. 

Pavyonun kapıcısına sordum: 
- Burası hcrgiln böyle kalabalık 

olur mu? 
- Bir, bir buçuk aydanberl her -

giln böyle bayım, dedi. hergün böyle 
40 - 50 çocuk gelir, muay ne olur
lar. 

Cebeci askeri hastanesi hergiln bu 
eli kağıtlı çocuklarla dolup dolup bo· 
9alıyor, bu saftlam Türk çocuklarının 
ellerine sıhhatlerinin hUccetini vere
rek askeı i mektrpl re yolluyormuş. 

En bUyüğUnU on iki yaşındım faz. 
la tahmin edemediğim elli kadar ço
cuk, içlerinde, yüzüne bakılınca do· 
kuz, on ya.şmdan fazla göstcrmiyen· 

rcrck) benimki daha on iki ya .ında. 
Onu da askeri mektebe vereceğim. BU 
yilk oğlum Sarıkamışta öldUydil. Or
tancası askerliğini yapıyor. Varsın 
bu da asker olsun. Şerefli meslektir. 
Başkn bir çocuğa, ne olmak istiyor • 
sun? dedim. DUşiınmeden, ne soyledl 
ğıni bilen insanlnrın ölçillU haliyle : 

- Ubit. dedi. 
Küçüğün cevabı kısa ve basitti. ı.a 

ten daha fazla birşcy beklenemezdi. 
Fakat hahne, soz söyleyi§leki inana 
baktım da: 

- Ordu olmak istiyorum, diyor &an 
dım .. 

• 
Kanunlarımıza göre askerlik çağı 

20 - 46 yaşları araamda ve yoklama, 
nıuvazzafhk, ihtiyat olmak Ur.ere Uç 
devreye bölilnmüştUr. Fakat bu ana 
kuzusu çocuklarla, başlarındaki RR· 
ker ruhlu ihtiyarın &özlerini dinle
dıkten ve inanlarını duyduktan son
ra, Tı.irk çocuğunun yaş \'e de\•re kay 
dı tanımadan asker olduğunu söyle
mek bir borç oluyor. 

Erzurum hattı 
Umumi müfettiş yeni 

hat üzerinde 
tetkikat yapbrıyor 

!er de çok. Sabahın saat sekizinde Erzurum, 27 (A.A.) _Umumi mn 
gelmhıler .. lstidalannı kaydeden ka- fcttlş Tnhsln Uzer Aşkale nahıye
lemin kapısında, ve kulakları kapının sınde yapılmnkta olan Sıvns • J<~rzu
arruıında lsiml<'ri okuyan askerin s - rum demiryolu inşan tını göı mck ve 
inde, heyecanla bekliyorlar. çalışan amele ile temasta bulunmak 
Asker içerde kaydedılen bir isti- ı.izerc belediye reısi ılc memleket ilc-

danın sahibini <;nğlrıyor: ri gclcnlcrındcn on kışilık bir heyeti 
- Mehmet oğlu Ali Rıza... Aşkııleye gönderdiler. Demh·yolu gil 
Çocuk toplulugunun arnsmdan, on ezrgahmı takip ederek Aşknlonin yc

yaşında yn var ya yok, biri fırlıyor. dı saat garbiııdc Tcrcnn hududuna 
"benim., diyor, askerin elinden boş k'ldnr gitmiş olan heyet bu kısımda 
rapor kllğıdını alıyor ve bir hızda yapılan in aııtı görml\ş. dUn akşam 
pavyonlnrm nrasına dalıyor: hUmma geç vakit Erzuruma dnnrrıli tlir fn
lı koşuşma ımfhası yeni başlırnuştır. şaat gilzcrgiıhma ynkm köylUlcrin 

Çocuk C'linde kfı.ğılları kendi h~ini yollarda arnbalari~le tn ' kum 
ken(l\sl takip <'derck. muay ne olmı- malzeme taşıyarak kazanması, ,bu ci 
yn, kayd ttirmL'ye, heyete ınrmeye, ·rnr halkının yüzünU güldürpı~tür. 
tasdik ettirmeye kovark<'n arkasm • 1 almak içın Of, Epır, Ba) burt. ka· 
dan dtişUnUyorum: zalnrından \'C daha uzak yerlerden de 

Bul!iln kö) tindeki ilkmPkt<'bf daha gelenler vardır. Heyet jnşaatta çalı
yeni bitirmiş olon bu gö tcrlşslz ÇO· san amelenin vazi)etl hakkında cdın
cuk, yann askeri mcktcplPrdrn biri dıgı mnli'ımatJ umumi mUCettise bll
nin, temiz. mağnır \'C ~elik ırı'bi bir dlı miş \e umumi müfettiş bazı yol uz 
talebesi. öbUr ~Un Tilrk ordusunun lukların dür.eltilmcsi için ıcııp eden-
dcmir g"ibi blr subayıdır. !er emir vermiştir. 

Hastane hlr kovan, hu <'ili kndıır 
c:oruk arı ... Vızır. vn:ır koşuşuvorlnr. 
HC'r pavyoııdnn c:ıkısta dnhn Umitl!, 
daha cevval öhUrUnlln knpısmn ko-
uyor. Yoşlnrınd'ln brklcnmiven bir 

hnynt ndnmlıt'!ı Ur elindeki k" "'1tları
nı uzatıyor, kcndlı:ılne ilıtnr cdilm('
den soyunu\·or. Nefc nhyor. gi}ini· 
yor \'(' çıkıvor. 

Blrihirlcrine oru •orlar: 
- nahlllve ne tarafta .. 
- K11lak doktoru muayenr}e baA 

!adı mı? 
- Gcir.dı>n snnn ne \'Rr.dı? 
l{ıısketlerinrl<'n '<1 elhis"lerinnen 

d'.lhA n<trtıılin kokmıu u<'mıımış, f!arı 
h mn' ili minlnnlRrilP. AnkRrnvn VP· 

ni ~<'ldlklcrl belli olım d;\rt hPş kf11i· 
lik bir gnıpun hııı:nndıt Pllivi Rskın 
bir ihtivnr vnr, h<'lll ki o. dört bt-ş 
<'O<'uihm fı.)orlni bu ihtiyar takip e· 
diyor. ~nrdıım: 

- C""'euklar srnin mi• 
- Hıwır. drdl. bir lanı-<ıf N-nim ... 

Ben kövlln muhtnnvım. Jrnvde bu 
vıl askeri mektebe girecekleri, ~e -
tirdim. f !llrrini tnkıp ritiynrum. Br -
h<'lrr k<.'ndl ba~lann:ı buraları ne bi1 
sinler? (J{endi inin çocuğunu gdstc· 

uğramazdan C\'Vcl Credit Toulousain 
Bankasından nlmı oldu,'11 30 bin 
franklık evrakı nnkdiycnin sıra nu
maralarıdır. Sız. Vignon - l\larcellet'
nin bu parayı bir mildd t ka asında 
saklamak niyetinde olduğunu pek ma 
kul bır ş kilde keşfettıııiz. ÇunkU 
maktul bu para) ı hemen sarf etmek 
niyetinde ol aydı, numaralarını 
kaydetmek külfctme katlanmıya
caktı. 

"Bundan şu neticelV çıkanyoruz 
ki sakin.nacak olan bu otuz bin frank, 
pek acele ihtiyacı ola.n Guy de Passe
viercs'e borç olarak verılecek değildi. 

Clergerle, Tom Morrow'un sözU
nU keserek dedi ki : 

- Peki .. Farzedelim ki, maktul bu 
parayı Credit 'l'oulousahı Bankasın· 
dan çckcrkı>n Guy de Passevieres'i 
asla diişünmemişti. Fakat muhtemel
dir ki, dostu kendisine ihtiyaç içinde 
bulunduğunu söylediği zaman bu pa
rayı kendi ine borç olarnk vermeğı 
teklif etmiş ol un. 

- MUsaadenıı:le ben bu fıkirde de-

Bir tren bir arabayı 
ikiye böldü 

Adapazar, 27 (A.A.)- l11tanbul· 
dnn gelen birinci tenezzlih treni Sa
pnncn ile Arifivc arasında tren yo
lundan geçen bir koylil arabasına 
çarparak iki) e bolnıüş ve tren he
men durarak aşağıya inilmiştir. A· 
rnbada bulunan iki ki iden birinin 
k<.'ndıni mllsademc olmadan e\'\'el a
rabadan attığı dığ rinın de çarpıl
mnn ın şiddetinden hend<'ğe ~·uvar
lşııdıgı ve yaralı oldu u gorUlmtiş· 
tür. Yaralı tren alınmış \C trt!n 
Arifiy<' istıuıyon una gelmed<.'ıı vol
da ölmüştür. füıza hakkında lalıki· 
kata başlanmıştır, 

Su mahsulleri kanunu 
Ankara, 27 CTAN) - Su mahsul

leri kanun projesi üzerinde çnlrşmll· 

lar bitmiş ve Ekonomi Bakanı Cclll 
Bayar tarafından son tetkikler yapıl
nuştır. Kanun projesi alAkadar Ba
kanlıkların fikirleri de sorulduktan 
sonra Başbakanlığa verilecektir. 

ğillm. Zira böyle olsnydı, Guy de 
Passevicres bu parayı Aldığını inkAr 
etmlyecektl. ÇünkU kMa üzerinde 
kendi parmak izi bulunmuştu. Bu 
takdird suçlunun kasayı, maktulun 
sözü üzerine açtığını ikrar etme.t 
kendi lehıne olacak \'e nnlropolojl 
mütehas ısının zehir şıe sini istC'ml'st 
gıbi az ço~ makul sebepler uydurnıı· 
yacaktı. 

Ben öyle zannedi) orum ki, Guy de 
Passevieres ote] kap ının anahtarı
nın kendisine, cinayetin vuku buldu
ğu gün öğleden evv l bizzat maktul 
tarafından vt'rilmi§ olduğunu söyle
mekle yalan söylememiştir. Aynı su
retle Vignon - Mnrcellet'nin ıehlr şi
şesini getirmcsı için kendisın~ kasa
nın anahtannı vennf11 olduğu hakkın
daki iddiası da doğnıdur. Nıhavct, 
suçlu, pavyondan girdiği ~bl kolay
lıkla cıkt1ğı ve kapıdan çıktıktan on
rıı onu tekrar kapadıgını ve anahtarı
da bahçeye doğnı J>Cnr<'r<'d ıı ic;enye 
attığını söylemekle de yalan RÖ\'lt'mfş 
değildır. (Arka ı \'Br) 
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''Vaziyeti umumiye pek mühimdir, 
mesaii fedakarane isterim. '' 

vıı. 
:eüşman .•.. mcı fırka cephesin .. , - Bu tehlike "Ağıldere" mınta

de ve Mustafa Kemal Pa~anın frr- kasından "Şahinsırt" la "Conkbayı
kasmın sol cenahında bır taarruz n" na ilerlemekte olan düşmandı. 
hazırlığı ima eder surette, şiddetli Bu tehditkar hareket tekmil Arıbur
topçu ateşi istimal etmekte imiş. nu cephesinin sukutunu intaG P.de
Filhakika, hemen arkasından "Kan- bilecek bir mahiyette idi. Bu istika
lmırtta" taarruza geçmiş ve bu teşeb mete karşı fırka kendi vusu v~ sa
büsünde suhuletle muvaffak olmuş. lıi.hiycti dairesinde icap eden tE'~
Muharebe bütün cephe üzerinde, birleri almıştır. Fakat asıl tedabir
hem de pek şiddetli olmak şartile le, yani umumi noktai naza:-dan ic
gece de devam ediyormuş. Paşanın rant ve' tertibatla şimal grupu ku
cephesinin gerisinde, Anaf arta mm- mandanhğı ciddi bir surette iştigal 
takası dahilinde bulunan "Ağrldere" etmekte idi. Paşa bu esnada ~" p
civannda sürekli piyade ateşleri işi- rağı çaldı. Kapının önündeki mch
tiliyormuş. Düşman gece yr.:ısmdan muz şıkırtısına yeniden kahveler 
yarım saat sonra paşanın fırkasına söyledi. Birer sigara daha y:ı ktıi<. 
taarruz eder ve tekmil siperlerimiz- - Filhakika, dedi, mühimce k.ıv
de, hatta gerilerimizdeki havalilere vetlerin zevalden sonra "Conkbavı -
vesaitinin azami derecesini istimal rı" cephesine tevcih edildiği ö3-re;,_il
eder: Yağlı paçavralar, tahtezzemin mişti. 26 Temmuz günü dUşman 
lağım infilakları, muhtelif nevide pek erkenden tasviri mümkün olnu
bombalar, kara, deniz topçuları fır- yan bir şiddetle ilerledi. Gerek "An
kanın cephesini mütemadiyen sars- burnu" cephesindeki obüs ve '3ahra 
makta imiş. Saatl, dakika 10 evvel- toplarile gerekse denizdeki harp ge
de Mustafa Kemal Paşa kıt'alarınm milerile "Conkbayırını" ateş aluna 
nazarı dikkatini şu suretle celbet- aldı. Bu sırada bazı raporlar .ıldıın 
miş: ki "Conkbayırı" vaziyetini pek ~aya-

"Vaziyeti umumiye pek mühim - nı memnuniyet olarak tasvir etoıi
öir. Kumandanlardan, zabitlerden yordu. Bu raporlardan başka Erka
her vakitkinden ziyade fevkalde in- niharbiye Reisi ve yaverini hizzat 
tibah ve mesaii fedakarane isterim" "Conkbayın" ve "Şahinsırt" civarı-

Sonra saat 3,30 evvelde de diğer na gönderdim. Vaziyeti tetkik ettir
bir emirle düşmanın bütün tcşeb- dim. Vaziyette vahamet muhak
büslerini kıracak teyakkuz ve teda- kaktı. Düşman "Kocaçimen" i ve 
bir lüzumunu tekrar etmiş "Şahinsırt" ı işgal etmişti. Kendim 

25 Temmuz günü saat 4 evvelden de bizzat bulunduğum fırka tarassut 
itibaren düşman topçusu azami fa- mahallinden "Conkbayırı" ndaki hü
aliyetle ateş ediyormuş Siperlerimiz- cum dalgalarını görüyordum. O isti
le rahı mcsturlerimizse ehemmiyet- kametten gelen düşman mermileri
li bir surette yıkılmağa devam edi- le karargahımdaki zabitlerden yıı.ra
yormuş. Saat 4,45 evvelde düşman !ananlar vardı. Düşman diğer ta -
fırka cephesine hücuma kalkmış, raftan "Sovla" limanından da, onun 
fakat bütün hücumları askerimizin cenubundaki sahillerden de asker 
metaneti sayesinde az bir zaman ihraç etmişti Bir taraftan da edi
içinde klmilen mahvedilmiş. Düş - yordu. Bu~ne kadar Anafarta1ar 
manlanmız dehşetli zayiata uğra- mmtakası, Şimal grupu Kumandan
mışlar. Hatta bazı siperlerimize gir- lığına merbuttu ve Şimal Grupu 
meğe muvaffak olan kısımlan da o- Kumandanlığı tarafından idare edil
rada siperler içinde itlaf edilivermiş- mekte idi. O gün emir ve kumanda
ler. da bir değişiklik icra edildi. Saros 

Ayni gilnde saat beşe doğru düş- Grupu Kumandanı Miralay Feyzi 
man sağ cenahımız aleyhine ikinci Beyin "Conkbayın" ve "Kocaçi • 
bir hücum tevcih etmişse de bu da men" deki kıtaatı da tahtı kuman
püskürtUlmUş. Düşman hücumlarını dasına alarak "Anafartalar Grupu" 
pek musirrane bir surette icra et- namile bir grup teşkil olunduğu ta
mekte imiş. Paşa gülümsiyerek de- mimen tebliğ edilmişti. "Conkbayı
di ki: rı" ndaki büyük tehlikeyi yakından 

- Hattl zabitlerinin sopalarla görüyor, ve çok müteessir oluyor
efra.dı sıkıştırarak müteaddit defa- dum. Onun için Şimal Grupu Ku
lar siperlerden çıkarmağa çalıştığı mandanlığına şu tarzda maruzatta 
görülüyordu. bulundum: 

- Pek iyi P~a Hazretleri, dUş- "Conkbayırmdaki vaziyetin henüz 
manm fırkanız istikametinde bu de- şayanı dikkat ve nazik olduğu anla
rece uğraşmaktaki maksadı ne idi? şılıyor. Bu hususta ordu kumanda-

- Vallah, diyemeyiz ki düşmanın nmın nazarı dikkatlerini ciddi suret
• • • • ıncı fırka cephesinde yaptığı te celbe delalet buyurmanızı .5ela
bu hücumlardan maksadı bir nüma- meti memleket namına istirham 
yişten yahut ta bu cihetteki kuvvet- ederim." Bu anda umum büyük ku
lerimizi tesbit etmekten veyahut ta mandanlarda bir asabiyet mevcuttu. 
'.Ağıldere cihetinden sevk ve istih- Ordu Kumandanı Leyman Paşa 
damdan menetmekten ibarettir. Ha- Hazretleri tarafından Kazım Beyte
yır !.. Bence düşmanın asıl maksa- lefonda benimle görüştü. Mütaleatı
dı harekatı umumiyesinde hedefi mı sordu. Vaziyetin nezaketini söy
kat'i ittihaz ettiği "Kocaçimen" sil- !edim. Dedim ki: Daha bir an mev
silesine, ayni zamanda • • . ıncı fır- cuttur. Bu anı da ziyaa uğratacak 
kayı da geri atmak suretile vasıl ol- olursak bir felaketi umumiye karşı
maktan ibaretti. Fırka cephesinin smda kalmaklığımız pek muhtemel
vaziyeti umumlyeye nazaran haiz dir." Vaziyetin umumileşmiş oldu
olduğu ehemmiyet ve "Anburnu - ğunu, Anafartalara çıkmış ve çık -
Kocaçimen" istikametini seddetme- makta olan düşman kuvvetlerini na
si itibarile haiz olduğu ehemmiyet zan dikkate almak, ona göre umumi 
benim tahminimi muhik gösterebilir. tedbirler ittihaz etmek lazımgeldi -
Düşman fırkaya yaptığı hücumlarda ğini, scvku idareyi tevhit ve temin 
Uç dört livadan aşağı kuvvet tahsis için bütün kuvvetlerin bir kumanda 
etmemişti. Dk hücumda verdiği altında, bilavasıta bir kumanda al
azim zayiata rağmen hücumu tec- tında bulunmasından başka çare 
öit etmesi fırka cephesinde takip kalmadığını söyledim. 26 - 27 gecesi 
ettiği gayenin ciddiyetine gayet açık saat ,50 sonrada idi ki Şimal Grupu 
bir delildir. Düşmanın fırka cephe- Kumandanı, Ordu Kumandanı Ley
ııinde ademi muvaffakıyete uğrama- man Fon Sanders Paşa Hazretleri 
sınm sebebi, sahra obüs bataryala- tarafından "Anafartalar Grupu" 
rile iki harp gemisinden icra e<!Uen Kumandanlığına tayin edildiğime da 
14, 15 saatlik mütemadi bir bom- ir olan emri tebliğ etti. Ayni emir
bardıman altında kıt'alanmtzın me- de ,hemen hareket ederek 27 Tem
tanetlerini, mevkilerini muhafaza muzda icrası emredilmiş olan taar
etmelerinden ileri gelmiştir. Buna ruzu icra etmekliğim de mevcuttu. 
günlerdenberi tahkim ve tarsin edi- Bu emir üzerine . . . mcı Alay Ku
len siperlerimizin bah,eylediği isti- mandanı Şefik Beyi • • • mcı Fırka 
!adeyi de unutmayın. Kumandanlığına tevkil ettim. Yanı-

Burada mühim bir satır başına ma Fırka Sertabibi Hüseyin Beyi 
geçeceğiz. aldım. 

- Buyurun efendim. - Niçin? 
- Fırka cephesine tevcih olunan - Hastaydım çünkü.. Yaverim 

hücumlar, size izah ettiğim gibi, Kazım Efendi o gUn şehit olmuştu. 
gerçi tardedilmişti. Fakat fırka için, Rasim Efendi isminde diğer bir sü
bütün "Anburnu" vaziyeti için da- vari zabitini de aldım. Dört aydır o 
ha büyük bir tehlike ba~göstermiş yerde, yani ateş hattından üç yüz 
eluyordu. metro geride ecsat taaffünatile bo-

- Bu tehlike ne idi? zulmus bir hava tımeffüs P.tmekte 

,f AN 

idim. O gece oradan saat on birde, 
zindan gibi zifiri karanlıklar içinde 
oradan çıkınca ilk defa temiz bir 
hava karşısında bulundum. Fakat 
bu güzel havayı zulmet ve müphemi 
yet içinde teneffüs etmek nasip olu
vorciıı 





• 
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B. Millet Meclisi 30 
Temmuza hazırlanıyor 

A n k a r a , 24.- K a m u -
t a y b n a s ı n d a 30 Temmuz 
f ev kala.de toplantısı için hazirlıklar 
başlamıştır: Toplantı salonu temiz
lenmektedir. Uç gUn evvel ancak 
nöbetçi memurların bulunduğu boş 

bürolarda mutat kaynaşmaya, hare
kete doğru bir dönüş var. 
Kamutayın kapanması, Ankara -

nın hususiyetlerinden birinin sıcak 
yaz günlerinde uykuya dalması de
mektir. Gerçekten şimdi kamutay; 
uzun bir çalışma ye didinmeden son
ra dinlenmeğe hak kazanmış olan 
i 1sanların vicdan huzuru içindeki 
uykularına benzer bir sessizlik ve 
hareketsizlik içindedir. Teşrinlere 

kadar ~ürecek olan bu dinlenme dev
resi tam yedi gün sonra. yerini, ta
rihin mes'ut ve şerefli hadiselerin -
den birile bir heyecan ve hareket 
gününe terkedecektir. 

Geçen sene, Boğazlarda yurdun 
emniyetini koruyucu tedbirlerin ne 
zaman alınacağı hakkında Afyon 
Meb'usu Berç Türlierin sual ve tak
ririne cevap veren Doktor Aras, her 
şeyin hazırlandığını ve memleketin 
yüksek menfaatlerinin emrettiği 
bütün vecibelerin düşünüldüğü ceva
bım vermişti. Doktor Aras şimdi 
sözlerinin müspet delili ve kuvvetli 
belgesile Kamutay binasına giriyor. 
Onun, Meclisin tam muhabbet ve 
güvenini kazanıp, şahsında lsmet In
önU hükiımetinin dütiist, öz gören 
ve barışçı siyasetinin bol bol alkış
lanacağmda kim şüphe edebilir? 

• 
Son sene içinde Meclis; 30 Tem

muz değerinde Uç toplantı yapmış

tı: 

Eski Meclis kendi kendini feshe ka 
rar verdiği giln; 

Yeni Meclis Atatürkiln büyük 
nutku ile açıldığı gün; 

936 mali yılı bütçesi kabul edilip 
İsmet İnönü dış ve iç vaziyetimizi 
anlattığı gün. 

Montrödeki zaferin Kamutay sa -
lonunda tarihleşmesi için yapılacak 
30 Temmuz toplanışının değeri, biraz 
da diğer hadiselerin bugünü yarat -
rnış olmasındadır. Montrö Lozandan 
sonraki barışçı, inkılapçı Kamalist 
Türkiyenin eseridir. 

Bunun içindir ki Meclisin 30 Tem
muz toplantısı unutulmaz bir gün o
lacaktır. Onun hareketli, canlı ve 
sesli günlerini bilenler için böyle 
mtistesna günler, bilhassa tatil dev
resine rastladığı zaman değerlidir. 
Hele bütçe müzakereleri sırasında 

bir hareket kayna~ olan Meclisin bu 
günkü sessizliği insana hüzün veri
yor. Geniş merdivenleri ve uzun 
loş koridorlarını örten kırmızı hah· 
lar üzerinde ancak kendi hafif, hı • 
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Ademle Havva 
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Iş yapmış olmak için masanın üs
tündeki kağıtları, kalemleri kanştı
nyorum, yerlerini değiı:ıtiriyorum. 
Sonra kendime geldikçe kendi kendi
me gülüyorum. 

Vakit geçiyor. 
Içimde bir nedamet var. Ne diye 

bu kadar ileri gittim. Şu dakikada 
evimde genç ltalyan kadını b~ni bek
Iiyecekti. 

Fakat şu anda otomobilde bekli-
yen genç kız .. 

Ve o genç kızın not defteri. 
Bugünkü teşekkürü. 
Ooh, buna mukavemet mümkün 

ınU? 

Yerimden fırladım. 
Tam kapıdan çıkarken telefon çal

dı. Geri döndUm. 
- Allo!. 
Frosso ... Bonmar§e bebeği geçenki 

ıürprizini affettirmek icin beni yarın 
ak9am yemeğe davet ediyor. 

- Nereye! 
Dedim. 
- Evime! dedi. 

şırtılı ayak seslerinizi duyabileceği -
niz tatil gününün Meclisinde gezinir
ken, yabancı ve tanımadığınız bir bi
naya girmenin yadırganmasını <111 -
yuyorsunuz. Çünkü Büyük Millet 
Meclisinin muhayyelemizde yarattığı 
şey "bir hareket hali',' dir. 

Encümenlerin odaları kapalıdır. 

Hatta kütüphanede bile kimse yok -
tur. Kamutayın kendi pastahane
sinde eski çalışmayı göremez, ku -
!akların alıştığı damgalama sesini 
işitemez. bekleme salonu merdivenle
rinden çıkarken burnunuza çarpan 
yemek kokusunu duyamazsınız. Ga
zinonun birçok masalarının boş oldu
ğunu görür ve hiç farkında olmadan 
hareketli ve canlı Meclisin hasretini 
çekersiniz. 

• 
İçinin boş ve hüzünlü manzarasına 

mukabil Kamutayın şehrin en güzel 
bahçelerinden biri olan dışı hergün 
binlerce Ankaralı ile dolup boşalmak
tadır. Cilmhurbaşkanlığı bandosu -
nun haftanın muayyen günlerinde 
gü7.el parçalar çaldığı suyu bol, çi
çeği bol. ağacı bol, yemyeşil büyük 
bahçe kumlu köşesinde çocukları, 

yüzlerce sırasında yorgunları, havu
zunun yanında deniz arıyanlan top
hyarak Ankaranın en çok sevilen bir 
dinlenme yeri olmuştur. Yakinin
de Kamutay binası olduğundan 

mı nedir, Kamutay bahçesinde top
lanan kalabalığın başlıca konuştuğu 
~eylerden biri ~feclisin faaliyetidir. 
Meclisin kulis haberleri, dalına açık 
olan kapılardan bahçeye sızıntılar 
yapmış gibidir. Meclisin 30 Temmuz 
da toplanacağı ilan edilelidenberi An
karada ana mevzu bu toplantı etra
fındadır: 

"- AtatUrk gelecekmiş, 
"- Başbakan bir nutuk verecek, 
"- Doktor Aras :\fontrö müzake-

relerini uzunboylu anlatacak. 
"-Milli Müdafaa Vekili tahkimat 

planını izah edecekmiş ..• 
Ankaralının bu tahminlerle, uzun 

saatlerini doldurmasına hiç şaşmayı
nız. Burada herkeste inkılap ve 
memleket davalarına karşı ayni has
sasiyete rastlarsınız. 30 Temmuzda 
Mecliste oturacak değil, ayakta du
racak yer bulabilecek miyiz bilmem? 

O güne daha tam bir hafta vardır: 
Uftlyan Meclis kımlıdanma halinde
dir. Yarından sonra, bir buçuk ay ev
velkinin aksine, trenler rıeb'usları 
tekrar Ankaraya taşımağa başlıya -
cak, o zaman Kamutya binası hare
ketli haline yeniden kavuşacaktır. Ve 
eğer söylenildiği gibi Montrö zaferi
ni İsmet Inönünden dinliyeçeksek,bu 
zevk, Ankaranm asil hüviyetini ve 

Ve izahat verdi. Kocası (Halvan)a 
gidiyormuş. Obürgünden evvel dön
mesine imkan yokmuş. 
Yarın akşam klübiln yemeği var. 

Fakat bu sevimli mahlukun davetini 
reddedemedim. Büyük bir sevinçle 
telefonu kapattı. 

Bu muhavere içimi dolduran endi
şeleri dağıttı. 

Genç kızı daha fazla bekletmemek 
için koştum. 

Otomobilin köşesine bir kabahatli 
gibi büzülmüş. 

Kendisini göstermemek için hasır 

şapkasını o kadar eğmi§ ki yüzü gö
riinmilyor. Arabanın içi latif menek
şe kokuyor. 

Bahar müjdesi. 
Hayat ve bahar ne güzel Yarabbi. 
Tevekkeli bir eski şair "aşk ve 

gençlik hayatın baharıdır" dememiş. 
Bap.ar, aşk ve gençlik. Bunlar şuu
run zapt.edemediği afacanlar. Kar -
men'de bir parça vardır. "Aşk bir 
asi kuştur, ele avuca sığmaz'' mana
sında. Her halde hatırımda böyle 
kalmış. Nekadar do~u. Şu anda 
şuuruma hakim değilim. 
Marşı çevirdim. 
Gaz pedaline bastım. 
Otomobil tenha caddelerden ok 

gibi uçtu. 

TAN 28 - 7 - 936 

BORSA 
27 TEIDIUZ PAZARTESi 

Paralar 
Al 11 Sa tıt 

Sterlin 627,- 631,-
1 Dolar 123,- 126.-

20 İsviçre rr. 810.- 820,-
20 Belçika fr 80.- 84,-
20 Drahmi 21.- 23,-
20 Çek kuron 85.- 94,-
20 Ley 13.- 16.-
20 Dinar 49.- 52,-
Fransız fr. 163,- 167.-
l.1ret veıılı::ah 190.- 196.-
Florin 82,- 84,-
Avusturya şilin 22.- 24.-
Mark 28.- 30.-
Zloti 20,- 23,-
Penıo 22,- 24-
Leva 22.- 25.-
Yen 52.- 54.-
f ..... c kuron., ,,,_ n.-
Altm 970,- 971,-
Banknot 243,- 244,-

Çelcfer 
Londra üzerine 631,25 
Paris üzerine 12.DJ.-
Dolar 0,79,44,-
Liret 10.08.24 
Belga 4,71.50 
Cenevre 2,43.25 
Sofia 63.39,94 
Florin 1,17,-
Cekoslovak 19.19,80 
Avusturuya 4,15.75 
Mnrk 1.97,62 
İsveç kuronu 3,07.36 
İspanya pezeta 5,80,82 

Esham 
lı Bankaaı Mil. 15.-
• N 9.90 

,. .. Hamitint Q 90 
Anadolu % 60 25.40 

.. %100 42.-
Sirkethayriye 16.-
Tramvay 18.-
Bomonti Nektar 9,25 
T,.rko• 12~0 
Aıılan Çimento 10.25 
Merkez Bankası 69,50 
Osmanlı Bankası , 27 .-
Sark Merkez Eczanesi Kuponsuz 3.70 

lsfilrraılar 
Türk Borcu t 21,50 

II 20.-
" :: ııı 20.30 

İstikrazı dahili 96,50 
Ercan! A. B C. 96.-
Srvaı - Erzurum J 98,75 

• " n 98,75 

Mısır fahvlllerl 

1186 1 
1908 Ti 
1911 III 

Taltvllqf 
Rıhtım 
Anadolu I ve lI 

.. ili 

--ıoı.-
95,-

Anadolu Müme11ll 

-.-
102.-
96,-

10.25 
44.65 
47,
'46,SO 

-================-=-==-=· 
Boğazda büyük bir 'ı· 
mehtap tenezzühü 

1 
Şirketi Hayriye idaresinin Boğaz i 

ic;inde güzel bir mehtap tenezzühü! 
tertip etmiştir. İdare bu tenezzUhün • 
çok mükemmel olması için itinalı bir 
ı>rogram hazırlamaktadır. Bu meh
tap safası gelecek cumartesi akşamı 
pazar gecesi yapılacak ve bütün Bo
ğazın iki taraf sahilinde oturanların 
sandallarla bu eğlenceye iştirakleri 

temin edilecektir. Bebek, Emirgan, 
Kanlıca, Beykoz, Büyükdere koyla -
rında tenezzüh tertibatına dahil elek 
trikli vapurlar birden muhtelif renk
li projektörlerile tenvir edilecek, do
natılmış bir sal içinde memleketimi
zin en mükemmel hanende ve sazen
deleri bulunacak ve sabaha akdar Bo
ğazın tarihine geçen eski hatıraları 
ihya edilecektir. 

canlılığmı bulduğu teşrinlere kadar 
sürecek değerdedir. 

Ankaralı 

Uç dakika sonra Semiramis'in 
önündeyiz. 

Her vakit benden evvel misafiri
min geldiğini gören metrdotel ya
nımda bahar gibi bir genç kızla oto
mobilden çıktığımı görünce dudak
la rmı ısırdı. 
Yanından geçerken yerlere ka

dar eğildi. 
- Mösyönün yemeği haıırdır. 
Raşe! yanımda ürkek adımlarla 

beni takip ediyor. Ona cesaret ver
mek için neş'eli görünmeğe çalışıyo
rum. 

Otelin alt katında bahçeye bakan 
yemek salonu oldukça kalabalık. 
O tarafa sokulmadan merdivenlere 
doğru yürüdüm. 

Her zaman bana hizmet eden gar
son bizden evvel fırladı. 

!kinci katın benim için artık tari
hi olan odasının kapısını açtı. Gar
sonum huyumu, itiyatlanmı o ka
dar iyi öğrendi ki! 

Biz içeri girer girmez geri çekildi. 
Her zamanki yerinde hazıt"lanan 

ye. 'c masası "uzaktan bir çiçek de-
meti gibi. 
Yalnız kalınca. Raşel'in iki elini 

tuttum. 
Başını eğmis, yüzUnü ~östermiyor. 

Fotoğraf 
Tahlilleri 

Fotoğraflannızı bize 

gönderiniz. karakte-

rinizi size söyliyelim ı 

Dikkatli, titiz, içtimai kayıt ve ka
idelere hürmetkar bir karakter . .Mu-

ayyen sistemler 
dahilinde bir me -
sai taraftarı'1ır. 
Kendini bu yola 
sokmak idn bü
yük bir cebri ne -
fiste bulunmuş -
tur. Azimkfi.rdır. 

Hayatını kendi ku 
racak • ve yapa
caktır. Enerjisi ile 
oldukça velut olan 
muhayyilesini ÇC'r· 

Sr.zai Suda çevelemiş, hisle .. : -
ne galebe çalmıştır. İstikbalde mü
him bir şahsiyet olacaktır. Fakat 
bunun için kendini lilzumsuz bazı 

beşeri zaaflardan kurtarması lazım
dır. 

Kuvvetli bir şahsiyet sahibidir. İ
radesi ve azmi vardır. Bunlar. mu

ne? 
e1.' f 

Ayvalıktan Yanık imzasile:_ . •. ı s~it _olm~dığu~ı. v~ _bu nıa~~tcıı 
Bundan dört sene evvel scvı~tıgım çuıdıremıyccegımızı, evlend ğıı 1 ~ 

bir dul kadınla cbeveyııimi>ı arzul.a- ra da karısını çalı§tıramıyac:z ,.o 
n hilaf rna evlmırlim. ilk sancler aş - liiyor. Beni '"!ıttlaka aıaca~ı 1ıtl 1J1 
kın verdiği atC§in ]ıii.lyalarla ya§ıyor olsa~dım belki ~ok .~e~_cıer no.oıo'ffl 
duk. hılcdm de pek iyi idi. !Ju culcıı- lcrdım. Fakat bır turlu enıi .,

1 
•.. .t 

Karınızın kabahati 

!' ç d f b ü "t . ... va- ıtP mcdau dolayı pederim ~'Vimdcn aynl- rum. ok ~ ~ u mı sız ~ 
ılı. Tek başına ya§amaga başladı, gc- kıırtıılmak ıçııı darg111Zık çık "ati. 
rek bizzat ve gerek bilvesile kendisi- konU§madım. L-ôkin onu ço bl'~ 
ne ettiğimiz tekliflere rağmen evime ğimdcm, _1ı_cr zm~an t~::arr1;;~ 
gelip karımla konuşmak ve hep bera- Sonr~ bız_ım scvı§mcmızı a lı bir 
bcr ya§amağa bir türlıl razı olmuyor. cl<ı hısscdıyorl.ar. Az çok yaş. ÇO)//' 
Son iki sene zarfında işlerim bozul- olduğ1tm için bıı alakayı ~1' .... JI' 
mağa başgösterdi ve §imdi güçlükle gibi bir heves telakki etmc1f"s;;~ 

· t ~ ıasıle 6 · .ııı uıai.şctimi kazanıyormn. Bu, suretle onu, scvmcnın am maı l"..,... 
babanıa ayrıca yardımdan acizim. Da -ıs nq 1ua!J ,ıuılivdvn au vq.~ir , 
nıştığım biiyüklerim, karımla eski ta kışık v~::~yetten. kıırtar~cak 
bir iizere yıl<lızlarımız barışmadığını vermemzı çok rıca ederım. tJtSl, 
ve bu. yi<zden işlerim de bo:ıılduğwm O~un, ~izin." _h~~kınızda ·z; lıı' 
söylüyorlar babamın arzusu evime oldugu hıslerını ogrenmenı i wıf 

' • · b" ·sin "v gdmemesiııin esbabı, kanaatimce ka- dır. Bunun ıçın araya ırı . i ıe I 
rımı bo§amamamdır. Bila sebep ne su bilirsiniz. Eğer maksadı sız~ 
retle bırakabilirim1 Vicdanım da ra- l~nme~ ise ona göre hareket uplı' r 
zı olmuyor. Bu ı·aziyet karşısında nız. Eger bu. maksadında~ !nJSS _. 
gayet mü~kül bir mevkide bulunııyo- diyorsanız bır an evvel alak 
rum. Bir taraftatı babamın halini dit- siniz. • hayyclesinin ibda

larını tahakkuk et 
tirmek için kulla
nır. Kendisine iti
raz edilmesini is
temez, yolunun Ü· 
zerine <;ıkan mani· 
!eri kırmak hıter. 
Fakat tatlılıkla 
kendisine her şe
yi yaptırmak ka
bildir. Hassasiye • 
ti, ona, dostlarını 

§ihıii.yom m. l Diğer taraf fan vaziyelimin 

ı
gündmı güne söndüğiüıü gördükçe ne 
yapacağımı şaşırdım. Bu vaziyetten 
ktı12dimi ne suretle kurtaracağımı 

ibaııa bir yol gö:sterme12izi saygılarım

:A,k ve menlaar 
Beyoğlımdmı S. D. imzasils: , 

İ la dilerim. 

Yirmi beş yaş-ındayım. Dııl~~ 
çocuğum var. Vç seııedir, esle• 
larımızdan, otuz iki yaşlarıtıd~ 
biri.sile çok sıkı göriişilyorıız. ,; 
aramızda hiç bir 11ıihıasc'bct , 

Tamamen Platonik bir rabıtd·~ 
ahbabm bekar bir arkadaşı tıcı'· ~ 
la beraber bize gelir, gider, go 
riiz. Bu, zat bana karşı alaka gM "-'. 
yor. Geçcıılerdr.) bir para mcsC~ 
dc1ı dolayı, samimi göril§tilğ~~-ı 
ba milracaat ettim. Bu, k1tÇ1'~ 
ihj.iyaçtı. Talebimi soğuk 'kO.' 

, ı Babanız olsun, büyükleriniz olsun, 
, sizin onlara karşı göstermiş olduğu
. nuz hürmet hislerini suiistimal etmek 
ı istiyorlar. Bu kadınla evlendiniz ,ho-

seçmekte yegane S. K. 
yol gösteren şeydir. Fakat çabuk bı
kar. Eli açıktır. Zevahire ehemmiyet 
vermez. 

* 
Insiyaklarınrn tesiriyle hareket e -

der, onlara ekseriya mağlup olur 

Refet Narbay 

bir karakter. Ge
niş kalplidir. Ha -
yatın hoş tarafla
rını sevar. Hissi 
muvaffakıyetle r i 
vardır. 

Ilcaidir. Tc -
şebbüslerinde, ka
biliyetlerinden zi -
yade şahsiyeti sa
yesinde neticele -
ri elde eder. 

Maniler karEHsm 
da ısrar etme?.. 

* 
Zeki, admkar, biraz muhafazakar 

ve an'anelere sadık bir karakter. 
Kendisine hedef 

şunuza gitti, uyuştunuz da evlendiniz 
değil mi? Ve evlenen sizsiniz, on.lar 
değil. Size ne karışırlar. Karınızla 
geçinecek olan sizsiniz, başkaları de
ğil. Bu itibarla, o kadının ve sizın hıç 
bir kusurunuz yoktur. Siz, biraz cid
di, ağırbaşlı ve azimkar olunuz, bir 
daha bu meseleye ait bahis ~c:mnk 
istiyen olursa. kim olursa olsun, der
hal ,vakur bir tarzda bu bahsi kapa
masını söylersiniz ve kesersiniz. Ken
di kendinize bu noktayı telkin ettik
ten sonra ciddi surette. İ§ıerinizle 
meşgul olursunuz. Göstereceğiniz ira
de kuvveti nisbetinde, tekrar i~leri -
nizde muvaffak olacağınıza emin o
lunuz. Karınız hakkında "yıldızınız 
barışmadı, uğursuzluk getirdi" gibi 
sözlerin hepsi saçmadır. Büyüctililk 
devrinde değiliz. Bütün bunlar: siz
den istifade temin etmek istiyenle -
rin uydurmalarıdır, maksatları sizi 
tesirleri altında bulundurmaktır. On
lara mağlup olursanız, asıl felaket 
o zaman baş gösterir. Onların elle
rinde bir oyuncak olursunuz. Tek -
rar ediyoruz, irade sahibi ve azim -
kar olunuz. Bu gibi dedikodulara 
kulak vermeyiniz, ve onları kestiri
niz. 

~ 

Evlenmekten bah.ettiğim zaman 
Martı imzasile: 
Yaşmı f3. Çalıştığım müessesede 

benden ilç dört yoş biiyii.1~, 90 lira 
nıaaşlı bir mcmurl.a iki senedir scvi
§iyoruz. Beni herkesten, hatta ıırlw
daşlmwulan kıskandığına ve çok çap 

ve reddetti. Meseleden, arkadiJll 
bcrdar olnrnş, o yardını tekli/al 
N(' yapacağımı şaşırdım. Bana 
kıl verir misinizi 
Herşeyden evvel aşk mesel 

parayı karıştırmamalıdır. N ~i 
aı ki, bu, platonik bir aşk ~ 
Bu noktada ne kadar ltaklı ol 
muzu size, hadiseler gösterillitl.: 
babınızın size alaka göc;tere!l 
daşına gelinee. ondan bu yardıııı' 
bul etmeniz doğru olmaz. Bu,_,, 
kabil, size alaka gösterdiğineı f 
de: dul olmanıza nazaran bu zat~ 
karşı antipatik değilse, onun!~ , 
ru bir rabıta temin edebilirsi~ 
çok mantıki olur, 25 yaşında 
lun platonik bir aşkla kalınası~ 
değildir. Nerede kaldı ki, bU 
nm kıY.metini de görmüş old~ 

Galatadaki yeni tünel h~ 
Tünel Şirketinin Galatada Y~ P 

cağı yeni binanın inşası için 1~ > 
den formaliteler ikmal edilmi~ 
ğustos başlarında inşaata b 
cak, ve dört ayda bitirilecektir· 

V·ı. "k" . b" .. jpl~ ı ayette ı ıncı ır mua • tJ". 
Vilayet işlerinin çokluğunıı 'I 

ittihaz ettiği nok
taya .varmadan 
rahat etmez. Se _ 
batkitrdır, hatta 
inatçıdır. Müte _ 
ekbbir değildir, 
mağrurdur. Otori
teyi sever. İçinde 
yanan bir ate!jle 
idealisttir. Bu hu
susta her şeyi fe
da edebilir. Erl§ • 
mekten ziyade mu Şevket Narbay 
vaffak olmak taraftarıdır. 

1 
km oldıcğu halde birçok eski macera-
1{1rmrlan ua::gcçtiğine bakarak mıım 
da beni sevdiğini zanııccliyorıwı. Fa-

ni vilayetteki mevcuda ilavet~ 
vali muavinliği ihdas cdilece ;I_ 
kinci muavinliğe Fatih kayrt'~i'/ 
Hallıkun tayin olunacağı da sO 
mektedir. 

- Raşel. 
!ki mavi göz bütün saffetile bak

tı. 

- Ne güzel kızsın Ra.şel. 
- Renkten renge giriyor. Elleri 

buz gibi. Parmaklan titriyor. 
Körpe vücudu bir yavru kuş ür

kekliği içinde. 
Başındaki şapkayı çıkarıp bir kol

tuğa fırlattım. 

- Burada bizbizeyiz Rnşel. Rahat 
rahat konuşuruz, eğleniriz. Birer 
vennut içelim mi? 

Sesini çıkarmıyor. 
Fakat hali o kadar perişan ki! 
- Gel biraz balkonda oturalım. 
Bilneşliğin altına çektiğim iki 

hasır koltuğa yerleştik. 
Bu narin ve sıkılgan mahlUku ür

kütmekten korkuyorum. Koltuğumu 
yanma çektim. Dizlerimiz biribirine 
sürünüyor. 

Kaç aydanberi bu odada yemek 
yediğimiz kadınları hatırladım. Vü
cudl;lnun nefis hatlarım göstermek 
için çılgınlıklar icat eden Emili, can
lı bir bebek gibi görUndliğti halde en 
hoppa çapkınlıklarla beni hayrette 
bırakan Frosso .,imdiye kadar bura
da ne maskaralıklar etmişlerdi. On
ların teklifsiz iş\·elerine o kadar ka-

kat birçok dr.falar evlenmekten baJı.
scttiğim<lc, şimdilik ı•aziyetinin mü-

• 
nıksamışım ki, bu taze bahar çiçeği Onu kollarından tutup kı&.l~ 
gibi yaprakları arasından tomurcuk Yemeğe yanyana oturduk. tJef' 
larını henüz belli eden genç kızı ade- Her zamanki gibi soğuk e 
ta başka cinsten bir sevimli mah- mezeler. :sı/ı 
llık gibi seyrediyorum. Diin ona bira içirmiştiill· Ç' 
Parmaklarını avuçlarıma aldım. orm-ıdan bardağını doldurdurtl· .J 
Bu narin, ince parmaklar hergiln sıkılıyor. ır,. 

yazı makinesinin demirlerile çarpış- Yazıhanede nckadar olsa g.l~ 
tığı halde yine yumuşaklığını kay- muhit, alıştığı hava .. Buradll ıJ)~ 
betmemiş. dı. Yüzüme bakmaktan kor1' JJ' 

"Sofia" dan sonra ilk defa olarak Bir aralık o kıvırcık saçlı 
tabii koku süren bir kadına tesadüf iki elimle tutup çevirdim. 1 
ediyorum. Raşcli'n menekşe kokusu - Bak, gözlerime bak ~~şe ~ ı' 
o kadar tatlı ki! Açık mavi gözbebeklerın~, ~et 

Kadınların çoğu meçhul, kuvvetli, c.lar tatlı bir parlayışı var kl·e d'I 
tahrik edici kokular sürünüyorlar. şeffaf gibi beyaz yüzü çencsi~Yo'' 
Bunlar ilk hamlede erkeği huylan- -·· _,... muntazam hatlarla ı~ı ~' 
dırıyor, şahlandırıyor ama bu koku- kadar narin bir teni var ki, iD 

nun verdiği ümit ve hayal çok defa değdirmeğe kıyamıyor. dl f. 
zayıf ve hafif kalıyor ve erkek 0 Arzı Ken'anıu ateş çöUcrfJ1 riJl ~ 
kokulardan çabuk bıkıyor. tişen bir ırkın bu kadar 0 " oo' 
Halbuki tabii, nebat kokularının te- ..ıahar örneği verişi bir harfkB· "°I 

siri daha sürekli ve daha derin olu- gülden nazik ve aydan beY8s ti 
(H ) · dunun ı"pek kumaştan görUneJ1 yor. ayal ın gül kokusunu 

unutmağa imkan var mı? Şimdi ha- çalannı lezzetle Se\Tediyorufl'- • 
vamı latif menekşe kokusu ile dol- Başım dönüyor. • çili ~ 
;_ -:ın bu taptaze mahluku doya do- Ra!.at yemek ~iye bilmesi 

1~ 
ya eeyrediyorum. tetl· t"ma.şadan kendimi 

Bir kadeh vermut bile yüzünü mahrum ediyorum. arl 
pençe pençe yaptı. [:Arkası ~ 
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Dün birçok 
tarafından 
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Anadöluda sel" ve dolu 

Lindberg'in fikrine göre bugünün müdafaam 
ancak taarruz teklinde tasavvur edilebilir 

--a.,. ltlnnolde --

Uzak Şarkta 

• 



Kıt'ası Cinli lhaıe 

.:. 

ı.teıbul M. M. V. Kim
,.ıaaneai için 34 kalem mal
.., U, Blelctrik tesisatı
nın puarhlı 29 Teııunuz 
ıae prp.mba sıınu şaat 
14 w Tophanede Satıııakna 
~QUDda yapdacak
tıl Ketif tHde1t ~g lira eo 
..._... Teıblnati 21 lira-
s 8lrtnmıeit komivoıı· 
da psruı.bllir. titkıilerin 
btlH-tte ~ pl-
..ı,ri. (4195) <••> 

211. • • 

930 cuma sunu aaat 
.so da Tophanede Sa

paıma Komisyonunda ya
ppacaktır. Hepainio tah
min bedeli 108 buçuk lira· 
dit. Teminatı ~6 lira 27 
~· ~venUuııeleri Komıqo~ i'~ ·-:~~=~~iMi~~~..,,-.~~~__;~ 
t9Jebilir. ı.teıdilenn belli 
aatte Keftıiıyona 1reım.t 
rL (55) "4295" 

* 
Harbiye okulu için 2100 



HAS N Kolony s 
ve Losvon arı 

Haıan Kolonyuı 95 derece halis limon çiçeklerinden 
yapılmış misli ve menendine dünyada tesadüf edile· 
miyen ve bütün ıtriyat aleminin tasdikmda bulunan 
bir şaheaerdir. Huan Yasemin, Leylak, Menekşe, 
Milflör ve sair çiçeklerden yapılmış kokuları insanı 
zevk ve cennet bahçelerinde yaşatır, Nesrin kolonyası 
Haaan kolonyaamm yavrusudur. Limon çiçeklerinden 
yapılmıt 75 derecede çok ucuz olması itibarile harcı 
alemdir. Losyonları dahi piyasayı tamamile elinde · 
tutmuştur. Hiç bir Kolonya ve Losyon Nesrinin güzel 
ve nefis kokusile ve ıucuzluğile rekabet edemez. 

HASAN LAVANTALARI 
TORKIYE ITRlY ATINDA BOYUK lNKILAP 

YAPMIŞTIR. 

Simi diye kadar çıkan ı j Yakında çıkacak olanlar; 

Lale, Şipr, Divinia, 
N eagis, Viyolet, 
Milflör, Leylak, 
Güller, Revdor, 
Origan, Yasemin, 
Krepdöşin, N eroli, 
Suar dö Paris, Pompador, 
Aşk gecesi, Dağ çiçekleri. 

Bahar çiçekleri, 
Zambak, Pupi, 
Kukarca, Amber, 
N adya, Şanel , 
Rumba, Karyoka1 

Kadın eli, 
Fulyalar, 
Cennet çiçekleri. 

istanbul G·ayrimübadiller Komisyonundan : 
D. No. Semti ve mahallesi 

20 Pendik 

542 Üsküdar imrahor 

149Z Ferlköy 

2070 Büyükdere 

3844: Usldidar Yenimahalle 
Selamsız 

41~ Galata Yenicaml 

4252 Usk.Udar l ca.diye 

6484 Kunnpaşa Yeniçeşme 

7227 P~bağçe 

8025 Beyoflu P~altı 

8097 .. Usküdar Altunizade 

8160 

8199 

8209 

83H 
8322 

Beykoz 

Altı Mermer 
Hacı Timur 

Usküdar Sellm.i Ali 

Sarıyer Yenimahalle 
Beyoğlu Hüseyin.ağa 

Sokağr 

Bağdat Cad. 

Doğancılar Cad. 

E. Baruthane Cad. 
Y Marya 
E Kilise . 
Y. Danişment 
Yenimahalle Cad. 

Kurşunlu han 

E . Küçük Çifte 
Kavak 
Y. !marn Galip 
E. Kilise 
Y. Mühit 
Kilise 

Dolap dere 

Çıkmaz hekim 
Lambo 

Kavakdere 

E. Hamallar hanı 
Y. Kmmlı Aziz 

E. Sarraf 
Y. Tıknefes 

Mezarlık 

Bülbilldere ve 
Zabıta 

Emlak No. 

E. 53 
mahallen 121 

E. ve Y.157 

E. 135 Mü. 
harita 10 

E. 12-7-16 
mahallen 10/ 1 

E.ve Y.15 
mahallen 17 

4 

E. 25 Y.23 
mahallen 17 

E. 4 Y.51 
mahallen 23 
E. 23 

E.138-140 
Y.128 

mahallen 72 
E. 4 

E.122 
Y.112 
E. 87 
ada 242 

harita 5933 
E. 24: 
Y. 38 
mahallen 19 

E. ve Y. 4 
E. 2-4-49-51 

Cinsi ve His. Hisseye göre 
muhammen K. 

Bağçeli ahşap ha- 1950 K.zarf 
nenin 26/ 40 His. 
Evvelce dükkan 200 A.arttıma 
şimdi 44,50 metre arsa 
145 metre arsanın 80 
1/2 His. 
66 metre arsa 132 ,. 

Arsanın 1/ 2 His. 15 •• 
Ust kat odanın 500 .. 
112 His. 
Bağçeli ahşap hane 200 ,. 

71,50 metre arsa 110 ,. 

1837 metre çalılığın 150 ,, 
1/ 4 His. 
57,50 metre arsanın 50 ,. 
1/ 2 His. 

20211 metre tarla J 020 K.zarf 
ve odanın 3402 His. 

3696 
Bağçeli ahşap ha- 320 A.arttıma 
nenin 1/ 5 His. 
63, 75 metre arsa 100 

5512 metre kuyusu 90 
olan tarlanın 3/ 32 His. 

155 m, tre arsa 70 
Evvelce iki hane ve 200 
bir mağaza şimdi 84,50 
metre arsa 

,. 

" 

" 

Yulianda evsafı yazılı gayrimenkuller on gün müddetle satışa çık arilmıştır. !haleleri 7-8-936 tarihi
ne tesadlif eden cuma. glinü saat on dörttedir. Satış münhasıran ga }Ti mübadil bonosiladır. 

.llfJJ----• Kolec ve Ticaret kısımlarile ----••1ıııt. 

Üsküdar Amerikan Kız Lisesi 
EylülUn 22 ncl salı günü saat 13,30 da açılır. Sıhhata, tedrisata ve 
ahlAka pek iyi dikkat edilir . Kayıt ve kabul için salı glinleri saat 
9-12, cumartesi günleri saat 14-18 e kadar mektebe müracaat. ls-'111•- teyenlere mektebin tarifnamesi gönderilir. Telefon : 60474--ııl 

M. T. A. Mecmuasının 
Birinci ve ikinci 

SAVILARI 

68 

Yeniden bastırılıyor. Türk Hava 
Kurumu Genel Merkezinden 

(4304) 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN-Umwni Neşriyatı idare Eden: S. SALl.M 
Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limitet Şirketi-Basıldığı yer TAN matbaası 

GÖZLER 
Her göz yaradılışta cazibeli ola

maz. Bakışları tesirsiz, nice güzel ka
dınların kendileri için iyi bir istikbal 
hazırlayamamalan, göz ve kirpik tu
valetine ehemmiyet vermemekten zi
yade, bu tuvalet için kullanılan mal
zemeyi iyi ~ememetken ileri geli
yor. 

Her genç kadının çantasında mut
laka bir VENÜS KİRPİK SÜRMESİ 
bulunmalıdır. Bu sürme yalnız emsa
li arasında değil, A vrupanın en yük
sek markalı sürmeleri arasında da 
birinciliği kazanmıştır. VENÜS KiR
PİK SÜRMES1LE harelenmiş bir 
göz, bakL'}lanndaki harikuladelik ve 
hususiyetle derhal, herkesin dikkati· 
ni kendi üzerine çeker. 

Deposu: NUREDDİN EVL!Y A 
ZADE, Kimyevi Ecza ve Alat ve Itn
yat Ticarethanesi 

İstanbul - Bahçekapı 

Zayi - 1298 sicil numaralı araba
mın plakası zayi olmuştur. Yenisi alı
nacağından eskisinin hükmü yoktur. 

Arabacı Ahmet 

Zayi - Arabacılık ehliyetnamemi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Lalelide 
Havuzlu Hamam Sokak No. 1 

Sadık oğlu Akif 

Istanbul Yedinci lcra Memurlu
ğundan: Kamile ve Saidin Salahattin 
zimmetindeki alacağından dolayı tah 
tı hacze alınan Istanbulda Emin Si
nan mahallesinin Beyazıt caddesinde 
244 ada 18 Parsel, eski 61, 63, 65, ye
ni 55, 57, 59, 1, 3, numaralı ve altın
da iki dükkanı olan kagir konağın 
seksen hisse itibarile yirmi altı his· 
sesi açık arttırmaya vazedilmiştir. 
Hududu: bir tarafı Beyazıt caddesi 
ve bir tarafı Karababa sokağı ve bir 
tarafı Kemalin evi ve bir tarafı Sa
miyenin mülküdür. Mesahası 294 
metre murabbaıdır. Bodrum katı: Ze 
mini toprak bir bodrum. Zemin katı: 
gerek Beyazıt caddesinden ve gerek 
Karababa sokağından iki kapısı olan 
ve zeminleri mermer ve ayrıca bir 
mermer musluğu havi iki antre. Bu 
kısımda cephede iki dükkan olup ay· 
nca Uç oda ve iki hala ve bir tonoz 
kemerli oda ve dolap vardır. Sokak 
kapılan çifte kanatlı demir kapıdır. 
Dükkanların pencereleri yaprak ve 
demir kepenkli ve zeminleri tahta
dır. Zemin katından iki merdivenle 
birinci kata çıkılır. Bina iki kısım
dan mürekkeptir. Birinci katta bir 
sofa üstünde altı oda iki hala, ikinci 
katta bir sofa üstünde beş oda iki he
la vardır. UçüncU kat tavan arası 
çatı katı olup tahta paravanla bö
lünmüş bir oda vardır. Merdivenler 
akşap ve köşeleri karaağaçtır. Zemin 
kat pencereleri demir parmaklıklı
dır. l{arababa sokağında ayrıca de· 
mir harap kapı ile girilir ve üzerinde 
3 numarası olan harap hamam ma
halli mevcuttur. Tamamına üç ehli 
vukuf tarafından (12230) lira kıy
met takdir edilmiştir. Arttırma pe
şindir. Arttırmaya iştirak edecek 
müşterilerin %7.5 nispetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu hamil olmaları icap eder. 
Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye 
ve vakıf borçlan borçluya aittir. 
Arttırma şartnamesi 11 - 8 - 936 ta
rihine müsndif Sah günü Dairede 
mahalli mahsusuna talik edilecektir. 
Birinci arttırması 2 • 9 - 93~ tarihi
ne müsadif Çarşamba günü daire
mizde saat 14 den 16 ya kadar icra 
edilecek. Birinci arttırmada bedel, 
kıymeti muhamminenin % 75 ini bul· 
duğu takdirde üstte bırakılır. Aksi 
takdirde son arttırmanın taahhüdü 
baki kalmak üzere arttırma on beş 
gün daha temdit edilerek 17 - 9 -
936 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Dairede ya
pılacak ikinci arttırma neticesinde 
en çok arttıranın üstünde bırakıla
caktır. 2004 numaralı lcra ve lflas 
Kanununun 126 ncı maddesine tev
fikan hakları tapu sicilliyle sabit ol
mıyan ipotekli alacaklarla diğer alfı
kadaranm ve irtifak hakkı sahipleri-

1 
Bahçe 
kabıda A iH NECATi d~n .~ıını.z. ~eçetelerini~ K E 

bUyuk bır dıkkat, ciddı 
bir istikametle hazJl'lınur. iN 

.. 

28-T-936 ~ 
TUZLA 

• 
1 

içme trenlerinin vapurları köprUd en 6,25 - 7,40 - 8,40 - 9,05 - 11 • 
13,15 - 15,10 - 15,50 dir. ~ 

OSMA NL I B ANKA SI 
31 Mart 19 3 6 tarihindeki vazi~et 
AK TİF. 

tsterlim ş. p. ------ .... 
Hisse senetlerinin ödenmesi istenmemiş olan kısmı 
Kasa.da ve Bankalarda bulunan paralar 

5.000.000 - 1 
5.440.130 9 3 

653.173 16 10 
4.456.775 2 j 
2.446.743 15 3 
6.757.096 1~ 10 
2.038.315 11 

Kısa vadeli a vanalar ve röporlar 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda bulunan kıymetler 
Borçlu cari hesaplar 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul yolile borçlular 
Gayri menkul mallar ve mobilya 
Müteferrik 

PAS 1 F 

456.398 13 6 
614.206 3 1 
112.316 9 _ .... 

-~-7.-97-5-.1-56 12 ıı 

!sterlin ş. ::_ 
----- ,,.,,,,, 

Sermaye 10.000.000 ,- _... 
Statü mucibince a~Tilan ihtiyat akçesi 1.250.000 - ! 
Tedavfilde bulunan banknotlar 332.864 - 1 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vaden senetler 205.768 11 f 
Alacaklı cari hesaplar 13.961.830 19 • 
Vadeli bonolar ve cari hesaplar 1.498.239 9 ıı 
Kııbuller 456.398 13 f 
Müteferrik 270.054 ıs ,,.,,,,, 

Kuruda muvafık olduğu tasdik olunur 
Mes'ul Murahhas ve 
Umumi Muhasebe Şen 

G. DELLA SUDDA 

-----
27.975.156 ~ 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Satınalma Komisyonu itanlan 

Muhtelif cins çelikler ~ 
Tahmin edilen bedeli 7 5 5 O O lira olan yukard~ .. 9"I 

yazılı malzeme askeri Fabrikalar umum müdürlüg\l ~ 
tın alma komisyonunca 10 Eylül 936 tarihinde perŞP:.1 
be günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir . 
name Üç lira ( 7 8) kuruş mukabilinde komisyondat1; 
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (5025) 1 
havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 e k 
lComısyona verme eri ve kendilerinin de 2490 Num 
kanununun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur 
ve saatte komisyona müracaatları. ( 4181) 

Muhtelif cins eğeler 
T ahmin edilen ( 1 1O3 1 ) lira olan yukarda cinsi 

malzeme Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satıtl 
m a komisyonunca 9 Eylül 93 6 tarihinde Çarşamba 
nü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şarttı 
parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan ( 827) lira 33 
4 ruşu havi teklif mektuplarını mezkur günde saat 1 4 

kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2 
numaralı kanununun 2 ve 3 maddelerindeki ve 
mezkur gün ve saatte komisyona müracaatl(\rı. ( ~~6 

Muhtelif cins makkablar 
T ahmin edilen ( 17200) lir~ olan yukarda cinsi >'~ıl 

malzeme askeri Fabrikalar umum müdürlüğü satıtl ıA 
ma komisyonunca 11 Eylül 936 tarihinde Cuma~ 
saat 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartnarl1e 
rasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvcı 
teminat olan ( 12 9 O) lirayı havi teklif mektuplarını 
kur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri "dd 
dilerinin de 2490 Numaralı kanunun 2 ve 3 ma . 
rindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona~ 
caatları. ( 4182) 

-------------------------------------------- ... ~ Saata çok ehemmiyet var"'n REVUE saat• 

saatı alan · ne aldığın ı-billt, . pıt 

çunkl 80 s ene lik tecrübe gıol 
garanti ye malikti r. 

dlf• 
Mode l le r en son ve zarıf şekilde 

REVUE saat ları tanınmış saatcııard-
satılmaktadır. ,ti 

• f,~~ Un.ıı"'I depo•u ı latanbul Bahcekapı, Taş Han, Birinci kat 19. Tele O 
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8 

m 
h 
te 

nin bu haklarını ve hus~sile faiz ve be~diye rüsumu ve vakıf i~ 
masarife dair olan iddialarını ilan ta- deli müzayededen tenzil ol~ 
rihinden itibaren 20 gün zarfında ev- mi senelik vakıf ica.resi t3 1 rakı müsbitelerile birlikte Dairemize müşteriye aittir. Daha taıl .. 6' 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde mat almak istiyenlerin 936 ıc ti 
hakları tapu sicillerile sabit olrruyan- maralı dosyada mevcut evr3 et 

~rfll bi lar satış bedelinin paylaşmasından hallen haciz ve takdiri kı:·-ıı ~ti' 
hariç kalırlar. Müterakim vergi ve ru~u görüp anlıyacaklarI UA ,ı,-1 mı 
tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan 

• Grip, Nezle, baş ve dit ~ 1 muannJd sancılan bir aP 
kıymetli bir ilactır. KA L 


