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TEMMUZ 
1 9 3 7 ş BAŞ MU HAR R l R 1: AHMET E M 1 N YALMAN 

30 kuponn mukabil bir 
cilt (300) kuruştur. 

K~~znu/ 187] 
10 kupona mukabil bir 
eliz 7~ kuruştur. 
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Sıcaklar en şiddetli devrini sürüyor. Hepimiz denize girİ· 

yoruz. Fakat yıkandığımız, yüzdüğümüz yerler temiz midir? 
Deniz hamamlarına güvenebilir miyiz? Nerelerde yıkanabili
riz ve lstanbulun kıyıları nasıl temizlenebilir? 

TAN iki h~ftadanberi, lstanbulun mqruf doktorlarından 

1 Ankara, 11 (A.A) - Saad b d'ta. imza edilen Şark misakı müna. 
Sebetiyle İrak Kralı Ga • •'üJ a la d Reislcümhurumuz Atatürke pek sa-•-· . z.) evve e .. k.. , . 
ıctiuıaı hır tebrik telgrafı çekmiştir. Bu telgrafı \'e Atatur un \erdik. 

•• •• zu denTe lik e I 
iki inin refakatinde bir heyete, bütün sahilleri dolaşmak sa
retile tetkikat yaptırmı11 ve bütün bu sahillerin fotoğraflarını 
aldırmıştır. Dünden itibaren bu fotoğraflan ve TAN ma-

l harririn:n de bu sahillerin içyüzünü anlatan röportajlarını 
neşre başladık. Bu neşriyatın sonunda doktorlarımızın rapor

! l!Jrını da vereceğiz. 

nıuhabbetkfı.r ce,·abı aynen neşrediyoruz: 

Hatayda 1 Müfritlerin Yapmak istedikleri ............ Ekıelan• Kemal Atatürk, Türkiye Reisicümhuru, lınkara 
Şark nnln.5masmı tesbit ,.e tebyin eden dört lmrdeş \'C dost memleket 

~tasında mUnakit Sandabad misakının imzası miinnsebetiJe, siz Ekse
~~a, en hararetli tebriklerimizi bildirmekle bahtiyani. Bundan sonra 
~bn.ez bir bağla blrleşmlş olan memleketlerimiz, bu hadise y~lu ~e 

1 ı.:: llli°!ı \·e verimli işbirliklerini suJhün hizmetine koyabileoeklerdır: Sız 1 
kselansın saadeti ve Türk milletinin refahı hakkında en samimı te- ı 

lbennuerlınizl ifade için bu fırsattan i~tifade ediyoruz. 

Soygunculuğa Karşı Tedbirler Alınıyor 

Paris, l l (TAN muhabirinden) - Yeni Fran~ız kabinesinin 
i Yavru k• ı 1 ••• e 

1 

GAZIYÜLEVVEL 

Irak Kralı Majeıte GaziyüleıJvel Hazretleri, Bağdad 

1 
88.adabad misakının imzası münasebetile göndermek ırıtrunda bu

kundtıkları dostane telgrafı büyük bir memnuniyetle aldım. Blribirlne 
:deşUk ve dostluk rnbrtalarile bağlı dört devletin diln~·a sulhü yolun
] \·eriınJı bir teşriki mesaisini temin edecek olan bu misakı me.mleket
~rinıı.ı için sok hayırlı bir eser telakki eder, hepimize müteyemmen °1 

mı dilerim 

1 Bu lllesut v~ ile ile zatı mülükanelerinin §ahsi saadetleri \'e kard~ 
til'tlknı l'efah ve lkba.U için en samimi temennJvatnnı izhar etmekle bah-
Yıırun. ., 

K. ATATVRK ...... 
~-.. -------------.... ...__... ........... ..-.. .... -..---
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'1 ı 
A ın hrnet Emin YALMAN 
~ derika bize mesafe bakrmın

J~~etin b~· UZaktır. Fakat iki mem
Wıt bi Utün münasebetlerinde bü-ı 
<leıeruır Yakınlığın eserlerine ve üa-
d e tes.,,:ı"f . · !!alini ....... u edenz Hele sulh ı-
itibarn: en. teıruz şeklinl benimsemek 
beti in ' 1~i memleket senelerden 
<>tı:ı.u~ sanlıgın en ön safında, omuz 

J 

' şu günlerde Mebusan Meclisi kartısında çok müşkül bir vaziyette 
kalacağı haber veriliyor. Buna sebep olarak, Suriye - Fransa mu
ahedesi ileri sürülüyor. Chautemps kabinesi yakında bu muahe
denin tasdikini meclisten istiyecektir. Salahiyetli kaynaklardan 
verilen haberlere göre, bu münasebetle mecliste hükumete kartı 
kalabalık bir muhalefet kütlesi ayaklanacaktır. 

Bir kısım radikallerle merkeze---- ---------
mensup mutedil partiler Suriye -
Fransa muahedesinin tasdikine §id
detle muhalif bulunuyorlar. Bunla
rın kanaati Suriyenin vaziyeti ciddi 
endişeyi mucip olduğu merkezeinde
dir. 

Bu partiler, Suriyenln parçalan
mak tehlikesi ka?"§ısında bulunduğu
nu sanıyorlar . 

Bununla beraber, kabine, gerek 
Fransa. - Suriye ve gerek Fransa -
Lübnan muahedelerinin tasdik edil -
mesini meclisten istiyecektir. 

DE MARTEL HATAYDA 
Antakya, 11 (Tan muhabirinden) 

- Buradan başka bir vniifeye kal 
dırılan Sancaktaki Suriye fevkal6.de 
komiserinin vekili B. Düryö bu ayın 
on sekizinde ayrılacaktır. FevkalA.de 
komiser de :Martel de bugün IJuraya 
gelecektir. 

Iskenderun ve Reyhaniyedeki, 
müfritlerin soygun yapmak teşebbüs
lerine kar§ı tedbirler alınmıştır. • 

SURIYEDE 
KARGAŞALIK 1 

ve 

ızanın 

ğlu 

Karısı 
Teslim Oldular 

Mazgirt, 11 (Tan muhabirinden) -
Dersimde son şakavet hadisesinin e
leb~ılarmdan .olan Alişer, yine şaki
ler tarafından, kendilerini haydutlu
ğa teşvik ettiği için öldüriilmUş ol 
duğu haber veriliyor. 

Diğer taraftan yeni bir habere gö
re, şakilerin elebaşısı olan Seyit Rı
zanın büyük karısı ile büyük oğlu 
Hasan, asayış kuvvetlerimize dehalet 
etmişlerdir. 

Resmi Tebliğ 
Neşredildi 

Atat'~oı gitmişlerdir. 
Si :a ll Urk ile Ameriita Cümhurrei
diı~ rn°0Sevelt arasında son teati e
tasınd cktuplar da, iki memleket a
eçın ..... a kalpten kalbe yeni bir yol 

Antakya, 11 (Tan muhabirinden) 
- Suriyede ba~ı kargaşalıklar olu· 
yor. Humusta kadınlar çar§ıya bil· 
cum etmişler ve dükkAnlan yağma 
lamışlardır. Cezirede de çok şiddetli 
karışıklıklar olmuştur. Orada bir kı
sım halk Fransız mandasının deva-
mını istiyen bir telgrafı postaneye 
vermek istem.işler, fakat Vataniler 
buna mani olmuşlardır. Bu. sırada 
Fransız askeri müdahale etmiş, bu
nun üzerine de Vataniler askere hü
cum etmişlerdir. Bu yüzden başgös
teren kanlı bir çarpışmada iki taraf
tan on üç kişi ölmüştür. 

Tahranda imzalanan Saadabad 
Paktının imzası münasebetiyle bir 
resmi tebliğ neşredilmiştir. Pars 
Ajansının gece abahn karşı bildir
diği bu resmi tebliğ ve Hariciye 
Vekilimizin, Majeste Irnn Şetıinşa.. 
hma tli.ıim ve teşekkiirlerlne ait 
telgraflar ü~üncü sayfadadır. 

. Şu körpenin ~enizc ~!ye heveslendiği yer, Kumkapm~ ~öplük saııa, 
dır \'e yıkruınca!,'1 yer de lagım sulnriyle mlkroplannu:. tır. 

• • • 

-sıı.ır. 

l Ur. 
k ki~e inkılapçı blr meınl~ 

"TAN,, muharririnin Kumkapıdan Samatyaya haclar kıyılarla 
•andalla dolaşan muharririmizin yazısı bugün de reşimleril b • 
likte YEDiNCi sayfadadır. e ar. 

Yunan Veliahdi Prens Paul 

hıkııa cttır. Rooseveltin cesur bır 
larnu p~~. s~atiyle Amerikada yaptık
llı.iştir UyUk bir alaka ije takip et
hUsusİ Senelerdenberi ferdiyet ve 

~e~. ıa:r~~-at esaslan uzerine dö- Rivayetler 
"<i8ltı.d ıp geçen bir alemin or-
deıe a lloosevelt yaman bir müca-
faat asmıştır. Hedefi, içtimai men- Tek • 
Uıe~:asını ~iı~iın kılmak, bu temt:I Z 1 p 
tır. e Ycnı bır Amerika. kurmak-

Milli Kume Maçları 
Bitti, Fenerbahçe 
Şampiyon Oldu 

~----- Dünkü Maçlar <\ııı~veıt lşb~· geldlği zaman Ediliyor. Bu g Ün 
latna .anın o yaman .iktısadi bayatı 11 J A N 

11 
da ~ • 

senin rni~e durmuş bir halde idi. Kim- Atina, 11 (Hususi) _ Yunan ve-
~llrın kıınseye emniyeti kalmamıştı. liabti Prens Paul, dUn buraya gel- j='J'1 

·~ 
GALATASARAY, BEŞIKT AŞI 

VE FENERBAHÇE DE 
GONEŞl YENDiLER 

lnUn!>~ da emniyet yoktu. lktısadi di. Veliahdin, bir n§k yüzünden, ha- Dünden itibaren yeni tefrika.. ~ 
""' -..:ıebetıer· t 1· 1 kr d' ta lara ve '-"eni röportaJ'lara ba§la- U · ""anu ın eme ı o an e ı - nednna mensup olmak dolayısile ha- "' Di.:.::~ııi.._~• 
n,~e ÇÜrümUştü. iz olduğu bütün haklardan feragat mış bulunuyoruz. Epeydir Ankarada, lstnnbulda ve 

lzmirde devam eden Milli küme fut. 
bol müsabakaları dün şehrimizde ya
pılan son iki müsabaka ile neticelen· 
di ve Fenerbahçe bu senenin Milli kü. 
me şampiyonluğunu kazandı. 

bu ÖJU e~elt evvela sun'i teneffüsle etmek vaziyeti knr§ısında kaldığı hak • • • 
tedbi Yil canlandırdı. Sonra cesur kında bazı şayialar dolaşıyordu. Fa- ŞAH 181\IAIL Tefrikamızr, 
Retır~~erle muattal çarkları harekete kat resmi mahnfil bu şayiaları kat'i bugün <lokuzuncu sayfada, dün. 
Yet 

1
• Iier sahada hayat ve faali- olarak tekzip etmiştir. Veliahdin kü kısmın huliisasiyle birlikte 

ll Yaratmaya muvaffak oldu. bir genç kadınla münasebette bulun~ veriyoruz. 

11011 Oosevelt'in 4 senelik idaresinden duğu, batta !:>u kadınla evlenmek is- • • • 
ad ra ~eni bir seçim olunca Ameri- tediği rivayetleri tamaınile asılsızdır. DOGU iLLERi Röportajı-
181 ad hıç görülmemiş bir hiidise kar- Bu rivayetlerin, ,harici bir memba- nın ikinci parçasını da yedinci 
a ~ a kaldık : Bir buçuk asırlık fır- dan muzir maksatlarla uydurulduğu sayfanuzda okuyacaksınız. 
i n Uvar.ıan ç&lttü. Amerikan mille- anlaşılmı§t.ır. * * * 
'k ooseveJt'in dört sene daha Ame- DE1'TJZ lUF..SELESl Röpor-
e ~nın mukadderatım idare etmesi- lzmitte y•f tajma dı:ı. de\"nm ediyonı:ı. tkincl 
. lad"'ta bUtUn vatandaşların ittüa- 1 0ya ynzırı ' 'edinci saYfnJ·a koyduk. 
y e karar verdi. "' ., "' -
~ UyUk ş fimizle mektuplar te- l{arşı Ted irler • • • v 

t . MUNAKAŞA~IIZ •.. lktısat e. 
~· . a ı edPn Amcn·ka Cilmhurre- ı 1 t b h zmit <TAN) - s an ulda tifo kfıleti, nıemleketin İf:plyasa~mın 
,.. 1 .... •• · l p hi- R'ihsivettir - l .. i 1 ... , ..., ., çoga ması uzer ne zmit teşlillfıtlandınlma ı işine ehem-

!~,. . r.·ı,... ,. •1~is~~'. Bm.~m!~ . dı! . İçtimai muavenet mUdtir-, nıiyet \'erdiği şu günlerde oku. 
·ı 11- ı ., Vl'd " tibat almış ve halkı baştan yuculanmız nrnsında bir müna.. 

· . . " "' tn..wir voro b ı başlamıştır ı ın r-ıc: ı • AtatU .. 1iin 'kuF . • aşa4i.jl amıya · · mşn açmıştık. lllt cevaplar ikin. 
ernl u ın mı Bun(flı.n başka, gıda satan esnaf- ı el sayfadadır. 

ekette yarattıgı- ı r. est lar da~rru bir kontro e tubi tutul • ıw-
'Arkası 1 ncuda) ?:mu / . ..._ ___ ıııı.r,nıııııw"'""..._-,..~•""""..,"._._.---.__._,,,_,._.__.__.---... ıııııı-ft::..._ı.ııı---ıı1111~.ıı•._•,_.._ ... ..__ 

~ iı .. 
I 

Dün şehrimizde yapılan son iki 
maçta, önce Galat.asarayla Beşiktaş 
karşılaştılar ve Sarı - Kırmızı takım, 
Beyaz - Siyah takımı 3-1 mağlfıp 

etti. Bundan sonraki müsabakayı da 
Fenerbahçe takımı Güneşe kar§ı yi
ne 3-1 ile kazandı . 

Muharririmiz Eşref Şefiğin dün
'kü iki maçın tafsilatını nakleden ya

" zısı. resimlerlle birlikte spor sayfa
mızdadır. 

Bef "ktQf • Galatasaray macın

daki ihtilafı hakem halletmiye 
çalıfıyor 

23 iincü tertip Tayyare Piangosu. 
nan üçüncii sırnsı diin çekilmiye haş_ 
landı \'e hugUn ite de\'am edilecektir. 
Dünkü numaralar, ıraya konulmus 
olaral· onuncu ayfncladır. 

4 

!Bir kadzn 
Çırçıplak 
Olmüs 

' Dün, bir kadın evinde ölü ol 
b~lu?muştur. Vaka şöyle cereyan.,. 
mıştır: 

UskUdarda Tabaklar ma.hallea 
de, Orta ~okakta oturan Çerkez ~ 
manın evınden çıkmadığı komş 
taraf~dan polise haber verilmiştir. 
. Polıs, eve girdiği zaman Fatma 

b1: <>?a~a. çrrıl çıplak bir halde 
lege~n ıçınde ölü olarak bulmuştur. 
~sküdar Müddeiumumisi bu öIUd.; 
§ilpheli görmU§ ve ceset morga kllı'.
dınlmıştır. 

Bilecikte Bir 

Mahkumiyet 
Bilecik, (TAN) - Evli bir kad 

fırsat buldukça takılan istasyo 
kasap Hayri, birkaç gece evvel 
kadmın ev kapısını aralık bulmuş ft+ 
eve. girmişse de kendisini gözetliy• 
polıs tarafından görillerek ciirmtl 
ıneşhut halinde yakalanmıştır. 

Ertesi gUn muhakemesi yapı18Jlı 
Hayri, altı ay hapse mahkUm olm 
tur • 
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r······································· ... ···•········ 
I ç Pazarımızın · İ • 

7 eşkil<itı Davası ! 
llttısat Vekaleti, iç p:ycuada yeni Faaliyetler uyandırmak İ ı' 

için harekete geçti. Memleketin her taralında türlü türlü gü- : 
z~I ve ~cuz mahıuller yeti~tiriliyor. Müıtehlik bunları ele ge- f j 
çırmenın yolunu bulmuyor. Memleltetin muhtelil yerlerinde ! 1 

yetiftirilen ve iıtihltilı merlıez.lerinde tanıtılmaıında /ayda ! 
olan ne gibi mallarımız. varılır? Bu malları dahili müıtehlike 
tanıtmanın ve ıatmanın en ameli yolu nedir? • 

Memleketin her taralındalıi okuyucularımızı bu mühim i 
meıelenin münaktıftuına davet etmiftİff. Okuyucularımız.- ı 
dan mektuplar gelmiye ba,ladı. Bunları nefre başlıyoruz.. ı 

················- • •••••••••••••••••• 

Bu Münakaşada Siz 
Ne Fikirdesiniz ? 

• • • 
Memlekette çok seyahat yapmış 

bir kariinlz sıfatile anketinizle çok a
likadar oldum. Memleketin her bir 
tarafında ya münhasıran orada yeti
een veya orada imal olunan fiyatı cid 
den pek ucuz şeyler vardır. Bunlar 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük 
tehirlere ya gelmiyor ve yahut gelse 
den pek pahalı satılıyor ve bu itibarla 
d.a fazla rağbet görmüyor. 

Rağbeti artırmak için fikrimce en 
iyi çare Ankarada daimi sergi bina
sında bir memleket .mahauli.t ve ma
mullt sergisi açıp burada bu mah
eulat ve ma.mulltı yalnız tethir değil, 
ayni zamtnda mahallindeki fiyatlan
nı, nakliye maarafını ali.kadar olanla 
ra bildirmektir. Ayni zamanda bu 
lşle o tehirde uğrafan tUccarlann 
adreelerini de aoranlara bildirmek 
çok faydalı olabilir. 

S. R. 
• • • 

SERGiLER LAZIM 
Gazetenizde Ayıntabm el itlerin

den, Rlzenin ketenlerinden bahsetti
niz, bunun gibi Şilenin bezleri, Kas
tamonunun yata.k çarp.fları, maaa 
örtilleri, 'Maratta yapılan sırmalı ço
C'Uk elblaelerl, Dlyarbekirin ipek ku
m&Jlan, KUtahyanm çini munuatı, 

Eskişehirde Eakifehir tatmdan ya~ı
lan hediyelik efya, Strlob'an tahta U-· 
zerine ~leme mamulltı gibi hemen 
h~r şehirde oraya mahauı bir efY& 
vardıl'. 

Bunları memleketin diğer tarafla
rına tanıtmak için bu itle uğrqan 

tUccarlann sermayesi mUaait değil
dir. Bu ıebeple lktısat Vekiletinin 
bu ifle uğr~ıp her bir taraftan be
delini ödeyerek numuneler aldırma
eını ve bunlan Ankara, tatanbul, İz. 
mir ve Samsunda her sene açılan ser 
gilerde teşh\r etmesini en çıkar yol 
görüyorum. 

Hüsnü Recep 

• • • 
BlR MISAL 

iktisat Vekaletinin memleket mah
llUllerinin iQ piyasada revacı için aç
tığı çığın Rursalılar takdirle kar§ı
lamışlardır. Bu aayede hem Bursa 
gibi istihsal yerlerinin mahsulleri da
ha çok revaç ~ulur, hem de İstanbul 
gibi yerlerdeki müstehlikler ihtiyaç
larını çok ucuz fiyatlara tedarik e
derler. 

Bu büyUk davanın ehemmiyetini kU-
c;Uk bir misalle tenvire çalıp cağım: 
Bursanın kestanesi methurdur.Bursa
da bu kestaneyi kestane şekeri ha
line koyan iyi şckercilerimiz vardır. 
Demek ki bu keıtane gekeri meaela 
Jstanbula aatılırea hem kestane mUs
tabsılının hem de Bursadaki dükkan
cı ve l~lerin keseeine para akacak. 

Bugtın bu şeker hazır yapılmıt o· 
tarak Beyoğlunun bazı methur §e· 

kercilerine gidiyor. Bursa şekercisin
den 60, 70 kuruta aldıkları 9ekeri 
yaldızlı bir kutu içinde müstehlike 
iki. hattı Uç liraya satıyorlar. 

Bu gibi mallar imal eden Bursa 
dUkkancılannın htanbulda iıleJ bir 
yerde müşterek bir emanetçiai olsa 
oraya siparit bırakmak ve bedelini 
ödemek ıuretile birçok ihtiyaçları 
tstanbul fiyatının yansından aşağı
ya tedarik etmek mümkün olabilir. 

Bence memleketin zaten yabancı 
eı olmıyan emanet~i sl11temi, mese
leyi küçük bir ölçüde bal için en a
meli yoldur. lstanbulda birçok yer
lerin emanet<;"leri ve ~akliyecileri 
vardır. Bunlann ellerinde mal nümu
!lelerl ve fiyatlar •!>ulunuraa memle
ketin muhtelit yerlerinin mahıulünU 
Jatanbul mtıatehliklerine doğrudan 
do~ya atmağa pek iyi vasıta ola-
)tilirler Bursa 

M. S. R. 

PAZAR YERLERi 
Memleket mahsullerinin iç piyasa

da silrümü, iki gaye ile alakalıdır: 
1 - Hayat ucuzluğu. 
2 - Memleketin her köşesinde tL 

caretin en normal şekle girmesi. 
Bunun için ilk satan ile son alan a

rasındaki parazitlerin kaldırılması 
gerektir ... 

Bu da geniş bilgi ve teşkilata daya
nı~ ki tabii bu işi devlete düşer. 

I - ilk satanla son alan ancak haf
talık Pazar yerlerinde yüz yüze gelir
ler. Şu halde Pazar yerlerini çoğalt.. 

mak; ıslah etmek, büyütmek, aylık 

ve hatta mevsimlik pazar yerleri yap
mak .. 
ll - Müstahsil ile müstehlik yüz 

yUze gelemediği alıf verişte aracılık. 
lannı, devlet yapmalıdır. ÇUınkü bilgi_ 
ıi çok, teekilatı ciddidir. Ve işi ulu
sal ekonominin selameti bakımından 
yapar. 

935 yılı Izmir arsıulusal sergisinde, 
1 

B. Celll Bayar memleketin ihtiyaçla- i 
rına ait birçok itlerin yapılmadığını , 
göz önünde tutarak memleketin ik
tııadiyatmı devletin eline alması IU-

1 

zumundan bahsetmişti. 
Bay Celll Bayarm herhalde bu ' 

memleket ve millet itinde de muvaf., 
fak olacağına emin olabiliriz. 

Kartal: Rasim Köstem 

lstanbulda Su 

Sıkıntısı Var mı? 
Allkadar makamlarda yaptığımız 

tahkikata göre, bazı gazetelerin yaz
~ tekilde lstanbulda hakiki bir su_ 
ıuzluk mevcut değildir. 

lstanbulun, terkos gitmemiş olan 

kögeleri, her yaz au sıkıntısı çekerler. 
ÇUnkU oraların suyunu temin eden 
çeşmeler ve bunların membaları yağ_ 

mur ve kuraklıkla mahduttur. Bu çeş 
melerln membalan civarında rezer
vuar işini görecek göller mevcut ol_ 
madığı ve bu suretle su doğrudan 
doğruya membadan geldiği için, akış 
miktarı da yağmura göre azalır veya 
çoğalır. 

Istanbulun asıl susuz denecek semt 
leri. terl<osun girmediği semtlerdir. 

Bizzat terkos suyunun Istanbula 
kafi geleceği iddiası garabet addedL 
lecek bir iddiadır. Terkos, yıllardan 
beri buradadır. Istan bul da da yıllar -
danberi yazın ılddetli sıcaklar hüküm 
sürmüştür. Terkosun girdiği yerlerde 
en sıkı zamanlarda, günün muayyen 
saatlerinde blr rasyonementdan baş
ka bir şey yapılmak ihtiyacı duyul_ 
mamış, terlcosun Istanbula yetmediği, 
hiçbir vakit görillmemiştir. 

Hasılı lstanbul sularının tamamen 
kesileceği ve ıehrin kuraklığa maruz 
kalacağı iddiası ciddiye alınamıyacak 
bir nazariyeden ibarettir. 

Sıcaktan 

Ölenler 

Baydıp 

Var! 
tstanbul birkaç gündür, cehenne

mi dencek sıcaklara boğuldu. Gü
n~te hararet 38 e, gölgede 30 a çık
mış bulunmaktadır. 

Sıcakların artması da güneş çarp· 
ması ve sıcak tesirile bayılan ve ö
lenlerin sayısını da artırmıştır. Ev
velki gün yine iki kişi ölmüş, bir ki
şi de bayılmıştır. Olenlerden birisi, 
Kasımpaşada oturan Mahmut, diğeri 
de UskUdarda oturan koltukçu Tev
fiktir. Alman tebaasından Kandaka
riç adh birisi de sıcaktan bayılmış ve 
hastaneye kaldırılmıştır. 

Dün lstanbul h~li tenhalafınııtı. Büyük catltleler ve ıokaklar adeta bomboştu. Ve 
.ııy#iyeye, kırlara, plajlara alıtn wliyMd• 

heri.. 

Burada, Ekmek 
Fabrikaları 
Tesis Edilecek 

Vapurların, trenlerin bilet giıeleri 
tıklım tıklım kalabalıktı 

Belediye tehrimizde ekmek yapılma ve pİfİril

me işine daha asri bir vaziyet verilmesi için 

ötedenberi mefgul bulunuyordu. Bunun için 

Ankarada olduğu gibi tehrimizde de asri ek· 
mek f ırmları kurulması esas itibarile karar-

1 ıattırılmıttır. 
-----ı Belediye lktısat müdürlüğü 1stan-

,.. • • • • • • • • • •••• 1 bul da bir günde, bir ayda ve bir se-

Fakat en ziya

de denize rağbet 
vardı. Yalnız plaj. 

lar değil, lstan. 
bul kı~ılarmın 

her ııar!,'ası deni
ze girenlerle, kot
:ra ve kayık sa.. 
fası yapanlarla 
dolu idi. Ve dün
kü Pazan şehir 

dışında geçiren
lerin sayısı 150 
binden fazla tah
min edilebilir. 

--·········· 
Kadıköy Temiz 

Suya Kavuşuyor 
Kadıköy Su Şirketine el koyan Belediye, abone ıayısı, .abone· 

lerin kullandığı su, idarenin verebileceği en fazla ıu miktarı ile 
idarenin bugünkü gelir ve muraflarını teıbit hususunda yaptığı 
tetkikleri bitirmi9tir. 

Bundan sonra artırılabileceği, ve-,-
rilecck suyun kaç metre mikabı ço- B y / S 
ğaltılabileceği tetkik olunmıya baş- eş l onra 
lanmıştır. Bu da bitince suyun temiz- M 
lenme şartları tesbit olunaca8tır. Be· egdana Çıkan 
lcdiyc Sular İdaresi üç kısma ayrılan 
etüt devrini bitirdikten sonra elde 1 Bir C • f f 
edeceği neticelere göre bir çalışma zn ay e • 
programı yapacaktır. Bu program Polisin §ayanı dikkat ve nadirat-
bir1si 937 mali yılı içinde yapılacak tan sayrla.n bir muvaffakıyetini daha 
işler~. diğeri de 938 mali yılı başın- haber aldık. Bundan beş sene evvel, 
dan ttibaren beş yılda yapılacak işle- Çanakkaledeki emlak ve akarından 
ri ihtiva edecektir. Yalnız ilk iş ola- aldığı gelirleri toplamak için oraya 
rak Elmalı suları mikrop ve temiz- "d 
lik bakımından terkosla bi .. 1 Ude gı en, Çanakkale Fırka Kumandanı 
olabilecek hale getirilecektir~ o ç merhum Yusuf ~iya Paşanın zevcesi 

Bayan Saadet ikı ay kadar Çanakka. 

Bir Bomba 

Çobanı Parçaladı 

lede kaldıktan sonra birdenbire orta. 
dan kaybolmu§ ve bütün uğraşmalara 
rağmen bu kayıp hakkında hiçbir iz 
elde etmek imkanı hasıl olmamıştı. 

nede istihlak edilen ekmek miktarı, 
fırınlarda çalışan işçilerin iş itibarile 
ayrılış tarzlarile sayıları, fırınları iş
letenlerin sermayeleı i hakkında bir 
rapor hazırlamaktadır. Bu rapor, bit-

i tikten sonra şehirde kaç ekmek fab· 
rikasına !Uzum olduğu, bunları yap
mak için ne miktar paraya ihtiyaç 
hasıl olacağı ve bu f abrikalarm ne~ 
lerde yapılması icJlp edectfli hakkın--
da bir proje hazırlanacaktır. Şimdilik 
en akla yakın ihtimal olarak yan 
sermayesi belediye tarafından konul
mak Uzere şimdiki fırın sahiplerinin 
de ortaklığı ile bir şirket kurulması 
ve bu şirketin yenl tesisatı yapması 
fikri vardır, 

Çöpler 
Denize 
Dökülecek 

Asri çöp fırınları yapılıncıya kadar 
bUtiln İstanbul çöplerinin, eskiden 
olduğu gibi, denize döktürUlmesi da
ha muvafık görülmektedir. Çöplerin 
dökUldilğU yerler civarında.ki bina sa 
hiplerinin sinek ve kokudan şikayet
le belediyeye başvurmaları ve bir de 

tifo vaziyeti, belediyeyi yeniden bu 
meseleyi tetkike sevketmiştir. 

Bu msele etrafındaki tetkikler bir 
• an önce bitirilecektir. 

Bu takdirde çöpler. plajlardaki hal 
kı rahatsız etmiyecek şekilde v~ Mar
nıaraya doğru döktUrülecektir. Bilin
diği gibi, şimdi yalnız BPş!!tta!ll ve 

Beyoğlu kazalannın çöpleri denize 
döktiirülmckte, diğerleri şehrın muh
telif yerlerindeki istasyonl:ıra gömül 
ınektedir. 

EKSPRES 
TRAMVAY 
SEFERLERi 
Halkın işlerine ve evlerine daha a

cele gidip dönmeleri için Maçka, Kut 
tulu§ ve Şişliden Eminönü veya Be
yazıt arası ekspres tramvay seferle
rı ihdası düşünülmektedir. Yapıl· 
makta olan tetkikler iyi netice ve· 
rirse yakında bu seferlere başlana

caktır. Bu takdirde Şişli, Maçka ve
ya Kurtuluştan kalkacak tramvay
lar Harbiyeye kadar (Harbiye da· 
bil) bütün istasyonlara uğrayacak· 
lar, fakat Harbiyeden sonra ancak 
Taksim, Tepeb~1. Karaköy ve Emi· 
nönü istasyonlarında duracaklardır . 
Dönüş te ayni şekilde olacaktır. Bu 
suretle mesafeden kazanılacağı gibi 
diğer tramvay arabalarının da daha 
sür'atli gitmeleri ve çabuk devir yap 
malan irn:ıtanı elde edilmiş olacak
tır. 

Tahran· Trabzon 

Transit Yolunda 
Dost Iranla aramızda yapılan 8011 

anlaşmalar arasında, Tahran - Trab 
zon transit yolunda yolcu ve eşya 
münakalatım kolaylaştıracak, Bazel"" 
gıin - Gürcübulak hudut noktasın· 
da tesis edilecek Türk - Iran gUnı
rük idaresinin yapacağı işleri tanziDI 
eden bir itilaf da vardı. Bu anlaşma· 
ya göre her iki hükumet hududun 
bu noktasında, kendi arazilerinde ı:>i· 
rer gümrük idaresi tesis etmişler

dir. Bundan başka, mütekabil güııt" 
rük ve polis muayenelerine tahsis r 
dilecek bir yolcu salonu da yapıla• 

caktır. Şimdi, her iki gümrük idil'" 
resi, yolcu ve eşya giriş çıkışını ha• 
sitlcştirmeğe uğraşmaktadırlar. 

lktısat 
Vekili 
Ankara da 

Bir müddcttenberi şehrimizde tet
kiklerde bulunan lktısat Vekilimiz S. 
CelAl Bayar, dün akşam trenle A# 
karaya gitmiştir. 

lktısat Vekill Haydarpaşa istal' 
yonunda Hükumet, Parti ve Iktısa' 
Vekaletine bağlı müesseseler erkU' 
tarafından uğurlanmıştır. 

MALiYE VEKiLi DE 
AVRUPAYA GiTTi 

Maliye Vekili B. Fuat Ağralı d9' 
akşamki ekspresle Avrupaya gitınlf' 
tir . . 

B. Fuat Agrah, tedavi rnaksaöD' 
bir ay kadar Viyana.da kalacaldll'• 

Meyyalar Nasıl 

lslah Edilecek? 
Ziraat Vekaleti, geçen sene, rn 

hassısların tetkik ederek, projeler~ 
zırladıkları, yaş ve kuru meyval 
ıslahı meselesine el koymuştur. 

Vekalet, bu iş için 630,000 lira 
fedecektir. Bununla geniş mik 
fidanlıklar, istasyonlar kurulacale• 
nalar inşa edilecek ve malzeme 
tilecektir. A 

Bütün yaş ve kuru me~ala~ 
ıhlahı ile meşgul olunacagı ve ıh~ 
tı tanzim için, lş ve Ziraat Ban~ 
rının müştereken kurdukları şir 
de bu hususta Ziraat Vekaletile 
çalışacağı ayrıca temin edilmekt 

Evvelki gün, Rami civarında Beya_ 
zıt Ağanın Uzuncaova mer'asında bir 
bomba patlamıt bir çoban parçalana
rak ölmüş, bir diğeri de ağır surette 
yaralanarak hastaneye kaldınlmıştır. 

Halbuki soıı haftalarda çok zeki 
bir adam olduğu anlaşılan Ezine ikin
ci sivil komiseri Rıza adlı bir memu. 
rumuz, Çanakkaleye gelerek gizliden 
gizliye bu iş hakkında tahkikatta 

Bugünkü Hava : DEClŞlK 

Vaka, sürülerini mer'ada otlatmak bulunmuş ve ancak zabıta romanla-
la uğra§an SUleyman ve Osman adlı 
"k" b k d 

1 
b' d rında rastlanan heyecanlı safhalar-

ı ı ço anın, ır a pas anmış ır e -
i t b 1 k b 1 l 

dan sonra, beş sene evvelki bu kayı-
m r op u ara , unun a oynama a- . .. . 

d k t 1 d 
.
1 

• 
1 

bın esrarını orten pcrdeyı yırtmıştır. 
nn an ve arış ırma ann an ı en ge • 
miştir. Tahkika:, Bayan. Saadetin, Çanak-

Bu demir top eskiden her nasılsa kalede Selım adlı bır adam ve onun 
kalmış bir bomb~ olduğundan, iki ço- metresi Cemile tarafından katledildi_ 
banın oynamasile ansızın patlamış bi- ğini ve bir kuyu kenanna gömüldü
rini parçalamıştır. Diğeri de ağır su- ğüııü ortaya koymuştur. 
rette yaralanmış ve hasaneye kaldı- Bayan Saadetin kemiklel1, gömülü 
rılmıştır. Jandarma, tahkikata devam bulunduğu yerden çıkarılmış ve katil 
etmektedir. ler tevkif edilmiştir. 

Yeşilköy Meteoroloji istasyonun
dan aldığımız malfımata göre bugün 
yurdumuzda havanın doğu Trakya 
mıntakalarile Karadeniz kıyılarında 
çok bulutlu ve mevzii yağışlı, Egede 
açık ve diğer mmtakalarda az bulut
lu geçmesi, rüzgarın garp iatikame
tinden esmesi muhtemeldir. 

Dünkü Hava 

_Dün şehrimizde hava akşama ka
nı:ır ı:ı7. hııhıthı rremcis ve rüzgar garp 

7 inci ay Gün: 31 Hızır: .. ~ 
Arabi 1356 Rumi 13"" 
Cemaziyülevvel: 3 Haziran: ~ 
Güneş: 4,38 - Öğle: ı2.4j. 
İkindi: 16,19 - Akşam: 19·~ 
Yatsı: 2123 - tmsak: 2. 

ten saatte 10 kilometre sUratl; 
mtıtir. Dün en fazla sıcaklıd< ol 
en az sıcaklık rn santigrat 
kaydedilmift,tr. Dün baroınett' 
milimetre idf. 
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CiM, HARBE KARAR ·vERDi 
Japonyada Askerler ~• 

Çocuk Bahçesi 
Dün, bir göreyim diye, Paşabab~ 

sindeki ~·yıra gittim. Belki yirmi bet 
senedir ayak basmadığım bu havadar 
~yırı bıraktığım gibi bulduğuma dol 
r.usu sevindim. lstanbulu mamur e
demiyorsak bari mahalli renklerini, 
hele Boğaziçlnin her kö.}'Ündeki hu
susiyetlerini bozocak züpı>elikler de 
yapmıyoruz. Siyaset Adamlarile 

Uyuşamıyor 1 armış 
Japonyanın Dilediği işi Yapmasına 

Uzun Zaman Göz Yumulamıyacak 
ah d 1 'n'n imza edilitinin Londra, 11 (TAN) - Hudut mu e e erı 1 • • • 

Gzerinden daha bir.kaç gün geçmedi, Japonların Ç)ın ardazıa) ıntle yde-
'd . d komtuıu o an eve er e llı en taarruz etmesi, yalnız Çın e ve 

deg"il b"t" d'' d b" .. k b'r heyecan uyandınnıttır. , u un unya a uyu ı da kendisine sorulan 
Salahiyetli bir İngiliz siyasisi, bo mesele hakkın 

•uaııerc demL5tir ki: 
,, ği 'bl hareket etmesine UztBl zaman 

" - Japonyarun Uzak Şarkta diledi g! . A te<)erlerse dünya.. 
~oı yumulaınıyaeaktır. Japonlar, Çini vilayet ,·iliyet zap 
llın gözünü pek korkutnuyacaklarmı 
llınuyorlar. Fakat yeryüzünün Uzak 
8ar1cta alakası olan büyük devletleri, 
hiçbir hukuki teamülle tevil edlleml
Yecek olan bu siyasete daha fazla ta-
h"8ınıuı ed i . em yecektır.,, 

Yine bu mesele hakkında fikri so
tulnıuş olan bir Amerikan devlet a
da.mı da §u sözleri söylemiştir: 

"-Japonya, M>n günlerde haşa... 
rı bir çocuk adma liyık bir hal aL 
dı. Kendisine, Çinden katiyyen el 
~ekmesi söyleneceği zaman pek ya. 
koıl~mıştır. Japon diplomasisinin 
bu ta,·siyeyi bir ihtar haline getir
ınekten ka.çmacağıru samnm.,, 

Dünya efkan umumiyesinde, Ja-
P<ln taarruzunun fena bir tesir '.>ı
raktığı ve buna, Sovyet Rusyanm Ja
P<>_nlara karşı her nedense biraz mü
~ıt davranmasının sebebiyet verdi
ğl 1 

fikri hi.kinıdir Fakat son zarnan-
arda R · d 

11 d usyanın Uzak Şark hudu u-
da ehşetıi tavsif edile15ilecek derece
ıue nıa~_ryaı ve asker yığmış olması
dı a gozdcn uzak tutmamak ıazım-r. 

Bir ba.5ka düşünceye göre, Ja.. 
J:onya.da siyasetle, asker blribirlne 
ııt fikirler gütmektedir. Çine hü. 
~~· daha ziyade Japon askeri ma. 
-.ııatnıın, Japon siyasi makamatı
llı llınurlamadığını göstermek için 

J)·apılınış bir harekettir. 
a b' ııe . Ponyadan gelen haberler, ka ı-

1 n.in Yeni içtimamda mühim karar
.. ~t alındığını ve Başvekilin, hükilm-
~M -li1 ~ ~a bu kararlar hakkında go-
~Uğijnu bildirmektedir. 

llretal Ç~g Kay Şek Harp 
Etıniye Karar Verdi 

\t JaPon nıahafili, Çinin fazla muka
eınet etnıiyerek yeni bir muahedeye 

~anllfacaklarını ummakta iseler de, 
ekinden gelen haberler, mareşal 

Çang Ray Şek'in Japonların karşı-
arı-..:ı_ ,. 
~ bulunan 29 uncu orduya kat 1 

Asya Paktı 
Hakkında 

Resmi Tebliğ 
) pars ajan-

Tahran, 11 (A.A. --
smdan: 
Şark paktının imzasından s~nra 

1. v• rnetnı şu
neşrolunan resmi teb ıgın 

dur: Af an 
Iran imparatorluğu, Irak ve . g . 

krallıkları ve Türkiye Cümhurı~~tı 
Hariciye Bakanları müzakere edilıp 
Cenevrede Irak, ve Türkiye arasında 

ed·ı ve 2 teşrinievvel 935 te parafe 1 en 
sonradan Afganistan tarafından da 
tamamiyle kabul ve tasvip olunan 
paktı bugün, 8 temmuz 1937 ta.rihin
de Tahran Şemiranda, Saadabat sa-

rayında imzalamışlardır. 

Bu paktı, imzalıyan dört memle
ket arasında mevcut samimi ve kalbi 
münasetiattan olduğü kadar omara 
rehberlik eden ve gerek menfaat iş
tiraklerini ve gerek sulha hadim kıl
maya azmetmiş bulunduklarını kar -
deşçe tesanüdü teyit eyliyen dostluk 
zihniyetinden mülhem olmaktadır. Af 
ganistan, Irak ve Türkiye Hariciye 
Bakanlan Tahrandaki ikametleri es
nasında Başvekil Mahmut Cam ve 
Hariciye Bakanı Samyi ile mütead
dit mUJakatlarda bulunmuşlar<br. Bu 
dörtler mülakatları tam bir görüş bir 
Iiğinin müşahedesine imkan vermiş
tir. 

Bu tebliğ, Afganistan, Iran, Irak 
ve Türkiye Hariciye Bakanları tara
fından imzalanmıştır. 

Hariciye Vekilimizin 

Tıuimleri 
Tahran, 11 (A.A) _Pars Ajansı 

bildiriyor: 

Şark Paktının Saadabad Sarayında 
imzasını müteakıp, Türkiye Hariciye 
Vekili Doktor Aras bu paktın Impa-

Birkaç gündür telgrafiar, Ja. 

ır;Tayyareci 
ıerını gösteriyor. Yukardalô re- f ,;,adın ha""'/a""' 
simde Çin Erkanı Harplerini ha- f A 

· poalarnt Çine yeniden saldırdık.. 

lan hatta Pekine kadar Uerledik. 

rita ba.5ında görüyoruz. : ............................ 

Bir Tren Kazasında 

Ocs Vagon 

Ezildi 

Bulunamadı 
Londra, 11 (TAN) - San Fran

sisko istasyonlarının Honolulu'dan 

ve denizdeki gemilerden aldıh'l telsiz

lere göre, on gilndenberi kaybolmuş 

olan atyyarcci Bayan Earthart hala 

Mans, ll (A.A.)- Fransada Mans bulunamamıştır. Bazı nikbin kaynak
isbısyonunda iki tren arasında vuku lar, tayyareci kadının hata bulunaca
bulan bir çarpışma neticesinde 9 kişi ğı ümidini izhar ediyorlarsa da, sa
;;ımiiş ve 30 kişi kadar da yaralan- lii.hiyettar makamlar on gün cenup 
mıştır. 3 vagon ezilmiştir. denizlerinin fırtınalı su! nnda kal-

Şimendifcı kazası hakkında a'ına .. mak için bir tayyarenin çok ufnk ol
ta!sılfıta göre vaka şu suret!c ecre-

. . duğunu ve bunun adeta imkansız acı-yan etmıştır: 
Saat 18,ilO da Cacn'c hareket eden dedileceğini söylemektedirler. 

tren istasyonun 1500 met:e Herisin- Ayni mahafil, acı olmakla ~era -
deki geçitte verilen bir işaret hzerine ber Bayan Earhart'm da insanlığın 

durmuştur Fadrnt kısa bir müddet sayısız hava şehitlerine karı§tığını 
sonra. Renncs istikametinde giden itiraf ediyorlar. 
tren t>ırdennırc görünerek dUl·ar. tre-
ne çarpmış ''C fürgonile içi yol.:u dl· ,;;;;- ...... __ ..;.. ..... ._...;..a.-;;;.;;;;s---...-... 
!u olan iki \'ftgonunu parçala ıt4tJr. 

ispanyada 

Mesru Hükumet 
Asilerle 

Müzakere istemiyor 
Londra, 11 (TAN) - Pariıte

ki f spanya Cümhuriyeti mümes
silliği, bir tebliğle lıpanyada 
harp eden iki taraf arasında bir 
tavassutu tiddetle reddetmekte
dir. Bu tebliğde denmektedir ki: 

''Metru lıpanyol hükumetile, 

bu hükumete hıyanet eden asiler 
arasında yapılacak her türlü ta
vassut tetebbüıü mesele harici
dir.,, 

lt:alya, Fransanın Pirene hudut. 
larmclaki kontrolü knldırmasını bir 
ne'\'i sinir tPzahiirü saymaktadır. A 
mcrlka ise, bu hususta, karann ta
bii olduğu \'e fakat hunun, Ademi 

lUiid:ıhale sisteminin ortadan kalk
tığı mft>ıasrnı tazamınwı etmediği 
fikrindedir. 

Vaziyet, lspanya dahili harbinin 
beynelmilel bir milc'ldcleye daha mü. 
sait bir şekil almnk yolunu tuttuğunu 
göstermekte ise de son dakikada bir 
değişiklik te ihtimal haricinde değiL 
dir. 

HARP V AZIYETI 

Cümhuriyetçilcr, Madrit cephesin -
de vaziyetlerini ıslah ettiklerini, mu
vaffnkıyetli nkrnlnr yaptıklarını bil-

dirmektedirler. Cümhuriyet tayyare 
filoları da bUytik bir faaliyet göster -
miş ve bombardımanlar yapmışlar. 

dır. 
Meşru hilkümct ordularının Gua. 

ratorluk Sarayında imzasına muvafa. 
kat ettiğinden dolayı Majeste Şehin
şaha, heyetin tazimat ve şükranları.nı 
arzetmiştir. 

DIŞ 

KISA 
HABERLER 

Romanya Kralı Karol, bey. 
nelmileJ sergideki Romen 

pavyonunu a~.nıak için Parise git~ 
miştJr. 

dalajara'da ilerledikleri ve bazı mev-

1 

zileri işgal ederek 600 asker 7 zabit 
esir aldıkları ve birçok m~teryal elde 
ettikleri bildirilmektedir. 

1 
Bütün diğer cephelerde de vaziyet 

hükumet lehine inkişaf etmiş, irili u
faklı birçok taarruzlar muvaffak oL 

Iran Hariciye Veziri S!myi, dele
gelerden her birine muahedeyi imza 
ettikleri kalemleri bir hatıra olarak 

hediye vermiştir. 
• 

A lmanva ,.e Fransa nra"ın-
rlaki biitün ihtilafları haL 

leden yeni anlaşma, Parlste im. 
zalanmıştır. 

• 

muştur. 

Asi membaları ise, bütün taarruzla. 
1 rı geri püskürttüklerini bildir~ek~~-
1 dirler. Ayni kaynaklar, son uç gun 

Sırasına göre, l ağlı güreş te yapı. 
lan bu çal1nn tam o gür~ mel da
nında, !\Qğu i~i, küçiik memur, satı
cı gibi orta tabaka aileleri gooçlerl 
dansediyordu. Gerçi gramofo.n zen. 
gin bir caz kuwetinde değildi amma, 
gen~lerin şel'ki caun cılızlığını telifi 
ediyordu. 

Halk, serilip serpildiği bu Jnını ça.. 
)1rda muttasıl yJyor, koşuyor, gWii. 
yor ve eğleniyordu. 

Birşey nazan dikkatimi ceJbetth 
Çocuk !;Okluğu. Ağaçtan ağaca ge
rilmiş salıncaktaki bebekten tutun da 
futbol 0)111yan 15 - 16 yaşmdald 
gençlere kadar, her yaştan n her 
cinsten okadar çok !;OCuk gördüm ki 
sordum: 

- Nekadar ~.ok çocuk nr! 
Bu sualime yanımdaki ahbabım §U 

ce\'abı ,·erili: 
- Fakir ailelerin ı:.ocuklan çok o

luyor. 
Doğrusu, nüfusun bu göze ~ 

cak derecede artması benim de neşe. 
mi artırdı. Bir taraftan bu !:-<>Cukiau 
afiyet ve uzunömür dilerken, diğer ta 
raftan Nasrehin Jlocawn ce\iz fık• 
rasını hatırladım. Hani çocuklara ~ 
viz dağıtırken sormuş: 

- Allah taksimi mi istersiniz, kul 
taksimi mi? 

Çocuklar Allah taksimi istemic;ler. 
O zaman Hoca birine bir &\'uç, ötekine 
üç ta.ne, berikine bir tane ceviz ver. 
miş, bir iliisine <le hiç \'ermeml,. 

Ulu Tanrı da çocuklan galiba böy. 
le dağıtıyor. Otede çocuk diye ah edf'll 
zengin ~ilelere ,·ermiyor da beride 
günlük g~ineceğini ancak kazanan 
ailelere ü~er, dörder tane ''eriyor. 
G~enlerde bir lngilizce gazetede 

okumuştum .• Birkaç ay e\"'el bir AL 
man Prensiyle e\'lcnmlş olan Fele
menk Vcliahti Prenses Juliano gebe 
kaldığını halka radyo ile mlijdeleoıit
ti. Kom.5umm Bulgar l Jının da bir 
erkek ~ocuğu doğdu diye memleke~e 
affı umumi Uii.n ettiler. Halbuki diiD 
Paşabahçesinde bana bu tafsili.h ve. 
ren zatın ifadesine göre, dokuz ~ 
cuklu aileler \'arnus. işte bir memle
ket için e.n büyük sen·et. 

Ve bu çomık bolhı!;ru ile I>aşabah~.e. 
s\)in adını Çocuk IJahçesi yapmak 
yanlış bir tesmiye olma7 .. 

B. FELEK Dört Hariciye Bakanı bu merasimi 
müteakıp sarayın korusuna çıkml§lar 
ve bir müddet sonra oraya Majeste 

Şehinşah da gelmişlerdir. Şehinşah 

dost memleket mümessilleriyle uzun 
bir hasbıhalde bulunmuştur. 

Şehinşahın azimeti.nden sonra Ha. 
riciye Veziri Majestenin emirleriyle 
dört devletin mümessillerine bilma. 
yun nişanının birinci rütbesini ve Tah 
randaki Türkiye ve Irak elçilerine de 
bu ruşanm birer madalyasını tevdi 
etmiştir. 

·ı nglltere Dışhakanı Eden, 
tatilde bulunduğu Fran

sanm Dovil ehrlndcn tekrar in. 
gUtereye dönmüştür. 

• 
F ra.nsız RelsicUmhuru, Fran. 

1 
zarfında meşnı hükumetin dört bini 
cilü olduğu halde, 10 binden fazla za-

1 

yiat verdiğL1i de ilfıve ediyor. 
Diğer taraftan, asi tayyareleri, San 

tander üstünde uçarak, halkı teslim 
olmıya davet etmiştir. 

Tanıyan Olmadı 

Amerikan 
Zırhıılarının 

Büyük Çapta 
sa dahUinde bir seyahat 

yapmakta ,.e hiltün evaletle.ri 
gezmektedir. 

Paris, 11 (A.A) - Şili ve Peru El
çilikleri Fı anco'yu tanımak üzere ken 
disile miizakereyc giriştikleri hakkın. 
daki haberleri tekzip etmir;lerdir. 

T oplaı ı Olacak 
~~ele emri verdiğini vgöste~ek

ır. Ordu kumandanlıgının bır a
dını toprak bile olsa mücadelesiz ver 
lnenıesi emredilmiştir. 

A.Yrıca Çang Kay Şek'in cenuptan 
lhnale doğru yeni ordular ve harp 
~~!-eryaJı yola çıkardığı bildirilmek
~ır. 

~--·~~~~~~~--~----~~~~------~~~~ 

Londra, 11 (TAN) - Amerikada.n 
bildirildiğine göre, deniz silahlarının 
tahdidi hakkında Amerika devleti
nin yapmış olduğu teklife Ja
ponyanın yanaşmaması ve zırh• 
h toplarının 15 pustan aşağı ya
pılması hakkındaki teklifi diğer hü
kumetlcrle beraber Japon hükumeti• 
nin de kabul etmemesi üzerine, A• 
merika Harbiye Nazırlığı da, tezgih
ta bulunan zırhhlnnnn 15 pus çapın
dan daha büyük toplar koymıya ka• 
rar vermiştir. Bu zırhlılann topla.rl 
16 pusluk olacak ve attığı gülleler 
ı 7,5 mile kadar tesir icra edebilecek• 
tir. Beher zırhlının her tarctinde 3 
top bulunacak ve bir zırhlının 16 pUI 
luk topları mecmuu 9 olacaktır. 

bı·~aPon mahfilleri ise bütün bunlan 
l of addetmekte ve yeni milzakere-
el'de iyi neticeler elde etmeğe matuf 
Olduğu fikrini yaymaktadırlar. 

Belcsika 
Berline 

Başvekili 

Gitmiyor 
aı·Uksel, 11 (A.A.) - Nc:ltimı Bt-J

g~ gazetesi :J zıyor. Bazı e..:nebi ga
tctelerinin iddialarına rağmer: Van 
Zeela.nd, cilınya iktısadiyatının ihyası 
hakkındaki t&hkikatına devam etmek 
Uıere Berlinc gitmiyecektir. S mdiki 
halde Başv~kilin yaptığı aııket ken
~~sinin Yeni bir seyahate çı",.tır ıtsrna 
luzurn ı;östonnemektedir. Van Zee
land, §imdi hazırlıyacağı raporun 
rnuhtelıf unnurlannı toplama.illa me§ 
ruldur. 

Ankara Valisi 

Buraya Geliyor 

1 ~nkara, 11 (TAN) - Vali ve Be
edıYe Reisi Nevzat :tatanbula hare
:: et.ti. Bay Nevzadm Avrupaya gi

,.~ lııt.1'@rf dolru delfldf r. 

Şark Memleketlerinde 
Hind ulan milliyetperverleri: 

---
H afta içinde iki Şark memleke-

tinde iki mühim hidise vuku 
buldu. Bunlardan birinin sahnesi 
Hindistandır. Hindlstanda birkaç 
aydır mühim bir kanunu esasi buh. 
ram devam ediyordu. yapılan son 
umunıi seçimde Hlndlstamn altı bü. 
yttk Ulkesinde mUli kongreye bağlı 
mllliyetçiler kahir ekserlyetler ka.. 
sanmışlar ve bunların iktidar mev
kiine geçmeleri beklenmişti. Fa'kat 
Hlndifltan Jauıunu e&Misl Ulkelerin 
ba§Janndaki \.'&illere, ieabmda bü
kü.metleri azletmek salahlyetlerinl 
verdiğinden rnilllyetçUer bu salahi. 
)etlerin kullamlmıyacağrna dair te... 
minat hdemltler ve Ulcak bu temL 
natı aldıktan sonra it bqma gele
ceklerini söyleml§lerdi. 

Buhran bu yüzden Deri geldi ve 
aylarca sttrdtl. Bu müddet zarfmda 
Od taraf ta noktal nazarım anlat
Dllf, nihayet Uç gün evvel toplanan 
mllU kongre idare heyeti, valilerin 
haiz olduklan müstesna salihlyet. 
leri kolay kolay kuUaııamıyacaJd 
nna dair kanaat hisd oldutunu bD. 
dlrmlt ft mDli kongre Anımm ek-

.... ..._ ........................................ ~~ ........ ~ ......... ..._ .................. . 
YAZAN: ÖMER RIZA DOGRUL 

• • • 
ı • ................................................ ;;.;;; kı::.a ... ~Jao yerlerde iktidar di.dir. Gandi, kongrenin mutedil 

mevkllne geçebileceklerini taminı zümreleri üzerinde tt>Sir etmi~ ve 

etın~tir. nihayet son müsbet karar verilmi~
Mllli kongre tarafından verilen 

karar içinde dikkate değer çok mü
him noktalar vardır. Bunlann en 
mühimmi ifj başına gelecek mUli 
hükômetlerln hedefierinl anlatall
lardır. Mllli kongreye göre bu mll
li hükumetler, Hindistanm emelle: 
rini tatmin etmiyen kanunu esası 
Ue mücadele ed~Jder, diğer taraf. 
tan bir inşa siyaseti takip ederek 
Hlndistanı kalkındıracaklar ve Bln
dlstanı Britanya hiikümetl tarafın.. 
dan istismar edilen bir memleket 
olmaktan çıkan.caklardır. 

Bu suretle mllU kongrenin il.in. 
dlstanm yansmdaa çok fazla ülke

lerde iktidar mevkiine gelmesi yeni 
bir mUcalıede devri açacaktır. 

Verilen mal8.mata göre mDU kon. 
greyl bu karan vermlye aevlreden 
im.O bllh•ffa eski mDli lider, Gan-

tir. 

Kararın verUmesi üzerine, Hin. 
diMtan Ülkelerinde L, başına geçen 
ekalllyet partileri istifaya ve milll
yetçUer hükilmet teşkiline başla
nuşlardır. 

Hlndistanın glrlşe~ğt yeni dtwir, 
hl~ şüphe yok ki büyük bir ehem. 
miyetl haizdir. 

Filiıtinin lak.imi: 

M tihim hadiselere sahne olan di
ğer bir Şark memleketi Fi

listindir. Son yirmi sene zarfında 
yüz binlerce Yahudi Fillstine yer. 
Jetti. Bunlarla memleketin asıl sa
hibi olan Araplan uzlaştırnuya lm
kin hisli olmadı. Bu vaziyet karşı. 
unda lngUtere hükumeti Filistin ü
zerinde cerrahi ameliyat yapmak ve 
burada bir Arap devleti Ue bir Ya-

hudi devleti vlicude getir.niye ka. 
rar verdi. Bundan başka lngiltere 
hükumeti Filistindeki mukaddes 
makamatı ihtiva eden bölge.}i ayı
rarak hunu daimi mandasınm altı
na alma_}1 kararıa.,tırmış bulunu. 
yor. 

Yahmliler \'e Araplar tarafından 
da itiraz ile karşılanan bu pli.n bu 
a_}·ın sonlarına doğru Milletler Ce

miyetinin mandalar heyeti tarafrn
dan tetkik edilecek ve tasdik edil. 

dikten sonra l\lflletler Cemiyeti Kon
seyine ımnulatt • Oradan da tasdik 
olunul'8a, Yahuul Ye Arap muhale
fetine bakılmıyarak tatbik edilecek. 
tir. Fillstinde teşekkül ede<'.ek Arap 
de\.·Jeti isterse Ma,·erayı Erdün ile 
de birleşecek '\'e bu suretle büyük~e 
bir de'\·let 'ii<'ude getlrcektir. 

lnglllz planının neşri üzerine Fills. 
tinde mühim hadiseler vuku bulma. 
ması orada herkesin, meseleyi her 
ne şeklide olursa olsun halle taraf. 
tar olduğuna ali.met sayılmakta -
dır. 

Bunun böyle olup olmadığı Uerl
de anlaşılacaktır. 

Almanya - Avusturya bir 
Matbuat mütarekesi yaptılar 

Viyana, 11 (A.A.) O Muhtelit Al
man - Avusturya komisyonu kat1 
neticeler istihsal etmeden mesaisine 
son vermiştir. Komisyon kuvvetli bir 
ihtimale göre yakında Berlinde to~ 
lanacaktır. Bununla beraber komia
yon bir nevi matbuat mütarekesi ba

zırlamıya muvaffak olmuştur. 811 
vesika 1935 senesindenberi iki rnenı
leket arasında aktcdilen dördUnctl 
mütarekedir. Yeni mUtarei<e muci· 
bince her iki taraf aldıkları maUim&
tın sıhhatini daha iyi kontrol etmeyi 
ve yapılacak tefsirlerin objektif ol· 
masma dikkat etmeyi taahhüt etmek 
tedirler. 
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OKUMA MESELESİ : 

Memlekette Ki a 

Mecmua ve Gaze e 

Sa ışı 
Memlekette kitap, mecmuıı w ga,. 

zete baskı ve atJşı hakkmdn (Uus) 
refiklmizde bir tetkik ynzı. ı okuduk. 
Tetkiki yapan ınuhnrrir arJmdns bu .. .., 
uç okuma " ıtn ı haldunda şu nıa. 
Himatı \'eriyor: 

1934 de memlek~timizde ~·ekfuı o
larak 1468; 1935 de 1618; 1936 da 
1972 kitap çıkmı trr. 

Yine ayni enelere göre: 1931 de 
186; 1985 de 174; 1986 da 160 dergi 
çıkmıştır. l l<ette :\'ah zrn tabirini iicleta mem-

ııasına ~lı . ancı seyyah hareketi ma
l ede Yal :loruı. Bu bakımdan Türkl· 
tnllerıe nı~ lstnnbul ehrine, o da ge
tacıır n~CÇıcJ olarak seyyah uğramak 
~evk '1çln ğer bölgelerimizde, ancak, 
f~iıı dol değil, herhanglblr tetkik 
dtit edı ~o an tektlik fedakiirlara te a-

iSMAiL HAKKI 
Gazetelere gelince: 1984 de 39; 

1935 de 42; 1936 da 36 gün delile ve 
1934 de 87; 1935 de 76; 1936 da dn 80 
gündelik olmıyan gazete çıkmıstır. (Mülga Darülfünun Terbiye Profe•Örü) 

l)·· 3 ruı. 
b O\•fı getf 

Jı kı ren ecnebi seyyahı, şUp-
leriın1zınYll'ıetJ1 bir §eydir. Fakat . ehir 
\ oteı ı k e en~ • 0 nntn., eğlence yerleri 

Muharrir diyor ki: Her şeyden önce kendi kendimize itiraf edelim. Bu

gün okullarda tatbik ettiğimiz metotlar, kullandığımız kitaplar, çocuklara 

verdiğimiz bilgiler ulusal ekonomi prensibine uygun mudur, değil midir 1 
• 

Umumi netice r;;u<lur: Kitap bn mıı. 
snyı ı artmıştır. 

Dergi ba mrı. ayı ı dü mli,. tilr. Bu, 
belki normale do ~ru gidi tir. yazete 
5al1 ında bir dursuzluk mrdır. 

Kltaplann mahiyeti, her yıl okuyu· 
cunun isteklerine ve dünya hiidl ele. 
rine bağlı olııral< debrfşlyor: Mesela 
1985 \"e 1986 run on altı aylarını bir 
kar§ıla .. tıralım: 

>ı_ - iııların h • ·:-ne kiracı 1 arekete getiren, evle· 
ti \'eten 1 ' nakU \'nsıtnlnrına mUşte-
lcaJ'llağı O~dturlıınJnde bUytik bir gelir 
~ll:ıdır y uğunu hesaba katmak lfi
tııt11ıh';ad e_.rıı turizm isJn bir istatistik 
l· •gtnd • e hık· a.n, onun seneden sene-
d 1 ı afını t k' 0 uııu a 1P edemf\·oruz. Ana-
.., n herh · • "''1: ka.. nngıbir noktasında bi-
3 --ancı ı 'an beıub 0 up ela lstanbala uğramı 
tallbuıcıa ~ lı kimseler pek azdır. Is. 
l'aeı \'e 3.aztıı.: evlerbı \'e otellerin ki 
~llkarad~~şt~rilerinin çoğunluğunu, 

ll'ıerkezı~/ahut, Anadolunun dJğer 
teşkiı d' ınden akın eden yolcular 

e •Yor. • 
Son :l'ıll 

k~nd;. arda turizmden milyonlar 
el ~'llıı .. 
ost l'u so3·Jeyip durduğumuz 

tı~ıınız ;o~ıa\)'n istntistil;;lerine bak
l'akaınıara it.~ bizim i~in pek faydalı 
Rosıav t Rornıel<teyiz. 1986 da Yu-
1 1.. ttrlznı 
n~llfirıl' . rnerJrn7Jerine akın eden 
dır. [945r~ı 3·ekfınu bir milyona yakın 
6• 3'eru, ,:e l6 kişi ] . Dunlann 687,326 
1982 ile 

193
aneak 2.37,590 ı ecnebidir. 

ında ecııebıG ~rasındnl<i seyyah a.rtı-
1.tu 4\'olcuıa hı esi 820,000 kadardır. 
31; t 'er r lO,ooo Yugoslav \'atanda 
)·~·OOo Jr.t:~ ı,ıoo pnn iyon ,·e oteJin 
rıı·n 2 lib: 1/• 25,000 odasında 5 mil· 
I . ~ lerdir· ll Us ur bin gece hesafü öde· 

1~!~ &~11j . Unun dn. 3 milyon 6 yüz 

11~~ llara~erıı Yolcularmdır. Yerliler 
bııer 10 ~zla 1 G buçuk milyon, ec-

ti l)enıek k~1!Yon lira bırakmı~lardır. 
1 Ztn flıerı. hır memlekette c\·velfi tu-
lltd l\Czl • · a ot erını tavin etmel< bun-RUJ' eJ, h ,, • ' • ' ıııu ı•ansiyon, e~lence yerleri 

tı b esses 1 • 
er se\i . e erı ve umumiyetle haya 

bllıe!{, \'(' ~ eılp halka göre organize et 
uı esas .. 

l • llıaf( 1A muşterl sınıfı içerden 
lrr aıırn ... ı· "a \·e • he ıyor. Se~"-·ah kalaba-
~ egı~ ,,, 
he e~ıen . ceye geli3·or: Kalabalığın 
alktır. ~in temeli ise bizzat yerli 

llıaru~'I d 
1 

ebı yen.eni, nncnk, l\lı.ır
al'asında 0 

duran Türk yelkenlerinin 

• lko1cul programının 30 
1 uncu sayfasının 13 ün

cü fıkrası ilkokulun bütün f aa
liyetlerini ekonomi prensibine 
tabi tutuyor. C f ıkraıında di
yor ki: ''Okuldaki bütün f aa
liyetlerde zaman, malzeme ve 
enerji israfına meydan verme· 
melidir,,. Nekadar doğru, de
ğil mi? Hele eğitim ve öğre· 
tim işlerinde ekonomi prensi
bine tutunmak nekadar güzel, 
değil mi? Fakat acele etmiye
lim. "Ekonomi,, sözü mücerret 
bir ıözdür. 

Bu işte ekonomiyi istemek doğ
rudur. Ancak herşeyden önce bu 
işte ekonominin ne olduğunu, ne 
olabileceğini anlamak o da çok 
doğru bir iştir. Bu ihtiyatın ne ka
dar haklı ve yerinde olduğunu gö
rüyoruz. Çünkü C. fıkrasının ikin
ci cümlesi şudur: "Mesela talebe 
derse girer ve dersten çıkarken, 

dershanede derse knlknr ve oturur 
ken fazla zaman safretmemesine, 
kendisine verilen işi en kısa bir 
zamanda yapmasına, hesap dersin
de bir mesele halledilirken mese
lenin uzun uzadıya tahtaya yazdı
rılarak vakit kaybedilmemosine 
dikkat edilecektir. Öte yandan ta
lebenin defter, kftğıt, kalem, mil· 
rekkcp ... " 

• şte programın ekonomi prcn 
1 sibinin tntbikından anladı-

cağına dikkat edelim. Sırasilc: 

1 - Kapıdan çıkar çıkmaz delice 
koşmaya başladı ve ilerideki ar
kadaşının ensesine bir tokat vur
du! .. 2- Duvarın dibinde aç, sıska 
bir kedi var. Yerden bir taş aldı, 
bu kediyi taşladı ... 3 - Yolda elek 
trik direkleri var. Bunlardan biri-

nln dibine geldi, yerden bir taş al
dı, bu taşla vurmaya başlah: Dan! 
Dan! ... 4 - Bahçe kapısından içe
riye girdi. Dk iş olarak armut ağa
cının dalım kopardı. Uoundaki yap 
rağı ağzına götürdü. Bir müdd~t 
çiğnedi. Birden bire tükilrdil. 5 -
Birden aklına birşey gelmiş gibi 
koştu. Orada güllerin dibine işe
meye başladı... 6 - Kapıyı çalı
yor, fakat deli gibi çalıyor. Anne
si kapıyı açıyor. 7 - Bağırıyor, 
karnım aç be! yiyecek versene be!. 
Ne varsa tıkıştırdı. 8 - Şimdi eli
ne bir çakı almış, kutunun kapa
ğını delik deşik ediyor!.. Bunlar 
saymakla bitmez. 

sathı bir kısmını sahneye çıkarma 
ya ve hakiki temsiller yaptırmaya 
muvaffak oldum. Piyes mevzula
nm kendimiz bulduk, bu piyesleri 
kendimiz monte ettik, kendimiz 
dekore ettik, kendimiz oynadık, 

kendimiz tenkit ettik. 

B UtUn işleri kollektif olarak 
yaptık ve muvaffak olduk. 

Bir gece aktörlerden biri rolU ol
madığı için dışarıda halk arasında 
oturuyor ve bana soruyordu: 

"Nasıl, sufii;:-!e mi oynuyorlar 
bu akşam?'' dedi. Cevap verdim, 
"Hayır, her zamanki gibi tulQ.at!" 
dedim. Genç adam ilave etti: 
"İnanılmaz şey! Ne gUzel konuşu· 

yorlar!". Tutuk, korkak gençler i
çin bu muvaffakıyet mukadderdi. 
Fakat bu neticeyi edebiyat dersin
den almak mUmkUn değildir. Bunu 
ancak tul~at olarak oynanan ve 
mükerreren oynanan piyesler, sah
ne hayatı, icat ve ibda tecrübeleri 

kazandırabilir. Ben 25 yıl önce 
Şemsülmekatiptc ders nazın iken 
§imdi orta okul öğretmeni olan bir 
talebemi kekemelikten de kurtar
mıştım . 

Bir talebe ilk okuldan lise sonu
na kadar tabiat bilgisi, fen bilgisi 
okur, öğrenir .. Tegaddi, temessül,, 

1935 5in on oltr aymcla f el efeye 
ait 12 kitap çıkmı. tır. 1986 nm a~ ni 
müddeti içinde i e bu ayı 6 yn dUs.. 
müştür. Ayni enclerln oyni zamnn
Janno. göre cllğer e erler şu seyri ta
kip etml. lerdir: 

leveran nedir derseniz cevap verir. 1935 de o yııl Ulmlerden 267; 1936 
da 829; Dine o.it eserlerden 1935 de 
19; 1936 da 7; filoloji 1985 de 85,· 
1934 de 41; naznrj Ulmlerden 1985 de 
54; 1936 da 72: tatbiki ilimlerden 
1985 de 142; 1936 da 243; Güzel S:ı. 
natlardan 1985 de 18; 1936 da 94; 
edebiyattan 1985 de 181; 1986 da 
119; tıırlhe ait 1985 de 75; 1936 da 
86 kitap çılmrılnu tır. 

Fakat dUşUnUnUz bir kere bUtUn 
bu bilgilerin son gayesi ne idi! A
demoğlu yerinde fizik alemine in
tibak etmek, daha doğrusu bu ale
min kuvvetlerini beşeri sonlar için 
kullanmak, sözün başka türlüsü, 
sosyalleşmek değil mi? 

N c gariptir ki okulda yıllarca 
öğrenenler ne bir aşı yapa

bilirler, ne bir ağacı muayene ede
bilirler, ne dikmesini, ne bakması
nı, ne de kullanmasını bilir. Dk 
defa 4 - 5 dönüm bir araziye sahip 
olan tahsil görmüş adamın acıklı 
durumunu düşünGn. Bu adamın 
bilmediği şu noktalar bakınız, ne 
kadar milhim şeylerdir: 1 - Ara
ziyi ihtiyaca. ve vesaite göre en 
makul şekilde bölmek. 2 - Bura
ya dikilecek ağaçlan ve çiçekleri 
seçmek, bunları en ucuz ve en e
min şekilde yetiştirmek. 3 - Mü
racaat edeceği kimseyi seçmek. 
Bu adam bunlann hiç birini yapa
madığı için duygularını okşıyan 

bir bahçıvana servetini teslim eder, 
sonra da zararlarını öder. 

Art.ık ulusal ekonomi prensibi
nin nasıl tatbik edileceğini proğ
ram yapmak mesuliyetini üzerine 
almış olanlar düşUnmclidir. Benim 
çok açık olan kanaatim şudur: Bu 
günkü okul binası, bugilnkü öğret 

men ve bugünkU bütçe ile yapıl· 
mak istenilenin 10 katını yapmak 

mümkündür. Yalnız bir şartla: lşi 
hakiki teknisiyenlere bırakmak ve 
tekniğin zaruretlerine katlanmak 
şartiyle. 

lJd :!!enenin bu son nltt a~'Uln alt o. 
lıuı rakamlarda 936 lehine bilyilk bir 
fark \'ardır: Yekfm olarak dokuz yüz 
otuz be:; 790; dokuz yüz otuz nlu ise 
1046 dır. 

Neşriyat nrnsmda tnrihi erlere 
sosyal ilimlere filolojiye alt olan ki· 
tapJnr snyı ında bir o:rtı \'ardır k4 
bunu da ldtnpçıhı;'lmız için mlisbet 
bir hadi e teliikkl ediyoruz. 

TUrkiyede en çok kitap ba an dl!\. 
yet olarak, 1 tanbul rakip izdir. 

Son üç senede dergiler sayı bakı. 

mından azalmıştır: 1934 de 186, 1935 
de li4, 1936 da 160 dergi çıkn11"tır. 

Bu dergilerden 6 sı hnftucla iki, 25 1 
haftada bir, l3 ü on beş günde bir, 
67 si aylık, 9 u iki nydn bir, 28 U U.o 
ayda bir ~ıkmnktadır. 

Dergilerin 1936 mn yalnız ikinci 
n.ltı ayrnclnki sa31 ı 144 dür. 

Gündelik ve gündelik olmıyarnk 

1934 de 126; 1935 188, 1936 da 116 
gazete çıknustır. 

1936 da ~ıknn l l 6 gazeteden gün. 
delik gazete çıkartan \•ilfıyetıerimlz 

şunlardır: Ankara 8, Ayclın 1, Balı. 

kesir 1, Diyarbekir 2, iç.el 2, lstanbul 
17, iz.mir 41 J{onya 1, l\lardin 1, Sey. 
han l, Smıs 1, 1'rnlızon 2. 

l\onı ' onların ze\'ldne' Mirnl( eder. ğı, en s~c ve en şekli mahiyette 
bi~ ö;. u ?1enıcJel<et h:tatistiklerinin bir vakıt yahut nakit kazanmak 
dur: ~tettı~i diğer hir hnkikat de tın· fikrind<:n. başka . birşey değildir: 
ketıercıClıebıler bilhassa yakm menıle- HalbuJu ıns~n bırden bu ckonomı 
l'tı.ya e en g(•hnektedirler. Yugosla\·- sözü ile yenı .~etotıar arasında bir 
lılelllll'~ SX>k ~·ahancı turist en yalnn münasebet gostcrileccğini sanıyor. 
ra ~" et 01aıı Çekosluvakyndan, son !nsan sanıyo.r. kl ekonomi prensibi 
daıı ge~ıs~uryadaıı, nihayet. Almanya- bize talebeyı en çok cehde götU
fiı, 8 bin~or. 70,ooo Çek seyyahına kar ren, fakat ~n. az yoran, en az za
lrı~IJit . kadar Amerikalı 9 bin kadar manda bllgıyı en iyi kazandıran, 
~ '-''1lı1 'ar. llemel< ki 1.ıır' gUn Türki- çocukların şahsiyetini en çok ol
da, u~~ llletkezlerl bilha !ia l\lısır- gunlaştıran metotlar tavsiye edile
lliz de\:l elle, Irakta.' ıranda, Karade- cek. Maalesef ~iç böyle değil. Prog 
l>asrncıa etl:rinde, nihayet şark Avro- ramda ya~~~ıgı .gibi öğütlerin "ilk 

llizde ~~5.~eri bulacaktır. eğitim \'C .ogretim prensipleri" ile 

Bu çocuk ilkokulun son yılını, 

son sınıfını bitirmek üzeredir. Bu 
çocuk tam '5 yıl türlü dersler oku
du, türlü fi}(irler aldı. 

'Q]{UYUcu' ME'kTURLARİ 
• . t '". - ~ . ~ ·' ' • ..; .... .• ·.· . . . 

Gündelik olınıyan gazeteleri de şu 
vilayetlerimiz çıkartıyor: Afyon ı, 
Amasya 1, Ankara S, Antalya ı, Ba.. 
lıkcsir 2, Hlleclk 1, Bolu l, llursa O. 
Ç.a.nakkale 1, Çank1n 2, Çonım 1, I>o
nlzli S, Eliıziz 2, Enurum 1, Esldşe-

hir 1, Gaziantep S, Giresun 2, Gümü~. 
hane 1, 1 pnrta 1, lstanbul 9, Kars ı, 

Kastamonu 1, Kay eri 1, Uırklnrell 
2, Konya S, Kütah~·a 1, l\lnlatya 2, 
Mani a 2, l\fara.5 2, Muğla 1, Niğde 
1, Ordu 3, Hizc l, Samsun 3, Seyhan 
3, Simıı• J, Sıvns 2, Tekirdağ 1, Trah .. 
zon 1, Urfa 3, Yozgat 1, Zonguldak z. 

ea oıunab~lrunku \'aziyct şöyle hulfı- alakası nedıranlaya.madık. Bunlara
".eııe llliJq~lr: Anadolu J tan hula her meli yaşa~n . kaidelerinden başka 
lnpı~or ..... l'J nrtan bir turist ihracı birşey dcgıldır. Herşeyden önce 
ne · •'ak t d' · · t l>ansiJ a lstanbuhla ne oteller, kendi kcn ımıze ıt raf edelim. Bu 
~e:rıeri a. onıal', ne cg"'lence \'e gezinti gün okullarda tatbik ettiğimiz me-
\• IJl.I ~ 1 d w e~a onla · 0 c~lan rnhat: ettirttek • totıar, Jrnllan ıgımız kitaplar, ve 
bet CdiJ tın tnadui imkimları ile ni!f- çocuklara kazandırma« jstcdiğimiz 

llo t ecek bir hnlde cle~ildir. bilgiler ulusal ekonomi prensibine 
dar ll.<ıfıı~teı ile Kadıl(öy nrnsmdnki uygun mudur, değil .midir? Terbi
doı Şın l olu bir kalabalık günde yede ulusal ekonomı Prensibi dc
lar, nı~:a «:ıkınız: nı lldetler, yn)a- mek. şu demektir: Türk sosyetesi
~onıar ot iklc•tıcr, otomobiller, kam- nin hakiki hayatına henUz elveriş
i •o ob" 
ll.l'J bitibl U~ler, yUk \'e yolcu nrnba li olmıyan çocukları bu sosyetenin 

iki ta-r rlcrı Ue boğ ı'.juyor. Yolun ev meslek. devlet ve beynelmilel 
d · .. ıncta hl · ' ıtını1 de 1i rer met:relık ynya kal- hayatına alıştırmakta en kısa, en 
1>•1ııı:ı1111 ~ I, toprak tt'S\iyc i dahi yn ucuz ve en çabuk yolu tutmak.,, 
Dıatta e ş.:·. htnnbuJ belediyecilikten Eğer bir misal verirsem mnksa-
tıi e>lıirn T·-sıt, e.n hafif urbanizme ya- dımı derhal anlamış olursunuz : 
itine k cı ıge l bu lld tabiri asla biribi-
llçin l>l~rıştırnıarnnk lflzım ! ) ge~ınek 

:nı unı hl'kliyorl 
7. C\ \CI A 

harını u lstnnbulu \'e Marmara 
e3) ah ' onrn. bir ln5 bölgesini ~·erli 
lnı di.ı ~kınlan l~in , v~ onlann kese. 

lehi tu ~ncl't-k organize edelim: Ec-
rızmı ı 

lıHğind ltı temPI üzerinde ken-
en inkisaf ed cektir. 

Fclih Rıfkı ATAY 

S aat tam 12. Mahallemde 
ki ilkokul çocukları öğle 

paydosu yapıyorlar. Biribirinin ar 
dından oiml kapısından çıkıyorlar. 
Bir tanesini sizinle birlikte takip e
delim ve ne gibi hareketler yapa-

Fakat dikkat edilecek nokta 
şudur: O günden bugüne l:nı çocu
ğun tavru hareketleti değişti mi, 
değişmedi mi? Çok yazık ki hiç 
değişmedi. Yine kediyi taşlıyor, yi 
ne güllerin dibine işiyor, yine bar
bar bağırıyor. Korkunç netice: O-
kul bütün yenilik iddialarına rağ
men çocuğun sosyal şahsiyetinde, 
yani tavra hareket sisteminde en 
ufak bir değişiklik bile ynpama
mış! Ne yazık değil mi? Bu ter
biyenin adı "muvaffak olmıyan ter 
biye" olsun. 

Şimdi size muvaffak olan ter
biyeyi bir misal ile anlatayım. Al
tunizade mahallesinde bir otobüs 
garajı vardı. Burada futbol me
raklıları bir klilp yapmışlardı. Bu 
klüp etrafında 14 • 20 yaşlarında 
hemen yirmi otuz genç vardı. Bun
lar umumiyetle her talebe gibi çe
kingen, korkak, beceriksiz mnhlUk
lardı. Tesadüfün bana verdiği frr-

------- - -

s İSTİYORUZ 
Sayın Bayım, 

ôtedenberi Tan gazetesini okur. o
mın kıymetli yazılnrmdan çok zevk 
duyarım. Hele "okuyucu mektupla
rı .. başlığı altında, ara sıra çıkan ya
zılarla efkarı umumiyoye tercüman 
oluşunuza bayılıyorum. Çünkü; ha
kiki ve insaflı göıiişUnilzle yazdığı-
nız bu yazılarla okuyucularınızın bir 
çok dertlerini tedaviye vesile oluyor
sunuz. Bu noktai nazarlardan ben de 
çok haklı ve mühim bir şiknyette bu
lunacağım. 

Tifo salgını karşısmdn temizliğe i
tina edilmesini bütiln gazeteler yıız
dığı yazılarla tavsiyede ~ulunuyorlar. 
Fakat temizlikte en bUyük fımil "su,, 
dur. Güzel hava ve sakin muhitile 
tanınan muhitimiz, susuzluğu ile 
Kerbeliidan farkı yok. Evvelce hiç 
olmazsa geceleri saat 20 den saat 6 
ya ve gUndilzleri de 12 den 13 e ka
dar yemek ve temizlikte kullandığı
mız Elmalı suyu bırakılır ve biz de 
istifade ederdik. Son günlerde ise gün 

düz bir dirhem su gelmediği gibi ge
celeri ancak saat 24 ten sonra 
iplik inceliğinde akıtılan su saat 5 te 
kesiliyor. Bir iki teneke su toplıyn.
rak günlük ihtiyacımızı temin edebil
mek için geceleri uykumuzu feda et
tiğimiz halde ona da muvaffak ola
mıyoruz. Binaenaleyh, hiç olmru:sa 
gündüzleri saat 12-13 ve geceleri 
de saat 21-22 de olsun günde 
iki saat su bırakılmasını, "fakat gür 
olarak,, tifo salgını çektiğimiz 

şu günlerde bize sıhhatimizi ko
rumak vo geceleri rahat bir 
uyku alabilmek için gerekli ma
kamların dikkat nazarını çckmckli
ğinizi , mürşit gazetenizin kıymetli ve 
insani yardımlarını esirgememesini 
derin saygılarımla dilerim.,, 

Göztepe: İstasyon cad. N. 69 
H. Ergun 

• 
YİNE SU DERDi 

Geçen gün ~inci sahifemizde o-

kuyucu mektuplan arasında birknc 
satırla bir okuyucumuzun Maçknda 
Teşvikiye camii yanında merhum 

Binbaşı Saidin hayır eseri olan çeş
mesine itiyacı karşılıyacak su veril· 
memekte olduğunu yazmıştık. Bu o
kuyucumuz dün yine matbaamıza uğ· 

nyarak bu halin devam edip gitmek· 
te olduğunu, halkın sırf içmek mak
sadile alacağı Uç litrelik bir şişe su 
için tam üç saat nöbet beklemek ve· 
ya vakit kaybetmek mecJuriyetinde 
kaldığnu, suyolcuya muhalle mümes
sili vasıtasile söylenildiği hnlde na
zarıdikkate alınmayıp sırf suyolcu· 
nun ihmali yüzünden halkın bu müş
kUiatı çektini anlattı . Belediye su
lar idaresinin, bu vaziyeti ônliyC'rck 
bu semt halkım suya kavuşturma
sını bekliyoruz. 
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1Vlilli Küme Maçları Dünkü Oyun 1arla Bitti 
FENERBAHCE SA.MPiYON OLDU 

Giineş Takımı~ Fenerin 
~,, ;ıı şıs nda 3 · 1 Yenildi 

( NAKLEDEN: EŞREF ŞEFiK ) 
Dün hava pek sıcaktı. Maçtan 

evvel havadar bir yerde oturan 
bir arkadaşın evine serinlemek ü
zere gitmiştim. Konuşmıya daldılt. 
Maç saatini kaçırdık. Milli küme 
maçlarının son ikisini radyodan 
takibe mecbur kaldım. 
FENERBAHÇE - GÜNEŞ MAÇI 

Alıkışlan işitiyor musunuz? Şim
di Gilneşlilerle Fenerliler kol ko
la sahaya giriyoPlar. Bu samimi 
hal karşısında herkes memnun al
kışlıyorlar ve talnmlar şöyle di
ziliyorlar: 

meler vuruldu. Hakemin düdüğü 
işitiliyor. Bu hadisenin büyümeme
si için hakem vakanın yerine koş
tu, Esadın burnu fena halde kanı
yor. Salahaddini çıkardı. Esat ta 
saha kenarında tedavi ediliyor. 1-
ki taraf oyuncularr biribirlerinin 
ellerini samimi bir şekilde sıkıyor
lar. Hadise tatlılıkla, büyUmcden 
orada iki oyuncu arasmd ' kaldı. 

FENERİN GOT .LERt 

• ı r · 

Fenerbahçe: Hüsamettin - Ya
şar, Lebip - Reşat, Angelidis, 
Fikret - Naci, Niyazi, Namık, E
sat, Orhan. 

15 incı dakikada Güneş kalesi
nin önü karıştı. Çekilen top, Gü
neşli Faruğun eline çarptı. Güneş 
aleyhine penaltı verildi. Nnmık cPk 
ti. Gol!. Dünkü maçta kale önündeki tehlikeli vaziyette bir enıtantane 

.. 

Jlvni kurtarıyor 

Top Kupasını 
Kurtul us 

1 

Kazandı 
Top spor mecmuası tarafından 

dört gayri federe ve dört federe 
klüp arasında tertip edilen kupa 
maçlan finali diln sabah Taksim 
stadında Silleyınaniye ile Kurtu
luş arasında yapıldı. 

Havanın çok sıcak olmasına 

rağmen stada yine iki bini b~ 
lan büyük bir kalabalık toplan-
mıştı. Şazi Tezcanın idaresinde 

yapılan maça her iki takım en kuv
vetli kadrolarile çıkmışlardı. nk 
anlarda haklın oynıyan Silleyma

niye mütemadi surette Kurtuluş 

kalesini sıkıştırıyordu. 15 inci da

ikikada da Dani§in şahsi bir akmi
le birinci golü yaptı. Kurtuluş bi
raz sonra Polyenidis'in ayağile 
beraberlik golünü yantı. Ve ilk 

devre bu vaziyet değişmeden 1-1 
beraberlikle nihayetlendi. !kinci 

devreye takımlar büyük ~ir azim
le çıktılar. Ve kupayı alabilmek 

için bütün enerjilerile oynamağa 

başladılar. Akınlar ka1"3ılrklı <>
luyor ve zaman zaman her iki ta
raf tehlike geçiriyordu. Nihayet 
25 inci dakikada talih Kurtulu§& 
güldü. Ve santraforlan Süleyma
niye müdafiinin hatasından isti

fade ederek takımın galibiyet go
lünü yaptı. Ve müsabaka nihaye
te kadar bu şekil değişmeden Kur
tuluşun 2-1 galibiliyetile bitti. 

Ondan sonra galip Kurtuluş ta

kımına Top kupası merasimle ve

rildi. 

Festival için 

Gelen Güreıçiler 

Bu yaz İstanbul sezonu içinde ya
pılacak MilletlerarasI güreş maçla
rına Finlandiya, Isveç, Estonya ve Ma 
caristanın iştirak edeceklerini yaz
mıştık. Bu mcmıeketlerden belediye

ye gelen bir teskerede miisabakaya 
gireceklerin isimlerr bildirilmiştir. 

Her biri milletlerarası tanınmış gü

re!;çi olan bunlar Finlandiyalı Nard
ling, Herme, Nistrom, Stokholmdan 
Radiye, Estonyadan Nea, Budapeşt~ 
den amhari ve Taşnaclidir. 

Güneş: Cihat - Faruk, Reşat
!brahim, Rıza, Daniş - Enver, 
Sala.h.attin, Rasih, Rebii, Canbaz. 

Hakem Şazi Tezcanın düdüğünü 
işitiyor musunuz? Oyuna başlanı
yor. Şimdi Fenerbahçenin vaziye

ti hayli naziktir. Eğer bu maçı 
kaybederse, milli küme şampiyon
luğu için Galatasarayla bir daha 
oynamıya mecbur kalacaklar. 

Güneşliler hücuma geçtiler. Mer
kez muhacimleri Rasih topu Fe
ner kalesine indiriyor. Fener mü
dafileri çeldiler. Topu Güneş mu
avinleri yakaladılar. Tekrar Ra
sih hücuma geçti. Fenerliler bir 
da.ha kurtardılar. 

Şampiyonluğa namzet görünen 
Fenerlilere karşı bugün Güneşliler 
sıkı oynuyorlar. Güneşliler bir kor
ner kazandılar. Fener kalesi bu 
tehlikeyi atlattı. 

GÜNEŞİN 1LK GOL'() 

Dokuzuncu dakikada Güneşli

ler bir korner daha kazandılar. 

Sağdan çekiyorlar. GUzel şandelle
diler. Canbaz mUkemmel bir kafa 
vurdu. Gol!. Güneş ilk golü attı. 

15 inci dakika: Fenerba.hçeliler 
ilk kornerlerini kazandılar. Tam 
beraberliği yapacakları sırada Gü
ne§in sol muavini İbrahim yetişe
rek kurtardı. 

Oyun ;nütevazin gidiyor. Fakat 
30 uncu dakikadan itibaren Fener 
bahçeliler hızlandılar. Oyun çok 

seri oluyor. İki taraf ta canla baş
la oynuyor. Fenerliler şampiyon

luklarını. tehlikeye düşürecek v~ 
ziyetten kurtulmak için orada o
lanca gayretlerini sarfediyorlar. 

38 inci dakika: Fenerbahçe üst 
üste iki korner kazandı. Netice -
lendiremediler. 

Bundan sonra Güneş kalesi bir
kaç tehlike daha atlattı ve birinci 
devre Güneşlilerin 1-0 galibiyeti 
ile nihayetlendi. 

1K1Nct DEVRE 

Devre başlıyor. Güneş sıkı bi
hücumla Fener kalesine indi. Hü
samettin çekilen şütü sıkı bir fır
layışla kalenin üstünden aşırdı. 

Fenerliler, bütün gayretlerile be
raberliği olsun kurtarmıya çabalı
yorlar. Güneş müdafaası da hari
kulade oynuyor. Bilhassa Faruk 
her tehlikeyi defediyor. 

Fenerbahçe beraberliği k'Urtara
bilirse, milli küme şampiyonluğu
nu yine almış olacaktır. Çünkü pu
vanı Galatasaraydan ileri olacak
tır. 

5 inci dakika: Fenerliler bu dev 
renin ilk kornerini kazandılar. Fa

kat netice alamadılar. Fenerbah
çeliler Güneş kalesini abluka altı
na almış halde oynuyorlar. 

9 uncu dakika: Güneş abluka

dan kurtuldu. Mukabil hücuma 
geçti. 
BİR HADiSE 

12 inci dakikada Fenerli Esatla 
Güneşli Salahadclin çarpıştılar. 0-
vuncular asabi görünüyorlar. Tek· 

Milli küme puvan vaziyeti 
~ 

....... .... 
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Fener bahçe 14 10 2 2 34 16 36 
Galatasaray 14 

. 
8 4 2 39 24 34 

Beşiktaş 14 5 5 4 22 19 29 
Güneş 14 5 4 5 33 27 28 
Gençler birliği 14 5 2 7 25 28 26 
Ankaragücü 14 5 2 7 30 31 26 
Doğanspor 14 4 2 8 28 48 24 
Üçok 14 2 3 9 26 41 21 

Maçın heyecanlı anından bir enstantane daha .. 

Fener - Güneş maçında fetin bir ilerleme 
Bu golden sonra Fenerli Esat 

burnuna pamuk tıkanmış olarak 
sahaya girdi. Güneşliler, şüt çeken 
Sa!ahaddinlerinden mahrum ola -
rak on kişi devam ediyorlar. 

31 inci dakika: Fenerliler bir 
hücum yapıyorlar. Güneş aleyhi
ne bir penaltı daha verildi. Bu da 
gol oldu. Şimdi Fenerbahçe 2-1 
galip vaziyettedir. Şampiyonluk Fe 
nerbahçeye gi.ilmiye başladı. 

39 uncu dakika: Fenerbahçe sol
dan iniyor. Topu Namığa geçirdi
ler. Namık pek sert bir vuruşla 

üçUncU golli de attı. 
Bu golden sonra maçın son da

kikasında Fenerbahçe . iki korner 
daha kazandı. Fakat neticelendire-

medi. 
• faç bitti. Milli kUmcnin ilk şam

piyonluğunu kazanan Fenerbah -
çeliler hararetli alkışlar arasında 

sahadan çıkıyorlar. 

Avrupa 
Kupası 
Maçlırı 

Merkezi Avrupa kupası futbol mü
sabakalarının geçen hafta yapılan 
karşılaşmaları içinde bilhassa Admi
ra - Genova maçı çok çirkin bir şe
kilde cereyan etmiş ve neticede ta
kımlar ikişer golle beraber kalmışlar
dır. 

44 bin seyirci önünde oynanan bu 
oyunu hakem lvançiç idare etmiş ve 
oyunun çığırından çıkmasına sebep 
olmuştur. 

Birinci devre ltalyanlann hakim 
oyunu ile ~cçmiş ve sıfır sıfıra niha
yctlenmiştir. 

!kinci devrede. ViyanabJar ilk golü 
yapmıya muvaffak olmuşlar. fakat, 
iki dak;lm sonra, İtalyanlar da bera
berlik sayısını yapmışlardır. 

Galatasaray Dün 
Beşiktaşhları 3 • 1 
MaglUp Etti 

Spikerin sesi, dün ilk maçr oynı. 
yacak olan Galatasarayla Beşiktaş 
kadrolarının tertiplerini şöyle bil. 
dirdi: 

Galatasaray: Avni- Salim, Re
şat - Eşfak, Nobar, Suavi - Dan
yal, Gündüz, Bülent, Salahattin, Kil. 
çUk Bülent. 

Beşiktaş: Mehmet Ali - Enver, 
Faruk - Feyzi, Suldur, Rifat
Hayati, Rıdvan, N8.zım, Hüsnü, Eş. 
ref. 

Hakem Fenerbahçenin eski sola
çığı Bedri. Takımların şu tertiple. 
rinden, Beşiktaş hücum hattının en 
tehlikeli oyuncusu Hakkının bulun. 
madığını, Şerefin yerine de müdafi 
Hüs;nünün geçtiğini anladım. içim. 
den beyazsiyahlıların bu hatla fazla 
gol çıkarmaları ihtimallerinin uzak 
olduğu bilaihtiyar geçti. 

Oyunun başlangıcından itibaren 
Galatasaray hücum hattının daha 
canlı olduğunu ve akınlarının daha 
sık tekrarlandığını anlatacak tafsi
}{ıtı dinledik. Beşiktaşın mukabil 
hücumları kale önlerinde büyük teh
like çıkaramadan Galatasaray mü. 
dafaasınca kesiliyordu. Galatasaray 
merkez muavininin şuurlu oynadı. 
ğını da radyoda söyliyen Çelebi iki
dcbir tekrar ediyordu. 

Beşiktaş muavinlerinden Feyzi. 
nin de gayretli ve akıllıca besledi. 
ğini Spiker methediyordu. 

iki tarafın hücum ve müdafaa 
vaziyetleri hakkında Çelebinin ağ
zından tuttuğum notlar: 

GALATASARAYIN ILK GOLU: 

28 inci dakikada Suavinin çektiği 
firikikle Galatasaray ilk golü kay_ 
detti. 

Galatasaraylılar hakim vaziyet. 
!er ini muhafaza ediyorlar. Topu 
kendi nısıf sahalarından Galatasa
ray sahasına geçirmiye en fazla 
gayret eden Beşiktaşlının Feyzi oL 
duğunu görüyorum. Faknt Galata. 
saraylılar rakiplerinden daha hızlı 
oynadıklarından hücum ~ t~şebbüs

leri hep sankırmızılılardn ... 
Bu sıralarda iki takım mukabil 

hücumlar yaptılar, fakat hepsı de 
kalelerin önlerinde hoşa çıkarıldı. 

Şimdi Beşiktaşlılar Galatasaray 

kalesine iniyorlar Eşrefe bir şilt 
fırsatı geçti. Durduraral• vuracağı. 

na vole atmak heve::;ıyle bu fJrsatı 
kaçırdı. 

iki Beşiktaş muhacimınır. kafa-

dan kafaya geçirerek yaklaştırdık. 

ları topu A vnı feda kar bir çıkışla 

\ı:aptı. 

Gündüzün sürüp sürüp sıkı çe 
tiği şütü Beşiktaş kalecisi tutW

Bülendin çektiği sıkı şütü ~ 
taş kalecisi elinden kaçll'dr. 
göğsüyle tekrar kurtardı. 

Birinci devre 1 - O Galatasar 
lehine nihayetlendi. 

!KINCI DEVRE: 

Beşiktaş ilk hamlede 
ray kalesine sokuldu. Fakat b.r 
kika sonra Galatasaraynı muJ<ıı 
hücumunu sert kesen Beşiktaş al 
hine firikik. Bu çekişi BeşiktMl 
iade ettiler. Amma Beşiktaş bir f 
daha yaptı. Suavi çekti. Sağ t 
tan Galatasaraylı Danyal avta 
kerek Beşiktaşı bozulur vaziye 
kurtarmış oldu. 

BEŞIKTAŞIN GOLU: 

Eşref sürüyor. Top Galatas 
lı Eşfakın eline vurdu. Galata 
aleyhine penaltı veriliyor. Eşref 
kiyor. Gol! .. Beşiktaşlılar bera 
liği temin ettiler. Bu beraberlik 
şiktaşlıları canlandırdı. Nazırnıı' 
güzel köşeden çektiği şütü mti1' 
mel oynıyan Avni kurtardı. 

GALATASARAYIN OTEKl 

GOLLERi: 

29 uncu dakıkada merkez ırı 
cim Bülent fişek gibi bir şiltle 
latasarayın ikinci golünü ya~ 
Galatasaray ağır basıyor. Bef11 

lılar yorgun ve ağırlaşmış gö 
yarlar. Galatasaraylılar da sı '1, 
tesirini hissetmiye başladılar· 
lar da yavaşladılar. ; 
Sağdan Danyal ilerliyor. şut 

zlyetine giriyor. Çekti. Gol'·:· .,!. 
Beşiktaş müdafaası ı;ıkı bit 

şılama yapıyor. 

KUÇUK BiR HADISE: .,,,f__ 

Halk Beşiktaşlı Hüsnüyil·. ~ 
rarak asabileştirdi. Eliyle ~1~ ~ 
re doğru işaret eden HüsnU~ 
kem Bedri dışarı çıkarmak ~ 
Hüsnü çıkmamak için da)'~ 
Hadise çıkacağa benziyor. P~ 
lıklardan bazı gayretkeşler ...ıu> 
sızmak istiyorlar. Fakat bU~J~ 
hayı sımsıkı tutan polisle: 

0
% 

vermiyorlar. Hakem Bedrt vııl 
tatil edip çıkmak istiyor· . }. ed 
taya girdi. Hüsnüyü teskır 
arayı buldu. HU nii ç1kı•·ol' 
devam ed"crk Zaten 
sine pek z vaı ... 

Işte ma<' h "t 11 

3 - l gı:ı.lıp oınr 

yorlar. 
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O kacdlaır Snc~k ki 
IRü~gaırocaır 

'Ol 

EloglJIVOlr 

r~A-~ it2t~~~~~ ... I 
······~············· ................... .. 

tı~l>AN ADAN • 
~SONRA T :n, Ulukışladan bütün hı· 
ltoı KA/

1 
le ayrılıyor. Koşuyoruz. 

~~ ~m, anormal küçük bir 
Ca.tı .. büe duyulmuyor. Ana gef-

~oıun~ren bir tablo gördüm. 
aı..... sag tarafmda küçük bir su 
... .ror ve ik' 

laıa.r b ı tarafmda geni~ tar-
~ alıçeler var. 

l'iiın U% fidaniarınm henüz bil· 
eye bstaladı• . . 

çl bir -, gı bellı oluyor. Çüt 
l anne tınan b ' 1ruyun kenarında bu-
bu, öyıe alı~esini çapalıyor. Fakat 
kiki ann bi.r anne ki, manzara ha
lrıeı bir e:ın sevişini, en çocuk sev 
~u çiftçi kadına bile duyurabilir. 
~atnı a adın da bir taraftan ha er ~ 
'1 ka.rş ' agır, meŞakkatlerile kar-
Çapa vı:Ya... GUneşin altında hem 
lı Ç0cu. ruyor, hem de arkasına bağ 
~n bguna dönUp dönüp bakıyor. 
.ı • unu ·· ~ıı.... A gorUnce bir tuhaf ol-
-ıı. Şa • , 
~ geçi gı Ytlkarı orta Anadolu-
karş11~0.rdum.. Şimdiye kadar 
!rıüteh~~nı bu manzara beni çok 
saydı "e 18 etti. Tren durmuş ol
llivle ko lle olurdu bu hayat kadı-

nu'8a dı lJJukr ı Y m ... 
'b Ş ada 

Adanada Seyhan ırmağı 
kenarındaki gazinalordan 

ÇUKUROVADA 

Ç ukurovadayız. Yolun iki ta
rafında da bağlar, bahçeler 

devam ediyor. Uzakta, tek tük ku
yular var. Öğle sıcağında Çukuro
vayı görseniz, topraktan yükselen 
buharın harelendiğini fark edersi
niz. Sıcak, sıcak, her taraf kaynı
yor. 

Kulübelerin, bağ evlerinin Üzer
lerinde kurulmuş tahtadan karyo
lalar, Adanalının geceleri de bu 

n_ıüthiş sıcaktan bunaldığını göste
nyor. Trendeki kaynaşma, Adana.
ya yaklaştığımızı haber verdi. Sa· 
at tam 12 idi. 

Garda iki hamal etrafıIDI aldı. 
Bavul ve çantaları kaptıkları gibi 
sordular: 

"- Şehre mi, emanet dairesine 
. ? 

mı ... 
Şehre inmiyecektim. Fakat tstan 

buldan gelecek olan treni bekliye
ceğimizi, şehirde 10 saat kalmamız 
lazımgeldiğini söylediler. Eşyalar
la şehre gitmekte bir mana yoktu. 
Hamallara: 

"-Emanet dairesine ... " dedim. 
Esmer yüzlü, zeki ve anlayışlı o

lanı, beni garın içine götUrdU. Çan 
taları, bavulumu gar kapısınm bir 
kenarına koydu. 

"- Biz burada bekleriz akşama 
kadar... Hiç merak etmeyin ... 

Şaşırmıştım. Sordum : 
"- Emanet dairesi, gar kapısı

nın kenarı mı?,, dedim. 
Onlar iknaa çalışıyorlardı. Bü • 

tün yolcuların eşyasını böyle ak
şama kadar beklediklerini, şimdi
ye kadar hiç bir vukuat olmadığı
nı, hatta kendileri işe veya yeme
ğe gitseler bile bu bavul ve eşya
yı diğer arkadaşlarına devredebi
cciderini söylüyorlardı. 

Yolculukta böyle takanaklı, pU
rüzlü iş, zaraı:hdır. Onun için 10 sa 
at eşyalarımı gar kapısında bekli
yecek olan hamallardan tekrar e
manet dairesini sordum. Gösterdi
ler. Eşyaları bıraktık. Ve bir ara
baya atladım. 

&l.a:rn.'P':ıl n ha.)'.11 ayrılmşrtık. 
tibi 

801 
a.r f az.ıa.. Tren cançeki§ir 

trend Uyor. Takati yok Hatta 
en · . · ' 

clılttaıı ltııp aşağıda çiçek topla.-
kun... sonra tekrar binmek m.ilm-

~ ~N4yA 
r4~ 

~ l oroelarm çevrelediği Ada· 
buçuğa nayı~ Yakla,ıyoruz. Saat oD 
la ki k gelıyor. Sıcak o kadar faz 
ll~k tiız~ trenin pencerelerine 
dilli b· VUrduk,... insan ken-

Tayyareci Lindberg 
Mühim Bir Keşif 
Ortaya Atacak 

ır .. 1 :r-ı 
lııyor. ço de, hattı Ustüvada sa-

CUk 
lltltıde ~ kaynıyor. Pencere ö-
'nıtı ~.~nıP&rtımanda duramaz-

. .. 1411eU 
lrıadaıı Çu er geçiyorsunuz ve dur 
•un\l&. ~llro'7aya doğru iniyor
~ bir • aya yaklaştıkça başı
t>unaıtıır &glrlık, içinizde sıcağın 
llefeai~ dudaklannızda kuruluk, 
llUz. e darlık hissediyorsu-

n.._~P lCa 
-· ~ k ~ denilen bir yer var. 
~ınd: ın iki yar, sanki dağ 
roruııu açıJmıı bir pencere gibi 
ile Pen~or. Daha doğrusu burası 
Sacıece k re, ne de Arap Kapazı ... 
birkaç aya boğazıdır. istasyonun 
"-.ı .,,::ım ilerisinde bir köy kah
)~ otu · Bu kahvede birkaç ihti
~kUro~uş, kahve, çay içiyorlar. 
g~. lh~~YIZ. Fakat bu Kaya. bo 
~ln "erdi~~t .h.ava cereyanına im
litı l'flı • gı ıçın olacak, biraz se-

)J)A gar esiyor. 

NAYA DOCRU 
\len· -r lce istasyonunda dondur-

•urup lnadan tutun da limonata, 
herşe; ga7.0z ve kahveye kadar 
daki t 8~tılıYor. İstasyon civarm
lar Çal ar alarda öbek öbek kadın
ter al ışıyorıar. Bu işi kadınlar, be
•iYah tlşar gruplanmışlar, hepsi 
~eyler §alv~, beyaz gömlek gibi 
bunla giyını,ler, uzaktan bakınca 
tutuş~ a~cak Yeşil Stadda maça 
fornıal sıyah pantalonlu, beyaz 
nuz S 1 futbolcUlere benzetiyorsu
da ~aıi ıı:k!· b~r yere toplanmışlar 
~b· Y tı münakaşa ediyorlarmış ... ı. 

Cukurov 
da tek tU anrn şurasında, burasın-
hnda k ağaçlar var. Bunlann al 
hut bi~ö~ e,ek ~varlanıyor. ya 
Je sızmrD benzz, sı~agm uyuşukluğiy-

.,.a ıyor. 

• 

Yenikapı sahillerinJe lQğunların kirlettiği mikroplu deniz.Je ftrpınanlar 

Kumkapıdan Samatyaya 
Kadar Sekiz Lagım Var 

Y enikapıdan, Kumkapıya doğ ru sandalla, ilerliyoruz. Bu
na ilerlemek değil, taştantaşa sek
mek derler. Çünkü, bütün sahil 

surl~a?. ~~?.en taş ve kaya par-: 
çalarlle ortulu .. Bu irili ufaklı YI· 
kıntılar arasından sandalımız ken 
disine gUçlUkle yol açıyor. o~ık
ta bir gazinonun önUnde; ilk yü. 
zücü çocuk kafilesile karşılaştık. 
Şırıl şırıl akan bir gerizin ağzına 
toplanmışlar, zift rengini alan de
nizin üstünde; kayıtsızca kulaç a
tıyorlardı. 

Foto Hilmi, hemen silahına sa
rıldı. Böyle av, her vakit ele geç
mezdi. "TAN" objektifi vazifesini 
bitirdikten sonra; lağım ağzında 

yüzen bu gafil ço.:uklarla konuıy 
maya. başladım. 

lçelrinden birine: 
- Bu pis sularda niçin yüzersi

niz? diye sordum. 
Çocuk, yüzüme sitem dolu göz

lerle baktı: 
- Ya, nerede )'tlselim? Bayım. 

dedl 
• 

K estirme tarafından susturu
cu bir cevap bulup vereme 

dim. Evet.. Bu çocuk, nerede yüz
sün? .. Denize girmek mademki za

ruri ihtiyaçlar arasına girdi. 
Ve mademki, plajlara gl

decee parası yok. O da, bu ihtiya
cı kesesinden bi.rşey çıkarmadan, 
nerede giderirse oraya koşacak ... 

Amma, girdiği deniz, lağım su. 
larile bul aşıkmış! Tifonun alıp yU
rUdüğU bugünlerde çirkef kokan 
bu sularda yıkanmak tehlikeli i
miş!. Onun orası öyle olduğuna 
göre, alınacak tedbir, yalnız pis de 
Dizlerde banyo yapılmasını yasak 
etmekten ibaret kalmamalı, fakir 
halk tabaka.sına da parasız yüze
bilecekleri temiz bir deniz köşesi 
gösterilmeli! 

Hepsi de 
Denize 
Akıyor 

lıte ... Tam lciğunın karıuınJa 

. \ 

' 

ni lağımın ağzında toplanıyorlardı. 

K endi renginde bir deniz bu
labilmek için, üç beş vüz 

metre uzağa açılmak lazımdı. Hal 
buki, denize girenlerin çoğu, yüz
mek bilmedikleri için açılamıyor, 
gerizlerin mikrop yuvası haline ge
tirdiği suların içinde, çırpınıp du
ruyorlardı. 

Asıl acıklı tarafı bu kirli deniz. 
de yüzenlerin arasına, yaşlı başlı 

adamların da karışmış olması idi. 

D a vutpaşada. bir dalgakıran 
var. Sandalla onun önün

den geçerken, durakladık. ÇUnkU, 
burada da tarif edilmez bir lağım 
kokusu, burnumuza çarpmıştı. San 

daldan inip kokunun geldiği tara• 
fa doğru yürüdük Bir de ne gö
relim: Bir açık lağım!. YUzUnUze 
gUller, taş ölçerim, bel kalınlığın
da bir kemerin altından; sinsi sın. 
si akıyor. Mahalle çocukları, lağı
mın etrafında toplanmışlar, fotof 
rafçıya. sesleniyorlar: 

- Bizi de çek amca! Bizi de çek 
amca!. 

Daha merakhlan bir yandan a
cele acele soruyorlar: 

- Hangi gazeteye basılacağız? 
Kuzum bizi de basın gazeteye! .. 

Birkaç resim çektikten sonra, 
Samatyaya doğru açıldık. Buralar 
da, artık evlerin li.ğımlan b8.flı· 

yordu. Kırk adımda, elli adımda 
bir, deliklerinden ince ince sular 
sızan küçük lağımlar ... 

Kumkapıdan buraya kadar, ta
mam sekiz tane li.ğım saydım: 

Bunlardan Uçil damla damla SiZi• 

yorlardı. Dört tanesi, taş oluklar-
dan boşalıyordu. Bir tanesi, San
dıkburnundan uzatılan ana boru 
vasıtasile, yekpare bir taşın için
den akıyordu. 

G eri kalan iki tanesi de, Da· 
vutpaşa sahillerinden, de

nize dökülilyorlardı. Daha ileride 
de, bir hayli lağımlar olmalıydı. 
Demek, bütün Marmara sahili De
mirkapıdan Yedikuleye kadar ba.t
~ başa geriz sularile kirlenmit
ti. ~ralaı;!.a. denize girmek değil. 
hatta bu lagımlı denizden esen ha
vayı koklamak bile pek caiz olma • 
sa. gerek!. 
Dönüşte sandalcı ile öteden be· 

riden konuşuyorduk. Ben bir ara. 
lık sordum: 

- Polis, denize girenlere birşey 
demiyor mu? 

- Demez olur mu?. Bazan bas
kın bile yapar. Amma, bu çocuk. 
lar, dinlerler mi ya? .. Kapıdan ko
varsın, bacadan girerler .. 

Bu sözlerden _anlıyorum kit ya
kında başlıyacagına şüphe olIDI· 
yan açık denizde banyo yasağının, 
daha kuvvetli ve devamlı bir şe
kilde tatbik edilmesi llz.mıdır. 

Karabük Şehri 

Kuruluyor 
Karabükte, demir fabrikalarmm im 

rulmakta olduğu yerde 1,5 _ 2 kilo. 
metre uzakta yeni bir Karabük eehri 
~urulmaktadır. Bu §ehrin iıışasmlll 
ilk kısmı iki aya kadar bitecetir. 

~k ısımda ele alınml§ olan infaat. 
ellı ev, 7 apartıman ve elli odalı bil' 

~ansiyondur. inşaatın ikinci kısmml 
~· metkep, gazino, sinema ve sair 

bınalar teşkil etmektedir ki bu suret. 
le l_{arabük şehri, yeni Türkiyenin ea 
asrı ve konforlu şehirlerinden biri °" 
lacaktır. 

Du""kka"n A<;mışiar 
Aşçı Cemal ve aa,.ı Ali tatil ...n .. ı 

dükk~ ~~ ,, ..... 
. anlannı ruhsatiyeslz açtıktan 

içın dUn Sultanahmet ikinci Sulh Ce
za Mahkemesiınde be§er liraya mah. 
knın oldular. 
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Zonguldakta 
iş kanunu 
Tatbikat. 
iyi gidiyor 

Zenpidak, (TAN muhabirinden)' .:.. it JCa. 
nam Hanacla ske çarpeaılı derececi• deli· 
....... J&PIDlfbr. Bittin firketler •• .Um 
..bipleri kanunun bütün i~lanoa 1111Dutlar- .. 
dll'. it Kanununun İtçiyi alakadar eden mad
deleri bir brotür halinde butınlarak köylüye 
datıtılac•lcbr. Bu hrotürcle Amele Birliii t.,. 
ldlibmn itçi lehine olan mesaisi, Havza Sailık 
~ilitmm ifçiler heu.bma cleruhde ettiii va. 

meler açık bir dille köylü1e anlatılacaktır 

Atatürlr laeylreli dikiliyor 

Buraya dikilecek Atatürk heykelini heykeltr&f Jo
sef Thorak, yapacaktır. B. Jozef, Birkaç gün evvel 
iç Bakanlığı tehir tubai tefi ile beraber buraya gel
mit ve tetkiklerde bulunmu,tur. Profesör, heykelin 
memleket hastanesi önünde ve deniz karşısında bu-
lunan sahaya dlldlmeslnt uygun görmüştür. 

Trakyadan 
G Uzel 

Va 

Canh 
Resimler 

Bu Yıl Trakyanın 
Her Köşesinde 

Bereket Görülüyor 
Birçok 
Bataklıklar 
Kurutuldu 

Edirne, (TAN muhabiri bildi
riyor) - Tralcyanın her yeri bu 
yıl, geçen senelerden daha ıı...
lidir. Uzunld~prü, Malkara, Çor
lu ve Lüleburıaza yağan son yağ
murlar mahsul için feyizli olmuf, 
köylünün yüzünü ıüldürmüttür. 
O kadar ki, Trakyanm birçok 
mıntakaları "40 yıldanberi bu 
kadar bereket görmedik,, diyor
lar. 

/zmir fuarı hazırlıiı 

9'a4U arr4ıntl• a'•Aı· 

POKIR PLAY 
flW( /Jıf•Jınclall' 

a'dhc:1 UCUJU'1 

/Ju/111ntıpınıı 

ADETA 

BiR MUCiZ 
Fakat, bunun d 
fenni bir izah 

vardır. 

Tuarlanan tekle göre, heykelin kaidesi 10 metre 
yUbeklilde olacaktır. Heykelin boyu da 20 metreyi 
ı.lacaktır. Demlryolu Zonguldağa vardığı gün büyük 
meruimle temel atma töreni de yapılacaktır. Profe. 
aör Joaf, Eskifehir, Sivu ve Kalatyada dildlecek 
heykellerin inşuı itini de üaerille almı§tır. 

Kö.eham.za lröyünJe yeni açılan bir iıtaıyon: 

Bütün Trakyada kalkınma ça119-
malan hızla devam ediyor. İzmir fu. 
arı hazırlıkları bitirilmek üzeredir. 
Ağustosun haftasında bütün kafile
ler dört vilayetin sahil iskelelerinde 
biriktirilecek, daha önce ça119ma kad 
rosu İzmire gönderilecektir. Bu sene
ki Trakya pavyonu eski yerinde ola
cak, fakat, geçen senelerden daha 
mükemmel kurulacaktır. 

Ba lı.ouanlarJan •ıkinnin ba altı 
miıli bal alınıyor 

ODUN 
BUHRANI 
SÜRÜYOR 

K'!lllcahamam, (TAN) - Kaumn 
Aatla kömür ve odun lhtiyacmı öte
clenberl köylüden gttnU: gttnUne ted&
rlire alıfbfı için, yeni kanunun tat

bikile bqlıyan buhran devam etmek 
tedlr. Odunau.zluk ytlztlnden flrmcı

lar ihtiyacı temin edecek kadar ek
mek çıkaramamaktadır. Yine mah
rukat&ı&lık yüatlnden qçı dükkblan 
da bpanDUftlr • 

ZUetle de latıllr o• lınneılar 

alnntul11 
Zile (TAN) - Yeni orman kanu

llUDWl tatbik mevkline girdili . gtın-

clenberi ilçemize odun ve kömür pi 
mem1ttir. Bu yüzden halk ve bilhu
• fmncll&r bUyUk ukmtıya dtlfmüş
ttlr. Allkadar makamlara flki.yetler 
JapUDUftır. 

Ada nada 

Banyo ve 
Havuzlar 

IA.dana, (TAN) - Belediye, nehir 
~da bir banyo yeri yapbrmlftlr. 
Buruı kazık ve halatlarla tahdit e
dilmiftir. Birkaç rune kadar halkm 

Memlekette 
Denizcilik 
Ba1Jramı 
~ .......... 

atılaU ,.Jüri~• ue-... 
""'"""''-'" ,,..,,.,,.,. ,...,. 
"'1tmlfflr. Ba llNll11 lsmill• ı 
..,.,.,. Atatiri ltqhlin• s• 
l..Jı ionnallf, '°""' cflcnc:c
ler .,. mllNIHıWtır yapal-

""'' Wrinci •elenlere laetli· 
7e1., oerilntİflİr. 

BtıntlınrttMltı mcrcuim U.. 
iNi• Uc İiia70n ,,..,,..INltılıi 
..W• ;,apclmlf, cooel• ,.. 
lalr .......... lıllltlM mtırfl 
çalmıf, handan aonra muh
telli ,as.ne, IO m•tr• lıurba
ialama, lııttılar ıır1111mla lıii
rei oe yellıcn ytınflan, telı
ne, irtlei .,.,..., yallı di
relr si6i 6irplr •llenceler 
tertip etlUmif oe lracıncrn
lar miWltıl tıl'"lfhr. Linttın 
R.W Btılttı Uloq tl11 hl»o
ı.J Wlnrultı 6ir lıonlertııU 
Hrrrliftir. • 

D...acuer 6cqrcımı, Zon-

plaldtı "" .,. canlı •es
mı,tlr. r tıltlüi)IC ı.,lıUMı 
.Jreılı -.;,a tliif•n 6ir .,,,. 

"""'"" .,,.,,. lıurttırnlCI tec
rihlcrl ;,apmıfltır' .ece1 .. 
7'11 lcner alqltırı tertip o- ~ 
.ı.....,1ar. ~ 

paruıs iltlfadeaiııe açılacktır. Nehir -~---------
itinde açılacak diier banyonun in- lzmir Panayırında 
patı ilerlemektedir. Bu da temmuı 
IODUDda bitirilecektir. Buralarda mü 51Yas Pavyonu 
kemmelen yürilebilecektir. Sivu, (TAN) - Bu 1ene tsmır 

Belediye, bu 11ene Atattlril parkım panayırma vilayetimia ni.mma daha 
• tenvir edeceği pm, parkın arka- genif mikyuta iftirak edilecektir. 
IJDdaki meydanda, 23 metre uzunlu- Ticaret odası 1izun gelen hazırlıkla
twıda ve 10 metre genlfllllnde mer ra devam ettiji fibi belediye, ınuha
merden bir havuz yaptmlacaktlr. sebei huausiye ve ilçe belediyeleri de 
havuzun içinde elektrik teltsatı ya- bu makatla bütçelerine tahsiaat koy 
pdarak aulann renkli olarak fışkır- muşlardır • 
maaı temin edilecektir. 

Belediye, ıık ıık tekerrilr eden 
eeyllplarda ve nehre dllfenleriıı kur 
tanlmumda kulJanılmak bert bir 
Wıli8iye ptı ile bir ınotörlU audal 
n blr de ktlrekli ADdallardan mUte
eükil bir tabliaiye tammı yapnuya 
llu'U ftl'lldttlr. Şimdilik yalıııı mo
t6rHl ve Jdlrekll birer ADclal llparif 

u,tur. 

lzmlffe Belediye 
Su Dağıtıyor 

bmit, (TAN) - Bu aene ııcaklar 
ptk bunaltıcı pçmektedir. Bunu na
zan itibara alan belediye, İzmitin en 
lflek yerlerinde halka bedava "Çene 
uyu,, ctafıtnuya b&flamlfbr. 

/.,,.,,Uice /ıöyiinde arı utalan 
çalıpyor 

Kurutulan batalrlılrlar 
Sıtma mücadele kurumu da hara

retle çalıtıyor ve her kö9ede müsbet 
eserler görülüyor. 
"Sulı Malkoç,, denilen Uzun-

köprtintin bir köyündeki sıtma sal
gını kökünden silinmi9, bu köy tama 
men kurtanlmıştır. 
Trakyaıım Karadeniz iskelesinde o

lan ve sıtma ile methur İjneada ba· 
taklık akıtma planının tatbikine ge
çilmiştir. Bütün bataklık plana uyu 
larak tamamen kaldınlacaktır. 

At yan,lan iyi oldu 
Edime at yarışları bu sene saray 

içinde yapılmı9, çok temiz ve parlak 
olmu9t,uı. Birinci koşuda Hüseyin 
Yılmaz Mesudu, ikinci koşuda İhsan 
Tumaym Nerimanı, üçüncü ko9uda 
Kemal Arcanın Bulutu, dördüncü ko 
euda İhsan Tumaym Nerimaru yine 
birincllifi almıtlardır. Birinci, ikin<ıi 
ve Uc;UncWUitt kazananlara para mU 
kifatlan verilmittir. 

Azat obaları a~ıltlı 
AJ1>qından itibaren bUtUn azat o

baları &çılJlllftır. Trakyanm 16 muh
telif yerinde 800 köylü çocuğu, kUr 
yapmaktadır. Bu çocuklar, doktorlar 
tarafından muayene edilecek, kllo
lan teepit -edilerek fotoğraflı karne
leri yapılacaktır. 

Umum! mUfetti9lik konağı in9aa
tı llerlemittir. tkincite9rinde bitmiş 
olacaktD'. Çanakkale merkezinde ya
pılan modem hutane de cumhuriyet 
bayramında açılacaktır. BUyUk Ka
vaklı beton icöprUıU Uç aya kadar 
tamamlanacaktır. Papazlı bUyUk köp 
rlllü de Nafıa Veklletince ekliltme· 
ye çıkarılmak Uezredir. F.dirnede 2 
bin liraya yapılacak modern dofum 
evinin paruı ve kefifleri umum! mil 
f ettitlife plmiftir · 

Bu cazip keşfin, sızın 
için neler yapabildi· 
ğini gösteren hakiki 
foto~raflar 

Hemen bir hatta zarfında bir· 
çok kadınlar, birkaç Yat cençle,. 
mlş ve bütün çizgi ve buruşukluk· 

lan zah olmu,tor. Ba hal, 11..ıL 

leri )f;hı idet.a bir ~- oldu. 
Fakat, asri fen için, ueak, llZ1lll 

ve sabırlı tetebbü 11enelerinin ye. 
nl bir zaferi oldu. Alimler, buru· 
ıulduldann lhtlyarlaymca meycla. 
na çıktığının sırnna vlkıf olmuş .. 
lardır. CUd, bazı canlandıneı un· 
surlanıu gaip eder. Onu beeleyL 
nls yeniden tuelenlr ve gençletlr. 
işte, Viyana Universltesl profesör. 
lerlndeq Dr. Stejskal'ln cazip ket· 
fi bunu temin eder. "Blocel., tiblr 

eclDen ve geno hayvanla.nn 
clld hilceyrelerlııdea l&tllıaa.I 

bu cevher, pmdl pembe ren 
ki Takaloa k....t tel'lllMl!tfe'-"'.l 

cuttur. Her gec;e 1apnudan 
lmllanmız.. Siz uyurken, 
be&Uyecek ve gençJeş.Hwı..-ıııııl 

B~ukhıklanmz bir hafta 

clld unsunı olan beyaz ren 
Tokalon kremini kullanınız. 

sert ve en çirkin bir cildi 

tıp beyazlatır. 

GQiP,. tlEZLE r BAŞ VE DiS r Ki AIKLI K 
BüTü N AiRı LAQI DİNDİAilL 

------------, Vqingtonda Ukte,rinde açılacak o· ı •tt B • lan Ba.ıcılık 1ergl.line Trakyanın da Z m 1 e 1 r ittirak etmesi kararlqmıştır. Sergi· 
ye hem en iyi tanda örnekler, hem 
de en iyi tipler vermek için bir komi· 
te derhal çalıomıya bqlamıttır. 

ÇOK MÜSAiT ŞERAiTL 
KiRALIK KAT ve Dairel 

Koru 
Yetiştiriliyor 

hmit, (TAN) - Körfezin nihayet 
bulduğu bataklık sahaya sekiz bin
den fazla fidan dikilmiştir. Bunlar 
araamda çam fidanları da vardır. Bu 
radaki yüzlerce hektar aruiye, bütün 
lzmitin çöpleri, 11UprUnttlleri döktll· 
mu, bulunuyor. Şimdi bu çöplUk ara 
smda İzmitin müstakbel korusu filiz
lenme«te, bu hususta, kağıt fabrika
ımm kiley deresinden aldıfr sudan 
da istifade olunmaktadır. 

Sevdiği kızı 

öldürdü 

Galatada yolcu salonu karş1Bında Tahir haamm dördtinoö 
yedi odadan ibaret yazıhane, gerek tunUMD ve gerek oda, oda 
tır. Görmek için hanm kaptemma ve ldnlll lçlD de Topanede 
lan işletmesi karşısında Etlbanlc lstanbal Btlroeu• mlil'amat 

Diş Macunlarının incisi 
Tarsus (TAN) - Ali Faki köyün- K o H • N o R 

de 331 doğumlu makinilt Ali .çöl ge. 1 
de 331 doğumlu makiniat Ali Çölge-

mü sevını,. fakat kızdan yib bula.. Diş Macunudur 
madığı gibi alleel de bu izdivaca l'&ZI 

olmamışttr. Buna kızan Ali Çölge- Bunu bir kere kullananlar artık &Jl'damazlar. 
çeb., geçen akşam tarlunidan dönen Kullanmamıt olanlar bir deaMinlu. 
GUl&ümU tabanca ile öldürınUJ ve .. _._. lzmir ıat1t 9ubeli: Bay Ahmet Buldanlojlu 
yakalanmı§tır. 
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ANKARADAN 
~o. 2 CANKIRIY A 
ilk Kızılbaşlar 

Yazan ·: Ziya Şalıir 

Nasıl 
Meydana 
Çıktılar? 

'"ANKARADANı 

Y eni keşifler yeni ihtiyaçla
rın tahrikile doğuyor. Bu

nun canlı bir misali de "Çankırı 
mesiresi,, oldu. Geçen seneye ka
dar Hatipçayı, Mamak, Kayaş ve 
Orman Çiftliği Ankaralıların se-

rinleme ve ha va alma ihtiyaçları
nı tatmin ediyordu. Fakat iki yaz. 
dır, buralan yetmemiye başladı ve 
haftanın iş günlerinde "serin,,e ve 
"yeşil,,e hasret yaşıyan Ankaralı
lar tatil gilnleri için yeni mesire
ler yaratmıya mecbur oldular. 

l>ijnıc·· 
u tefrikanın hulaıaıı: 

Arayan mevlasını da bulur, be
lasını da derler.. Ankaralıların, 
Çankırıyı keşfetmekle hangisini 
bulduklarını, Çankırı tenezzüh tre
nine binenlerden gayrisi bilmez. Çankırıcla Parti ve Halkevi binalarının bulunduğu kuım 

h ['l'ebıiz Şehri b .... k b' ıı·· eyecan1 U)11 ır şen guı 

ı\kko Yle Çalkanıyor. 
hUkiiın Ytınlu hiikfı.metlnin şanlı 
lenıklı darı Uzun Hasan, kızı A. 
den, Şe~ıuyu, Erdebil şehrin
dil. llaydarla evlendirlyor-

1\JeınŞah 
llit bllhranı Banu, ~ok güzel ve sL 
kıldı. lJ arı g~iren, yan deli bir 
Ilı tecıa:U- lfasan, hekimlere kızı
lyı ederse ~hıniye çalışmış, kim 
ldıı iyı ed Zlnı ona vereceğini, 1i... 
~ ııö eınezse kellesini u~uria-
~eb~·lerniştı. 

dirdiği bu yeni icat serpuş, derhal 
nazan dikkati celbetmişti. Ve 0 

günden itibaren de, dünya k~m~s
larına yeni bir isim ilave edilmış-

dan kurtulan (Şah Ismail), hayatı
nın en büyük ve en korkunç ma
cerasını, bu suretle geçirmişti. O 
zaman kendisi, henüz iki buçuk ya 
şında idi. 

Devlet Demiryollarının, pazan 
Çankırıda geçfreceklere tahsis et
tiği tenezzüh treni sabah 7,45 te 
kalkar, ve bir insan, trende yer bı.ı,l 
mak için nihayet hareket saatin
den 15 dakika evvel gider. Fakat 
tecrübe ile sabit oldu ki, bu tren
de yer bulmak için sabahm tatlı 

uykusunu feda edenler, çoluğu, ço
cuğu. gramofonu, udu, kema.nile 
ve icap ettiği kadar "şişe,, sile 
daha saat beşte trende yerini dol
duranlar oluyor. Bir aile veya ka
fadar üç beş arkadaş, derhal kom
partimanın kapısını kapıyor, per
delerini çekiyor ve alaca karanlık
ta çilingir sofrasını kuruyorlar. Siz 
saat 7,30 da istasyona geldiğiniz 

zaman halkı neşe içinde buluyor
sunuz. Bir yere ilişebilirseniz ken
dinizi günün bahtiyarlarından sa
yarsınız, yer lrulamazsanız, eliniz
deki gızeteyi veya cebinizdeki men 
dili sahanlığın bir köşesine yayar: 

ti : 
11•n lıenı§ir Şehrinden, Uzun Hasa
§atta ~ ezadesi Şeyh Haydar bu 
leınşah ııa:lrnuş, hakikaten de A-

Veıveıeu ~yu i)i etmişti. 

- Kızılbaş ... 
Şeyh Haydarm bizzat kuman

da ettiği Kızılbaş ordusu, ortaya 
atılmıştı. Şirvan üzerine saldınnış· 
tı. (Gülistan) kalesini almıştr. O· 
rayı merkez yaparak daha büyük 
işler görmiye hazırlanmıştı. 

o 
Es/ahan kalesi zinclanlarıncla 

K aranlık bir gece idi. Hafif 
hafif yağmur yağıyordu. leınŞah 'ilan hır devir i~Jnde, kızı A. 

tirıniştl u iki evlat dünyaya ge
Suıtan) buıııarın birine (Yar Ali 
di sene :: VerUmı~ti. Bundan ye
(Şah ls..'lt~;ı' doğan öteki oğul ise 

Bu yağmurun altında, kırk elli ki-
şiden mürekkep bir kafile ağır a
ğır ilerliyordu. Onlar iJeriledikçe, 
tüyler ürpertici zincir sesleri yük
seliyordu. ) admı almıştı.) ---F'akat tar 

kümdard.. ıh, artık b b"" ·· k h"" -
8 .. k. an YU . u uyu u 
u un ve inzivi'"1rınişti. Tam bu 
nıan~ - evveıc OYa sekileceği zaı-
ıtın e sm · - neıdine r anıı Padişahı-
lrUrJu Mehın ır-ar eden - oğlu (U-
tıabasrnın Uzet}.' asilerle birleşmiş; 

liıun liasa e~ıne hücum etmişti. 
bı, Yattığı n' Yaralı bir aslan gi
~aris oğlun Ye~en fırlamış, asi ve 
'lU h . un uzerin ld t 
1 aın e 18. e sa ırmış ı ... 
~~şt.i. a: dı, bir hamlede tepe
k gı Yerde ~ meydanında; ele geç 
estirınışt'. afasını bir hançerle 

llUtı 1 L·k· Yüksek"' a ın bu mesele, o-
~a~r derin :~ hassas kalbinde o 

' lrtık bu ır Yara daha açmıştı 
ay Sonra, na dayanamamış.. tki 
tap içitıde Yüreğini dağlıyan ıstı-

lııı.n Vefat etmişti. 
~tttsı et~sannı Vefatı; memleketi 

. Baltazıa 41ti. Akkoyunlu prensle-
~- · t davn .. a b. 'b' 1 · \~llllflerdi ~e ın ır enne 

Jtı.eunin ·• A"rtık Akkoyunlu hU
tı~e akıbet ve mukadderatı 
~itti. Ji korkunç bir bulut geril· 
ltlar n..~~.~afta, bUyUk kMIJlk-

"'""'9gOBterınişti. 
... 
l •te 0 11-~,· , b b zaman, Şa:h lsmailin 

~bil a ası (Şeyh Haydar) da, 
:eltı.1§ .. ~tunu kendisine ki.fi gör 

l'itı it~h da bu siyasi mUcadele
Şe~ fi Sahnesine girmiftl. 

ta~t etın?'~ar, aynen babasını 
:k nUt fti ... Malik olduğu Şeyh 
~i ~dan istifade ederek 

idare.1 k milatakil öir hUkfımet 
)''kat Ur:rnak istemifti. 
~ bir b~ba.sından daha muııta
lteı et . P~an ve tertibat ile hare
~ı ~1••· Memleketin genif sa
~Uritte~ne Ya.yılmış olan f edakir 
-ıtr~ e haber göndermiş .. Bun 
aı-du. "Ü altı bin kişilik gilzide bir 
da her tcude getirmişti. Ve, o sıra
Jllıtdan araıı altüst eden isi ordu
d~nı.ıar!_a.rkedilınesi için, kendi a
dirnu,ti. a, hususi bir serpuş giy-

13u se 
lnı,t1 V rpuş, kızıl keçeden yapıl-
l'aı beı e Uzerine; on iki kat be
lt. veyahut tülbent sanlmış-

l3u on "k· 
biirınet 1 1 adedi, (on iki imam) a 
idi :n ın!nasmı ihtiva eylemekte 
ti • U da, "Ok tabii "di Çil k"" ~eyh }{ :. 1 • n U, 
iki ~ aydarın ecdadı tarafından 
lan tar·:ene evvel tesil!I edilmiş o
beyt) . 

1 < 1) tamamiyle (ehli 
ika_ ın en Badık (.şi'a) lığını e98.8 
... '-Ulaı etrni..+· 
tarikbı -Y'"1• Ayni zamanda, bu 
:ftrn8'1ı ::esaialeri de, kendilerini 
&ddetrn ,_ Beyin) in torunlarından 

a _ eJ{telerc:H 
~"h il . 

aydarut; askwerine giy 

F akat; ilk hamlede mağlüp 
olan Şirvan hakimi (Şah 

Feruh Yesar), kendini toplamış ... 
Uzun Hasanın oğullarından, Sul
tan Yakuptan imdat almış; muka
bil bir hücumla Şeyh Haydarm Ü· 

zerine saldırmıştı. 
Tabseran civarında. dünyanın en 

k "11ıı barplennaen lilii .zuhura gel 
misti. Bir gün, öğleden akşama ka
da~ devam eden bu boğazboğaza 
mücadelenin neticesinde, Şeyh Hay 
dar, elinde yarısı kırılmış bir kılıç 
olduğu halde, kanlar içinde yere 
serilmişti. 

Şeyhin ölilmü, çok tabiidir ki; 
müritlerinin de felaketiyle netice
lenmişti. O gün gUneş grup eder
ken; Kızılbaş ordusu, son neferi
ne kadar harWculade bir mukave
met göstermiş.. Ve 0 kanlı harp 
meydanında eriyip gitmişti. 

Galipler, (Gülistan) kalesini tek 
ırar ele geçirmişlerdi... Fakat ele 
geçen, yalnız kalenin taş duvarları 
değildi. Şeyh Haydarm hazinesi ile, 
ondan daha kıymettar olan iki oğ
lu da bu kalede bulunmakta idi. 

Galiplere kumanda eden, - (Şah 
Fenıh Yesar) ın saray nazın Sü
leynıan Bey; Şeyh Haydarm hazi
nesini bilyUk bir memnuniyetle zap 
tettikten sonra; Şeyhin iki oğlu
nun da derhal katledilmesini em
retmişti. 

U zun Hasanın iki tonınu, 
(Yar Ali Sultan) ile (Şah 

fsmail}, cellitlaTa teslim edilmiş
ti... Likin, tam kılıçların soğuk 
demirleri, bu iki çocuğun körpe 
boyunlarına temas edeceği zaman; 
Süleyman Beyden şu emir gelmiş
ti: 

_ şeyh Hayda.mı çocuklan, kat 
ledilınesin. · Diğer birkaç mühim e
sir ile, (tsfahan) zindanına gönde
riJain ... 

Hiç ,uphesiz ki, bu; bir mucize 
idi... Ve birçoktan bu mucizeyi, 
harp meydanmda, elinde kanlı ve 
krık bir kılıç ile can veren Şeyıh 
Haydarın ruhani kuvvetine atfet-

miflerdi. . .. 
Fakat bakıkat, böyle değildi. 

(Ehli beyt) e taraftar olanlardan 
bu.ı nüfuzlu zatlar, SUleyman Be
ye müracaat etmifler; 

_ Çocuk katletmek, ancak (E-

Etrafı, zırhlı süvarilerle çevril
miş olan bu irnfileyi iki katır ta
kip ediyordu. Bu katırlardan biri
nin üzerinde eğere sımsıkı bağlan

mış bir çocuğun inim inim inledi
ği işitiliyordu. 

Kaflenin arkasındaki zincirli a
damlardan biri, süvarilere sordu: 

- Yavrucak, hasta .. Kaç gün
dür yollarda perişan oldu. Acaba 
daha çok gidecek miyiz? .. 

Bu suale, bir kırbaç şakırtısı ce 
vap verdi. Sert ve amirane bir ses 
yükseldi : 

- Yürü ! ... 
(Arkası var) 

(1) Zamanı gelince, bn tarlkteıı 
mnfassa.1&11 bahsedeceğ\L 

Sıcak ve 

- Buna da şüki\r Yarabbi! di
yerek yola koyulursunuz. 

B akın, ben böyle bir gezinti
de neler gördüm: 

Ortası açık bir vagondan geçi
yordum. Daha vagonun kapısında 
müthiş bir koku bq döndürecek 
kadar şiddetli bir alkol kokusu ile 
bunaldım. En az elli kişinin sıkış
tığı bu vagonda herkes neşe icin
deydi. Kahkahalar nyuka çıkıyor
du. Arada sırada kulnğı tırmah
yan nnrnlar, cıvık gülUşmeler, si
ze tr nde olduğunuzu bir an için
de unutturuyor, kendinizi bir şeh
rin kim bilir neresinde f arzediyor
sunuz. 

Bir aralık bütün halkın gözleri 
bir sıraya çevrildi. Ben de oraya 

Mide 
Bn yıl sıcakJarm artmasUe beraber Yaz mevsiminde hazmin bozulması 

tifo hastabğınm çoğalması, her yıl bu çok sn içmekten Deri gelir. Nitekim 
mevsimde idet olan hastalıkları bize sağlıklarını korumayı bilip t.e soğuk 
unutturdu gibi görünüyor. Belki ha- suyu çok ve birden bire Jçmek keyfi
kikatte tifo olmıya.n bu mevsim hasta ne mukavemet edenlerin mideleri sı
hklan da - iyice tetkik edilinceye caklarda.n dolayı hiç bozulmaz. 
kadar - araya karışıyor da tifo ha- Fakat, doğrusunu isterseniz, bu 
berieri daha çoğabyor. mevsimde bol bol soğuk su içmek key 

Sıcaklarm hazlm cihazı ibeıine te- fi de kolay kolay mukavemet edllebl-
sirlnl eslddenberi herkes bUir. Yaz ge lecek §ey değildir. Onun için bu mev

lnsaıı da simde birçok kimselerin mideleri bo-
lince, bir kere, iştah azalır. · zulur. Soğuk k rfin tü ıu tü lü 
ha az ediği halde hazlm çabuk bozn- su e) e r r 

Y yemişlerden fazla yemek keyfi de ili-
lur. .. ve edlllnce midenin daha çabuk bozu. 

Eski hekimler yazın hazlm uzerine lacağı tabiidir. 
tesiri cak VSimln blrlnci ve ikin· 

• 
81 ~e . .. Yaz mevsiminde mide bozukluğu 

ci yansm& gore, iki türlü olarak gos- herkeste yalnız dUin paslanması, bu
teririerdl: Yaz mevsiminin birinci kıs lantı hatta yediğini çıkarmakla kal. 

mmda mide boznlur, ikinci Jmmımda maz, bazılarmda ateşli ve devamlı has 
da barsaklar hastalanır, derierdL ta.lığa da sebep olabilir. Sıcağın kara 

Bu türlü taksim yine az çok doğru clyerde gaz toplanmasını kolaylaştı. 
ise de, llkln midenin, sonra barsalda- ran bir tesiri de vardır. Hele eskiden 
nn bozulmasını sıcaklann birinci ki. sıtma ~kmiş olanlarda yaz mevsimin 
sunda ve ildnci kısımda ayn ayn te. de karaclyer iberlnde gaz daha kolay 
alr ettiğini sanmamalıdır. Bars&kla- toplanır. 

mevller) in ihdas ettiği Pir cina
yettir. Kazandığınız zaferin şerefi
ni, böyle bir cinayetle lekedar et-

raı daha geç bozulması onlardaki bo- Mideden soma barsaklarm boml
znlrnanm mide bozukluğunua neticesi ID88I daha ehemmiyetlidir. Yediğini 
olmasıdır. tutamamak lnsam pek zayıf düşürür, 

meyiniz. 
Demiflerdi ... Ve onun bu suret-

le hiasiyatını okfıyarak, Şeyh Hay 
darın iki oğlunun hayatını kurtara 

bilmişlerdi. 

Bu sure.tle cclladm kılıcı altm-

Zaten aıcaldana ne mJde iberine, sonbaharda, kıt mevsiminde, gelen 
ne de harsaldar üzerine doğrudan doğ bastabklann kolayca yerle,ebUeceği 
ruya fena bir tesiri yoktur. Sıcaklar bir zemin hazırlar. 
lnsma umumi bir Kevtekllk verdiği Buna meyden vermemek için yapı
için .lttDıa bundan dolayı azalsa da laeak tedbirleri kolayca tahmin eder. 
midenin ve banıaldann bozulması fi- ainlz: Çok sn içmekten, hele aoğuk 
zmı ttelmez. suyu birdenbire l!;llllekt.eıı sakınmak. 

A k d danındaki dağınık karam, inee 
~- n ara an yola döküldü. Yabancılar yerli-

lerden soruyorlar: 

Röportajlar 
• 

Yaz~n: K F M A L Z EK 

Çankından bir ıokak 
bak ıuı. ~.:c gur::;em bcgcnm:ımiz? 

Bir berber, arkadaşını traş edi
yor. Müşteri cebindeki mendilini 
yakasına takmış, kurbanlık koyun
lar gibi, gözleri kan çanağından 
farksız olan berberin yi.izUne bakı
yor. 

İkisi de içmişler.. Tren sarsı -
yor ve berber elindeki usturayı 

müşterisinin yüzünde gezdirip du
ruyor. 

Bitişik vagondaki alem daha 
başka türlüydü. Her ağız

dan: 
- Hafız Efendi, hani şu bir şar

kı vardı ya canım, neydi o? 
Diye sözler çıkıyor, fakat kimse 

ısmarladığı şarkının ismini hatır
Iıyamıyordu. Nihayet biri, hafıza
sına güvenen insanlann gururile: 

- Hafız Efendi, dedi, "Bir taş 
attım pencereye tık dedi,, bu bir 
şarkı ismi olsa gerek .. Fakat Ha
fız Efendi de nüktedan bir zat o
lacak, soğukkanlılıkla cevap ver
di: 

- Kuzum nerede oturulur? 
Hangi taraf serindir? 

- Burada tavuk kızartması u
cuzmuş? Nerede bulunur? 

- Sazlı bahçe ne tarafta? 
Gideceği yer.ı öğrenenler, bat 

kasına hissettirmeden o tarafa sü
zülüyor, onu görenler arkasından 
o tarafa koyuluyor. 

Ben, TAN'ın Çankırı muha-
biri Kadir Kurmanın mihmand~ 
lığile gezdim. Bir müddet "Sazlı 
bahçe,, de dinlendik. 

"Suna caz" büyük oir gayretle 
Fokstrot, Tango, Rumba, alafra~ 
gadan aklına ne gelirse çalıyor. 
Arkadaşa hafifçe sordum: 

- Neye danseden yok? 
- Burada dans yeri yoktur, de-. 

di. 
Cazın önünde azametle bir is

kemleye kurulmuş bir Bayan, ar
kadakiler ne çalarsa çalsın, elin· 
deki kaşıklan dizine vura vura 
tempo tutuyordu. 

uradan çıktık ve şehrl gez. 
meye başladık. Çankırmm 

camüni görmek istiyordum. Sina· 
nın eeeri olduğqnu söyJUyorJar. 
Camie çıktık. Kapalı imiş. Geçen 
sene tamirine başlanmış; fakat 
ustalar ihtilas ettiği için faaliyet 
tatil edilmiş; ne zaman açılacağı 
na belli değilmiş .. Yalnız arka ta
rafında, açık bir kısım var ... Ora
yı gördük. Nazarı dikkatimi rak
kaslı büyük bir saat celbctti. Bak· 
tım yediye yirmi var ... Benimkine 
baktım 2,30. Durmuş zannettim. 
Fakat rakkas hareketteydi. Yine 
sordum: 

- Saat yanlış galiba .... Arkada
şım cevap verdi: 

- Yok, yanlış değil, yalnız ala
turkadır .. Burada halk alaturka 
saat kullanır. 

Bizde alafranga saat kanununun 
1925 senesinde kabul edildiğini ve 
Çankırının Ankaraya en yakın vi
layet olduğunu düşündüm. 

Saat 19,10 da, ayni kalabalığm 
teşyiiyle Çankından ayrıldık. Sa-

bahki şen yolcularda artık tabütevaı 
kalmamıştı. Sesler daha yorgun 
ve daha kısık çıkıyor. Fakat i~ 
lerinde yorulmıyanları da var: 
Gramofonlar... utlar muntazaman 
neşe yaratıyorlar: 

- Ayva gibi sarardım, din iman 
yok m usende .... 

"O kız çıktı annem evde yok de
di,, Hafızın bu cevabı, bir kahka- ı 
ha tufanı yarattı. 

Bilecikte Mahsul 

ve Yağmurlar 
- Bravo Hafız Efendi, 
- Yok musun be Hafız... ve sa-

ire ... 
Tren istasyonlarda duruyor, yi-

ne kalkıyor, yine duruyor ... K1nı-
se bunların farkında değil ... Yal-
nız ~azı sarsıntılı duruşlarda: 

- Yahu nereye geldik çocuk
lar, Çanicırıda mıyız? Acaba bura.
da elma, kayısı ve saire bulunur 
mu? Hani nevalemiz bitti de ... Gi
bi sözler duyuluyor. 

Ç ankırıya geliyoruz. istasyo
na iğne atsamz yere dil§

miyecek ... Fevkalade bir kalaba
lık var... Bu kalabalığın sebebini 
bir türlü anlıyaınadım... Acaba 
kim kimi görmeğe gitti? 
Kalabalığın istasyon yoluna di

zilişi cidden görülmeğe değer bir 
manzara oldu. Büyük istasyon mey-

~ilec~k, (TAN) _ Köylü mahsul 
vazıyetınden fazlasile memnundur 
Ektiğini istediği şekilde elde et~ 
bulunmaktadır. Yalnız havaların son 
zamanlarda yağmursuz geçmesi, bu 
sene kaynaklarda da suyun az olma
sı bo~~ v?, bahçe sahiplerini endife
ye duşurmuşse de üç gUndUr semt 
semt yağan yağmur ortalığı Umitlen
dir~iştir. Havaların daha birkaç gUn 
yagmurfu gitmesi temenni olunmak· 
tadır. 

Bir Hakim Muavini 

Mahkemeye Verileli 
lznıir - Kemalpaşa kazası hakim 

muavini Ruşen, vazife esnasında za
bıt katibi Avniyi tahkir etmek suçu 
ne Şehrimiz a~ eeza mahkemesine 
verilmiştir. 



=====ıo·--======================='========================= ======================================= ~AN - 12. 1. 937 -
Tayyare Piyangosu 

Dün Çekildi 
KAZANAN NUMARALAR 

Tayyare Piyangosunun 23 üncü tertip üçüncü ketidesi dün öğ
leden sonra saat 1 de Beyoğlunda Aari ıinema salonunda yapıldı. 
Dünkü ketidede 45 bin liralık büyük ikramiye 5228 numaralı bi
lete isabet etti. 

BAŞMAKALEDEN MABAAT 

'alpten 
Kalbe 
Giden Yol 

(Başı Birincide) 
dir. İkincisi Büyük Şefin hususi ha
yatı ve bilhassa çocuklara karşı gös
terdiği sevgi ve rikkattir. Amerika 
sinemacısı, Büyük Şefjn plajda kü
cücük Ülkü ile top oynamasını film 
üzerinde tesbit etmeye muvaffak ol
muştur. 

İnkılapçı Roosevelt, inkılap yolun
da en seri surette yol alan memle
keti ve bunun Büyük Şefini gösteren 
bir filmin Amerikaya geldiğini duyun 
ca filmi görmeye merak etmiştir. Bu
nu bir akşam Beyaz Evde hususi su
rette göstertmiştir. Neticede o kadar 
mütehassis olmuştur ki AtatUrke 
dün neşrettiğimiz dostça, insanca 
mcl<tubu göndermiştir. 

1 
Bundan başka 38638 numaralı bi. 

let 12 bin lira, 13266 ve 24 722 No. lu 
biletler 3 bin lira ve 39771 numaralı 
bilet te bin lira ikramiye kazandılar. 

Sonu 28 rakamlarile biten numara
lar ikişer lira amorti alacaklardır. 

Kazanan diğer numaralan sırasile 
aşağıda bulabilirsiniz. 

500 Lira kazanan No. lar 
6307 8121 9132 9610 13040 13890 

18857 20572 22666 23000 23451 23458 
26605 29230 33521 34098 37974 

200 Lira kazanan No. lar 
261 391 2283 2546 2390 5106 

5918 6561 6762 7177 7293 7599 
8913 1265 3346 4083 5048 5537 

7078 7268 9688 10570 15148 15289 
16243 16444 17639 19803 22762 23585 
24471 24575 24634 27091 27805 28014 
28133 28169 32353 32525 34120 36219 

100 Lira kazanan No. lar 
1037 5116 6742 7177 7293 7589 
8913 10057 11263 11591 11954 12038 

12330 13342 155051665116906 17604 
17896 20976 21549 23837 25025 25497 
25745 25814 27396 31179 31734 33406 
33757 34548 34342 36062 38830 38995 
39951 39375 39819 

50 Lira l<azanan No. lar 

GÜZELLİK ÖLÇÜSÜ ı-------Zührevi ve cilt hastaııklan 

or. Hayri Ömer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
kar§ısmda No. 133 Telefon:43585 

1KTISA T VEKALETİ 
' Maadin Umum Müdürlüğünden: 

~~=== Samsun Vilayetinin merkez kazası. 
1 na bağlı Çamalan köyünde: Şimalen 

ve şarken 
Çimenli Kiliseden (Hali hazırda 

Çimenli köyü camii) Ayı tepey~ hat
tı mUstakim, Cenuben: Ayı tepeden 
Domuz tepeye hattı müstakim, Gar
ben: Domuz t epeden hudut başlangı
cı olan Çimenli kiliseye hattı müsta. 
kim ile mahdut 395 hektar arazide 
Samsunun Kuyumcular arastasında 

oturan T. C. tebaasından Şahval oğ
lu kuyumcu Canhut tarafından 7-6-
933 tarihli ve 1/ 3 numaralı ruhsat
nameye dayanarak aramakla meyda
na çıkanları Simli Kurşun madeni 99 
yıl müddetle mumaileyh uhdesine iha 
le olunacağından maadin nizamna
mesinin 36 ve 37 ici mddeleri muci-

' hince buna itirazı olanlann 10-6-1937 

Artık, bir türlU bitip tukenemiyccek bir mevzu olan güzellik, çirkinlik 
münakaşalarını tamamen ortadan kaldıracak vasıta bulundu. 

Bundan sonra genç kızlar, kendi! erini bu ölçüye vuracak ve ona göre 
birer güzellik pasosu alacaklar. Bu ölçü, ortası asri Venüs'ün beden öl
çülerine göre yontulmuş, bir sUrU taksimatlı çubuğun geçtiği bir çer
çeveden ibarettir. lstiyen kadın çerçeveye giriyor ve Venüs'ün ölçiilerile 
kendi ölçüsünü mukayese eden bir pasaport alıyor. 

.~~================= 

tarihinden itibaren iki ay içinde An
karada Iktısat Vekaletine ve mahai
linde Vilayet makamına istida ile mü 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

KAYIP - lzmir Sanatler mekte. 
binden 1927 - 1928 senesinde almış 
olduğum şehadetnameyi zayi ettim. 
Yenisini alacağım.dan hükmü yok
tur. T.urhal Şeker Fabrikasında 

isletme Fen l\lemuru Lutfl Güngör 

• 

Fenni Sünnet~I 

Emin Fidan 
Beşiktaş 

Erip apartman 
Tel. kabine 44395 

ev 40621 

Amerika Cümhurreisinin mem
leketimiz ve Şefimiz hakkın

daki hayranlığını bu şekilde bildir
mesi için hiç bir hususi sebep gör
müyoruz. Ortada iki devlet reisinin 
mektup teati etmesini mucip olabile
cek mutat vesilelerden biri yoktur. 

40 60 369 545 833 1098 1 
1144 1133 1315 1520 1617 1659 
1938 2020 2164 2227 2320 2386 1 
2625 2841 2867 3040 3100 34 78 
37 45 3890 3959 4060 4375 4643 
4 725 5071 5639 5672 5882 5925 
5952 5953 7181 7385 7540 7576 
7790 7809 7825 8100 8176 8358 
8481 8719 8929 9041 9162 9164 
9174 9325 9510 9866 991810126 

Amerikah Rekortmen 1 Amerikada 
7,156,644 

Türk Gemi Kurtarnt• 
ANONIM ŞlRKETINDE..."'l: 

Sadece, Roosevelt Türkiye hakkın
daki filmi görünce heyecana gelmiş 
ve duygularını hususi bir mektup 
şeklinde Şefimize bildirmek ihtiya
cını duymuştur. 

Gerek Roosevelt'in mektubu, ve 
gerek Şefimizin açık, samimi, yük
sek ruhlu cevabı; milletler arasında 
hükUm sürmesi istenecek sevgi ve 
ahenk dolu münasebetler için en gü
zel örneklerdir. 

•• ki devlet reisinin mektupları 
çok dikkate değer bir zaman

da neşredilmiştir. Tam bugünlerde 
Türkiye, İran, İra.k ve Afganistan 
arasında kardeşçe bir sulh ve işbir
liği misakının imza edildiğini gördük. 
Diğer taraftan da B. Van Zeeland 
bütün A vrupanın mümessili sıfatiyle 
Amerikaya yaptığı seyahatten dön
mUştUr. 

Van Zeeland'm Amerikadan getir
diği haber şudur: Amerika, bütün 
Avrupa ile iyi komşuluk münasebet
leri kurmaya ve lktısadi işbirliğine 

girişmeye hazırdır. Fakat iktisadi ha
reket, ancak siyasi gerginlik ortadan 
kalktıktan ve Avrupa sulhü devamlı 
bir temel üzerine kurulduktan sonra 
başhyabllir. 

Roo!:evelt'in beraberce yürüme
nin bir şartı olarak A vrupada gör
m~yi beklediği vaziyet, A vrupanm ve 
Garbi Asyanın bir tarafında taına
miyle tahakkuk etmiştir ki o da Tür
kiyenin ve komşularının sahip oldu
ğu memleketlerdir. -B iz öyle düşünüyoruz ki Ame-

rika ile temasa geçmek ve 
iyi komşuluk prensiplerini konuşmak 
için bütün Avrupanın muayyen esas
lar üzerinde birleşmesini ve anlaşma
sını beklemeye JUzum yoktur. Tam 
sulh istiyen ve bu ideale doğru se
batlı ve devamlı gidişinde güzel ve 
müsbet neticelere varan Türkiye; ye
ni dünyada ayni ideal için çalışan A
merika ile ilk fırsatta karşı karşıya 
geçmeli ve Roosevelt'in ileri sürdii
ğü "iyi komşuluik,, prensibine ait tat
bikat meselelerini görüşmelidir. 

Hükumetimiz, siyaset sahasındaki 
her fırsat ve vesileden dakikası daki
kasına istifade etmenin daima yolıtı
nu bulmuştur. Türkiyenin iyi komşu
luk esası üzerine Amerika ile ilk fır
satta temasa geçecek Avrupa mem
leketlerinden biri olacağına ştiphe
nuz yoktur. 

Ahmet Emin YALMAN 

Çarpıştılar 
DUn akşam saat sekiz buçukta 

KöprUden Yalova seferini yapan Bur 
gaz vapurile Yalovadan gelen Kadı
köy vapuru arasında hafif bir müsa
deme olmuş ve Burga.zm baş tarafın
daki lama demiri kopmuştur. Müsa-

10250 10303 10377 10537 10603 10649 
10725 10774 10990 11157 11433 11678 
12274126411289112912 1317413800 
138041380613882 14037 1450214797 
15428158411585615874 15907 16023 
163141651116689167191675917349 
174491754317685180201808318400 
18410 18483 18633 18659 18686 1m86 
19391 19597 19615 19688 19699 19746 
19909 20269 20470 21051 21221 21289 
21314 21330 21352 21547 21753 21755 
21908 22037 22340 22423 22707 23008 
23149 23205 23689 23832 24014 24482 
24613 24 754 24 755 25081 25759 26083 
264 72 26505 26531 26567 26586 26718 
26822 26093 27029 2704 7 27364 27646 
27666 28160 284 79 28581 28091 29228 
29368 29426 29442 29546 29870 29916 
29956 30093 30227 30655 30663 30765 
30994 31111 31151 31448 31663 31771 
31790 32609 32930 32967 33338 33391 
33395 33561 33802 33819 33971 34025 
34182 34209 34494 35038 35139 35650 

30 Lira kazanan No. lar 
934 537 603 1013 1092 1161 

1211 1235 1515 2091 2118 2405 
2568 2612 2741 2803 3441 3526 
3651 3697 3868 4307 4319 4361 
4771 4816 7167 7418 7853 8246 
8408 8463 8703 8904 9728 101 i8 

10194 10328 10338 10476 10529 10692 
11032 11037 1164911674 11697 11892 
12091 12190 12270 1250112825 12894 
12990 131691321613232 1334113447 
13660 13608 13621 13687 13718 14130 
14134 14142 14512 1476814876 15054 
1531115836 15877 15969 16002 16042 
16200 16350 16355 16521 16639 16993 
1712517244 17409176361771417721 
18254 18270 18509 18552 18672 18724 
18744 18794 189021907119116 19185 
19332 19353 19415 19540 20097 20400 
20974 21086 21150 21151 21220 21312 
21390 21555 21616 21670 22020 22167 
22283 22370 22595 22700 22796 23240 
23246 23363 23575 23581 23697 23790 
23906 23920 24060 24128 24149 24617 
26235 26397 26476 27006 27020 27096 
27299 27345 27450 27453 27477 28044 
28166 28227 28434 28682 28710 28772 
28920 29440 29254 29260 29302 294:-}1 
30010 30051 30164 30176 30242 30649 
30671 30828 30842 31202 31295 31371 
31409 31494 31533 31766 32301 32326 
32528 32557 32580 32678 33853 33894 
33987 33990 34222 34520 34870 34923 
35506 35548 35595 35698 35894 35960 
36027 36100 36285 36296 36302 36326 
364 77 36783 36594 36610 36735 37024 
37183 37550 37724 37759 37769 37783 
37836 38326 38573 38619 38923 38944 
38976 39113 39643 39655 39666 39667 
39710 39757 39915 

deme esnasında Donna. isminde bir 
kadının ayağı ezilmiştir. 

Kanun varmış 
Bir Amerikalı avukat Amerika fe- I 

deral hükumetine ve ayrı ayn Ame
rika hükumetlerine ait kanunları say- 1 
mıştır. Yekun tam 1,156,644 miktarı
na varmıştır. Bu rakamı gören Ame
rikalılar, Roosevelt'in kanunları bir- 1 
}eştirmek ve sadeleştirmek hakkında
ki teşebbüsünün haksız olmadığına ı· 
kail olmu§lardır. 
Tuhafı şu ki, bu kanunlardan bir

«oğu biribirine zıttır. New-York ka- 1

1 nununun kara dediğine Şikago kanu. 
nu beyaz diyor. Halbuki bu iki şehir 
arasında her gün tayyare, tren, oto
büs, otomobille binlerce adam gidi-

l yor ve geliyor. Hayatları müşterek gi
bidir. 

Şimali Karolaynada hüküm süren 

sıhhi bir kanuna göre koca ve karı 

ay.ni yatakta yatamazlar. Yatakları 1 
arasında en az 60 santimetre mesafe 
bulunmalıdır. Bir polis memuru yatak 
odalarını dolaşıp yatakların vaziyeti

ne bakmak hakkını haizdir. 
Sanfransiskoda hüküm süren bir 

ÇOK GARiP 
BiR REKOR kanun mucibince her ev kadını toz al

Amerikada rekor merakının bas- dıktan sonra toz bezini kaynatmıya 

talık derecesine çıktığını bilmiyen mecburdur. 
mi kalmıştır. Jadahonun bir kanunu yalanı me. 
Ağaç dalında uzun zaman oturma aıediyor. Neye dair olursa olsun yala. 

rekoru, en çok dans etme, en uzun 
nı sabit olan her adam, mahkemeye 

öpme rekoru .. hep Amcrikada tesis 
edilmiş şeyler değil midiri? çağrılıyor ve hapis cezasına çarpılı-

Son gelen Amerikan gazeteleri, ye- yor. 
ni bir rekordan ~ahsediyorlar. 

Bu rekorun sahibi Wade Brown 
adlı bir Amerikalıdır. Rekor da şun
dan ibarettir: Boş bir viski şişesinin 
ağzı üzerine kibrit çöpleri dizerek bir 
kule yapmak. 

B. Brown şimdiye kadar kulesine 
7978 inci kibrit çöpUnU de ilave et
miş, fakat tam son «ÖPÜ koyduğu ?.a
man kule yıkılmıştır. Şimdi bUtün gay 
retile 8000 çöplük bir kule kurmağa 
çalışmaktadır. 

Hapisle Birlikte 

Para Cezası 
Dün 2 inci Sulh Ceza Mahkemesin-

de bir sövme davasına bakıldı. Davacı 
Mehmet Ali, Mahmure, Atıf, suçlu da 
60 yaşlarında ve Peyker isminde bir 
kadındı. 

Iddiaya göre suçlu Peyker, davacı. 
!ara herkesin içinde ağız dolusu k" u-
für etmiş. Fakat suçlu kadın bu iddi-
ayı inkar etti, bilakis UçUnden de da. 
yak yediğini ileri sürdü. Dinlenen şa-
bitler, ihtiyar kadının hakarette bu-
lunduğunu söylediler. Bunun üzerine 
mahkeme kadını altı gün hapse, 3 li. 
ra da para cezasına mahkfım etti. 

lzmirin ihracatı Bu 

Sene Arttı 

Izmir - 937 senesi ilk altı ayı için- 1 
de ecnebi memleketlere limanımızdan 
sevkedilen muhtelif mahsuller geçen 
seneki ayni müddet 21arfındaki ihra -
cat ile beraber şu suretle tesbit edil. 
miştir: 1 

937 ilk altı 936 ilk 

ayında altı ayı 

Meyva 12262 ton 13267 ton 

palamut ve pa. 
Iamut hulasası 20585 " 8938 " 
Tütün 5457 " 2845 ,, 

Zahire 15269 " 484 " 
Kuru sebzP 2507 " 769 " 
Mi yan 6238 " 9715 " 
Hububat 2962 ,, 263 ,, 
Zeytinyağı 2881 " 317 " 
Hurda demir 2345 " 785 " 
Madenler 1257 " 624 " 
Pamuk 3896 " 4182 " 
Muhtelif 
maddeler 6706 " 5486 .. 
Yekfın 82364 " 47675 " 

saatlcndir. 

Her yerde arayınız 
155 birinci mUkft.:fat 

- Dr. Ihsan Sami -
TiFO AŞISI 
Tifo ve paratifo hastalıklarına tu 
tulmamak için tesiri kat'i, muafi
yeti pek emin taze aşıdır.Her ecza 
nede bulunur. Kutusu45kuruştur. 

~ ' Yarım hat ağrılarile bay- 1 

gınlıklar, çarpıntı ve 
bunalma hisleri j 

KARDOL 1 ı 

1 - Adalet gemisi satılığa çıkarı!' 
mıştır. 

2 - Şartnamesini istiyen şlrketlt 
Galata Rıhtım caddesinde .Mer1'e' 
Rıhtım hanının beşinci kattaki dJi' 
resinde alabilir. 

3 - Satış 19. 1. 937 pazartesi gf' 
nü saat 11 de şirketin Merkez .sıJJ' 
tım hanındaki dairesinde yapılace1 
tır. 

4 - Artırma pazarlık U3ulile 
5 - Teminatı kntinrc beş yilJ il' 

radır • 

Senelerdenbcri denenmiş en 
sirli il!çtır. Eczanelerde ouJunot'· 
Ismine dikkat 

.__ALGOPArt....-,.. 

TesisatMünakasas 
ERGANi BAKIRI 

T. A. Şirketinden : 
1- Şirketimiz tarafından Ergani Madeninde kurulacak olan kU~ 

santralı ve sair elektrik tesisatı münakasaya konulmuştur. 

2 - Bu işlere ait fenni ve idari şartname Şirketimizin Ankarada 
lus meydanında Koç Hanındaki Merkezi ldaresinden makbuz ın 
bilinde alınabilir. 

3 - Mezkur şartname şimdiye kadar bu gibi işleri yaptığı Şit1' 
mizce malum olan veya bu türlü tesisatı muvaffakıyetle yaptığıııl 
pat ede."'t Firmalara verilecektir. 

4 - Münakasaya girmek istiyenlerin, istenen tesisata mtiteallilc 
lif namelerini şartnamede yazılı müddetler· zarfında Şirketimize 
dermiş bulunmaları meşruttur. 

5 - Şirketimiz, tekliflerin tetkikinden sonra, siparişi 
maya vermekte muhtar olacaktır. 

, G'ECELl - GUl\"DUZLU , 

Usküdar Amerikan Kız Lise91 

Mektep EylUI 28 inci Salı günü açılacaktır. 1' 
Kayıt için Pazartesi ve Perşembe günleri saat 9-12 ye kadı:ıt' 

nı.caatlar kabul edilir. Adres : Bağlarbaşı. 
Telefon: 60474 

Darüşşafaka direktörlüğünden: 
Mektebin Kalörifer tesisatı için ilan olunan eksiltme günUııd• 

çıkmadığından 19 Temmuz Pazartesi günü saat 15 de Türk O 
Kurumu Merkezinde pazarlıkla ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
me ve planları görmek veya almak için o zamana kadar DnrU 
ya müracaatları (4059) 
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kANZUK 
Saç Boyaları 

lnh:sarlar Umum Müdürlüğünden : 
31/5/937 ve 3/6/937 tarihlerinde yapılan memuriyet 

imtıhanlarında kazananlar 
İmtihana girme 

No. 

Adı lmtihana girme 
No. 

Adı 

JUVANTiN 
Samiye Aydın Bedia Miran 

Lamia Miran 
1 
3 
6 
7 
8 
9 

Asiye Laçınkaya 
Bekir Uzer 

61 
64. 
65 
66 
68 
70 
72 
73 
75 
76 
77 
79 
80 
81 
82 
86 
87 
88 
89 
92 
97 
99 

Osman Hulusi GUnaçan 
Kenan Beyazıtoğlu 
Hacer Başar 

10 
11 
13 
14 
15 
19 
21 
23 
26 
27 
28 
29 
30 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
42 
43 
44 
46 
41 
49 
50 
51 
53 

Ibrahim Tamtürk 
Hüseyin Coşgül 
Nedime Ozsoy 
lbrahim Kemal A van 
Gülsüm Saydam 
Refika Toros 

İbrahim Ince 
Feriha Akın 
Adil Şatıroğlu 
Hayrünnisa Ontak 
Avni Demiralan 
Mahmut Denker 

Refik Cömert Emine Pekus 
Saadet Ergöney 
Mehmed Dengey 
Fehmi Ertan 

M. Murat Çamhbel 
Kemalettin Ozersoy 
Mahmut Takbudak 
Memduh Yalnız 
lsmail Hakkı Ersoy 
Orhan Denizgeçcn 
Faruk Yönter 
Jsmail Tunalı 
Nimet Inaç 

Kemal Dülger 
Muzaffer Vural 
Nezahet üretmen 
Rahmi Kıncal 
Ziya Ayagül 
Hadiye Angay 

l\uırıraı \' . 
'"ardır .., e siyah olurak iki cinsi 

·~er\' k Yen çık e ~, ·anmakla knt'iy 

11 rnaı, tabii renk \'eren ta.. 
ınınış , 

Fahri Küçükyalçm 
Kemal Seçmeer 
Şevket Aşut 100 

103 
104 
107 
109 
114 
115 
118 
124 
127 
130 
135 
136 
141 
142 
144 

Ibrahlm Dardoğan 
Memet Gülteıtin 
İbrahim Belgeli 
Srtkı Şaşılar Feyzi Olguner 

l egane sıhhi saç 

ıı..·Gıtı boyalandır. 
ll~l' z kANZUK ECZANESi 

A. Selim Akdoğan 
Cemal Vardar 
Tahsin Mert 

Ali Hüsnü Ustün 
Mehmet Ali Akbay 
Ziya Tansuy 

'tg OGtu - ISI'ANBUL 

r~işinde-
bır .Yorıaı k l 13~ı Ba:y ve asasında çalışacak 
~ hçekap Ya Bayan aranıyor. 

.........._ Ida Salih Necatiye 
· ~ ll1Uracaal --==------- ·~~ 

54 
56 
57 
59 
60 

Naciye Tonulay 
Kadriye Onkal 
Ihsan Erural 
Mehmed Dalay 
Tahsin Arıkan 
Turgut Denizman 
Ibrahim Çağlıyan 
Ahmet Etensel 
Mevlüt Konyahoğlu 
Mustafa Delican 
Hamit Fevzi Şenol 
Fahire DemirtUrk 

Fazilet 
Salim Gönel 
Mümin GöklUrker 
Seyit Ozçiftçi 
Riza Ural 
Osman Kaptan 
Sabahattin Tosunoğlu 
Cavit Akbay 
Rebia 
Zehra 
Zihni 

Sıhhat Vek 4 ve içtimai Muavenet 

1 
ıı.Ytl~letinden· 

ardır . eyu 1'ı T 
1 · P alebe Yurduna alınacak talebenin kabul şartlan şun-

- a) P oıcıu· . · $. N 
rec ~u l<uıtur B k sınıf için: Tam devreli liselerden veya lise derecesinde 

b~ ~~ezun ol~ anlığınca tasdik edilmiş mekteplerden pek iyi ve iyi dP.· 
2 ıger srnıfla uş, olgunluk veya bakalorya imtihanını vermiş olmak. 

Ve l;i lat._eldiJerin r3~Jn: !3ulunduğu sınıfı iyi derece ile geçmiş olmak. 
likte lllaı ~Ua , eylül 1937 tarihine ıta<Jar doğrudan doğruya Sıhhat 

A ) aŞağrdak· \enet Vekaletine müracaat eylemeleri ve dilekçelerile bir
<1. 1'ü k ı evrakı t 

CUzqa r iye Cü . nın~men gön dermeleri lli.zım~ır_: .. .. . 
B) ~1 aslı, mhunyetı tebaasından olduğunu bıldıren nufus huvıyet 

haıd lektep 
durı~ -~:~adetn§:~adet_n~meslnl~ aslı (imtihanla~ını. tamamen bltirdikl~~ 
l'af) b'linUn elerının tasdık muamelesi gecıkmış olanlar mektep mu-
C~ "e resrnt A.~nl zamanda mezuniyet derecesini de gösteren - fotofr
D Okucıukı rnUhUrıu bir vesikasını göndereceklerdir.), 

Ve u) ~Utehas arı mekteplerden alınmış hüsnlihal varakası, 
tarı stunde t sr~ları tam bir hastane heyetinden. basılmış örneğine uygun 
llıU~ ,bıtştabi;~~ıkJj. fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu raporu has-

ı Urıu ıarf 1 lc-.rı zarflıyarak üstünü milhUrliyecek ve istekli tarafından 
l'tıu btı Muay halınde olarak gönderilecektir.), 
~a ne hastarı:~e~er Ankara, Sıvas. Erzurum. Diy~rbekir, Haydarpaşa, NU
lrıa~~n rneını en, lstanbul Çocuk hastanesi; Izmır, Bursa, Konya. Adana, 
ve 1 Çirı bu h cket hastanelerinde yapılacak v~ buralarda muayene olun· 

~et lllUdUrı .. asta?elerin bulunduğu vilayctlerın Sıhhat ve içtimai Mucı.· 
te > Orııe •. Uklerıne istekliler bizzat müracaat edeceklerdir. 
g0n~t İsl(!ky.1 aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdikli. bir taahhUt senedi (Bu 
ıa.ıruıcıuğü ~eta~afmdan aynen tanzim ve imza edılecek ve altı, örneğinde 

;naCaktı çhıle, kefili tarafından keza aynen ve tamamen yazılacak im 

a > 4·~ >c ~· )b · 
nı - Yaşı oyunda dört tane foto~af. 
ka~buti hi arı Yirmi ikiyi ge~in bulunanlar ve yurtta okumıya ve ilerde 

.ı uı ecın.:rnetıerini yapmıya engel olacak bir hastalığı ve anzası olanlar 
-. ...... •11eı.ı<'r 

acır Istekn ·. 
rıe eıııel'iııe b' 1 ~r~n gi3nderdiğl dilekçe ve veslkala:ın. Vekalctce, alındığı 

&clreaıe . ıldırıleceği gibi bunlara göre kabul edılip edilmedikleri de yi-
4 rıne ayrıca bildirilecektir. (3597> 

t.ıb· Yli 'l'rp 'l' TAAllHUT SE1'"1'~Df öR!'"EGf 
ı~P Olarak alehe_ Yurduna kabul edilerek herha~~l bir Tıp FakUltesi~~~n 
~u lıııtı !t . çıktıgımda, 2000 sayılı kanun mucıbınce. Yurtta geçirdıgım 
tııcı:~erıet ~tıll~r ~e dahil) Uçte ikisi kadar bir mild~etle S!hhat ve içtimai 
)<!t'l.!~l'll v ekalctınin lüzum göreceği mahallcrd~ _hızmet ıfasmı kabul et
" ıg1l'll ta~Y? kabul edip te muayyen müddeti bıtırmeden hizmeti terkey. 
ı e t1ll labs·l~ı~de Yllrtta benim için sarfolunan paranın ik~. katını ödemeyi 
e~ı k çıı-a 1 ııu terkettiğim veya sıhhi sebepler dışında fakulteden daimi o. 
" c..ı · k{ tıld • b' Udd ve ~1ğirn t ı~m veyahut yurtta bir seneden az ır m et kalarak terk 

nı bu laah ll~dırde benim için sarfedilmiş olan parayı tamarne~ ödemeyi 
2~buriy .hilt S<'ncdi mucibince benden istenilecek para~.ar !çın ödemek 
\• O aay ~tınde olduğum tarihten itibaren yüzde 9 faiz yurUtUlmcslnl ve 
e taahh~. 1 kanunun diğer cezai hükümlerinin de hakkımda tatbikini kabul 

ut eylerim. 
l>uk Sarih ikametgah adresi 

!11uı:%1-:rda adresi ve hüviyeti vazılı olan • . . . . . ın bu taahhUdname 
1~1 ·•ce f f • · • d - h rı Uç .• a. ztlc bırlikte ödemek mecburiyetinde bulun ugu er ders yılı 
ve iki ı/~z fıra olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 1800 liraya, 
Jlaray1 ~ ını ödemek mecburiveti Msıl olduğu takdird~ 3.600 ~~raya kadar 
lesqSi! borçlu · · . . . ile birlikte müteselsil kefıl \'C mU§terek mü. 

·Sıhhat ve içtimai 
Vekaletinden: 

Muavenet 

Çorum leyli ve lstanbul nehari Küçük Sıhhat Memurları Mekteplerine 
alınma şartları şunlardır: 

1 - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak ve yaşı 18 den aşağı 26 
dan yukarı olmamak (yirmiden yukarı olanların askerlikle ilişiği kalma
mış olacaktır.) 

2- Orta mektepten p k 'yi ve iyj derecede mezun olmak (Orta mekte
bi bitirdikten sonra Lise sınıflarından bir veya ikJ sene fazla okumu, olan
lar tercih edilecektir.), 

3 - Isteklller dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 1 eyllll 1937 
tarihine kadar Çorum mektebi için Sıhhat ve lçtlmal Muavenet VekAleti
ne, Istanbul mektebi için Istanbul Sıhhat ve Içt~mai Muavenet mUdUrlUğU 
vasıtasile Mektep MUdürliiğüne göndereceklerdır: 

A) Nüfus hüviyet cüzdanı aslı, 
B) Orta Mektep şehadetnamesi aslı, (daha fazla okumuş olanların şe-

luıdetnnmc ile birlikte tahsil müddetlerini tasdik eden resmi vesika), 

i
l C> Mütehassısları tam bir hastane he~ctinden, basılmış örneğine uygun 

ve üstünde tasdikli fotoğrşfı bulunan bır sıhhat raporu. (Bu raporu has
tane baştabiblikleri zarflayarak üstünü mühilrleyecek ve istekli tarafın
dan mühürlü zarf halinde olarak gönderilecektir.), 

lş"Ju Muayeneler Ankara, Sivas, Erzuru~, Diy~rbeklr, Haydarpaşa NU
mune hastaneleri, Istanbul Çocuk hastanesı, Izm_ır, Bursa, Konya, Adan~, 
Samsun memleket hastanelerinde yapılacak ve ıstekliler ~u hastanelerın 
bulunduğu vilayetlerin Sıhhat ve içtimai Muavenet mUdUrlUklerlne bizzat 
müracaat edeceklerdir. 

D) Çıktıkları Mektepten veya mahalli polisinden alınmış hüsnühal 
kfığıdı, 

E) 4,5 X 6 boyunda Uç tane fotoğraf. 
4 - Çot"Umdaki Leyli Mektebe girme~ isteyenl:r bu vesikalarından 

başka bir de aşağıda örneği yazılı Noterhkten tasdıkli taahhüt senedi ve
receklerdir. (3598) 

TAAHHVT SENEDİ ÖRNEGt 
Çorumdaid Leyli KUçük Sıhhat Memurlar Mektebine alınarak tahsil 

edip mezun olduğumda, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin tayin 
edeceği vazifede beş yıl hizmet etmeği ve bu hizmeti kabul etmediğim ve
ya kabul edipte muayyen mUddeti bitirmed~ bıraktı~m ve ~ıh~i _sebep
leı dışında mektepten daimi olarak ç~arıldıgım takdırde benım ıçın sar
fedilmiş olan parayı tamamen ödemegı ve ~u ~ahhUt s:_nedl mucl!>ince 
benden istenilecek para için ödemek mecburıyetinde pldugum tarihten ili· 
bnren re 9 faiz vUrUtUlmesini kabul ve taahhüt eylerim. 

1 
• Sarih ikametgah adresi 

Yukarda adres- ve hUviyeti yazılı olan · · · · · . m bu taahhüdname 
mucibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için ikiyüz lira olmak üzere bütün ~a?sil miiddeti için c~man 400 liraya 
kadar parayı borçlu ...... ile bırlıkte müteselsil kefıl ve mUştere« 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 

Kömür Alınacak 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve Eksiltme 

orçıu sıfatile ödeyeceğim.. . . 
~ Kcfılın adresi Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

Devı Ton Bedeli Teminatı 

Komisyonundan : 
Münkasa gün 

Dı et .. De miryollan ve Limanları işletme Genel Liiar Lira 

b:v~:~orlüğünden: -:-h.-ok_k_ö_m-üru-·· 80 1440 108 4/Ağustos/937 15 
hltır i cmlryolları Ticaret ve Hasılat Dairesine en az Lise tahı;iUni Kriple maden kömürU 140 2254 169.05 4/Ağustos/937 16 

ve saat 

:?nan<'~ şv~lrknç memur alınacaktır. Ticaret Mektebi mezunları ile Al- Fındıklıda bulunan Güzel Sanatlar Akademisine alınacak yukarıda 
tnı h r1 Ya F'ransızca bilenler tercih olunacaktır. Ankara mesk~n za~- cins ve mikdarı yazılı kok kömürü, kriple maden kömürü a~ ayn açık 
len1e~ ç olmak Uzere Lise ve muadili mektep mezunlarma 74, lisan bı- eksi_l~meye konulmuştur. Şartnameler Akademiden parasız olarak alı
lirny k

83
• Yliksek mektep mezunlarına 113 bunlardan lisan bilenlere 130 nabilır. Kömürlerin mikdarı, muhammen bedelleri, muvakkat teminat 

a dar U t t l 'MUrııcn · cret VE rilecektir. ~ ar an, eksiltme gün ve saatleri yukarıya yazılmıştır. Taliplerin 937 
11l:u- ntarın 20 TE>mmuz 937 tarihine kadar Ankara'da Devlet Demir- Tıcaret odası vesaiki ve muvakkat teminat makbuzlariyle beraber mu-

M~· ~rnurnı MUdurlüğUne ve Istanbul'da D. Demiryollan 9 ncu işlet- ayyen zamanda Cağaloğlunda Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde 
ucıtıt!Uf!Une yanılması lflzımdır. (1961) (4033), toplu olan komisyonumuza müracaatları. (4055) 
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Askeri Lise ve Orta Mek 
teplere Ücretle öğretme 
aranıyor 

1 - lstanbulda Askeri Liselere: Fizik, Riyaziye 
Bursa Asker:i Lisesine: Edebiyat, Riyaziye, Almanca 
Kırıkkale askeri san'at lisesine: FAebiyat. Coğrafya, Riyaziye 
Erzincan Askeri orta okuluna: Türkçe, tarih gurubu, Fransızca, 

musiki. 
Konya gedikli hazırlama orta okuluna: Tarih gurubu 

Ankara Gedikli hazırlama orta okuluna: Türkçe, Riynziye, Almanca 
öğretmeni alınacaktır. 

2 - lsteklilerln Lise ve orta mektep öğretmen ehliyetini haiz olmaları 
şarttır. Ehliyet; Universite mezunu olmak, Universitede imtihan 
vererek ehliyet almak, Kültür Bakanlığı kararile öğretmenliği 
tasdik edilmiş olmaktan ibarettir. 

3 - İstanbul, Bursa, San,at Liselerine birinci maddede yazılı dersler 
için 108, 126, orta ve gedikli orta mekteplere aid dersleri için 98, 
108 liraya kadar ücret verilecektir. 

4 - istekli olanlar; dilekçelerine aşnğıda srra ile yazılmış evrakı bağ
layarak, Ankarada Milli Müdafaa Vekileti Askeri Liseler Müfet
tişliğine göndermelidirler. 

1 - Tasdikli ve fotoğraflı fiş 
2 - Yüksek tahsil şahadetname, tasdikname benzeri veya 

ehliyetname tasdikli benzeri. 
3 - Nüfus tezkeresi tasdikli sureti. 
4 - Askerlik durumu hakkında vesika 
5 - Hüsnü hal varakası. 

5 - 4 Maddede yazılı evrakla müfettişliğe mUracnat edip durumu uy· 
gun olanJardan bili.hara şu vesikalar istenecektir. 

1 - Tam teşkilli Askeri hastahanelerden alınacak sağll'k 
raporu. 

2 - Noterlikçe tanzim edilecek taahhüt senedi. Orneği MU· 
fettişlikten verilecektir. 

6 - lsteklllcrden yazılı şartlan haiz olanJar 15 Ağustos 1937 gününe 
kadar müracaat etmelidirler. 

7 - Dileği yerine getirilemeyenler bir hak iddia edemezler. (3949) 

Sıhhat ve içtimai muavenet 

Vekaletinden : 
Bu yıl, lstanbul Leyli Ebe talebe Yurduna girmek isteyenlerin kabul 

şartlan şunlardır: 

1 - Yaşı 20 den aşağı 30 dan yukan olmayacak; Orta mektepten pe
kiyi ve iyi derecede mezun olacak, gerek tahsilini, gerek ileride meo'Juri 
hizmetini yapmağa engel bir hastalığı ve arızası bulunmıyacaktır. 

2 - lsteklilerin dilekçelerini aşağıdaki vesikaları ile birlikte 15 - Eylill· 
1937 tarihine kadar, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekiletine , gönderme
leri lazımdır. 

3 - Dilekçe ile birlikte gönderilecek vesikalar: 
A) Nüfus hüviyet cibdanı aslı, 
B) Mezun bulunduğu mektep şehadetnamesi aslı, 
C) Hüsnühal sahibi ve hiç evlenmemiş olduğunu gösteren mahalli Htı~ 

kumetçe tasdik edilmiş ilmühaber, 
D) 4,5 X 6 boyunda üç tane fotoğraf. 
E) Mütehassısları tam bir hastane heyetinden, basılmış örneğine uygun 

ve UstUnde tasdikli fotoğrafı bulunan bir sıhhat raporu. (Bu rapor has
tane baştabiblikleri tarafından zarflanarak üstü mühUrlenecektir.) 

Muayene yapılacak hastaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Dlyarbekir, 
Haydarpaşa Nilmune hastaneleri; Istanbul Çocuk hastanesi; lzmir, Bur· 
sa, Konya, Adana, Samsun memleket hastaneleridir. 

isteklilerin hastanenin bulunduğu yerlerdeıki sıhhat ve içtimai muave. 
net mUdUrlUklerine ~izzat müracaat etmeleri lhımdir. 

F) Orneği aşağıda gösterilen Noterlikçe tasdik edilmiş bir taahhüt 
senedi. (3599) 

TAAllHVTSENEDtORNEGt 
Leyli Ebe talebe yurduna kabul edilerek lstanbul Ebe Mektebinde oku

yup mektepten çıktıktan sonra Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaletinin 
göstereceği yerde, üç yıl müddetle hizmet edeceğimi ve bu hizmeti tama
men yapmadığım veya tahsil sırasında sıhhi sebepler dışında yurttan çı
karfidığım, yahut yurdu terkeylediğim takdirde kendim için hükumetçe 
yapılan masrafları ödemcği ve bu taahhüt senedi mucibince benden iste .. 
nilecek paralar için ödemek mecburiyetinde olduğum tarihten itibaren % 
9 faiz yUrUtülmesini kabul ve taahhiit eylerim . 

Sarih ikametgah adresi 
Yukarda adres ve hUviyetl yazılı olan .....• m bu taahhüdname 

m'Ocibince faizile birlikte ödemek mecburiyetinde bulunduğu her ders yılı 
için ikiyüz lira olmak üzere bütün tahsil müddeti için ceman 400 liraya 
kadar parayı borçlu •..... ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek 
müteselsil borçlu sıfatile ödeyeceğim. 

Kefilin adresi 

, ... ~-=- •.evazım ~atınalma k:misyonu llônlar ı 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satınalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin olunan bedeli (66,600 ve ilk teminatı 4995) lira oaln 3000 

ton Kardif kömürünün kapalı zarfla eksiltmesi 28 temmuz 937 çarşamba 
günü saat 14 de Veki.let binasında müteşekkil komisyonumuzca yapıla· 
caktır. Şartnamesi 333 kuru, mukabilinde komisyonumuzca verilmekte 
olduğu. 

2 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesikaları ile 
teminatı havi kapalı zarflarını saat 13 e k.adar komisyonumuza vermif 
bulunmalan ve postada vukua gelecek gecıkme yilzUnden yapılacak mil· 
racaatlarm kabul olunmayacağı. (3332) 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 

Komisyonundan : 
Mektebin 937 mali senesi sonuna kadar ihtiyacı olan (50000) kilo ek· 

mek kapalı zarf uıuliyle eksiltmeye konulmustur 

Beher kilosunun muhammen bedeli 11 kur~ş o;up ilk teminatı 412.50 

liradır. Eksiltmesi ~·-:-937 tarlh~e. rastlayan Çarşamba gUnU saat 15 de 
yapılacaktır. İstekhlerın 937 malı senesine aı'd T' t d lkal · ı . . •. ıcare o ası ves any e 
2490 No. lu kanunun emır ettıgı diğer vesaı'k· h · t kl'f k ı 

ı avı e ı me tup arını 
muayyen saatten bir saat evveline kadar Ko · k bil' d 
tevdi evlemeleıi ilan olunur. (3659) mısyona makbuz mu a ın e 




