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1 9 3 7 BAŞMUHARRiRi: AHMET EMiN YALMAN 

Yeni Çoc:uk Ansiklopedisi 
1~ Cilt c·· 1 1 ~Kµponu Kup~znu 158 
30 kuPQııa :m\lkabU bir lt kupona mukabil b)r 
cilt {300) kt.trQ.Ştur. cilz 7 ~ kuruştur. 

Atatürk, ahsi Emekler.ile Kurulan 
Çiftliklerini Millete hediye Ettiler 

.. __ '"'"""~ SEF iMiZ -~ ' Meclis, Dünkü Toplantısında, 
1 rabzo~dan dönüyorla-;ı B~yük .ö.nd~re Baghhk ·ve 

ı Trabzon, 12 (TAN muhabirinden) -- Atatürk,~ bu sGbala saat Mınnetını Bır. Daha Sundu 
ı dört buçukta maiyet terindeki zevatla birlikte lzmir vapurile Is- i · I B · 

ismet ınô.nü, Dünyanın uhranlı Vaziyeti ~ tanbula müteveccihen hareket etmişlerdir. 

ıt S G Mı h l Karşısında Kuvvetli 7 ürkiyegi Anlallı 
amsundan Ankaraya eçmeıeri u leme Ankara, 12 (TAN muhabirin-

~ .. TrQbz.on muhabirimiz.in verdiği bu haber, • haber dola1mııtır. Bu habere göre, ~tatürk den) _ Bugün Meclis, tarihi 
t <lrı,. cıkıamki relik/erimizde çıkmıı, öğleden Sam•undan kara yolile Ankaraya gıdecek. günlerinden birini daha Y&f&dı. 
~ SOrtr:a ıehrimizde duyulmuıtu. Atatürkün Er· ler ve Kamutayın paz.arte•i toplanh•ıruia t Reisicümhur Atatürkün, tuar-

t Zrıruma gideceği ve ıark vilayetlerimiz.de do bulunacaklar~ır. t ruflarmda bulunan çiftlikleri 
~ lcı,Qcağ1 gazetelerde yazıldığı için Trabzon· Diğer bir ıütunumuzda haber ıJerdiğirniz i Hazineye hediye ettikleri hak-
~ da,. avdete dair olan haber alaka ile lıarf'· gibi Ha~ay ana~~aıına ait a~ltl.fmaların ~Ü· kındaki tezkereleri Mecliste o· 

la .. - t 8 . . hk.k' • .. --'eket z.akere•ı Meclısın paz.arte•ı ruz.nameaıne kundu. Sürekli alkı,Iarla kartı-..... ,, ır. ız.ım ta ı ımı.ze gore merm • .. 
i,.l · el d • l hab l alınmııtır. Bu munaıebetle Baıbakanımız ~ landı ve büyük tezahürata vesile 
~ enn e ıeyahate aır yazı an er er, ga- ··h" b' k ·· ı· k · M 1. 

l 
, mu ım ır nutu ıoy ıyece tır. ec ııte co~- oldu. 

Zefe • b' h · • _J ·b · At t•• k T enn ır ta mınınaen ı arettı. a ur kun tezahürler yapılmaıı beklenmektedir. ~ Söz alan birçok hatipler, gerek 

T~abz.ona kadar bir ıey_ahat yapmıflartlır. 1 lıte Ankaradakl rivayet, Atatürkün bu mii- ~ meclisin, gerek mill?tin ~~~k Şefe 
Şııncli de dönüyorlar. AıJdelle Samsuna rzlra· him toplantıda h b l ki l ~ bağlılıklarmı ve tazimlenm ifade e· 
cakl . . az.ır u unaca arı YO un- ~ den çok heyeca:nl.J sözler söylediler. 

Qrı hakkında dun Ôfam Anlrarada hır w dadır. ' Başvekilimiz lsmet İnönü, Cüm • 

~ ~ ' b'Urreiaimizin tezkereleri okunduk • 
~~~~ tan kü .. cl ..J. Uh' sonra tsuye g erQS\. m ım 

btyanatta bwundu. 

iôtnlasmasma ~ wp~ Bltyttk Şetin • L..J • 
IOlr ~tı.t mtlnwbettht Bafft- ll~n KUUret ve ıero-.W tllıinHI JiajUMMn Hl.Jtutil• .. ,... , 

Karsı Mukavemet , 'f e 
l' Urk mDJetı tablate kartı büyük 
~ bir mücadeleye ba§lemak üze.. 
~ Şimdiye kadar zlraatlmiz ok 
llJı de kalmıştı. Şimdi makine sL 
._ lllt ktıııanmıya hazırlanıyoruz. Bu 
~ede lneınJekettn fedakar ve ~ş. 
h~ lniistahsWerl, layık oldu'klan ya· 
~iyeslne az bir zamanda ~ika. 

&Ostermek İstiyorlar 
Adana, 12 (TAN muhabirinden) - Dün toplanan Şam Meclisi, 

Cenevre anla,ınuının kati tatbikına mukavemet ederek Antakya 

meb~ılarının M~liste bır~ıl~Iarma ve Antakya mekteplerine 
Şam.ı Arap muallımler tayın edılnıesine karar verdi. 

4 rdh. 
~ t&ttb-k bir toprak memleketlnln 

1 Doğruyu gören ve yazan Arap ga· 

S k • s ~ t 1 zeteleri, Türkleri artık haklı bul· e 1 Z 0 vy e makta ve Vatani meclisinin bu lta· 
rarlarına hücum etmektedir. 

' 8Jfatfyle bu mücadeleyi sene. 
'fıl'Vel, tek be§ına ~mıştı. Mem· 
..,. birkaç yerindeki bot toprak. 
~ ~e ve su kuvvetiyle az za.. 
~ Dı&mureye çevlnnlştl. Şimdi 
~ l'llrldye, makine s1Wı1,1e tabiat 
~etlerine ~ umumi bir mtica· 
~ e ~anırken, Atatttrkön bu 
~eri millete hediye ettL 

.. lh.:.L_ ~ feragat ve fedald.r. 
~da 1la1ma ömek olmut, 
~·~faydalı olmaktan 
.., .heder tannnamıştır. Kendi sıla 
... "'1t \•e al•kMı altında vücut bu· 
'I, ~~eri millete vermesl 
~ Pr6 istihsal hayatımızda açılan 
'-ı. ~tir için yüksek bir Jıp.t sayıyo. 

4tatu det• rı.-:!' bu hareketiyle millete bir 
~ -.ııa gösteriyor ki Türk milleti 
hft ~ ahenk irlnde yaşıyan mesut 
tici -.U ir. AtatUrk te bu aUenln sev· 
~ ~e.,eda.kirhkta dalma en önde 

)eltılsevgili başı ve reisidir. 
A. E. Y. 

• 
Bir Haftalık 
İarih 

Generali 

Dün Sabah 

İdam Edildi 

Ahmet Emin YALMAN B u hafta içinde Balkanlar· idam ed.ilen Miı~e,;,ı 

.., 

tÖrüJd·· da Pek çok siyasi faaliyet T uchaçeuıki : ·: 
b u. Alrna H · • N . 
Qe) n arıcıye azırı Sovyet Rusyada orduya ve ~a 

Rradı S · _._ p ' ofyayı zıyaret[en son- ihanet suçu ile tevkif edilen se iz ge-
tej • efteye ,gitti. Leh Cümhur- neralin muhakemeleri bitirilmiştir. 

&ı ve H . . , . .. 
teti ıi arıcıye Nazırı da Buk- Sovyetler birliği yüksek divanı, suç. 
dt. Ç ~aret ettiler. Arkalarından lularm he~ini idama mahkum etmiş 
8u1cr e oıl~vak devlet actamlan v,e bu hUkUm derhal lfffaz edilmiştir. 

ete ugnyacaklai' ••• s Bu .tıu•t.fti ta{silat Uçüncü sayfa. 
(Al'kası 8 incide) n\ızda.dır. • "\ 

Bir Türk öldürüldü 
Haıep, 12 (Hususi) - Kınkh&n 

ka.ıasırun Hacılar nahiyesi halkından 
Kilci Ömer, sureti mahsusada alı • 
nan tertibat ile öldürülmüştür. Tilrk 
davasına hizmet eden Kilci Ömer, bu 
Yolda günlerce mahalli hUkilmetin 
ta.zyikine uğramış, 15 gün evvel dP 
elınden silahları alınmıştır. 

Son karı,ıklılın i~yiizü 
Ankara, 12 (Tan muhabirinden) -

Buraya ge'.en ·haberlere göre, Hatay· 
da deva.mıı tahrik ve teşviklerin ne· 
ticesi olarak geçen cuma gUnU pat· 
:~k. veren kanşıkhğm nereden geldi
gını, mesullerinin kimler olduğunu a· 
raştırmıya lüzum kalmamıştır. 

Bir millet ve milletler işi gibi gös
terilınek istenen bu hareketin de ni· 
hayet biltün falsoları meydana çık· 
tı. Ortada bir millet değil, ancak bir 
zümre ile bu zümrenin ipini ellerinde 
tutan bir komite bulunduğu anlaıı\dı. 
Anasır mümessilleri elele tuttu, sa · 

1 rıldı ve öpüştü. Anl~ılan hakiıkat 
şudur ki, kundağın bir ·ucu Şamda 
İbrahim Hananunwı varisi olan Zai
min elindedir. Kundak, Arr.p sancağı 
muvaffak komitesi etiketi altında 
açıktan açığa faaliyete geçmiştir. Bu 
komitenin yardakçıları olan gazete -
ler ise yangını körüklemektedirler. 

Piyangoda 
Kazananlar 

'l'ayyaro piyangosunun c;ekilifi diln 
bitirildi. 40 bin liralık büyük ikrami 
ye 10773 numaraya çıktı. Evvelki 
gün ve dün kazanan numaralann 
tam listesini sıraya konulmut olarak 
altıncı sayfamızda bulacalwnı.z. 

kile cektikleri telgraf ta alkışlar a • Büyük ôntler, çiltliklerinJe tralıtör /berinde 
rasmda okundu. İsmet lnönü, bu • r--------..-----------------
nun U~rine tekrar kürsüye geldi ve 
Kamutayın yüksek heyecanına hU • 
kftmet nimma te,eitkür ederex mem 
leketin iç ve dış siyaseti etraf mda 
çok değerli izahat verdi. 

Büyük Şefin T e.zkereleri 
AtatUrkün tasarruflarında bulu • 

nan çiftlikleri hazineye hediye et • 
tikleri hakkında B~vekilete gönder
dikleri tezkere ıpudur: 

"Malüm olduğu Ur.ere, Ziraat ve 
zirai iktisad sahaamda fenni ve a • 
meli tecrübeler yapmak maksadiy· 
le, muhtelif zamanlarda, memleke -
tin muhtelif mıntakalannda müte • 
addit çiftlikler tesis etmiştim. 

13 sene devam eden çetin çalışma 
lan esnasında faaliyetlerini, bulun • 
dukla.n iklimin yetiftirdiği her çe • 
şit rnahsulattan başka her nevi zi
raat sanatlarına da teşmil eden bu 
rnUessese1er, ilk senelerde başlıyan 
bUtfuı kazançlan inkişaflarına sarfe· 
derek büyük, küçük müteaddit fal>
rika ve imalathaneler tesis etmişler, 
bUtUn ziraat makine ve aletlerini ye
rinde ve faydalı tekilde kullanarak 
bunların hepsini tamir ve mühim 
bir kısmmı yeniden imal edecek tesi· 
sat vücuda getirmişlerdir. Yerli ve 
yabancı birçok hayvan ırkları üzerin 
de çift ve mahsul bakımından yap • 
tıklan tetkikler neticesinde bunla • 
nn muhite en elverişli ve verimli o· 
lanlannı tespit etmişler, kooperatif 
teşkili suretiyle veya ayni mahiyette 
başka suretlerle civar köylerle ~ra
ber faydalı şekilde çalışmalar, bir ta 
raftan da iç ve dıt piyasalarla daimt 
e sıkı temaslarda bulunmak suretile 

faaliyetlerini ve istihsallerini bunla • 
nn isteklerine uydurmuşlar \"e bu • 
gün her bakımdan \•erimli, olgun ve 
çok kıymetli birer varlık haline. gel
:ın.işlerdir. · 

Çiftliklerin, yerine göre, arazi is
Ji.h ve tanzim etmek, muhjtıerini 
güzellestirmek, halka gezecek, eğle
necek ve dinlenecek sıhhi yerler, 

(Arkası 3 üncüde) 

• 

Şefimizin Son 
Seyahatlerine Ait 

lhtisa 
Başvekilimize Gönderdikleri Telgrafta, Sevinc;

lerinin Bütün Millete Duyurulmasın. istediler 
~nkara, 12 (A.A.) - Büyük Millet Meclisinin bugünkü top

lanbsıitda Ata.türkün ıon seyahati intıbalarına dair Ba,vekil la
met lnönüne g!)nderdiği afağıdaki telgraf okunmuttur: 

BQfVekil lımet lnönüne 
Oçüncü Umumi Müfettit Tahsin Uzer'in vukubulmut olan da

veti üzerine Şark vilayetlerini görmek üzere Haziranın sekizinci 
salı günü lstanbuldan Trabzona hareket ettim. 

Milli Küme 
Maçları 

ı Trabzon - Erzurum yolu üzerinde 
ou yolu daha mükemmel bir hale jf. 
rağ maksadile başlamış olan yer yer 
inpatın henüz ikmal edilmemiş oldu
ğunu gören ve bu mani sebebile bü
tün mUfottişlik mıntakasmda seya -
hatimin müşkUlatını takdir eden u
mumi müfettiş Tahsin Uzer, benım 
bu seyahatimde yolumun üstiinde bu .. 
lunamıyan yerlerin askeri, mülki mıı. 
halli parti ve kültür mUmessillerin 
dolgun heyetler halinde Trabzona 
toplıyabllmek zeka ve inceliğini gös
termiş bwundu. 
Perşembe günü Polathane karşısm

da o clvann enerjik ve temiz ha!J..ı 
tarafından bir filotilla ile karşıhs
t.ık, selamlaştık. Onu müteakıp Trab
zondan karşımıza çıkan bir filotilla, 
başta umumi rnüfettiş Tahsin Uzer 
ve ordu umumi müfettişi kıymetli Kfl. 
zım Orbay ve her ikisinin arkade3la
n bulunduğu halde beni karştladı ve 
birleştik. 

Büyük Şefimizin teha11üsleri 
Kamutayın dttnktl tarihi top- Dün Ankara ve lstanbulaa Milli Trabzona gelişim bnndan evvelki 

iki gelişime nisbetle müstesna bu ter 
tip ve intizam gösteriyordu. Rtn~ım
da evYela bütün umumi müfetti~l"• i
çindeki yukarda i§aret ettiğim · ·· ~ 

Jantısma alt görtı,melerin taf. küıne maçlarına devam edildi. İs 

8Uitı yedinci sayfanuzdadır. BM tanbulda Güneş Doğansporu 3-1, An 
vekilimizin kıymetli 'beyanatı se. karada Rapid Gençlerbirliğini 5-8 
kizlncl sayfamızda~ olarak yendiler. Tafsilat spor sayfamızda • 
okuyacaksınız. dır. (Arkası 8 incide) 
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Bir Kız Yüzünde 

HôJiNnin lıalaramanı: Hatice 

Dokuz Kişi 

Biribirine 
Girdi, Sekizi 

Yaralı 

1 

13.6-936 s 

rleri 
Teftiş 

ilecek? 
it Kanuna huırbldan dolayıaile ı.~ 

mmtalrumda it ftl'eD müweMlerin hepsi -
bit eclilmi9tir. Bu arada hütün aanayi müestel"' 
leri, tirketler, fürikalar, matbaalar, Türk.,. 
ecnebi ......,.u. çal•n it yerlerinin vatP 
Jetleri tam.mile helli olmattur. Bütün bu rıJj
ewler bmml naiptlsi tam•men öjrtll'° 
mit bulunuyorlar. _ .ı 

it dairesi, İ§ yerlerine ve i§çilere ait beyannaıneltP. 
toplamıştır. Bunların listeleri Iktl8at Veklletine ~ 
derilmJttir. Salı gününe kadar beyannamelerini vtJr. 
mlyenlerle aon sUnlerde kurulmuş i§ yerlerinin de dt 
zlyetlerini derhal tesbit ettirmeleri lbmı gelme~ 

!'EttlŞLER BAŞLIYOR 
it dairesi mtlfetti§leri Salı gününden itibaren~ 

ti§lere bqlıyacaklardır. Bu tefti§lerde ilk olarak 
trol edilecek noktalar f1IDlarchr: _. _ ~-"-..L. 

1 - it venaleıte ...... anlarmda ~· 
yazdı mukavelelerin kanmaa uygmı olup olmadıjl. 

2 - Her iki tarafsa kuaaa aykırı valyetler ~ ........ 
S - Jla.ftalık meal ıHtbeln 48 mttm fada~ 

m=•=m temini, 
4 - ltçllerdea fada meeal lat.enDmelllfJ8l, 
6 - Gece php•lva ful& lcret verllmMI, 
8 - ltçllerbı ararma olarak ve it bulmak ~ 

siyle ltçilerln llnla.r denilen ldmleler tarafmdall _. 
datı'm@nur, 

1 
1-Bu llbllerla kwunm r;eıva

dıpna pkmamllla.rmm temini, 

8 - B8ytlk mtlelMHlerde ı.-Wt
lmllualllarm kanana göre tatlılk ~ 
mJye ~ ldal"e ....... 

Bu teftltlerin neticeleri güntl ~ 
ne it dairesine bildirilecektir. ~ 
ti§ler, Salı gilnil sabah saat 8,30 ~ 
ite bqlam.Jf bulunacaklardır. ~ 
Puartem gUntl akpmı saat 2' _., 
itibaren tatbik mevküne girecektir• 

ilk Gemiye 
Hatay Adı 

TAKViM ve HAVA 
Buıünkü Han: BULUTLU 

6 DCJ ay GUn: 30 smr:,. 
Arabi 1888 Runıf ısDS 
Rebitlllhır: 4 :aıayıa: ~ 
Gtlnet: 4.28 - ()tle: 12.~ 
Ddndi: 16,14 - AklaıD: 19• O'l 
Yataı : 21,44 - lmslk: S. 
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lngiltere, Frama, Almanya ve ltalya dün An· 
ltıfmanın kati metnini imzaladılar. AnlQfma, 
V alenciya ve Salamanca'ya ela bilcfirüecektir~ Herg ıı n 

Biraz Daha Bilbao etrafında 
' 

If arp Şiddetle~di 
'Londra, ıı (TA.ı.~) - Birkaç gündenberi lngiltere 

llaricıye Nazın Mister Eden Ue Fransa, lta.Jya, ve Al. 
lnaoya sefirleri Corbin, Grandi ve Von Ribbentrop 
&rasnıda rn\izakere olunan kontrol meselesi halloiun
llıll§ \'e anlaşma imza edil.oıiştlr. Bugün neşrohınan 
tesıni tebliğde anlaşmanm imza edildiği bildirilmekte 
"e dört de\'let arasında kararla.5ttnlan mektup sureti· 
llba ademi müdahale komitesine, aslmm ispanyada 
~biriyle dövüşen lld taraf hükiımetlne gönderileceği 

\'e edilmektedir. 
lleırtubun metni henüz neşredilmemiş olmakla be. 

~her bunda }"ra.nko hükfımeti Ue Valinsiya hük~e. 
hıden Doyçland hadisesinin tekerrür etmemesi ı~ln 
~t istendiği, ve bir hadise vukuwıda d?rt de~~et 
~ında derhal müşanreler vukubularak ona gore 
~bir alınacağı ve emniyet mıntakalarnıın her teca
~eo masuniyeti için taahhütler talep edildiği an· 
.~ır. . 
~aşmadan sonra Italya ile Almanyanm adem~ 

~~ahaıe komitesine ve kontrol sistemine avdetlen 
çın bir ınanı kalmamıştır. . .. 
fil Alınan gazeteleri Baskların tahtelbahir muhrıplerı 

oau tedarik etmekle yeni birtakım hadiselere sebep 
<>lnıa.ıt İstediklerini yazmakta ve Alman filosunun ber 
lnllkabeleye hazır olduğunu söylemektedirler. 

HARP V AZIYETI 
~·lta.rp vaziyetine gelince asiler bütün kuvveUerile 

Çöken 

ispanya 

ilbaoya yüklenmektedirler. Bütün gün devam eden 
lnuharebeden sonra asilerin Bilbaoyu ihata eden de. 
bıir Çemberi bir noktadan yardıkları,..._--------------------------
~~diliero tepelerini ellerine geçirdik. 
~ atilagılmaktadır. Asilerin topçula. 
t'ı diğer noktalan zorlamak i<:in uğ
t'atrnaktaclır1ar. Lezama kasabası ta. 
~en harap olmugtur. Bütün cep. 
d ed~ uçan asi tayyareleri sivil halkı 

Y arıharabe haline gelen Bübaocla bir sokak 

a §ıddetli bir mitralyöz ateşi altına 
~akta.dırlar. Frankocular, mezar. 

arı bile bombardıman etmekten 
~kinrne ..... ı .. 1 dir ~~er . 

Meşhur Sinema artist. 
Pola Negı·i 

Mardindeki 
Petrol 
Yatağı 

Sondailardan Çok iyi ~Ası ınembalan her nekada.r Bilbao 
• • Baran demir~ınj>eıin bütün nok.. Ne+icele~ Al;nıyor 
1Qrla~a da ~u h~; . henU; ~~~: Ankara, 12 (Tan muhabırfuden~-
~ etmemiştir. 1 

"Demir çember,, Bil- Mardinde yapılmakta olan petrol 
Ceaon.un son müdafaa hattıdır. Madrit sondajlarmdaki sızıntılar hakkında 
it Phesinde ufak tefek birtaknn hare- buraya yeni malumat gelmiştir. Sı-
~tler VUku bulmuş milisler Gua.del. zınt:Jlara 617 inci metrede rastlan -

rada ilerlemişlerdir. mıştır. 300 üncü metreden itibaren 
1t· Vaıensiya Harbiye Nazırı 500,000 gaz çıkmıya başlamıştır. Sızmtıla -
~ olan hükUmet kuvvetlerinin bir rı.n 50 metreye yakın bir saha da-
lt !'ruza geçeceklerine ve Bilbaoyu bilinde görülmesi, alt tabakalardaki 
) Urta.rınayı istihdaf ettiklerine dair ı kuvvetli petrolün mevcudiyeti hak. 
~hancı gazetelerde inti§ar eden ha. kında sağlam bir delil sayılmakta -

tleri tekzip etmiştir. dır. Gaz, o kadar kuvvetlidir ki, şim 
d··~~~n. Bilbaoda bir asi tayyaresi d.i sondaj motörleri bu gazla çalış-
";~ruıınüştür. Tayyare Alman malı Berlinden naber verildiğine göre maktadırlar. Mütehassısların ifadele 

Püotu da bir Almandır. sessiz sinemanın en meşhur yıldızla... rine göre, jeolojik vaziyet ve teza -
l' CUrnhuriyet hükUmetinin dört tay- nndan gilzel Pola Negri ağır bir su. hürler, kuvvetli bir petrol yatağı -
~resi ~ivariç yakınında yere inmiş, rette hastalanmıştır. Pola Negri uzun nm üzerinde olduğumuzu anlatmak -
;:= bellıinlerinin tilkenmesi yüzünden bir zaman film sahasından çekilmiş tadır. 
.rere hıd'kl son zamanlarda yine filin revirmiye l • 1 eri ıın 1 n~·1 "'1T!'ltrr. ~ Divrikicleki demir maden en 

CESE'TLER TAŞINIYOR başlamıştı. Artistin sıhhatinden çok Ankara, 12 (Tan muhabirinden)-
l:>oy,.ı d Alm ı endış' e edilmektedir. b 31 ::t an zırhlısı ölen an arm Sivasın Divrigi kazası civarında u. 

tı~edini ve 23 yaralıyı Cebelütta· lunan demir madenlerimizin cevher 
~ alarak gece yarısı hareket eL Alman Dışbakanı Peştede miktarı tesbit edilmiştir. Demir cev 
b tir. Diğer 30 yaralı Cebelüttankta Budape§te, 12 °(TAN) - Alman herlerimiz, İsveç ve Ural dağlannın 
lsastanede yatmaktadırlar. Dışbakanı B. Von Neurath'm Maca. kalitesinin ayni olan manyazit aya-
r~Ny ADA lTALYAN ÖLVLEBt ristanı ziyareti devam etmektedir. Bu rmdadır. Cevher miktarı yUzde 60 -

~l ~~?a.niar, bugün 1s~~~ad_a ~ak. akp.m şerefine verilen bir ziyafette 70 tir. . 
ili U§en İtalyanların uçuncti lıstesl Von Neurath. M~caristanda Almanya Saha çok geniştir. Kalite de dünya 
tuı~~retnıişlerdir. Bu listede 175 mak : arsındaki dostluğa dair uzun bir nu· I nın en yüksek cPvher ,, ishPtı ... ; +sı.şı 

An. adı vardır. tuk söyiemiş, Macar devlet adanılan f maktadır. Bu itibarla demir dava • 
ıtiiıı·~ı lspanyada hizmet eden 600 gö- da bu nutka. ayni mealde sözlerle ce. ~ıı, tamamile halledilmı.ş sa.yıiabi-
lreu u ~rlandalr gelecek hafta memle. va.p vermi§lerdir. lır. 

erıne avdet edeceklerdir. 

a 

Rus. Generalleri 
Dün idam Edildi 

Çocuk Hangisinin 7 
lzmlrde bir çocuğw: ikinci bır ha.. 

bası daha ~ktığını elbette okumuşsu. 
nuzdur. 

Ben hadisenin gazetelere intı"kal et· 
mlş olan resmi ve adli ta.rafını tetkik 
edecek değilim. Ben bu i.5i 8.f aki ola. 
raJı: tetkik edeceğim. Londra, 12 (TAN) - Dün Sovyet Rusya Askeri Ali mahke

mesi tarafından casusluk ve vatan hıyaneti suçile idama mahkum 
edilen sekiz Kızılordu kumandanı kanun mucibince bugün idam 
edilmitlerdir. İdam hükmünün nasıl ve nerede infaz edildiği 
mahrem tutulmakta ve bildirilmemektedir. 

Tas ajansının bildirdiğine göre, dün Sovyetler Birliği Temyiz 
Mahkemesi salonunda ve Askeri Temyiz Mahkemesi Reisinin hat
kanhğında gizli bir celse aktedilmit ve Ceza Kanununun, vatan 
hıyaneti ve ecnebi bir devlet hesabına casusluk ıuçlanna temaa 
eden maddeleri mucibince, Tuchaçevski, Eidemann, Yakir, Ubo
reviç, Kork, F eldmann, Primakow ve Putna idama inahkUın 
edilmitlerdir. 

Muhakeme esnasında, sekiz mah -
.<umun, ecnebi bir devlet hesabına 
casusluk ettikleri ve kızıl ordunun aır 
lannı ifşa eyledikleri sabit olmuştur. 
Mahkfunlarm evvela bütün ask<'!ri 
ütbeleri kaldınlnu§, sonra da idam 
ıükmü verilmiştir. 

Bu suretle, Rus ordusunun büyük 
:umandanlarmdan sekizi, casusluk 
•e vatana hıyanet cürilmlerile cezaya 
ıarpılmış oluyor. Ali mahkeme ka -
:arlannm derhal infaz edilmesi ka -
un hükmünden olduğuna göre. mah. 

irumlann affı veya cezalarının ha • 
fifletilmesi gibi bır Ullla, \;;~-.. 

mamı§tı. 

Mahkfunlar arasında bulunan Tu- telam edilen generallerden 
~ki, Eidmann ve Putna r"''< Vitova Putna 

meşhur generallerdi ve kızıl ordunun-------------
başlıca mücssislerindendiler. Diğer 51 • 
general de mühim mevkiler i§gal e- Belçıka 
diyorlardı. 

Başvekili 

Amerika Yolunda A vrooa Matbuatının Fikri 
-.,,!Tiinkü ln~liz ve Alman gazete. 

leri bu mesele hak.kında geni§ neşri
yat yapmakta v~ harptenberi devam 
eden bır rejimin, nihayet en büyük 
kumandanlarını casuslukla itham et
mesinin o rejim hakkında kafi dere
cede fikir verebileceğiri yazmakta . 
dırlar. A '7fupanın diğer memleket1e
r1fil:leld solcu gaf.eteler ise, vatana 
hıyanet cfirmünUn her memlekette i
damla cezalandınldığmı, binaenaleyh, 
bunda bir f evkaliıdelik görülmemesi 
lazım geldiğini yazıyorlar. 

BlR RUS GAZ:t..."'TEst :NE Dll.'OR'f 

Moskova, 12 (A.A.) - "Kızıl Yıl· 
dız,, gazetesi, yeni tevkifata tahsis 
etmiş olduğu başyazısında diyor ki: 

Patis, 12 (TAJ.'1) - Belçika Başve. 
kili B. Van Zeeland, bugün Fransa 
Reisicümhuru Lebrun ile bir mUUı.kat 
yapmış, müteakıben, Hariciye Nazırı 
B. Delbos'la görüşmüştür. Belçika 
Başvekili, Fransız ve İngiliz hUkfunet 

!erinin kendisine vermi.s oldukları va

zifeyi başarmak j~in Amerika Reisi

cümhuru B. Roosevelt'ten yardım gö
reeeğini ummaktadır. B. Van Zeeland, 
harpten sonraki iktısadi muvazenesiz 
liğe bir çare aramak hususunda bil. 
tün Avrupa hUkümetlerinden yardım 

alacağını da katiyyetle tahmin etmek. 
tedir. 

Belçika Başvekili bugün. Paristen 
Cberbourg'a hareket etmi§ ve kendL 
sini Amerikaya götürecek olan gemi-

lzmirdekl küçük Şadlniıı şimdi iki 
babası var. Yani babası bir tane am. 
ma Ud ki.51 (Çocuk benlmdir) diye ld. 
dia ediyor. Anlatırlar ki Süleyman 
Peygamber zamarunda da ayni çocuk 
l~ln tesahup .ddia eden lkt kadın hu. 
zura çıkıp adalet istemişler. 

Yapılan tahkikat çocuğun bu ka. 
dmlardan hangisine ait olduğunu gös· 
terememiş \·e iş nihayet Süleyman 
Peygambere arzedil~ı7· Süleyman 
nebi bir hfLktm adammış. Kadınlan 
dinledikten sonra: 

- Hatunlar! Bu çocuğun ikinlzden 
hanginizin çocuğu olduğunu keşfede. 
medik. Binaenaleyh hak ve adalet 
yerine gel in diye çocuğu ortasından 
Hdye bölüp yansını birinize, yansını 
da öb\irünüze vermiye karar verdik. 

Diyince kadınlardan birisi karara 
muvafakat etmi.5, li.kin öteki: 

- Ben istemem, çocuğu ötekine 
\'eriniz! 

Diye ısrar etml. . Bunu gören Sii. 
leyman Peygamber çocuğu hakkın· 
dan vaıg~ kadına vermiş. ÇünkU 
kadının bu hareketinden çocuğun ikL 
ye bölünmesine ve bu suretle öldürül
mesine minl olmak ist.edlği ve hallnı· 
ki ötekinin çocuğun ölümüne razı ol. 
duğu neticesine \'arnuş. Gerçi buse. 
fe.rkl da\·acılar analar değil baba.tar
dır. Lakin herhalde biraz da hissiyat 
ta.rafını tetkik etmek fena olmaz Cık. 
rindeyim. 

Hikaye ettiklerine naza.rnr ~coio 
elinde tutmıyao diğer davacı çocuğun 
şura mda burasında birta.kım işaret. 
ler iddia etmiş \·e müvacehe esnasın· 
da bu işaretler çocukta bulunmuş. İş. 
te da\"8.Cınm ku\'\'etli taraflanndanbL 
ri bu imi . 

Peki! Şimdi birisi Kopriide beni ya· 
kalayrp: 

- Bu adamJn l!IOI eye ke.mlğtnln 

şlmaJJ şarkisinde .wr ben \'ardır. Sol 
ayağının serçe parmağında da bir na. 
Sil' mevcuttur. Dese \•e indelmuayene 
bu iddianın doğru olduğu meydana 
çıksa beni: 

- Haydi git .>abanın elini öp! diye 
herife teslim mi edecekler ..• 

Ya hafız! Sen bizi konı Yarabbi; 
çocuk aranııya çılanı~ hahnlardan. 

B. FELEK 
"Casuslar yakalanmışlardır. On . 

lar hakkındaki hükmü, bütün kızıl 

ordu, bütün Sovyet milleti verecekt!r. 
Bu casusların mülhemi olanlar ve 
bunlara direktif verenler, meydana 
çıkarılmış ve şimdi faşist casuslaıın 
yuvaları tahrip olunmuştur. 

ye binmiştir. cıı::::================--

A tatürkü n millete hediyesı 

Kızılordu, dalına namağluptur.,, 

Amerika, Rus 
Tayyarecileri ne 

izin Verdi 

Alman Dış Bakanı 

Sofyadan Ayrt:d 
Sofya. 12 <TAN) - Alman Dış 

Bakanı Von Neurath, bugün Sofya . 
dan hareket etmiştir. Bulgar ajansı· 
na yaptığı beyanatta, Sofyaya geldi· 
ği zaman kendisine yapılan sıcak ka 
bulden, gazetelerin baklandaki sita. 
yiş dolu neşriyatından bahsederek tc· 
şekkür etmiştir. Alman Dış Bakanı 
beyanatını şu sözlerle bitirmiştir : 

(Başı 1 incide) 
hilesiz ve nefis gıda maddeleri temin 
eylemek, bazı yerlerde ihtiklı.rlar fi
li ve muvaffakıyetli mücadelede bu
lunmak gibi hizmetleri de zikre şa • 
yandır. 

Londra, 12 (TAN) - Amerika Ha
riciye Nazırlığı, Şimal Kutbu yoluyla 
Sovyet Rusya ve Amerika Birleşik 
devletleri arasında bir hava hattı kur 
mak istiyen Schmidt keşif heyeti tay. 
Yarecilerine, Amerika arazisi üzerin. 
den uçmak müsaadesini vermiştir. 

"Harp sonu zorluktan içinde Bu . 
garistan da Almanya gibi büyük bir 
endüstriyel ve kuvvetli bir azim gös. 
termistir. Bu, onun refahına bir ga. 
rantidir. 

Bünyelerinin metanetini ve muvat 
fakiyetlerlnin temelini teşi<il eden 
geniş çalışma ve ticari esaslş.r dahi· 
tinde idare edildikleri ve memleke • 
tin diğer mmtakalarında da muma • 
silleri tesis edildiği takdirde tecrü • 
belerin müsbet iş sahasından alan 
bu müesseselerin, ziraat usullerini 
düzeltme, istihsalatı arttırma ve köy 

BlR HABER 
~ 'aerlin, 12 (A.A) - Parfste çıkan 
di~~\lre gazetesi, Berlinden aldığı kay. 
Oıe e, İtalyanın İspanyaya göndermek 
lin·rc hususi bir kıta hazırladığı habe 

Orta Avrupa ve Dört Büyük Dev1et 
leri kalkındırma yolunda devletçe 
alınan ve alınacak olan tedbirlerin 
hüsnü intihap ve inkişafına çok mU
sait birer amil ve mesnet olacaktan 
na kani bulunuyorum. Ve bu kana. 
atla tasarrufum altındaki bu çiflik • 
!eri, !lütün tesisat, hayvanat ve de
mirbaşlariylc beraber hazineye hedi 
ye ediyorum. 

1 neşretmektedir. 
du'aerlindeki kanaat şudur ki, bu uy
he:;:1a habere ne ttaıyada ne de diğer 
iti angt bir memlekette inanacak 
de~ Yoktur. Bundan maksat herhal 
ltıaktı manya ile Italyanın arasını aç.. 

r. 

•tnerikada Grev 

Hala Bitmedi 
ltıi~:'Y0rk, 12 (A.A.) - Levis ko
luııd 1

: Steeı Trust fabrikalannm bu
h in 'lugu sahayı istila etmiye ve 15 
ttoVVn>rıaJen'.n çalışmakta olduğu John 
Veı-ın f~brıkasmda grev ilanına karar 
t\Q.. l§tır. l§ler, bu sabah durnıu§ · 

lllino· t J\nsu ıs, ndiana, Michigan, Ohio ve 
)it ~~Y!;da çelik ve otomobil sana 
tarı 150vtne. l§tirak eden amelenin mik 

bın kişidir. 

A vnıpaıım orta.CJmda ve Cenubu 
Garbislnde ya.51yan devletler 

ara.~da beliren, ve günden güne 
kuvvetlendiği göze çarpan bir cere. 
yan, elele vererek ve lktısadi. siya.-;i 
sahalarda iş beraberliği yaparak, 
lstlkJal içinde yaşamak ve büyük 
devletlerin blribirine rakip olan f!i. 
yasetlerlndeıı, bu siyasetlerin çar· 

prşmalanndan, ve bu ~rpışmalann 
kih bir taraf, ki.h öbür taraf lehin. 
de tecelli ederek nlsbeWı kü(Ük 
nıllletlerl lfııtikTarsu.lr~a s.-vkeilen 
netlceJerlnden ve ~lrlerinden umk 
ve serbf.st ka1maktı. 

tn~Jtere Kra.lmm tetvlç merasl 
mi dolaY1Siyle I...ondrada. yapdan si· 
vasi ~örii~mf'1erln de hu cereya.ru 
lmvvetlendirmlye ve ilerletmiye yar. 
dmı ettiği anlaşıhyor. Bu cereyanı 
benlmslyen devletlerin bu yoldaki 
çalışmalarına devam etmekte olduk. 
lan &:öze çarp.makta. hatti ~o ca-

i''''''''''''''''''''''''''''''''························ı 

L ..... :_ ~~~. '. ... ?.~:~ ... ~'::: ... ~.~<::~~~ ..... J 
h~malarnı mUsbet bir netle.eye \-ar. 
ması lhtbnalleri de günden güne 
kuvvetlenmektedir. 

Fakat Orta ve Cenubu Şarki Av. 
rupanın büyük devletler tesirinden 
kurtulması, kolay olıruyacaktır. 

Onun lçin Londrada beliren cere· 
yan etmfmda hareket ve f ıualiyet 
başladıktan sonra Orta A vnıpa.da 
hakim bir \"8.Zlyette bu1umnak iste. 
diği ötedenbert malum olan Alman. 
ya, galiba bu cereyanın kuvvetini 
önlemek, ayni zamanda bu c.ereyana 
karşı tedbir almak için Dışbakanı 
}"on Neoyl'ath'ı vaziyeti tetkike me
mur etti. Almanyanm Bul1taristan, 

Yugoslavya ve Macaristandan mUrek 
kep blok vücude getirmek fikrinde ol 
duiu, bunun I~ Yugoslavya De 

Macaristan arasındaki ihtni1lan 
bertaraf etmlye ve iki memleket a· 
rasmda yakınlık temin etmiye ça.. 
lıştığı siyasi mahleDer tar-afından 
temJn edilmekte idi. . 

Son seyahatin bu neticeli temin 
edip etmediği yakında anlaşılacak
tır. 

Diğer taraftan Fransanm ittifak. 
lar slstemJ henüz ltlbarmı kaybet. 
menıiş obnakla beraber birkaç dar
be yemiş ve az çok sarsılmış bulL 
nuyor. 

ltalyaya gelim~. (TaymiH) onun 
vaziyetlnl tahlil ederken şu sözleri 
söylüyor: 

"İtalyan nüfuzu, Ama\'Utluk si. 
ya.seti ve Yugoslavya De anlaşması 
dolayısiyle Cenupta Derlemiş, fakat 
Şimalde, yani, Avusturya ve Maca· 

rlo;tanda, İtalyanın Akdenlzle m~ 
gul olmasından beri, zaafa uğramış. 
tır. Fakat Almanyarun ticaret nü. 
fuzu Balkanlarda ilerlemekte ve Al. 
manyanm silah imalinden fazla th. 
racat mallan imali iç-in fazla iptidıü 
maddeler yapmıya başlaması, bu 
nüfuzu sağlamh:ucakhr. 

Göriiltiyor ki Orta A vnıpada Fran 
sız, İtal;\ıuı. Alman ve Çekoslo\"ak 
p18.nlan \'e ntifuzlan çarpışmakta. 
dır. 

Galiba bu oli.nJarm en fazla mu. 
vaffakryete namzet olanı, Ort.a ve 
Cenubi Avrupayı, büyük devletle· 

rln hi.mUlğinden azat etme)i diişü. 
nen çekoslovak teşehbfüıüdür. Çiln. 
Jeti Orta ,.e cıenubi A vrupanın ~lh 
l~bıde iıikişafmı kolaylaştır&c'JLk ve 
büyük de\'letlerle daha h·; anla.,ma 
§eraitl iı:inde ya.'1amasıru temin ede· 
cek plan da odur. 

Sonunda bu plinm muvaffak ola.. 
cağı an•"§lhyor. 

Çiftliklerin arazisi ile tesisat ve 
demirbaşlarını mükemmel olarak göa 
teren bir liste ilişiktir. 

Müktezi kanuni muamelesinin ya. 
pılmasmı dilerim.,, 

K.· ATATÜRK 

Hamidiyemiz 
Korfo'dan 

Hareket Etti 
Atina. 12 (TAN Muhabirinden) -

Korfudan gelen telgraflar. Türk mek. 
tep gemisi Hamidiyenin dün öğleden 
evvel büyük merasimle bu limandan 
hareket ettiğini ve bUyUk merasimle • 
uğurlandığını bildirmektedir. 



========================= 7 A N 13.6-936 ~ 

~ahkemelerde 

t"~""~ Yetmislil< Bir 
~ ihfirar teVl<if edildi 
~ Hasan isminde 72 ya,ında bir ihtiyar, dün kom§ulanndan birisinin 9 y~~ında Ahmet adlı bir 

geç vakit Sultanahmet Sulh ikinci Ceza mah- çocuğu bostana girmiş. lhtiyar kaloriferci buna kız-
~ nuş .. Elindeki çapayı çocuğun arkasından fırlatınca 
~~ kemesi kararı ile tevkif edilmi,tir. Haaan, ta mkafasına gelmiş ve iki yerinden saplanmıştır. 

Telefon Müdürlüğü kalorifercisidir, suçu da Hastaneye kaldırılan zavallı yavru da ölmti8tHr. 

~ 
ölüme sebebiyet vermektir. iddiaya göre ha- Hasan, kendisini şöyle müdafaa etmiştir: 
dise fÖyle olmuıtur: - Ben çocuğun kafasına çapa atmadım. Çoc·uğun 

bostana geçtiği duvar yüksekti. Oradan telaşla ka.. 

i 
Hasanm Edirnekapıda domates ve kiraz bahçesi çarken kafasını başka birşeye çarpmış olacaktır. 

vardır. Komşularından bazı çocuklar bu bostana ki· Hakim, bu müdafaayı kabul etmediği içııı tevkif t 
raz koparmak için giriyorlarmış. Evvelisi giln de kararı vermiştir. ' 

~~~~~~~~~,~,~~,,~~,,"~~~~ 

Cesedin 
Hüviyeti 
Anlasıldı 

112 Teneke Yağla Beraber 
Mahkemeye Çıkan Suçlu 

' 
r Evvelki gUn, Arna.vutköy sah1lle
rinde bulunan ceset, Tabibiadil En • 
ver Karan tarafından muayene edil
miştir. Uzerinde açıkça görUnen lıir 
~·ara ve bere olmadığı için morga kal
dırılmasına lüzum görülmüştür. Ce
eet, 85 yaşlarında tahmin t~ilmekte
dir. Polis, hüviyetini geç vakit tesbit 
etmiştir. Cesedi görenlerden birisi 
bunua Avram olduğunu spylerniştir. 
Ustlindt> temiz ve muntazam bir elbi
!e vardır. Fakat, şimdiye kadar aile
sinden kimse polise müracaat etme
miştir. Polis, Avramın ailesini ara • 
makt:ıdır. Morgun vereceği rapcra 
gör~. tahkikata devam edilecektir. 

Samatyada 10 Evi 

Soyan Şebeke 
Samatya ve civarında bir ay için

de o.:ı evi soyan sekiz kişilik bir şebe
ke dün polis tarafından müddeiumu
miliğe verilmişlerdir. Bunlar Kire • 
gos, Leon, Karnik, Simon, Li::nbo, 
Karanfil ve Siropoğlu Aramdı. Yedin
ci sorg-.ı hakimliğine gönderilen suç
lulardan yalnız Aram serbest bırakıl· 
mış, yedisi tevkif edilmişlerdir. 

BiR IHB~R 
Sirkecide bir otelde oturan Ordulu 

Latife isminde bir kanının başkasın
dan aldığı bir çocuğu gizlice düşür • 
düğU ve yatakta yattığı dün nıüddei
umumi!iğe ihbaredilmiştir. Müddei
umumilik, Tabibiadil Enver Karanı 

otele göndererek Liı.tifeyi muayene et 
tirmiştir. Vereceği rapora göre tah· 
kikata devam edilecektir. 

1 

Dün Asliye Dördüncü Ceza mahkemesine 12 ten~ke yağla be. 

raber bir suçlu getirildi. Davanın çok garip bir mevzuu vardı. id
diaya göre hadise fÖyle olmuıtu: 

Ortaköyde bakkallık yapan Hüsnünün Hüseyin adlı bir komşu
su ve meslektatı varmıf. Hüseyin, son zamanlarda vaziyeti bo
zulduğu için dükkanını kapamıf ve Hüsnünün yanında 30 lira ay

lıkla çıraklık yapmıya batlamıttır. Hüsnü biraz sonra da kendisi· 

ne ortak yapacakmıf. 

Hüsnü, geçen gün Bahkpaza- - -----'-------

rında tanıdığı ve alı,verİf ettiği 
yağcı Diyamandiden 7 teneke 

yağ almıf ve birkaç gün evvel 
uğrıyarak parasını vermiflir. Ye
di tenekenin parasını alan Diya
mandi Hüsnünün yüzüne bak

mıf ve: 
- Diğer tenekelerin parası kalsın 

mı, demiş. HUsnU hayretle sormuş: 
- Ne tenekeleri? 

Yalan 

Şahadet 

Etmiş 
l..Ju:ı, eğır ceza mahkemesinde y~r.li 

sene evvel Teşvikiyede işlenmiş bir ci-

- Canım, dün telefon ettiniz, HU- nayetin muhakemesine devam e1ildi. 
seyin geldi, 12 teneke daha yağ aldı. Kunduracı Kemal bir kadın ytizUnden 
350 liralık.. arkadaşı Necibi öldürdüğü için tev

- Nasıl olur, ben telefon etmedim. kif edilmişti. DUn mahkemedt: bazı 
- Ettiniz bayım, yanımızda çalı. 

gan Hüseyin de geldi tenekeleri alıp şahitler yüzleştirildiler. Şahitlerden 
götürdü. Yusuf oğlu Ft:Uıiulu ıualıh.eme..ıu vt:ı -

Bundan sonra Hüsnü 'kendi namına diği ifade istintak hakimllğinUe ver • 
bir başkası tarafından telefon edildi- diği ifadenin tamamen aksi idi. 
ğini anlamış ve hemen polise mUra- Mahkeme, Fethinin yalan yere şe-
caat ederek yanında çalışan Hüseyini 
yakalatmıştır. 

Hüse)in evvela Diyamandiye gel • 
miş, Hüsnü 12 teneke yağ istiyor de
miş. Diyam.andi, pusla istemiş. Hüse
yin başka bir yerden Hüsnünün sesi
ni taklit ederek kendisine telefon et
miş ve yağların verilmesini bildirmiş-
tir. Biraz sonra da gelerek yağları 
almıştır. 

Polis, Hüseyini yakalamış ve 12 
teneke yağı da bulmuş ve davacı Ha
san ile beraber suçluyu ve yağ tene
kelerini meşhut suçlar müddeiumumi
liğine göndermiştir. 

Davacı yerinde bakal Hüsnü vardı. 

hadett.e bulunduğu neticesın·~ vardı 

ve hakkında takibat yapılmak üzere 
l~endisini müddeiumumiliğe teslim et
ti. Muhakeme müdafaa için başka bir 
güne bırakıldı. 

Diyamandi yoktu. Suçlu Hüseyin: 
- Bu yağlan ben kendi hesabıma 

aldım. Sonra parasını verecektim, de
di. 

Mahkeme, asıl doldurulan Diyaman 
dinin bir davası olmadığı için dava-
yı düşürdü. Hüseyini serbest bıraktı 
ve salona getirilen yağlan da ken
disine teslim etti. 

=SiMDiLiK 

"BUDAPEST BOLBOLO,, 
Namı Kaza.nan Şanlı Şantöz ı---PARiS 

Sergisinde 
14 Temmuz Şenliklerini 
Sabahlara kadar doya doya gö

rebilecek grup, tam 

1 TEMMUZDA 
Istanbuldan hareket ediyor. 
Acele kaydolunuz. 

30 TEM~UZDA 
hareket edecek büyük seyahat 
için yerler azalmıştır. Hemen 
kamaranızı kapatınız. Müracaat 

NATTA 
Beyoğlu, Telefon: 44914 ~ 

Bugünkü Program: 
Öğle Neşriyatı: 

12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 
~avadis 13 Beyoğlu Halkevi göste
rıt kolu tarafından bir temsil. 14 Son 
Akşam Ne§riyatı: 

18,30 Plakla dans musikisi 19,30 
Konferans: Ordu saylavı Selim Sırrı 
1:arcan (İngilterede terbiye mesele
sı) 20 Müzeyyen ve arkadaşları tara· 
fmdan Türk musikisi ve haik şarkı 
ları. 20,30 Ömer Rıza tarafından a
ra pça söylev. 20,45 Muzaffer ve arka 
daşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (saat ayarı) 21,15 Or 
k.estra 22,15 Ajans ve borsa haberle
n ve ertesi günün programı 22,30 
Plakla sololar, opera ve operet par
çalan 23 Son . 

Günün Program Özü: 

Senfonik 
21 Varşova: Senfonik orkestra 

tarafından Strauss'un valsleri 
(Plak}. 22 Roma: Cevare Gedda'
nrn idaresinde senf oni.k konser. 

Hafif Konserler 
11 Paris kısa dalgası: Plak. 13: 

Konser. 13,10 Bükreş: Rumen halk 
musikisi. 14,15 Paris kısa dalgası: 
Konser. 15: Keza. 15 Prag kısa 
dalgası: Askeri bando. 15,25 : 
Prag kısa dalgası: Ha\k orkest
rası (Goldmark - Bizet, Saent . 
Saent vs. 15,55 Bükreş: Romen 
halk musikisi. 16 Peşte kısa dal • 
gası : Macar musikisi 16,05 Prag 
kısa dalgası: Çek filmlerinden şar 
kılı parçalar. 18,35 Roma kısa dal
gası: Karışı« İtalyan hallt musiki
sı. ıts,40 .ı:sruno: Vals ve operet 
musikisi. 19 Varşova: Belediye 
bahçmrinden hafif musiki nakli. 
20,05 Prag: "Neşeli olalım,, isimli 
karışık program. 20,25 Bükreş: 
Radyo korosu. 21 Laypzig: Karı
şık eğ'lenceli program. 21,40 Bari: 
Kanşık musiki 21 40 Prag kısa 
dalgası: Askeri bando. 22,05 Bük
reş: N ottara'nm idaresinde radyo 
orkestrası. 22,25 Prag kısa dalga
sı: Goldmark • Bizet, Saint Se • 
ens - Dvorak • Albeniz). 23,15 
Belgrad: Kahvehane musikisi. 23, 
50 Peşte: Orkestra (Strauss, Mik
los, Kreisler, Liszt, Lehar). 

O~ra, ope:~tler 
19 55 Viyana: Richaro Strauss'

un "Rosenkavalier,, operası. 21 
Peşte: Szirmai'in eserlerinden 
. 'Alexandra,, isimli operet. 22 Mi-

Baran i L O N A 
Her Ak~am 

NOVOTNü 
(BAHÇESİNDE) 

Daire, Tepebaşı - Fiyatlarda değiş•kllk ~·oktur. ___ ... 
~ 

Ceza Kongresine 

Gidecek Heyetimiz 
Temmuz nihayetinde toplnnacp k o

lan beynelmilel ceza kongresinde Ti.:r 
kiyeyi tem'sil edecek olan ordinarsUs 
ı.ırofesör Tabirle Istanbul m\lddeiu. 
mumi muavinlerinden Feridun ve Or. 
han temmuz ortalarında Parlse ha
reket edeceklerdir. 

Taksim Belediye 

Bahçesi Açddı 
Taksim belediye bahçesi evvelki ak 

şam matbuat erklnına verilen bir zi
yafet ve bir gala müsameresi ile a
çılmıştır. 

Ortaköy Fıkaraperver 

Cemiyetinde 
Kuruluş tarihi, henüç üç yılı geçmi. 

yen Ortaköy Fıkaraperver Cemiyeti, 
bu kısa zaman zarfında 140 fakir ço
cuğu baştan aşağı giydirmiş, 400 fa
kir mektepliye kitap ve dığer mektep 
malzemesi vermiş, kışrn soğuk günler 
de fakirlere 28 bin kilo kömür dağıt. 
mış, birçok yoksul ailelere nakdi yar· 
dımlarda bulunmuş ve biı· kısım fa. 
kirlere de yevmiye ekmek tahsis et. 
miştir. Bundan başka 936 yılbaşından 
beri Ortaköy muhitinin il:i ilk mekte
bindeki 100 yoksul çocuğa haftada 
dört gün sıcak yemek verımye başla
mıştır. Her türlil reklamdan uzak ola. 
rak çalışan bu cemiyetin mütevazi a· 
zasını bu hayırlı mesailerinde teşci et. 
meyi vazife biliriz. 

18.no, Florans: Offenbach'm "Hof
manm hikayeleri., isimli operası. 
22,30 Lille, Limoj, Tu1ftz: Opera 
pıyesıni nakıl. 

Oda Musikisi 
16,25 Prag kısa dalgası: Kuar • 

tet musikisi. 23,05 Prag kısa dal
gası: Hafif kuartet musikisi • 

Resitaller 
19,45 Peşte: Piyano refakatile 

keman konseri, 22,05 Prag kısa 
dalgası: Çek filmlerinden şarkı • 
lar. 23 Varşova: Solist konseri 
Piyano • viyolensel (Yeni Leh e -
serinden ) 23,30 Roma: Şarkı re. 
si tali. 

).Jans musikisi 
23,30 Uypzig. 23,35: Prag. 23, 

50 Belgrad. 24,15: Roma, Milano 
vesaire. 

l\luhtelil 

Küçük Kemal için \ 
Yapılacak Toplantl 
Şehir Tiyatrosunun kıymetli sana.t• 

karlanndan rahmetli Küçük l{eınal10 

hatıralarını anmak üzere dün Şehl3' 
debagında Turan tiyatrosunda bir t0P 
lantı yapılacaktır. Fakat vaktin dar
lığı yüzünden resmt müsaade aıına1' 
kabil olamadığı için ,toplantı, önll. • 
mtızdeki cumartesi gününe tehir edil· 
mi§tir. 

Gazete ve Mecmua Sahipleri,_ 
Basın Kurumu başkanlığından: 
1937 bütçe kanunu mucibince gase* 

te ve mecmuaların 1937 ]Ilındaki ~· 
ğıt ihtiyaçlarından 1800 ton mikta' 
rmda, hamurunda 70/100 odun oıaıı 
filigranlı, kağıdın tenzilatlı olarak it• 
hali kabul edilmig ve bunun TilrldYe
deki gazete ve mecmualara tevzi ,u• 
retinin tesbiti Heyeti Vekileye bıra • 
kılmıştır. 

Dahiliye vekaletinin tebliği üzerine 
bu tevzi şeklinin bir hal suretine bai 
!anması üzerinde konuşulmak içi.Jlı 
şehrimizde çıkan gazete ve meClllua 
mümessilleri arasında bir toplantı ~· 
pılacaktır. Bu toplantı için 17 ııa:,1~ 
ran 1937 perşembe gUnU saat 13,,,., 
tarihi tesbit edilmiştir. Istanbulda çı· 
kan gazete ve mecmua sahiplerinin ° 
tarihte Kurumun Beyoğlundaki ıner• 
kezine ya bizzat gelmelerini veya sa· 
lahiyettar bir mümessil gönderın~le• 
rini rica ederiz. 

Deniz Liıesi Talebelerine 
Mahsus Elbise Giymİf ! 

Kumkapıda oturan Ilya, Deniz harP 
lisesi talebelerine mahsus elbise ue 
sokakta gezerken yakalanmış, bak • 
kında takibata başlanılmıştır. #'! 

YENt NEŞRIY Af 
u.ııaoet banatı - Ga irnSf ıeı~· 

fe öğretmeni Hamdt' Akverdi tarafın· 
dan Ankara Halkevinde hitabet llllıı. 
tı hakkında verilmiş olan beş konf~ 
rans, mezkur Halkcvi tarafından ıo· 
tap halinde çıkarılmıştır. 

• At Yetiştiriciliğinde Aşını Durakl~ 
n ve Faydalan-Trakya Um·ııni ?tl 
fettişliği köy bürosu tarafı:ıdan bU 
isim altında kıymetli bir risale çııtıı.· 
rılmıştır. 

• Yeni Dutçuluk Bilgisi - İpek bÖ" 
ceği yetiştirenleri alakadar eden ~u 
kıymetli eser de ayni müfettişlik k01 
bürosu tarafından neşroluıunuştUf· 

• • 
22,30 Nis: üç perdelik ',L'indisc • 
ret,. isimli Uç perdeHk piyes. ( Com 
medie Française'nin artlstlerile). 

Trakya Dergisi - Bu özlU dergİJl1c 
son nUshası da dolgun münderecatl& 
çıkmıştır. -

Bu iki zıt arasında maksada, hakikate çıkabilecek 
dikerısiz ve çakılsız f:>ir patika bulabilirse ne kadar 
mesut olacaktı. Kanaatindeki zafı, kendi nefsine kar 
şı saklnyamadığmdan canı akıldı ve zihnindeki her
cümerci dağıtmak için mahmuzlan atının karnına 
iki kırmızı çizgi çekti. Canı yanan ve mahmuza 
hiç ahşmıyan yörUk kısrağı, havı i1e fırladı .Ince 
boynu akkı uzanmış, yelesi kabarmış, kuyruğu dalga 
dalga serpilmiş, karnı yere değecek kadar alçalmış 
bir halde dolu dizgin kaçıyordu. -No.33-

dan !arklı görmediği Erdenin bu haline hayret e
diyordu. Köylülerle candan ahbap gibi konuşuyor, 
demek Istanbul onu çürUtememiş .. Ramiz kışlasınd• 
askerliğini yapariten ne kadar delikanlı görmüştU. 
ki, seyir günleri atların üzerinde kana talıştıran kal 
pa1azları gibi gUlUnç olurlardı. oKllar, bostan kor
kuluğu gibi çarpık çurpuk açılmış, fes bir tarafta 
"Ç>üskül havada, püskül havada fır döner .. pantalonuJI 
1açaları dizlerde, beyaz donunun döğmeleri kopuk, 
topuklardan aşağı sarkmış.. tıpkı asker yirmi par3• 
ba.,ıbozuk kırk para ! Palyaço seyri. ... B~lr bunlaı1 
düşündükçe, düşük bıyıklan altındaki tebessunıU 
de genişliyordu. Erden, yangözle, Bekerin bu gUlUJJ> 
semesini görerek sordu: 

Delikanlı sağ elini kalçasına dayayarak, solile kan 
tarmanın ta uounu tutuyordu. Bunaltıcı bir rüzgar, 
yanan alnına çarparak kulaklarını uğuldatıyordu. 

Ağaçlar, telgraf direkleri, çalı yığınları büğUrtlen

ler iptidai bir sinema şeridi gibi sağından solundan 
kayıyor, ıuçuyor, arka ayakladan fışkıran çakılların 
şakırtısı rlizgfınn keskin oğultusuna 'karışıyor. Çıl
gın ve hırçın bir süratle koşan kısrağın üzerinde, 
biraz öne doğru eğilmiş, kaskatı duran delikanl~ 
hiçbir tehlikeyi düşünmeden, yeni bir heyecan, ~aş-
ka bir duygu, ayn bir çoşkunluk içinde koşmaktan 
zevk alıyordu. 

' Eğer bir dönüm kadar ilerisinde, yolun kenarında 
duran birkaç kişinin çırpmdık1armı, kendi Uzerine 
doğru silah sıktıklannı işitmeseyd!, bu zevkini kıs
t"ağın son noktasına varacak mukavemetine kadar 

devam ettirecekti. Fakat yolun kenarındaki meçhul 
adamların hareketleri ehemmiyetle nazarı dikkatini 
t:elbetti. Silah seslerinin verdiği bir ihtiyat hissiyle, 
bir eliyle kısrağı idare ederken, dğerle de belndeki 

tabanca kılıfının kapak döğmesini ~özdü siyah kab
zasını yakaladı. Gittik~e ağırla.şart kısrağın üzerinde 
doğruldu, başını eğerek dikkatle ileriye baktı. Elan 
mendil sallıyorlardı. 

HenUz hızını alamıyan hayvan, bunları geçti ve 
biraz ileride durdu. Erden, eli kabzada, eyer üzerin· 

de derhal geri çevrildi. Tanımadığı 
dü: 

~irkaç kişi gör- Delikanlı peki diyerek atını sürdü. Biraz uzakla-
şınca, köylülerden biri: · 

-- Merhaba ağalar! 
- Merhaba! Sen miydin Erden Efendi! 
- Ne varı Ne be ... 
Sözünü bitirmeye vakit bulamadan, heyecanlı oır 

telfışla: 

Aman dediler, iyi ki rastladık. Yoksa büyük bir 

kaza o1acaktı. llerideki tahta köprU yok mu tahta 
köprü. Bu sabah bir kağnı geçerken çökertmiş. Yük. 
lü müymüş, ne imişı tam ortasındaki tahtaları, ki 
rişleri parçalamış .. 

- Maazallah ... 
Çok şükür ki gördük te sana işaret verdik. 
- Aaman, köprilden geçeyim deme! 

- Sağındaki kayanın yamacından vur, su derin 
değildir. 
Ağalardan beri, hemen bir cigara sarıp ikram et-

mek istedi: 
- Eyvallah Ağadayı. lçmem amma, reddetmem, 

alayım. 

Daha beş on laf ettikten sonra dizgini topladı. 
- E .. h Allahısmarladık. 
- Uğurlar o1a! 

- Çarşıdan geçeceksen, klübe de uğrayıver. Gtl· 
zel bir acanis (ajans) gelmiş. Okuyup dururlar. 

_ Rahmetli Abbas Efendiye ne kadar da ~enzi· 
yor, diye içini çekti. O da yavuz binici idi .. 

Yıkık köprünün başına varır varmaz, Bekir ak· 
tına geldi. Köylülerin oradan geçmeleri ihtimali var
dı. Bekir de tabü doludizgin kendisini takip edecek· 
ti. Ayni kaza onun da başına gelebilirdi. Bunun için 
durdu. Arkasına baktı, uzaktan kayıcı bir toz bulu· 
tu yakl9.J1ıyordu. Bekirdi, yolun doğrusuna girince, 
Erden mendilini sağdan sola sallıyarak dizginleri 
toplamasını işaret etti. Bekir de farkında olmuştu. 
Bir iki dakika sonra yetişti. Artık tehlike yoktu. !-
kisi de suya vurarak karşıya geçtiler. Bekir nefes 
nefese ve merakla efendisine söylüyordu: 

_ Ben, gemi azıya kaptırdın diye korktum. 

Gülümseyerek cevap verdi: 
- Senin hiç kaptırdığın var mı? 
- Yoo .. 
- Erkek olan, altındaki hayvana gem kaptırır 

mı? 
Bekir utandı. Söylediğine, söyliyeceğine pişman 

oldu, kekeliyerek: 
- Şey, dedi. Kaza olur ya, işte onu demek iste· 

rim de .. 
Bekir ayni zamanda şeklen bir Istanbul çocuğun-

- Oyle, boyuna ne gilfüp duruyorsun.Bekir? Yok· 
sa lA.fıma inanmadın mı? 

- Hayir efendim. Hflşa! inandım. 
Ve hatıralarının bu gülünç kısmını anlatmJYI 

mecbur oldu. Artık Erden de gülüyordu. Bundan ce 
saret alan uşak: 

- lstanbul çocuğu işte. 
Dedi. Yanındakinin bu kestirme hükmUnü Erdellt 

tatlı bir sesle reddetti: 
- Bu da yanlış Bekir. Istan bul çocuğu dediğin 

delikanlılar bugUn, senden benden çok yeğit ! 
Bekir manalı bir tavırla başını salladı. Kabul et-

mek istemiyordu. 
Erden sordu: 
- Sen hangi cephede bulundun? . 
- Çanakkale, Galiçya, KUvvetUlmlre, Gaza ... Kirll 

bilir, daha çok var! 
- Pekala, Çanakkaleyi alalım. Orada muıa:ıını· 

larınız kimdi? 
- Iki tene vardı. Birinin adı Kamiron Efendi, 6" 

tekinln de şey, Nurulak. 
Erden gülerek: 

(Arkası var) 
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TAN 
Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

'f Ahmet Emin YALMAN 
ki ~N'ın hedefi: Haberde, fi
tijr e, her şeyde temiz, dü· 

•t, samimi olmak, kariin 
!..._lıetesi olmıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

Demir ve Petrol 
tçı~ern:ıeketimizde demir ve pet -
h bulunduğuna dair mühim 
ınaberıer duyulmuştur. Alınan malu. 
~ta göre Divrikte bulunan demir, 
ltl e~ ve Oralda elde edilen en kıy
lt~Uı nıagnetik demir nevindendir. 

:p tar bUyüktUr. 
be etro1 sahamızdan da ümitli ha
le rler alınmıştır. Henüz memleket -
buıPetroı bulundu diyemeyiz. Çünkü 
"l Undu demek için bir tek noktada 
g etnıe kuyıularının ağır masrafını 
u:ıe aldıracak kadar bilyük miktar-

:trol elde edilmesi lazımdır. 
da. ununıa beraber bir petrol son
tet1 Yerinde petrole ait müspet ema 
de er bulunması iyi talie delalet e
te~ bir şeydir. Bazan en büyük mü
la assıs'lann seçtiği yerde milyon -
darca nıasrafla sayısız kuyu açılır 
,.. Petrolün izine bile tesadüf edil
~ez. 

~ern:ıeketimizde açılan ikinci bli
l>e kuyuda evvela buhar halinde 
d :roııu gazlere, sonra doğrudan 
h Og"ruya petrole tesadüf edilmesi 

•
erhalde ümitli ve ferahlı bir hiidi
edir. 

t li:ğer sondaj, buharı işletmiye ki
d~~~t. eder miktarda petrol e1de edil-
111&tnı gösterirse memleket, demir 

1 
e Petrolün ayni zamanda bulunma 

hından dolayı büyük bir bayram ya
l'acaktır. 

ta~nıir ile petrol Türk milletinin 
ınu ıat Alemine karşı açacağı büyük 
ınu cadele için her şeyden evvel 
~~ç olduğu silahlardır. 

bi tzirn başka milletlere karşı hiç 
tur tecavUz sit8.hma ihtiyacımız yok
...... r_. DUnya asaJiş~ ~ir yer halinde 1 
~a b" '- • • ...... ,_ .. .:ı,u -
lıaz ıı ancak ~uıafaa silahlarımızı 

ır buıunduracagız. 
de~~k~t tabiat alemine karşı en şid
ruı 1 hır mücadele açmıya mec bu -
har· BugUne kadar biz tabiatin esiri 
ile ~nde Yaşadık. Yaşayış ve ihtiyaç 
clr.vıyerniz çok iptidai bir halde kal-

lı ~u ~eviyeyi yükseltmek için plan
ı;.ai{ aaııyetıere atılmış bulunuyoruz. 
d at bol kömürden, bakırdan, krom 
t~n sonra bol ve iyi demir ve pet -
li b"da bulursak mücadelemizin şek • 
t klrdenbire değişecek, sürati arta -
a tır. 

lte~e~ir. ve petrol hakkında memle
ınu n 1ki ayn noktasından gelecek 
dan8Pet ha~erleri, millet, bu bakım
tç- Çok tabii bir heyecan ve alaka 
-.:::e bekliyeceittir. 

iki Çocuğu 
~ köpek lsırdı 

•i~\!hrenıinınde Denizıımiral m::ı.balle
lla -.e Sahipsiz bir köpek, sokakta oy
bi makta olan 9 yaşında Nuri adında 
tı r O.Çocukla, 4 yaşında Kadri ve 3 ya-

n a Ralidi ısırmışbr. 
ınuÇoCUklar, hastaneye k!ll<lmlmrş, 
du ~hade altına alınmıştır. J{urluz ol
ııı·?U tahmin edilen köpel:, öldtiri.il • 

U§tUr. 

Giimrük Müsteşarı 
Tetkikler Yapıyor 

ln;uınrük ve lnhisarlar Vekaleti 
~ti steşar~ Adil Okuldaş, dUn gümrük
l'et' geznıış, başmUdürlükte teftiş hc
llıi inin çalışmalarını gözden geçir -
~ir: Müsteşar, Ford fabrikasının 
tlıah rtik kaçakçılığı davası hakkında 
,.;, kenıeden sorulan bazı sualleı~ ve
•l.lecek 
l}... cevaplar etrafında da .iıaıliat 

"'I!Jtır. 

YOLCU SALONU 

PROJESi HAZIR 
l'olcu sal · · · rtıar }) onunun avan proJeı:ıı mı-

.\lak ef tar~fmdan tam :ımlanm1şt1r. 
to 

1 
adar daıre mUdürled yarın bir 

~~ antı ~~parak projeyi gözden ge
den ceklcrdır. Yapılacak değişiklikler 
iki sonra profesör Def esas projeyi 

ayda hazırlayacaktır. 

2000 SENESiNDE· 
O n dokuzuncu asrın son 

yarısında Pasteur'ün 
mikropları ketf etmesi ve hu.
talık çıkaran mikroplardan 
korunmak için aıepsi tedbirle
rine bafvurulması; ayni devir
de Berthelot'nun, o zamana 
kadar ancak yafıyan uzviyet
lerin vücude getirebilecekleri 
zannolunan uzvi cisimleri suni 
surette istihsale muvaffak ola
rak uzvi kimyayı tahlil saha
sından terkip sahasına geçir
mesi tababette, hatta bütün 
biyolojide bir devrim vu1'.-ua 
getirmitti. Zaten ta.biatten u
zaklata uzaklata batını türlü 
türlü dertlere sokmut bulunan 
insımın dertlerini bir kat daha 
arttıracak daha ıuni bir yata· 
yıf tasavvur edilmiye hatlan-
mıftı. 

Fiziyolojistler, nebati ve hayvani 
gıdalarda tenevvüün zahiri oldu
ğunu, hakikatte bütün yiyecekle
rin üç maddeden: Albümin (yu
murta akı), karbon idratları 
(hydrat~s de carbone) (ni • 

şasta, şeker ... ) ve yağlardan iba
ret olup bunlar ve biraz da madeni 
milhler ile beslendiğimize ikarar 
verdiler, ve bu üç nevi gıdanın yal
nız enerjetik hassalarmı nazarı iti
bara alarak bir insana 24 saatte 
lazım olan kalori mikdarmı ince
den inceye hesaplamağa başladılar . 
Or.ta. derecede kuvvet sarfeden bir 
insana 200 albümin, 1600 karbon 
idratı, ve 520 yağ kalorisi lazım 
olduğunu söylediler. 

Kimyacılar daha ileri giderek 
~ ihtiyaçların sun'i ve daha mü
kemmel bir surette temin edilebi
lecE>ğini söylediler. On dokuzun _ 
cu asrın fenni dehalarından Bert. 
helot 2000 senesinde herkesin ce. 
binde birer kutu gıda tabletleri 
bulundurarak arasıra onları yut. 
malda beslenme ihtiyaçlarını te
min edeceklerini söylemeğe kadar 
vardı. Bu tabletler sun'i surette 
istenildiği kadar yapılacak ve ar. 
tık çift sürmeğe, hayvan yetiştir. 
meğe lüzum kalmıyacaktı ! 

Fakat pek çabuk anlaşıldı ki bu 
bilgi kılavuzları hayat hadiseleri
nin sonsuz muğlaklığını hakkiyle 
takdir edememiş, hayat laboratu· 
anm kimya laboratuarı ile karış
tırmışlardı. Geçen asrın sonlarına 
doğru iki mUhim keşif hayat sır
larının perdesini biraz daha kal
dırdı, hayat muammasının öyle ilk 
bakışta sanıldığı kadar basit olma
dığını gösterdi. 

B u keşiflerden biri bilnyeıni~
de hormon adı verilen bır 

takım dahili ifrazlann ferdin in«i· 
9afında ve uzviyet makine.sinin iş
lemesinde esaslı roller oynadıkla
rını göstermesidir ki o bahse geçen 
~ir musahabede dokunmuştuk. (1) 

lkinci keşif te, nebati olsun, 
hayvani olsun, bUtün gıdalarımız
da, mikdarlan pek tartıya gelmi
yccek derecede az fakat gene uz
viyetin salim bir surette inkişafına 
ve işlemesine elzem olan birtakım 
maddelerin bulunduğudur ki bun
lara da vitamin adı verilmiştir. 

Zaten eskidenberi insanların ba
zr gıdalarda, doğru veya mevhum, 
birtakım hasletler sezdikleri ma
lumdur; fakat vitaminlerin mev
cudiyetini ve uzviyetteki rollerini 
ilık defa tecrübi surette meydana 
çıkaran Holandalı Dr. Eijkman'dır. 

Bu hekim Cava'da bir hapishane 
hastahanesinde beriberi denilen ve 
felç mahiyetinde asabi arızalar 
gösteren bir illete tutulanları te
davi ederken o müesse.scnin küme
sinde beslenen tavuklarda da ayni 
arızalar görüldüğüne dikkat et-

(1) -TAN 7nisan1937 
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miş ve bu hadiseyi incelerken bu 
tavukların, tıpkı insan hastalar gi- · 
bi, ka:~klan çıkanlmış beyaz pi
rinç lapasile beslendiklerini öğren 
miş. Bunun üzerine tavukları ka. 
buklarile beraber pişirilmiş pirinç
le besletmeğe ıba.şlamış ve biraz 
sonra hayvanlarda beriberi hasta
lığından eser kalmamış. Keza in
san hastalar da ayni rejimle iyi
leşmişler. Demek iki pirinç kabuk
larında hayata ve bilhassa asaba' 
elzem bir madde var. 

O zamandanberi bu çığırda muh 
telif gıdalarla güvercin, ördek, fa
re ve kobay gibi hayvanlar Uze
rinde yapılan tecrübelerle vitamin 
ler mesele.si hayli aydınlanmıştır. 
1912 de Macar kimyacı Funk el
li kilo pirinç kai~uğ1mdan 40 san
tiğram bir madde ayırmağa mu
vaffak olmuttur ki muayyen bir 
ximyevi terkipte oıan bu vitami
nin bir miligramın binde biri ( !) 
mikdan !beriberi hastalığını geçir
meğe kafi gelmektedir. 

F iziyolojik tecrübelerle mev
cudiyetleri keşfedilen vita

minlerin tasnifinde bu kimyevi 
maddelerin yokluğu yUzünden uz
viyetlerde husule gelen hastalık
lar esas ittihaz olunarak şimdiye 
kadar altı tUrlU vitamin ayırt e
dilmiştir: 

A. - VUcudiln neşvünema.sına 
lazım olan vitamin, ki yokluğu 
genç hayvanların gözlerinde birta
kım arızalar ve muhtelif intanlar
la telef olmalarını mucip olur. En 
ziyade mevcut olduğu gıdalar: Ta 
ze tereyağı, yumurta sansı, kay
mak, taze sebzeler, bahkyağı v.s. 

B. - Birkaç türlüsü seçilen bu 
vitaminin (B 1) i asap için elzem 

görlinmektedir, yokluğu beriberi 
hastalığını mucip olur. (B 2) gıda
lardan istifade için lüzumludur, 
mesela şekerin höcre tarafından 
temsil edilebilmesi bu vitaminin 
vücudUne mUtevakkıftır. Bira ma
yaSI, hubu!>at filizleri, yumurta 
sarısı, süt, hayvanat ahşası (kara
ciğer, dalak gibi) v. s. de bulunur. 

C. - Yokluğu skorblit hastalı
ğını mucip olur ve bilhassa limon 
ve portakalda bulunur ki bu husu
siyete uzun seferler yapan gemici
ler tarafından eskidenberi dikicat 
edilmiştir. 

D. - Yokluğu raşitizm hastalı

ğını (kemiklerin kuvvetlenememe
si ve iskeletin çarpılması) mucip 
olur. Nebati gıdalarda yok gibi
dir, hayvani gıdalardan süt, yu
murta sansı, taze tereyağı ve bil
hassa b~kyağı ve sardalya balığı. 

F. - TPnAsiil vitamini }ti yok· 
luğu kısırlığa sebep olur. Tenuuf 
faaliyeti için lazımdır. Hububat fi. 
lizi, bira mayası, badem, ceviz, ye 
şil yapraklar (salata) v.s. 

P. - Yokluğu, bilhssa mısırla 
~eslenen Balkan ve İtalya köyle
rinde görülen Pellagre hastalığını 
ınucip olduğu görülmüştür. 

Gıdalarımızın çoğunda bu vita • 
minlerden biri<aç tanesi bulunur. 
Başlıca gıdalar için bu müsahabe. 
ye bağh diyagrama gözgezdirmek 
faydalı olur. 

B ir taraftan fiziyolojistier 
bu incelemelere devam e

derken - ki henüz b~langıçta de
mektir. • öbür taraftan kimyacı
lar da vitaminlerin birkaçını tec
ride, kimyevi terkiplerini tayine 
ve hatta. bazılarını terkip usulile 
sun'i surette vilcude getirmeğe 
ınuvaffak oldular. 

Kadıköy Belediyesine 
Ne Lüzum Var? 

V Ucutta bir uzuv, vazifesini 
görmezse, ya ameliyatla 

~ıkanlır, yahut kendlllğinden ö
lüp gider. Cemiyette rol alan 

~ bir mliesese de muayyen vazife. 
~ terle muvazzaftır. Bu vazifesini 
~ yapmazsa, yapamama, o mües. 

i 
seseye lüzum kalmamJt demek. 
tir. 
Kadıköy belediyesi vazlf eslnl 

göreınlyen bu müesseselerden 
~ biridir. 
' Kadıköy belediyesi bir beledi· 
~ yeye düşen vazifelerden hl~blrl
~ nl tam yapmaz. 
~ Orada belediye sokaklan yap. 
~ maz. Kadıköytin tik kunılduğu 

giinden bugiine kadar kaldınm. 
lar tamir edilmemiştir. Sokaklar 
vardır ki araba giremez, yayan 
yürünemez. Tamir için belediye
ye müracaat ettiğiniz zaman, 
"Siz taşını, kumunu getirin, ben 
de üzerinden slllndlr geçireyim.,, 

diye ce\rap verir. 
Sokaklar hlli havagaıl Ue 

tenvir edilir. 
Belediyenin Kadıköy semtinde 

hastanesi yoktur, klinlğt yok
tur, sıhhi ve içtimai müessese. ~ 
terden hl~birl mevcut değildir. 
Kadıköy belediyeslnln yaptığı 

biricik iş sokaktan ıUpürtmek. 
tir. Bunun lçhı de köhne, yürür· 
ken muhte,•iyatmı yollara döken 
kınk dökük arabalar kullanır. 

O halde Kadıköyde belediyeye 
ne IUzum vardır! 

Bunun cevabı gayet basittir. 
Kadıköytin büttlıı belediye vari
datı merkeze gönderlllr. Parası 
olmıyan Kadıköy belediyesi yal.. 

·nız gilnlUk idari işleri görmekle 
vazlfesinl bitirmiş olur. 

Evet amma, buna belediye de • 
mezler. Şu halde Kadıköydeki 

belediyeyi kaldıalım, hakikate ~ 
daha yalını bir lş görmüş oluruz. , 

.._,,_,_,,,.~v.~,,_,__,.....,....,....,,..,_,._,~~v.~~._,....~~ 

. .. 

•• 
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Dikkat edilmiş olacağı üzere vi
taminlerin oynadıkları rollerin keş 
fi eski kalori hesaplarını hayli de
ğiştirmiştir. Kalori hesabile tere
yağı ve içyağı, kuyrukyağı izodi. 
namik gıdalardır, biribirinin yeri
ne geçebilirler; fakat vitamin ba
kımından tereyağmda bol (A) ve 
biraz da (D) ve (E) vitaminleri 
vardır. Halbuki &.>ürlerinde pek az 
(A) vitamininden bqka birşey 
yoktur. Zeytinyağında da vitamin 
yok gibidir. Ancak torbayağı de
nilen slizUlmemiş taze yağda bir 
az vardır. 

Gıdalarımız pişirilirken vitamin· 
lerin bozulmamasına dikkat et;. 
mek lazımdır. Pek yüzsek hararet 
- 120 ve 130 dereceden yukarı - vi 
taminleri tahrip eder. Su He pişi
rilen yemeklerde bu malızur yok 
gibidir. Olsa olsa vidalı kapak ile 
kapatılıp yüksek derecelere kadar 
ısıtılan tencerelerde vitaminler bo 
:zrulabilir. Tavada veya isgarada 
krsa bir mUddet içinde vitaminlere 
halel gelmez. Yalnız C vitamini a
teşe ve kaynamağa hiç dayan
maz: fakat limonu kaynatmak pek 
nadir olur. Herhalde portakalı da 
çiy y<'mek - bu bş.kımdan - reçel 
içinde yemeğe müreccahtır. 

5 özü bitirirken geçen asnn 
büyük bilgini Berthelot'nun 

yukarıda naklettiğimiz kehaneti
ni bir kere daha göz: den geçirelim: 
Aca~a 2000 .senesine doğru in

sanların, içlerine vitaminler de ila 
ve edilmiş, albümin, karbon idratr 
ve yağ tabletleri ile beslenme ihti
yacını defetmeleri, bu maddelerin 
laboratuarlarda sun'i ""Surette iste
nildiği kadar hazırlanmaları ve bi
naenaleyh insanlann çiftçilikten 
ve hayvan yet.iftirmek killfetinden 
kurtulmaları mümkün olacak mı?. 

Öyle bir ihtimali kabul etmek 
hayat sırlarının bütün perdeleri • 
nin kaldınlmış bulunduğuna kail 
olmağa mütevakkıftrr ki bilgimi
zin belki de hiç varamıyacağı o 
merhale hel'halde daha çok ıuzak 

olsa gerektir. 

r;:----...... 
Mücevher 

Sosyete 

Kaçıran 

Kadını 

İngiliz zabıtası, tayyare ile yolculuk 
yaparak gümrükten mUcevher ve 

ipek kaçıran bir sosyete kadınını ya. 

kalamış ve muhakeme etmiştir. Ka
dın, Ledi Elisabeth Prescott'tur. Ve 

muhakeme neticesinde 1500 İngiliz li

rası para cezasına mahkfun olmuştur. 
Hakim, hükmü verirken suçun son de. 
rece çirkin olduğunu söylemiştir. 

Bu çeşit hi.diseler tekerrür ~ttiği 

için gümrük memurları yolcu kadın. 

lara karşı daha sert tedbirler almıya 

mecbur kalmışlar, kadınların el ~an· 
talannı da karıştırmıya başlamış1:ır. 

dır. Bununla beraber kadınların, hem 

mevki sahibi olanlarının, bu mücev • 

her kaçırmaktan kendilerini alama -
dık1arı anlaşlyor. 
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Verem MünakCJf'd& 

Verem Dispanserleri 

Lazımdır ve Faydahdır 
Pasteur lnkıli.bmdan sonra (iyi edL 

el hekimlik) e (koruyucu hekiınlil<) 
ilive edilmiş ,.e bu işe son ~·arım asır. 
danberi Al".rapa veAmerlkada çok mü 
hlm bir yer \'erilmiştir. Koruyucu iş
lere bakan müesseselerin en başında 
dispanserler gelmektedir: Verem, 
frengi, kanser, Malarya dispanserleri 
gibi ... 

Evvelce dispanserler dar bir zihnL 
yetle ~alışıyorlardı. Bugüo A \'rapa 'e 
Amerlkada bu şeklideki dispansl'rle. 
rln yerleri kalmamıştır. Hele \'erem 
dispanserleri (verenlle mlicadl'le mer· 
kezleri) haline sokulduktan ve evle
rin kontrolü usulü konulduktan sonra 
\'e.remle mücadele işt ~ok iyi neticeler 
v~tir. 

Verem dispanserleri kemli mmta.. 
kalamıdakl verem mlicadelcsinin te. 
melini teşkH ederler. Billiil< ljelılrlcr
de bu mücadelenin nasıl ~·apıhlıb'llla 
misal olarak Nancy şehrini alıyorum. 
Bu ~birdeki veremle mücadele işi, 
\'erem teşkilatı direktörlüğü tarafın· 
dan idare edilmekteslir. Bu t~kilatta 
dezenfekslyon merkezleri, tecritlıane. 
ler, hususi \'erem hastaneleri, sana. 
toryomJar, hastanelerde \'nem pavi
yonlan, verem köyleri, okullarda \'e

remle mücadele isleri, prevanforyom. 
Jar, nekahathaneler, yaz kolonileri, 
granşe t~kilatı, gündüz sanato~·om. 
lan, açık hava okullan, okul çocukla.· 
nnm himaye ve beslenmeleri, evlerin 
kontrolü \"e fakirlere mesken tedariki, 
fakir hastalara grda tedariki, sosyal 
sigorta t.eşilatı gibi herşey olduğu 

halde teşkilatın başında laboratuvnn, 
röntgeni, illtrası, pnömot.oraksı, B. 
C. g a.~ı istasyonu ile mücehhez verem 
dispanserleri gelir. Verem köl1erlne 
vanncıya kadar bütün modem mües
seseleri olan bir mücadele teşekkülü 

line dispansersiz olamaz \'e dispan. 
ser en başta gelir. 

Verem köylerinin en asristnl lngll. 
terede gördüm. Cambridge civarında· 
ki (Papworth Village) da asnnuzm 
bUtun yenillkleri \'ardır. Böyle olduğu 
halde İngiltere line verem dispanser
lerire pek ~,ok ehemmiyet \'ermiş ve 
her mücadele mmtakasında birer n. 
rem dispanseri kurmuştur. Amerika. 
da veremin modern dispanserler saye
sinde yüzde 48 azaldığını ist.atJstfkler 
gösteriyor. DBLllmarka, Hollanda, Al
manya, Fransada da \'erem dispanser 
lerl ehemmi~·etlerinden bir zerresini 
bile ka~·betmemişlerdir. 

Şurası İli bilinmelidir ki verem mu. 
tehassıslarınm, mlic.adele i~lerile uğ. 
ra..,anlann malUnnıdur ki verem dis
panserleri ifa ,·erici değil konıyucu 

mües~eselerdir. İlmi bir tarzda çalışan 
bir \'erem dispanserinin birinci \'87Jf e
si vereme karşı halkın terbiyeıo;t, hıf. 
zrssıhha \'e korunma hakkında vasi 
şekll<'le propaganda, hasta arayıp bul. 
mak l 'e bulunan hastalann dispanse. 
re müraeaatlnl t.emln etmek ,.e hasta
lığın başkalarma hulaşmasmın önlin9 
geçmek, lüzum görmen hastalan has. 
tanelere, sanato~·omlara, prevanf.or. 
l'Omlara vesair müesseselere ~·erleş
tlrmek, ha.4'talan \'e aileleri evlerinde 
Ziyaret, plasman ilerile uğraşmak, de. 
zenfeksiyon işlerlle uğraşmaktır. İkin 
el derrcedeki işleri ara~mda da para.. 
sız tedavi, fakirlere parasız 118.ç \"e 
gıda maddeleri, korunma. maddeleri 
\•ermek, sanat \'e lkamet~ah deği ti. 
rllmesi gibi müdahalelerdir. Görülü
yor ki modem bir dispansercle teda\1 
i. i sonra gelmektedir. Dispanserden 
gaye (koruma) dır. Amerika, İngil
tere, Fransa gibi dün~·anm rn 7,en~in 
mllletleri bile wremlilerinin hepsini 
sığdıracak sanato~·om, çiftlik, köy 
yapamamıştır. Dispanserlerde de bir 
kısım hastalar pek iili tedavi edUebL 
lirler meselii dispanserlerde yapılan 

pnömotoraks teda\'İsi sayesinde ak· 
ciğer veremi iyi olan, Ultra teda\"lsl 
sayesinde bez \'e periton \'ereml hi o· 
lan hastalann sa,,sı :oek çıoktur. Hat
ta i~i olmıyaeak bir hastanın mu\'ak.. 
kl\t hile olı;;n kanım dindirme. öksUrü.. 
ğtinü \'e~·a terini kestirmek \"e onu bL 
raz rahata ka\"lışhırmnk bile yabana 
qhlnr!tk hlr tf'dnvi rtr<;.ildir hı• ela has
talArm lehine kaydedilecek işlerden. 
dlr. 

Modem verem dl!llnamıf'rlPri nvnl 
mmanda ileride buralıırda ('Jllrşa.f'Sk 

hekim ve hemşirelerin stajlan için 
mektep \•azlf eslnl görür. 

Verem dispanserlerinin mUhlm va.. 
zlf elerlnden biri de doğumdan f"TI'el 
ttebelerln \'e doihımdan cı"nrs annPlf!
rin muayene ,.e kontroliidür. nu r'hf't 
le asri \'erem dispanserlerinde hlr .. r 
de nl aiye mliteha~ısı ,.e ho~az miite 

(LUtfen sahifeyi çeviriniz) 
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( ~poa ) 7 aql}are Piqangosu Bıtti 

ve evve!ki gün kazanan Numa
raların listesini neşrediyoruz 

DÜNl<.0 MAÇLAR Dün 
Güneş, Zevksiz Bir Oyundan 
Sonra Dogansporu 3-1 Yendi 

. Tayyare Piyangosunun çekili- 1415914330143911439614553 14585 j 
şı dün bitirilmittir. 40 bin liralık 1471614929 15042 1512915137 15205 / 

büyük ikramiye 10773 numaraya ~~;~: !;~~~ !;:i: ~~:~: ~~~~ !:~ 1 
çıkm19tır. Evvelki gün ve dünl 16186 16189 16215 16365 16378 16630 
ikramiye kazanan numaraların 169551714717233 17414 1746717578 

Büyük ikramiye 
Kimlere Çıktı 1 

Tayyare piyangosunun en bUylk 
ikramiyesi olan 40 bin lirayı Ciball " 
girde, Suzan sokağında 29 numarad& 
oturan Şahap kazanmış ve dün iıkrt" 
miyesini almıştır. 12 bin liralık bile• 
ti, geçen keşidede alan Yemiş hl • 
mallarından Ali isminde biri, bu ke
şide bil~tini bayiinden almamı.ş, ba~ 
yi de reddedilen ~u bileti piyango ın 
dürivetine iade etmiştir. 

G U 
•• n e s ı ·, ı e r sıraya konulmu, olarak apğıda 17710 18148 18173 18345 18364 18433 

bulacaksınız. 18436 18577 18730 18735 18903 19004 
I 40.000 Lira kazanan No 19058 19162 1931919379 19450 19501 

3 Go 1 U
•• 5 . 19820 19860 19909 19947 19967 20009 

10773 20034 20181 20323 20347 20,457 20804 
15.000 Lira kazanan No. 21071 21162 21196 21288 21350 21614 

D k.k d 2149 21679 21719 21795 21839 21995 22113 a 1 a a 12.000 Lira kazanan No. 22120 22204 22279 22312 22468 22745 
12947 22769 22857 230012309623131 23165 

Ya Pt 11 a r 10.000 Lira kazanan N o. lar: 23199 23211 23216 23521 23567 23700 
23812 23816 23924 23920 23963 24092 

18072 3053() 24340 24855 25038 25107 25164 25218 

Dün Tekıim st&.Jında a-z: bir 3000 Lira kazanan No. lar: 25660 25694 25828 25909 26065 26201) 
2991 12266 26356 26397 26422 26679 26684 26769 

seyirci önünde Günet ile lzmir lOOO Lira kazanan No. lar: 26785 26799 26924 26944 27026 270fi8 
Doğansporunun zevkıiz bir ma- 27068 27221 27268 27308 27312 27376 5215 275f!6 
çını seyrettik. Beş kıymetli oyun 

36891 37429 
27626 27694 27725 27786 27841 27902 

cusundan mahrum olan İzmirli- 27937 28103 28134 28254 28283 28360 
500 Lira kazanan N o. lar: 28447 285262 28849 28866 

lerin ilk devreyi ı . o galip bitir- 8545 28698 
125 432 946 1163 1886 1950 28896 28924 28984 29214 29387 29408 

Dünkü maçtan bir emtantane 

l 
meleri çok tatsız devam eden 3886 4206 5003 5103 5348 6261 29493 29661 29907 30009 30020 30082 

R 
ede maça biraz heyecan verdi. Fa- 6378 6989 7297 8414 8878 9279 30218 30299 30767 30789 30992 31000 

a P 1 1 kat, Günetlilerin ikinci devrenin 9312 10478 11946 12059 12485 12488 31181 31438 31643 31668 31761 31823 
. onuncu dakikasında beraberliği 12727 13504 1446314644 1546316554 31929 31953 31960 32305 32334 32452 Viyananın 

Gençlerbirliğine 

Galip Geldi 
Raoid 8 - Genç ·erb rh~İ 5 

16993 17439 17619 1787118187 18677 32506 32633 3269 3 75 32883 32929 temin etmeleri ve onu müteaKıp 5 28 
18934 18938 19926 20576 20579 20763 32955 32979 33213 33279 

bet dakika içinde üatüate \kı gol 33003 33095 21100 22097 22560 22839 24009 26588 33291 33527 33641 33819 33861 33949 
daha yaparak üstün vaziyete 26656 27471281y6 28206 28260 31057 34335 34391 34559 35041 35061 35184 
geçmeleri oyunu tekrar heyecan· 31276 31295 31525 31571 31770 32004 35720 35951 36123 36505 36534 37122 
aız bir ıek1t: soktu. 32999 35932 36649 37043 37074 37243 37319 37845 38002 38100 38830 38880 

Gilneş muhacinılerinin oynamak ve 37998 38179 39475 38955 39014 39615 39665 39917 
oyun göstermek istedikleri bazı anlar 200 Lira kazanan No. lar: 
milstesna bütün maç tam manasile 1983 2900 3614 4297 4431 4893 
bir arsa oyunundan harice çıkamadı. 5449 5850 6387 6447 7500 8147 49 122 212 216 573 584 
En iyi oyuncuları bulunan ve Doğan· 8487 8786 983711204 1139811894 654 727 814 84.3 997 1005 
sporu bir futbol takrmı haline geti- 12112 12135 13088 13259 13735 14728 1127 1130 1208 1259 1429 1480 

30 Lira kazanan No. lar: 

12 bin liranın geri çevirdiği bilete 
isabet ettiğini öğrenen hamal AJl, .ıe 
essüründen çılgına dönmüı~, yiyiP ıç• 
mekten kesilerek sabahtan akşaJll1 

kadar gözyaşı dökmüştür. 
10 bin liralık ik.ramiY.e de aestef 

bisküvi fabrikasında am;leden A81111 

ve Markonun aldıklan mUşterek bir 
bilete çıkmıştır . 
Asımla Marko, hisselerine dfifltl 

beşer yüz lirayı alınca, işçi arkad~ 
!arma birer lira dağıtmışlardır. ~ 
bin lira ikramiye isabet eden biletıtı 
diğer bir parçası da, Lingada bir f1 
rında çıraklık eden Mehmette bul~ 
maktaöır. Ancak, Mehmet, son daltı· 
kada biletini kay~etmi.ştir. lkranıfY&' 
sini, altı aydan evvel alamıyacaırtır; 

12 bin liralık ikramiyenin, isab_El 
ettiği biletin de başına kaza geJrr1',!: 
biletin sahibi olan Emin ve ortalı' 
tuğla amelcsinden Vahram da, )le~ 
nasılsa ikramiye çıkan bileti kaybe 
mişlerdir. 

ren Hakkı Nevzat F th. Al" Z"hn"ı 1679516867 18193 1907119186 19784 1521 1523 1601 1745 1825 1927 
J\nkara, 12 (TAN muhab ir inden) - Rap:d takımı, bugün • • e 

1
• 

1
• ı · nin yerlerine yalnız topa koşan ve b:- 19975 20194 22121 22911 23832 25103 2111 2114 2266 2377 2419 2437 

Kalyoncukulluğunda Arteınis bak" 
kaliye mağazasında memur IC()ÇOı 
Harbiyede bakkal Rıza, Yem~ vapur 
iskelesinde 3 numarada yağcı Mell " 
met 15 bin lira kazananlar arasın " 
dadır. 

Gençlerbirliğile kartıl&Jb. Stadda binlerce ıeyirci vardı. raz da uzun vurabilen gençleri koyan 25304 25768 25837 26858 26996 27342 2507 2564 2727 2842 2915 3117' 
Izmirlilerin, bu kadrosundan daha 27<l44 28205 28297 29949 30129 31120 3189 3216 3264 3358 3675 3752 
fazla bir şey beklemek manasrzhk o- 31231 32602 32780 3375·1 34354 34477 4002 4108 4344 4403 4552 4642 

Asmaaltt beş numarada Vasil, J.1 
dm Madran oteli sahibi Ali kızı ~ 
bahate 12 bin lira isabet etmfftlt-

Oyuna R apid 'in aeri b ir akm ile baılandı. B"rkaç pastan sonra 

Gençlerbirliği k alesine akan R apid, daha birinci devrenin 3 üncü 

dakikuında ilk ıolü kaydetti. Gençlerbirliği, bundan yılmadı. 
lur. 35016 37579 38552 38673 38897 39828 4792 4923 5094 5129 5339 5431 

Dİğer taraftan böyle acemi futbo:- 100 lira kazanan No: lar: 5517 2Z22 2Ş~e 2~,~~ 6H8 6190 iÇTi: Dil\ e.UL 
1 k lu""" 1635 251t3 2627 2659 2867 0,,i)l V ... VQ V7."7..., V vv t)~8 7msı· il< 

D erhal mukabil taarruza geçerek 6 ncı d akikada 

larmı Viyanalılara iade ettiler. 

kendi sayı- cu nr a.I'§ııuntla tın~ muvarraıc oıa- .... ., <J 1 C 
mıyan ve ilk devreyi mağlfıp bit.fren 2938 3165 3322 3327 3540 3601 7155 7207 7320 7629 7683 7795 iŞTE BiR GEL N 
GUne~lilere şaşmamak elden gelmi . 3672 3861 4160 4161 4535 5270 7862 7887 8305 8

337 8549 8738 a l!i! 
yor. Bütün oyun müddetince yalnız 5662 6538 6617 7032 7108 8241 8797 8890 9072 9124 9137 9158 iŞTE BiR LALIF Oyunun l -1 berabere vaziyete lr 

girmesi, Gençlerbirliğini sıkı bir gay-
rete getirdi. Akınlar biribirinl takip 
ediyordu. Viyanalılar, ldeta bocalıyor 
lardı. 20 dakika silren bu müddet zar. 
fmda Ha.san, Niyazi, Selim ve lhsan 
güzel oyunları ile takımlarının milş-

bugünkü 
Maç ar 

15 dakika oynadılar ve galibiyeti te- 9611 9736 1021510598 11013 11494 9159 9181 9199 9234 9308 
9576 

min ettikten sonra da işi fanteziye 11928 11931 12431 13284 13506 14617 9681 9688 9927 9953 100
28 

l0l54: 
döktüler. 3-1 lik vaziyette iken veri- 15104 15228 15676 15676 15790 16123 10463 10604 l0869 10970 111

73 11456 

len penaltıyı Cihat kurtaramamış ol· 16298 16475 16604 16980 17793 17926 11656 11881 12020 121971223
3 12374 

aaydı belki sahadan beraberlikle ay. 17998 18388 19099 19322 19589 19797 12396 12656 12663 12680 129
45 12991 

nlacaklar ve bu liikaydilerinin ceza. 20488 20806 21040 21398 214S3 21675 1308913194132911350913590 13773 
smı pek acı bir surette çekmiş ola • . 22801 22806 23198 23307 23316 24116 13878 13918 13956 1399814132 l4l3.J: 
caklardı. 24196 24229 24480 24938 25292 25458 14324 14389 14517 14556 14586 14606 

kül daktkalannı önlediler. 
20 inci dakikada hakemin yanlış 

bir mUdahalesı, Gençler lehine devam 
etmekte olan oyunun istikamet ve ce. 
reyanmı değiştirdL Hafif bir hatadan 
sonra Viyanalılar aleyhine verilen bir 
penaltı, gole tahvil edilemedi. 27 inci 
dakika.da ikinci bir hata, Gençlerbir. 

Bugün felvimizde iki mil· 
li küme maçına ıahit ol&lca· 
ğız. Biriıi geçen hafta .::;a. 
latcuarayı mc.ğliip eden An· 
karagücü - F enerbahçe Ji. 
ğeri drin Güneşe mağlüp o
lan Doğanıpor • Galot:ısa· 
ray maçıdır. 

Nasıl oynandı 
Takımlar, saat 17,10 da Ankara 

mıntakasından B. Kemal Halimin i
daresinde sahaya §u şekilde çıktılar: 

25499 27135 27177 27460 27611 27773 14690 1474314754 148431494515213 
28325 28440 28546 29185 30049 30310 15280 15326 155111559115789 16005 
31531 31756 329:::2 3~132 34448 35362 1607816128 16137164911663616673 
35105 36597 36784 37209 37209 37644 16719 16758 16787 1679116863 16866 
37779 38124 38lfi4 39202 39764 16897170751714817224 1729217405 

li~ aleyhine ceza verilmesini icap et· 
tirdi. 

Viyanalılann çok sert çektikleri bir 
ıüt topu Gençltrbirliği kalesine sok. 
tu. Vaziyet 2-1 Gençlerin aleyhinde 
idi. 37 lnci dakikada Rapidin sağ açı. 
ğı, sol köşeden takımına bir gol daha 
kazandırdı. Gençlerbirliği merkez mu 
lıaciminin ayağı ile yapılan bir golden 
sonra birinci devre, 3 - 2 gibi bir ne· 
tice ile Viyanalılann lehinde nihayet 
buldu. 

lKtNOt DEVRE 
lkinci devreye Geçlerbirliğinin akı. 

ili ile başlandı. İlk dakikalarda Niya. 
zi, takımına bir gol kazandırdı. Oyun 
1 - 3 beraberlik vaziyetine girmişti. 
'l inci dakikada kalecinin bir hatası 
yüzünden Rapid, topu ustalıkla Genç
ler kalesinin ağlarına taktı. Bunu Vi. 
Janalılarm ~iııci golleri takip etti. 

Mukadder bir mağlClbiyeti kabul et. 
miş gibi görünen Gençlerbirliğiı · be
raberliği temin için çalışıyordu. Fa. 

Birincisi için tahmin yü
rütmek imkanı biraz güçtür. 
Fakat Galatasaray - lzmt; 
maçını San-kırmı:zıltların 

kazanacağı muhakkak gibi· 
dir. 

Doğanspor: Ibrahim, Adnan, Ka)~. 
!sn.c.ii. Nurullah, Reşat, Sabri, Etem, 
Mahmut, Mehmet, Halit. 
Güneş: Cihat, Faruk, Reşat, ls

mail, Rıza, Yusuf, Melih, Necdet, Re
fii, Ibrahim, Rebü 

Dk akını Güneş yaptı. Soldan Rebi
inin müsait pasını Refii bilgili bir 
vuruşla kalecinin üstünden aşırarak 
kaleye gönderdi. Fakat, top ilk aziz
liğini yaptı. Seyircilerin "Gol!,, ses

kat, tehlikeyi anlıyan Rapid, 25 ve 26 leri arasında aheste, aheste . avuta 
mcı dakikalarda biribirini takip eden çıktı. Bu ilk tehlikeyi atlatan Izmlr
iki gol daha atWar. Oyun, 7 - 3 de. liler sol açıklan vasıtaslle mukabil 
vam ediyordu. Sıkı bir akın sonunda hücuma geçtiler, Faruğun uzun bir" 
Ankaralılar, Niyazinin ayağı ile bir vunışu ile top tekrar ortaya geldi. Q. 

gol attılar. yun karşılıklı akınlarla devam etrni-
42 inci dakikada Binder, 8 inci de- ye başladı. 

fa topu Gençlerbirliği ağlanna taktı. 1 25 inci dakikada sol açığın ortası 
Son bir gayretle çabalıyan Ankara. Güneş kalesinin önünü karıştırdığı sı

lılar, oyunun biteceğine yakın hake. rada kalecinin elinden kaçırdığı topu 
min Viyanahla1· aleyhine verdiği bir Mahmut geriden yetişerek Güneş ağ. 
penaltıdan istifade ettiler. Gol oldu tarma takt:I ve Izmiri üstün vaziyete 
ve maç, 8 - 5 Rapidin lehine netice· ~etirdi. Tahmin etmedikl~ri bu gole 
lendi. Izmirlilerin kendileri bile hayret et

-===========================:a tiler. ilk devreyi bu vaziyet değiş -
~sı bUlundnrulur. Hatta Paristekl 1 zam surette kontrolü , .e bu gibiler meden ve nisbeten Izmir üstünlüğü ile 
(Uıon Bourgois) dispanseri gibi blL için tedbir alınması verem dispa.n· nihayet buldu. 
ytik dispanserlerde Jr?&ra.zi te§rlh n ~rlerinin ba§lıca \'&zifelerindendir. i kinci devre 
hJstolojl laboratuvarlan bDe \-ardır. Verem propagandasnu da dispanser. 
Büyük ve modem n rem dispanserle.. Ier yapar. Bu propagandalardan \"e. 
rhıin liboratuvarlarmda balgam mu· rem mücadelesinde pek ~k istifade 
ayenelerinden başka Vassermaıı tea.. edilmektedir. 
mülü, muhtelif kan muayeneleri, pis.. 
ilk ve idrar muayeneleri, kanda kU· 
reyv'\t. hemoglobin. kalslum, blliro 
hin, kollestrin mlktarlannm tayini, 
mide usaresi tahlilleri, kobaylara ine. 
külfısyon, tüberkülin teamüUerl de 
yapılır. işte ,·erem dlspa.nserleilnln 
işi buka.dar genl5 ve faydası bUkadar 

toktur· 
Hasta tıbew~3"'nile . tftftuta bulunan 

JOCakla.nn "e büyüklerin de muta· 

Fransa.da ilk modem \'erem dispan· 
seri 1901 de Lllle şehrinde meşhur 

Albert Callnette tarafından açıldı ve 
bu tarihten on sene sonra Kaime ti· 
pindeki dispanserlerin adedi Alma.uya 
da (1,.500) ü buldu. Bugün bu rakam 
(1.500) ün çok ü~tündedlr "\'e bütün 
medeni dünya verem mücadelesinde 
verem dispanserlerinl bir ,·asıta ola. 
rak kuJlanınaktadır. 

Dr. K. 

ikinci devreye Güneş, takımınaa u
fak bir tadilat yaparak çıktı. Rebii, 
sol içe, Ibrahim sol açığa alınmıştı. 

Oyunun başlamasile beraber Gü -
neşlilerin canlı hücumlarına şahit o
luyoruz. Belli ki, vaziyeti düzeltmek 
istiyorlar. Bilhassa soldan yaptıkları 
akınlar . tehlikeli oluyor. Rebii ile 
Ibrahim biribirile çok gUzel anlaşı -
yorlar. 

Onuncu dakikada Ttebıt geriden al
dığı topu iki mUdafiin arasından Me
lihe ileri bir pas verdi ve Melih ııkı 
bir çıkıştan sonra. Güneşin beraberlik 
golünü yaptı. Hemen iki dakika son-

50 Lira kazanan No. lar: 175651758817758178411795918151 
18275 18283 18434 18561 18642 18664 

42 110 
528 534 649 668 1870118706 18828 18877 18906 18937 

693 725 730 776 832 931 1897119009 1902119127 19256 19283 
1038 1053 1081 ~!~ 1249 1455 19380 19441194921955119623 19675 
1607 1666 1811 2051 2099 19760 19972 20051 20112 20201 20420 
2108 2227 2619 2782 2961 3038 20434 20559 20689 20787 20815 20879 
3190 3246 3463 3757 3759 4017 21020 21146 21274 21336 22 031 22074 

4121 4178 ~~~~ ~;3~ 4526 4763 22126 22228 22400 22472 22647 22756 
4 772 4017 5518 57 4 7 5080 524~ 23007 23153 23534 23981 24398 24425 
5304 5497 5797 586:> 24583 24588 24653 24856 25228 25296 
6051 6053 6166 6241 6428 6488 25400 25544 25565 25628 25814 26211 
6644 6648 6666 6691 7149 7271 26305 26355 26486 26516 26550 26601 
7375 7442 7592 7598 7748 7800 26705 26834 26871 27118 27173 27188 
7933 8311 8482 8551 8557 8591 27269 27277 27367 27669 27809 28036 

~!~~ ::!~ :~~; :~~ ~~~~ :~~~ 28179 28336 28421 28576 28577 28630 
9859 9922 10089 10180 10202 10214. 28708 28791 29161 29343 29537 29829 

10308 1035110430 1050110633 10703 29859 29979 30092 3020130560 30641 
0917 1093110 . 30704 30783 30983 31098 31121 31148 

10716 10825 1 953 10059 31573 31913 32095 32252 32306 32371 
11009 11082 11196 11253 11331 11371 32787 32811 32828 32915 33008 83008 
11416114541162611730117971185S 
11959 12085 12120123791239912460 33337 33655 33678 34050 34085 34847 
1247012483 12531J2586128931299"' 34920 35146 35200 35813 35919 36106 
1314613314 13414 135051390~ 1413~ 36202 36298 36582 36858 37212 37420 
--"""""'!"'~~~~~~~~--· !J 37760 38015 38025 38334 38417 38736 
ra t;krar soldan gelen topu Refii plii- 39057 39180 39191 39282 39621 39687 
se bir şütle ikinci defa olarak Izmir 39829 39846 39968 39981 

kalesine soktu. Amortiler 

Bu renkleri ancak VENtlS ruJ1I 
temin eder. Yeni icat ve ~:. 
kan formülü VENVS RU.J~ 
harUmJade cazip ve çok sablttll'· 
Sıhhi VENVS RUJLARI dudak
lan yakmaz ve ya.yılmaz. KôlW 
nanlan hayret.e düşürür. ~ 

Sandıkllda 
Pehlivan 
Güreşleri d• 

27-6-937 pazar günü Sandıklı 

Bu golden sonra, Izmirlilerin bir 
anlık tereddüdünden istifade eden Jb. 
rahim, önündeki müdafii atalatarak 
sol köşeden topu üçüncü defa olarak 
Izmir kalesine sokmakta geci}s.medi. 
Bu üç gol, beş dakika içinde yapıl • 

pehlivan güreşi yapılacak, b&Şa 1! 
başaltına 80, büyük ortaya 70, kil'< .. 
ortaya 50 lira mükafat verilec~ktl;ı. 

Son bilet rakkamı 49 ve 73 ile ni- Bu güreşe iştirak etmek ı~ti une 
ha.yet bulan ~ biletler 10 lira 1/ 5 bi- pehlivanlarımızın 20-6-937 gün 
letler 4 ve 1/10 biletler ikişer lira a- kadar Sandıklı Kültür tşyarlığıll9 

mıstı . 
Oyunun bundan sonrasr Güneş mu. 

hacimlerinin fanteziye kaçan bir kaç 
gösterişi müstesna çok tadsız oldu. 

Bu sırada galibiyetlerini tehlikeye 
düşürebilecek olan penaltıyı Cihadın 
kurtarması kendileri için bUyük bir 
şans eseri idi ve oyun bu şekil değiş. 
meden 1-3 lzmirin mağlubiyeti ile 
nihayet buldu. 

morti alacaklardır. maiümat vermeleri. (3304) 

=====================================~ & - .. :;; ................... "'!, .. L S (Eski oıeı 
BilyUkadada S U E R P /J. /1 Dezctranje> 

Yeni Müdüriyet, oteli tamamen yeni bir şekle ifrağ ve alaturka ,,e 
alafranga mutbahı için meşhur bir aşçı ustasmm angaje ettiğini 

· muhterem mUşterilerlne bildirir. 
0

MUkemmel konfor • ltinah aervis • Elverltli flattar 
OteJin deniz banyolan muhterem mtlşterilerlmizin emrine amadedir· 

- Bilhassa ailelere tavsiye edilecek yegi..nE' """';"" ,.L.• • -
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lorman Çiftliğinin Görünüşü! Me~lis Atatürke BaQlılı<iıİlı 
~':::: =- 13 - 6 - 936 

---

Şefin Hazineye 
Hediye Ettikleri 

Çiftliklerin Listesi 
Şef Atatürkün Hazineye hediye ettikleri çiftliklerin arazisi ile 

teıiaa.t ve demirbatlarını ıösteren liate tudur: 
~l'lrtan Çiftliği 
't Ankarada, Ormıı.ıı, Yağmurbaba, Balgat, Macun, Güvercinlik, 
~lll', Etimeıut Çakırlar çiftliklerinden vucut bulmuş Orman 

Çiftliği. ' 

"i alova, Millet ve Baltacı Çiftlikleri, 
Silifkede, Tekir ve Şövalya Çiftlikleri, 
I>örtyolda, Portakal bahçesi ile Karabasamak Çiftliği, Tar

•uıta, Pi!oğlu Çiftliği. 

1. - Bunlarda mevcut arazi fHer ikisi günde ayrı ayrı 15 bin 
a) 582 dönümJ çeşitli meyva. ba.h-1 lit;~ pastörize sUt ve bin kilo tere

Çeleri, yağı işlemek kabiliyetindedir. Bun· 
dab) 700 dönüm fidanlıklar "~uralar- ıar da bütün ın,üştemilat ve işlct~e 
1 nıeyva!ı, meyva.sız muhtelif yaş • levazımı ve mutedavil kıymat!erıle 
darda ve çeşitlerde 650 bin fidan var beraber. 

ır.,, i) Biri Ankarada., diğeri Yalova.da 
da c) ~~ dönüm Ame~ika .. asmıı:, fi - iki vasi yoğurt imalathanesi. 
b ~ıgı burada 560 bın kok bag çu- k) Şarap imalathanesi: 

llgu vardır.,. Yılda 80 bin litre şarap imaline el-
• .'i) 220 d&nüm bağ, "bura.da 88 bin verişli bütün müştemilat ve müteda-
-• b • • ag omcası vardır.,. vil kıymetlerile beraber. 
ti e). 370 dönüm çeşitli sebze yetiş- 1) lki taşlı, elektrikle işler bir de-
~ıye el~~ bahçe. • . ğirmen, bütün müştemilatı ve müte-

lik 220 donum ll,600 a,&aclı zeyt~ da · ymetler· a.ber. -~-
• • m) Ists.nbulda bulunan bir çeltik 

bkll) 17 dönüm 1654 ağaçlı portak:ıl- fabrikasının yüzde kırk hissesi. 
' n) Biri Orman çiftliğinin, biri Te · 
i) 15 dönüm kuş konmazlık, kir çiftliğinin olmak üzere her biri 
k) 100 dönüm park ve bahçe, 15 ,ıer bin kilo kıı.şar, bin teneke be-
l) 265() dönüm çayır ve yoncalık, ya:ı: peynir, altı yüz teneke tuzlu yağ 

0::::. l• i:iO dönüm yeni tesis eJilmiş yapınıya elverişli iki imalathane. Bü-
·--.n tün işletme levazımatı ile beraber. 

tı:ı n) 148 bin dönllm ekili arazi ve 4. _ Umumi tuuat 
~talar. a) Biri Anka.rada diğeri Yalovad'I 

ekUıı 154,729 dönüm .arazi. kurulu iki tavuk çiftliği, 
2. - Bina ve tesisat b) Yalovadaki çiftliklerde iki hu-

b· l) 45 adet büyük ve küçük daire sus! iskete ve liman tesisatı, 
\>1llaAı ve ikametgah, bütün mefruşat c) Uçü Ankarada ve ikisi Istan -
e d~ınirbaşlarile beraber. bulda. beş satış mağazasının bütün 
b) 7 adet 15 bin baş koyunluk ağıl, tesisat ve demirbaşları, 

dac) 6_adet Aydos ve Toros yayların- d) orman çiftliğinde: 
tesıs ecflen mandıralar, Hususi sulama tesisatı, kanalizas-

aı! 8 adet at ve sığırlara mahsus yon .• telefon tesisatı, elektrik t~sisa-
' tı, küçük beton köprüler, hususı yol-

e) 7 adet umumt ambar, Jar, içme su tevziat şubesi. 
f) l adet samanlık ve otluk, Yalova çiftliklerinde: 
~) 6 adet hangar ve sundurma, Hususi su tesisatı, telefon tesisatı, 

le ıı 4 adet lokanta, gazino ve eğ - elektrik tesisatı, küçük beton köprü· 
nce Yerleri, lunapark, !er ve yollar. 

tın~) 2 adet çeşitli imalat yapan fı- Silifke Tekir çiftliğinde: 
Hususi sulama. tesisatı, beton kôp

l'e!~. 2 adet çiçek ve tezyinat' neba.tt rüler. 
y~Ye malıııus sergi. e) orman çiftliğinde kurulu çift-

ekun: 51 bina. lik müzesi ve ufak mikyasta baY -
( J. - Fabrika ve imalathane- vanat bahçesi tesisatı. Bunların işlet-
tr me levazımı ve bütün demirbaşları. 

l) Bira fabrikası: 5. - Canlı umumi clemirba1 
bi Senede yedi bin hekto litre çeşitli a) 13,100 baş koyun "kıvırcık, me-
te l'a Yapacak kabiliyette, bütün müş- rinos, karagül, karaman ırklarile bun 
\> tnilauıe, ve bütün işletıne levazımı lann melezleri.,. 
\tnütedavil kıymetlerle berıı.ber. b) 443 baş sığır "Simental, Hollan-

) Malt fabrikası: da, Kırını, Jersey, Görensey, ~alep. 
lı:a~nede Yedi bin bekto litre biraya yerli ırklarile bunların melezlen, Y~
ıı 1 gelebilecek miktarda mali mali- ni üretilen orman ve tekir cin.s!erı,. 
iş~ kabiliyetli, bütün müştemilatı ve c) 69 baş Ingüiz, Arap, Macar, yer-

etın.e levazımı ile beraber. li ve bunların melezleri. Koşum ve 
c) Buz fabrikası· binek atlan, 58 çoban merkebi. 
G" . 

bir Un4e dört ton buz yapma ka· d) 2450 baş tavuk "Legorn, tıc -
let ıyetınde, bütün müştemilatı ve iş- dayland ve yerli ırklar,. :e l~vazımı ile beraber. 6. -Umumi cansız clemirbaf 
G~ Sod~ ve gazoz fabrikası: a) 16 adet traktör, 13 harman ve 

l'a nde üç bin şişe soda. ve gazoz ">içer döğer makinesi ve bilcümle_ -r 
latil'na kabiliyetinde bütün müştemi raat işlerini görmekte bulunan zıra· 

1 Ve lll"'te ber. u davil kıymetlerile bera - at alat ve edevatm tamamı. 
b) 35 tonluk bir adet deniz motö 

e) D . f 
erı abrikası: rü, (Yalova çiftliğinde). 

tlv!le~ede 14 bin çeşitli deri im• !ine c) 5 adet çiftliklerin nakliye i~le-
da:.7şlı, bütün müştemilat ve müte- rine çalıştırılan kamyon ve ka.ınyo-f; kıYJnetlerile beraber. net, 
ita Zıraat aletleri ve demir fabri- d) 2 adet çiftliklerin umum! ser 

:
1
· vislerinde çalıştırılan binek otomobili. 

da ~l Biri .~kara.da, öbürü Yalova- e) 19 adet çiftliklerin umumi ser-
lik lllak uzere iki modern süt fab- vislerinde çalıştırılan binek ve yülc 

ııeı. 
arabası. 

Bir Defa Daha Tekrarladı 
Ankara, 12 (TAN muhabirin. 

den) - Bugünkü Kamutay top
la.ntııında Cümhurreisimiz Ata
türkün Batvekalete yazdıkları 
tezkere okunduktan sonra bir. 
çok hatipler söz aldılar. Meclisin 
ve milletin Büyük Şefe bağlılık
larını ve tazimlerini bir daha 
tekrarladılar. 

11 Bütün Dünya Onundur, 
O Bütün Dünyanındır ıı 

ra benim bu kürsüden söyliyeceğlm 
3özler, pekmez kadar fena. olur. (Gü
lüşmeler, pekmez fena mı, sesleri). 

Ata.türkü, hepimiz ve dünya bilir 
ki, yüksek bir şahsiyet olarak yara
tılmıştır. Dünyada insanlar, iki şeye 
haristir: Birincisi para, ikincisi de 
mansıp, rütbe ve memuriyet... Ata
tUrk, bugün servetini milletine verdi. 
Atatürk.milli mücadeleye atıldığı gün 
de üniformasını vermişti. Bilhassa 
bunu hatırlatmak isterim. Onun her 
kesin fevkinde olan büyük bir has • 
sası da paraya, rütbeye itibar !>'ier 
şahsiyet olmamasıdır. Onun tek mef
kuresi vardır: Türk milletini yaşat -
mak ve yükseltmek ..... 

Atatürkün yüksek fahsiyeti 
Evvela, Mehmet Soner (Kütahya), 

söz aldı ve Ata.türkün şahsiyetinden 
bahsederek: 

"-O, dedi, memleketimize kuvvet
li bir ordu kazandırdı. lnönü gibi kıy
metli bir şahsiyetin idaresinde bir 
hükll.met tesis etti, millete kültür, ta
rih, lisan ve her şeyi hediye etti. Bi
zi medenileştirdi, yükseltti. 

A vrupada mümessillerimiz ve hü
kümetimiz, yüksek hürmet görm~k -
tedir. Hiç şüphe etmiyoruz ki, bu. A
tatürkün yüksek şahsiyetinden tevel
lüt etmektedir, Atatürk. Lozanı ka
zandıktan sonra daha bir çok 'lliUi 
işlerimizi, hayat! meselelerimizi hal
letmekle, milletin şerefini yüks~lt _ 
miştir. Şimdi de 13 senedenberi meş
gul olduğu ve ham topraklarını altına 
tahvil ettiği bu serveti hazineye ib
da etmekle kendisinin ne kadar yük
sek bir şahsiyet olduğunu millete bir 
kere daha göstermiştir. 

Ata.türkü, bendeniz çok eskiden ta 
nımakla mübahiyim. Kendisinin ye
gane vasfı servete, paraya kıymet 

vermemesidir. O, eski zamanlarda kü 
çük rütbeli bir zabit iken de paraya 
kıymet vermiyordu. Şimdi de milyon
lar değerindeki bir serveti hazineye 
terketmekle şahsiyetinin yüksekliğini 
bir daha isbat etıniştir. Bendeniz bu
rada bir şey daha ilave edeceğim. O, 
daima lsmet Inönünün muvaffakıye . 
tini ister. Onun çok sadık arkadaşı 
olan lsmete Inönünün s· •rf muvaffa
kıyetine hizmet için bu ulüvvücenabı 
göstermiştir. Kendisine bu kürsüden 
tazim ve t~kkür hislerimi arzet 
mekle mübahi bulunuyorum.,. 

Emsalsiz bir ders 
Refik ince (Manisa) : 
"- Arkadaşlar, dedi, çok ablak! ve 

hakikaten bugün yaşıyan!ara ve ya
rınki yaşıyacaklara emsalsiz verilmiş 
bir ders karşısında bulunuyoruz. Bu
nun hocası Atatürk, talebesi bugün 
bizler. Fakat her zaman bugünkü mil 
Jet, yarınki millet evlatlarıdır. 

Milli mücadelenin ilk günlerinden • 
beri, onun gittiği yolun yolcusu arka
daşınız sıfatile kendilerinin beran,her 
sa.hada, her münasebetle gösterdiği 
bütün tecelliyatm şahidi olan bahti
Yarlardanım. Atatürkün hangi fikri 
Ve hangi fiil ve hareketi yoktur ki, 
onun içerisinde kendisinden maadası
na taalluk eden diğer endişlik olma
sından doğan hakiki bir nur, hakiki 
bir ışık kendisini göstermemiş olsun. 
insan olmak itibarile herkesin yüre
ğinde muayyen bir şeye karşı bağ
lılık ve ihtiraslar bulunabilir. 

"Bütün dünya onurıclur ve 
kendui bütün clünyanınclır.,, 

. Atatürk, bu insan duygusunun fev
kınde ve ihtiras denen nakiseden ari 
fikir ve sözünün büyük fedakarlığına 
şahit bir nesil olmak itibarile kendi
s.ine candan bağlıyız. Atatürk çift -
lık!erini, fabrikalarını, şusunu, busu
nu, zannederim ki, bizim gibi birer 
~~Ik telll.kki etmiyor. O, mülkü 
bızım tanıdığımız gibi, şahsiyetimizin 
muhafazası için bir vasıta değil, mil
letine icabında fayda vermek için vü
cude getirilıniş birer vasıta olarak 
kullanmıştır. Bu büyük işaretin kar
şısında hürmet, muhabbet ve bağlı
lık duygularını tatmamak imkanı var 
mıdır? 

Atatürk için mala lüzum yoktur. 
Esasen bütün milletin malı, hatta. bü
tün dünya, onundur ve kendisi bütün 
dünyanındır. Bu kadar yüksek mev -
cudiyetinin fedakarlığını ar -
tık bizim yaptığımız gibi beşeri mü
nasebetlerle ölçmek hatalıdır. Ata. -
türk, yazmış olduğu mektupla hüku
mete, hükumet reisimizin gayet veciz 
bir surette ifade ettiği veçhile esas
lı dersler vermektedir. Türkün can 
damarını toprağın teşkil ettiğini, top
rak üzerinde köylünün bulunduğunu 
ve köylünün bu topraktan azami is
tifade temin etmek için neler öğren
mesi lazım geldiğini göstererek hü -
kümete dediler ki: (Yolanuz ziraat 

Onun verdiği fey/erİ 
saymakla bitiremeyiz 

Muhittin Baha (Ordu) : 
"-Bugün tarih! günlerimizden biri

ni yaşıyoruz, dedi. Fevkalade günler
den biri ... Atatürk için bu memleke
te malını vermek gayet basit bir şey
dir, çünkü Atatürk, bu memlekete 
kendisini kalbetmiş ve millet için ken 

Bayan Nakiye Elgün (Erzurum) B. Memed Somer (Kütahya) disini kaybetmiş, milleti kendisinde 
yoludur.),. rüten bu Atası, ona sevgisini, hara- toplamış bir şahsiyeti ıiliyedir. 0-

Refik Ince, bundan sonra ziraat yo-1 retini vermekle tebarüz ettirmek is- nun verdiği şey~eri saymakla bitire
lundaki Atatürk davasın~, hükümetiu tiyor. Türk milleti için bundan bü _ meyiz. Bugün de şimdiye kadar hi~
ve Kamutayın vermesı lazım gelen t· yük mükafat ne tasavvur edilebilir ? bir büyüğün yapmadığını, yine Ata
hemmiyeti tebarüz ettirdi ve büyük- Atatürkümüz, bizim semamıza. doğ türk yapmış oluyor. Atatürk bize n3 
ler huzurunda bir defa daha eğilerek duğu günden beri mütemadiyen her verdi? Burada konuşmak hakkını v~-
sözlerine nihayet verdi. sahada. bize nur, feyiz ve ışık verdi. ren o, değil mi? Gözlerimize bu ateşi 

"Bütün millet Atatürkün Buna ma:ı:har olan Türk milletine veren o, değil mi?., 
tamamen kenduiclir,, şimdi maddi saha.da da vanru Ben.•! Anman (lzmir) dedi ki: 

Evren (Balıkesir) de: hediye etmekle onun re - "- Arkadaşlar, şimdi hep bera • 
"- Arkadaşlar, dedi, Büyük Milli falımı, onun köylüsünün kalkınması- 'ber haber aldık, o, çiftliklerini hazi

Şefimiz Ata.türkün çiftlikleri diye a- nı emel edindiğini göstermek istiyor. neye verdi. Bu haberi duyunca his
nılan, halbuki ilk tesisi anından iti _ Bu yüce kürsüden bir millet vekili settiğim sevinçten gözlerim yaşardı. 
baren teessüs ve tekemmül devreleri sıfatile tnu Atama hitap ederek di - Hissiyatımı ifade edecek kelimeler 
içinde kazançlı ve bütün memlekette yorum ki: bulamıyorum. Memleketin terakkisi, 
toprakla uğraşan ve topraı."tan mem- Çok yaşa... Türk milletinin milletin kalkınması için kıymetli var-
leket hayatını kuvvetlendirmek gaye. vekili, sana afiyet dileyerek di- lıklannı hasreden bu fevkalbeşer Tlir 
sini güden Türk çocuklarına en em- yor ki, çok yaşa Atatürk, senin ide- ke bu kürsüden sarsılmaz inan ve 

b allerın. uğrunda bu""tün Türk milleti" sevgı·ıerimi, bitmez, tükenmez savgı-niyet ahş bir örnek teşkil eden klit- , 
le, zaten Türklüktü. Günkü Atatürk onlarm tahakkuku için bütün kabili- larımla sunarım.,. 
Türktü ve Türk, Atatürklü. Ben baş- yetini vermiye ve senin için ölmiye Atatürk claima yanımtzcla 
ka hiçbir şey söylemiyeceğim. Şu hazırdır., Cemal Hüsnü (Bolu), çorak yer-
hal<fe bütün millet, Atatürkün tama- Bütün dünyaya örnek !erde zengin. ~haJar yapan Atatür • 
men kendisidir. Verilen, Ats.tllrkün Ruşeni Barkın (Samsun) da büyük kün bunları millftıı 1 hediye et~Wt'i 
değil, milletindi, veren Atatürk değil, hatiplerin sözlerinden sonra konuş _ söyliyerek dedi ki: 
millettir. manın çok güç olduğunu, fakat sez- "- Esasen kendisinin maddi. mn-

Alan millet değil, Atatürktür, ve- diği bir iki noktayı söylemekten de nevi hangi serveti vardır ki, mil-
ren millet değil, Atatürktür... kendini alamadığını anlatarak şöyle !ete hediye edilmemiş olsun. Taksim 

dedi.. edilen bir milletten bir varlık vüru-
Hüsnü kita""ı kürsücle · ·ıı t ., k d" · · ,.,, "-Atatürk, kim bilir, belki de doğ de getiren da.hı mı e e ,... en ı.sını 

Bundan sonra Hüsnü Kitapçı (Mug- tanıdıgmı-ı gıı'"ndenberı· feda etmi• dugu" gu··ndenberi, belki de kendisinin z · 
la), Ata.türkün bu memleket için yap- d ··ı "dir? Ço k ddedı·ıen bı·r henüz kendisini anlamadığı dakikalar egı mı · ra a 
tıklarım anlatmanın lüzumsuz oldu - em! k tte d.. b"' t tt"" dan beri yarattıgı" , yaptığı, ortaya at- m e e n, un yanın urme e ıg • 
ğunu söyledikten sonra, bu hareket- b" ·ıı t k d.. t "hin ı tıgı" iyiliklerin haddi, hesabı nedir? ır mı e yapara unya an e ~-
!erin ruhuna dikkat edilmesi lıizım • d' ed B.. ·· k At ı·· k b ·· d Onu bilemiyor. kendisinin ıye en uyu a ur , ugun e 
geldigını" · · ve buniarm millete birer ör- yı·ne o me 1 k ti n bı·r •aha bunu kavrayacağına ben inanmıyo - m e e n muayye · -
nek oldugu-nu söyliyerek dedi ki: sında çorak! d t - feyı"zterf rum. Batarken bir mitlet nasıl kur - ar an yap ıgı 

"-Muhterem B•Qvekilimizin beya milletine hedı" di -. tul ur? Bunu yalnız Türk milletine ye e yor.,. 
natlarından anlıyoruz ki, Atatürk bir Cemal Hus·· n·· ·· ı · · ·· 1 b·t· değil" , bütün geri kalan milletlere u, soz erını şoy e ı ır· 
çok çorak yerlerde mamureler vücu- di · 
de • (böyle kurtulur) diyerek o, göster- · 

getirebilecegini göstermek için çe- "- Büyük Ata.türkün bütün bu i-
tin çalışmalar yaptı. Tiirke: (Senin di.., !eri haınlelerile bizim başımızda bu-Bundan sonra Ruşeni Barkm, Ata.-
önünde balledemiyeceğin çetin bir lunması, en büyu"' k hazinedir ve bize · türkün her vakit, her şeyde bütün ze-
ış Yoktur) akidesini verdi. Tamam hediye ettikleri en büyu"'k hazine de 
b kasının, irfanının hareketlerini, ru -

Unlardan istifade edilecek bir sıra kendi varlıklarıdır . ., bunu, yaratıcılığını, her şeyini bu 
gelince de bunu millete hediye e- - bedi - "Bize büyüklerimizin 
derek Samsun seferinde başladığı f<'- millete, bu topraga ye ettigini ve 
ragatkarlıklara devam ettiğini göster dünyada daha yaşarken varını, yoğu- varlığı kiiliclir,, 

nu milletine veren hiçbir kimseyı· ken lsmail Mehmet Ugu-r (Sıvas) •a • mek suretile yeni bir örnek meydana · - · 
koydu. disinin tanımadığını ilave etti ve: "- Biz köylüler, bahtiyar bfr ne-

Ankaracla ağaca hasret 
çekilirken 

Rasih Kaplan (Antalya), Bütün şe
ref sabalarmda. Türke başbuğluk e
den Ata.türkün on, on beşı sene ev
vel Ankarada ağaç hasreti çekilirken 
Marmara çiftliğindeki ağaçlan gös
termek için her bahar bir toplantı 
yaptığını, Ankara.da ağaç yetişmiye
ceğini söyliyenlere karşı çiftliği ne 
büyük emeklerle yetiştirdiğini anlat
tı. 

Daha sonra, Türk ulusunun bir 
vasıfla çiftçi olduğunu, memleketin 
yüzde 85 şinin köylerde oturduğunu, 
bugün Meclise gelen mektuP1arla bu 
işe ne kadar ehemmiyet verildiğini 
anlattı, dünya. nazarında bu müsaba
kayı da kazanmak için gerek hükume 
te, gerek Meclise düşen vazifelerin 
çok mühim olduğunu söyledi. 

Türk milleti için en 
büyük mükafat 

Nakiye Elgün de çok heyecanlı idi. 
Şunları söyledi: 

u_ Arkadaşlar, Atamızın bu bü
yük ve dünya hazinelerinden kıymetli 
hediyesine nail olan Türkün bir ve
kili sıfatile izin veriniz, ilk önce sizi 
tebrik edeyim. Ondan sonra sözüme 
başlıyayım. Ne mutlu Türk milletine 
ki, kendisini kurtaran, yaşatan, yü -

"- Biı.e Atatürk, dedi, (Çalışın. siliz, dedi, çünkü Atatürkün kurdu • 
yükselin, meşru olarak ka:ı:andığınızı ğu cümhuriyet, bizim üzerimize gü • 
milletinize ciro etmesini bilin, onu öğ- neş gibi doğmuştur. Bizi padişah
renin, ancak böyle yaşayacaksınız, laröan, zalim mültezimlerden kurtar
ancak böyle layemut Türkiye, ebedi- mıştır; sapanımızı bırakıp, kapımızı 

yen bütün milletlerin fevkinde yaşa- kilitleyip çoluk çocuğumuzu aç bıra-
ya.caktır), demişti . ., karak, 8-10 sene askerliğe gitmekten 

Berç Türker kürsücle kurtarmıştır. 
Bundan sonra kürsüye Berç Tür • Bugün Türk köylüsü yetim· 

ker geldi. Berç Türker de heyecan . likten, gariplikten, h&misizlikten kur
dan titriyen bir sesle şunları söyledi: tuldu, çünkü Atatürkümüz vardır. 

"- Saym arkadaşlar, bendenizin Bu varlığın karşısında biz daha 
hatipliğlm yoktur. Müsaade buyurun ne istiyoruz? Bize büyüklcrimiziı. var 
da, bir iki söz de ben söyliyeyim. A- lığı kafidir ... 
tatürk ismini işittiğim zaman kalbim Hatiplerin alkışlarla karşılanan bıı 
muhabbet, sevgi ve perestişle dolar- \ 'zlerinden sonra B. Cemal Tunca ile 
Burada §İmdi Atatürkün ismi yad e- arkadaşlarırun takriri okundu ve al. 
dildi. Ben de onun için kürsüye gel- kışlar arasında kabul edildi. l 
dim. Atatürk bu milleti kurtardı. Bu- Dün kabul eclilen layihalar 1 
nu yaptıktan sonra Türk milletinin Ankara, 12 (TAN) _ Bugün Re-
bir hazine olduğunu bildirdi. Bu, es- fet Canıtezin başkanlığında yapılan 
ki devirlerde unutulmuştu. Atatür · Büyük Millet Meclisi içtimaında ka
kün en büyük eseri, bu milleti uyku- bul edilen kanunlar arasında Anka. 
dan uyandırmak olmuştur. Her saha- ra ve civan su tesisatmın tamam • 
da. rehber odur. Bugün bize yaptığı. !anması için 260 bin liranın sarfına 
memlekete verdiği hediye, büyüklü · mezuniyet verilmesine, muamele ve 
gu""'nün büyüklügu"··dUr. tnvi kalbinin kazanç vergileri kanunlannda bazı 
ve ulvi maksadının eseridir. değişiklikler yapılmasına. askeri ve 

Atatürkün tek melkiirui: mülki tekaüt kanununa bazı lı.üküm· 
Türkü YQfatmak !er ilavesine ait kanun layıhaları v;ır. 

Durak Sakarya ( Gümüşane) : dır. 

~ - Arkadaşlar, dedi, muhterem Is Kamutay pazartesi günü toplana. 
met InönÜnün güzel sözlerinden son- ca.ktır. 
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Başvelin Mühim Nutku 
Inönü, dünyanın buhranlı 

vaziyeti karşısında 
kuvvetli Türkiyeyi anlattı 

'.Ankara, 12 (A.A.) - Büyük Mil
let Meclisinin bugünkü toplantısın -
da ReisicUmhur Ataturk'ün tasarruf 
larmda bulunan çiftliklerini hazine· 
ye ibda buyurduklarına dair tezke • 
resi okunduktan sonra kUrsiye ge -
len Başvekil İsmet lnönü şu beya
natta bulunmuşlardır: 
, Muhterem arkadaşlar; 

Şimdi büyük sevinç ve heyecanla 
ainlediğimiz Atatürkün teberrüü 
yüksek kıymeti üzerinde ehemmiyet 
le durulacak çok mühim 'bir hadise
dir. Yüksek heyetinizin ve bütün 
memleketin dikkatini celbedecektir 
ki, hazineye intikal etmekte olan bu 
çiftlikler değeri milyonlar ifade eden 
bir servet halindedirler. Bu çiftlikle 
ri Atatürk senelerdenberi şahsi ta -
sarrufu ve bilhassa şahsi emeğile 
vücuda getirmiştir. Ana.dolu orta -
smda herkesin buradan nasıl bir ma
mure çıkacağına bedbin bir na.zarla 
baktığı bir sırada bütün memleket 
gibi Anadolu ortasında da ilimle ve 
çalışma ile büyük mamure ve vatan
daşlar için büyük servet temin olu
na bileceğine şahsen 

misal vermek hevesi senelerdenberi 
kendisini işgal etmekte idi. Çiftlik
lerin maddeten olan yüksek kıymet
leri ancak bu kanaatile ve şahsi ça· 
hşma ile temin edilmiştir. Bu eser -
ler meydana çıktıktan ve yüksek de 
ğerde oldukları anlaşıldıktan sonra 
Atatürk ':>unların maddi kıymetleri
ne bir lahze bakmaksızın onları ka
milen devletin istifadesine terketme 
si, bütün vatandaşların bu nokta ü
zerinde dikkatlerini ve şükranları -
nı çelbetmiye layik görülecektir. 
(Şiddetli alkışlar yaşasın sesleri) 

O, milli bir \'arlıktır 
Atatürk her türlü şahsi menfaat

lerin, kendi şahsına teveccüh edecek 
her türlü faydaların daima üstünde 
kalmış ve daima üstünde kalacak o
lan milli varlıktır (Bravo sesleri şid 
detli alkışlar) 

Bu anlayışıma yUksek meclisin ve 
bütün memleketin iştirak edeceğinde 
asla tereddüt etmiyorum (Alkışlar) 

Arkadaşlar, Atatürkün bu eserleri 
vücuda getirdikten sonra bunları ha
zineye hiçbir bedelsiz ve karşılıksız 
terketmesinde esaslı ve büyük ve si 
yasi bir ideali vardır. Milli mücadele 
nin ilk günündenberi bu memleketin 
kudretini ve servetini köylülerimizin 
kalkınmasında, zengin ve müreffeh 
olmasında gördü (Alkışlar) 

Memleketin vesait ve menabü ga -
yet dar olduğu zamanlarda köylilyU, 
milletimizin içtimai kütleleri içinde 
bilhassa dikkate alınacak onun işleri 
le bilhassa uğraşılacak bir mevzu o
larak millete ifade etti. llk gündenbe 
ri Atatürk bu istikamette yürtimek
tedir. Dild<at ~uyurursanız bugün 
köylülerimizin ve çiftçilerimizin ver 
gi vermek hususunda bulundukları 

vaziyet diğer bütün içtimai kütleler
den daha müsait bir haldedir. En a
ğır vergiler içinde bulunan köylü ilk 
gUndenberi ağırından başhyarak bu 
güne kadar mütemadiyen kUlfetini 
azaltmaktadır. Bu hal hükumet üze
rinde AtatUl'kün hiç şa.~mıyan si -
yasi bir istikamet gibi mütemadi ça-

• lışmasınm ve tesir etmesinin bir ne 
ticesidir. Bu istikamette yürüyoruz. 
Bugün de A tatürkiln kani olduğu e· 
saslı bir siyaset itikadı şudur. Bu 
memleketin kudretinin ve servetinin 
artması için köylünün vaziyetinin ve 
iktisadi varlığının yükselmesi lazım· 

1 ı dır. 

1 
"Ata.tUrkü ta.kip ediyonıı.,, 

Tevessül ettiğimiz bütün içtimai 
1 ve endüstriyel tedbirlerin en yüksek 
ı semerelerini vermesi memleketin 
ı köylüsünde ve ziraatinde elde ede-
1 ceğimiz neticelere bağlıdır. Bunun 
ı için birkaç senedenberi köylünün bu 
l gUnkU çalışmasında daha çok se -

•ı r mere elde etmesi için, köylünün da-
11 ha çok kıymetli ve daha yeni vasıta.
J larla istihsalatinı kuvvetlendirmesi 
1: ve genişletebilmesi içn B. M. Mecli
' ei ve cümburiyet hükumetleri tedbir 

aramakta, kabili tatbik olacak va -
p sıt• ve tedbirleri köy!Uye yaymak 

işiıı; tJı kin etmektedirler. Atatürk 

!~~~ 
: Atafürke ~ 
~ 7 eşekkürieri~ 
~ Ankara, 12 (TAN) - Bu· ~ 
~ gUn Kamutayda Antalya le. ~ 
" bu u Dokfur Cemal ve 18 ar_ 
~ kadaşınw ,·erdiği şu takrir o· ~ 
~ kundu \"e Kamutayın çok en. ~ 
der göriilen heyecanı içinde sü ııııı 

~ rekll alkı larla knbul edildi: ~ 
1 - Bföiik kurtancımız 

- Atatilrk, ~emleketin zirai ~ 
- kalkmmasınaı bir yardım ol- ~ 
- ma.k Uure yılla.rdanberl yetiş- ~ 
t tirdikleri çiftlikleri içinde bu- ~ 
- lunan fabrika, haynmat, alit ' 

1 

muz C. H. Partisinin bütün efradı 
için ancak haz, şeref, sevinç, ver~ek 
tir ( Alkı.şlar) 

Atatürk, bize bir defa daha kendi 
huzur ve rahatının, vatandaşların re 
f ahında olduğunu söylüyor. AtatUrk 
bize bir defa daha kendi şan ve şe -
refinin, vatanın şan ve şerefinde ve 
kudretinde olduğunu gösteriyor. 

Arkadaşlar, milletin karşısında si
zin yüksek hissiyatınıza terceman 
olarak biz de söylüyoruz ki, Ata • 
türk bizim en kıymetli hazinemizdir, 
onun şan ve şerefine biz vatanın kud 
reti eve şan şerefi sayıyoruz (Bra • 
\'O sesleri, sürekli alkışlar.) 

lnönü, Hükumetin iç 
ve Dış Siyasetini 

Anlattı 

tin zlraatln inklı afı, U-kimü- Ankara, 12 (A.A.) - Büyük Mil· i n sairenln kaffesini hükôme- ~ 
iti uğurunda.ki tedbirlerinin let Meclisinin bugünkü toplantısın -
ıını\'affnkıyetlni kolaylaştır _ ~ da Reisicümhur Atatürkün seyahat 

- leri intibalanna dair Başvef<il İsmet 
mıık gayesile de\'lete ibda bu ' İnönüne göndermiş oldukları tel -
yun1uklarmı şu anda öğren • ~ ı:- graf sürekli aikışlar arasında okun-
ınlş bulunuyoruz ve Atatür - , 
kün çok yüksek miina ihtiva ı:: muş, ve bunu müteakip alkışlar a-

t eden bu lfıtuflnrmm Kamu _ t rasında kürsiye gelen Başvekil İs -

~ 
t met İnönü şu t:Jeyanatta bulunmuş

tayda t•yandrrdıg-ı derin he"·e- , 
" ı:: tur: 

canı birlikte yaşıyoruz... ..ı 

~ 2 _ Kamuta\'lll minnetle ,. AtatürkUn okuduğumuz telgrafı 
· - hepimizi sevindirecek ve müftehir 

dolu samimi hislerinin ve de- , t rin teşekkürlerlnln Ulu lla _ ~ edecek iyi havadisle doludur. Ata
t ı:: türkün her seyahati memleket için 
, laskn~ııı.a a~nı 3~ek ri- ~ hayır ve fayda kaynağıdır, hükumet 
ı:: ~ nsetten nca edıyoruz. ..ı i i . 'fad 1 .. j,'",..... ",,,.,~"",...,.,....::" ......,......, ç n ıstı e erle doludur. AtaturkUn 

bu mücadelenin başındadır. Onu ta-ı etrafında Trabron muhitinde topla -
kip etmekte çok dikkatliyiz, Ata - nan bütün şark vilayetleri halkımı -
türk ~u siyasetin memleket için de zın gösterdiği muhabbet, beraber ça 
büyük faydalar getireceğine kati o- laşma. ve azmukud.ret menbaı Trab
larak kanidir. Düşündü ki, çiftlikler zondan biitün memlekete hUZW"U.DUZ 
hükumetin yeni ziraati köylUye öğ- da aksetmiş bulunuyor. AtatürkUn 
retmesi için çok kıymetli saha ve va seyahat buyurduk1an yerde hizme -
sıta olacaklardır, haki.kat budur. tinden memnun olacakları amir ve 
Memleketimizin muhtelü iklimlerin- memurlarımıza ve bilhassa kuman -
de çetin ve verimsiz şartlar, altında da heyetimiz ve sübaylarımıza gös • 
iyi neticeler ve iyi mahsuller alın - terdiği muhabbet ve takdiri, ferah 
mıyacağı fikrine karşı AtatUrk bun ve iftiharla telakki ettiğimizi söyler 
lan vücuda getirmiştir. Hepimiz bun ken bu sözlerimin huzurunuzda ve 
lan her vesile ile görUyoruz. Bunlar memleket muvacehesinde kendileri -
ziraat vekaletinin gerek ziraatte ve ne samimi tebrik hislerimize terce -
gerek ziraatin endüstrisinde ve her man olmasını isterim. 
türlü terbiye ve yetiştirme sahala - Atatürk bilhassa bulunduğu cemi
rında girişeceği tecrUbeler için kuv yet içinde bed'!:>inlik hislerini derhal 
vetli mesned olacaklardır. HUkumet yıkayan ve memlekette çalışmak i· 
huzurunuzda ve millet huzurunda çin, kudretli, ileri ve bahtiyar olmak 
bu çiftliklerin bedelsiz ve her türlü için lazım olan neşe ve kudreti der 
şartsız hazineye terkolunmasmdaki hal o muhitte telkin eden bir varlık· 
yüksek kıymeti tebarüz ettirmekte tir, bu hassası cemiyet için ve mil -
hakiki bir sevinç duymaktadır. HU - let için kurucu, yaratıcı ve öğretici 
kumet çiftlikleri alırken bunların iyi olaraık kendisine başlı başına ayn 
halde muhafazasını, daha ziyade in· bir kudret vermektedir. Arkadaşlar 
kişaflarmın temin edilmesini ve mem dünyanın bugünkü halinde milletle· 
lekete gerek tecrübeleri yaymakta rin hangi istikamete doğru gittikle
ve gerek esaslı ve faydalı unsur ol • rini ve ne çetin mevzularla karşıla -
m? c.ınd ıı. cok dikkatli bulunacaktır. şacaklarını tahmin etmek kimsenin 

Atatürkün çiftçilerimizin refahın· iktidarında. değildir. Amma Türk 
da ve ziraatin inkişafında şimdiye milleti işitmelidir ki, her millet gibi 
kadar takip ettiği, şimdiye kadar ib Türk milletinin de yakın ve uzak a
zal ettiği alakayı bundan sonra da tide uğraşacağı meselelerin ehemmi
muhafnza edeceğine kani oluşumuz yet ve azameti tasavvur ohınabilcli· 

ğinden fazladır. Bu memleketin da-
bizim muvaffakiyete itimadımızın hil ve harici siyasette vUcuda getirmi 
esasıdır. Biz Ziraat Vekaletinde ta- ye mecbur olduğu eserler ve uğraşa 
kip olunacak yeni usulün ve yeni fa ı l k cağı mcse e er o adar çetin geniş 
aliyetlerin anahatlannı izah ettik. ve zordur. 
Ziraat Vekaleti daha tedbirlerini et- "Türk, lmlletl, dünyanın nadir 
raflı bir surette hazırhyarak bir Milletlerinden biridir. " 
program halinde Ata.türkün yUksek Tilrk milleti bugün bütün dilnya-
tasvibine arzedecek ve yliksek tasvi da başlıba.şına kuvvet ifade eden na
bile tatbik etmiye çalışacaktır. dir milletlerden biridir (Sürekli al-

Bu çiftlikleri Atatüri< C. H. Parti kışlar) Bütün vatandaşlarımın işit . 
sinin malı olarak saklıyordu. Şimdi mesini isterim ki, Türk milletine bu 
hazineye terketmesi, ~ir defa çift - kuvveti veren amillerin başında 
tiklerin köylüler için bir mektep, teş Türk milletinin gösterdiği samimi 
vik edici tir vasıta halinde kullanıl- bera~rlik gelir. TUrk milletinin, A
ması devlet elinde ameli noktai na- ta.türkün etrafında bir tek vücut gi
zardan daha kolay ve daha milmkUn bi her hareket için hazır bulunması 
olacağını ümit etmesindendir. hakikati ve dUnyaya verilen bu ka-

İkincisi. Cümhuriyet halk fırka - naattir ki, onun başlıca kudretini 
sının bugün memlekette faaliyeti hU teşkil etmektedir (Sürekli ve şiddet 
kl1metten ayrı bir siyasi teşekkül ol li alkışlar) 
maktan çıkmış, hükumetle milmte - Ata.tilrke karşı . gösterdiği sevgi 
ziç milletin ve devletin müşterek bir ve bağWıkla Türic milleti yekpare 
müessesesi haline girmiş olmasında- vUcut halinde mütemadiyen ilerliye 
dır. Bununla Atatürk devleti, fırkası ceği ve hariçte en kuvvetli en temiz 
nı fark etmiyerek fırkaya ait olan, sulh ve medeniyet unsuru olduğu 
fırkaya olması düşünülmüş olan mal kadar, en çetin mUcadelelere göğsU
larm hazine\•P iade~inde AVM<'I\ h\r nil muvaffakıyetle (Bravo seeleri 
alicenaplık göstermiştir ki, bu da, şiddetll ve sUrekli alkışlar) karşı ko 
mensun olmakla rnliftP.hlr olduı?u - var..a2'ma vürekten emin olduğunu 

BAŞMAKALEDEN MABAT 

Bir Haftalık 
Tarih 

Şefimizin seyyahatlerine 
ait ihtisaslar 

(Başı 1 incide) 
Almanya evvela Romada pelr 

çok uğraştı, orada zemini hazırladı. 
Sonra Balkanlarda faaliyete atıldı. 
Maksatlar çok açıktır. Almanya, kuv 
vetli bir müşteri sıfatile elinde olan 
nüfuzu, mümkün olduğu kadar dip
lomasi nilfuzuna çevirmek ve kUçük 
devletleri yedeğine almak istiyor. 
Bu suretle hem Avrupa hesaplaşma 
la.rında ağır basacak, hem Çekoslo
vakyayı müttefik ve dostlarından a
yıracak, hem de yakın ve orta şark 
i~tikametinde siyasi ve iktisadi bir 
nüfuz siyaseti takip etmek için yol· 
lar hazırlamış olacaktır. 

Diğer cepheden görünüş 
M eselenin küçük devletler cep -

hesinden görünüşü bambaş
kadır. Bu devletler, büyüklerin ken· 
dilerini yedeğe almak üzere uğraşma 
lanna eskidenberi alışmışlardır. Fa -
kat hepsi de artık ecnebi nüfuz mik
robuna karşı aşılıdırlar. Şu veya bu 
büytik devletle olan münasebetler -
den; kendi hesaplarına siyasi ve ik
tisadi menfaat diye ne almak müm
künse alacaklardır. Fakat buna kar
fılık diye hiçbiri bağlanmıyacaktır. 

Bu hakikati anlamıyanlar da kendi 
kendilerini oyalamaktan ve vakit 
kaybetmekten başka hiçbir şey yap 
mıyacaklardır. Bugün her meml~tet 
uyanıktır. Herkesin elinde bir tek 
ölçü vardır ki, o da kendi hususi 
menfaatlerinin ölçüsüdür. Günün bi· 
rinde A vrupada bir kıyamet kop -
ması lazımgelirse hiçbir memleket 
"filan zamanda şu menfaati gördüm,. 
diye şu veya bu hükumetin arka . 
sından gitntlyecektir. İnkişaf eden 
vaziyete göre kendi menfaatleri ne
yi icap ettiriyorsa onu yapacaktır. 

V arşova ve Bükreş L ehistanla Romanyanın ayrı 

bir dereli vardır ki, o da Rus 
ya ile A1manya arasında ezilmemek
tir. Lehistan, günün birinde çıkabile
cek bir harpte topraklarını ezdirme
mek istiyor. Bunun için bitaraflığı 
müdafaaya. yardım edecek tarzda 
müttefik arıyor. Ayni vaziyette olan 
Romanyayı en tabü yardımcı sayı -
yor, fakat Romanya bir taraftan da 
Küçük İtilaf yolile Çekoslovakyaya 
bağlıdır. Çekoslovakya. ise tam asla
nın ağzında bir yerdir. Bitaraflık id
diasında bulunamaz. İşte bunun için 
Lehistan, Bükreş ile Prağ arasında -
ki bağı koparmak ve Çekoslovakya 
yüztinden müttefikinin gürültüye sü 
rüklenmesine set kurmak istiyor. 
Çekoslovaklar, yakında Bükreşe gi
dince elbette bunun aksi istikamette 
çalışacaklardır. 

Londrada çalışmalar 

B ütün ~u siya:'i faaliyetlerin 
çokluguna ragmen Balkanlar 

ve merkezi Avrupa, bu haftanın ha· 
diseleri bakımından ikinci derecede 
mücadele sahalarıdır. Asıl vaka mer 
kezi, Londradadır. Burada iki nevi 
faaliyet devam ediyor . 

Birincisi, İspanyada son Doyçland 
ve Almira hadiseleri yüzünden bo -
zulan müvazene}i dUzeltmiye ve İs· 
panyaya karışmazlık komitesinde ko 
pan pamuk ipliklerini yeniden bağ -
lamıya aittir. 

Bu hedefe az, çok varılmıştır. Son 
anlaşmaya göre kontrol yapan kuv
vetler arasında tesanUt kurulacak, 
birine tecavlız hepsine tecavüz sayı· 
lacak, bir hadise olursa müşterek 
tedbir alınacak, kontrol kuvvetleri
nin bulunduğu bitaraf mmtakalar iyi 
ce tahdit edilecektir. 

Böyle bir anlaşmaya varılması 
iyi bir şeydir. Çünkü son hadisele -
rin uyandırdığı korkular böylece or
tadan kalkınış oluyor. Fakat anlaş· 
manın şimdilik müsbet tarafı yok
tur. Avrupanın rahat nefes alması 
için ecnebi gönüllülerin çekilmesi ve 
lepanya dahili harbinin önüne tama
mile geçilemezse bile hiç olmazsa bo 
ğuşmanın mevzii bir şekil alması la
zımdır. 

Yalnız gurur davası 

D oyçland hadisesinden evvel bu 
nun için zemin hazırlanmıştı. 

(Başı 1 incide) 
valiler ve yakın vilayetlerin kay -
makamlan ve her vilayet merkez.inin 
belediye reisleri ve halk mümessille
ri ile karşılaştım. Bütün bunlar, Şark 
vilayetleri Halkımızın gönülden gelen 
selam, sevgi ve saygılarını bana su· 
narken ne kadar mütehassis olduğu· 

mu ifade için kelime bulamadığım • 
dan bunu ifade et.ıpeksizin geçiyo • 
rum. 

Ondan sonra kahraman ordumuzun 
vatan ve milletin her emrine her an 
ama.de gayet çevik, cesur ve iyi ba
kımlı bir kuvveti tarafından selam . 
landım. Bundan duyduğum zevki ay
nca kaydetmeliyim. Askerimizin ol
dukça uzun cephesi önünden geçtik
ten sonra ancak büyük kumandanın 
iltizamı Uzerine otomobilime binebil
dim. Ondan sonra Trabzon, yalnız be
nim geçtiğim yol üzerinde değil , o yo 
la kavuşan bütün yollar görünebil -
dikleri uzunluklannca halk tarafın • 
dan kadın, erkek dolu bir manzara 
ve heyecan ve alkış tufanı halinde 
görülmekte idi. Bu kadar saygı ve 
sevgi ve bağlılık ifade eden milli 
heyecan karşısında bir naçiz kalbin 
durmaması yine o milli heyecanın ver 
di~ kuvvet sayesinde ancak · müın.
kün olabilmiştir. Trabzon hususi i . 
daresinin bana kıymetli bir hediyesi 
olan köşküme geldim. Orada da beni 
yalnız bırakmadılar. Her türlü yük
sek misafirperverlik timsali ile kar
şılaştım. Çok rahat ve huzur içinde 
geceyi geçirdim. 

Kumandanlık dairesinden 
ayrılırken 

Bugünkü cuma günü umumi mü • 
fetti§ Tahsin Uzerln tertip ettiği mu
vafık programı takip ettim. Vilayet 
makamını, cümhuriyet halk partisı 
merkezini, umumi müfettişlik ma • 
kamını, halkevini, belediyeyi, kuman
danlık makamını, askeri garnizonu 
ziyaret ettim. Bu makamların her
birinde karşılaştığım heyetler, ba. 
na, sana, cümhuriyet hUkumetine ve 
bütün Türk milletine ister istemez 
gurur ve azamet, kuvvet ve heyecan 
verecek yüksek kı~ette ve fazilette 
idiler. Belediye dairesirure;'°kendi 
muhabbetkar arzularile ha k içine gir 
miş olan devletler konsolosları da 
bulunuyordu. Onları da görmekle ay
nca memnun olduğumu zikretmeli -
yim. Beni tekrar bir daha heyecana 
düşüren şey kumandanlık dairesin· 
den ayrılırken halkın heyecan ve 
tezahürünün oradan sonra giL 
tiğim yere kadar devam edişidir. 
Son ziyarctgahmı Trabzonun askeri 
garnizonu oldu. Garnizonda kıymetli 
kumandanlar tarafından bana takdim 

lki tarafın İspanyadaki gönüllüleri 
çekmiye razı olması, yani lspanyada 
devam eden nikaplı cihan harbinde 
bir mütarekeye varılması imkansız 
sayılmaz. Çünkü bu mücadelede ar
tık iki ta.raf ta nüfuz ve menfaat 
namına müsbet bir netice bekliye -
mez. Ne Almanya ile İtalyanın, ne 
de Fransa ile Rıusyanın lsyanyada 
açık veya kapalı bir surette birl~ -
mesinc veyo. burasını kendi menfaat 
leri ve siyasi tarikat1eri için alet di
ye kullanmasına ihtimal ycııktur. 

Bu takdirde mücadele yalnız gu
rur ve itibar namına devam ediyor 
demektir ki, hiçbir memleket kuru 
gurur namına büyük büyük külfetle
ri ve tehlikeleri göze alacak vaziyette 
değildir. 

Bu hnfta içinde Hitlerin söylediği 
bir nutuk, İspanya işinin tasfiyesi 
hususunda daha esaslı bir anlaşma
yı ümit ettirecek bir hava yaratmış
tır. Hitler demiştir ki: "Ne bugün, 
ne de yarın harp yapacak değiliz. 
Sulha ve anlaşmaya taraftarız. Sulh 
için çalışmaktan başka bir şey iste -
miyoruz. Herkes askeri miğferleri 
başından çıkarırsa biz de çıkanrırz.,, 

imparatorluk konferansı 

L ondrada devam eden diğer fa. 
aliyet, imparatorluk konfc -

ransmın müzakereleridir. Bu müza -
kerelerde dünyayı alakadar eden iki 
mühim mesele vardır ki, biri Millet

göstermiş oluyor. (Şiddetli ve sü - ler Cemiyetine verilecek şekil hak
rekli alkışlar) kında varılacak neticedir, diğeri de 

Arkadaşlar büyük Şefimiz ve mil imparatorluk içindeki iktisadi işbir -
}etimiz beraber olarak bir vücut gi- liği sisteminde yapılacak de~iklik · 
bi sevgide ve bağlılıkta beraberlik tir. 
göstermekten bu memleketin kazan- İmparatorluk himaye ve tercih sis 
dığı kudret, bütün kudretlerin bn. _ t emi değişirse tngilterenin Amerika· 
şmda gelir ve birçok milletlerin has ya el uzatması ve ticari engelleri kal 
retle, ha~Tanlıkla gıpta ettikleri bir dırma hareketine kuvvet vermesi 
varlıktır (Bravo sesleri, şiddelli ve mümkün olabilecektir. 
sürekli alkışlar) Ahmet Emin YALMAN 

edilen Trabzon askeri kuvvetıerfınlz· 
le açık alanda karşı karşıya bulun • 
duğumuz dakikada duyduğum zevki 
tarif edemem. O kadar ki derhal O.S· 
kerlik duygularım uyandı ve onlara 
bulundukları dar alanda benim ve be· 
nimle beraber bulunan zatıerin ırıeın· 
nuniyetlerini mucip olacak ufak 
bir tatbikat yapmaktan keD· 
dimi alamadım. Orada gördüklerilll -
den çok memnun oldum. Kumaz,da:1• 
lan tebrik ettim. lstanbuldaki görli· 
şümil de bildirmiştim. Onun gibi, şsr 
kın bu önemli ve geniş bölgesinde 
yüksek kumandayı elinde tutnıl 
kıymetli Orgeneral Kazım Or • 
baydan ve kendisi ile beraber bU
rada bulunan korgeneral Muz.ııffer 
Ergüderden ve kendisine fiilen tat -
bikat yaptırmış olduğum albay Nuri 
Berközden ve bütiln şark ordusu l<O
mutan, subay ve efradından ~k 
memnun kaldığımı Mareşale bildir: 
menizi ve Mareşalin de kendilerİJ11 

tebrik ve takdir etmelerini arzu et· 
tiğimi bildiririm. • 
Şimdi bu dakikada Trabzon Atıı· 

tUrk köşkünde bulunurken bütUrı 
şark vilayetlerl Türk mümessiller be
yetleri ile beraber geçirmekte otdu • 
ğumuz samimi hayatın devlet, hukfı• 
met ve millet iştirakinin en yUkflelt 
erunuzecini görmekte olduğumu söY• 
lersem buna ne kadar sevineceğinizi 
ve benim bu derin sevincimi bütün 
memleket ve millete senin ağzındıı'l 
nekadar iyi söylenebileceğini takdir 
ederek gözlerinden muhabbetle öpe• 
rim. 

Çocuk 
Sayfalarımız 
Yazılanmızm ~okluğundan dolB.fl 

bugün Çocuk Mecmuamızı neşredeJ116" 
dik, yanna bırakmak mecburiyetinde 
kaldık. KUçük okuyucwarımızdan ö. 
zür dileriz. 

Bu şayanJ hayret 
Çiçel< oalmumu 

bana sehhar bir 
güzel.tik verdi. 
Solmuı bir cild naııl kaybolııP 

yerini yeni ve taze cilde bırakı· 
yor? 

Hemen bu ak,am yatmazdllJ1 
evvel, yüzünüze bu erimemİf bili• 
mumunu ıürünüz. Siz uyurkellı 
cildinizin ıertie,mİf ve çirkin hll" 
rici tabakasını eritir. Burufuk" 
luklarmı ve siyah benlerini gide• 
rir ve gizli güzelliğini zahire ib· 
raç eder. 

Bu ba.lmumunda, ender bulunan blf 
çiçek merke7Jnin derinliklerinden gtl' 
len "cildi yenlleştinnak,, hassa \'e ktı'' 
vetini haiz olan \'e clre Aseptine fAblC 
edilen yağlı bir ce,·her vardır. Hertleıı 
bugün 50 gram kadar ~atın alınız ,·o 
~·üzünüze, kollarınıza ve omuzlanoıtıl 
ürünüz. 

Kadıköy birinci sulh hukuk hA.kiJll' 
liğinden: Kadıköyünde PazaryolundS. 
uncu iken elyevm Bağdatta butunııft 
ve ikametgahı meçhul olan Agya :au· 
dudyana: 
Kadıköyünde Bostancıda Bağdat 

caddesinde 450 No. da fırıncı SüleY' 
man tarafından Abdulgafur ve I{oÇO 

Karagöz ile aleyhinizde açılan 42oO 
çuvaldan işlenmiş iki yüz on lira ııJıı.· 
cak davasının yevmi muayyeninde i• 
lanen vaki tebligata rağmen adeJlli l· 
cabetiniz üzerine hakkınızda gıyap J<& 
l".arı verilmiş ve birinci ticaret Jllall· 
kemesindeki karar defterinin berıı)1 
tetkik celbedileceğinden bahisle na " 
mmıza işbu gıyap kararının yirmi gUtı 
müddetle tebliği ile muhakemenin 2, 
7, 937 cuma gilnü saat 10 a talik edU· 
miş bulunduğunaan tarihi ilanda:n l· 
tibaren yirmi gün içinde itirazla yev• 
mi muayyende mahkemede bizzat ve· 
ya tarafınızdan musaddak vekaJetJ13

' 

me ile bir vekil göndermek suretilC 
hazır bulunmadığınız ve gıyap Jl18

9
• 

rafını mahkeme veznesine t evdi etf'lle• 
diğiniz takdirde vakıaları ikrar "~ 
kabul etmiş addolunacağı H . U. ?.{. ~; 
mevaddı mahsusasına tevfikan tc~11~ 
makamına kaim olmak üzere ılfı 
olunur. 
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Yazan: Ziya Şakir 

Hepsinin Boyunlarına Agır 
Demir Zincirler Geçirilmişti 
k Ancak şu .var ki; (Ehlibeyt) e 
(arşı bu kadar cömert davranan 
Ebülabbas), ne (İmamı Hasan) 

: ve ne de (İmamı Hilseyin) in 
h ~n:arına hiçbir zaman ciddi ve 
~kiki bir emniyet ve itimat gös
t:ı reınemiş.. (Ehlibeyt) in belli -
a.şlı erkıi.nmm etrafına, çok kuv

!~~i ~ir tarassut şebekesi yerleş
- miştL 

liaıifeliğin ilk senesinde bu su -
l'etıe ınutedil ve mütevazi davra-
~~ . CEbülabbas), artık CEba 
el lislıın) in sayesinde kiı.fi derece-

e kuvvetlenir kuvvetlenmez, vazi
ietini değiştirmişti. (Abbasi hila
d:_t ~e saltanatı ) nı tehlikeye 
li U§Urnıeme« için oldukça kuvvet
nı tedbirler ittihaz etmiş.. bu 

1.beeYanda, Medine valisine de, (Eh-
1 Yt.in büyük bir dikkatle taras
sut ve takibi için) kati emirler 
~etmişti ... Fakat işi ancak bu de
~etede bırakmış; (Resulü Ekrem) 

. torunlanndan hiçbirini gücen
:;ecek harekete lüzum görmemiş-

~a.kaaaat.. ikinci halife (Cafer 

1
. SUr}, saltanat makamına ge-
11: . gelmez; vaziyet değişmişti. 
~f et ve saltanata son derece
h e haris olan bu .zat, (Eh1r.>eyt) 
l akkmdaki tarassut ve takibatı, 
deta tazyik derecesine kadar i

lerletmişti. Ve tabüdir ki, bu hak
•tı nıuamele, fena neticeler ver -
nıı,ti. Hatta (İmamı Hasan) m to
~Utıla.rnıdan, ve (Abdullah bin 

ehınet} in oğullarından (Meh • 
~at) .ile İbrahim; maruz kaldık • 
na.rr. '1ddetli muamelelerden, Medi
/~alisine isyan etmek mecburi· 
~ hisseylcmlşlerW.. Ayni ~-

da, bu hlılmızlıklarm önüne 
~eç~rnesi için, Horasanda bulunan 
~ hli~yt taraftarlarile muhabere • 
e ıtri.şmişlerdi. 

~ 

H alife Mansur; bu iki gencin 
• Horasanla muhaberesini i-
:~. işitmez son derece tela., et-

l§U. Derhal yo1'1a.ra kuvvetli bir 
casus şebekesi yayarak bunlann 
~ektuplarını ele geçirmişti. Vakıa 
. u. Inektuplarda, isyan ve ihtila.le 
~ hiçbir şey yazı'lı değildi. Mu-
1~:enin bütün esası; sadece ha
lta enın (tazyik siyaseti) nden şi
ta Yeti ihtiva etmekte idi... La.kin 
b Yet evhamlı bir zat olan Mansur 
u gibi şikayetlerin, ne gibi hadi

·~ta. Yol açabileceğini düşilnerek i
~ önUnc kılıçla geçme« istem~
l> Ve bu maksatla da, Medinede 

ulunan (Abdullah bin Mehmet) e: 
(Oğullarından Mehmet ile tb

:aııhn.i al. Buraya gel... Eğer bu 
lttnri~e ita.at etmezsen, yalnız 
bendine ve oğullarına değH; Ehli
d eYtin diğer erkanına. da zararın 

0kunur.) 

~ biye, bir mektup göndermişti. 
b· Gayetle tabiidir ~i; (Abdullah 
~ ın ldehnıet), bu emre ita.at etme
"'İ§; 

el 1<Y~, Emirülmüminin! .. Amcaza 
r:ı eriınizden bize hiçbir fenalık 
&ad rniyeceğini zannederiz.... Eğer 

ece benim gelmem mak -
~ .teınin ederse, derhai hareket 
ıtı e~. Fakat, oğullarımdan (Meh 

et ile İbrahim) i alıp getiremi -
~?1· Çünkü, gördükleri haksız 
t Yikten dolayı, birer köşeye ilti
a etınış ola.ı\ bu iki evladımın, şu 
~a. nerede bulunduklarına vakıf 
"6•lını.) 

Diye cevap vermişti. 
.A.bdullahm bu cevabını Adeta is· ;an lllahiyetinde telakki eden Ma.n 

lııUr b~s?Utün evhama kapılarak 
b. duşUnmeden Medine valisine 
ır e . 

nıırname göndermiş: 

:n ~lnıam Hasanm torunlannı tut. 
ltiı ağla. İbret teşkil edecek bir şe-

de buraya yolla.) 
beıni ti tatb· Ş ·-· Vali, bu emri derhal 

li ijc etmiştL Bir gece, (İmamı 
~) torunlarmı evlerinde ba.s
d. &llLŞtl. Hepsinin de boyunlarına .. ~nı; OAle) lerle ağır zincirler, 
'\7 e b amıa 'bukagılar taktirmı.ştr. 
•"-tn~ tahta semerli develerin 
q '411e ba ~ 

bar) a yollamıştı. 

M a.nsur, kalbindeki evham ve 
vesveseyi teskin etmek için 

bunlan derhal huzuruna istemişti. 
(İmamı Hüseyin) in torunları, a
ğır zincirlerini sürükleye sürükle
ye halifenin huzuruna çıkarak bir 
hizaya dizilmi§lerdi. Hemen hep
sinin de boyunları, bilekleri ve a
yaklarının mafsal kemikleri, kanlı 
yaralar içinde idi. 

Fakat, biliı.fet ve saltanat kay
gusundan başka bir şey düşünmi
yen (Mansur), açlıktan, sefalet • 
ten, çektikleri ıstıraptan birer ka 
dide dönmüş olan bu zavallıların 
tüyler ürperten hallerine zerre ka
ka,r.;~emmiyet vermem!Ş~ 

- İçinizden (Mehmet) ile (.İb-

rahim) kimlerdir?. 
Demişti. 

Yirmi kişiden milreki<ep olan (I 
mamı Hasan) m tôrunlan: 

- Ya, Emirülmüminin! .. Onlar 
içimizde yoktur. Bizim tevkifimi.z. 
den evvel, firar etmişlerdi. 

Diye cevap vermişlerdi. 
O zaman Mansur, öfkesinden 

çıldıracak dereceye gelmiş : 

- Yaaa .. firar ettiler öyle mi? .. 
Şu halde, siz de ilk fırsatta firar 
edebilirsiniz. Onun için bu hareke 
tinizin önüne geçmek lazım. 

Demiş.. ve derhal orada duran 
saray nazırına şu kısa enıri ver • 
mişti: 

- Bunların, kafalarını kestir! .. 
Derhal bu emrin tatbikine gi

rişilmişti. Bu talihsiz gençler, ha· 
lifenin muhafızları ve çavuşları ta 
rafından dışan sürlildenmi.şlerdi. 

Fakat bunlann zincir şakırtıları u 
zaklaşırken, saray erkanınden iba· 
zıları, halifenin önünde yerlere ka 
panmışlar; 

- Ya Emirülmüminin! .. Hiç ol
mazsa, bunların aralarındaki mi· 
sum çocuklara merhamet edin .... 
Emevilerin gittiği yola gitmeyin. 
Halk sizden nefret eder. 

Diye, ağlıya ağlıya yalvarınıya 

başlamışlardı. 
Son sözler, derhal tesirini gös

termişti. (Mansur), kalbinde uya· 
nan merhamet hislerinden ziyade; 
halkın nefretinden ürkerek: 

- Pekala .. on yaşından aşağı o 
lanlar: kesilmesinler .. derin bir zin 
danda hapsedilsinler. 

Diye emir vermişti. 
Bu emir üzerine, o yirmi kişilik 

betbaht .kafileden, ancak üç P.:>ah -
tiyar hayatını kurtarabilmişti. Ge 
ri kRlan on vedi masum, sarayın 
avlusunda, cellatlann keskin kılıç
ları altında, birer birer can vermiş 
lerdi. 

P u ıecı ve .ıtaıuı n1t.w~e. cır 

müddet halktan gizlenmiş· 
ti. Fakat her acı hakikat gibi, beş 
on gUn sonra, kulaktan kulağa in
tişar etmişti... Bu halleden haber
dar olan (Ehlibeyt dostları), son 
derecede meyus ve mükedder ol
muşlardı. Günlerce gözyaşları dö· 
kere« matem tutmuşlardı. 

Ebl Müslim, bu faciayı geç ha
al tı. BUyük r.:,ir tesire kapı-

tarak (Halit) e acı bir mektup yol 
lamıştı. Bu mektup, halife hak • 
kında ağır ithamları ihtiva etmek 
te idi .... Bahusus Eba Müslim: 

(Biz, z\ılmün önüne geçmek için 
Emevileri tepeledik. Bilhassa, ( A
li Resül) e mensup olanları fela
ketten kurtarmıya gayret ettik ... 
Halbuki, Resülü Ekrem.in torunla
rı zincirlere vuruluyor .. tahta se • 
merler üzerine bağlanıyor.. gün -
!erce kızgın güneşler altında Ku
f eye sürllkleniyor.. ondan sonra 

da, halife sarayının avlusunda, bu 
pak masumların kaf alan kesili -
yor .. Bunlar, ne demektir? .. Sen, 
niçin bu gibi cinayetlerin önüne 
geçmiyorsun. Veyahut, beni niçin 
vaktinde haberdar etmiyorsunuz) 

Diye, o kadar sevdiği (Halit} i 
müvahaze etmişti. 

(Arkası var) 

Zavalh 
Jan Harlov'u söylemek istediği -

nıi, tabü, derhal anlaclmız. Doğru • 
su, düne kadar onun adını bilmi
yordum. Sinemanın icadı zamanına 
Yetişmiş ve onun iptida.r;mdald tit
rek halini görmüş olanlar, sonradan 
da ona. bir türlü alışamıyorlar, si
nema yıldızlarlle de yızdızlan ba
rışamıyor. Fakat bu ),ldızm o ka
dar genç ya.5ta söndüğünü bizim ga.. 
zetede okuduğum vakit ona kat kat 
acıdnn ... 

Bu teessürüme sebep sadece onun 
gençliği değildir. Asıl sebep, ),ldı -
zm hayatında, bizim tzmir incirbıl 
çok sevmesi, yemek JıüfNıinde lncl
ri hi~ eksik etmemesidir. Sağ kal • 
mı!lı olsaydı, hem bizim tzmir incir
lerine canlı ve giiz~l bir prooagan
dacı olur, hem de dünyaya büyük 
iyilik etmiş olurdu. 

Tahminime göre genç yaşta sön
mesine, ),1drzm kendi kabahati de 
sebep olsa gert'ktir. Bidm gazete, 
onun en ~.ok se\•diği şey tzmir inf'iri 
oldui".unu )ıuıar.ken, hiç ıı;evmediği, 
hatta korktuğu §eyin de st,manhk 
olduğunu haber \·eriyor. Halbuki o
nun sevgisiyle korkusu biribirine ta. 
ban tabana zıt şeylerd.ir. 

İncir her <le\·irde insanları ~işman 
latrcı hlr yemis dive tanmmıstır. BI 
Jirır;iniz ıki incir a~aeı biitiin 7.iraat
çilerin ilnhesi sansın Demeter'ln lh 
sanıdır. Sanşm yıldız Jan Harlov da 
fn,..f.,f cıiinh~i.,, (>Y"nn İ"'" ., .. ,......fcti, 

Fakat sanşın ilahe, onu lnsanlan 
besleıı;ln, semirtsin diye ihsan et
mictf. 

Bunclan dolayı bizim tzmlrll bUyiik 
şair Omiros ta inciri dünvada en 
tatlı ve en fa)·dab yemiş olarak 
göklere çıkarmıştı. Onun sözüne u
yan eski zaman pehJivanlan da gtlr 
büz olmak l~ln incir yerlerdi. Semiz 
Jiğl, rizelliil se\·en Efli.tun fDozof 

... 
~"""",..., 

Günün 
Pıyasası 

Limon satışlan mevsim iti· 
haliyle ~ğalmıştır. Piyasada. 
iki aylık ihtiyacı karştlıyaca.k ~ 

kadar Umon vardır. Fiyatlarda. ~ 
bl!;tblr değişlldiık olmamıştır. 
Sandık hesabUe satılan llmon
lann 50~ tanelik sandığı 825- , 
850 kuru3 arasındadır. 330 ta.. 
nelik sandıklar ise 650 - 700 
kuruşa verilmektedir. Bu il. 
monlar büyük \'e iyi cinsler· 
dendir. 

Piyasanma bol miktarda 
pat.ata gelmefit.edir. Dört beş 

·gün evvel piyasada patates a
zalmış ve fiyattan da derhal 
yükselmiye başlıyarak 6 - 8 
kuruşa çıkmışb. İki gündenbe. 
ri Bursa \·e Adapazarmdan pL 
yasaya dolduracak kadar maJ 
gelince derhal fiyatlar 4-4,50 
kuruşa düşmüştür. 

Bu senen.hı pek bol olan sar· 
mısak mahsulü piyasaya dö
killmektedlr. Geçen hafta kL 
losu altı kuruşa kadar yiikse. 

len sarmL~ kilosu Od i 
gündenberi fazla mal gebne-
slnden dolayı 4 kuruşa düş. 
mUştUr. 

Deri Fiatı 
Yükseliyor 

Son iki günün deri piyasasında 

canlılık ba§laml§tır. Tuzlu kuru keçi 
derisinin çifti 185-200, tuzlu kuru ko. 
yun derisinin kilosu45.50hava kurusu 
60·62 kuruştur.Kuzu derileri piyasada 
boll8.§rnıştır. İyi kurutulmuş bu cins 
derilerin çüti 170-200 kuru§ arasın. 
da toplanmaktadır. Manda derisinin 
tuzlu kuru kilosu 55 - 60, salamura 
olarak 40 - 42, oğlak derisi kunı o
larak çüti 145-.155 kuruştur. Sığır 
derilerinin fiyatları biraz dUımü§tür 
Tuzlu kuru ki.osu 50 - 60, salamura 
halinde olanlar da. 40 - 42 kuru§tan 
toplanmaktadır 

Ytldız ! 
ta, ~ incir yer ve ondan dola), 
kendisine "incir dostu,, derlerdi. O· 
nuıııa Diyojen filozof arasında ge
~ incir hllci.yeslnl elbette habr
larsmız. 

nlbıarla alışveriş! olmıyan, yfne 
bizim Bergamalı CaJinns htklm incir 
ağar.lan hekf'i1erfnln eıl<mekle sftif~ 
incir v,.;ı;ı(tııri hnM .. nt>1< 17,1,.8 .:t,. qc;. 
man1ıtit•k1anna ,,fld<At .-tt;ı"'intfen 
lnf'hi ıı;fc;n~pn1·~{ Ui\c· flh?e flii"v"vn 

tanıtmı,;tı. Ondıın sonra e:P1Pn he • 
kf...,tprhı hPYlSi 11• .,.,nnun doğru oJ
dn;;,mn tı-"'mı~Jartlı. 

Zaten ki•,.wa f:q hllllıı,ri ;.,,.fıdn nt. 
~in "'~""""'ffft'rlhıı is!'nt pf;oııjctir. 
Ameril<n'1!\kl ~11emft '"''"'""'" ve
mi"I olahflPCPp; Jmm t ...... 1 .. ln"l'"i"t" 
hP.>nP.TI '\' P'""'T «;l'l{ .. -•1., ~<>ıl{PMTI ilP 

in"""' nA8ll ~t~'Mnl ve sernfttf. 
~;,,,1 hUfrıdnf.,. 0,.rf 1 "'"T! lnRmTn~" 
da hAf'on StıVTl"""lc <lpr~~n ft"'Otto 

ve ya~l· ma<l""'P.l' hn1f'f""fnf'runrtan 
bunlar '1!\ insanı hf!.m beslerler, hem 
setııirli1'1er. 

İncirin htr iyiUit. kendisi kolay<'& 
h,..,,,...., .. ..ı;t.11Jrt,.n hqcJ<". Pt lol(.,,ala-
nnm da daha kolay hazmedOmesi
ne y,ndon f':tmeıııldir. Ru ha.'lıııa en 
ziyade incir ağacından akan slit gt. 
bi madde de h11lunur. Eve ml~afir 
geJdiiH '\'akit taze etten kiilba..4'tt 
yapmıya mecbur ohı"8.J'lrz, o sUt 
gibi maddeden biraz sUrfince. taze 
Pt: iki niin •lrt1'"1U!ll ı;hl sre'\Tf'k olur. 
Bunn ita Hk haher Veı'P.D ıııafr o.,...ır~ 
olmakla hem.her. "onnvlM ft1o:mf 
Pliihrık tecrtibe ~ .. rek t~siflk .. tml" 
oMnX..nul,,.n lnan!'lf-n&P<lfnfor tnrfr <'~ 
kfm,.'kl,.rfnm -hl1ilfı'Hmfz dbl- il 
net vermek hM8MI da incirin iyilik· 
terinden biridir . 

Zavallı yıldız, bunlan bilemedi~ 
için, bir taraftan lzmlr ine.iri yemiş, 
bir taraftan da flpıanlamamak için, 
klmblllr, 118811 t.erslne itler yapmı§ 

lımirde Muhtelif 
Maddelerin Son 
Hafta Piyasası 

lzmir, 11 (TAN muhabirinden) - f zmir piyasasında son hafta 
içinde muhtelif maddelerin vaziyetleri •öyledir: 

Son günlerde ecnebi memleketlerden vuku bulan faz laca talep 
ve yapılan ihracat dolayıaile üzüm satı,Iarı hararetlenmi• ve piya
sa sağlamlafmıttır. Bugünlerdeki fiyat1ar, alakadarları memnun 
etmektedir. Üzüm rekoltesi hakkında edinilen malumata göre, bu 
ıeneki üzüm rekoltesinin bilhassa evsaf itibarile çok iyi olduğu, 
miktar !tibarile de geçen seneye yakın bir raddeyi bulacağı tah
min ediliyor. 

Hurda incir •atrıları 
Uzun zamandanberi piyasada bulu. 

nan hurda incir alıcısız vaziyette idi. 
Son günlerde inhisarlar iClaresi iyi 
randımanlı hurdaları, somaya tahvil 
için satın almrva başlamıştır. 

Pamuk fiyatları yükıeldi 

·iplik 
Siparişleri 

Verildi Son günlerde bazı alıcı firmalarm 

borsa ve borsa haricinden mühim mik 
tarda pamuk mübayaa etmiş olmaları 
dolayısiyle pamuk fiyatlan bir hafta Pamuk ipliklerinin serbestçe ithali 
evvelkine nazaran kiloda iki kuruş hakkında henüz bir karar tebliğ edil. 

yükselerek 43 kuruştan 45 kuruşa çık memiş olmasına rağmen tüccarlann 
mıştır. birçoğu dış memleketlere siparişlerini 

Demir liyatlan vermişlerdir. Piyasada iplik yine azal 
mıştır. Bu hafta bir miktar malın 

İnşaat malzemesi de alabildiğine 
yüselmektedir. Yapılan inşa.atın he. gümrüklere gelmesi beklenmektedir. 

Yerli Adana malı Vater 4 - 14 numa 
men hepsi betonarma olduğu için bun 
dan en çok zarar gören demirdir. 

Ticaret Odasınca hazırlanan bir is· 
tatistiğe göre, altı ay evvel 8 - 9 ku· 

ruşa alınabilen demir bugün 14 - 15 
kuruştan 8.§ağı alınamamaktadır Bu. 
na sebep olarak demir siparişlerinin 

Avrupa fabrikaları tarafından k:tbul 
edilmemesi gösterilmektedir. Dün bir 
günde şehrimizde bir nevi demir Uç 
türlü fiyatla satılmış ve sabahki fıyat 
akşama kadar mütemadiyen yüksel. 
miştir. İnşaat sahipleri bundan ehem· 
miyetle müştekidirler. 

r ""\ 

BORSA 
12 HAZiRAN CUMARTESt 

PARALAR 

Sterlin 623,-
Dolar n~,50 
Fransız Fr. 111,-
Liret 120,-
Belçıka frangı 80,-
Drahmi 19,-
tsveç l4'r. 570,-
Leva 20,-
Florin 63,-
Kron Çek 70,-
Şilin Avusturya 20,-
Mark 26,-
Zlotı ıu,-
Pengo 21,-
Ley 12,-
Dinar 50,-
K r ı lsveç · " -
Altın 1051,-
Bauknot ı54.,-

Ç f. K l ER 

627,
l~o.-
114,-
125,-
84,-
23,-

575,-
23,-
66,-
75,-
23,-
28,
ıa,-

24.-
14,-
52,
·~ l' -

1052,
ı~.-

Lonra 
Nev-York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 

625,50 626,-
0, t tiB I O,' b ı O 

17,7325 17,7175 
14,9880 14,9860 

Sof ya 
Anısterd. 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 
Buda peşte 
BU kreş 
Yokohama 
Mosikova 
Stokholm 

4,6765 4,6695 
81,37 87,30 
3,4470 3,4445 

63,95 63,8975 
1,4343 1,4332 

22,6410 ~2,6~.>U 
4,2062 4,2025 

13,9089 13,8975 
1,9692 1,9676 
4,1662 4,1620 
3,9888 3,9850 

107,275 107,19 
2,7445 2,7443 

23,964 23,985 
3.10 3,0982 

ki, genç yaşmda sönmüş, gitmiş! 
Fakat o da ne yapsın! Umumi ma
lôınatını artırmak lçln liselere, OnL 
versltelere gitmiş olsaydı, ya.sı iler
ler, sinemacılar kendisini beğenmez 
)erdi ••. 

Her halde siz, kendiniz için se • 
mlzliği istemeseniz bile, çoouklan. 
nızr t-Ombul ve gilrbüz yetiştirmek 

için onlara tazesinden olsun, kuru· 
sundan olsun incir yedlrmeği ihmal 
etme)•iniz. Arasıra badem, fmdık 

kan§tınrsamz daha mükemmel ye. 
mek olur. 

raya kadar yapılan ipliklere mukabil 

Yedikule fabrikası da ayni iplikleri 
yapmaktadır. İngiliz malı ekstra ve t. 
talyan malı Biyanko en pahalı iplikler 
dir. Maamafih lngiliz mallan İtalyan 
mallarından her hususta daha yüksek 
kalite olduğundan alakadarlar bu ka. 
llteleri tercih etmektedirler. 

ZAHİRE 
BORSASI 

12-6-937 
Fıa.&.LA.R 

C!NSİ Aşağı Yukan 

Kr. P. Kr. P • 
Buğday yumuşak 6, 2 

., sert 5,30 
6,37h 
5,35 

Arpa ::S,.:H Y2 
Ç.!avdar 3,a5 4,121h 

4,31 l\'ilSır san 4 ,~0 
AI~ on ınce 550,-
Tıt tik deri ıuu,-
ı. apaK auadol ou,-
Yapak İzmir 59,-

Buğday 

'°""''"ar Arpa 
'l'uı.ıK 
Peynır 
Kaşar 
Mısır 
Yapak 
Un 
İç iındık 

Tiftik 
İç fındık 

u EL !!. .ı.~ 

G T O EN 

DIŞ FiYATLAR 
Buğday Liverpul 

,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvers 
~T~'" T <'TIO"" 

Keten T. Londra 
l'nıcı.ık G. Hanwurg 
Fındık L. Ham~ ıırg 

• • • 

665 
8.:> 
64 
21 
16 

8 
52 

6 
J.68 

1 

41 
f 

5,88 
5,0 ı 

5,46 
5,05 
3,66 

8,-
94.~8 
94,48 

Zahire piycucuı gevşek 

Ton 
ı'on 
l'on 
i'on 
ron 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 
Ton 

Ton 
Ton 

Kr. 
t{r. 

Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 
Kr. 

Dün şehrimize gelen buğdaylar yir. 
mi dokuz vagondur. Aynca üç vagon 
~avdar, ile Uç vagon arpa da gelmiş· 
tir. Piyasa dünkU gibi biraz gevşek 
geçmiştir. Fiyatlar arasında da ebem. 
miyetli bir fark olmamıştır. Gelen 
mallarm az bir kısmı satılabilmiştir. 

r··~·;··~~;·-.;;·;;····ı 
i ........................ i 
BugUn limanımıza gelecek vapur

lar: 
Saat: 13,30 Kocaeli Mudanyadan. 

23,30 Bartın Mudanyadan, 8 Kemal 
Ayvalıktan, 
Bu~n limanımızdan gidecek va • 

purlar: 
Saat: 12 Karadeniz Karadenize, 

9,30 Uğur fzmlte, 8,30 Bartın Mudan 
yaya, 18 Kocaeli Mudanyaya, 9 Tay 
yar lmroza. 
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Sivri sinekler·, şüpheli ve / 
tesirsiz mavııerıe alay ederıer • 

I» 
en -~ -:.:-
c --r» 
~ -:::s 
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FLiT, bOtOn haşarat öldOrOcO mayilerin fevkindedir. 
90 muhtelif millet, onu tercihen kullanmaktadır ... Bu 
sabit olmuştur Fllt'in formOIO hiçbir vakit taklit edil· 
memlştir. FLiT, kendisinden beklenen iki şartı mükem
melen ifa eder. insana zarar vermez, fak_at haşaratı 
kat'iyyen öldOrOr. Şüpheli mayilerl reddediniz. Hakiki 
ve yegAne Flit aldı~ınıza emin olmak için; siyah ku
şaklı . ve,asker resimli sarı tenekeye dikkat ediniz. 

' -N • 

Kültür Bakanhğından : 
l - Orta okullarda turkçe, tarih • Coğrafya, riyaziye, tabiiye, Fransız 

a, Almanca ve Ingilizce öğretmeni olmak isteyenler için bu yıl sınav ya
pılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 EylUl Çarşamba gilnü Istanbul Universitesinde başlıya-
caktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) - Türk olmaları, 
B) - 20 den aşağı ve 45 den yukarı yaşta olmamaları, 
C) - Hüsnühal erbabından oldukları, cinayet ve cünha nevinden man • 

kfmıiyetleri olmadığı hakkında mahalli vilayet veya kaza idare heyetin
den bir mazbata ibraz etmeleri (Halen memur ve öğretmen olanlar bu ka
yıttan müstesna olup mensup olduklan daire amirinin vereceği vesika 
kafidir. 

D) - Her türlU hastalıktan ve öğretmenlik etmiye mani vücut arızala
rından salim olduklarını isbat eder tasdikli hekim raporu ibraz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu mezunu veya bunların 
muadili tahsil görmüş olmaları, 
Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders senesi öğretmen 

lik etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Universite ve Yüksek 
öğretmen okulu Webesinin takip ettiği ders müfredatından s' "'ktir. 
Bundan başıka sınava gireceklere pedagojik sorular da sorulaca •. 

5 - Namzetler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı kanunun 
l. inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğret
meıı okulu Yar öğretmenliğinP. atanacaklardır. 

6 - Yukandaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile Bakanlığa mil 
ıacaat edecekfo:rdir. Bu istldaya şu vesikalar bağlanacaktır. 

A) - Nüfus tezkeresinin asıl veya tasdikli sureti, 
B) - Tahsil derecelerine a.id şahadetname veya vesikalannm asıl ve ya 

Jıut suretleri, 
C - Hüsnühal mazbatası, 
D) - Malli kultUr idaresinden numunesine tcvtıkan tasdikli sıhhat 

:raporu, 

EJ - Mahalli KUltür İdaresinden tasdikli ve Fotoğraflı fiş. 
F) - Altı adet 4X6,5 bilyüklüğilnde kartonsuz fotoğrafları, 
Bu vesikaların en son 1/8/1937 tarihine kadar Bakanlığa gönderumiş 

e>lması lazımdır. Bu ~arihten aonra Bakanlığa gelmiş olan veya evrakı 
milsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hakkında muamele ya-
pılmıyacaktır. (1455) (3191) __________________________ ... , 

Kanzuk Saç Eksiri 

KOMOJEN 
Saçların kökler ini kuvvetlendi 

r ir. Dökülmesini keser. Kepek

leri tamamen giderir ve bU 

y Ume kabiliyetini artırarak saç 

1ara yeniden hayat verir. Koku 

• su llt if, kullanışı kolay bir saç 

eksiridir. 

1NG1LtZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOCLU - 1STANBUL 

Yarıklara 11e köşelere biraz FLİT TOZU 
~erpiniz. Haşarat dtrhal telef olur. 

l "P.niz Levazım ~atınalma k:misyonu llCinlar 1 
Tahmin edilen !>edeli ( 41562) lira (15) kuruş olan (395830) kilo ek

mek, 23 Haziran 937 tarihine rastlıyan Çarşamba günU saat fi de kapalı 
zarf usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. Muvakkat teminatı 
(3117) lira (16) kuruş olup şartnamesi (208) kuruş mukabilinde komis
yondan her gün verilir. 

Isteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatr dahilinde tanzim edecekleri 
kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveline 
kadar Kasımpa.şada bulunan komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri. (3155) 

• • • 
Cinsi :Miktarı ve ölçüsil Beher kilo9Unun tahmini fiatı 

Kuruş Santim. 

Koyun Eti 38285 Kilo 46 00 
Sığır Eti 21639 Kilo 32 50 

1 - Yukarıda Cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan 
iki kalem yiyecek, 23 Haziran 937 tarihine rastlayan Çarşanba günü saat 
15 de kapalı zarf usuliyle alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - lşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 1848 lira 30 kuruş olup şart 
namesi Komisyondan her gün parasız alınabilir. 

3 - lsteklilerin, 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklü mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat evveli
ne kadar Kasımpaşada bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz muka -
bilinde vermeleri. (3256) 

• • • 
Cins1 Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini 

bedeli Kuruş Santim 

Koyun eti 7128 Kilo 46 00 
Sığır eti 4 797 Kilo 32 50 

1 - Yukanda cins ve miktarları ile muhammen bedelleri yazılı olan 
(2) kalem et, 24 Haziran 1937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saa'" 
(15) de açık eksiltme U8UWe almma.kü.we..miinakasaya Jtonulmuştur. . 

2 - lşbu (2) kalem etin muvakkat teminatı (362) lira (85) kuruş 

olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız alınabilir. 
3 - lsteidilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte ve belli 

gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları (3258) 
• • • 

Cinsi Mikdar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmi· 
nl bedeli Kuruş Sn. 

Çalı fasulye 700 Kilo 4 50 
Ayşekadın fasulye 700 Kilo 8 00 
Barounye fasulye 500 Kilo 4 50 
Semizotu 600 Kilo 2 00 
Sakız kabağı 900 Kilo 2 50 
Bamya 1000 Kilo 8 00 
Patlıcan 1500 Kilo 6 00 
Kırmızı domates 1500 Kilo 2 50 
Kurusoğan 1850 Kilo 5 00 
Patates 2120 Kilo 5 00 
İspanak 800 Kilo 3 25 
Lahana 700 Kilo 3 00 
Pırasa 700 Kilo 3 25 
Domates salçası 150 Kilo 18 00 

Kilo 
Yekun 13720 

1 - Yukarda cins ve mikdarlan ile muhammen bedellerı yazın oıan 
(14) kalem yaş sebze, 24 Haziran 937 tarihine rastlıyan Perşembe gUnü 
saat 14 de açık eksiltme usulile alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - !şbu (14) kalem se~zenin muvadtkat teminatı (48) Ura (54) kuruş 
olup, şartnamesi komisyondan her gün parasız verilir. 

~--••••• .. •••••••••••••••••••' 3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
gUn ve saatte Ka.sımpaşada bulunan komisyona milracaatları (3257) 

Manisada yaptırılacak AtatürK anıt 
projesi müsabaka şartları · 

Man sa Valiliğ inden : 
l - Manisada bir Atatürk anıtı yapılacaktır. 
2 - Bu anıt için (50000) lira sarf olunacaktır. 
3 - Anıt projesinin ihzan müsabakaya konulmuştur. Müddeti 1 Hazi

r an 1937 - 1 Teşrinisani 1937 ye kadardır. 
4 - Müsabakaya iştirak edeceklerin en az Güzel Sanatlar Akademisini 

bitirmiş Türk Sanatkarı olmaları şarttır. 
5 - MUsabakaya iştirak edeceklerin hazırlıyacakları proje ve maketle

ri 1 Teşrinisani 1937 Pazartesi günü saat on altıya kadar lstanbul Güzel 
Sanatlar Akademisi DirektörlUğüne teslim etmeleri şarttır. Projeler Aka
demiye kapalı zarfda rümuz usulile teslim edilecektir. 

6 - Maketler en az 1/ 50 büyüklüğünde olacaktır. 
7 - Anıt kaidesinde kullanılacak taş nevinin tayini ht:ykeltra.şın taıcc1i· 

rine bırakılmıştır. 
8 - MUsabakaya iştirak edecek olanlar Abidenin dikileceği yere aid 

planı ve fotoğrafları lstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünde 
ıörebilirler ve diğer malfımatı alabilirler. 

9 - Proje ve maketler lstanbul GUzel Sanatlar Akademisinde müteşek •n ve isimleri mahfuz olan Jüri balan tarafından tetkik edilerek en mu
yafıkı beğenilecek ve JUrinin buna dair verdiği karar Dahiliye Vekaletin
je müteşekkil abideler komisyonunun tasdikinden sonra kat'iyet kesbey· 
llyecektir. Bu suretle beğenilen ve tasdik edilen eser realize edilecektir. 

10 - MUea;~akada birinciliği kazanan eser için (1000) lira, ikinciliği 

' ş Adamlarına ve 
lere Mühim 

Müessese
Fırsat 

rstanbul terefon d i rektör üğünden; 
1937-1938 telefon rehberi basdırılmak üzeredir. Telefon rehberi 16000 

adet baarlacak, abonelerimize dağıtılacak, memleketimizin büyük şehirle
rile ~ütün ecnebi memleketlerine gönderilecektir. Buna binaen bu rehber 
ler en kuvvetli, en pratik ve en verimli bir propağanda vasıtası olafaktır. 
Bu 16000 Telefon rehberi günün her saatinde binlerce zat tarafından elde 
bulundurulacak, münderecatından şehirler içinde ve ecnebi memleketler
de bulunanlar haberdar olacaklar, bıı yüzden ilan veren zevat kendi ihti
yacına, mesleğine ve arzusuna göre istifade etmiş olacaktır. 

İşini, mesleğini, mamulat ve mahsulatını velhasıl her türlü varlığını her 
kese, her muhite tanıtmak için eyi bir fırsat olan Telefon rehberine ilan 
veriniz. 

Pek yakında tab'ına başlanacak rehbere ilan vermek ve ilan şartlan • 
nı öğrenmek üzere abonman dairemize müracaat buyurunuz. (3314l 

Mühendis veya fen memuru aranıyor 
Devlet Demiryolları 9 cu işletme 

Direktörlü§ünden : 
Inşaat işlerinde tecrübeli bir mühendis veya Fen memuru aranıyor. 

Maaşı iktidarına göre verilecektir. Isteklilerin Sirkecide Devlet Demirvol-
ları 9 ou işletme Mildürlüğilne müracaatları ilan olunur. (3309) 

13 - 6 - 936 

.,.. Berakpm 

p ANORAMA Bahçesinde 
Memleketimizin hakikaten en yüksek ve en krymetli san'atkin 

MÜNiR NURETT iN 
ve arkada.şiarı KEMANI SAD! ,TAMBUR! REFIK 

Sesipekçok H A M ı· y ET 
sevilen Bayan 

Saz heyeti: keman: Cevdet, Kemençe: Satiri, piyano: Feyzi, Udi: Mı· 
sırlı lbrahim, kanun: Ahmed, klarnet: Ramazan, Ney: Emin 

Artistler: Radüe, Şükran, Birsen, Faide, Fahriye, K. Safiye, Muaz· 
zez, okuyucular: Hamit, Artaki, Solist Mustafa 
Pek yakında başka hakiki sürprizler, bu fedakarlığa rağmen fiyatlar· 

.. ----• da hiçbir değişiklik yoktur. Tel. 41065 ---••'! 
----~~~--------------------------------~....:.~--------

Tapu ve Kadastro genel müdür
lüğünden: 

1 - Umum Müdürlük Fen Heyetleri için aşağıda cins ve adetleri yazdı 
152 adet ve 3172 lira muhammen bedelli filat ve levazımı fen niye açık 
eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Eksiltme 21-6-937 Pazartesi glinü saat üçte Ankara'da Umum Mil· 
dürlUk Zat işleri ve levazım müdürlüğünde toplanan komisyonda yapıla· 
caktır. 

3 - Şartnamesi Umum Müdürlük Zat işleri ve levazım müdürlUğUndeıı 
ve Istanbulda grup tapu sicil müdürlüğünden alınabilir. • 

lstekliler 2490 sayılı kanunun iki ve UçUncU maddelerinde yazılı belge
ler ve muhammen bedelin ~o 7,5 teminatı muvakkate makbuzu veya batı· 
ka kefalet mektuplarile birlikte müracaat eylemeleri ilan olunur. 

(1417). (3153} 
"Beş bin küsur liraya göre,, 

Adet Adet Liradan Lira -Sanğı Takeometresi "1,. 4 600 
Prizma 4 20 
Balastro 13 5 
Triliny 20 2 
G. Koradi Planimetre 3 35 
Koo:rdinatoğraf 1 100 
Şeffaf minkale gradh 12 5 
Verniyeli minkale gradlı 2 50 
Çelik şerit 7 20 
Jalon Avrupa 20 2,10 
Jalon Sehpası 20 1 
Mika gönye 60 hk 12 1 
Mika gönye 45 lik 12 1 

bulunmadığı "l,, Mübayaası mali kayıtlar dolayısile imkan dahilinde 
takdirde "Otta Fönel,, 

için " " Verilecek takeometrelerin kendi miralan beher takeometre 
ikişer tane. -

Heybeliada deniz lisesi Müdürlü§ündetl 
1 - Bu yıl deniz lisesinin (9) ve (10) sınıflarına aşağıdaki şartlan ta· 

şıyan okurlar alınacaktır: 
a) Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmak, b) Orta okuldan çıılunıf 

bulunmak, c) Lise 9 için yaşı 15-17; lise 10 için 16-19 bulunmak. 
Namzetler deniz hastanesinde muayene ettirilecek ve oimlda musaba• 

ka sınavından geçirilecektir. 
2 - Kayıt muamelesi: 1-26 temmu1.da Heybeliadadaki okuldadır. J31l 

arada sıhhi muayene de yapılacaktır. Müsabaka sınavı 2 Ağustostadır. 
3 - .Cayıt için gelecekler bera!>erlerinde: Nilfus hüviyet cüzdanı, otra 

okulu bitirdiğine dair şahadetname veya tasdikname, askerlik öğretıne • 
ninin gizli raporu, aşı klğı~. 9 adet vesikalık fotoğraf (başı açık), ke: 
disinın ve ailesinin hüsnühaline dair vesika, okulun hangi sınıfına istelt 
olduğuna dair arzuhal (bunda makine veya güverte ayrılmak istediği de 
yazılacaktır.) 

4 - Okul yatılıdır. Girdikten sonra yiyim, giyim, kitap okul tarafın • 
dan parasız verilir. 

5 - Dilekçe ve diğer vesikaların numunesi okuldan parasız olars• 
alınabilir. (3294) 

lstanbul Jandarma Satınalnıa Komisyonundan: 
Adet Cinsi Tahmin bedeli Dk teminatı 

25 
1 
1 
1 
l 
1 

Portatif demir sehpa 
Caz için Alto Saksifon 
Caz için Tenar Saksifon 
Tulumbalı beyaz Tromba 
Tulumbalı beyaz Trombon 
Caz davulu teferrüatiyle 

Lira K. Lıra J<. 

27 50 
160 
175 
90 

105 
80 

-----

637 50 47 82 
1 - Jandarma genel komutanlığı bando milzikası için yukarda cinsi• 

mikdarı, tahmin bedeli ve ilk teminatı yazılı altı kalem caz malzemesi açı1' 
eksiltme ile satın alınacaktır. da 

2 - Eksiltme 19 Haziran 937 Cumartesi gUnU saat 11 de Gedikpa;ıa 
ki Jandarma Satınalma Komisyonu binasında yapılacaktır. 

3 - Isteklilerin ilk teminat mektuplan veya makbuzlariyle ve şartna .. 
mede yazılı evrak ile belli giln ve saatte komisyona gelmeleri. (3183) 

Telefon Abonelerim·z:n 
Nazarı Dikkatıne . 

lstanbul telefon direktörlü§ünden; 
.937 - 1938 telefon rehberi tab'ettirilmek üzere olduğundan balen eld: 

~ulunan rehberde büyUk harfle, meslek sırasında küçük ilam bulun~. 
abonelerimiz 3-7-937 tarihine kadar yeni rehberde devam edip etmiyece ııi 
lerinı bildirmedikleri takdirde buna aid kararname mucibince ilanları yel< 
rehberde de aynen neşredilerek tarüesi muci~ince ücretleri tahsil edileC~.1 
tir. Bu kabil vaziyette olanlarla yeni rehbere bu şekilde kayıd arzusun S) 
bulunan abonelerimizin abonman dairesine müracaat buyurmaları (331 

Ballkesir Belediye Reisl iğinden : 
Belediyemiz Kadrosunda mlinhal olan 250 lira Ucretli mühendisliğe bil' 

mühendis veya mimar mühendisi alınacaktır. Mimar Mühendis otursa ter 
cih edilecektir. Yüksek mühendis mekteıJi mezunu veya Avrupada a):ı: 
derecede tahsil yapmış olduğunu gösterir Nafıa Veklleti ruhsatnaınes'.fl 
haiz olması şarttır. Taliplerin Belediyemize müracaatları ve evrakı rnlı9" 
bitelerinin gönderilmesi ilan olunur. (3197) 
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· --------------------------------, ~- HARBİYEDE • -lstanbul Gayrimübadiller Komisyonundan: B E L V U 
D.No. 

6546 

4915 

2708 

3186 

2275 

Semti ve mahallerı• 

Aksaray lğnebey 

Eminönü Ahiçelebi 

BUyükada Karanfil 

Üsküdar Selami Ali 

Yeşilköy Umraniye 

Sokağı Emlak No. Cinsi ve hissesi 

Mirahor hamamı E: 154 Ha- 27,50 metre arsa 
rita: 1669 Ada; 63 

Hisseye göre 
.nuhamınen K. 

400 T. L. 

Yemiş iskelesi E: 9 Y: 7 Ustilnde odaları olan 
kagir dUkkanın 

1047/1920 his. 

E: Fişekhane Y: 7 Mü. 4456 metre arsa 
Çarkıfelek 

Siliı.hdar bahçesi E: 43 Y: 39 103,50 metre arsa 

E: Fenere giden yol E: 6 3103 metre arsa 
y: lrf aniye Gazi 

1630 

1120 

130 

6210 

,, 
,, 

" 
,, 

Bah~esinde 

Bayan MUALLA 
\ 'e 

ÇAaLA y AN Saz Heyetı 
S.ATTlLLA 

yenilikleri devam 
ediyor. 

.. ____ .... _m! __ 

lstanbul HariCı Askerı 

Kıtaatı ilanları .. _ .... _ .... ____ _ 
----------1 

Evranos Saadetli 
ve Gillibrigim 

Tekirdağ kıt'alan için 125000 kılo 
Malkaradaki krt'at için 70000 kilo sı-

1 ğıreti kapalı zarfla münakasaya ko
nulmu§tur. Tekirdağ etinin belıi?r ki
losuna 28 kuruş muhammen bedel ü
zerinden muvakkat teminatı 2625 li
ra ve Malkaradaki kıt'at etinin beher 

-~' ı ŞiRKETi HA YRiYEDEN: " 4947 Bostancı Çatalçe§me E: 16 Y: 16 MU. 240,50 metre arsa 
6 Harita: 6 

360 

DiKKAT 
Boğaziçinin Karadenizden gelen en temiz, en sıhhi havasile 

lnethur ''ALTINKUM PLAJI,, Pazar gününden itibaren cıçıl
lnıttır. 

• • • 
köprüden hareket saatleri "7,30, 9,30, 11,20, 13,30, 14,30, 

16,30, 18,30"dur. 
Altınkumdan dönüt saatleri "16,40, 17,55, 18,35, 19,05 

20 25" d" , ır. 

• • • 
. Altmkum plajı, Rumelikavağında sahil tenezzüh mahalli 
ıle civarı mesire yerleri ve Sütlüce plajı Türkiye Cümhuriyeti 

"atandaflarına münhasır olmak üzere bilaistisna serbest bulun
duğu ilan olunur. ,, 

Diş Macunların ın incis i 

KOHiN OR 
Diş Macunudur 

Bunu bir kere kullananlar artık ayrılamazlar. 
Kullanmamış olanlar bir denesinler. 

il> lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu ~••••• ......____ __________________________________________ _ 

Lüleburgaz Şarbayll ğ ı ndan · 
~~leburgaz Belediyesi için alınacak 7000 lira muhammen bede!li tam 
220 

60 beygirlikı>ir motör ile 55 kilovat amperlik 3 safhalı 50 teker~ilrlü 
ın 1380 Voltluk müceddet bir adet alternatörün eksiltfuesiiie talip çıkma
ıı ış 0lduğundaw a1macak olan motör ve alternatörün eksiltme kanunu -

11;: 40 ıncı maddesi mucibince pazarlıkla alınmalarına karar verilmiş v~ 
Olzn arlık günü 17 Haziran 1937 perşembe günü saat on yedi tayin edilmiş 
tn ~~la muayyen gün ve saatte pazarlıkla şeraiti fenniyesine uygun 
lll ot~ı ve alternatör vermeğe talip olanların Lüleburgaz Belediye EncU -
~e gelmeleri ilan olunur. (3303) 
...,, 

l 4slieri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ı 
SA TIN ALMA KOMIS YONU ILANLARI 

;oo Ton Mutahhar Avrupa pamuğu . 
ıa.ı ahnun edilen bedeli 55000 lira olan ve şartname.sinde değişiklik .!a.~t· 
lu· .. 100 ton Mutahhar Avrupa pamuğu Askeri Fabrıknlar Umum Mudur
i{ gu satıııalına Komisyonunca 2 Ağustos 937 Pazartesi günü saat 15 de 
tn~Palı zaı-fla ihale edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde ko -
Jifısyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı havi tek
k tnektııplarmı mezkur günde saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve 
k~ndilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle ınez-

Ut gUıı ve saatte komisyona müracaatları. (3253) 
• • • 

200 Ton 114 lük Oleom 
'l' 200 Ton 105 lik Oleom 

tn ahmin edilen bedeli {28000) lira olan yukarda miktarı ve cinsi yazılı 

4 aı:enıe Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satmalma komisyonun~ 
Şa..\gustos 1937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla ihale edilccektı.r. 
ın rtnanıe (1) lira (40) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliple:,ın 
d U\>akkat teminat olan (2100) lirayı havi teklif mektuplannr mezkur gun
tı. e saat 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
lll~~un 2 ve 3. maddçlerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
~aatıarı. (3280) 

...,, 

~avlat Demf ryollan ve limanlan işletme U. idaresi Oinlara 

ta :Mu~aınmen bedeli 3600 lira olan 30,000 kilo sabo dö fren 28, 6, 937 pa
r ~esı günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon ta
ı: ından pazarlıkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 270 liralık 
saUV~kkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü 
koat~ne kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu i§e ait şartnameler 
~ndan parasız olarak dağıtılmaktdır. (3367) 

1, Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü llan lan 

148 40 Boğaziçinde Boyacıköyünde ikinci sokakta eski 2 yeni 4 - 6 
No. lı ahşap 3 oda harap hanenin tamamı. 

4os 00 Ortaköyde Pişmişoğlu sokağında eski 70, yeni 70 No. lı ah
şap 3 oda ve bir bahçeli hanenin tamamı. 

171 38 Hasanağa mahallesinin Çaylak sokağında eski 96, yeni 94 
No. lı 172 metre 50 santim arsanın tamamı. 

ta ~~karda yazılı 'gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile 3, 6, 937 
ıe:.1 ı~den itibaren on beş gün müddetle açık artırmıya çıkarılmıştır. Iha
~·· 6, 937 perşembe günü komisyonda yapılacaktır. Yüzde 7,5 pey pa· 
le . ıle Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünde mahlülat kalemine gelme

rı. (3148). 

8612 

581 

7952 

8210 

2415 

6998 

656 

6974 

1966 

6660 

Kurtuluş E: Araba meydanı E: 14-25 Y: 148 metre hane arsası 330 
ve Çeşmt meydanı Y: 23 

Ermeydanı ve Safa 
meydanı 

Tophane Hacı Mimi E: Yazıcı Y: Ser. E: 87--89 262 metre arsa 3150 

darı Ekrem 

Burgazada E: Manastır 

UskUdar Selamsız YenL Fıçıcı 
mahalle 

Edimekapı Hacı Muhittin E: Kürkçü Y: A. 
bacı 

Yeniköy 

Çengelköy Yeni mahalle 

Tarabya 

Edirnekapı Salma Tom

ruk Kariyei Atik Alipaşa 

Beyoğlu Pangaltı 

E: Birinci salkım 

küp Y: Kamber 

Çeşme 

E: Kastor oğlu 
Y: Mestanoğlu 

E: Çıkmaz Er

meni odaları Y: 
Kırk odalar 

Baruthane cad. ve 
Ferah ve Kokino 

Y: 97-99 

Y: 1-1 258,50 metre arsa 260 

E: 6~0 Mil. Bahçeli ahşap iki ha. 
Y: 42- 44 nenin 6/12 his. 500 

E: 8 Y: 10 54 metre arsa 110 

E: 15 Y: 36 Ahşap hanenin 

mahallen: 28-30 l,5/5 his. 

E: 10 Y: 14 Ahşap hanenin 1/4 
his. 

E: 6-4 Y: 4 Ahşap hanenin 1/4 
His. 

E: ve Y: 9 Ah§ap hanen_in 1/2 
his. 

E: 137 MU 6201 metre arsa 

120 

130 

100 

• 350 

3110 

,, 

,, 

" 

,, 

" 

,, 

,, 

,, 

Yukarda evsafı yazılr gayrimenkuller 23-6-937 tarihine düşen Çarşamba günUnden ıtıbaren paza.-IIkla satı 
1a çıkarılmıştır. Talip olanların Salı ve Perşembe günleri saat 10 dan 12 ye ve 14 den 17 ye kadar ve bu ik 
rfuıden maada diğer günlerde sabahları saat 10 dan 12 ye kadar müracaatları. 

Satııt münhasıran gayri mübadil bonosila.dır. 

1 kilosuna 25 kuruş muhammen bedel 
I üzerinden muvakkat teminatı 1312 

l lira 50 kuruştur. Her iki etin de iha
lesi 18 Haziran 937 Cuma günü saat 
16 dadır. Şartnamesini okumak iste-
yenler her gün ve münakasaya ışti
rak ooeceklerin mektublannı ihale 
saatinden bir saat evvel komisyona 
makbuz mukabilinde vermeleri. <721) 

(3047) 

* * * Her bir metresine biçilen ederi 
300 kuruş olan 150 bin metre kaput
luk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. 
Şartnamesini 2250 kuruşa almak 

ve örneklerini görmek istiyaılerin 

her gün öğleden sonra komisyona 
gelmeleri. 

tık teminat miktarı 21750 lira
dır. İhalesi 15 / 6 / 1937 Salı gUnü 
saat 11 dedir. Eksiltmeye girecekle
rin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde yazılı vesikaları ilk te-

l 
minatlarile birlikte teklif mektup
larım ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada ıt M. V. satınalma 
komisyonuna vermeleri. (719) (3045) 

• • • 
Ankara harp okulu ihtiyacı için 

'•------------------------------------ .,, 1680 ton yerli kok kömürünün 16.6-

istanbul Vakıflar Direktörlüğü il8nları 1
937 Çarşamba günü saat 15 te kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

Kok kömürünün tutan 45360 li. 
ra olup muvakkat teminatı 

CINSl Miktarı 

Kilo 
Muhammen bedeli 

Kuruş Santim 

•••••••••• 3402 liradır. Şar;tnamesi 227 kuruş 
lhale günü mukabilinde komisyondan verilir. ls llk teminat 

Lira Kuruş 

Kuru bamya :SO 95 3 56 17, 6, 937 perşembe, saat 15 te 

teklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerindeki vesika ve teminat mak
buzlannı havi teklif mektuplarını iha 
le saatinden bir saat evveline kadar 
Ankara levazım amirliği satınalma ko 
misyonuna vermeleri. (717) (3043) 

Mercimek 200 12 1 70 ,, ,, ,, ,, 
Nişasta 500 17 6 38 ,, ,, ,, ,, 
Un 800 16 8 60 ,, ,, ,, ,, 
Pirinç unu 1300 15 50 15 12 ,, ,, ,, ,, • • • 
Makarna. 1500 24 45 00 ,, ,, ,, ,, Kor birlikleri ihtiyacı için 12000 

kilo burma koyun eti kapalı zarf u
sulile alınacaktır. Muvakkat teminat 
miktan 405 lira olup ihalesi 29-6-937 
salı günü saat 16 da Çorluda Kor sa
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek istiyenler lstan 
bul ve Ankara levazım amirlikleri sa
tınalma komisyonlarında •-e Çorluda 
Koı sabnalma komisyonunda görüle
bilir. Taliplerin kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki bclgelcrile bir
likte mezkur gün ve saatten bir saat 
evvel Çorluda Kor satınalma komis
yonuna müracaat eylemeleri. 

Şehriye 1000 24 45 00 ,, ,, ,, ,, 
Pirinç 15000 20 225 00 ,, ,, ,, ,, 

Nohut 500 15 5 62,5 ,, ,, ,, ,, 
Kurufasulya 2000 16 24 00 ,, ,, ,, ,, 

937 senesi için Gureba hastanesi ne lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı erzaklar ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konulmuştur. !haleleri yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar başmüdilrlüğü binasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün levazım kaleminde görülebilir. (3008) 

~ OPERATÖR ARANIYOR 
Mühim bir mUessesenin Şarki 

Anadoluda §imendifer güzerga -
hında bulunan şubesi için mukte
dir bir operatör aranıyor. Bu va
zifeye talip olan doktorlar muh -
tasar tercümei hallerini ve iste
dikleri Ucretin miktarını gösterir 
bir ınektupla (Ankara posta ku
tusu 216) adresine müracaat et-

melidir. 

Istanbul ikinci ticaret mahkemesin
den: Türkiye Ziraat bankası l stanbul 
şubesi tarafından kendi Uzerine keşi 
de eylediği ve Naim Şamlı ve kardeş
leri firması emrine verilmiş 23, 3, 37 

tarihli ve 226 lira 94 kuruşluk çeki 
mumaileyh Naim Şamh ve kardeşleri 

firması zayi etmiş olduğundan çeki 
bulanın 45 gün zarfında mahkemeye 
ibraz eylemesi lüzumu ve eylemediği 

takdirde mezkur çekin iptaline karar 
verileceği Ticaret kanununun 638 in
ci maddesine tevfikan ilan olu
nur. (33387) 

Istanbul Altıncı icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilmiş 

olan balık tutmıya mahsus iğne ve 
ağa 18, 6, 937 tarihine müsadif cu
ma günü saat ondan itibaren Balık

pazarında peynirci sokağında 14 nu
maralı dükkanın önünde satılaca -
ğından mezkür gUn ve saatte satış 
mahallinde hazır bulunacak memu
runa müracaatleri ilan olunur. 

(33380) 

J 
İstirahatini düşünen, rahat uyku uyumak lstiyen 

Boga.z;tçl~lrı 
YENiKöY PALASINA gider. 

Mükemmel servis - Hakiki konfor. Tel. 84-3 ••--• 

Istanbul Asliye birinci ticaret mah- Istanbul Asliye birinci ticaret mah-
kemesinden: Hollantse Bank Uni N. kemesinden: Hollantse Bank Uni N. 
V. tarafından Beyoğlu Kumbaracı 12 v. tarafından Istanbul Çarşıkapı Kö
No. da Güzeliş kundura mağazası sa-
hibi Yusuf Cemal aleyhine ikame e- seleciler No. 57 Zakar Balyan aley-
dilen ve 36-210 No. sında mukayyet hine ikame edilen ve 936-227 numa
d'ava zımnında müddei tarafından rasında mukayyet dava zımnında 
mübrez ve protesto masarifi ile bir- müddei tarafından mübre.z ve protes
likte ceman 484,50 liralık Uç kıta se- to masarifi ile birlikte ceman 612,50 
netteki imzaların kendisine ait olma- liralık iki kıta senetteki imzaların 
dığma ve bu miktar borcu bulunma· kendisine ait olmadığına ve bu mik
drğına dair teklif edilen yeminin ic- tar borcu bulunmadığına dair teklif 
rası zımnında yapılan ilana rağmen edilen yeminin icrası zımnında yapı-
26, 4, 937 pazartesi saat 14 te mah- lan ilana rağmen 4, 6, 937 cuma saat 
kemede hazır bulunmadığı cihetle ye- 14 te mahkemede ha.zır bulunmadığı 
minden kaçınmış ve yemin edeceği va cihetle yeminden kaçınmış ve yemin 
kıalann sabit olmuş sayılmasına ka- edeceği vakıaların sabit olmuş sayıl
rar verilmi§ ve ancak gıyaben verilen masma karar verilmi§ ve ancak gı

(22) (3361) 

• • • 
Kor birlikleri ihtiyacı için 80000 ki 

lo sığır eti kapalı zarf usulile alına
caktır. 

Muvakkat teminat miktarı 1800 
lira olup ihalesi 30, 6, 1937 çarşamba 
gilnU saat 16 da Çorluda Kor satın
alma komisyonunda yapılacak. 

Şartnamesini görmek istiyenler ls
tanbul ve Ankara levazım amirlikleri 
satınalma komisyonlarında ve Çorlu 
satmalma komisyonunda görülebilir. 

Taliplerin kanunun ikinci ve üçün
cü maddelerindeki belgelerile birlikte 
mezkur gün ve saatten bir saat evvel 
Çorluda Kor satınalma komisyonuna 
müracaat eylemeleri. (23) (3362) 

bu karann ilan tarihinden itibaren se yaben verilen bu karann ilan tarihin- Istanbul üçüncü icra memurluğun
kiz gün içinde arzuhal ile yemin ede- den itibaren sekiz gün içinde arzuhal dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
ceğini beyan ile aşağıda yazılı günde ile yemin edeceğini beyan ile aşağıda mukarrer büfe ve halı ve sair eşya
gelip yemini yapabileceği ve mez - yazılı günde gelip yemini yapabilece- nın 15, 6. 937 tarihine müsadif salı 
kur gilnde yine gelmediği halde ye- ği ve mezkur günde yine gelmedi;: günü saat 3 ten itibaren ve verilen 
minden kaçınmış olduğunu ve yemin halde yeminden kaçınmış olduğunu 
edeceği vakıalann sabit olmuş sayıl- ve yemin edeceği vakıalann sabit ol- kıymet muhammen kıymetin yüzde 
dığına dair verilmiş olan kararın ka· muş sayıldığına dair verilmiş olan 75 ini bulmadığı takdirde ikincı aç k 
tileŞerek ona göre esas hakkında hü- kararın katileşerek ona göre esas artırması 17, 6, 37 perşembe günü 
küın verileceğini dahi tebliğine karar hakkında hüküm verileceğinin dahi ayni saatte Beyoğlunda Ferikoyünde 
verilmiş ve muhakeme 16, 1, 937 cu- tebliğine karar verilmiş ve muhake- eski Karakol sokağında yeni Erge. 
ma günü saat 14 de talik kılınmış ol- me 16, 7, 937 cuma günü saat 14 de nekon sokağında 209 numaralı evde 
duğu tebliğ yerine geçmek Uzere i- talik kılınmış olduğu tebliğ yerine açık artırma suretile paraya çevnle
ırın olunur. (33385) geçmek Uzere ilan olunur. (33384) ceğinden talip olanların mezkur gün 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= vesaattem~allindehaurbulunacak 

Sahibi: Ahmet Emin YALMAN. Umumi Neşriyatı İdare Eden: b. SAL~I memuruna milracaatleri ilan olu
Gazetecilik ve Ne54-ivat Türk Linıitet SirketL Basıldıfu ver TAN matbaası nur. (33381). 
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• 
işte bütün bu sebeplerden 
dolayı hakiki FRiGİDAİRE'i 
intihap ettim,ve hergün ken

di kendimi tebrik ediyorum .. 

• 

. . ~' > .. . . 

,, 
ve S A T 1 E 'nin bütün şubelerinde 

1 
1 

Adana - l\luhnrı-eın Hilmi Remo 
Adapazan - Kerameddin Barut 
Antalya - Ahmed Şe\·ki 7.aman '"' Şsı 
Balıkesir - HU eyin Şahlan 

Bursa - Mnrko llennan 
Diyarbekir -1\Usbah l\lünlp Uras karcleşler 

Esldşehir - Hikmet Ozgiir , .e Hasan Tozman 
Gazi Antep - Hasan Hilmi \'C Abdullah Güzel 

Jzmit - Zihni Kaman ve şeriki 
Kay eri - Zeıki Saatman 
Konya - Ali UM Erandaç 
Mersin - Çnnkayn şirkeU 

Samsun - B. Albala ve oğlu 
Tokad - B. Albala \'C oğlu • Cemal Kovalı 
Trabzon - Harunlar müessesesi 
Zonguldak - Ali Rıza ince Alemdar oğlu. 
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