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ATATURK SEHRIMIZE . DONDULER 
Basvekile su cevabz verdiler 1 RUS YADAN RES.MLEk 1 ln9iliz Gazeteleri 

Rusyadaki Vaziyeti 
Müphem Görüyor 

t • ' . 

"Ben icabında En Büyük 
... 

Hediyem Olarak Türk 

t~illetine Canımı Verecegim •• 
iDAM EDiLENLERDEN AYRI OLARAK BiRKAÇ 

GENERAL DAHA MEVKUF BULUNUYOR 
Londrada çıkan Daily Herald gazetesinin diplomat muhabiri, 

Sovyet Ruayadaki ton muhakemeler etrafında tunları yazıyor: 

Ataiürklen 
lnönüne 

Sefimiz T rabzonun Derin , 
Bugün bütün Avrupa hariciyelerini ve erkanıharbiyelerini mq

gul eden bir ıual vardır ve buna kimse cevap verememektedir. 
Sual tudur: 

At&ttirk, bUyük hediyelerin. 
den dolayı Bqvekll lsmet ln· 
önüne verdiği cevapta §O ~k 
kıymetli veclze)1 ifade buyu
ruyorlar: 

Bağlılığına Karşı Yüksek 
B. Stalin 

Sovyet Birliğinde neler oluyor, ve olan hadiselerin Ruıyanm 
askeri kuvveti ve ıiyui vaziyeti üzerindeki teıiri ne olacak? 

Bilhassa Fransada endişe hüküm 
sürmektedir. ÇünkU Fransız • Sov
yet paktmm kıymeti, Sovyet Birliği
nin kıymetine bağlıdır. Halbuki sa
botaj, hiyanet, casusluk, aciz, vesaire lltif atlarda Bulundular 

• "Mevzuu bahsolan hediye 
ı ~ Türk milletine benim 
ı asrı vermeyi dUşiindüğUm he. 
J diye kartıSIDda hiçbir kıymeti 

1 halz değildir. Ben icap ettiği 
+ ıaına.n fJıD büyük hediyem ol· • 
: nıak üzere Türk milletine ca
: nıını verece11ın.,, 
: Telgrafın tamann AtaiUrke i alt haberler arasmdadır. 
~·,~ ...... , ......••.•.. 

Büyük Şefimiz Atatürk dün Trabzon ıeyahatlerinden dönerek 

tekrar tehrimizi ,ereflendirmitlerdir. Atatürkün bindikleri İzmir 

vapuru dün akfam 19 da Boğaza girmittir. Vapur 19,30 da Dol

mabahçe Sarayı önüne gelmif ve demirlemittir. Seyahatte vapura 

refakat etmit olan Zafer muhribi de lzmirin arkasında dunnuıtur. 

Atatürk vapurdan Sakarya motörile ıaraya çıkmıtlar ve saray 

nhbmında Vali B. 05tündağ,Komutan vekili, Merkez Komutanı 

ve Emniyet Müdürü tarafından kartılanmıtlardır. 

· hakkında mütemadiyen resmi rapor
lar neşrolunma.kta ve bil tun bu f e • 
nalıkların umumi mahiyette olduğu -
na dair şüpheler uyan.maktadır. Bu .. 
nunla beraber Fransa. hariciyesi ve 
erklnıharbiyesi nikbinliğini muha
faza ederek vaziyetin düzeleceği ka
naatindedir. 

· Bunlara göre netice, tam bir as • 
keri diktatörlük olacak ve Stalin ile 
Mareşal Voroşilof muazzam bir as
keri teşkillta hlkiin kesilecekler, bu 
askeri ~kllitın hiçbir eksiği olma· M;lli 

Beraberlik 
Kudreti 

Ahınet Emin YALMAN Ingiliz Hariciye Nazırı B. Edenin 
"\ a.rih ölçüıile bir saniye de- gelecek hafta Orta Avrupa ve ~al . 
1 k k d k b" kan memleketlerini ziyaret ettıkten nece a ar ıaa ır za.

1 1 k t• . 1 v • h 
~ .. sonra mem e e ımıze de ge ecegı a-

evvel bu memleket dunya her verilmektedir. Söylendiğine göre. 
~Petyalizmi için hazır bir yem B. Eden, burada üç gün kalacaktır. 
~ıarumı gösteriyordu. ölüm 
~hakkak aayıhyordu. Büyük 
ır lokma kapmak iddiaıile mi-

Üniversite 

Tetkikleri ~la.r biribirlerine giriyorlardı. 
,.,_ kye ölUm döşeğinden kalktı. B h • • • lı E • 
dnlandr, ilerledi ve insanlık tarihin a,mu arrınmız A met mın 
ıt eti görUimemiş bir inkişaf kudre- Yalmanın Oniver•itemiz hakkın-

Yara.ttı. Jaki tlüfüncelerine ait ikinci ya-
la ~illi birliğe doğru da gittikçe faz- %ınnı, yarın okuyacakıınız. 
l'1 ~~l aldı. 15 sene evvel her biri ay- --=---===::::ıo:====
) ~ hava içinde ya.şıyan, pek çoğu 
bıtniye kat§ı sağdan, soldan menfi bir 
~a:avemet ve itimatsızlık gösteren 
~e Uda.şıar arasında bir aile ahenk 

ısanıtıniy ti beli eli e r .•. 

O Unya yUzUnde hudutıan «en -
~ek . dilerine dar gelen, genişle • 
lli.r\· lç.~ boşluk anyan milletler var. 
ki 1~ ıçınde çalışan, ilerliyen bir TUr 
ı.:eYi ?oşluk sayamıyorlar. Yüzümü 
lel'f gijIUyorlar. Fakat gizli bir Umit
liıt . \'a~: Acaba günün birinde ben • 
l1ı ~ddiaiarUe biri birimize girer mi -
btif. Birliğimiz bozulur mu? Şahst 
2kııı Uz ~e mevki ihtirastan bazıları .. 
bı ı körletir mi? Yurda ait yüksek 
tö~faatıert; siyasi nifak yüzünden 

en kaybeder miyiz? 

l 0Praklarımızı hariçten doldu -
de .. rwabilecek bir boşluk halin
ler~0rınek istiyenlerin bu gizli ümıt 
rıa k e, bu fırsat bekleyici tavırları
tni ~şı bizim çok tabii milli gaye -
tıu~' ~le birliğimizi korumaktır. Bu
bir Yli~sek kıymetini gözöniinden 
~k sa_nıye için bile kaybedemeyiz. 
ltor:" kıuvvrtıerimizin memleketi j 
dar ~ak ~azifesini en son hadde ka- ı 
dır. ~rebılec~~le~ne itimadımız var 
teaıru kat rnıllı bırlik, onlardan da 
hıd ve kudretli bir korunma sila-

ır Biz b" b3ı1t · ır oldukça kimse bize yan 

Fener bahçe 
Ve Gaiatasaray 
Gaiio geidi er 

Rapid de Ankarada 
5 • 2 kaz.andı 

Şardan d ld ., . 
töıue .. 0 • urulacak bir:_ boşluk~, . 
.,dı anıaz. Kimse Tiirk topraklarııuj ' 

gorıneyı hatrra getitem!;,z. ;.; Dünkü ~açlardan bir en•tantane 
(Ark .,4 S.3 ti . ' (Tafsilat spor sayfamızda) 

1 
İstanbul, 13 (A.A.) - Reisicüm

hur Atatürk, bugün saat 19,40 da 
İzmir vapuriyle, refakaUerlnde Da - ması için de her ,ey yapılacaktır. 
'-'':e- 1To1rflf ,,. 'D.ı .. H r!onı>I ~l·""Qt••"-

kril kaya ve batı mebueıat bu -
lunduğu halde, Karadeniz seyahatin
den şehrimize avdet buyurmuŞlar .. 
dır. 

Reisicümhur. Dolmababçe nhtı -
mında İstanbul valisi, İstanbul ko· 
mutan vekili, Meritez komutanı ve 
Emniyet direktörü tarafından karşı
lanmışlardır. 

YiJle bn mahafile göre St.alin ilo 
Hideria ~ hi81eri yüzünden Rua
Alman husumeti devam edecek ve ~u 
yüzden Stalinin ordusu, daima Fran- ~ 
sanın yardımına koşmıya hazır bulu

M oskooa kumandanlığına tayin nacaktır. 

Atatürkün 

Telgrafları 
Ankara, 13 (A.A) - Reisicilmhur 

Atatürk, tasarruflarında bulundur. 
dukları çiftlikleri hazinel•~ ibda bu. 

edilen General Budyenny Bununla beraber Parla mahfellerl 

Lenin in 
Kardeşi 

Öldü 

endişe içindedir. ÇünkU Rusyada vu 
- ku bulan hadiseleri sarih bir şekil

de anlıyamamaktadırlar. İngiltere ha 
ricl~si de muammalar içindedir. İn
giliz hariciyesinin Rus i§lerinde mu. 
tehl\SSLS olan memurları dahi bu mu 
ammalarm düğümünü çözemiyorlar. 
Moskovadaki sef a.rethaneler de bu 
vaziyettedirler. Rusyadaki gazete 
muhabirleri de bir şey söyliyemiyor
lar, ve yalnız haber vermekle kalı· 
yorlar. 

Caıuıluklar 

Yurmalan dolayısiyle B. M. Meclisi Moskova, 13 (A.A.) -Tass Ajan
Reisi Abdülhalik Renda tarafından sı, lenin'in kız kardeşi Maria Dlich
gönderilen ~e ~· ~· ~e~lisinin ~in~et ma Oulianova'nm 59 yaşında olduğu 
le dolu samımı hıslerını ve denn şuk.. halde vefat etmiş olduğunu bildir • Bunlara göre yilkseti. ve mesul mev 
r:nlannı bildiren telgrafa §U karşı· mektedir. kilerde bulunan ve sayılan pek çok 
lıgı vermişlerdir: Komünist Partisi Merkez Komitesi olan mutemet ve meşhur kimseler, 

"Yapılan bir vazifedir. dün saat biri elli geçe ölen Leninin yabancı devletler hesabına casus -
K. ATAT'VRK kızkardeşi hakkında bir tebliğ neşret. luk ve sabotaj yapmakta idiler. O 

ReisicUmhur Atatürk Başvekil İs- miş, ve kendisinin, Leninin en büyük halde Rusyayı yirmi sene devam e
met İnönü tarafından gönderilen tel. Yardnncılanndan biri olduğunu teba. den bolşevik idaresinden sonra tari
grafa karşı da. aşağıdaki cevabı ver .. rUz ettirerek, kısaca hayatını hulasa hin kaydettiği en karışık halde say-
mişlerdir: etmiştir. Buna nazaran Maria nu. mak icap ediyor. Sonra bütün bu ha 

BaşvekU İsmet İnönllne nichma 1978 de doğmuştu. Çarlık po- reketler aylardanberi devam ettiğine 
Hatırlanmız, Türk köylüsü Tür- !isinin mütemadi takibine uğramış bir ve aylarca devam ettikten sonra keş 

·kün efendisi olduğunu söylediğim kaç kere tevkif edilerek hapsedilmiş. !olunduğuna göre, komünist fırkası
zamanı. Ben o efendinin arzu ve ti. Son zamanlarda Sovyetler Birliği. nı da tasfiye ihtiyacında ka":ml et • 
iradesi altında senelerden beri ça- Halk Komiserleri Meclisi nezdindeki mek lazrmgeliyor. Fakat koskoca si
lrşnuş olan bir hadimim. Şimdi be. Sovyet Merkez Komisyonunun divan yasi, askeri ve iktisadi bir teşekkülü 
ni ~-Ok heyecana getiren hi.dise, Azası idi. (Arkası Sa. 4 SU. 4 te) 
Türk köylüsüne n~izane olsa da ~============================ 
ufak bir vazife yapmış olduğum. 

~ 
~ 

~ 

Kutupta Buzlar Altında 
Kaynar Sular Bulundu 
Mo.kova, 13 (TAN muhabirinden) - Şimal kutbunda 

büyük bu% kütleleri üstüne yerlefip ilmi tetkikat yapan 
Schmidt heyeti, ,imdiye katlar meçhul bulunan bir hakikati 
meydana çıkarmıştır. Heyet buz kütleleri altında yaptığı tet
kikler netice•inde bir •ıcak •u cereyanı ke,letmiftir. Bu il• 

cak •u cereyanı kutup mıntaka.ının •athından otu% kilometre 
derinliktedir. Hüküm •Üren kanaate göre, bu sıcak •u cere
yanı kutup mıntaktUına Atlcu Okyanusundan gelmektedir. 

Kıalordu BCl.f kumanJam 
M arefal V eroıilol 

Voroşilof 
Bir tebliğ 
Neşretti 

Moskova, 13 (A.A.) - Tas Ajan .. 
sı bildiriyor: 

Müdafaa komiseri B. Voro§ilof ~ 
şağıdaki tebliği neşretmiştir: 

"Mildaf aa komiserliği nezdindeld 
askeri konsey 1 Hazirandan 4 hazi. 
rana kadar hUkfunet azası huzurun
da toplanmış ve İçişleri komiserliği 
tarafından keşfedilen askeri faşist 
hain mukabil ihtilRI teşkilatı hakkın 
daki raporunu tetkUt etmiştir. Ta .. 
nıamen fesatçı olarak uzun müddet 
devam etmiş olan bu teşkilat Kı~ılor 
du içinde menfur baltalama, casus • 
luk ve bozgunculuk yapıyordu. Bü
tün Kızılordu, hainlerin layik ?lduğu 
mahkeme kararının ve adil hükmün 
infazını öğrenerek müsterih olacak -
tır. Sovyet mahkemesi daha evvel de 
bir çok defalar, Troçki • Zinovyef 
çeteleri içinde yabantı casusluk hiz 
meti hesabına hainane hareketlerde 
bulunan tethişçileri, iftiracılan, ca
susları ve katilleri tecziye etmi3tir. 
Son zamana kadar yüzlerinden mas. 
ke çıkmamış olan hainlerin Kızılor
duda yuva kuran mukabil ih

casus ve f esatçılan da 
etmektedir. Bu çetenin 

takibettiği yeni katı gaye gene ne ba 
hasına ve hangi vasıta ile olursa ol. 

(Arkası Sa. 4 Sü. 4 f.E>) 

dur. Milletin yüksek mümessiller 
heyeti bunu iyi gömıüş ve kabul 
etmişler ise benim için ne unutul· 
maz bir saadet hatırasını bana ver. 
mişlerdir. Bundan dolaşı çok yük. 
sek zevkle millet, memleket ve 
Cürnhuriyet hükfımetine yapmıya 
mecbur olduğum vazifelerden en 
ba.sta, karşısında gösterilmiş olan 
tevecdihten, takdirden nekadar 
mütehassis olduğumu ifadeye muk. 
tedir değilim. ıuev:ıoo bahsolan he· 
diye yüksek Türk mllletlne benim 
asıl vermet:i düşiindilğüm hediye 
karşısında hiçbir kıymeti haiz değil 
dir. Ben ie.ap ettiği zaman en hU· 
yiik hediyem olmak üzere Türk 
milletine canımı vereceğim. 

~ 
~ Bu yeni ke,le büyük bir ehemmiyet veriliyor ve bunun neti- _ _ ~O C U K 

celeri de ar~tınlıyor. Kutup mıntaka•ındaki heyete yiy~ek · ~ ~ 
ve içecek götürmek için hareket eden iki tayyare, biribiıjf 1 r 1 LAVEMtZ 
arkaaı •ıra kutba kauuız varmıftır. Schmidt heyetfnin1iJf ~ Çocuk ilavemiz, her haftaki gibi, 
tabakaları arasındaki tetkikler netice•inde çok dah~ritrllhlm ~ bol yazılı ve bol resimli olarak bugün 
kqillerde bulunacağı kuvvetle tahmin ediliyor. "~ ' · ~ yedinci ve sekizinci ayfalarmuzda

K. ATATVRK 

T rabzonda heyecanlı 
bir toplantı 

Trabzon, 13 (Tan muha~irinden)
(Arkası Sa. 4 Sil. 5 te) 

~·Ylll'vrYlll"...,._.,,..~"'"'-"~F"...ıl~~~~..._,._,.._,.~...-...-...-
tfir. 
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1 ..._ H_A_F_T_A_D_A_B_I_R_j iş lianunu Yarın haşlıyor 
DİNLENE! DİNLENE! 

Yazan: B. FELEK 
Kanuna -AykırJ 

. Hareket Edenler 
Ceza Görecekler 

-ı 1 Yazın En Sıcak Güniermde.:I 
T ramvay bir rahat §eydir der. 

ter. Adamın ayağını yerden 
ke..<>er, lakin sıcak ha\'ada kalabalık 
bir arabaya binerseniz iflahınızı ke. 
ser; o da başlm bir hikayedir. Ben 
ge~ende bir arabaya bindim, öteden 
beri bahtım beni tramvayda hep a· 
yalda bırakır. llu sefer de atlet üze. 
re ayakta kaldım. Sapa tarafta açıl. 
nu~ bir sıra pencereden öyle bir rüz· 
gar geliyordu ıkl tram\'ay §irketi 
gibi rüzgar gelen delikleri kapama 
anane iae sadık bir müessese.ye ya. 
kı5tıramatlım. Bu tersine a~ılmış 
ı)encere önünde iki c.Je çocuk. Kolla. 
r[ru habire pencereden dı~an sarkı
tırlar. 

- Aman, hanım dikkatl Falan 
diye kanşanlar olclu. 

Ana ana değil, hamam ana.cq. Ço. 
cuğu biraz çektikten sonra tek7ar 
yarundakUerle çene yanştınnıya 

l.ıru hyor. 
Kondiiktörc dedim ki; 
- Kuzum! Bu taraftaki pencere. 

terin kapalı olacağım bilmiyor mu· 
sunuz! 

- Biliyorum. 
- Neden kapamazsınız! 
- Bayım! Ben günde on iki sefer 

yapıyorum. Her birinin başmda bu 
üç ııencereli kapayıp, öteki Uç ta.
nesini açmak nedir bilir misiniz? 
Dördüncü ef erden sonra kollan. 
mızda hal kalmıyor. Ne yapalım bL 
raz da yolcular açıp kapasın. Gu.ra 
hamallık kalldı. 

Sustum. Jla:ksız da değildL 

• 
Yaz mevsimi tünel bana bir don. 

durma ilrutusu gibi gelir. Yaz
lıkta olduğumuz zaman Köprüden 
Beyoğluna oradan çıkmayı tercih 
ederim. 

Yine bindim. Siz de görmUşsü. 

Göçmeni eri 
Memlekete 
Getirmek için 

Yurdumuza getirilecek göçmenle. 
rin nakli için iskan müdürlüğü ile bir 
vapur kumpanyası arasında yapıl~n 
11nlaşma, Sıhhat Vekaletince tasdık 
edilmiştir. Seferlere henüz başlanma.. 
mıştır. Vekaletin emri beklenmekte· 
dir. Bununla beraber bu emrin bugün 
gönderilmesi muhakkak görüJmekte. 
dir. Emir gelince, vapurlar, Roman
ynya gidecek ve ilk posta 4000 göçme 
ııi getirecektir. Romanyadan getirile_ 
cek 25 bin göçmenin nakli Teşriniev
vele kadar sürecektir. 

Memnu Mıntakalara 
Nasll Girilecek ? 

Polonez köyünde ve bu vaziyetteki 
diğer bazı köylerde yabancıların otu. 
rabilmeleri için mezuniyet tebMreleri 
almaları icap etmektedir. Köy Kanu
nunun hükümlerine göre, memnu 
mıntaka içine hiçbir ecnebi girmiye. 
~ek, ikinci memnu mıntakaya Türk· 
Jer de ancak haritasız ve fotoğrafsız 
girebileceklerdir. 

Memnu mıntaka hudutlarına yakın 
olan Polonez köyünün başka bir yere 
kaldırılacağı haberleri asılsızdır. 

Temiz Su için Vesika 
Usulü Kondu 

Halka temiz su içirebilmek için ye. 
ni tedbirler alınmıştır. Bu tedbirlere 
göre, perakende su satanlar, memba 
suyunu aldıktan depodan suyun cins 
ve miktarını gösteren bir vesika isti
yer1>klerdir. Bu vesika. yapılacak kon 
trollerde belediye müfettişlerine gös
terilecektir. 

Babkhane için 
Yeni yapılacak balıkhane binası 

fçin yer araştırmakta olan komisyon, 
çalışmalarına devam ediyor. Şehirci
lik mütehassısı B. Prost balıkhanenin 
Haliçte kurulmasını tensip etmiştir. 
Halbuki, balıkçılar, temizlik bakımın. 

Mt!IDlt~ llit dan binanın Haliç dışında kurulması
na taraftardırlar. 

nüzdür aRUna ben yine söyllye~im? 
Efendim! Tünelin ı>encereleri, içli 
dıı:;lı rengarenk ilin. Kimsenin ne 
ticaretine, ne reklamına kanşablli. 
riz. Lakin, reklam bir memleketin 
sade ticaretini değil biraz da este· 
tik ve z.e\'kini gösterir. 

Allah ı;;izi inandırsın! Böcek öldü
ren fıskiyeden, gömleklik k-uınaşa 
ıkadar bir sürü şe3i öven bu ilin. 
lann içinde çocukların yaptığı re. 
simlerin sergisine girmiyecek kadar 
kötü, nisbetsiz \"e akılsız olanları 
\'artlı. 

İti Kanununun tatbikına yarından itibaren batlanıyor. Yarın, 
it Dairesi müf ettitleri evvelce teıbit edilen ve 1, Kanununa tabi 
yerleri teftif edeceklerdir. Kanuna aykırı hareketi görülenler ceza 
landırılacaklardır. Gece mesaisi yapan İf yerlerinde gece, kadın 
ve çocuklar çalıttırılmıyacak, ancak lktııat Vekaletinden müsaa
de alan müesseseler icabında kadın itçi çalıttırabileceklerdir. 

Diğer taraftan iş dairesi, gelecek 
Bunlan yapanlar \"e yaptıranlar 

müşteri celbetsin diye mi, yoksa e· 
şe dosta estdiğimir: hakkında kötü 
fikirler versin diye mi koyuyorlar. 
Maksat ikincisi ise elhak muvaffak 
olmadadırlar. 

jlzMIT DAVASI l 
sene ihdas edilecek olan işçi sigortası 
üzerindeki çalışmalarına devam et. 
mektedir. 

• 
Etli, yayvan, ldip dibi gibi bir 

surat, yakalık kıravatıa gırt
lak gırtlağa. Kara kırpık bQ,klar. 
Bir çene, hir çene daha, bir çene da. 
ha. Göbeğiyle nefes alır. Yara yoğa 
güler. Yemek )·erken ağzı dolu ho. 
murdanarak laf eder. Uf ederken 
genzini temizler, yere tükürür ,·e 
fükrüğiinü tabanı Ue ezer. Dört 
metreden bir kocıtum QJlcak c:ıkar. 

Hamam kubbesi gibi terler, çapraz 
köstekli saat kullanır. Malayani gö
rüşür. Ahhaplannm sırtına vurarak 
Jaf eder. Alabro~ saç kestirir. Ana. 
fora ınerakh, dominoya düşkündür. 
Ben bÖylelerine (pilav ~·iyen adam) 
Jar lsminl ,·eririm. İşte bunlardan 
biri bu abah vapurda ıkarşnnda idi. 
Ne rahat idi Yarabbi, ne rahat! 

l'anmdaki ile biraz yarenlik etti. 
Genzini temizledi, yere tükürdü, ha.. 
bire güldü. çıkarken de ayağıma 
bastı. Gitti. Ah pilav yiyenler ne 
mut hı sizle-re! 

Yeni Tiyatro 
Binaları için 

Istanbulda şehrin ihtiyacını kar
şılaya bilecek bir tiyatro, opera ve 
operet binası mevcut değildir. Vakıa 
henüz operası kurulmamış ise de ti
yatro ve operet kısımları üzerin~e~i 
çalışmalar hayli iyidir. Bunu gozo
nünde tutan belediye şehirde en .son 
sistem tertibatı haiz bir tiyatro bına
sı yapılmasını tetkik etmektedir. "ta
kat şehircilik mütehassısı Prost 
bir binanın müstakbel Istanbulun 
vaziyetile miltenasip olmıyacağını 
iddia etmiş ve hiç olmazsa biri .t~ta.n
bul, diğeri Beyoğlu yakasında ıkı as
ri ve bilyük tiyatro binasının kurul
ması lüzumunu Heri sürmüştür. 

Bu hususta belediye ile Prost mu~
bık kalmışlar, tiyatro binasından bı· 
risinin yeni yapılacak Konserva~u~ 
rın yanında lstan bulda, diğerının 
de Beyoğlunda yapılması kararlaştı
rılmıştır. 

Ancak Prost Tepcbaşında şimdiki 
Şehir Tiyatrosu binasının olduğu ye
~i münasip görmemektedir. Beyo~-. 
lu yakasına yapılacak bina için Tak· .. 
simde su haznelerinin üst kısmı ve-
ya şimdiki Fransız Tiyatrosunun ol
duğu yeri münasip görmektedir. 

Vapur Biletleri 
Ucuzhyacak 

Akay, Şirketi Hayriye ve Haliç va· 
pur işletme idarelerile Liman İşletme 
ldaresinin altı aylık tarifelerini ha. 
zırlıyan komisyon pek yakında topla
nacaktır. 

Bu toplantıda Akayın bilet ücretle.. 
rinde, Liman İşletmesinin yükleme ve 
boşaltma tarifelerinde tenzilat yapıla
cağı anlaşılmaktadır. 

Beş Y ı~hk Köy Kalkınma 
Planı Tatbik Edilmiye 

Başlandı 

Devlet sigortası namını alacak olan 
bu sigorta servisi, kazaya uğrıyan, 
ölen işçi ailelerine tazminat verecek· 
tir. . 

1ş dairesi, iş yerlerinde vukua gele
bilecek bütün kazaları tesbit için bir 

Dün vapur ükeleleri hareket •aatlerinde hep böy!«;, iJL 

ı 
anket açmıştır. Bu ankete verilen ce. 
vaplar toplanmaktadır. İş dairesinin 

1 

iş kazaları ile bunların nevileri hak. 
kında hazırlıyacağı rapor, devlet si· 

j gortasının esas prensiplerini ortaya 
I koyacaktır. 

Muharrir Hüseyin Cahit Yalçın ile 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin Üs· 
tündağ arasındaki muhakemenin ge 
çenki son celsesinde İzmit müddei -
umumisi Valinin tecziyesini istemişti 
Bu muhakemeye bu ayın 22 sinde de 
vam edilecek ve belki de son karar 
verileceidir. Bu ~ünasebetl~ ~d -

. ' 
İnhisarlar 
Varidatı 
Artıyor 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 
hazırladığı bir istatistiğe göre, son on 
aylık inhisar gelirinde, geçen senenin 
ayni aylarına nisbetle, hissolunur de
recede bir artma kaydedilmiştir. 936 
Haziranından 937 Mart ayı sonuna 
kadar inhisarlar varidatı, 50 milypn 
lirayı bulmuştur. Nisan ve Mayıs ay. 
ları geliri de buna ilave edilecek olur
sa, varidat yekununun 60 milyon lira. 
ya yUkseleceği tahmin edilmektedir. 
Bu netice, 935 senesi varidatına göre, 
yüzde 20 nisbetinde bir fazlalık gös· 
termektcdir . 

lktısat Müsteşarı 

Şehrimize Geldi 
tktısat Vekaleti müsteşarı B. Faik 

Kurtoğlu, dün sabah şehrimize gelmiş 
tir. Müsteşar bugün Ankaraya döne_ 
cek ve önümilzdeki hafta içinde bazı 
ticaret müzakerelerinde bulunmak ü
zere Almanyaya gidecektir. 

E ski Suriye Olimhrrreisi Abit 
ney, bir iki güne kadar şehri· 

mize gelecektir. 

Deniz işçileri için iş kanununa ila
ve edilecek maddeler üzerinde Veka
let Deniz Miisteşan Sadullah Güney 
meŞguı olmaktadır. Sadullah Güney 
bir müddet evvel şehrimizde bu iş i
çin çalışmış, buradan İzmir, Mer. 
sin ve diğer sahilleri de dolaşarak 

tetkikler yapmıştır. Müsteşar şimdi 
Vanda bulunmaktadır. Oradaki nak
liyat işleri ve Van gölU işletmesi iş-
çileri üzerinde etütler yapmaktadır. 
Sadullah Güneyin bu tetkiklerinden 
sonra Vekaleti, denizciler için kanu
na. ilave edilecek hükümleri kararlaş 
tıracaktır. .. 

Maslak Yolu 
Genişletilme 
Proiesi Hazır 

Belediyenin Şişli-Maslak yolunu 30 
kilometre genişliğinde yaya, otomo. 
bil araba, atlara mahsus olarak 4 
kı~ım üzerinden asri şekilde ge
nişletmiye karar verdiğini bildlmiş
tik. Bu hususta fen heyetinin hazır
ladığı proje mü~eh~ssıs~ Prost tara
fından tasvip edılıruş alakadar ma -
kamlarca da kabul olunmuştur. Bir 
taraftan da istimlak muamelesi de
vam etmektedir. Bu itibarla Tem
muzun birinden itibaren bu yolun ye
ni projeye göre yapılmasına başlana
bilecektir. 

Kız 
-

Kolleiinden 
Olanlar 

Mezun 

Amerikan kız kollejinın Hse kıs . 
mından mezun olan gençlerin evvelki 
gün merasimle diplomaları dağıtıl -

mıştır. 

Bu münasebetle, koi1e:ıl~ yapılan 
toplantıda I~tanbul Amerikan kon:·o
losu ile Amerikan sefaı-etin~ nıensup 
hır çok sımalar, ve ta!ehe velileri bu
lıınmuşlar lır. 

Diploma tevziinden sonra, Sinop 
saylavı Yusuf Kemal T~ngi:.ı;enk, me
zunlara. hitaben kısa hır soylev ver
miştir. Kollejin lise kısmından bu se
ne mezun olanlar 22 kişidir. 

!ki gilndür hava çok sıcak gidiyor. Hele dUn bunaltıcı bir sıcak varclı· 
Bütün İstanbul plAjlara, kırlara ve sayfiyelere d<:Wtilldil. Vapurlar sa .. 
bahtan geç vakite kadar tıkabasa yolcu taşıdılar. Bu resimlerde dtln 
a.çık yerlere taşınan tstanbullıulardan kümeler görilyorsunuz. 

Benzin ve Gaz ihtikarının 
Önüne Geçilemiyor 

""---"----~ 

Benzin ve gaz fiyatlarının yükıelmeıi üzerine__.Pelediyed 

1 an tedbirlere rağmen dün dahi benzinciler ayni fiyatla s~tı.r 
a ın mi . . . d rıl
larına devam etmi,Ierdir. Benzin ve petrol reıi erını~ ~n ~·te-
mesi için hazırlanan kanun li.yihaıının Meclisten geçmeıını.n_ıu .. 
akıp yarıyarıya inecek olan resim ve tekliflerin derhal tesırı go-

rülecektir. 

Fiyatlar inince taksilerin, şe~rin ı A 
muhtelif semtlerinde işliyen ot?busle- lanmvası 
rin denizde çalışan deniz nakliye v:ı-
s~larının. tenezzüh motörlerinın vasak o }an 
nakliye fiyatlarında tenzilat yap- 1 ~ l~ 
maları lazımgelecektir. Esasen °· /-:l ] 
tobUslerin . benzlnle karışık mazot Ql}VQnLQf 

·· ülmekte kullanmıya başladıktan gor . : Şehir, kasaba ve köy için.de avla.D-ı 
dir. Bu itibarla §imdide_n . bu. ::~ mak yasak edilmiştir. Av hayvanları: 
nakliye vasıtalarının tetkıkı ve her vakit avlanabilen, muayyen ıs 
zot kullandıkları anlaşılanların nak- manlarda avlanılanlar ve avlanmalaı'I 
}iye tarifelerinde tenzilat yapılması menedilenler olmak üzere üç sınıf• 

· ı da a"" muvafık görülmektedir. Benzı~ ve ayrılmıştır. Muayyen za~an ar 
51 

petrol fiyatları ucuzladığı takdırde lanılacak hayvanlann Nısan, Ma~ıl 
tı 1 dahi memnun kalacaklannı Haziran ve Temmuz aylarında avl ., 

sa cı ar y k k ları 11 
ve nakliye vasıtalarının artacagını mas~ yasaktır. Yasa arar daJI 

.. . 1 ç·· k .. garajlarda kul- komısyonları tarafından zama~ın P. 
soylüyor ar. • un u mevcut • evvel ilan edilecektir. Bu komısyo 
lanılmıyan bırçok arabalar .. lar valinin reisliğinde toplanarak xıı• 
tur. Bunlar benzin ucuzlayın~a, muş- haİlin avlanma müddetini tayin ed&
teri artacağı için işletilecektır. cek, soyu az olan faydalı hayvanlıı.rıtl 

yeniden çoğalmaları için tedbirler sla-

Türkkuşunda lmt•ıhan caktır. 

• Halde Yumurta, Patates ve 
Türkkuşu çalışmaları bu a~şaı:n bL 

tecektir. Yarından itibaren ımtihan· Soğan Paviyonu ı OS" 
lara başlanacak, Türkkuşu kampm.a Hale, yakında yapılmasına ba§ ·~ dl 
gidecek talebeler ayrılaca~tır. İmtı. cak ~an sebze halinden sonra bı SU 

hanlar do .. rt glin sUrecektır. Kampa üçüncü paviyon ilave olunacaktır. tc!ı 
ı .. ·· h · nda yalnız yumurta. pat!ı 

ı "d kler 30 Haziranda nonu sa a- pavıyo . . le ya· 
KADIKÖY SU Ş RKET1N1N gı ece ' . h imizden ay soğan ve ltmon Uzerıne muame 

sında bulunmak Uzere şe r 
1 

kt 
ÇIKARDICI MEMURLAR nlmış olacaklardır. pı aca ır. ~I 
Kadıköy su şirketi memurları, 29 • • • • • • • • .. • ........ • • • • ........ • .. • .... • • • • • ••• 

:~~~~T;;;::.· f ~=~~;~~i~ f' ... l'/·:·i( ·y i. ~ •• ~.: ..... ~ .. ~.~.!.ı..-
kftmete geçeceği için şirkot. çıkan- i .. • • • • • • • • • • • • • • • • • 
lan memurları ay sonuna kadar üc • '14 Haziran 937 Bugünkü Hava: BULUTLU 

e PAZARTESİ 

F azla yolcu aldığı iddia~iyle mah. retle çalıştıracağını bildirmiştir. ı· H zır· 40 
Ja bUrosile Nafıa vekaleti komiser- ' Yeşilköy meteoroloji istasyonun - 6ncı ay Gün: 30 1 353 kemeye \'erilen Tayyar \·apuru ~ .11 . . dan alınan malumata göre, havanın Arabt l356 Rumi ı t tmi ti leri, şirket milmessı er1nın ve me • b 1 tl 1 süvarisi Zeki kaptan berae e ş r. d' l . b Karadeniz sahillerinde u u .. u wve Rebiülahır: 5 Haz.iran: 

3 
• murların iddialarını ın emış ve ir yağışlı, orta Anadoluda mevzu ya.guş 

121 li 1 • 1 in kürek çekmek \'e rapor hazırlamıştrr. Kati satış mu- h ve diğer mıntakad~ bulu~u olması, GUne§: 4,27 - Öğle: ' 
1 

Beş yıllık köy kalkınma programı. 
nın 937 yılına ait kısmının tatbikine 
başlanmıştır. İstanbul köylerinde, köy 
varidatım çoğaltacak binaların inşası 
işine ehemmiyet verilmektedir. Köy· 
Jerdeki teftişler artırılmıştır. 

P 0 3-~:~: ~ğrenıneleri kararıa.5• kavelesi henüz imzalanınad.ığr için rüzgarların Garp istıkametınde~ ha- tkindi: 16,14 - A~şam: 1~~· 
t 1 t Nafıa vekaleti memurlara aıt hakla- fif kuvvette esmesi muhtemeldir. Yatsı: 21,44 - !msak: :__... 
ın mış ır. t . . --- t 

• rın kaybolmamasını emın edecektır. Dünkü Hava ıırc 

M &arif Veka~ Jeti, bin· Silivrı·de dı·. B_u maksatla _ _ kaU satış mukavelesiııe · k d h fif bu tir. Barometre 762 milim~tre. h8{a.ra1t 
- DUn hava, akşama a ar 9: . en çok 24, en az 16 sa.ntıgrıı.t o 

ğerl Beykoz mmtakasında ol· bır madde ılave olunması çok muh- lutlu geçmiş, rüzgarlar garp ıstıka-
mak üzere iki yatı mektebi açaeaktır. temeldir. metinden 10 kilometre hızla esm1'- kaydedilmiştir. 
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Karın Ağrısı ! 

Garp Paktına 
Doğru bir adım 

ıspanyada 1 Madritte Rejim Hainlerinin 
fur~~:~~:~arı K"a s a l a r l A ç z l d z · ı Amerikada 

Di5 ağnsı, baş ağnsı, diz ağmı da 
mttzlçttr amma kannağrısmm ezasi· 
le bunlardan hiçbiri boy ölçüşemez. 
Galiba onun l~ln olmalı ki; insanı 

fazla taciz edene: 

"'manya, . Fransa No· 
tasını iyi Karşılamadı. 
Çünkü u Notada Mü· 
~akeratı ilerletecek 
'f eni Bir Şey Yokmuş. 

londra, 13 (TAN) - Fransız 
hUkuınetinin yeni Lokamo adı 
~erilen bir Garp paktı hakkında 

İngiliz hükumetine tevdi etmi' 

'>lduğu nota, lngiliz ıiyui maha.

f ilince iyi karşılanmıftır. Nota 

henüz iyice tetkik edilmemit ol· 
duğu için alakadar mahafil fikir 

beyan etmekten çekinmektedir-

·I 

Aıle var • Grevcilere Karsı 

8Mılyon Çzktz Silahlı Gönüllüler 
Londra, 13 (TAN) •• Madrtd Londra, ıa CTAN) - Amerikada 

t k b
• grevler gittikçe şiddet peyda etmek-

bankalarındaki husus asalar I• tedir. Grev hareketi birleşik hükft -
""' • metlerden beşini sarmış bulunınak· 

rer araştırmıya fabl tutulmUŞ tadır. Michiganda Moureldeki gre~-

d ki b
•t ci nümayişinde inzibatı muhafaza ı-

ye repm düşmanı ol u arı sa 1 çin hükflmet üçyUz asker gönderm~ş, 
. • I . ayrıca belediye de polis kuvvetlen • 

olan kımselerın, kasa ardakı pa• ni takviye için iki yüz ki§i tutmıya 

- Eyyy! Karm ağnsı! derler. 
Ben hayatımda pek çok karın ağrı. 

sı g~ şüphesiz siz de bu tatsız 
ağrıyı tatmışsııın:dır. Karın ağınsı 
göbek clva.rmdan intişar eden ve ara.. 
sıra. yanlara ve arkaya \'W'8D bir ağ
ndır. Eskiden kanıJ ağrıyana küllü 
su l~lerdi. Sonradan anlıyoruz ki; 
bunun sebebi külün içindeki potasm 
midedeki ekşlllğl söndürmesi içinmiş. 
Şimdi bunun yerine karbonat yutu· 
yoruz. Li.kin ne olursa olsun şu son 
on sene zarfında her karm ağnsı in. 
sanın aklına bir apandisit korkusu 
getiriyor. 

.. h h••k"' müsaade almıştır. ra, mucevher Ve es amt U U• Youngstovn r:ıehrinde vali grevcile-
' • • • re iltihak "eden çelik sanayii amelesi-
mete irat kaydedtlmıştır. Mad· nin suahıarmı bırakmaıannı emret -

Doktorlann, hele cerra.hlammzm 
pek ziyade memnuniyetini mudp olan 
bu korku yüzünden apartmıanlar 1m. 
nıldoğnnu da. de\Tln karlka.tUrcüleri, 
mizahcılan epeyce tırtıkladılar. 

1 
miştir. Fakat şimdiye ka.dar bu emre 

rid'de bu şekirde top anan para itaat eden olmamıştır. Bunun üzeri-
• ne mahalli idare silahları zorla al • 

Smllyon peçetadaır. mak kararını vermi§tir. Po~i_:J. k~~ -
• vetleri bu işe kafi gelmedigı ıçın, 

Dört devlet murahhaslarının 1mzale.mlş ol- halk arasından gönlillülerden müt~-ler. • 

Bana sorarsanrı size tanıdığım bir 
doktonın bu hususta bana yazdıil ve 
hü,iyetlnl saklamakla. beraber lddJa.. 
suu cesaretle ortaya attığı ~u mektu· 
bu nakledeceğim: 

Berlinden alınan haberlere göre, 
.\.ırnan siyasi mahfelleri bu notanın, 
bıllıa.kereleri ilerletebilecek yeni bir 
Bey! ihtiva etmediğini, Fransız • Sov 
~et Paktını mlisamaha ile görmek 18.
tiıngeldiği ~man, Almanyanm katt 
te?ninat istemekt-. haklı olduğunu 
l\ö Ylenı.e ktedirler. 

lJnıuını fikir bu nota fk 'Fransa-
?\ ' ın__ Avrupa barışıklığuıa taraftar ol-
~llgunu ve ilk adımı atarak komşu. 
arına eı • uzatt.tğı mahiyetindedir. 
~<>tanm tetkikinden sonra., lngil

~re hUkfuneti, diğer alakadar dev
~Uere de malumat verecek ve müza 
erat için mUsait bir zemin hazlrla.. 

tıııya Ça.lır:ıacaktır. 
lngiltere hükfunetinin bu müzake

~tt Milletler Cemiyeti çerçevesi için-

Yunan Başvekili 
Y anyaya vardı 

dukları yeni anlatma, Valenciya ve Salamanca şekkil takımlar teşkil edil~. ve 9.1-

hükfunetlerine gönderilmek üzere hazırlan- l.Ahlandırılmıştır. Şehirde buyuk bır 
maktadır. Bu paktın birinci kısmında esas iti- mücadele başlıyacağl. ~mulmakta • 

·ı 1 ·ı · dır Vaziyet çok gergındir. 
ban e ecnebi kontro gemı erıne ıaygı ve em- B .. k yaletin valisi toplanarak 
~~ l •• 1 • ıraçe 
lspanyada iç harp,~ niyet mıntaka an tesısı me5e. eı~ ülkelerindeki grev hareketine bir ni-
vabanct milletlerin- mevzuu bahsolmaktadır. lkmcı hayet vermek için mUşavereye karar 

harp materyali d~ kıamı iıe daha mühimdir, çünkü vermişlerdir. 
nedfği bir tecrü burada kontrol devletleri vesai- Diğer taraftan Nevyorkta, Amerl
sahası oldu. tnke tine yapılacak muhtemel bir ta- kan Musiki Federasyonuna m~up 

\
yakıldı ve yıkıldı. Binlerce aile i arnızda dört devletin bunu ne ~ çalgıcı , ~rkestrasık ~1.mıyan s~e~ 

· b k tanı terketm k . maıarı protesto etme ıçın grev a 
evsız ar sız va e fekilde kartıhyacaklan teıbıt e- .__;Qlerdir 
zorunda. kaldL • • A el.Uus • • 

~ dılmektedır. Anlatma vrupa.-
,...,.._,...,...~~...,..~"",,.,__,__,_, \ daki ıiyui mesai birliğine bir B • J 

d 
batlangıç telakki edilmektedir. ır auam 

Fransa a l BUYUK BlR HAVA HARB1 v J 
Cümhuriyetçi İspanya. tayyareleri • 1'. Q Ç lT l / Ul 

J!:_P1Y ~pm~!~ ~~~~d!kı_ fik Yen
•• M alAı dün asi merkezlerinden Salamanca- Marsilya, 13 (A.A.) - Panama. 

ya dört büyUk hücum ya~lar ve Cümhuriyeti memurlan tarafmdan 
___ &:ıö.l%'1.nc:n. g6klcrlnde ı.aı tayyarele- h d t haricine çıkanlarak bir ltal • 

P • ril~, ~ük?metçi tayyareleri arasında ~ u vapuruna Dındirilmiş olan ve 

Atina., 13 (A.A) - Başvekil B. Me. 
taksas saat 9,15 de Yanyaya muva. 
salat etm4 ve kendisini karşılıyan 
kalabalık halk kü~esi önünde bir ııu· 

~egüs Diyor ki: 

4frika Milletl~rini 
4ncak Afrikaldar 

Yunan Komşumuzda 

Tayyare Günü 

ro 1 e müthış bır muharebe olmuştur. Mu • Italyan memurlarına teslim edilmesi 
h~I>;nin neticesi hakkında henüz l&zım gelen Italya tebeasmdan Le· 

Atina., 13 (Hususi) - Bütün işçi
ler bugün tayyare menfaatine çalış
tılar ve yevmiyelerini tayYare satm 
alınmak üzere teberru ettiler. \ 

Paris 13 (A.A.) - Pazartesi günü tafsilat alınamamışsa da, harbin onardo Morelli adında bir şahıs Fran 
öğleden sonraki kabine içtimamda sa b~langıcmdanberi bu kadar ~U~ sız dok amelesi tarafından ~rtan
lı sabahı parlamentoya tevdi edilecek bır hava ~uha.ı:ebesi yap~~adıgı soy larak otomobille kaçırılmış ve gemi 
olan mali proje son şeklini alacak - lenmek:edir·. Rivayete gore bu s~ • kaptanı polisi çağırıp kendisini tev-
tır. vaşa ~ ~llıden fazla tayyare işti - kif ettirmeye vakit bulamamıştır. 

Söylendiğine göre bu proje ile ha- ra.k etm:ı.ştir. Kaçağın izi kaybOlmuştur. 
... sılat tahminen dört milyar frank ka Valensiyada.n alınan haberler, dün idare Eder 
~ B 1 •k B k•ı• dar artacaktır. o civarda. bulunan Sagont üzerine tan ati8, 13 (TAN) -Sabık Habeşis. e ÇI G GŞVe 1 1 gelen iki asi tayyaresinin birkaç 

cu lnıparatoru Haile Sclasiye gazete. .;..ı 1• y • S k K•• •• •• bomba attığını ve Valansiyaya doğ-
ere b t Sö. 1 Hareket Et 1 enı a arya oprusu dik . eyanatta bulunmuş ur. Y e· ruldukları zaman bataryalar tarafm 

ti 
1
.erine nazaran Negüs sadece Cibu. p ris 13 (TAN) _ Evvelki gün B H ft A 1 k dan kaçırıldığım, bu tayyarelerin sa 

d §ınıendiferleri dolayısiyle İtalyayı bur:ya 'gelmiş olan Belçika Başvekili U a a ÇI aca hile takriben 14 mil mesafede bir 
ava et · k · d H · tar civ nııyece • a~ı ~man ~· a. B. Van Zeeland §erefine beynelmilel İzmit, 13 (TAN Muhabirinden) - harp gemirisi üzerine konduklarını 

dilı:n· armda çlftlıklerıne vazıyet e- serginin Belçika pavyonunda bir res- Bolu, Düzce, Hendek ve Adapazarı bildirmektedir. 
li ış olmasmı da mevzuu bahsey- mi kabul yapılml§tır. Yollarını biribirne bağlıyan 108 metre Diğer taraftan Madrid cephesinde 
ı~~C~ktir. Ayrıca, büyük A vnıpa dev Resmi kabulde, Leon Bluın ve uzunluğundaki yeni Sakarya köprüsü ise, Cümhuriyetçi ordular düşmanı 
ta.kert Yatı~da teşebb~~lerd~ bu~una. zevcesi, hükumet Nazın Chauteınps bu hafta içinde açılacaktır. Köprtinlin Penarroya'dan püskürtmüş, asilere 
to ve Afnkada kendısıne bır mıktar Hariciye Nazıt' Delbos, Ticaret Na- açılış resmini bizzat Nafıa Vekili B. ağır zayiat verdirerek geriye çekil • 
lôPra~ ~erilmesini istiyecektir. Negüs zın Bastide bulunmuşlardıt. Suvare Ali Çetinka.ya yapacaktır. Vekil şere. miye icbar etmişler ve mühim mik _ 

tlerını §U cümlelerle bitirmiştir: Pariste bulunan bütün diplomat- fine Adapazarında Çarh suyu kenarın tarda malzeme ele geçirmişlerdir. 
''A. lılar !rika milletlerini ancak Afrika. lan ·toplamış ve QOk parlak o:ınuş - da 75 kişilik bir ziyafet verilecektir. Asi membalarınm verdikleri haber 

lometre uzakta bulunmaktadır. 
Dün saat 14 te asi kıtalar Bask 

milislerinin son müdafaa hattını da 
yarmış olduklarını iddia etmektedir· 
ler. 6 kilometre uzunluğundaki bir 
cephe üzerinde Bask kuvvetlerini ar
kadan çevirmiş ve geriden hücum 
etmişlerdir. Bu taarruzda Baskların 
zayiat.t pek ağır olmuştur. Valansiya 
hükfuneti tayyarelerinden iki bom -
bardıman tayyaresile, üç avcı tayya 
resi düşürUlmUştlir. 

Leon cephesindeki mevzilerde de 
ilerlemeler olmuştur. Dün hükfımet 
kıtaatı Aragon cephesinde birkaç ke 
re taarruza geçmişlerdir. Asiler, bu 
taarruzların geriye püskürtüldüğünU 
bildirmektedirler. 

lan ıdare edebilir. Nitekim Habeşis.. tur. Belclka Başvekili Van Zeeland --=====--=== ...... ------ ler, Bilbao etrafındaki çemberin son 
a da hrua sUkünet teessüs edememiş bugün Cherbourg'a varmış ve saat nıerikaya götürecek olan Berengaria derece daraldığını bildirmektedir. A
b~ası ve ltaıyanlarm katliamlarla akşam sekiz buçukta, kendisini A - vapuruna binmiştir. si kuvvetleri Bilbao şehrinden üç ki-
d e liabeş milletinin hürriyet ferya- ------------------------------------------------

:aı SUsturamamaları buna en açık D 11 tl A ·d k ı s M 1 k 
bı lnı::~tor bu söilerden sonra oto. o r e r r as l n a l on l sa 
h0?i~ine binerek siyasi ve hukuki mil. 
tir~ Profesör Sez'i görmiye gitmiş. A bnanyanın DoyçJa.nd zırbhsı

IJ nm l4ipanya sulannda bom· 
hllrdıman edilmesi ve Alman zırh. 
blarmm Almeria.'yı bombardJmaıl 
ederek mukabelede bulunması üze-

Alman Dış Bakanının 

Peşte Ziyareti ' rlne İspanyayı kontrol ve tspaoya 
l')lerine ademi müdahale sistemi 

) liudapeşte, 13 (TAN) - Alınan
a bqJ Bakanı B. Von Neurath bu -

~~ B. Daran~i ve diğer devlet adam 
tile görUşmUştiir. Bu gece Harici-

~ 1'razın Bay Kanya, Alman misa
b r §erefine bir ziyafet vermiş ve 
t~nda karşılıklı nutuklar söylenmiş
ta;· Bu nutuklarda, iki devletin, I • 
'l'e:a Ve Avusturya ile el birliği ede
t Merkezi Avrupada sulhu muha
...,~Ya çalıştık'arından bahsedilmiş 
e ıleris"ı . . d b" . b" l" t· ıçın e devamlı ır ış ır ı-

~· tenıenui edilmiştr. 2 vafet, çok sa-
ı~t bir hava içinde geçmiştir. · 

ti on Neurath bugün Naip Horti'yi 

11t~t etmiştir. Kral Naibi, kendisi
ltı ogle Yemeğine alıkoymuş ve bu ye. 
~kte Macar Dışişleri Bakanı ile se· 

er de ha.zır bulunmuşlardır. 

mühim bir buhran g~irdi. Aylarca 
devam eden çetin müzakerelerin ve 
tehlikeli miinakaşalann ınaJısulU 
olan ademi müdahale ve kontrol sis· 
teininin yıkılması İspanya mesele. 
ıd yeniden beynelmilel bir tehlike 
yapabilirdi. Çünkü göntillüler akım 
yeniden ba.~lar, herkes iltham etti. 
ği tarafa sllih ve mühimmat yetiş· 
tlrerek galebesini temine bakar, bu 
çeşit hareketler, İspanyada kopan 
yangmm hUtUn Avrupaya sirayet 
etmesi için bir başlangıç teşkil e
derdi. 

İngiltere büki'ımetl buna karşı 
gelmek için derhal faaliyete girişti 
ve ademi müdahale ile kootrol sis. 
temini konımak için birtakım tek. 
Dflerl llerl sUrdti. Bu teklifler e\'Ve· 

~·······················································ı 

······ ~ ~~~ ~ ... ?.~.~~ ... ~'~ ... ~.?.:~~.~ .... .J 
la kontrol vazlf esi Ue mükellef olan kip edecekleri hattı harekete dair 
İngiltere, Fransa, Almanya, ve İtaL kararlar vermişlerdir. Bu karara.la.. 
ya h&J'lclyelerl tarafından müzake- ra. göre Doy~land hadL"68lne benzer 
re edllıniş ,daha sonra Londrada bir hldlse da.ha vuku bulursa dört 
dört devlet mümessili tarafmdaıı bir devlet mümessilleri blrlblrlle müşa· 
kere daha müzakere edildikten ıııon. vere edecek n takip edilecek hattı-
ra, dün verilen haberlere göre, dört hareketi kararlaştıracaklardır. 
tarafmdan kabul edilen bir anlaşma Bu anlqmada.n sonra yapdacak 
§ekline konmuştur. ~. kararlaştınlan şeraiti İspanyada 

dövttşen iki ta.rafa anlatmak ve mu-

A nlaşmanm esaslan şonıardlr: 
Dört levlet tıcıpanyada dö

vüşen iki ta.rafın emniyet mıntaka.. 
lanna bam.i hürmeti göstermesini 
talep edecek, Deride bu emnlyet mm. 

vafakatlerini almaktır. Muvafakat 
alındıktan sonra. Almanya Ue İtalya 
ademi müdahale komitesine ve kon. 
trol sistemine avdet edecekler ve bu 
SUJ'etle Doyçlandm bombardıman e· 
dllnıe81 yttztlnden hi.sd olan buhran 

takalarının genişletilmesini, sonra bertaraf edllmlş olacaktır. 
Doyçan.Jdm bombardımanı glbl hl. Halihazırda hüküm süren kanaa-
di°"lerln tekeniiriine meydan veril· 
memesini istiyecektir. İspanyaya a· 
it bu taleplerden başka dört devlet 
te bir hadise vukuu takdlrlnde ta-

te göre Vali.nstya hükfuneti De Sa.. 
lamanka hüklımeti bu !}er&itl kabul 
edecekler ve ademi müdahale siste· 
m1nln yıkılmasına saik olmaktan çe-

kineceklerdir. 
Bu buhranın bertaraf edilmesi ü.. 

zerine sıra İspanyada Ud taraf le
hinde harp eden gönüllWerl bu mem.. 
leketten çıkamııya gelecektir. 

A demi müdahale komitesi bu 
meseleli halle muvaffak o. 

hırsa lspaııya harbi A vrııpa sulh ti· 
nü tehdit eden mahiyetini kaybeder 
ve tam mi.nasiyle dahili bir harp o· 
Jur. HattA o zaman, dahili harhin 1L 

zayıp gitmesine karşı blrtakmı ted· 
birler almıya imkin bisd olur. Bu
günkti şerait ise buna müsait değil. 
dir. Çünkü Valanslya hükfunetl, 
yalnız dahDi bir isyan Ue değil, ayni 
zamanda harici bir istila Ue de uğ· 
raşbğmı pek hakb olarak iddia et
mekte ve bu da. yapdacak bJr tavas.. 
sutun netice vermesine mi.nl olmak· 
tadil'. 
Yabancı gönüllüleri ispanyadan 

çıkarmak meselesinin sUratle halli 
Avrupa sulbüne yapılacak mühim 
hizmetlerin biridir. 

Apandisit Bolluğu,, 

Nazar değsin: Allah azaltsm dl • 
yeceğlm amma bu hastalık t.orik 
bolluğunu da geçti. Kimin kamı ağ. 
nsa derhal meslekd&.5lanm "apan· 
disit,, teşhisini yapıştırıyorlar. O· 
tuz beş senedenberi pratik hekim. 
lik ediyorum. Daha otuz beş tane 
hakiki apandisit görmedim. Bugttn. 
kü hocaların hocası Mareşal Cemi
le de sorarsanız ayni cevabı alıl'Sı· 

DiZ. 

11.albukl görüyor ve l5ttfyormn 
ki; birkaç ımıedenberl her kimin 
karnı ağrısa hemen ameliyat masa.. 
tına yatırıyorlar. Zavallmm kanı{. 
m deşiyorlar. Apandisi sağlam da . 
olsa kesip çıkarıyorlar. Halbuld bu 
bastaıann hemen onda seklzl bir 
lld ay sonra tekrar karın ağnsm
dan ıMyete başlıyorlar, çUııkU 

teşhis ~ lro11D1uştur. Bugün 
belki elli sebepten lnsamn kamı ai· 
nr. Ben şahıslardan bahsetmlyece. 
ğlm. Fakat sözlerlmln fenni bir ha.. 
klka.t olduğunu namusumla temin 
ederim. 

Aman Allah saklasın! Sizin de 
bngU.nlerde kammız ağrıma.sın. Be. 
men ameliyat masa.~ma yatırırlar. 

Bunun önüne geçilemez ml ! Ben· 
ce geçilir, Her doktor, "apandisit 
teşhisi koyduğu hastalığın bid ve .. 
ya müzmin apandisit olduğunu ,.e 
ameliyattan sonra sanc:rlarm nttk. 
setmlyeceifnl,, taahhüt eden bir se.. 
net vermelidir. Eğer bu usul bir 
kanuni müeyyideye de bağtamrsa 
apandl4iit vakalan hemen onda ye
diye iner, zaten kloroformlu ame. 
Uyatlar için Uç dokt.onm fikrini 
sormak mecburiyeti kanunlyesl de 
vardır. 

Halbuki şimdi böyle şey yok! O .. 
nun l~in de apandisit va.kalan çok.,. 
Mektup sahibi doırtorun söziinti t.e

}it veya tekzip edebilecek halde değl• 

Um amma apandisit lifmm da bu son 
zamanlarda dillerde çok dolaştıfnq 

batta vaı>tığı apandi4'lt ameliyelerinin 
~kluğo De ~hret bulmuş bir opera.. 
törün kendisi de apandisit olarak: 

- Apandisit ameliyesi yapa yapa 
nihayet kendi aDBDdisl.mlz de basta. 
landı, dedJğlnl işittim. 

Apandisit ameliyelerf bakkmda 
meşhur bir fıkrayı size bn mllnase
betle yazayım. 

Ameliyat yapnu~lar, bitmiş. Hasta
nın karnını diıkmt,ıer. Sonra operatör 
ameliyat salonundan ~kını.,. Hasta. 
bakıcısma: 

- Bak, benim muanm Ustttnde 
gözlüğüm var, getir bana! demiş. 

Bastabakıcı gözlüğü aramış bula. 
mamı§. Salonu altüst etml.~ler, bula
mamışlar. 

iki gUn sonra hMtada blrtaknn 
gayritabii elemler ve lraz 5:Örtilmüş. 
Henllz yapı~madan kammı tekrar ~· 
mışlar ve profesörün göztuwinU 01"&. 

da bulmuşlar. GözlilğUnU buJnnca se.. 
vinen operatör: 

- Helal malmış, kaybolmadı. de
miş. Geçmiş olsun ctımleye. 

(Aman doktor dostlar! Dantmaca 
yok? Şaka edlyonnn.) 

B. FELEK 
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Kavgadan Sonra 
Hôkime Gittiler, 
Fakat Barıştdar 

Komisyoncu Celalettin, İsmail Hakkı ve Necmi evvelki gün 
gece Sirkecideki bir birahaneye gitmitler, rakı içmitler ve iddia
ya göre, titelerin adedie çoğaldıktan sonra da garson Hürmüıle 
kavga etmitlerdir. Bu kavga garsondan birahane müsteciri Muı
tafaya da geçmİf, derken birahanenin içi altüst olmuf, müşteriler 
kaçmıf. Birahane müsteciri Muıtaf a da hakarete uğramıttır. 

=-ı Biraz sonra bu kavgaya polis yetiş. 
•------------, 1 miş ve Uç arkadaşı yakalıyarak meş-

D • f ,. · "' • hut suçlar mtiddeiumumiliğine verD lr no er ıgın miş, oradan da Sultanahmet sulh Ü.. 

çlincU ceza mahkemesine verilmişler. 

Defter ve di~akim iki tarafa barışma teklif et-
u j ti. Davacılar patırtı yüzünden mUşte-
n eSG/) arz rilerini kaybettikleri için zarar ve zL 

yanları olduğunu söylediler. Hakim 
I fk 'k J 'l ' sulh meselesini konuşmaları için onla. .e l euı 1 goı ra çeyrek saat müsaade etti ve kori-

dorda 17,5 liraya sulh oldular. Suçlu-
l\liiddelumumilik bir ihbar 

üzerine Ueyoğlu beşinci noter
liğinin defterlerinde tetkikat 
yapnuya lüzum görmüştür. 

Tahkikatı mUddehımumillk bi· 
rincl tetkik şu.be l yapmakta.. 
dır. iki gUndenberl, hattat İs
mail Hakkının da dahil oldu~u 
bir heyet mUddelumumilikte 
defterler üzerinde tetkikat 
yapmaktadır. İhbarda belediye 
pullannm kullanılmadığı da 
bildirildiği için bu hu usta be
lediyeden de malUmat isten. 
miştir. 

Kamyonun 
Kıydığı 
Çocuk 

Bundan bir müddet evvel Ortaköy 
tramvay caddesinde komisyoncu Ne
catinin cocuğuna, idare etmekte ol
duğu kamyonla çarpan ve çocuğun 
ölümUne sebep olan Şoför Nihadın du 
ruşmasına diln 4 UncU asliye mah • 
kemesinde devam edildi. 

Davacı vekili, ehlivukufun verdi
ği rapora itiraz etti ve geniş yolda 
bu kazaya ve neticede ölüme sadece 
soförUn dikkatsizliğinin sebep o1du
ğunu ileri sUrdU, tekrar mahallinde 
bir keşif yapılmasını istedi. 

Hfıkim, kısa bir müzakereden son
ra davacı vekilinin bu isteğini kabul 
ederek duruşmayı başka bir güne 
bıraktı. 

Çocuk 
P.1ahkemeleri 

Yurdumuzda yeniden kurulacak ço. 
cuk mahkemeleri için tetkikte bulun
mak üzere yakında iki adliye mUfettl 
ışi Avrupaya gönderilcektir. Müfettiş 
Ier Avrupa.om muhtelif yer!erinde ya 
pacnklan tetkikleri bir rapor halinde 
Adliye Vekaletine bildireceklerdir. 

Manto Hırsızı 
Alı Aya 

Mahkum Oldu 
Laleli caddesinde inhisarlar tlitUn 

eksperi Hakkı Yılmazın karım Mef
:nıze evinin Ust katında otururken 
meçhul birisinin eve girerek iki man
tosunu çalıp kaçtığını görmUştilr. Ka 
dının feryadı üzerine polis Rifat tara 

ların yanında 10 lira varmış bunu da. 
vacılara verdiler. 7 ,5 liralık ta bir ka. 
ğıt imzaladılar. Bundan sonra haki -
min önüne çıkan şikayetçiler davıtla
rından vazgeçtiklerini söylediler. HR. 
kim de davanın sukutuna karar verdi. 

Bir Büyücü 

KctdJn Yakalandı 
Eyüpte Kızılcamesçitte Balcı yo

kuşunda 44 numaralı evde Feride a
dında bir kadının ötedenberi büyü • 
cUlük yapmakta olduğu haber alın
mış ve zabıta, evi tarassut etmiye 
başlamıştır. Nihayet evvelki gün ba
zı yabancı ziyaretçilerin filrdiği bir 
sırada pofüıler evi basmışlar, bü
yücü kadını iş üzerinde yakalamış
lardır. 

Büyücü kadına ait birçok alet ve 
kağıt parçalan bulunmuştur. Suç
lu 'icadın, tahkikat evrakile birlikte 
adliyeye verilmiştir. 

Motosikletle 

Gezerken 
Dün, Kadıköyde Melih adında b~r 

genç, bir motosiklet kiralıyarak bır 
gezinti yapmak istemiş, motosikle~i~ 
arkasına arkada§lan Ali ile Emmı 
almıştır. 

Motosiklet bütün hızıyle Telefon 
caddesinden geçerken bir arabaya 
çarpmış, neticede arkada bulunanlar 
dan Alinin ayağı kırılmıştır. Yaralı, 
Nümune hastanesine yatırılmıştır. 
Suçlu Melih adliyeye verilmiştir. 

Hapisten 

Tekrar 

Çıktı, 

Yakalandı 

Dün hapisaneden çıkan sabıkalı
lardan Knmil, doğruca Papasköprü
sündeki topal Yaninin evine gitmiş. 
kızı Atinaya taarruz ettikten sonra 
cam ve çerçeveleri kırmıştır. KD.mil 
yakalanarak müddeiumumiliğe ve
rilmi§tir. 

' 

Çolak Hayri 
Eski arabacılar kahyası Çalak 

Hayrinin Eliza adında bir kızı evin
de altı gün hapsettiği ve bir kavga so 
nunda zavallının dişlerini kırdığı an
laşılmış, cürmümeşhut mahkemesi 
tarafından tevkif edilmiştir. 

Askerlik ışleri 

Üsküdar Askerlik şubesinden: 

(BAŞMAKALEDEN MABAAT) 

M ·ı ıA } /, H:, -,J r°"" 
1 1 '3,J1 L,) 

Beraberlik 
Kudreti 

(Başı 1 incide)' 

Cumartesi Kamutayda Türk ~i: 
liğinin çok giizel tezahürlerını 

gördük ve derin bir ferah duyduk. 
Atattirkün 13 senedenberi bliyük iti
nalarla ve emeklerle kurduğu çift -
tikleri millete hediye etmesi ve Trab 
zondaki temaslarına ait memnuniyet 
li ihtisaslarını Başbakan vasıtasile 

millete bildirmesi bu tezahürlere ve
sile oldu. 

Atatürkün Başbakana olan tel • 
grafı, şu sevgi dolu sözlerle bitiyor: 

"Benim bu derin sevincimi blitlin 
memleket ve millete, senin ağzından 
neıkadar iyi söyliycbileceğini takdir 
ederek gözlerinden muhab!:>ctle öpe
rim." 

Jsmct InönU Atatürkün en yakın 
çalışma arkadaşı sıfatile Şefin ihti • 
saslarındaki manaları çok derinden 
duymllştur. Kamutaydaki nutku, Bil 
yük Türk ailesi içinde candan sevgi
nin ve beraberliğin pek kıymetli bir 
ifadesidir. 

B aşbakan, Türk milletinin başl_ı 
başına kuvvet ifade eden nadır 

milletlerden biri olduğunu Kamuta· 
yın sUrekli alkışları arasında söyle
dikten sonra 'l'ürk milletinin göster
diği samimi beraberliğin, bu kuvveti 
veren amillerin başında geldiğini anla 
tıyor ve şu sözleri ilave ediyor: 
"Türk mllletinin Ataturkün etrafın -
da bir tek vücut gibi hareket için ha 
zır bulunması hakikati ve dünyaya ve 
rilen bu kanaattir ki, onun başlıca 

kudretini teşkil et .1ektedir ... Büyük 
Şefimiz ve milletimiz beraber olarak, 
bir vücut gibi, sevgide ve bağlılıkta 
beraberlik göstermekten bu memleke 
tin kazandığı kudret, bütün kudret -
!erin başında gelir ve birçok millet -
!erin hasretle, hayranlıkla gıpta et -
tikleri bir varlıktır.,, 

B UyUk Türk ailesi içindeki bir
lik ve ahenk ihtiyacını şuurlu 

bir surette duymıyan Türk vatandaş 
lan varsa .t:Saşbakanm ~ozıerı uzerın 
de ehemmiyetle durmalarını ve de -
rin derin düşünmelerini tavsiye ede
riz. 

Her Türkün ilk vazifesi bu can -
dan tesanütte beraber olmak, etra -
fına nikbin, güvenli ve neşeli ~ir ha
va yaymaktır. Ne tesirle olursa ol -
sun, milli tesanüdün haricinde kalan 
ve menfi düşüncelere saplanan fert
ler, bilerek bilmiyerek memleketin ve 
ileri gidişin düşmanı olan cereyanla
ra alet olmuş olurlar. 

M illi birliğin manası, her me
selede her vatandaşın dü

şünce ve iştihadmm mutlaka bir 
olması demek değildir. En verim
li bir ileri gidiş, muhtelif usul 
ve yolların verim bakımından ser
best ve müspet bir surette müna
kaşası suretile temin edilir. Fakat 
böyle mUspet münakaşaların inkişa
fı da, memlekette tam bir milli bir -
lik ve beraberlik ve pürüzsüz bir ai
le emniyet ve ahengi bulunmasına 
bağhdır. Memleketin harici ve dahi
li inkişafına ait hiçbir yol tasavvur 
edilemez ki, milli ~irlik ve güven sa
hasınnt haricinden geçsin. 

Ahmet Emin YALMAN , PARiS 
Sergisinde ' 

4 Temmuz Şenliklerini 
Sabahlara kadar doya doya gö

rebilecek grup, tam 
1 TEMMUZDA 

Istanbuldan hareket ediyor. 
Acele kaydolunuz. 

30 TEMı~UZOA 
hareket edecek büyük seyahat 
için yerler azalmıştır. Hemen 
kamaranızı kapatınız. Müracaat· 

NATTA 
1 fından yakalanan hırsızın sabıkalı

lardan Muzaffer olduğu anlaşılmış 

ve derhal cürmümeşhut mahkemesi
ne sevkedilmiştir. 

Muzaffer, hadiseyi olduğu gibi an
latmış mahkemece 6 ay hapsine ka
rar verilmiştir. 

Bir Sabıkalı Arkada,ını Vurdu 
Dün sabah saat sekizde Uzunçarşı 

da sabıkalılardan Ali Osman ile ar
kadaşı Cemal arasında bir mesele 

1 - 332 doğumlu ve bunlarla mua· j 
mele gören askeri orta ehliyet.name
li bulunan kısa hizmet şeraitini ka
zanmış erler 937 yılı temmuzun bi -
rinci gUnU yedek subay ~ulunda ju 
lunmak Uzere sevk edileceklerdir. Eh 
liyetnamelerile birlikte haziranın yir 
mi sekizinci günü şubeye gelerek sevk 
muhtnralarını almaları. 

- Beyoğlu, Telefon: 44914 -

Muaşeret Hakkında 

Konferans Verilecek 
Beyoğlu Halkevlnden: 

15 Haziran 937 Salı gUnli saat 18,30 
da evimizin Tepebaşmdaki merkez bi
nasında bir toplantı yapılacaktır. 

1 - Konferans: Eski ve yeni mua. 
şeret telakkileri mevzuunda (Bay Se
mih MUmtaz) tarafından. 

1 
yüzünden kavga çıkmış, Ali Osman 
Cemali iki el ateş ederek yaralamış
tır. Suçlu, kaçmıştır. Aranmaktadır. 
Cemal hastaneye yatırılmıştır. 

2 - Kısa hizmet şeraitini kazan -
mış olup ta tam yüksek askeri ehli
yetnamelerini henUz f1\lbeye kayıt et 
tirmemiş olanların da Ağustos sonu 
na kadar şubeye gelerek kayıtlarını 
yaptırmaları ilan olunur. 2 - Bu toplantıya herkes gelebilir. 

İngiliz gazete
lerine göre 

(Başı 1 incide) 
baştan başa hainler ve casuslar elin 
de kalmış saymıya imkan yoktur. 

O halde hakikat ne merkezde -
dir? 

Bu ardı arkası kesilmiyen, sonu 
gelmiyen tevkiflerin, muhakemele -
rin ve mahkumiyetlerin hikmeti ne? 

Moskovadn.n gelen haberler bu nok 
talan tavzih etmiyor. Yalnız dün, 
Leningrattaki maden, makine, inşa
at, gemicilik, lastikçilik ve alimin -
yomculuk işlerinin sabotaja uğradığı 1 
bildiriliyordu. Bu işlerle alakadar o
lan teşekküller Baltık vapurları 
tröstü, Murmanak demiryolu, ve Ki
rof tröstüdür. Moskovada Mareşal 

Budiyenni harici müdafaa birliğini, 
müdafaa hazırlıklarını berbat etmek 
le itham etmiştir. 

Ziraati elektrikleştirmek idaresi, 
bir tahrip yuvası şeklinde takbih e -
dilmektedir. Moskovada gıda madde 
leri tevziatmdaki suiistimal teşhir e
dilmiş, daha sonra hafif sanayi, men 
sucat, ayakkabı ve cam fabrikaların
da yapılan suiistimaller bunu takip 
etmiştir. 

Uzak Şarkta 
Uzak Şdrkta da bir sürU tevkifler 

yapıldığı haber veriliyor. Haborvsk, 
Kam~atka ve Bıro=>jan Yahudi Cüm
huriyetindeki fırka katipleri mevkuf 
lar arasındadır. Bunlardan başka U
zak Şarktaki en belli başlı sanayi i
dareleri rüesası da tevkif edilmişler
dir. 

Ordudaki tasfiye de devam etmek -
tedir. (Seıkiz kumandan idama mah
kum edilmiş bulunuyor) 
Diğer taraftan Mareşal Budyenny 

Moskova kumandanlığına tayin olun
muştur. 

Mevkuf Generaller 
Ordu erkanından mevkuf olan di

ğer zevat arasında şu isimler göze 
çarpmaktadır: Müdafaa komiser ve
kili general Aksnis, Moskova kuman 
danı General Gorbachev, Moskova 
askeri akademisi reisi General Kork, 
ordu harici şube şefi General Guek
ker vesaire. 

Daha küçük rütbeli birçok zabitler 
,:ı,. ıııev1cııf bulunııvorlsır 

Hülasa tasfiye devam ediyor. Bu 
vaziyet karşısında akla gelen bir su
al şudur: 

Daha sonra ne olacak? 
Kazanovitch ile Voroşilof hakkın

da da birtakım şayialar yapılıyor. 

~Iuhakkak olan bir nokta, Stalinin nü 
fuzunu yükseltmekte olduğudur. Baş 
ka her şey mUphem. 

iDAMLAR 
Moskova. 13 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Tukaçevski, Yakir, Dubereviç, 

Eideman Feldınan, ve Punta hakkın 
da so·ıy~tler Birliği temyiz mahke 
mesinin hususi heyeti tarafından ve
rilen kul'6una dizilmek suretile idam 
kararı 12 Haziranda infaz edilmiştir. 

Voroşilof Bir 
Tebliğ neşretti 

(Baı:ıı l lnclde) 

sun memleketimizde Sovyet rejimine 
nihayet vernıek, S~v~et iktidarını or 
tadan kaldırmak, ışçı ve köylü hü
kumetini devirmek, mülk ve fabrika 
sahiplerinin boyund~ruğunu iade et
mekti. Bunlar, parti ve hUkumet zi
mamdarlarının katlini hazırlıyorlar, 
milli e«onomide ve memleket müda 
faası eserinde her tUrlü sabotajı ya
pıyorlar, Kızılordunun kuvvetine za 
rar vermiye ve bu ordunun müstak 
bel bir harpte bozgunluğunu ihzara 
tevessül ediyorlardı. Sovyetler Birli
ğinin dilşmanlarına devı:timizin as-

Atatürk şehri
mize döndü.ler 

(Ba~ı 1 incide) 
CUmhurreisimiz Atatürk, lstanbula 
avdet buyururlarken Trabzonlula -
rm haklarında gösterdikleri candan 
bağlılığa karşı pek mütehassis ol -
muşlar ve bu tahassüslerini üçüncü 
umumi mtifettiş B. Tahsin Uzere hi
taben lıitfettikleri şu iltifatname ile 
bildirmişlerdir: 

"Mın takanızı görmek ve ora -
da bulunmak için düşUndUğüm 
plana göre, çok günlerin geçme
si tahmin olunabilirdi. Ancak, 
benim müfettişlik mıntakasının 
içine girememe mevsim müsait 
olmadrğını ve bunu karşılıyan 

senin çok geniş ve yüksek tedbir 
ve zekana tetabuk eden vaziyet 
leri Trabzonda gördükten sonra 
artık bir dakika dahi seyahat 
ve ikametimi uzatmakta mana 
görmedim. 

Sizi takdir edereıt ve sizinle 
iftihar ederek Trabzondan şim
di ayrılıyorum. Ben ayrılırken, 

Trabzondan bUtün Şark vila -
yetlerine ~enim derin muhabbet 
!erimi ve Ti.irk Şarkın 18 sene 
evvel bana gösterdiği itimadı 

ve daha yüksek ve daha feyizli 
kuvvet vekndret membaı olraka 
tanıdığımı onlara benim tara • 
fımdan lutfen bildiriniz.,, 

K.ATATÜRK 
Umumi MUfettiş B. Tahsin Uzer, 

yUksek Atanın bu çok değerli iltifat
larmı bugUn neşretmiştir. Bu mUna
sebetle saat 18 de Halkevinde büyUk 
bir toplantı yapılmış, Büyilk Atanın 
bütün Tilrk Şarka yolladıkları sev
gi, muhabbet ve selamları hald<a bil
dirilmiı;;tir. 

Büyük Önderin Trabzonlulara ve 
biltlin Doğu halkına karşı lfıtf ettik -
leri değerli iltifatnameyi umumi mü
fetti.ş B. Tahsin Uzer, şu beyanname 
ile Doğu illeri valilerine tebliğ et -
miştir: 

Trabzon, Karadeniz ve Doğu 
diyan civanmert evlatlarına 

Reisicümhur Atatürk, Trabzona 
teşrifinden ve temiz yürekli halkın 
gösterdiği samimi, kalbi sevgi ve 
- -.\..-4'-- .,.-- _.,,.. . ..-.. ........ _.,,..,..._u"' .ı 

pek çok .memnun oldular, müteşekkir 
kaldılar. Bu yüksek cfuygularmı siz 
evlatlarına birer birer söyleroekliği 
mi, selamlarile bildirmekliğimi bana 
defaatla emir buyurdular. Trabzon
da geçirdikleri tatlı ve neşeli zama
nın hatıralarında unutulmaz iz ve e
ser bıraktığını telirarladılar. 

İradeleri, bana şifahen söyledikle
rini gösteriyor. Resmi dajreler~e.' b_e 
lediye ve Halkevinde gördüklen ıntı
zamdan ayn ayrı hoşnut kaldıklarını 
bildirdiler. Mektep yavrularının gös
terdikleri intizam, mükemmeliyet 
ve bilhassa cuş ve huruş halindeki 
sevgilerinden pek ziyade sevin~ikl~. -
rini, bunları yetiştiren kıymetlı kul
tür elemanlarına, öğretmenlere ay -
rıca selamlarının tebliğini, hepsinin 
gözlerinden öpttiklerini ve cümlesi -
nin vatan ve milletin birer kıymettar 
uzvu olarak yetişmeleri yolunda te
menniyatta'. bulunduklarını söyle • 
diler. Hülô.sa Trabzonun sevgi ve 
saygı ile bağlanan ve samimiyetle 
dopdolu olan sıcak muhitinden. n~
şe ve şetaretlerinin son haddı ı
çinde ayrılmayı münasip görerek 
hareket etmek kararını verdiklerini 
ve bunu böylece aynen size tebliğ et
mekliğimi bana bir vazife olara.k ver 
diler. lşte ben de bu tahassüslerile 
medeni rüşiltlerini bihakkın ispat e
den Trabzon, Karadeniz ve Doğu di
yarı halkına minnet ve şükran duy. 
ınılarımla bu ulvi vazife ve farizayı 
:da etmekle kıyamete kadar bahtL 
yarım. Varolunuz. 

Uc:üncü Umumi Müfetti~ 
Tahsin UZER 

Trnbzon ve diğer büttin Doğu mem
leketleri halkı sevinç içindedir. 

, keri esrarını satıyorlar, h.ızılordunun 
1 şerefli kuvvetini baltalıyorlar ve u-
1 mumiyet itibarile harici düşmanın 
Sovyetler Birliğine karşı taarruzunu hakiki çehrelerinin meydana çıkmı -

1 tacil için her şeyi yapıyorlardı. Bun 1 yacağından korkarak milletten ve 
l ıar, hainane bareketlerile, cephenin 

1 
Kızılordu askerlerinden kaçıyorlar • 

: lıu}esi ve askeri hare~atm idaresi sa- dı. 
1 hasında doğrudan dogruya ihanet ve Casusların, faşist burjuva memle-
sabotaj hareketleri ile, bir harp ha - ketler erkanı harbiyelerine doğrudan 
!inde Kızılordun un :ephelerde boz - doğruya merbut bulunan ele başıları 
gunluğunu ve Sovyet hUkümetinin Sovyet adaletinin layık oldukları ce
devrilmesini temin ooeceklerine gil - tasına uğramı§lardır. Sovyet iktidan. 
veniyorlardı. Efendilerinin ve yaban- nın sadık ve emin mesnedi olan işçi ve 
cı bir devletin faşist askeri mahfelle köylünün kızılordusu sağlam vilcu
rinin yardımını bekliyorlar ve bu yar dunda bu yarayı açıyor ve süratle iza 
dım mukajilinde Sovyet Ukranyası- le ediyor. Düşmanlar yanlış hesap et
nı vermeğe ve memleketi parçalamı- mişlerdir. Kızılordunun bozgunlu~nu 
ya amade bulunuyorlardı. Bu hain - gÖrmiyeceklerdir. Kızılordu yenilmez 
kr, işçi, köylü ve Kızılordunun aske bir kuvvettir ve yenilmiyecektir. Kızıl 
ıi arasında kendilerine müzahir bu - ordu yeni sosyalist hayatını kurtı.n 
lamıyacaklarmı pekala bildikleri i;in galip bir milletin eti ve kanıdır. BütUn 

14 - 6 - 937 

. . ~~ 

Radyo, 
Bugünkü Program: 

Oğle Neşriyatı: 
12,30 Plakla Türk musikisi 12,50 

Havadis 13,05 Muhtelif plak neşriya· 
tı 14 Son. 
Ak.5a.m Ne.~rlyah: 

18.30 Plakla dans musikisi 19.~0 
Afrika av hatıraları: Sait Salahatt~ 
Cihanoğlu tarafından 20 Rifat v~ . i 
kadaşlan tarafından .Ti.irk musıkı5 

ve halk şarkıları 20,30 Ömer R.ıZa d~ 
rafından arapça söylev 20,45 V~. k 
Rıza ve arkadaşları tarafından Til~ıı. 
musikisi ve halk şarkıları (Saat a) 

rı} 21,15 Orkestra 22,15 Ajans ,·e 
borsa ha~erleri ve ertesi giinün prog 
ramı 32,30 Plakla sololar, opera ,.e 
operet parçaları 23 Son. 

Günün program özr 
Senfonik 

16,15 Roma kısa dalgası: Sen • 
fonik konser. 22,25 Viyana: Boru· 
luu enstlimanlar için yeni senfo
nik eserler. 23 Varşova: )!ier~ 

jevski'nin i?aresinde h~if eserler· 
densenfoni. 23,50 Belgrad: Senfo
nik konser (Pla.klarla). 

Hafif Konserler 
7,10 Berlin kısa dalgası: Plak· 

7,30: Orkestra konseri. ıı PariS 
kısa dalgası: Plak. 13,10 Bükreş: 
Eğlenceli plaklıır. 15 aris kısa 
dalgası: Konser. 16,30 Orkestra, 
şarkı (Hafif parçalar}. 15 Prag 
kısa dalgası: Hafif musiki (Jo • 
hann Strauss}. 16,25 Prag kısa 
dalgası: F. O. K. orkestrası. 16.30 
Hol anda kısa dalgası: Plak musi· 
kisi. 18 Varsova: Koro konseri· 
18,20 Roma ·kısa dalgası: ModerD 
musiki (Şarkılı caz orkestrasyo-
nu). 19,10 Bilkreş: Nottara'nın 

idaresinde radyo orkestrası (Wag· 
ner, Strauss, Flechtennann, Dvo· 
rak vesaire). 20,25 Ostrava, Prag: 
Şarkılı, orkestralı, karışık radyo 
filmi. 20,30 Bükreş: Milan opera
sı artistlerinin plaklarından. 20,45 
Peşte: Askeri bando. 21 Varşova: 
Küçük orkestra (şarkılı). 21,40 
Prag kısa dalgası: Hafif musiit.i. 
21,40 Bari, Roma: Karışık hafif 
musiki. 21,50 Brüno, Prag: OrkeS· 

ir:ndı?0.ffi.~aK~ar~12.e~ 'P'rıW~fM'~ 
dalgası: Halk şa.:tıttl8..n. 22,45 Bu • 
reş: Kahvehane konserini nakil· 
23,05 Peşte: PID.k konsıeri. 23,05 

Prag kısa dalgası: Orke~~ra 
(Ostrcil - Smetana). 23.15 Mıla • 
no Florans: Orkestra ile org kon 
se~atosu. 23.20 Viyana: Radyo or· 
kestrası. 24,05 Peşte: Çigan mu • 
sikisi. 

Relolitaller • 
20 Lftypzig: Adler'in "Roı:o;ıfnt 

in Neapel,, isimli operası. 22,35: 
Brlino, Prag: Haas'ın "Şarlata~·· 
isimli opcrasmdan adapte edilmtŞ 
~ir radyo süiti. 

Oda Musikisi 

15,25 Prag kısa dalgası: Y~yl: 
sazlar kuarteti ve klarıne 
(Brahms}. 15,40 Holnnda kısa dal 
gası: Şarkı resitali. 17,15 VarŞO
va: Salon triyosu. 21,25 BükreŞ 
Oda musikisi triyosu (Piyano • 
keman • viyolensel) . Bethoveil· 
22 Peşte : Konvervatuvar profe· 
sörlerinin oda musiki konseri. 22, 
25 Prag kısa dalgası : Yaylı saz.o 
lar ve klarinet kenteti (Brahms>· 

Resitaller 
16,05 Pnıg kısa dalgası: Hal~ 

şarkıları. 18,25 Varşova: Çift pı• 
yano konseri (Debussy, Taille " 
ferre}. 18,40 Prag : Piyano sonat 
!arı (TomaJJek). 22 Milano. F'l05 
rans: İtalyan halk şarkıları. 22,0 
Roma: Viyolensel - piyano konse· 
ri (Boccherini, Cantarisini, Beet· 
hoven) 23,10 Bükreş : Şarkılııt' 
,(Çaykovski, Borodine, Mussorg5 • 
ki). 23,20 Prag: Fin şarkıları 
(Helsinskili Vainö tarafından) 23, 

·ye 30 Pe-:te: Nnr,,eçli mugannı 
Nanci Naess tar~~mdan P'\rkılııt'· 

24,30: Roma, Bari veFaire. 
19,30 Roma kısa dalgası: AraP" 

ça ve Rumca söz ve musikili prog 

ram. ~ 
- ·urıe 

kıztlordu, neferinden yüksek zabı btl• 
kadar, birle§miş ve kudretli idi. l<
giln d~ öyledir ve daima öyle olaı:e
tır. Ordumuz saflannda yem re 
rine ve vatana ihanet eden hainl~st 
asla yer bulunmıyacaktır. Bolşe~U
teyakkuzunu on misli artıralnn. • 

• • b" sıı 
tün sahalarda mesaimizi cezrı . ır ı.cerı 
rette yükseltelim ve islah edelırn · ,•e 
di kendimizin tenkidini artıralım C"' 

bu suretle millet dUşmn.nlannın hııt' a-
k . 1 • tııJll ketlerinden çıkaca netıce en · 

men bertaraf edelim.,, 

1( 
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Gündelik Gazete 

BAŞMUHARRiRi 

1' Ahmet Emin YALMAN 
ki AN'ın hedefi: Haberde, fi
.. rde, her şeyde temiz, dü

li.iıt, samimi olmak, kariin 
!.._lıeteai olmıya çalışmaktır. 

GONON MESELELERi 

kutupta Yeni 
Bir Şehir 
& 21 Mayı ta Şimal Kutbuna giden 
b "Yet tayyareci ve kfışifleri orada 
uıJar lize.rinde kUçUk bir şehir kur

dtıtar. Çadırlar açtılar, tayyare is
~~Yon1arr yaptılar. Radyo tesisatı 
11ctıde getirdiler. Her gün tetkik n 
~t merii:ezleri ihdas ettiler. Ve 
eJ'haı tetkikata koyuldular. 

1 Şiınaı Kutbu asırlardanberi insan. 
damı nıerakuıı tahrik eden bir yer-
lr. Zunan zaman birçok ib.'fı~lfler bu
i8uıı keşfe çıkmışlardır. Nansen, 
b l!!Qlıdsen, Andre, Sedol', Peary, No
I ile, Byrd büyük ve çetin bir iş 
~~ ~·oıa çıkmışlardı. Fakat kubıpta 
~ §artları bu cesur kaşiflerin mu
~aff ak olmalanna miıni olmuştu. 
lo IUıl&ruı bir kısmı köpeklerin çektiği 
la Z&.klarıa, bir kısmı gemi Ue, bazı· 
\' 1't balonla kutba gitmeğe çalıştılar. 
li' alnıı Peary kutba kadar varabildi. 

akat Orada uzun .müddet kalıp td
kıkat ~·apmıya mm•affnk olamadı. 
k &ıı defa giden So\'yet kii~ifleri, 
1ltba gitmekle kalmaclılar. 01'8.(la 

~~rleştUer. Tetkikat l~in lazım olan 
~tiln alet \'e cihazları da beraber 

g?ttırdliler. Ve bunu yaparken, diğer 
ki§ltıer gibi talihe gUvenmedller, he
~Plı \"e planlı hareket ettiler, sene
t~ hazırlandılar. Onun lçlı! elde et
k Üderı mu\'affakıyet, yaptıkları tet
k~t, elde edeOOkleri neticeler, diğer 
b~lnertnkl ile ölçülemlyecek kadar 
U)iik olacaktır. 

• 
Gecesi Gündüzü 
'tca
0 

"'an ve Mekanı 
ltnıyan Yer 

"' Şirnaı Kutbu yerl üzünün en gnrlp 
"''l'ldir. 
~· Şirnaı Kutbunda gUndiiz ve gece 
~ 0ktur. Çünkü burada senenin yansı i: ~:arısı gündüzdür. 

1 utun Ustü\'a Jıatlan kutupta bir
d~tiği için burası muayyen bir tul 
tu lresinde de~rfldlr. Binaenaleyh !Jm
ı Pta §imaı, şark ,.e garp istikamet· 

1~111 Yoktur. Yalnız cenup ,·ardır. Bu 
h barıa mekiın mefhumunu orada 

lkkiy)e tatbik edemezsiniz. 
t' }{utupta zaman da yoktur. Çünkü 
~nu. saatlere taksim için kulltındığı
kU: ÖlçlUeri orada tatbik etmek milm 

değildir. 
.:utupta toprak yok, ağaç yok, in· 

Yoktur. 
ta!~te bugün So\'yet kaşif1erinln ya. 

tkları yer böyle garip bir Ulkedlr. 

• 
l<utupta Neler 
l etkik Ediyorlar i 
~\ltuplarda çahşan Sovyet heyeti 
ta ~işidir. Bunlann yanında bir~ok 
~ıstan \·arclır. 

8e lr kısmı arzm tepeSlnde hulunan 
l'o~'l:ar buz tabakası üzerinde Meteo
ha 0Jlk tetklkatla m~ı_.,'ltldür. Kutup 
b '"asının tazyikını tesbit edecekler, 
b'ı~~ bir tayyare yolu a~manın 
la 11\kun ohıp ol;.1adığmı araştırae.ak
t r. llir kısmı Hydrolojik tetkikat 
tı~l>1Yor. Kutuplarda suyun derinliği. '° Bll.lamıya çalışıyorlar. Yaptıklan 
ltı~daJıarıa tlört mil ~ağıra kadar 
te , işler ve burada bir sıcak su ce· 
k:t11ına rastgelmişlcrdir. im te·~ki
tı kt tuplarda deniz yollan açma· 

IQ nı"-Llin .. te .... l.K olup olmadıgmı gö te-
l!ektir. 

bı lfeyet basından bazdan kutbu b: rasathane haline getirml~lerdir, 
laı-ta.dan astronomik tetkikat yapıyor 
ı~ · Güneş lekelerinin tesirleri \'e s~ 
tt~ iyi buradan tetkik ohınablJe. 

diilllUlsa Avrupada §imdi insan öl
ltaıt l'tııek, şehir yakmak için hazırla
bU Sovyet tayyareleri, burada en 
ıı/lik fedakarlıklara katlanarak cl
lilk:a Yeni bir ufuk açmışlar, yeni bir 

keşfetmişlerdir. 
tlU~.''Yet Alimlerinin tetkikleri bütiln 
ltıı lada umumi bir alaka uyandır

!Stır. Tetkiklerin neticesi bir sene 

2 1 Haziran büyük Türk 
f eleaofu ve hekimi lb

ni Sina'nm ölümünün dokuz 
yüzüncü yıldönümüne rastlı

yor. Türk Tarih Kurumunun 
hazırladığı parlak bir ihtif aile 
b~ f elesoflar ve hekimler ulu
ıu dahi Türkü saygı ile anaca
ğız. Yine Kurumun hazırladığı 
büyük bir ciltte onun hayatını 
ve eserlerini okuyacağız, onu 
daha iyi öğrenerek daha çok 
seveceğiz. 

lbni Sina bir kül halinde ele ah· 
nabilecek olan İslam medeniyetinin 
ilim bölgesini başlı başına dolduran 
bir dahidir. İbni Sina olmasaydı 
İslam medeniyeti gediık ve güdük 
kalırdı. Daha ileri giderek - Ber
gama:lı Calinosun Anazar"Oah Di
yoskoridis için söylediği gibi • o lb 
nisina olmasaydı bugünkü tıp ol
mazdı,, denebilir. 

T~ebesinden bazdan lbni Si-
nanm l).al tercümesini sor

muşlar. O da tale'Jcsinden EbU 0-
eyd Cüzcaniye dikte ettirmiştir. 

Kendi ağzından yazılan bu hal ter 
cümesini Kıftiden alıyoruz: 

Ebu Ali lbni Sina. Künyesi is -
minden daha meşhur olduğu için 
böyle zikrediyorum. O; talebesine 
yazdırdığı tercümei halinde diyor 
ki: Benim babam Belh'li bir adam
dı. Nuh bin Mansurun (3) zamanın 
da Buharaya gelmiş ve Buharanın 
mühim ,.e büyük köylerinden Har
meysende tasarruf ve tevliyet iş
lerinde çalışmış. Hamisen'in yaki
nında Efşine adlı bir köy vardı. 
Annem bu köydendir. Babam ora
da evlenl\\iştir. Ben ve oğlan kar
deşim orada doğduk. Sonra Buha
raya göçtUk. Babam Mısır propa
gandacılarının siyasetini kabul et
tiği için g\ıya İsmaililerden sayılır
dı. Halk onu öyle sanırdı. Babam 
onlardan akıl ve nefes hakkında 
bazı şeyler duymuş. Evde karde -

B UyUk Türkü tanımıya Da.şıa- şimle mübahase ve münakaşa eder 
lerdi. Ben de onlara kulak misafiri ma.dan evvel SUleymaniye • 

r P kU 031 lbni Sina'nın, hayatında çizilmif ~arihi bir resmi olurdum. Arada hendese. Hint he-Şehit A ı aşa · tüpanesinde 2 sabı laflan da ge-
numarada kayıtlı 

~~~~~~~~~~9 O O SENE s o N R A~~İrB::~:t ve Fazail _ üş • rakamı öğrenmek 
şarab adlı kitabı _ için bir baklacı -
nın üstüne yazıl - nm yanma verdi. 
mış şu arapça vecizeye göz atalım: 

"Tıp yoktu onu lpokrat buldu. 
Olmüşfü onu Calinos diriltti, kör 
olmuştu, ona. Jlunsln lbni ishak 
~1•~ taktı, pe'k d11,ğıln11~1J onu İbnl 
:tıeuenya ( ı) topıaoı. ~ ... uo ... - ... 

BU. y u· K A-L ı· M Ben öğrenmiye devam ederken bir gün Buharadan Ebu Abdullah Nati 
ıt geldi. Felsefe alimi idi. Babam 
bu adamı evinde konukladı ve bana 
felsefe dersi ve.mıesini rica etti. 

1 B N 1 S 1 M A 
Sonra isaguoi okudum. Micistiye çık. 
tım. Eşk!li hendesiyeyi tetkik eL 

dı, kemale eriştirdi." tim. Hocam bu ilimlerin pek gava-
lbni Sina Küçük Asyadan, Su- mızına vakıf değildi. Nihayet ken-

dı onu allame lbnl Sina tamamla. 

riye ve Mısırdan gelen eski tıp ka- disi Gürgana gitti. Ben de Füsus 
idelerini anayurttan ve Hindistan. 1 1 ve şerhlerini, tabii ve ilahi bahisle-
dan gelen tıp esaslarıyla karşılaştır- Yazan: lbrahim Hakkı KONYALI ri ihtiva eden kitapları okudum. 

~Bunretle~~wGubintı"i ---------------------------~ A~kilimkçtl~bana~k~a buluşlarını muhakeme etti. Bunla- kadar açılmıştı. Sonra tıp öğrenmi-
ra kendi müşahede ve buluşlarını Ebubekir Razi için de Calinos • Ul • beyaz etmiye ömrü vefa etmedi, öl. ye bıı.:ladım. Birçok kitap okudum. 
ekliyerek ortaya o güne kadar ol. Arab dememişler miydi. Araplar dü. (2) ." Tıp füru öyle sanıldığı gibi zor de-
mıyan mükemmel ve ana "!:>ir eser kendi ırklarında olmıyan bütün ğildir. Az bir zaman içinde birçok 
koydu. Kitaplarında ve risalelerin. müslümanlara Acem derlerdi. A - •• bni Sinanm, anasının, oa:>a- fazılları bile r.:,ana müracaat ettire-
de hintçeden ve Uzak şark dille- raptan olmıyan gayrimüslimlere sının ve kendisinin doğup cek kadar ileri gittim. Şimdi önüm-
rinden _ mehazlar göstererek • al. ılc dedikleri gibi.. bUyüdüğU yerler itibarile de Türk- de tecrübelere dayanan bir muale-
dığt sayısız kelimelere ve ıstılahla- lUğünden şüphe etmiye imkan yok. ce kapısı açılmıştı. Hastalar üzerin 
ra rastlıyoruz. Kendinden evvel ge. Bazıları da Acem iteıımesıni tür. Dahi Türkün meşhur olan is. de teüdkler yapıyordum. 
lip geçmiş birçok alimlerin nazari- Fars anlamına alarak lbni mindeki (Sina), dördüncü göbek de 

0 
vakit ben 16 yaşında bir ço-

yeleri çürümüş, ilmi kıymetlerini Sinayı İranlı yapmışlardı. Halbuki desinin adıdır. Onun asıl adı ve kün 
tamamen kaybederek kadavralaş- Garplılar gibi lranlılann da tet- YCSi şöyledir: Ebu Ali Hüseyin bin 
m•- olduğu halde İbni Sinanm bu- kikleri tamamen yanlıştır. 1bni Si- Abdullah bin Hasan bin Ali bin Si-
gilnlın diişünüşilne aykırı gelmiyen na Türk ulusunun su katılmamış na. 
ve hala yaşıyan birçok fikirleri ve öz bir çocuğudur. 1bni Sinamn genç Arap kaidesine göre çok uzayan 
kaideleri vardır. Bu bakımdan lbni iken arapçasının o kadar kuvvetli slilale adlarında birinci baba ve de-
Sinayı bugünün de bir adamı saya- olmayışı da onun Arap olmadığını deler anılmıyarak en meşhur bir 
biliriz. pekala gösterir. dedenin oğlu gibi gösterilir. Bu da 

Kitabı Ahbar • il . Ulema bi Ah- öyle olmuştur. 
bar • il - hükema adlı eserinde lb-

cuktum.'' 

(1) Burada kopye hatası olarak 
yalnız Zekeriya yazılmı~tır. Halbu
ki bu gene bir Türk alimi n tabi 
bi olan Ebu Bekir Razi'dir. 

(2) Mısır tab'ı. Sayfa 275. 
(3) Samani Hükümdarlarından M. 

997 - 977. 

I
• bni Sina Türk ulusunrı.ın ye

tiştirdiği sayısız büyükler
den birisidir. ~,akat onun milliyeti, 
islfı.miyetin en ateşli bir çağında 
(tek ümmet) prensibi içinde erimiş 
gibidir. O devirlerde hakim ve isti
lacı unsur Arap olduğu ve Arap
lar gibi dillerini de sevmeyi tavsi
ye eden Yalvaç Muhammede isnat 
edilen birçok hadisler bulunduğu 
için Arap olmıyan bütün unsurla· 
nn bilginleri yazı dillerini arapça 
yapmışlardır. İşte lbni Sina da dev 
rinin bu salgın modasına uydu. E
serlerini arapça yazdı. Garplılar 

her müslümanı Arap saydıkları için 
her arapça eser yazanın da Arap 
olduğu hakkında yanlış bir kanaat 
edinmişlerdi. Halis bir Türk olan 

ni Sinanın hal tercümesini yazar
ken diyor ki : 

" ... Ibni Sina bir gün Emirin ya. 
nında otururken Ebu Mansur Cüb
ban da vardı. Lugat meselesi ko
nuşuluyordu. Ebu Mansur Cübban 
lbni Sinaya dönerek' 

OKUYUCU MEKTUPLARI 

sonra alınacak ,.e bu neticeler 1939 
tarihlnden itibaren eserler halinde 
nesredllecektlr. 

Şimal Kutbunun keşfi, f ennln ta
blate galebesinin en yeni örneğidir. 
Kutupta buzlar üzerinde şehir kura. 
bUınek ancak fennin harlkalan saye
sinde mllmkUn olmuştur. Çünkü ora
da insan yaşayabilecek l}eraltl tan
zim etmek, \'e bu insanlann dünya
nın diğer kısrmlaril~ tema.cılannı te. 
mln etmek, ancak leh sayesinde mUın 
kün olmu~tur. 

- Sen filosofsun, hekimsin, fa
kat iyi a.rapça bilmiyorsun, dedi. 
Bu: İbni Sin anın ağırına gitti. Tam 
üç sene lisana çalıştı. Ve Horasan
dan Ebu Mansur Ezherlnin Te1.hib. 
ül-lilga sini getirtti. Sonra yüksek 

üsl(iplu arapça ilç kaside düzdü. 
lbni Amid, Es-Sahib ve Es·Sa bi üs. 
liıbunda üç arapça kitap hazırladı. 
Bunları bir arada ciltleterek Emire 
gönderdi ve dedi ki: 

- Ben bu kitapl~ avlanırken 
kırda buldum. İbni Mansur Cüb':ıa
na gösteriniz, kimin olduğunu tet
kik etsin. 

Emir bu kitap1an lbni Mansur 
Cübbana gösterdi. Tetkik etti. Ku
sureuz ve çok yüksek buldu. Son
ra bunların lbni Sinaya ait olduğu
nu öğrenince çok mahcup oldu ve 
özür diledi. İşte lbni Sina bundan 
sonra bir eşi daha şimdiye kadar 
yazılamıyan (Lisan _ Ul _ Ara) adlı 
Arap liıgatini kaleme aldı. Fakat 

Cevapsız Kalan Bir 
Okuyucularımızdan B. Necip E-1 tetkik ve yapılacak ıkeşfe göre hare-

ğitmen yazıyor: ket edilmesi lazımdır. 
"- Bir müessesede gördüğüm Ait olduğu makamın nazan dikka-

Dilekçe 

yolsuzluğu 20-11-936 tarihinde bir tini celbederim.,, 
istida ile Maarif Vekaletine bildir
miştim. 18-1-937 de yüksek tedrisat 
umum müdürlüğüne kadar gelen ve 
muamele gören dilekçeme henüz mUs 
bet veya menfi hiç bir cevap verilme. 
di. Vaziyetin bana bir an evvel bil
dirilmesi için alakadarların nazarı 
dikkatini celbetmenizi dilerim.,, 

• 
Lüleburgaz Caddesindeki 

Ağaçlar 
LUieburgazdan Sadık Berrak im

zasile yazılıyor : 
"- Lüleburgaz içinde ~UyUk bir 

cadde vardir. Bu caddenin diğer tara. 
f rnda cidden kıymetli ağaçlar yetiş
tirilmiştir. 60 • 70 senelik olan bu a
ğaçlann son zamanlarda kesilmiye 
b~landığmı görüyorum. Bence, a
ğaçlar hiç bir yeni işe mani değildir. 
Bunların kesilmeden evvel bir defa 
da bir orman mühendisi tarafından 

• 
Bir Mahkumun Dileği 

Bundan daha faydalı, daha yerin
de, daha elzem bir ihtiyacımız olma
dığına kaniim." 

Edirne Cezaevinden A. G. yazıyor: 
"- Bundan bir buçuk sene kadar 

evvel ilk defa İmralı adasında, ge
çen sene Edirnede bu sene de Zon
guldakta iş esası üzerine "Oirer ceza 
evi açıldı. Bu cezaevlerinde eski ha
pishanelerden seçilerek gönderilen 
mahkflmlar yerleştirildiler. Çilesini 
kalın ve rabp duvarlar arasında dol
durmak mecburiyetinde iken böyle 
asri ve birçok ihtiyaçatımızı kal'fıla
yan bir cezaevine nakledilen bizler 
bunu bir liitUf bildiık. Hele ceza ka-
nunumuzun son tadiline dair olan 
5038 No. lu kanunun bu yeni hapis
haneler mahkflmlarma ait hUkUmleri 
de en bilyUk bir nimet biliyoruz. An-
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FIKRA 

Anlaıılmak 
Kelime taas~-uplarmı \'e herkesin 

kendi ze\·k hükümlerini bir ta.rafa bı
rakınız; fakat şurası doğrudur ki Tür 
kiyede liİZ binlerce genç, yeni Türhi
yenin bütün iş kadrolarına hakim ol
mak için hazırlanan genç terkibli dili 
anlamıyor; çlnce kadar anlamıyor. 

Hiç olmazsa "Heyeti Vekile" yeri
ne "Vekille.r Heyeti" demek lfızım. 
Vazıülhnza: liitfen kendinizi ilkmek
tepten üniversitenin son ~'llma kadar 
1'ürkiye mektebinin istediğiniz smı
fma koyunuz da bunun ne demek ol
duğunu anlayınız! "İmza koymak,, dl. 
yecek kadar da türkçe bilmiyor mu
yuz? 

Geçenlerde mlinllsmı o kadar met
hettiğim bir raporun Hifızlarındaki 

fran ızcalar da. böyledir. Biz ne tele
fon kelimesini türkçeye çevirmek, ne 
de topoğrafya kelime ine Asl·a me
tinlerinden ka~ılık aramak fikrin
deyiz. Bahsettiğimiz raporun burada 
zikretme'k istemediğimiz kelimeleri 
böyle midir? 

Türkçe bilmemek kusurunu, turk
çenin za~ıfiığma atfedenlere inanma
yınız. 

Hepsi bir ta.rafa: yann çocuklan
nızla görü~ebllmok, mektupla.5mak, 
evinizde dediklerini anlatabilmek i
çin liitfen türk~e öğreniniz! Ve her 
sabah tıraşmızdan sonra biraz ayna
nın önünde dunıp meşhur cümleli 
tekrar ediniz: türkçe konu.5 \'atan· 
daş! • Fatay 

Deliilyasta da 
Bir Asırdide Var 

Deliliyas (TAN) - Şarkışlaya 
merbut nahiyemizin en ihtiyar adamı 
Yanıkoğlu Receptir. 115 yaşındadır. 
Dimaği vaziyeti mUkemmel olan &• 

sırdide birçok tarihi vak'alan ve ba 
şından geç.enleri anlatmakta, köylil
nUn sevgisini kazanmış bulunmakta· 
dır. 

Sıvasta 

Sergisi 
Talebe 

Açlldı 
Sıvas (TAN) - Erkek öğretmen 

okulu talebesinin bir yıl için yaptık
ları elişi ve resimlerden mürekkep 
bir sergi Halkevi salonunda açılmlf
tır. BUyUk bır alaka uyandıran ser
giyi daha ilk günlerinde binlerce ka 
dm ve erkek gezmiştir. 

Manyas Panayırı 
iyi Gitmedi 

Manyas, (TAN) - Burada açılan 
panayır dört gün devam ettikten 
sonra kapanmıştır. Panayıra Karaca 
bey harasından ve civar köylerden 
birçok hayvan getirilmiş, fakat tt -
mit edildiği kadar satış olmam.ıştır. 
Ancak 5 bin kadar muhtelif hay -
van satılabilmiştir. Geçen seneler -
de otuz bin kadar hayvan satıldığl 
na göre bu miktarı az bulmamak 
mümkün değildir. 

lzmirde Vahşi 
Hayvanlar 

Bahçesi 
Izmir (TAN) - Belediyenin kUl· 

tür parkta bir hayvanat bahçesi vU
cude getirmeği kararlaştırılması i1-
zerine, ellerinde vahşi hayy-an bulu • 
nan bazı kimseler bunları mu haf aza 
da güçlük çektikleri için belediyeye 
veı'meğe başlamışlardır. Güzel bir 
aslan, birkaç kurt, çakal ve kartal 
verilen hayvanlar arasındadır. Bun -
lar şimdilik Bornuva Ziraat Mek
tebinde muhafaza edilmektedir. Be. 
lediye daha birçok vahşi hayvan bul 
mıya çalışacak ve bunları fuar za -
manında killtUr parkta teşhir ede • 
cektir. 

Bu hayvanlar, ileride tesis oluna
cak hayvanat bahçesinin ilk anasım 
teşkil edecektir. 

cak kanunun 13 üncü maddesinde 
(İkinci devreyi bitiren mahkfunlar 
arasında Adliye Vekaleti yol inşaat 
ve maden ekipleri teşkil edebilir. Mah 
kumların bu işlerde çalıştıkları her
gtin iki gUnlUk mahkfüniyete karf1-
lı)L sayılır.) denildiğine göre halen 
bizlere tatbik edilmekte olduğu gibi 
evvela üçUncU devrede Uç gün 4 gün
lük, sonra dördUncU devrede bir gtln 
iki günllik mahkumiyete karşılık he
sap edilmiyerek ~lr gUnUmUz iki gUn 
lUk mahkfüniyete mahsup edilse bu 
suretle kanunun lütfundan azami şe
kilde istifade ettirilse olmaz mı?" 



( ~POR ) 

Milli Küme Mac_larına Devam Edildi 
Fenerbahçe Ankaraldarı 

2 • O, Galatasaray da lımir 
Takımını 5 • O MaglUp Etti· 
Diln stadyomun Ustline kapanmış 

kızgın bir kazan kapağı gibi kapalı 
tnöündeki seyircilerin bile beyinle
rini haşlıyan ha va.da milli küıne 
maçlarının iki karşılaşması yapıldı. 
llk oyunu Fenerbahçeliler Ankara
gUcUne karşı oynadılar. Sarıl!civert. 
Jilerin 2 - O galibiyeti ile neticele. 
nen bu oyundan sonra Galatasaray
lılar Doğansporla ikinci maçı yap
mak üzere sahaya çıktılar. Galata.. 
saray rakibini beş golle yendi. 
F.ENER-ANKARAGVCV 

YAZAN: 

Eşref Şefık 
•••••••••••••••••••••••• 
mansız kaldığı farkolunuyordu. 
1K1Nct GOL: 
Ortadan sağaçık Naciye geçirilen 
topu karşılamak üzere Ankara sol. 
beki çıktı. Fakat Naci onu aşıran 
bir şiltle ikinci golünü ağlara taktı. 

yapacağını bir kere daha görmek 
ihtimal lüzumludur. İzmir takımının 
ne kale önünde ne de saha ortasın. 
da rakibine kafa tutacak halde gö. 
zilkmediğine göre Galatasarayın 

yaptığı beş golün oluş şekillerini 
yazm~kla iktifa edeceğim . 
GOLJ,ER: 

Oyunun üçüncü dakikasında, or. 
tadan uzun bir pasla lzmir kalesi ö 

nüne gelen Galatasaray muhacimle
rinin tazyikin.den kurtulmak için 1z
mir müdafaası sıkışık vaziyette geri 
pas vermek istedi. Salim yıldırım 
ıtihf vetişti. Kaleciden evvel vaka • 

Fenerbahçe - Ankara gücü maçında Ankaragücüne lldncl gol olurken .. 
Saat dörtte hakem Nuri Bosut'un 

idaresinde takımlar sahaya çıktılar. · 
lki tarafın kadroları aşağıdaki §C. 

killerde idi : 
Fenerbahçe: Hüsamettin -Le

bip, Yaşar - M. Reşat, Angelides, 
Esat - Orhan, Şaban, Ali Rıza, Na. 
mık, Naci. 

Bir dakika sonra Fenerliler üçün
cü gol fırsatını neticelendiremediler. 
Namık kaleci ile tek başına karşı 
karşıya kaldığı ve kaleci hatalı bir 
çıkışla kalesini boş bıraktığı halde 
içeri atamadı. 

Milli Küme Maçlarının Puvan Vaziyeti Viyanalı Rapid Takımı 
Demirsporu 

5 • 2 MağlOp Etti 
Ankaragilcil: Osman - Ali Rıza, 

Enver - Nusret, Şükrü, Abdul -
Cevdet, Namık, Yqar, Fahri, Ham.. 
di. 

Fener kadrosunda, sol açık cezalı 
Fikretin yerine Orhanı getirmi§ler
di. Yaşarın kolunun sakatlığı dilzel
diğinden yerini almıştı. Sağaçık Ni. 
yazinin yerine de Naci oynuyordu. 
Oyun başlar başlamaz, Fener mua
\inlerinin yerinde müdahaleleri ve 
§Uurlu besleyi§leri ile sabanın orta
sındaki hakimiyet sanlacivertlilere 
geçti. Merkez muavin Angelides ek. 
seriyetle derinlemesine beslemiyor· 
aa da aldığı toplan rakibe vermiye
rek hücum hattını iyi destekliyordu. 
Solmuavin M. Reşat kusursuz bir 
Avrupa muavini gibi yer tutarak 
Ankaragücünün sağ tarafma nefes 
aldırmıyordu. 

FENERİN 1LK GOLn: 
Yirmi beşinci dakikada Fener hU· 

cumcularmın on sekiz pas çizgisine 
kadar sürükledikleri topu Anka.. 
ra müdafii sıkışık vaziyette olduğu 
halde kaleciye geri pas vererek kur. 
:aramak istedi. Solaçık Orhan bu fır 
sattan ateş gibi bir çılftşla istifade 
ederek kaleciden evvel yetişti. Ve 
güzel bir şiltle Fenerin ilk golünü 
kaydetti. Bu golden sonra Ankara
gücU uzun paslarla açtıktan muka. 
bil hücumlarında epey tehlikeli va
ziyetler meydana getirdikleri halde 
isabetli bir vuruş veya IUzunılu yer
lerde yer alış imk8.nlarmı bula.mı. 

yarak bu devrede sayı çıkarama
dılar. İlk devre Fenerin sıfıra kU§ı 
bir golüyle nihayetlendi. • 

!kinci devreye ayni oyun tarzı ile 
giren iki takım, meziyetleri ve ku
surlarını bu devrede de aynen mu. 
ba!aza ederek devam ediyorlardı. 
Maamafih AnkaragücünUn bu dev
rede yaptığı bazı uzun vuruşlu akın. 
lar güzel hücum şekillerinin fasılalı 
işaretlerini gösterdiler. Bu devrede 
Fener sağmuavini Esat o mcakta 
iki devrelik oyuna pek dayanamı

yacağını bazı aksaklıklarile belli eL 
miye başladı. Bilhassa rakip oyun
cularla top sökmek mücadelesine gi. 
riştiği vakitler bacaklarının der-

Bu kaçan fırsattan sonra maçın 
sonuna kadar yürekleri ağızlara ge 
tirecek heyecanlı bir akm yapılama. 
dan maç sıfıra karşı iki ile Fenerin 
lehinde bitti. 

Galatasaray • Doğan-

spor Maçı 
Bu ma~ın hakemi Bay Kemal Ha. 

lim idi. İki taraf kadrolarının şekil· 
leri: 

Galatasaray: Avni - Lötfi, Re. 
şat - Suavi, Hüseyin. Ekrem-BU'. 
lent, Salim, Eşfak, Süleyman, Nec
det. 

Doğansrıor: İbrahim - Adnan, 
Kaya - İsmail. Nurullah, Reşat -
Sabri. Etem, Halit. Mehmet. Rifat. 

Galatasaray dUnkU kadrosunun 
hücum hattında dün oynamzyan Ha. 
şimin yerine eski merkez muavini 
Salimi tecrUbe etmek istediği anla_ 
şılıyordu. Birkaç haftadır merkez 
muavini oynıyan Hayrullahm ye
rini de Hüseyine vermişti. 

Şüphesiz her klilbiln teknik idare. 
cileri oyuncuları başka ba.qka zavi. 
yelerden muhakeme eder. Tahmini· 
me göre, dün Haşimin yerine oynı. 
yan Salim Galatasaray teknik ida. 
recilerinl adamakıllı memnun kıl· 
mıştır. Dün Salim, futbol oyununun 
gayret ve sürat tarafına meclfip o. 
la1'1ara hak verdirerP'k neticeler de 
altlı. Atılan beş golün üçü onun a
yağından çıktı. Yeni merkez muavi· 
ne gelince, eski muavinin müdaf ~ 
kabiliyetinden canı sıkılanları ferah. 
tatacak müdahalelerle ovunu idare 
etti. Galatasaraym f~a yemekli 
lokantada intihap edememek yüiiln. 
den aç kalanlar vaztvetinden kur· 
tulmıya başladığı diinkü kadrosu ile 
gözüktü. Şimdive kadar oyuncu faz. 
lahğından çocuklannm yerlerini ica. 
bma göre ayıramıyarak taknnmı 

yan aç bırakan idareciler dünkü 
mesut btiluısla taraftarlarmın gol ilı.. 
tiyaçlarmı doyurmuş oldular. Yal. 
nız bu mesut buluşun ikinci bir im. 
tihanda da denenmesi fena olmaz 
zannındayım. Yerlerini şaşırmıyan 
muayinler ve manasız geri pas ver_ 
miyecek kadar açık göz bir müda. 
faa kar§ısmda ayni kadronun ne 
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Galatasaray - Doğanspor maçında Doğanspor kalecisinin bir lrurtanşı .• 

ladığı topu içeri soktu. 
Bu golden sonra Süleyman İzmir 

kalecisiyle karşı karşıya kaldığı hal. 
de biraz geciktiğinden ikinci gol fır· 
satını kaçırdı. 

Merkez muhacim Eşfak ortadan 
aldı. Kendi başına beş metre sürdü. 
Uzaktan kimsenin beklemediği bir 
sıra.da kalenin alt köşesine çektiği 
bir gütle ikinci golü yaptı. 

Süleyman sağaçık mevkiine ya
kın yakaladığı topu güzel bir sürüş. 
le indirdi. Ve kaleci ile karşılıklı 
kaldığı bir anda agırma bir vuruşla 
li~üncU golü yaptı. llk devre Gala. 
tasaıaym 3 - O galibiyeti ile bitti. 
İkinci devrenin ilk ve maçın dör
düncü golünü Salim attı. Soldan sü 
rülen top ortalandığı zaman Salim 
yine süratli bir çıkışla yetişti ve dör. 
düncü golil attı. Oyunun bitmesine 
on dakika kala yine Salim soldan al. 
dığı topla birini geçti ve beşinci sa 
yıyı da kayde muvaffak oldu. Maç 
bu farkla. Galatasaraym lehine 5-0 
olarak bitti. 

Beşiktaş Klübünün Yeni 

idare Heyeti 
30 Mayısta içtima eden Beşik

taş jimnastik klübü kongresine 
dün devam edildi. Dünkü toplan 
tıda 937 senesi bütçesi ve mali ra 
porlar okunarak kabul edilmiştir. 
Bundan sonra idare heyeti seçimi 
ne geçilmiş ve klübün fahri baş
kanı Recep Peker klUp başkanlı
ğına alkışlar arasmda se<:ilmiştir. 
Heyeti de Bay Fuat Balkan, Ab -
dillkadir Karamürsel, İhsan, Dok 
tor Emin Şükrü, Hikmet Balkan, 
Salahaddindcn teşekkül etmiştir. 

Pera 

Kupa 

Takımı 

Kazandı 
i\poyevmatini gazetesi tarafın

dan tertip edilen kupa maçlarının 
final maçı dün sa:~ah Taksim stad 
yomunda beş bin kişiyi bulan bü
yük bir kalabalık önünde yapıldı. 

Sait Salahaddinin idaresinde ya 
pılan bu maçta Perahlar hakim bir 
oyundan sonra kuvvetli rakipleri 
Şişliyi 4-1 mağlup ederek kupayı 
kazandılar. 

Bulgarlar 
Gelmiyecekler 

Fuar münasebetiyle Tilrk milli 
takımile Izmirde karşılaşmak için da
veti düşünülen Bulgar milli takımı
nın davetinden sarfınazar edilmiştir. 

GENÇ TAKIMLAR -Diln sabah Şeref stadında Be-

Ankarada 

Ankara, 13 (TAN muhabirinden) - Rapid takımı, üçüncü ma
çını bugün on be, bine yakın seyirci önünde, takviye edilmit olall 
Demİnı>or takımile yaptı. Takımlar 1 önde A vuıturyahlar arkacla 
Ankaralı gençler olmak üzere sahaya çıktılar. 

Rapidin kadrosu değişmemişti. ======--=-===-------
Demirspor şu kadro ue oynuyor- . Sıvasta 
du: 

Hayati - Şevket, Nuri - Şük

rü, İbrahim, İbrahim - Kemal 
Şefik, Fethi, Arif, Hakkı, Zekeri

ya. 
Kaleyi Demirspor kazandı. İlk 

7.amımlstrda RJanin1n ••" a•lr ft'•
yaptığı görülüyordu. Fakat Anka-
ralılar bunu durduruyorlardı. O

yun, bir müddet ortada oynandı. 

12 inci dakikada Demirspor a • 

teybine 'bir korner verildi. Korne -
ri Haya.ti, Binderin kafasmda.n al
di. Sol açık, hafı ve beki atladı. 
Çok tehlikeli bir vaziyet hazırladı. 
Fakat neticede gol çıkmadı. 

14 ncü dakikada Rapid'in sağ
dan bir inişi ve Ankaralılar aley

hine verilen bir favl cezası, Rapi 

de ilk golünü kaydettirdi. Bundan 
iki dakika sonra Demirsporun sol 
dan bir inişi görüldü. .Arif, Hak
kıya güzel bir pas verdi. Hakkı, 
bu pası güzel bir şiltle gole çevir 
di. Bundan sonra Ankaralilar bir 
iki fırsat kaçırdılar. Bir aralık, 
Rapid şiddetli bir hücumla Anka
ra kalesine aktı. Hayati topu ya
kaladı. Fakat elinden kaçırdı. Ra 
pidin sol içi yet~erek topu kale
ye soktu. 

Vaziyet, 2-1 Ankaralıların aley 
hinde ... 

Demirspor forveti bugün çok 
canlı oynuyor. İkinci devre baş • 
ladıktan sonra her iki taraf m 
sert ve sürekli akınları göze çar
pıyordu. Ankaralılar bir gol daha 
kaydettikten sonra, Rapid takımı
nın arka arkaya 3 gol daha yap
tığı görüldü. 

Oyun, iki takımın da mütemadi 
gayretleri içinde, 5-2 Rapidin ga
libiyeti ile neticelendi. 

At Koşuları 
Srvas (TAN) - Her yıl olduğu gf• 

bi ou sene de Sıvas ilkbahar at ko .. 
guları üç hafta sürecektir. 

Ilk kO§u 13 Haziranda yapılacak· 
tır. O gün dört ko§u vardır. D}, ""'"' ·~-:ıl'-- - ·~ ----- ':I'.- - --· 
dördüncü koşunun ikramiyesi ise 320 
liradır. Uzak vilayetlerden bile kO .. 
şuya i§tirak etmek Uzere birçok bat.'" 
vanlar getirilmiştir. 

Manisada 
Lig Maçları 

Manisa, (TAN) - Bölgemiz, Dl 
maçlarmm ikinci devresi; bu halt' 
yapılan Manisa Yıldırım Spor ve Sa• 
lihli oyunu ile başladı. Birinci devredf 
rakiplerini yenerek başa geçen Yıl• 
dırımın çalışkan ve enerjik çocuk• 
lan, bin seyirci önünde Salihli taıcııııl
nı tekrar sıfıra karşı birle yenmek su
retiyle puvanlannı dokuza çıkarmıY' 
muvaffak oldular. 

Önümüzdeki haftalarda yapılaca) 
iki oyundan sonra bölgemiz 9~3'1 
şampiyonu anlaşılmış olacaktır. 

Bu yıl şampiyonaya iştirak eden UO 
takımla vilayetimizin geniş futbol ib" 
tiyacını tatmin etmek imki.m yoktut• 

Ayancıkldar AbanadCI 
Ayancık (TAN) - Ayancıktslt 

sporcu gençler · Abanaya bir seyahat 
yapmışlar ve orada bir takım spar -hareketleri uyandırmışlardır. 

Abana - Inebolu muhtelit voleyb01 

taknnını Ayancık voleybolcüleri ın,ağ.. 
lup ettikleri gibi ayni surette çıkall 
muhtelit futbol takımını da bire kat• 
şı iki sayı ile yenmişlerdir. Bu spor 
hareketi civar halkım çok ali.kadit 
etmiştir. 

şil<taş klübünün .genç takımların- ~~ 
dan beyaz takımı, Topkapmm genç 
takımını bire karşı yedi sayı ile 
ve güzel bir oyundan sonra mağ-

~ Bapld - Gen~ler maçmda takımlar bir arada.. 1\ıp etmiştir. Fenerbahçe -Anka.rag\icü maçında top Fenerbalıçe kalesi &nuade-
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Eğlenceli Oyun 

SiHiRLi DÜGÜM 

Arkadaşıarmıza şu oyunu yavmız. 
akalım kaç tanesini aldatacaksınız. 
Bir ytizüğünüz, bir parça da ince 

ısiciminiz var mı ? Tamam. Başka şey 
sitemez. Bu sicimi yüzüğün üstüne 
resimdeki icibi ilmik yaparak geçiri
niz. Sonra sicimin bir ucunu bir ar
kadaşınızın, ötekini de başka bir ar
kadaşınızn eline veriniz: " Siz bu 
uç'ları sıkıca tutarken ben bu ilmiği 
çözeceğim,. deyiniz. Ve çözünüz. (2 

ve 3) numaralı resimlerde sicimin 
nasıl çözüleceğini görüyorsunuz. Bu, 
pek kolay bir şeydir amma ilk defa 
insana olmaz gibi görünür. 

isterseniz nasıl yapılacağını öğret
meden arkadaşlarınıza sorup dene
yiniz. İçlerinden belki hiçbiri yapa
mıyacaktır. 

Kutbu keşfolunmu.ştu. O sıralarda ra bu rekoru Nansen kırabildi. O da-
telsiz yoktu. Bu mühim keşfin nasıl ha Şimate çıktı. 
yapıldığını anlamak için k8.şiflerin Doktor Kuk bundan sonra· uA -
dönmesini beklemek lazımdı. mundsen,, le ·beraber yine ayni keşif 

Kuzey Kutbunu keŞfettiğini ilk ha- yolculuğuna çıkmış, bu sefer de bü
ber veren adam "Peary., adında ''.>ir yilk bir cesaret göstermişti. 
Amerikalı idi. Fakat ayni gün1erde Fakat acaba hakikaten "l'eary,. 
Doktor "Kuk,. adında bir başka Ame den evvel Şimal Kut~u keşfetmiş 
rikalı bu kutbu "Pea.ry,. den evvel miydi? 
keşfettiğini iddia etmiye başladı. Bu Bunu "Peary,. katiyyen ,.ft.bu\ et
adam memleketine dönmek üzere miyordu. Tabii etmezdi de.. Peary 
"Groenland,. dan küçük bir gemiye Peary Kutup yolculuğuna üç kere 
binmlıj Danimarka'ya çıkmış, orada çıkmış, ~oş dönmüş, tam yirmi sene 
genç kral "Frederik,. tarafın - bu uğurda çalışmıştı. Nihayet ancak 
dan kabul edilmişti. Halk bu büyük dördüncü defasında buzları, soğuğu, 
ka.şifin şerefine şenlikler yapmıştı. karı, mesafeyi yenmiş, Kutba varıp 
Amerikaya gelinciye kadar nereye oraya eliyle Amerikan bayrağını 

· · dikmişti. Fakat . tam memleketine 
döndüğü zaman karşısına eski arka
daşı "Kuk., bir rakip olarak çıkmış, 
"Ben Şimal kutbuna senden evvel 
vardım.,, Diye iddia etmiye başla -
mıştı. 

Doktor Kuk ondan evvel Kutba 
vardığını iddia ediyordu. Pekala ... 
Fakat hangi yoldan. Kimlerle ve na
sıl? Şahitleri, ispatı nerede? 

"Peary,, henkesin gözüönünde yo
la çıkmış, yanında arkadaşlar gö • 
türmüş, yo'lculuğunu adım adım et
rafa bildirmiş, defterlerine yazmıştı. 
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çocuK KLÜBÜ uğradıysa hep ayni şerefli şekilde is İspatları, şahitleri vardı. Halbuki ır ı""""a' .,..;u." ' , .. 
tikbal edildi. • "Kuk,, yanında birkaç "Eskimo,, dan ------ "Peary,, ye rakip çıkan bu adam başka kimsenin bulunmadığını söy- bunda idim. Deyip duruyordu. 
kimdi? lüyordu. Peary de: 1StM: 

MEKTEP ve No: 
........... -·· .......... . . Dodktor "~~k·: eTs~.~89t2anmdm~mpış Vakıa anlattığı şeylerin birçoğu - Sen olsa olsa ya "Groenlana,, 

bır a am degıldı. a 1 ,, e e- h k"k t k d B "P · · · ·d tt• w· b. h t ş· 1 a 1 a e pe uygun u. unu e - ta yahut ta. bA~ka bir yerde ıd.in. Fa-ary,, nın ı are e ıgı ır eye ıma · · rd ~ 
Kutbuna giderken "Kuk ta beraber ary,,w de tbasdik kediyol u amma yol kat dünyada Kutba. ayak basmış de-

MEMLEKET: 
ADRES: 

. . . .. " culugun azı ısım arını atlıyordu. w . . 
gıtmıştı. Ve bUtun yolcu1uk sırasın- H d .d. 1 .. d k' ği.lsın. Sen ancak 84: derece şımale Bu kuponu doldurup bize yolla

yınız. Mukabilinde göndereceğimiz 
iza karunı alır almaz Tan Çocuk 
klübünün azası olursunuz 

. . . em e onun gı ış ge ışın en ımse- . 
da hem ıyı bır doktor, hem de cesl!~ lerin haberi yoktnı. Birdenbire orta- çıkabildin. O da bir defacık ve benim 

; v.~ iyi bir arkad~ o~ar.ak kendin.~ );)~- ya çıkmıştı, neden? le. 
tun heyete .s:~dırm.~ti. Onun buyük . . . . .. . . .Diyordu. Nihayet coğrafya he"eti 

~ nwnarn11 uuuıeceınuucıo uw.on- cesaret ve ıyillklerını o zaman her - Bunun üzenne ıki dost muthış bır 
tar içerisine şu heceler yazılırsa, biri. kes gibi, hatta belki herkesten ev,·\11 rakip gibi ortaya çıktılar. Gazeteler 
biri arkasına istenilen kelimeler çı- "Peary .. de söylemişti. Bu heyet Şi- de bir münakaşadır başladı. 
kar: malde 84 üncü arz dairesine ka-!ar Kuk: 
Şa - Ka - Ya. - Ka - Ra - çıkabilmiş, oradan geriye dönmiye - Ben 1907 yı11 21 Nisanında ya-

Kı - Sa - Yı - lan. mecbur kalmıştı. Fakat bu bir re • ni "Peary,, den çok evvet Şimal Kut-

35 Nuriıaralı Bilmecemiz den Hediye 
35 Numaralı mecmuamızdaki 

"Bilmece - ~ulmaca,. mızı doğru hal
ledenlerden hediye kazananların lis
tesi: 

Birer müreitkepli kalem kazanan
lar: 

Kara.gümrük 47 inci ilkokulda 647 
Adnan, Şişli Hasa sokak 2 

numara.da Neriman, Gelenbevi orta 
okulunda 53 Burhan Aköz, Üsküdar 
kız sanat mektebi 125 Sa.ime Özkök, 
Vezneciler Dcrunimehmctefendi so
kak 12 numarada Yaşar Sayıner. 

Birer saç tarağı kazananlar: 

44 üncü ilkokulda 43 Yaşar, Uskü 
dar 20 inci ilkoikulda 210 Muhlis Yur 
dagfil, Eyüp Rami mahallesi Çınar 

berk, Beylerbeyi Küylüce Tefarik 
sokak 7 numarada Sabiha Gürsoy, 
Bursa Setbaşı Emek apartıınanı al
tında Uğur gişesinde H. Yenikan An
kara Yenişehir Eski eczahane arkası 
numara 3. A. da Kocabay kızı, Balı
kesir askeri hastanesinçle jandarma 
sıhhıye koğu.şunda onbaşı Veli Ya -
vaş, İzmir Karşıyaka Dilaver sokak 
24 numaralı hane, Uşakta topçu ta
bur doktoru binbaşı Mustafa Alp kı 
zı Hüsniye, Bakırköy akşam kız sa
nat okulunda 969 N. Tuncel. 

Birer büytik oyuncak kazananlar: 
Üsküdar Paşalimanı Suşirketi so-

kağı 21 numarada Julide Mazhar, 
Ankara Cebeci Kutıugün sokak· On 

sokağı 30 numarada Seyyare Eruz, sal apartımanı 6 numarada Bülent 
Gelenbevi ortaokulunda 426 Mesrur YUce, Konya F:reğlisinde ismet Pa
Öniz, Karagümrtik 27 inci okulda şa okulunda 247 Hasan Balk, Ada-
70 Mualll Kurç. na Icadiyc mahallesinde 36 numaı a-

Birer albiim ka7.ananlar: da Cihat Vural, Urfa Hacı Kamil 
Jstanbul Fatih Otlukçu yokuşu B. ' hanında Selim oğlu Zeki Anter. 

Fahri sokağı 13 numarada M. Ay- Birer küçük oyuncak kazananlar: 

İstanbul Beyazıt Dibekçicami so -
kağr 16 numarada Ahmet Safün. E
rcnköy istasyon caddesi 42 numara
da Esen Ögclman, Zile Necmimuam
mer ilkokulunda 55 Suavi Ünver, 
Bursa Hacılar mahallesi Rakım so
kak 7 numarada Naci Güney, Anka
ra askeri fabrikalarda sanat gd. staj 
yerlerinden 52 Kemal. 

Birer kart kazananlar: 
İstanbul Çarşıkapı Hüseyinağa ma 

hallesi Medrese sokağı 4 numarada 
Burhanettin, İstanbul Karagümrük 
Dilmaç sokak 68 numarada Necla Sü 
er, Ankara Adliye Vekaleti merkez 
bürosu memurlarından Hıfzı Metin 
oğlu Galip, Elaziz komisyoncu Mus
tafa kızı Mesrure Ünlü, Bcşji{taş 
Köyiçi KüçUkhamam karşısı 36 nu -
marada Cemile, Ankara Yenişehir 

Karanfil sokak 29 numarada Erol A 
lagUn, İstanbul kızorta okulunda 202 
Semahat, Afyon Karahisar Tapu ~ü 
dürU oğlu Necdet Çorbacıoğlu, tz • 
mit Orhan caddesi 6 numarada Hn -

toplandı • Tetkikler yapıldı. "Kuk,, 
un bu yolculuğu uydurduğu meyda
na çıkarılamadı amma başka bir de. 

fa hakikate uymıyan şeyler söyledi
ği meydana çrktr. 

Kazananlar: 
san oğlu Nazmi Ersoy, İstanbul Şeh 
remini Saraymeydam 55 numarada 
Hayriye Nuri Çetin, Bilecik Bayın
dırlık Başsekreteri Mehmet kızı Pe.

rihan Eren, Adana posta tevzi me
muru B. Ramazandan mamı tayya. 
reci Enver oğlu Yavuz, Ankara Ana 
fartalar caddesinde 72 numarada 
Kazım, Eskişehir Meyvehoş komis • 
yoncu Salih oğlu Y. Serger, Eğir· 

dir tahsildar İzzet oğlu Ali Rıza, E· 
rcnköy Firm sokak 17 numarada Se 
viye Ahmet Gillgun, Ayvalıkta bele-
diye karşısında berber çırağı Zihni 
Yücel, Yozgat 9 uncu B. L. K. Ko 
mutanı O. F. Ergör oğlu B. Kurt, 
Ankara Yenişehir Meşrutiyet cadde
si Sıtkı Bey apartımanı 13 numarada 
Hamit Pars, Maraş Bezirgan çarşı· 
sında Bay Ali Deligönlil eliyle Meh
met Deligönül, Ankara Öksüzce ma· 
hallesi Öğünç soıkak 3 numarnda 
Doğan Sunar, Konya Zıvarık K&

: munbavı elivle İlhan. 
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Sürekli Hikaye: 2 • 

MiKi İLE KÖP EGi FİN • Fi N 

' Kedi M1klnin 
ga.zete61ai yuttı 

~ 

' 

~ 

Kedileri kovalamak'la bir fenalık yap
tığını biliyordu. Fakat bu, o kadar 
eğlenceli bir şeydi ki .. lefiki de kızıp 
duracağına kendisile birlikte bu eğ
ceye katılsa ne olur~u sanki... 

mı Fin Fin!. Galiba kendine çok güve 
niyorsun.,, Dedi. 

Fin Fin bunu duyunca olup bitenler 
bir şakaya dönecek sandı. Kuyruğu

nu sallıyarak ayaklandı. 

Fakat miki hiddetle bağırdı: 

- Otur yaramaz köpek sen hep 
kedilerin peşindesin değil mi? Bir 
gün elbet bu f enalUtlarm hesabmı ve 

rirsin. .. ~\ ~ 
........ , ıf'1!... l.L...J.IT~rn Mi \ıl.. 1 c 

daha acı acı bağırıp }.!ikinin etrafm
da sıçramıya başladı. O sıçradJHça üs 
tünden de yığın yığın çamurlar sıçrı 
yordu. Odanın halini görmeyin. 

Onun arkasından Fin - Iım de bas
tan ayağa çamur içinde geldi:ı>ence 
reyi kapalı buldu amma geri dönme
di. Burnile pencereye vurunca camı 
paramparça etti. Kedi p~inde koşar 
ken kırılıp devrilen şeyler onun u -

Küçük kedi sahibinin kollarında 
"Miyav! Miyav! Çok şükür selamet
teyim.,, Diye miyavlayıp seviniyor -
du. İçinden hep: "İnşallah Miki daha 
çok kızar da bu zorba, kötü köpeği 
evden kovar.,, Diye dua ediyordu. Za 
vatlı yalnızken ne fena dakikalar ge 
çirmişti. 

Nihayet kavga sona erdi. Fakat 
Mikinin yüzü daha çok sertleşti. Göğ
sü kabardı. Eliyle Fin Fine ateşin ya 
nmı gösterip oağırdı. : "Yat oraya!., 
Sesinde, bu emre itaatsizliğin çok 

~ .. 

ınurunda 'bile olmazdı. 

Miki bir eliyle onunla boğuşuyor, 
bir eliyle de kedisini ~rkaPıında rule
miye uğraşıyordu. 

Bir yandan da: 
"- Hey Fin Fin sana söylüyorum. 

Rahat dur otıur!,~ Diye var kuvvetile 
bağırıp köpeğine emirler veriyordu. 
Sahibinin bu sert sert bağırması, ni
hayet yavaş yavaş Fin Finin aklını ba 
şma getirir gibi oldu. Mikinin ne ka
dar kızdığını farketti, amma niçin 

pahalıya mal olacağını anlatan bir 
şiddet vardı. 

Fin Fin bunu anlardı. Yavaş yavaş 
geriledi. İçindeki hiddet, heyecan çok 
tan yatışmıştı. "Keşke kediyi koyu· 
verseydim.,, Diye yaptığına pişman 
oluyor, sessiz sessiz "Hav! hav!,, 
diye hırlıyordu. Bu, onun müteessir 
olduğunu gösteriyordu. Gidip göste
rilen yere oturdu. Miki ona sert sert 
bakarak: 

-Sen koca bir zorbasın anladın kızdığını bir türlü anlavamıvordu. 

Kedi korkusundan doğru "Miki,, 
nin kucağına sıçradı. Gazeteyi yarıp 
oradan da yandaki odaya fırladı. 

MiMi birdenbire ne olduğunu anlaya
ınamıştı. Gazetede okuduğu hika • 
yeler hakikaten oluyor sandı. Fa
kat saklanacak kC>§e araştıran kedisi 

~ w • 

ni görünce meseleyi anladı. Nihayet Mikinin ~ok kı:t.dığmı anladı .. 
İşte tam ona çıkışacakken kınlan Hesap <gününün adı bile Fin Fini tir 

camın sesini duydu bu, ona Fin Finin tir titretti. 
gelişini haber veriyordu. 1 K d. ,_ d' en ı ı-.en me: 

Zavallı" Miki,, ancak "hiiii! boyu - Miki de ortada i';)ir şey yokken 
endisin d ı D' d .. · · amma a yaygara yapıyor. ıye u-
muya .. d.. T k - k lkt G"zl . -, , d. şun u. e rar ayaga a I. o en-

"'--------··-· .., -· --··· o---- ---··--·- - ber- çauş ~ or u. ni kedi e dikti. 
bat ettiğinin farkında bile değildi. y ,._~ a k d - M.k. · k • - Ne olursa olsun şunun üstüne 
.n.oş oşa ogru ı ının ucagına, . 1 • • • 
oradan da karşı tarafa atladı: bır atılayım. Dedı, amma Mikı: 

- Havvv! Havv! O aptal, sersem - Otur diyorum sana .. Yoksa şiın 
beyazlı - siyahlı kedi nerede! di gelirim. Diye öyle bir bağırdı ki.. 

Miki Fin Fin-Fin Fin kendine gel!,, ____ Fin Fin hemen yerine oturdu. Eliyle 

diye bağırdı. Fakat köpeğin aklı o- I • · • bir i.5arct yaptı . . Bu, hiddetli bir ha-

rafarda değildi. Hep kediyi araştırı- A cayıp B 1 r Av! reket değildi. Tamamiyle aksine o 
yordu. Tam bu arada o yumurcak ta kadar .nazik Hir işaretti ki sanki kö-

••Hıssss !,, diye ortaya çıkıvermesin pek bu haliyle: 
ıni? , ~ - Küçüık kediye bir dokunuvere-

~liki Jı'in • li'ini görünce bir "lliii!,, 
diyebildi .. 

Çıkmasile sahibinin kollarına sı

fınması bir oldu. 
Miki hemen onu göğsüne bastırdı. 

r~ .lıl.ı.\ bunu ~örUncc her zamandan 

-,_... "' ... , .. ~ .... -·· ' ..... ~~- , ... · '-· · ~ .,. -- . '\ .. · · ·-··~· - "-'"· ·,,... ' ...,., . . . .... , ' ' . 
..... b. ·:;-f' '""'k p ' ~ . . - . . ---

, -~--"72;;. ~- ~-~- ··-, 
.,.., ' "\: ~~ .. , ~·~ "' <· 4, ~ ~ .. , ..: . \ ~ 1 • • •• ı· /\~' · l · J j JJ '.' • .--· -

ı . ., .... ; t ' . • 1!. 
lf l.ı . . "~ '' , /~,' ı . ı'~·'. i~l . ,;.,, .. ,,,,.·,\\ ~· rı.fv ~ \ ,\ , ,\'!,. '.lf'ı 1J.ııı, \ , . ') • ~\\ ~. ·• 1•'\' !, / • ,;; '~ iL . '"-<.'>'°/ :r,G 1,,,.7 , --..\tu-~ .,. 
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Yukarıdaki resimde avlanmanın 

en acaibiııi görüyorsunuz. Bu av A
vustralyada yapılır. 

Fakat bu bir devekuşu avı değildir. 

~ -. . :---

damın bacaklannı farkedeceksiniz. 
Kuşun 'ba.şı gibi duran şey yerlinin 
bir elidir. Boynu da bir kolu. Öteki 
kolunu postun altında gizler. Bir a
yağının baş parmağıyle ikinci parma-

yim. Onu incitmem korkma sahibim! 

Demek istiyordu. 
Fakat Miki dinlemedi: 

- Sana yat diyorum, terbiyesiz
lik etme. Ben gidip zavallı kediciğe 

bakacağım. Dedi. Ve Fin Fini yalnız 
bırakıp odadan çıktı. 

Ji'in - l i'inin suratı asılnu~tr .• 

Miki, Fin - Fine ceza verecek Bu kuşlar da devckuşlarına benzer
ler amma daha çok küçüktürler. Bun 
lardan en çok A vustralyada var. 
dır. Orada yerliler tıpkı Afrika yer
lileri gibi bu kuşlardan birinin pos
tuna bürünüp onların yakınlarına so
kulurlar. Resme dikkatle bakınız. A-

ğmm arasında bir "zıpkın,, taşır. Zıp- . , 
km ucuna sivri bir demir takılı ince mı· ·Verecekse ne cezası vere. 
uzun bir değnektir. Yerli, hayvana cek? Bunu m erak ederseniz, ge
yaklaşır yaklaşmaz bunu üze.rine a- lecek halta gazetenizi almaya 
tar. onu öldürür yahut yaralar. unutmayın. 

Çot..Jİ. \ \lves\ 

iI.TE B·UN U 
BİLMİYORDUM! 

MükCifath Resim Doyama Müsabakası: 

RADYUM 

NEDiR? 
''Radyom,, un ne olduğunu pek 

az kimse biliyor. Çünkü: daha pek 
yeni bulunmuş bir madendir. "Pla
tin,. i bilirsiniz değil mi? Gümüşe 
benziyen çok kıymetli ~ir maden. İş· 
te "radyom,. '\lD. içinde de ondan 
vardır. Tıpkı onun gibi dünyada pek 
az bulunuyor. Bunun için de çok kıy 
metlidir. 

"Radyom,, un en büyük hassası 
§iddetli ateşe dayanmasıdır. Sıcaklik 
elektrik, kömür neden gelirse gelsin 
radyum hepsine dayanır. Yanmuff 
Ne kıymetli bir hassa değil mi? 

Odun 

~ Taşımak 

Bazı ormanlarda kütük taşımak i
çin odun kızağı kullanılır. Odunlar 
kızağın arka tarafına yüklenir. Önde 
kızağı idare eden iki kol vardır. Kı- \ 
zakçı bu kolların arasında ayakta 
durur. Her eliyle bir kolu yakalar. 

Yokuş a.şağı kayarken kız8t,öm hızmı 
hazan keser, bazan çoğaltır . 

Odun kızağmı idare etmek epeyce 

zor bir iştir. Çünkü : Bu kızak an
cak pek dik bir iniş üzerinde kaya- Burada gördüğünüz sepet içinde, 

adlarını bildiğiniz birçok güzel yemiş

ler var. Hepsinin renklerini de tanı. 

yorsunuz. Bunları kuru boya ile gtı. 
zelce boyayınız ve bize gönderiniz. Em 
iyi boyıyanlardan üç kişiye biz de bi
rer kutu güzel kuru boya vereceğiz. Bu madenden büyük sinema ma

kinelerinde kullanılıyor. Doktorlukta 
radyomun yeri pek büyüktür. Sana 
yide başka birçok şeylerde de kulla
nılabilir, ve kullanılmaktadır". 

bilir. Böyle dik bir yerde odun yüklü 
koca bir şeyi istenildiği dakika.da dur 
durmak için kullananın çok usta ol
ması lazımdır. Bu kızağın yolunu yap 
makta mühim bir iştir. Yol dümdüz 

ve çok muntazam olmadıkça kızak iş 
letilemez. 

Kahkaha Köşesi 
• 

HIZll 
Otomobiller 

Bu kızakla,; en çok Almanyada 
"Karaorman,, da kullanılmaktadır. 

Fransada, A.m.erikada odunlan baş 1 

.Almanlar "1935,, te otomobil hız ka türlü taşırlar. Oralarda havada 

rekorunu kırmak için yeni otomobil- gerili çelik teller yapılmıştır. Odun
ler yapmışlar, birçok d~emelere gi- ıar !bunlara makaralarla asılı büyük 
rişmişler nihayet o yılın hızını geç- kaplara yüklenir. Telden kaya kaya 
mi.ş'lerdir. "Rudolph,, adında li.ri bir akar suyun en kuvvetle ak.tığı ye 
çok kuvvetli bir makine ile ~tte re getirilir. Orada birer birer ·suya a

kaç kilometre yapmış sanırsınız? tılır. Suyun akışı onları .sürükler. Hiç 
Tam "450,, kilometre. bir emek sarfedilmeden uzak yerlere 

Bu kadar hızla giden bir otomo- taşır. 

bile karşı havanın mukavemeti o ka

Şim.şek dar çoğalır ki.... Bu yüzden seyirci
ler otomobil önlerinden geçerken fır 
bna oluyormuş gibi bir ses duymuş
lardır. işe 

• 

• 

J Nedenmiş? ~ Lokantada: 
Garson - Su ister misiniz Ba -

yım? • 
Müşteri - Hayır, mersi... Taba

ğımda yetecek kadar su var. 

Meşhur 

Bir Adam 

• 

- Dün gazetede beniın için bir şey 
yazmışlardı. 

- Neydi o ... Ben görmedim. 
- Bu yaz adalara her yıldan çok 

giden olacakmış. Ben onlardan biri-
Zaman zaman tekerlekler yerden 

bütün bütün kesilmiş, otomcf.>il ade:
ta uçar gibi havalanmıştır. Mühen
disler birçok hesap kitap yapmışlar, 
bu kadar hızla giden bir otomobilin 
ağırlığının yarısını kaybettiğini, ya
ni yai'ı yarıya hafiflediğini anlamış
lardr. Görüyorsunuz ya bir sürat re
korunu kazanmak için yalnz motö
rün kuvvetli olması, şoförün cesareti 
yetmiyor. Bir yığın da hesap ya,p
mak lazım. Mühendisler, bunun üze
rine bundan sonra yapılacak otomo
billcıin daha ağır olmasını lüzumlu 
görmüşler. 

Ş....ştınız değil mi? Hiç §imşek tre. ı yim. 
ni yürütür mü? Bugün için "hayır,, 
amma kim bilir belki bir gün yürü

• 
Niçin 

tiir. 
Çak.an her ş~kte (1500) liralık 1 S . ? 

kadar elektrik olduğu söyleniyor. evıyormuş. 
Keman öğretmeni talebesine: 
- Çocuğum piyanoyu mu daha 

Hatta bir bilgin uzun uzun hesaplar 
yapmış. Orta derecede 'Oir şimşeğin 
bir treni iki kilometre yürütcbil~ck 
kuvveti olduğu mı meydana çıkarmış- ! çok seversin, kemanı mı? 
tır. - Kemanı . 

- Niçin? 
- Çünkü: kemanı fena çnlnrıarsa 

Şimdi iş şimşeği lokomotife uydu
rup, onu işletecek hale getirmiye ba
kıyor. Hesap kitabı iyi amma baka-ı kapınca çalanın başına v:urabi1irim 
lım işin bu en zor kısmını kim, ne za- amma piyano öyle mi? 

Bir R.. 1 uya .. 

Güzel 

Cevap 
Anne - Ben size gezmiye gitmt. 

yeceksiniz demediın mi? 
Çocuklar - ~ani babam senin lıa 

çin "Hiçbir sözünde durmaz diyol 
duya.,. 

• 
Pot 

Ev sabihi Bayan - Pastaları sc\19 
seve yediniz sanırım. Elimle yapmıf' 

tun. 
Misafir - Biz harp görmüş adaJDıt 

lanz.. Ne olsa yeriz. 

• 
Yanhşhk 

- Dikkat ettin mi Çetin, hep kcn

di yaptıklarmdan bahseder. 
- Amma her .saat yaptığı bir şcJ 

var ki ondan hiç bahsetmez. 
...... Nedir o? 
-- Yanlışlık ! 

B.LMECE ~:: .. 1 ·i:}.~ 

BULMACA 
No. S7 

ç <e t; -R. 
Tekin çok tuhaf bir çocuktur. Bi• 

gün okulda ona bir vazife verdilet'. 
Bir sürü kelime yazacaktı. Fakat ba 
kelimeleri öyle acayip şeylerle yu.. 
mıştı ki kimse okuyamadı. ~te keli
melerden bir tanesi de burada. Siz cbt 
bir uğraşın, eğer okuyabilirseniz adoo 
resinizi okunaklı y azarak bize gönda.. 
rin. Doğru okuyanlar arasında kuna 
çekecek ve kazananlara kıymeW bıeıı 
diyeler vereceğiz.. 

- .... , ...... . - .-. ... 
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~o. 77 Yazan: Ziya Sakir 

Mansur, 1 ehdit Mektubunu 
Maden Arama Faaliyeti 

Ahnca Telaş Etti 
Feyizli Neticeler Veriyor 

Petrol, Demir 
lerin sUrülmesi için makine tesisatı 
kuruldu. H albuki o sırada da. Halit, 

b (Vezir) Unvanını taşımakla. 
e.ra.ber; Ebfı. Müslimin fLziz arka
dd~ olduğu için halife nezdinde 
aınıa şüpheli bir mevkide idi. 

k ~n~n etrafı da bir casus şebe
esı ile çevrilmişti. Hatta bu ca

~Uslar, vazifelerinde o kadar ma
IU'eUe hareket etmektelerdi ki; 
E°:>a Müslimin en emin bir ada

:: il: gönderdiği bu gizli mektu
~ bıle aşırmışla.r.. doğruca götü

!iip, (Mansur) a verm.işlerdi. 
Mansur, korkunç tehditleri ihti

;a eden bu mektuptan, evvela 
li e~ halde telfış etmişti. Eba Müs-
~ teessüre kapılarak kendisine 
~l]ı muhalif bir _vaziyet ala.ca
~ında.n Urlunilş; Horasan yollan
lla, Ylizlerce casuslar göndermişti. 

AYni zamanda işin tatlılıkla önü:e geçnıek için (Halit) i de ~ir ba. 
~:c ile huzuruna cclbetmiş .. gfıya 
h Müslim.in mektubunqan hlç 

d
aberdar değilmiş gibi, hareket e
erek: 

lt - Hilatetin hanedanımıza inti-
~ etmesi hususunda gerek Eba 

~~linıin ve gerek senin hizmet
~?'ln ebediyen unutulamaz... Fa -
i .t bu muvaffakıyeti temin etmek 
çın; bUyUk biraderimiz (lmamı 1b 
.-~im) in aldığı Skılane tedbirle
~ de unutmamak lfı.zımgelir ... Bi
Ultsiniz ki (İbrahim), Eb6. Müslimi 

k harekete sevkettiği zaman o -
na bir ferman vermiş; bu ferman 
da, (Her kim olursa olsun, bize ka.r 
'1 olan sadakatinden zerre kadar 
~Phe etfioOi.n :::ıir adamı derhal 
b~·:> demişti. İşte, EbA Müslimin 
te l~n muvaffakıyetini, bu ferman 

nıın ettl._ 
il ltekim, va.kit vakit, biz de ud; nıecbur oluyoruz. Hiliifeti teh
~ eden bazı Asileri cezalandır -

1 
ak lUzumunu hissediyoruz. Bun-

al'Iıı içlerinde, maalesef haneda • 
IJlJ'Yh~-
~ ıneneup olanlar da bulunu-

Y.or. Tabiidir ki, bunlar hakkında 
~lddetll emirler verirken kalbimiz 
~1Yor. Faknt; vaziyetin icabı o:ak böyle hareket 18.znn geliyor. 

~seıa, geçenlerde amcazadeleri
lniı hakkında ağır bir karar ver -
~~k nıecburiye~ hissettik. _A~~a 
d'• kararı verırken; ka.Thımızm, 
Ulıyanm en acı ıstırabile sızla • 
~ğnu kim iddia edebilir ..• Fa
ı.!! ne yapalım ki, hükumeti ve 
6U.1.8.feti tehlikeden korumak la
~nı geliyor. Bir isyan ~ıkıp ta, bin 
erce MüSıümanm kanı dökillmek
~l e; birkaç kişinin feda edilmesi
~ hUyijk bir felaketin önUne ge~i.

Yor. 
l nenıiştl. 

S on dereceôe zeki bir adam 
olan (Halit), halifenin malt 

~dını derhal anlamıştı. Ve- gön
ereceği mektubun, casuslar eline 

gesnıesi ihtimalini de bildiği için; 
h .. 1~.. il fil1'1. tm -"'4le e olan bu m tl.Aa r, mu-
naın li l> bir şekilde yazarak Ebl Müs-
ıne Yollamıştı. 

el Gün geçtikçe hükflmet idaresini 
f aha kuvvetle kıı.vramıya muvaf-
ak olan (Halife Mansur) daha 

'8aslı tedbirlere girişiyordu. Hora
~~olup ta, Eb3. Müslimin gös
h etdıgi şiddet ve sert disiplinden 
0şlanmıyanıan birer birer etrafı

: toplanmıya başlamı§tI. Bundan 
aksadı da, yavaş yavaş Hora • 

:nıı Türk Beylerini ve Türk lru-
andanlarmı kendi atra!ma çek • 

llleit ı:n.." Mil 1. · ·· k'" ld ~ • ~ua s ımı, mum un o u-
gu ~adar kuvvetsiz bırakmaktı. 
eıı ~ ~ zaman zarfında sarayın 

IrıUhını erkfi.nı · ve ha.lif enin has sa • 
h Ordusu efrat ve kumandanları 
k enıen hemen Türklerden mürekli:: bir hale gelmişti. Hatta, ha
l k Mru:ısur; bunlan daha kuvvet;.. 
e endıne bağlıya.bilmek için şah
~n hepsini servete garketmiş; bil. 
:raassa Türk askerleri ile sa. 
:re Ynı Türk muhafızlarına son de· 
ti ee llluhteşem elbiseler giydirmiş 

· AYni zamanda; 
la""-: Türk Beyleri ve kumandan
ın rı, benden izin almıya lilzum gör 

eden huzuruma. girebilirler. 
)' Oiye, Türklere bUyUk bir imU. 
az vermişti. 

Halbuki Mansurun bu hareketi, 
ciddi ve samimi değildi. Onun 
Türklere bu derece temayül göster 
mesi; bu büyük, sadık ve vefakar 
unsuru elinde kuvvetli bir silah gi
bi kullanmak içindi. Türkler: sa -
r.ayda ve orduda, daima terbiye ve 
vakarlarını muhafauı ediyorlar; 
kendilerini alakadar etmiyen işlere 
karışmıyorlar.. Bilhassa kendileri
ne tevdi edilen vazifelere dört elle 
sarılıyorlardı ... Halbuki Emevilerin 
devrinde, lüzumundan çok fazla şı
marmış olan Araplar; bilakis her 
yerde ve her sahada serkeşlik edi
yorlar; itaatsizlik gösteriyorlar .. 
Daima, muhitlerinin rahat ve huzu
runu kaçırıyorlardı. 

Nitekim; (Mansur) un bu suret
le Türklere fazla temayül göster • 
mesi; birdenbire Araplar arasında 
~üyük bir hoşnutsuzluk tevlit et • 
mişti. Hatta, saraya mensup bazı 
Arap prensleri, bu hususta Halife
ye bazı ihtarlarda bulunmıya bile 
cUret gösterdikten sonra; ona pek 
garip tarzda bir de ders vermek is
temişlerdi. 

B ir gün Mansur camiye git
mişti. Namazdan sonra, ken

dine yakın olan bir yerde, ihtiyar 
bir Arabm: 

- Yarap! .• Yeryüzünde zuhur e
den fitne ve fesadın esbabını id
rak edemiyen.. Bu yüzden haksız. 
lıklara sebebiyet veren .. kendi kav 
mini, kendi nesebini başkalarına 
tercih edenleri; sana şikAyet ediyo 
rum. 

Diye, yana. ya.na dua ettiğini işit 
mişti. 

Bu duanm tarzı, derhal Mansu
run na.zarı dikkatini celbetmişti. 
Duacıyı derhal huzuruna getirterek 
isticva~a girişmişti. 

İhtiyar Arap, hayatına dokun • 
mıyacağma dair Mansurdan söz al 
drktan sonra; ona şu cevabı ver· 
mişti: 

- Ya, Emirillmüminin!.. Haksız 
lığa sebep olan, bizzat sizsiniz. 

Demişti... Mansur, bu cUretka
rane ithamdan hayrete düşerek su 
allerini derinleştirmişti. o zaman o 
ihtiyar Arap: 

- Çünkü .. siz; tebaanız arasın· 
da bir tevazün ve müsavat temin 
etmiyorsunuz. Hatta; kendiniz ile, 
kavminiz ve nesebiniz arasında bir 
ayrılık husule getiriyorsunuz. Sa· 
raymızm etcafıru taştan duvarlar, 
demirden kapılar, yabancı unsur· 
lardan mürekKep yasakçılar tara
f mdan çevirtiyorsunuz.. Bizlere, 
emniyetsizlik gösteriyorsunuz. Hu
zurunuza girebilmek için, ancak 
fa.lan veyahut filan zata imtiyaz 
veriyorsunuz. Bu suretle de, size 
daha yakın olanların haklarına. te
ca vüz ediyorsunuz. Cenabı Hakka; 
sizden şikayet etmiyeyim de, kim
den şikayet edeyim. 

Diye maksadını izah etmişti. 

B u sözler, Mansura fena hal
de evham ve telfış vermişti. 

En küçük meselelerde bile kılı kırk 
yararak hepsinden. ayrı ayrı ah
kam çıkaran bu vesveseli adam; bu 
ihtiyar Arabm başı.'ltalanna tercü
man olduğunu hissettiği için, son 
derece kurnaz hareket etmiş .. O a
damı tama.mile yanma çağırdıktan 
sonra kulağına eğilerek: 

- Ya, Ağrabi ! .. Ben de Cenabı 
Hakka kasem ederim ki; yaptığım 
işler hUkömet siyasetinden başka. 
C:>irşey değildir ... BüyUk biraderim, 

Aramalarında Son Vaziyet 
Memleketimizin t.opra.kaltı servetlerine dair son günlerde ~ok sevindiri

ci haberler vermekteyiz. Mardin civarındaki petrol a~tırmala.n, Dinigi. 
de meydana çıkarılan demir damarlan gibL 

Bu münasebetle memlekette maden vaziyeti hakkında, bu hasusta en 
ziya.de salahiyet sahibi olan zatın izahatını "TA."l,, okuyucuları.na şu sil. 
tunlarda venne;ti çok faydalı buldul<. 

Bu izahat lktısat Vekili B. Ceıa.ı Bayar tarafından daha geçen gün Mil· 
let Meclisinde verilmir> ve o zaman bu izahat gazetelerde kısaca mevzuu 
bahsolmuştu. lktr~at Vekilimiz son maden !;ahşmalannı şöyle anlabyor: 

1 - ŞARK SONDAJLARI: Bas. 
birindeki ilk sondajlarımız, müsait 
addedilen kalker tabakatı seviyesini 
1300 metrede bulmuştu. Ancak bura
da yalnı7 kurumuş petrol emmaresi
ne tesadüf edilebildiğinden, sondaj 
makinesi şimale Hernis mevkiinc çıe. 
kilerek ikinci sondaja başlanıldı. Bu 
sondaj ise kalker seviyesini 350 met
re raddelerindt: bulmuııtur ve bura • 
dan kuvvetlice havaga~i fışkırdığı ı 

(İmam İbrahim), hilafeti Emevt
lerden almak için işe giriş.tiği za. 
man, (yalnız Arapları değil, arap
ça konuşanları bile katlet) diye, 
Eba. Müslime emir vermiştl Eba 
Müslim de, bu uğurda tam altı yüz 
bin kişi kesmişti. Ve ancak bu su
retle Emevilere galebe edebilmişti .. 
Ne yapalım ki, dlin Emevilere gale
be edenler, bugün bizim karşımız. 
da da imvvetlerini nıuhafauı edi -
yorlar. Bu vaziyet karşısında, be. 
nim yerimde sen olsan ne yapabi
lirsin .. Sakın bir daha Cenabı Hak 
ka, benden şikayet etme. Bilakis, 
dua et ki.. Halifen kuvvetlensin. 

Diye mukabele etmişti. 

M ansur biliyordu ki, bu söz. 
Ier: ~u ihtiyar Arabı ileri 

sürenlere kifi derecede maksadını 
izah edecekti. Ve onlara, Eba Müs 
lim aleyhinde, biraz daha kin ve 
gayz verecekti. Ve şayet günün bi· 
rinde Eba Müslim hakkında şiddet
li bir harekete geçecek olursa, o za 
man etrafında daha kuvvetli bir 
müdafaa çemberi husule geleceKti. 

(Arkası var) 

hi. 100 metre kadar bır kalınlıkta. 
sonda, hep petrol kokan ve mesa· 
matı petrolle (impregne) olan taba.
katı kesmiştir. Kuyu, halen 500 kü
sur metre derinliktedir. Bu sondajı 
da 1000 metreden fazlaya indirmek 
tasavvurundayız. 

!kinci büyük sondajnmzda tesadüf 
edilen bu müspet emmareler, jeolo
ji k nazariyelerimizi tekit ettikten 
başka, bu mmtaka hakkında besleni
len Umitlerimizi kuvvetlendirmiştir. 
Sebat etmek zaruri görü1mektedir. 

Blnaenaleyh, cenup mıntakasınm je
olojik bakımdan en müsait şartlarını 
gösteren muhtelif strüktürlerin sıra 
sile ve birer birer sondaJ1anması ge
rekecektir. 

2 - MUREFTE SONDAJLARI: 
Şimdiye kadar kazılan altı kuyudan 
ikisinde kuvvetli havagazine tesadilf 
edilmiştir. Birinden de su ile karışık 

Soy Hastall9ı 
Okuyucularom7.daıı biri, "famll- kadm1a.nn elblsellk ala.cah kuma.5. 

ya hastalığı" diye bir nevi ha&talık lu bulmak için renk seçmeğe Jah. 
olduğunu duym~; Fatilıten gönder- ziyade ihtl~lan olduğu l~ln, tabi· 
diği bir mektupla bo hastalığın ne atın bayanlara karşı bir nazikliği, 
olduğunu soruyor. Daha ba§ka oku hem ln"8Dlara - bayanlara 'karşı da 
Yllcularımızm da böyle blrşey duya ima nlztk olanuz - diye bir dersi 
bilecekleri için Fatlhll okuyucunun demektir. 
tnerakmı teskin etmeğe çaJışaca.- ~lan • QOcuklnktanberl. be· 
ğun. yaz, kirpikleri beyaz, derOerl süt 

ilkin söyllyeyiın ki, soya (leken gibi beyaz, gözlerinin içi gene be. 
hastalık • maalesef - bir değil bir yaz adamlan bllirslniz. Bu ha.cıtah-
~ok türlüdür. lnsanlann dünyaya ğa Alblnism derler, o da soy& çe-
geldlkten sonra karşılanna çıkan ker. Bunun da tuhaf bir ciheti zen-
bin bir tUrlü hastalık sebeplerinden cllerde de ohnasıdll': Kara derili, 
başka, tabiat başmum bir de böy- beyaz saçh bir zenci camlı dolap içe 
le atalamnızdan, anaJamnrzdan ge- rlsine konulacak gtizeJ blrsev olur. 
len,bütun soya çeken hastatıkJan mu Bu hastabk ta gene ana soYuııdan 
sallat etmiştir. Btzl teselll edecek gelir ve kadınlara Reçmez. 
bir ta.rafı vardll' ki, ıııoy hastalık. Soya çeken bir de k&.CJmma has-
larnırn yalnız adlan blle bu yazıya talığJ vardır. Bir soydan olan klm-
sığanuyac.a.k kadar QOk olmakla be- selerlen birçoğu mesela ~Uek yese-
raber, bunlara tutoıa.nıarm SS.YJSI ler, balık veseıPr, yahut antinlrin 
pekte çok değildir. Ondan sonra da hicr 'Mlbalar hemen kaşmmıya tu-
hastalrklı bir ıııoydan olan herkesin tuıurİar. 
er veya geç mutlaka o bMtalığa m. Gene soy& ç,ekcn ve eansıkıcı bir 
tuım~ı şart değildir. ~y ftkfr zanfllğl, daha ~ıkçası, 

Bir de bunlara soy hMtahğJ de- aptallıktır. Bunun büyiik bir fenalı· 
diğimden dolayı, soyadı gibi yalnız ğı şu~or ki, vücu~e zayii olan biı' 
babadan geldiğini sanmamalıdır. ;tlmse kendl"lne sağlam bir eş bu. 
Bazısı insana anasından gelir.. lablldlğl halde, flkirce zayif olana 

Mesela, Hemofili denilen bir has· hiç kimse eş olmak istemez. Ona 
talık vardll'. Buna tutulan kimsede eş olabilecek ancak gene bir zayii 
en küçük bir vesile Ue pek çok kan fikirli olacağrnda.n onlardan do~a • 
kaybetmek istidadı vardır. Burnu cak çocuklar da gene öyle olnıağa 
'kanamağa ba."la.rsa ac.1kh olur, paT mt lıkı1m bulunurlar. 
mağrnda kU~ilk bir kesik bile olsa oy ha..C1talıklannm lıepsl ne bu 
gene birçok kan akrtTJ', Bu istidat fcadarrlan lharet. ne de ıııö'\'ledlkle· 
tn!i".," an"'-""'m Mvmıdan ır:eilr a- rim gibi sa.dece tuhaftTı'. Bu ha~a. 
ma, burası tuhaftır ki, anMmm ken- tıklar lnMnm omvhu·m;fan hemen 
dlAbvl,. hu'mnna(h~ srlbf onun so- her birine mn~allat olabDirler ve pek 
yundaki kadmlarda da yoktur. Ka- çoğu pek acıklıdır. En çoğu slnlr-
dmlar vasıtasile yalnız erkek çocuk ler bünyesine :nu!Wlat olur ve tur-
lara g~er. lü türlü illetler çıkanrlar. 

Bunun gibi Daltonlsm denilen ve Bw:lan burada saymak sizi me-
renklerden birini veya birkaçou a- raklandıracağı gihi, zaten bunda 
yırt etmeğe engel olan göz hastall- fayda da yoktur, çUnkU soy hasta-
ğr da soya çeker ve hemen daima hklarmm bellibaşlı devası da ola.-
yalmz erkeklerde bulunur. Bu da, maz. 

Memlekette petrol arama 
laal:yetinden bir görünüı 

hafif miktarda petrol gelmiştir. Ha
len yedinci kuyuya. başlanılmı§tlr. 
Bu kuyunun neticesine göre, Müref
tede sondaJ1ara daha devam edilip 
edilmiyeceği hususunda bir karar ve
rilecektir. 

3 - ADANA JEOFlZIK TARA
MALARI: Ada.nada. evvelce yaptığı
mız jeolojik etUtıeri müteakip, ova
yı jeofizik usullerle de taradık. Bu 
sayede tahtelarz derin bir striiktilr 
tesbit edebildik. Burada büyük bir 
sondajın icrası 150,000 liralık bir 
makinenin mübayaasına ve ayrıca 
senede 200,000 liralık bir iITTetme 
masrafının tahsisine mütevakkıftır. 

Bunu halen yapanuyacaksak ta, 
elde mevcut küçük bir sonda. iletile 
bir kılavuz sondajı salıvermeği düşü
nüyoruz. 

Umumi jeolojik iatik1allcıT 
Aşağıdaki mıntakalar gezilerek, sa 

halan jeolojik bakımdan muayene e
dilmiştir. 

1) Trakya içerisi 
2) Gaziantep taraflan 
3) Irak hududundan Vana kadar 

olan saha 
4) Garbi Anadolunun bazı mınta

kalannda ihbar edilen sızmWar. 
Bu mmtakalardan birinci ve ikin· 

cisinde bazı müsait strüktürler mü
şahede edilmiştir. Bunlar bilahare 
tamik edilecektir. Ancak Trakyada 
herhangi bir sondaja başlamazdan 
evvel, en müsait olabilecek noktala· 
nn jeofizik ölçmelerle tayini muva • 
fık görüldüğünden, bu ölçmelere bu 
yaz başlamış bulunuyoruz. 

Arama veya ihzaıo 
1) KEBAN SIML! KURŞUN MA

DEN!: Buradaki ihzari ameliyat 
bitmek üzeredir. Madenin işletmiye 
konulması hakkındaki avanproje e -
tütlerine başlanılmıştır. önümüzdeki 
sene zarfında tesisata geçilebilecek
tir. 

2) BULGARDAG ALTINLI SIM
Ll KURUN MADENi: Bu maden 
deki mağaralarda tesbit edilen cev -
her yığınlarmın tonaj hesabına ve 
(echantillonnage) işine esas olan son 
daj ve mesaha işleri bitmek üzere
dir. Bunların vereceği rakamlar, 
madende kurulacak izabehanenin te 
sis ve işletme şer:aitini tayin edecek
tir. Yakında bu tesisatın avanpro -
jelerine başlanılacaktır. 

3l GUMUŞHANE SIMLI KUR
ŞUN MADEN!: Eskiden işlemiş 
ocaklar açtırıldı. Muayene edildi. 
Bunların kısmı küllisi tüketilmiş bu
lundu. Ancak bu muayene sayesinde 
ocağın jeolojisi tesbit edilebildiğin
den, buna istinaden, yeni ve bakir o
labilmesi muhtemel olan mmtakala
ra nüfuz edebilecek galeri ve ttlnel 

Bu yoklama işi son aylarda ba§l&· 
mış bulunuyor. 

4) KESKIN MOLIDDEN MADE
Ni: Mekşuf sahalradi madenin iş'.etil 

mesi için ihzari ameliyat yapılmış ve 
bu meyanda 30 metrelik bir ihracat 
kuyusu tesis edilmiştir. 

5) TURHAL ANTIMUAN MADE
Ni: Son günlerde, devlete intikal et
miş bulunan bu sahada yapılacak ta 
harri ve ihzar ameliyatına başla

mak ilzere makine tesisatına geçil • 
miştir. 

Bakır servetimiz 
6) KUVAR;:>HANB BAKIR MA· 

DENl: Evvelce bunu ecnebi bir grup 
işletmişti. Yıkılmış olan aksamı, ma 
kine ve tesisat düzeltilmiş, çökmüş 
olan galeriler açılmıştır. Bu maden 
yeniden imar ve faaliyete sevkedil • 
miştir. Bir ay sonra bize yüzde 98 te 
nörlü 2000 - 2500 ton saf bakır ve
recektir. Bu vesile ile blr hatırayı hu 
zurunuzda canlandırmayı isterim. Ge 
çen sene madeni görmek için gitti • 
ğim zaman bana anlattılar, fevkala
de mütehassis oldum. Bütün inkılap 
ve ihtil&l arasında madenlerimiz" yağ 
maya maruz ka.lmı§. Bilhassa §imdi 
anlatacağım Murgul madeni feci 
bir surette tahrip edilmiştir. 

Kuvarshane madenini de tahrip 
etmek ve tesisat ve mevcuda.tını çal
mak için gelen kuvvetlere karşı or. 
dumuzun orada çok kıymetli bire
lemanı, müliızmı rütbesinde bir zat, 
bir istihkam zabiti karşı koymuş : 
"Bunlar milletimin malıdır, ben bu· 
rada oldukça zerresine dokunamaz· 
smız,, diye haykırmıştır. 

Bu madenin işletilmesini derhal e
le aldık. Biraz sonra oradan saf 
bakır istihsaline başla.mı§ bulu· 
nacağız. Bu zatı vekilet n&mına 
mUkAfatlandırmak istedim. Fakat 
izini bulduramadım. Vekfiletim na
mına bir minnet ve şükran olmak u. 
zere hatırasını yüksek takdirinize ar 
zediyorum. 

7) MURGUL BAKIRI MADENI: 
Bu madenin kati etütleri ve avan. 
projeleri bitmek üzere olup, iki aya 
kadar işletme müessesesine devredi
lecektir. Bu maden. memleketimizin 
değil dUnyanm en büyük ve en sayılı 
tesisatından birisine malik olacaktır. 

8) GULEMA.N KROM MADENl: 
Bu madenin tetkikatı bitmiş ve Etl 
Banka devrolunmu§tur. 120 bin ton 
nakil kabiliyetinde 18 kilometre uzun 
luğunda bir ha.vat hat in§a edilmiş
tir. Senede asgari 100 bin ton istih· 
salat ve sevkiyat yapılacaktır. 

Türkiye, Krom istihsali.tında bü. 
tün cihan itibarile, birinci safı ihraz 
etmiştir. Mevcut krom servetlerimi
zin ehemmiyeti bu mevkii bize daima 
muhafaza ettirecektir. 

Liğnitler 
9) SOGUT LINIT MADEI\"l: Ba. 

zı sondajlarla jeolojik haritası ve ra 
poru yapıldı. Bilyük bir i§letıneye 
müsait değildir. 

10) YERKOY LINIT MADEI\"l: 
Bazı sondajlarla jeolojik haritası ve 
raporu yapıldı. Ehemmiyeti az bir 
yatak. 

11) TAVŞANLI L!NIT MADE
N!: Bazı sondajlarla, jeolojik hari
taSJ ve raporu yapıldı. Mahrukat 
membaı olmıya müsait bir havza. An 
cak ihzari ameliyatın yapılması i· 
çin, bazı tedbirlerin almınası zaru .. 
ridir. 

12) DEGIRMlSAZ L!NlT MADE
Ni: Tav§8.Illı için söylediklerimizi bu 
havzaya. da teşmil edebiliriz. 

13) SEYIDOMER LINlT MADE
N!: Müteaddit sondajlar yapılmı§, 

miıazzam bir mahrukat serveti tesbit 
edilmiştir. Memlektte bilyUk bir sa
nayi merkezi olmalt istidadındadır. 

Etütleri ve raporu bitmiş, işletme

ye konınaSI ve muhtelif endüstrilerin 
doğması için hazır beklemektedir. 

Bu madene ait servet ve inkişaf, 
Ankara enternasyonal kömUr sergi • 
sinde canlandmlmıştı. Bu suretle zi
yaretçilere ve bilhassa milnevver 
kısma ve mekteplilere hem teknik ve 
parfe bir etilt, Türk mühendisler ta
rafından yapılmış bir etUt nUmune
sl, hem de bu muazzam eerveti gös-

(Llltf en sahifeyi çeviriniz) 
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Sökeye ~,Yerleşen 
Göçmelıler için 

Evler Y aptırıhyor 
Aydın, (TAN) - Geçen yıl Romanyadan gelen ve Sökenin 

J\kköy kamununa yerlettirilen muhacirler yataksızlık yüzünden 
•imdilik mevcut evlere dağıtılmıt bulunuyorlar. Sıhhiye Vekaleti, 
bugünlerde kereste göndereceği için yeniden 126 ev yapılacaktır. 
Bu inşaatın Ağustos sonuna kadar bitirileceği umuluyor. 

Vilayet ve Sıhhat Direktörlüğü bu muhacirler ile pek yakından 
alakadar olmaktadır. Hususi İdare Akköyde bir dispanser aç
mıt, seyyar doktor ile sıhhat memuru buraya gönderilmitlerdir. 

Sıtma mücadele idaresi burada ka i 
nallar açtırarak bataıklıklan tama • 1 
men kurutmuştur. Yapılan muayene 1 
neticesinde muhacirler arasında bir 
srtmalıya 1~ile tesadüf olunmamıştır. 

Köylü, refaha kavuflu 

Bir Genci 

Öldürdüler 
Kızılcahamam, (TAN Muhabirin

den) - Ali isminde bir genç, bura
da feci bir cinayete kurban gitmiş· 
tir. Hadisenin tafsilatı şudur: 

1································ ........ ················1 . 

f Aydında dil kursları i 

Aydın, (TAN) - Halkevl tarafın dan ~ıla.n ikinci a1manca kursu bit
miş, kazananlara. vesikalan verilmiş tir. Muvaffak olanlar 15 kişidir. Bun· 
lann ekserisi doktor ve öğretmen, iki si de subay ve memurdur. l~lerlnde 
bayanlar da vardır. Yukarki res·mde kursu bitirenleri bir arada görüyoruz. 

Bir Saralının 

Feci Ölümü 

l.!tEVUE aaatları terakkıyatı fennlyen\'!-en 
son loadlarlle mücehhezdir. 

REVUE 
'saatının bugünkü tekamül hail 

80 senallk tecrübe neticesidir. 
Modeller en son ve zarif şekildedir. 

REVUE saatıarı tanınmış saatoııarda 
satılmaktadır. 

Umumf deposu ı iıtanbul, Bahçekapı, Taş han, Birinci kat 22. Telefon 21354 

Askeri Fabrikalar 
Kaleminden : 

Ticaret 

Küçükyozgat barut fabrikalarında mevcut cins ve miktarı aşağıda Y8" 
zılı yağ bidonu, gliserin fıçısı ve demir bidon 21 Haziran 1937 tarihinde 
saat 14 de ticaret kaleminde pazarlıkla satılacaktır. lsteyenler her gil11 
Küçükyo 6 ıt barut fa~rikasında görebilirler. lsteklilerin muhammen be
deli olan 1230 liranın % 7,5 nisbetinde muvakkat teminatla tayin edilen 
gün ve saatte ticaret kalemine müracaat eylemeleri. (1512) (3330) 

Hurda Sağlam · 

Saç yağ bidonu 
Demir gliserin fıçısr 
Saç gliserin fıçısı 
Demir oleum fıçısı (çift demir çenberli 

Adet Adet 

200 
100 
50 

300 

100 
500 
250 

Ege bölgesinin en iyi tütünlerini 
yetiştiren Akköye daha evvel yerleş 
tirilen muhacirler servet ve refaha 
kavuşmuştur. Yeni gelenlerin de ya
kında müstahsil vaziyetine girmele
ri imkanaltına alınmıştır. Bunların 
hayvanlarına ait saman ve kendi mah 
kat ihtiyaçları mahalli köylüler ta
rafından, yiyecek ve tohumlukları 
da hükumetçe temin edilmiştir. Ye
ni muhacirlere nadas tarlalar dağı
tılmış, hayvanı olmıyanların tar'lala
n köylüler tarafından imece sureti
le hazırlanmıştır. Tütün ekme yer

Ali, Çeltikçi nahiyesinin Yaşağaç 
köyündendir ve bundan bir sene 
önce Turnalı köyünden Ahmedin 
güzelliği ile meşhur kızı ile çvlen
miştir. 

Ali, dört gUn evvel, Ağaçkesen ci
varındaki toprakların gözdı:m ge
çirmiye gitmiş, orada Ali ismind~ 

Sıvasta 
buğday 
satışları 
Sivas, (TAN) - Sivasa merbut 

mlibayaa komisyonları Aydınlık is· 
tasyonunda civar köyfünün buğday
larını satın almaktadırlar. Aydınlık, 
Kangala ~ağlı Kavak nahiyesinin 
satış pazarı olmaktadır. Bu civarda 

bir ayda satılıp alınan buğday ınik
dan üç bin tonu bulmaktadır. 

Mersin (TAN) - Tayyare maki- 1 
nisti iken saralı olduğu için geçen 
sene çıkarılan ve Tarsusta Rasimin 
fa'::ıriıkasına elektrikçi olarak giren 

Sermakinist Aranıyor-lııı 
Sanayi mektebinden mezun yahut ayni derecede liyakat ve ehliyetli 

olup, dizel motörü ve elektrik santrali üzerine makinist olabilecek de
recede bilgili olanların bu perşembe günü saat 5 de Galata'da Simens 
idarehanesinde Mösyö Şusterman'a bizzat bonservislerle beraber mü
racaat etmeleri. 

leri de hazırlanmıştır. 
Herkese tapu senetlerinin hemen 

verilmesi için iki fen memuru ile bir 
tapu memuru ve kamunbay, yerinde 
topraklan ölçmek ve haritalarını çı
karmakla meşgul oluyorlar. Bundan 
sonra gelecek muhacirlerin de yer
leri ayrılmaktadır. Bunlar gelir gel
mez kendilerine tapulan verilecektir. 

Muhacirlere yakında 50 araba ve 
100 pul1uk daha dağıtılacaktır. 

Köyler tanzim ediliyor 
Muhacirlerin yerleştikleri Akköy

le Yeniköyün planları yaptırılmış, 
buralarda park,muntazam caddeler 

ve anıtlar vücude getirilmiştir. Eski 
köylüler de evlerini yıkarak plana. 
göre yeniden yaptırmaktadırlar. 

Her iki köye de temiz su getiril • 
miş, Uç çeşme yaptırılmıştır. Ku
yuların ağızları taşla örülüp kapa -
tılmıştır. Sıhhat Vek8.letinin gön· 

birisinin yersiz tecavüzüne uğra

mıştır. 'Bu adam, Aliye oralarda ni
çin dolaştığını sormuş ve cevap bek 
lemeden bıçakla üzerine hücum e
derek öldürmüştür. 

Katil sonradan Ayaş kazasında 
tevkif edilmiş ve buraya getirilmiş
tir. 

yulara takılacaktır. 
Evvelce Egenin en iyi ve temiz 

balını çıkaran •bu mmtakada şimdi 
yalnız Doğanbey kamununda 45 ko
van kalmışt. ~. Vilayet, Doğanbey ve 
Akköy kamunlarma fenni kovanlar 
dağıtıp arıcılığı ihya etmek kararın
dadır . 

Bu iı..ltl köyde birer asri mektep bi
nası da yaptırılacaktır. 

Gelecek muhacirlerin çoğu Doğan 
beye, diğerleri Akköye yerleştirile • 
ceklerdir. Bunların binlerce zeytin

likten istifadeleri imkanları hazırlan 

Bi9ada lpekböcekleri 

Ölüyor 
Biga (TAN) - Burada ilkbahar 

yağmurları sürekli gittiği için ıslak 

dut yaprağı yiyen ve rutubetli hava
ya dayanamıyan ipek böcekleri öl -
mekte, tenekeler dolusu ölü böcek • 
ler çaya dökülmektedir. Bazı yerler 

bir genç, burada feci şekilde ölmüş 
tür. Rasim, senelik temizlik yaprl -
ması için fabrikanın tatil edildiği 

bir günde avluda gezerken sarası tut 
muş, pamuk balyeleri üzerine düş
müştür. Bu esnada küçük bir balye 

nin altında kalan zavallı hasta, ağzı 
pamuk balyesine kapandığı ve nefes 
alamadığı için ölmüştür. 

Karabiga iskelesi Hayvanlara 
Muvakkaten Kapandı 

Biga (TAN) - Bura hayvanların· 

üa pek hafif bir şekilde şarbon has-

de böcek ölümü hafiftir. Erkence talığı görüldüğü için, Karabiga iske
davrananlar askılaı:ı dikmiye başla - lesi bazı hayvanlara muvakkaten ka
mışlardır. 

Suaığırlığın Planı Tasdik Edildi 

Susığırlık (TAN) - Belediyenin 
yaptığı müstakbel Susığırlık plan ve 
haritası Nafıa Vekaletince tasdik e

patılmıştır. 

Kuzularını satıp ta sayım parasını 
yatıracak olan sürü sahipleri müza
yrka çekmekte, kendilerine borçları 
lçin müsaade edilmesini dilemekte • 
dirler. Bu sebeple Biga panayırmin 
de geriye kalacağı söylenmektedir. 

derdiği tulumbalar yakında bu ku- mıştır. 
dilmiştir. 

:~------------------~----~----~ 
termek istedim. Sahanın sc. ı laj ya
pılmış kısmındaki servet yüz milyon 
tondur. Saha çok büyüktür. Daha 
ilerilere gidip mecmu servetin tesbi
tine atiye ve tesbit edilmiş sahada 
faaliyetin başlamasına talik ettir • 
dim. Ve mevcut muazzam servet kar 
şısında bu işi, bizden sonra gelecek
lere de bırakırız dedim. 

Jeolojik seferler ve taramalar, a
şağıda sayılan mıntakalarda icra e
dilerek, buralardaki maden imkanla
n tetkik edilmiş, müteaddit zuhurat 
ve filiz mostraları muayene edilmiş
tir. 

Diğer mıntalı.alarda 
1) GffiESUN, ŞEBINKARAffi

SAR, TIREBOLU, HARŞIT MINTA
KALARI: Buralarda görülen tezahür 
lerden bilhassa, Karahisar Şap ya -
tağı büyük mikyasta bir iptidai mad 
de teşkil eder. Ancak bunun istimali 
ve kıymetlendirilmesi hususunda il
mi etütlere girişilmek icap edecektir. 
Bundan başka, Tirebolunun yanında 
Esbiyedeki Karaerik bakır tezahil -
rü, tamike değer görülmüştür. A
çılması ve aranılması işi, mali esbap 
tan, eldeki işlerin bitirilmesine talik 
edilmiştir. 

2) ŞARK ViLAYETLER! Ll -
NITLERI: Buralardaki muhtelif li· 
nit tezahürlerinin hemen kaffesi za
yıf, kömürleri aşağıdır. Gezilenlerin 
hiçbiri büyük bir endüstriyel işletme 
ye müsait görülmüyor. Kıymetleri 

pek mevzii kalır. En elverişli li
nit yatağı Balkayadır. Fakat nakli -
yat müşkülatı şimdiki halde bu ya
tağın iktisadi işletmesini pek ağır
laştırıyor. Şark vilayetlerimizin bü 
yük enerji membaı, sudur ve su 
cılacaktır. 

3) DIYARBEKIR. ERGANl HAT 
'l'ININ ŞARK MINTAKALARI: Bu
ra arda gezilip görülen muhtelif ma
den tezahürleri arasında. Prajman
daki simli kurşun zuhuratı üzerinde 
durulmuştur. 

Binaenaleyh, bu sahanın jeolojik 
tamikine girişmiş bulunuyoruz ve ha 
Jen elde mevcut maden aramalarının . . 

filizlerin aranılması işi mukarrerdir. 
4) ORTA ANADOLU ESKl MET

RUK KURŞUN MADENLERi MIN
TAKA.SI: Bunlardan Gümüşhacıköy, 
Akdağ, ve Denek madenlerinin jeo
lojileri tetkik ve tanzim edilmiştir. 
Gümüşhacıköyün aranması ve ihzarı 
250,000 liraya mütevakkıf, güç ve 
pahalı bir iş olduğundan, müsait bir 
zamana bırakılmıştır. 
Akdağm da, şimdilik talik edi'e -

bileceği görülmüştür. Halbuki bun
lardan en kolay açılması Denek ol
duğu anlaşıiliığıncian, buradaki eski 
kuyuların açılmasına ve içeriye gi
rilmesine karar verilmiştir. 

5) MENDERES VE EGE LlNlT 
MINTAKALARI: Bu havalinin jeolo 
jik taraması elan devam etmektedir. 

6) AZDAVAY • KARAFASIL -
SOGUTOZU KOMUR MINTAKASI: 
Bu havzalar jeolojisinin ilk esasları 
atılmış, geniş bir sahanın ilk krokisi 
çizilmiştir. Şimdi, müsait görülen sa 
baların birer birer detay jeolojik e· 
tütlerine girişilecektir. Bu. havzala
rın takribivetle tanınması hirkaç se
nelik sebatla mesaiye l:ıağlı muaz • 
zam ilmi bir iş olacaktır. 

Demir 
7) DIVRIGI - HASANÇELEBI 

MNT AKALAR!: Geçen kıştan evvel 
buralarda (interessant) görünen de
mir tezahürleri keşfoıunmuştu. Bu a 
yın bagmda, vaziyeti tamik etmek 
maksadile yeni bir arama ekipini ma 
halline sevkettik Bu ekip halen jeo
lojik mesaisine devam etmekte olup. 
zengin bir demir havzasının üzerinde 
bulunduğunu son günlerde ihbar ey
lemiştir. 

Nihayet bu mevzuu kapatmak ve 
beni dinlemek ne~aketini ımih~timal 
etmemek için, bildiğiniz şartlarla sa
tın aldığrmız Ereğli Şirketine ait 
ı:ıahllnm da 1 MaYJstan itibaren Eti 
Bank tarafından işletilmiye başlan • 
dııhnı ilave edeyim. 

Ergani Bakır madeni makineleri • 
nin üç j;iln evvel ihalesini yaptıthmr
zı ve 1938 senesi nihayetind~ 7.500-
10,000 ton saf bakır istihsaline 
başlryacağrm1zı ilave edersem ma -

aimfzin bu "nkU safhasını 

Dıwlıt 'oamlryollar1 '' limanlar1 1$1ıtme U- idaresi llinlar1 · 

Muhammen bedeli 9520 lira olan 140 adet mahruti çadır 24-6-937 Pc:t' 
şembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. . 

Bu işe girmek isteyenlerin (3150) liralık muvakkat temınat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7/5/1937 gün ve .3297 No. lu nüs
da intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesıka ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reillliğine verı;rıeı~ri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daıresınden, Haydar • 
paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (3246) 

• • • 
Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları a,şağıda yazılı (6) gurup mal

zeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale edilmek Uzer~ 30-6~37 Çarşamba 
günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindek~ komısyon tarafın
dan açık eksiltme ile satın alınacaıktır. Bu işe girmek ıs~eyenlerin her gu
rup hizasında yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayın ettiği vesaikle 
birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu 
işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılm.a~tadır. 

1 - 21 kalemden i~aret muhtelif sekil ve eb'atta pırmç musluk mu -
hammen bedeli 1313 lira 75 kuruş ve' muvakkat teminatı 9854 kuruştur. 

2 - Muhtelif eb'atta 14 kalem cem'an 5315 kilo civata ile :rı lük 100 
kilo demir rondela muhammen bedeli 1534 lira 60 kuruş ve muvakkat 
teminatı 115 lira 10 ~uruştur. 

3 - 9 kalemden ibaret peşel borusu yarım deve _b.0_!ll~· peşe! borusu 
dirseği, Stahlpanzer boru hattı havai serfili, kalın lastıklı kablo ve saire 
gibi elektrik malzemesi muhammen bedeli 1251 ~2 lira ve ınuvakkat te
minatı 9386 kuruştur. 

4 - 5000 adet taıkriben 25,000lh X 1800 X 700 ""';...., li~ ,:ı,,nıir l•"'""" 
muhammen bedeli 4625 lira ve muvakkat teminatı 346 lira 88 kuruştur. 

5 - 400 ton pirinç için ve 40 ton demir için dökmeci kuınu ınuua. ... -
men bedeli 1670 lira ve muvakkat teminatı 125 lira 25 kuruştur. 

6 - Muhtelif eb'atta 1300 kilo kenevir ip ve 1000 kilo katranlı kenevir 
ip muhammen !Jedeli 1975 lira ve muvaıkkat teminati 148 lira 13 kurıustur. 

(3368) 

~--~----~--------------------------
ı .)eniz l..evazım !\atınalma komisyonu llônla!" 1 

M. M. V. Deniz Levazım Müdürlüğünden: 
Gölcükte Deniz Fabrikalarına 98 lira ücretli bir hekim alınacaktır. Ta

lip olanların şeraiti öğrenmek üzere Ankarada Deniz Levazıın Şubesine 
müracaat e1 meleri. (3311) • 

• • • 
Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Satmalma Komisyonundan: 
1 - Tahmin olunan bedeli (66,600 ve ilk teminatı 4995) lira oaln 3000 

ton Kardif kömUrünün kapalı zarfla eksiltmesi 28 temmuz 937 çarşamba 
günü saat 14 de Vekfilet binasında müteşekkil komisyonumıuzca yapıla
caktır. Şartnamenin 333 kuruş mukabilinde komisyonumuzca verilmekte 
olduğu. 

2 - Eıksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gereğince vesikaları ile 
teminatı havi kapalı zarflarını saat 13 e kadar komisyonumuza vermiş 

bulunmaları ve postada vukua gelecek gedkme yüzünden yapılacak mü-

Satıhk fabrika ve Müştemilatı 
Istanbul dördüncü icra memurluğundan: Tevfik Cenaninin Selim KA

zı~a · birinci derecede ipotekli olup yeminli üç ehlivukuf tarafından bi· 
nanın tamamına (7500) ve içindeki iki adet ufki ve dahili ocaklı !buhar 

kazanlarına (1000) ki ceman sekiz bin beş yüz lira. kıymet takdir edile~ 
Abdülmecit vakfından Boğaziçinde Çengelköyünde Kuleli caddesinde esıcı 
54 yeni 49 No. 1ı fabrika ocak ve kazan mahallerile gene aynı mahaid~ 
gayri menkul tamamına (33000) ve içinde kuleli caddesinde karşısındakl 
depoda mevcud alat ve edevat ve hurda boru kasnak ve muhtelif parça· 
lara (7010) ki ceman kırk bin on lira kıymet takdir edilen sırf mülk ye· 
ni 49/ l No. 1ı eski kemik ve vejetalin yağ fabrikaları ve tamamlanmamış 
bina iskeletini havi arsanın evsafı a.şağıda yazılıdır. Fabrika ocak ve ka
zan mahallerinin evsafı, zemini çimento döşeli kazan mahallinin ve yarıil'l 
duvarla bölünmüş bir imalathane iki adet1uiid ve dahili ocaklı buhar ka
zanları bulunan mahal ve bunun sol tarafını ihtiva eden kısımlan olup 
deniz kısmında üç kapı vardır üst kısmında. zemini kırmızı çini döşeli 
deniz cephesindeln demir çerçeveli üç sokak cephesinde iki penceresi var
dır. Sokak tarafında iki tarafa açılır galvaniz saçla bir iı:~P.I vardır. Çatı 
beton iki ayak üzerinde demir olup üzeri galavniz saçla örtülU. Sağınd.a 
borçlunun yukarıda ismi geçen merhun diğer gayri menkulüne açılır bıt 
kapı ve sol tarafına hem hudut olan ve borçlunun karısına ait bulunan 

gayri menkule açılır diğer bir kapısı vardır. 49/1 No. h mahallin halen ima 
lathane ve mukaddema Gemik yağ fabriltası olarak kullanılan mahallin üs 
tündeki dairenin nısfı bu kısma aittir. Binanın temelleri radyo Jenelat 
aıneliyatile takviye edilmiş metin ve ayni zamanda yeni olup döşeme ve 

çatı teşkilatı demir potrel olarak inşa edilmiştir. Yukarda kıymet ve va

sıflan geçen iki buhar kazanları işler haldedir. Sahası: (299) metro mU
rebbarnda ibarettir. Hududu: Sağ tarafı kuleli caddesi sol tarafı lebi der
ya ön tarafın borçlunun karısına ait ispirto fabrikası arkası borçlunun 
49/1 N. lı gayri menkulü ayni mahal cadde yeni 49/1 N. lı sırf mülk ve 
tamamına (33000) lira kıymet takdir edilmiş olan senetle tasarruf olU"' 
nan gayri menkulün evsafı aşağıdadır. Bu kısmın ocak ve kazan mahal
line mutasıl olan mahalde ve 49 N. lı gayri menkulde sözü geçen üst ki"' 

sımda bir kapı ile geçilir işaretli görülen mahalde muhavvele merkezi yaJl 
kısımdır. Diğer bina voli mahalline m\lttasıl kısım olup caddeden sürnıe 
çift *tanatlı saç kapıdan girildikte zemini petrol üzerinde beton döşemeli 
olup alt kısma bir methali yoktur. Alt kısım evvelce vejetalin ve keıni}( 
yağı fabrikası olarak kullanılmakta iken halen boştur. Beton döşelidir· 
Deniz cephesinde iki penceresi vardır. Ust kısmın çatısı Garvaniz saçla. 
örtülüdür. Alt kısmın deniz cephesinde iki tarafa açılan garvaniz ~ir k3"' 
pısı var. ·Kazan ve ocak dairesine muttasıl ve yukarısında yekdiğerine 
geçilir kapıyı ihtiva etmekte olan diğer fabrika dairesi ve halen ayrıc:J. 
bir imalathane şeıklinde kıullanılan mahal ile natamam fabrika mahalll 
buhar makinesi bir adet prese makinesi sökülmüş olarak iki büyük yal 
tasviye kazanı (18) elmanlı büyük filitre (12) el.manlı küçük filitre ha'·ıı. 
ve kum ponpası (Erhart) Fabrikası iki adet şakuli silindirli kompava.D 
buhar makinesi bir adet prese makinesi sökülmüş olarak ki büyük yal 
kazanı fabrika haricinde küçük yağ tasviye kazanı hurda halinde iki adet 
kongasor kemik kırmak için biri büyük diğeri küçük bir adet hava ve 
kum pompası vartikten marka hurda, boru, kasnak ve muhtelif parçalar· 

Ywkarda evsafı zikredilen 49/l Gayri menkulde 49, N. lı gibi ayni JllC

tanet ve şerait altında inşa edilmiştir. Hududu: Sağ tarafı Tevfik Cenanl 
gayri menkulü sol tarafı Karcıbaşı veresesine ait harap rrthım ve arsıı. 
ve dalyan ve voli mahalli arksı Deniz cephesi tariki am sahası 526 ınet
re murabbaı. Yukarda evsafı ve hudutları gösterilen gayri menkuller pe
rakende makinelerile birlikte ayrı ayrı açık artırmaya vazedilmiş ve 
37-6-7 tarihinde yapılan birinci artırmada teklif edilen bedel kanuni haddi 
bulmamış olduğundan 929 tarihli icra ve iflas kanuni ahkamına tevfksll 
ikinci açık artırması 37-7-7 tarihine müsadif çarşan':>a günü saat 14 den 
16 ya kadar dairemizde icra edilecektir. Gayri menkullerin teklif edilecd' 
bedeli muhmmen kıymetinin o/o 75 şini bulduğu taktirde ihaleleri yapıla
caktır aksi taktirde 2280 No. lu kanun ahkamına tevfikan satış 5 sene 
geri bırakılacaktır. Satış peşindir. Artırmaya iştirak etmek isteyenle~ 
muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuk nispetinde bey akçesi veya nıill 
bir bankanın teminat mektubunu hamil bulunmalara lazımdır. HaA<Iaı1 
tapu sicilile sabit olmayan ipotekli alacaklılarla diğer alakadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklnnı ve hususile ·• faiz ve masarife ds.ir 
olan iddialarını evrakı müspitelerile birlikte ilan tarihinden itibaren neb3 

yet 20 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. 
Aksi taktirde haklan tapu sicilile sabit olmayanlar satış bedelinin par

laşmasmdan hariç kalırlar müterakim vergi tenviriye tenzifiyeden mUte -
vellit belediye rüsumu ve vakıf icaresi artırma bedelinden tenzil olunu:· 
Daha fazla marn.mat almak isteyenlerin ilan tarihinden itibaren herkesıfl 
görebilmesi için dairede açık l ulundurulacak artırma ı;yartnameıerile 
266/933 sayılı dosyaya mUraceatla mezkfı.r dosyada mevcut vesaiki gö~ 
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KOD.AK 
PA.NATOı\/İK 

F/Lıll 

PA NATO Mİ K: Kodak tarafından hususi 

olarak modern minyatür tip makinelerde kulla· 
nılmak için yapılmış yegane filmdir. PANATO
l~IK filmin emülsiyonundaki gr.enler fevk~1ade 
~nce olup azami büyOklOkte, parlak ve çok yük-

sek kalitede agrandismanlar için tav· 
siye edilebilecek ve güvenebilecek 
- - ~ film dir. 

.. 
Aynı zamanda PANA· 
TOMIK filmin mühim 
1 

bir hususiyeti tama-
men Pankromatik ol
ması ve • binaenaleyh 
her renge hassas ol-. 
ması dır'.J 

•KOOAK ŞiRKETi - lstanbul - Beyo~lu,Tünel, Ensiz Sokak No. 3' 

Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiYANGOSU 
3. cü keş~de: 11 Temmuz 937 dedir. 

Büyük lk~~miye : 4 5. O O O Liradır ... 
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 Liralık ikramiveler1e 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ... 
DlKKAT: 

Bilet alan herkea 7/ Temmuz/ 937 günü aktamına kadar 
biletini değittimıit bulunmalıdır. 

Bu tar"hten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur ... 

Türk Hava Kurumu Satınalma 
Komisyonundan: 

~---------------~ • 

saatleridir. 

Her yerde arayınız 
155 birinci mükafat 

• 

-lstanbul Haricı Askerı 

Kıtaah Uanları .................... 
Biçilen ederi Yüz elli dokuz bin 

yüz elli altı lira 77 kuruş olan Es
kişehirde yapılacak yolun inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

İhalesi 16-6-1937 Çarşamba günü 
saat 15 de M. M. Vekfileti Satınalma 
Komisyonunda yapılacaktır. 
Şartname keşif ve planları 800 ku

ruşa M. M. Veklleti Satınalma Ko
misyounundan alınır. Muhabere ile 
şartname gönderilmez. 

Dk teminat 9248 liradır. Eksilt -
meye girc<:ekler kanuni teminat ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU mad.. 
delerinde yazılı belgelerle Bayındır
lık Bakanlığından aldıkları vesika ve 
Bayındırlık genel ve fenni şartna
meler ve Müdafaadan alınan hava in
şaat şubesi vesikasile birlikte tek
lif mektuplarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. Ve 
kaleti Satınalma Komisyonuna ver-
meleri "718" "3044" 

• • • 
Beher metresine biçilen eder 38 

kuruş olan yüz yirmi beş bin metre 
kılıflık bCz kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. İhalesi 22 Haziran 937 
salı günü saat 15 dedir. İJk teminat 
3562 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
238 kuruşa M. M. Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan alınır. Eksiltmeye 

i 
~T(1JRK\YE İj BANkA~\___.. 

~ 

gireceklerkanuniteminatve2490sa ----------------~--------~--------------~------------------------------------~ 
yılr kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
de yazılı belgelerle birlikte teklif ..mek 
tublarmı ihale saatinden en az bir sa 
at evvel Ankarada M. M. Vekaleti Sa 
tmalma Komisyonuna vermeleri 2 

(3158) 
• • • 

--AIOIEMD öKTfiDAR 
ve BELGEVŞEKLiGinE KARŞI 

HORMOBiN 
Tabletleri, Her eczanede arayınız. (Poıta kutuıu) 1255 Hormobin Galata lıtanbul .. 

Öksürenlere: katran Hakkı Ekrem 
14

100.000 adet yer ilrUnU cetveli bastırılacaktır. Eksiltmesi açık olarak 

1
hattr_an 937 pazartesi gUnU saat 14 de yapılacaktır. 

g·· ııteklıler şartnamesini piyango direktörlü~ muhasebesinde hergün 
orebiJirler. (3265) 

Beher metresine biçilen ederi 275 
kuruş olan yüz elli bin metre kışlık 
elbiselik kumaş kapalı zarfla eksilt -
meye konulmuştur. İhalesi 22 hazl -
ran 937 salı günU saat 11 dedir. Dk 
teminatı yirmi bin iki yüz elli liradır. 
Şartnamesi 20 lira 63 kuruşa M. M. 
Vekaleti Satmalma Komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat be 2490 sayılı kanunun 2, 3 
Uncu maddelerinde yazılı belgelerle 

birlikte teklif mektuplarını ihale saa- ~----------
tinden en az bir saat evvel Ankara - KANZU K 
da M. M. Vekaleti Satmalma Komis -

Hava Yolları 
idaresinden: 

Devlet işletme 
yonuna vermeleri. "3,. (3157) 

F • • • 

Umum Müdürlüğü 

KOMlS YONU iLANLARI 1 
Tümen birlikleri için 60 ton sade 

Ya.ğ 25 - 6 - 1937 Saat 16 de kapalı 
zarfla almacaktır. Muhammen bedeli 
51000 lira ilk teminatı 3800 liradır. 

..... ~••••••••••••••••••••••••~ Şartnamesi 255 kuruş mukabilinde 
ı... 'l'ahrrun edilen bedeli (561.5) lira olan ıı kalem sebze Salıpazarında alınır. Teklif mektupları eksiltme 
ttıskeri Fabrikalar Yollamasındaki Satınalma Komisyonunda 18-6-937 Cü- saatinden bir saat evveline kadar ka
ttı a günu saat 16 da açık eksiltmeye konacaktır. Şartnameler her gün ko· bul o!unur. lsteklilerin evsaf ve şera 
?.t isyonda görülebilir. isteklilerin muvakkat teminatı olan "43,. lirayı iüni öğrenmek üzere her gün ve ek-
1/1IrıUdürlüklerinden birine yatı.arak makbuzu ve ~90 No. lu kanunda- siltmeye iştirak için belli gün ve sa-

1 Vesaikle beraber mezkiir gün ve saatte komisyonun bulunmaları (3140) atte teklif mektupları ve kanuni ve

• • • 
la ;ahnıini bedeli 1719,5 lira olan 3620 kilo sığır eti 18·6-1937 Cuma günü 
nı.~ 15 de Sahpazarında askeri fabrikalar yollamasındaki satmalma ko • 
g°' ~onunda açık eksiltmeye konacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda 
;rUlebilir. lsteklilerin muvakkat teminatı olan 129 lirayı MalmUdürlükle 
k~d7n birine yatırarak o gün ve saatte 2490 numaralı kanundaki vesaikla 

ltı.ısyonda bulunmaları. (3139) 

• • • 
1266 ton L · k"" ·· ·· avamarm omuru: 

k··TaJınıin edilen bedeli 1645S lira olan yukarıda miktarı yazılı Lavamarin 

5 
onıurü Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü satınalma Komisyonunca 
Ş tenınıuz 37 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. 

nı~rtnanıe parasız olarak Komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te • 
ınat olan 1234 lira 35 kuruşu havi teklif meı.'<:tuplannı mezkur günde 

:~t 14 de kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
nı.unun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve saatte komisyona 

racaauarı. (3298) 
• • • 

~720 Ton Lavamarin kömilril. 
,_ .. ahnıin edilen bedeli 87360 lira olan yukarıda miktarı yazılı Lavamarin 
!<iOtnij..:ı 
5 T • u Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğll satınalma Komisyonunca 
ş enınıuz 937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ihale edilecektir. 
":~name 4 'a 37 kuruş mukabilinde Komisyondan verilir. Taliplerin mu 
ea at teminat olan 5618 lirayı havi teklif mektuplarını mezkur günde 
llu at 15 şe kadar Komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka
llı~un 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 

racaatıan. (3299) 

sikalariyle Lüleburgaz Tümen satına! 
ma komisyonunda bulunmaları. (10) 

(3249) 

• • • 
Izınir Bornuvadaki Topçu Alayı 

hayvanlannın ihtiyacı için 484000 
kilo yulaf kapalı zarf usulile münaka 
saya konulmuştur. Mlinakasası 

28/ 6/ 937 pazartesi gUnU saat 11 de 
yapılacaktır. Umum tahmin tu
tan 24200 lira olup muvakkat temi
natı 1715 liradır. isteklilerin müna
kasa saatinden bir saat evveline ka
dar muvakkat teminatları ile teklif 
mektuplarını Bornovada Askeri Satı
nalma Komisyonuna vermeleri. "12 .. 

"3284., 

Ankarada AKBA 
Yerli ve yabancı bütün 
gazeteler, mecmualar, 

kitaplar 

• Her cins kırtasiye ve 
malzemesi 

• 
Ymf Çocuk AmılkloOMlM 

Saç Boyaları 

JUVANTiN 

Kumral n siyah olarak iki cinsi 
vardır. Ter \"e yıkanmakla kat'iy 
yen çıkmaz, tabii renk veren ta.. 

nmmış yegane sıhhi sar. 
boyalarıdır. 

!NGILIZ ILUIZUK ECZANESi J 
BEYOGLU - ISTANBUL 

Sahibi: Ahmet Emin V ALMAN 

UmumJ Neşriyatı idare Eden: 
S. SALBI 

Gazetecilik ve Neşriyat Türk Limftet 
Şirketi. Basıldığı yer TAN matbaası 

ı - Ankara - Istanbul arasında 7/6/ 937 "dahil,, den itibaren 
A - Cumartesi gUnU hariç haftanm diğer günlerinde: 

Kalkış Varı§ 

S. D. S. D . 
Ankaradan 
!stanbuldan: 

9 10 50 İstanbul& 
15 30 17 20 Ankaraya günlük seferlerimiz vardır 

B - Cumartesi günleri: 

Ankaradan 15 30 17 20 lstanbula gilnlük bir seferimiz var -
dır. Cumartesi günü lstanbuldan An 
kara~· seferimiz yoktur. 

C - Pazartesi günleri: 

lstanbuldan: 7 8 50 Ankaraya ilA.ve seferimiz vardır. 

2 - Acentelerimiz: 

Ankarada - P. T. T. Genel Direktörlüğü binasında 
tstanbulda - Karaköy P. T. T. binasında 
3 - Yoloulanmızr ücretsiz nakil eden idare otobus1armm acenteler • 

den meydanlara hareket saatleri: 

Saat 
A-Ankarada - "Cumartesi hariç., 8,30 da 
Ankarada - Cumartesi günü - 15,00 ,, 
B - !stanbulda -"Cumartesi hariç,, 14,30 ,, 
lstanbulda - Pazartesi gUnU - 6,00 ,, 

4 - Pazar günleri - YEŞlLKÖY, ANKARA'da şehir gezinti uçuşlan-
mız ayrıca sayın yolculanmıza ilin olunur. (1441) (3192) 

IKTISAT VEKALETl lÇ TlCARET UMUM MUDURLUGUNDEN: 

30 ikinciteşrin 1930 tarihli kanun hükilmlerine tevfikan Türklyede ça -
l~masma izin verilmiş olan ecnebi şirketlerden Amerika tabiiyetli (Foks 
Ega Keşa lnk) şirketi unvanının (Tüventit Çenturi Foks Film Korporey
şein-Twentieth Çentury Fox Film Corporation) e tebdiline tasfiyesine ve 
tasfiye memurluğuna da lstanbulda G'alatada Bahtiyar hanında Avukat 
Nesim Sages'in tayinine karar verildiği !>ildirilmiş ve bu hususa ait la
zım gelen evrak vekalete verilmiştir. 

Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görUlmUş olmakla bu şirketle ala
kası olanların avukat Nesim Sages'e ve icabında iktisat Vekaletine müra
caat etmeleri ilim olunur. 
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KELVINATD~ 
• 

!jsEHE . 
Gl~AHTI 

soıuKLUK 
DERECESİ 

o 
-

. , 
ıçuı 

• 
DEFA DAMA AI iSLER 

• 

18 Ay Veresiye Satış ~ 

5D~UKLUK 
DERECESİ 

o 
-

--

... 

SAHiBiNiN S E S i Beyoğlu ve Acentaları ___ 
- ANKAn_g

ADANA 
BURSA 
ESKIŞEHIR 

- Vehbi Koç T~ret Evi. 
- Ş. Rıza lfçen, Yeni Mağaza 
- Mehmet Hilzmen 
- Haaaıı .Alanya 

Alel&de TUVALET veya TALK pudrası 
değildir. O bDhaua t-OCuklar için hazırlan· 
mış ve çocuk hıfZ1981hhasma t&tblkan 

yapılımttır. 

PERTE.V ÇOCUK 
Pudrası 

kullanan analar onu reklim etmeğl mem. 
leket borcu bilmekte ve bize hergüo binler. 

ce teşekkiir mektubu ı:öndermektedir. 

IZMlR 
KAYSERi 
KONYA 
ANTEP 

- Art.ur Vetter 
- lsmail ve oğullan Cmgıllt. 
- A. Mücib Dölen 
- Naci ve Ahmed Dal ıtardqler. 

Havalandırllmıı 

Yeni Pudra 
Güzellik mütehassısı 

Parisli bir kimyagerin 

ıayanı hayret kef fi. 
O kadar ince ve o kadar hafif bir 

pudradır ki adeta havada uçar. İşte, 

Bunun içindir ki yeni (Faaci. 
nation) T okalon pudrası, cildi 
hemen görünmez gayet ince bir 
güzellik tabakuile kaplıyarAk 

1 

yeknaaak ve muntazam bir ıu- 1 
rette yapı,ır ve yüze adeta tabii 

1 

bir güzellik manzarası verir. T e
ıiri itibarile yüze "Makiyaj gör-

müf,, bir tekil veren ağır ve mo
daıı geçmif pudralardan tama-

MERSiN - Jorj Satel 
SAMSUN - C. CeW OzlU, S. Kemal Sezen. 
ZONGULDAK - tsmet Ağartan, Ahmed Yüksel. 
DIYARBEKIR - Celll Ayyildız 

48 SAAT 
havaıandullmış VE 

ter ki binde altın 
kremi burunan 

BANDIRMA. 

TRABZON 

- Ahmet ve Bahaeddin Bereket kll'
deşlcr. 

- Dedeoğlu SamJ, Hami ve PuJata· 
nalı kardeşler. 

DlŞ Macunlarının incisi 

KOHiNOR 
Diş Macunudur · 

Bunu bir kere kullananlar artık aynlamazlar. 

"<iLJ>" 

VENÜS PUDRASI Alman ve 
lngiliz kimyagerleri tarafından 
en son keşfedilen yeni bir şahe· 
serdir. Bu yeni VenUs pudrasile 
pudralanan bir cild dUnyanı.n en 
taravetli güzelliğini ifade eder. 
Hiçbir pudra VENOs pudrası 
kadar cildi mat tutup cazibeli 

gösteremez. Sarışın, kumral, esmer 
her tene uygun renkleri vardır. 
lsnıine dikkat ve taklitlerinden 
sakınınız. 

. 

Kullanmam•f olanlar bir deneıinler. 
---•• lzmir satış şubesi: Bay Ahmet Buldanloğlu 

Son gelen 100 model çocuk arabalarını gelip görUnUz! 
mile bllfkadır. Yeni (Faacinati- ---··-------· 
on) Tokalon pudruında bilhas- ' ---------

SARK PAZARl-BAZAR Dü Levan 
loptan ve perakende satış -Beyoğlu Istiklll caddesi314 

Karamürsel Belediyesinden: 
I~aramürsel Belediyesine aid Fındıklı sağlık suyunun b8.J}mda kırk oda-

hk !digir bir paviyon ve her oda için iki karyola, yatak bilcümle konförU 

havi kifayet derecede bir elektrik motörü ve bir radyo inşaat ve kurulması 

hususunda dairede mevcut pl!n ve proje ve keşifleri mucibince sahibi ser 
maye Belediyemiz bir §erik arayor. lstekliler Belediyemize müracaatla bun 

lan görUr ve daha ziyade malumat alabilir. lsta.nbulda suyumuzu satıcı 

De mukavele müddeti bittiğinden bu gUzel işlere talip aradığımız ilıin 

olunur. (3364) 

sa cildde 8 saat yapı,mak haaaa-
ıını veren krem köpüğü vardır. 
Yeni (Faacination) Tokal~n 
pudrasını kullandığınız takdir. 
de en sıcak bir ıalonde bile yü

zünüz hiç bir retuta ihtiyaç göı
tenniyecektir. Uzun bir dans au. 
vareıinden sonra bile teniniz da
ima terütaze kalacaktır. 

, 
Zührevi ve cilt hastalıkları 

or Hayri Omer 
Oğleden sonra Beyoğlu Ağacami 
karşısmda No. 133 Telefon :43585 

Hakikaten 

KARDOt 
En mükemmel 
Bir Sinir Damlası 

Heyecan, Korku, Çarpıntı, ~ 
clönmesi ve Bayılmalara nlhayet 
\•erdi. ______ , 
hassısı. Muayenehane: Ankara 1 ~~ ~!~'!tÇ.am~~l-ı · '1111----------• caddesi No. 71 

Ever cici M .' 

PERLODENT oi~ MAcunu 
~AYESİNDfD\R. 


