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lspanyada bir hadise 
Hükümetci tayyareler dün 

Almanların Doyçland 
zırhlısına bom.ha attılar 

/ Emir Abdullah isf anbuf da / 

ismet inönü at ı 
yarışlarında 

Yirmi beş kişinin öldüğü ve 
yirmi kişinin de ağır surette 

yaralandığı bildiriliyor 

Dünkü at ;yarrşlan çok giz.el geç• 
miştir. Baş Bahanımrz ismet lnönü de 
;yarışlarda bulunmuştur. Yarlflara aiJ 
tafsilat beşinci saylamıuatlır. 

Ba,betke 

Yine Hatay 
Falih Rıfkı ATAY 

Birbirlerile pek yakın ve ~am.i
mi dost olmamaları için hıç hır 
sebeb bulunmayan Türkiye, Fra·n
sa ve Suriye arasında tek pürüzlü 
dava Hatay meselesi idi. Bu mese
le cenub hudutlu anlaşmazlığı is
mi altında onbeş yddanberi devam 
edegelmiştir. Yeni Türkiye, sınır
daşlığı, harbsonrası barış pren
siplerinin ·ruhu·na uygun bir ma
naya alır: ·hudud, milletleri biri
birinden ayırmağa ve biribirile düş
manlaştırmağa değil, bilakis onla
rı karşılıklı sulh ve e!Dniyetleri i
çin el birliğine sevketmek lazım
dır. Sınırdaşlığı, kardeıliğe kadar 
götürdüğümüz milletlerle, bizim, 
bir gün barışabileceğimize ihtimal 
verenler yoktu. Dün ayırıcı olan 
Hatay da bugün üç dost devlet a
rasrnda birlettirici rolünü oynıya-
caktır. . . 

Milletler cemi.> . konseyının 
kararı ile Türkiye cumhuriyetinin 
bu meselede ancak ve münhası· 
ran bir hak ~e ahid davası güttü
ğü.~abit olmuştur: aksine bütii? 
tefsirler tahrikler ve fesadlar cı-' . 
han kamoyu karşısında iflas etmış 
bulunuyoı·. 

Bu karar bir hak ve şeref da-, . 
vasmm, büyük reisinin işaret v~. ır-
şadlarını takib etmesini bilen turk 
milletinin şuur ve birliği eseridir. 
F erdler veya milletler pek haklı 
oldukları davalardan, hareket 
yanlışı veya ölçüsüzlük yüzünden, 
ayıplı ve kayıplı çıkabilirler. Bn 
dersi de bir tarafa kaydedelim. 
. Hatay hüriyetini ve kazan~.m 

Türkiye türklüğünün ~ayretlerın~, 
Milletler cemiyetinin iyi niyetlerJ· 
ne ve Fransanın lostlugıına o~du-

I 

Valansigaga göre ilk taarruzu 
Dogçland zırhlısı yapmıştır 

Emir Abdu/lah dün lstanbulda kendisini kar!jılıyanlar ve vali Ostündağla ~rabft 

Berlin, 30 "(A.A.) - Alman ajansı bildiriyor: 
Şimdiye kadar emsali görülmem it ve inanılması güç bir hadise ol

muştur. Bolşevik İspanyol tayyare! eri hiçbir sebeb olmaksızın bir al
man harb gemisini bombardıman et mişlerdir. Bu gemi ispa·nyol sahi
linde demirli bulunuyordu. Bu bom bardımaın neticesinde 20 alman 
bahriyelisi ölmüştür. Alman hüküm eti bu hadise hakkında aşağıdaki 

Maverayi şeria emiri 
bugün Ankaraya geliyor 
Emir Abdullah A tatürke ve 
türkigege hayranlığını anlatıyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Maverayı Şeria hükümdarı Abdullah 
bu sabah Semplon ekspresiyle Avrupadan tehrimize gelmitler •• 
Maverayişeria ve türk bayraklariyle süslenmit olan istasyonda lıtan
bul valisi Üstündağ fstanbul kumandam korgeneral Halis ve diğer 
birçok amirallar, generallar, emniyet direktörü Salih Kılıç, vilayet ve 
belediye muavinleri, mülki ve askeri rical ve daha birçok zevat tara· 
fından karşılanmışlardır. 

deklarasyonu neşretmiştir: 
''Daha birkaç gün evel bolşe-

vik İspanyol tayyareleri Palma li
manında demirli bulunan İngiliz, 
alman ve İtalyan gemilerinin üze
rine bombalar atmıtlar ve bir ital· 
yan gemisinde aJtı subayı öldür
müt1erdi. Buna rağmen alman ge· 
milerine bu limanda durmakta de
vam etmeleri epırolunmuştu. 

29 mayısta Doyçland zırhlısı Sbiza 
önünde demirli bulunuyordu. Bu zırhlı 
enternasyonal deniz kontroluna tahsia 
olunan gemiler arasındadır. Buna rağ
men zırhlı akşam saat 18 ita 19 arasın
da Valansiya bolşevik hükümetinin an. 
sızın oraya çıkan ve pike ile inen iki 
tayyaresi tarafından bombardıman edil· 
mistir Gemi istirahat halinde olduğun
da~ efrad geminin başındaki sipersiz 
murabbada toplanmış bulunuyordu. 

Bombalardan biri murabbaın ortasında. 
tıpkı birkaç gün evel İtalyan subayları. 
nm dairesine olduğu gibi düşmüştür. Bu 

caniyane taarruzun neticesi: yirmi as

ker ölü ve 73 asker de yaralı. 

/kinci bomba 
İkinci bir bomba da yan köprüye 

(Sonu S inci sayfada) 
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8. incide 

Günec: ve açık 
hl!_~~n1n faydası 

Alman bahriyelileri,· geçid resminde 

Mızıka Maverayişeria ve türk 
marşlarını çalmış, askeri kıtalar 
ihtiram resmini ifa etmiştir. 

Maverayişeria hükümdarı i .. 
tasyondan doğruca kendilerine 
tahsis olunan Perapalaa oteline 
gitmitlerdir. 

Sayın miaalirin gazetecüer• 
beyanatı 

Sayın misafirimiz gazetecilere fll 
miihim beyanatta bulunmuştur : 

"- Türkiyeyi ziyaretim siyasi ~ 
hiyette değildir. Memleketinize karp 
çok derin bir muhabbetim vardır • .Eald 
muhabbetleri tecdid ve yeni muhabbetı
Jer icadı için Türkiyeye gelmek iste~ 
ğimi, Londrada muhterem Başvekilin~ 
İsmet İnönüne söyledim. Bu arzumu 
memnuniyetle karşıladılar. fıte bugün 
çok sevdiğim Türkiyede, türklerin ara
sında bulunmakla mesudum. Türkiyenif 
her sahadaki muvaffakiyetlerini büyllk 

(Sonu S inci sayfada) 

MiLLi KÜME MAÇLARI j / Zirai vaziyetimiz iyibi~ 

Galatasarav ka 1eç:nde bir gol .. Ka'ecl: topu tutayım derken. 
kalenin direğini yakalıyor 

Bu sene çok bereketli 
mahsul ümid ediyoruz 

Ziraat bakanımız B. Muhlis Erkmen, Kamutayda Ziraat büdceıi 
konutulurken, ziraat politikamızın ana hatlarını izah 
Muhlis Erkmen beyanatında kombinalar hakkında derin 
pıldığını ve bu itin tamamiyle hi..'zırlandığım söylemiştir. 

Pamuk yetiştirme progr. ıa 

başlanalı üç sene olduğu halde 
iyi vasıflı pamuk yetiştirme mese
lesi halledilmiştir. ileride daha 
yüksek vasıflı pamuk yetiştirece
ğimiz muhakkaktır. 

Yeni beş yıllık programımrzda hr· 
defimiz 500.000 balyadır. Merinos işin
de atılmış olan adımlar, bize ümirl ve
rici vaıfyettedir. Merinos yetiştirmek 
yolunda da köylü tarafından biiyük 
rağbet karşısındayrz. 

etmiştir. 8. 
etüdlt:r ya-

Milli küme maçlarına dün de Ankarada, lstanbulda ve lzmirde devam 

edilmiştir. Ankarada Galatasaray Gençler Birliğini 3 - 2 yenmi,tir. İatan
buldaki Güneş • F enerbahçe maçını 4 . 2 fenerbahçe kazanmıştır. lzmirde

de Üçok, Doğan sporu 6 - 3 yenmiftİr. Maçlara aid tafsilat 6. ıncı sayfa· 

Çay meselesi bugün tamamen halle
dilmiştir. Üç be§ sene sonra memleketi
mizde kendi yetiştirdiğimiz çayı içece
ğiz ve dışarrya bunun için para vcrmi
yeceğiz. 

Ziraat bakammız B. Muhlis Erimea 

ğu kadar, bizzat kendisinin vah
detine ve her türlü tahrikler kar ~ı
sında bu vahdetinin bozulmaz ve 
sarsılmaz kalışına borçludur. Bu 
neticeden refah ve inkişafı için is
tifade edebilmesi de gene aynı fa. 
zil~tlerini devam ettirmesine bağ-
lıdır. · mrzdadır. 

Ziraat Bakanımızın Kamutaydaki 
nutku 7 inci sayfamızdadır. 

• 



., ... 

Günün içind~n · 

Sabiha Gökçen 
Evelki gün başbakan ismet İnönü, Türk Hava Kurumunun hazırla

dığı bir törende kahraman türk tayyarecisi Sabiha Gökçen'in göğsüne 
Türk Hava Kurumunun murassa bir madalyasını taktı. 

Bundan iki yıl önce büyük ,efin türk gneçlerine türk havalannda 
alacakları vazifeyi hatırlatan ve evvelki günkü törende tekrarlanan 
yüksek sözlerini, hu vesile ile, burada da tekrarlıyalım: 

''Türk, yurdun dağla1'ında, ormanlarında ~ovalarında, Je~erinde, 
heT bucağında nasıl bir bilgi Ve kenJine güvenle yürüyor, aola§tyorsa 
yurdun asuğmanında da aynı süratle dolaşabilmelidir. Bu ise türkü 
çocukluğundan, vatan kuşlariyle vatan havası içinde yanıa all§hT
m::ıkla bCl§lar. 

Türk çocuğa, 
Her işte olduğu gibi, havacılıkta da en yüksek düzeyde, gökte aeni 

bekliyen yeri en az zamanda dclduracaknn ,, 
Sabiha Gökçen, bu büyük davet ve i~arete kendini vereıı türk ço

cuklramdan ilk kızdır. AT ATÜRK'ün yüksek sözlerini kalbinde bir 
iman ı~ığı gibi saklıyarak vatan havalarında uçan ve yılmaz kanad
Iariyle en çetin memleket vazifelerini askerce başıran bu ilk kadın 
tayyarecimiz, evelki gün ~fin büyük irşadına fU içten kelimelerle 

:ev ah verdi: 
'' .•.. Yapacağımı vadettiği.m ödevleri yerine getireceğimi ve diğer 

yönden vatanın müdafaası ;yolanda her cin, ölüm nedir hatulamaksızın 
asker tayyareci olarak hizmete ko§acağımı bildirmekle mutlııyum.,, 

Sabiha Gökçen, vatan ha vasmda, ışığı büyük güneşten alarak parıl
dayan bir yıldız gibi, havacılık tarihimizde yepyeni bir sayfaya yazı
lan bir isimdir. 

Omm göğsüne mmassa madalyayı takan sayın ismet lnönü, 
''Bütün bu. aözlerimi kahraman kızımız Sabiha Gökçen'in havaları

mızda birçok kahraman türk kızı yetiştirmek için yeni bir teşvik mi
•ali olarak telakki edilmen temenn iriyle bitiriyorum.,, diyordu. 

Vatan rüzgarları, bulutları ve yıldd:ları arasında Sabiha Gökçen'in 
verdiği misalin arkasından kanadlanmış birçok kahraman kızlar gör
mek için ne tarih, ne de biz uzun zamanlar beklemiycceğiz. 

Gaziantep le 
Bir yılda 
Yapılan işler 

Gazianteb (Hususi muhabirimizden) 
- Şehir meclisi bu yıirn çalışmalanna 

aid olarak okunan raporu tasvib etmiş 
ve dağılrruştır. 

Vilayeti kazalara ve istasyonlara 
bağlryan yollar tamir edilmiş, mütead
did menfezler inşa olunmuş, Kilis - Ha
leb şosesi yapılmış, meclisi umumi sa
lonu ve Maraş yolundaki Aksu köprüsü
nün kınlan ayakları betonarme olarak 
yapılmıştır. 

Nurettin ART AM 

Üsküdar - Beykoz otobüs servisleri 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Üsküdar 

Beykoz arasında otobüs servisleri ih

das olunacaktır. Eski şark hattı banli-

f yö hattında son tenzilat yapıldıktan sonra 

bu yakada çalışan otobüslerin çoğu iş

lerini bırakmak mecburiyetinde kalmış· 
!ardır. 

Mektebler yakınında bina 
yapılmıyacak 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Bütün 

mekteblerin 50 metre yakınına bina 
yaptırtlmıyacak, yapılmış binalar da 
tedricen kaldrrılacaktır. 

ULUS 31 - 5 - 1937 

Ankilrada Devlet demiryolları ve 
yağmurlar limanlarının büdcesi 
Bir aydanberi yağmu
run arkası kesilmiyor 

A~ağr yukarı bir ay var ki Ankara. 
da hava vaziyeti intizamını kaybetti. 
Öğleden eırvelleri açık, gilzel, güneşli 
hatta çok kerre sıoa.k bir hava; öğleden 
sonra hazan çiseleme şeklinde, hazan 
da bardaktan boşanır gibi yağmur ya
ğıyor. 

Halk arasında bu intiramsrz hava
nın hiç de gayri tabiliği yoktur. Çün
kü her senenin bu mevsiminde bu "kırk 
ikindi,, yağmurlarına alış · ımıştır. 

Dün öğleden evvel de gıineş yüzü göre 
medik. Dokuzdan itibaren yağmur baş
ladı. tık zamanlarda zayıftı; çiseleme 
şeklinde idi. Öğleden sonraki maç ve 
at yanşlarma gidecekler bu vaziyetten 
memnun oldular. 

"- İyi oldu dediler, biraz tozları 

yatıştırır. Fakat saat 13 den itibaren 
"çiseleme,. yağmur, şiddetlendi. Sicim gi 
bi, bardaktan boşanırcasına hızlı ve bol 
bir yağmur başladı. 

Saat 12 den itibaren stad tribünle
rinde yerlerini alınış olanlar, yavaş ya
vaş birer siper aramaya başladrlar. Islan
mayı göze alanlar, yerlerinden kıpırda
madılar ama, yağmurdan tutar yerleri 
de kalmadı. 

Muhtelif vilayetlerden gelen haber· 
lere göre yağmurlar hemen Anadolunun 
her tarafında görülmektedir. Çiftçi va
ziyettep. çok memnundur. 

Fakat, çok yağmur hasad mevsimine ka 
dar bu şiddette devam edecek olursa 
zararlı bir hal alabilecektir. 

·-·-····-··-·--....··-· .... --·-. . . . 
: HAVA : . . . ·-··-·-········ .... ·······-··-.. __._ .. _. 

Hava yağıflı geçti 
Dün şehrimizde hava kapalı ve ya

ğışlı geçmiş, ısı ancak 19 dereceye ka
dar yükselebilmiştir. Meteoroloji işleri 
genel direktörlüğünden verilen malfuna
ta göre dün her tarafta bava kapalı geç
miştir. Dün en çok yağış Turğudluda 

olmuş ve kare metreye 55 kiloğram su 
bırakmıştır. Dün yurdda en düşük ısı 
Erzurumda 5, en y,üksek ısı da Diyar
bekirde 32 derece olarak kaydedilmişş
tir. 

Tarifelerde tenzilata rağmen 
gelirde f azlahk vardır 

Devlet demiryolları ve limanları işletme genel direktörlüğü 1937: 
mali yılı hüdce kanun layihası Kamutayın bugÜ'nkü ruznamesine a .. 
lınmıştır. 

Genel direktörlük varidat ve masrafı mütevazin olarak 26.920.000 
liradu. Bu rakam, geçen yıl büdcesinden yüksektir ve demiryollannda 
görülen seyrüsefer fazlalığı, muntazam bir surette varidatı memnuni .. 
yete değer bir seviyeye yükseltmiş bulunmaktadır. 

Eskişehirde· 
Nümune ormanı 

Eskişehirde Krzılay cemiyetinin u
mumi deposu bulunan Kızılay değirme 
ni ile oradaki arazi ve binalar, Tarım 

bakanlığı tarafından istimlak edilmiştir. 
Kızılayın umumi deposu yakında An
karaya nakledilmiş bulunacak ve bu is
timlak edilen mıntakalarda, bakanlık bir 
numune ormanı ve fidanlık vücude ge
tirecektir, Binalarda, numune orman 
çiftliğinin memurları ikamet edecekler
diğer pavyon ve barakalarda işçiler, ır
gatlar bulunacaklardır. 

Ziraat bakanlığı bu ormana büyük 
bir ehemmiyet vermektedir. Çiftlikte 
çam, ıhlamur, meşe gibi fidanlar yetiş
tirilip çoğaltrlacak, bir çok tesisat ta 
vücude getirilecektir: Eski§ehre beş ki
lometre mesafede ve Eskişehir - Afyon 
hattının üzerinde bulunan Kızılay ara-

zisi ağaçlandırılıp bir orman haline 
gelecektir. İstimlak muamelesi tekem
mii1 etmiştir. Pek kısa bir zaıııanda fa
aliyete geçilecektir. 

Trakya genel ispekterinin dileği 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Trakya 

umwni müfettişliği türkofise müracaat 
ederek İstanbul ınezbahasiyle sebze ha
lindeki alım satım işlerinin Trakya 
miistahsillerini zarara uğrattığını bil~ 

dirmiştir. Ofisten tedbir alırunasını is
tenmiştir. 

Tren ve lokomotif kilometre)e .. 
ri bu ·nisbeti takib ederek artmak~ 
ta ve lehde mühim bir fark göster• 
mektedir. 1937 için yapılan· tah .. 
minlere göre tren kilometresi 12 
milyon, lokomotif kilometresi de 
15.840.000 i bulacak, belki de bu 
rakamları aşacaktır. 

Cumhuriyet hiikümetinin sarsılmaz 

bir sebat ve §aşmaz bir ısrarla tak1b et .. 
mekte olduğu yurdu demir ağlarla Ör• 
mek siyasetinin muzafferiyet silsilesine 
1937 de de yenileri katılacaktır. 

Bu sene içinde 65,5 kilometrelik Çe• 
tinkaya - Divrik, 70 kilometrelik: Hekim. 
ban - Çetinkaya ve 1 O kilometrelik Ça ... 
talağzı - Zonguldak hatları işlemeye a~ 
çtlacaktır. Bu suretle devlet demiryolla .. 
n işletme idaresinin elinde bulı.man hat .. 
lann mecmu tulü 6148,5 kilometreye 
baliğ olmaktadır. 

Llyihanm daimi memur ve müstah
demlerine aid faslının geçen yıla naza .. 
ran 586.707 lira fazlalık vardır. Bu faz· 
lalıkla birlikte bu fasla aid yekiin 76.000 ' 
lirayı bulmaktadır. Bu seneki farkın bir. 
kısmr, şimdiye kadar ücret almakta o
lan memurlardan bir kısmmın memmı 

ve müstahdem kadrosuna geçmesinden 
doğan masrafı karşılıyacaktır. 

Günden güne faaliyeti artma!~ta o .. 
lan atelyelerle, in§a edilmekte olan Sı
vas cer atelyesine, mütehassıs demirci. 
tornacı, tesviyeci, kazancı ve atelyelerin 
ihtiyacı olan diğer sanatkarlan yetiştir· 
mek için bu sene Eski§ehirde bir çırak 
pansiyonu açılacaktır. Bu pansiyona alı
nacak çıraklar burada dört sene nazari 
ve ameli ders görecekler, imtihanda mu .. 

vaffak olanlar devlet demiryollarmın a· 
te lyelerine gönderilecektir. 

6 senelik gelir 

Maarif büdcesi 155.410 liradır. Mer· 
kez ve millhakattaki mekteblerden bir
çoğu tamir olunmuş, yeni okul binala
rı yapılmıştır. On dokuzu şehirlerde ve 
elli sekizi köylerde olmak üzere vilayet.. 
te mevcud 7 7 okulda 172 ö~retme.o, ders 
vermektedir. Geçen yıl talebe sayısı 

Paris sergisi ve zihniyetler Bir tavan arasında bulunan •ervet 
Hahrlıyor_ musunuz? 

Devlet demiryolları ve limanları ge. 
nel direktörlüğünün hazırladığı bir is· 
tatistik bize, 930 - 31 senelerinden beri 
elde edilen gelirin rakamlarıru vermek
tedir. Sı:rasiyle yazıyoruz: 

7648 iken 7812. ye iblağ edilmiştir. 0-
lr.ullar ihtiyaca kafi gelmemekted~. Bu 
yd çoğaltılması için gereken tedbirler 
alınacaktır. 

Geçen yıl 314 çocuğa ilk okulları bi
ti:rme şehadetnamesi ve 239 çocuğa da 
köy okulları tasdiknamesi verilmişti. 

Bu yıl beş sımfu ilk okulların ııon sı

mflarmda 503, üç sınıflı köy okulları· 
nın son sınıflarında ise 51 talebe mev
cuddur. 

Geçen yıl 75 millet okulu açılmış . 
buralara devam eden 1488 yurdd.aştan 
889 u okur yazar bir hale getiriln·iştir. 
Bu sene; açılan 55 millet okuluna 10l6 
vatandaş devam etmiştir. 

Üzümlerin fenni surette kurutulma
sı tecrübleri yapılmış, Vilayet ve Isla
hiye fidanlıkları genişletilmiş, fıstık. 

pamuk mahsullerinin iyileşmesi için 
çahşılmıştrr. 

Yetmiş beş yataklı memleket hasta
hanesine son sekiz ay içinde"l002 hasta 
yatırılmış, 493 ameliyat, 2357 laboratu... 

var, 9400 polikılimk 508 heyeti srhhiye 
muayenesi yapılmış, 252 heyeti sıhhi. 

ye raporu verilmiş, on bir kuduz aşısı 

tatbik edilmiş, otuz sari hastalıklı teda.. 

vi edilmiştir. 

25 yataklı Kilis memleket hastaha.. 

nesi yine bu müddet içinde (300) hasta 
yatırmış, ı 700 polikılinık. 550 laboratıı. 

var muayenesi ve 155 amiliyat yaprL. 
mıştır. 

Belediyemiz ~hri güzelleştirmek ve 
ihtiyaçlarını temin etmek yolunda fayda 
lı mesaisine büyük bir hula davam et. 
mektedir. Antebin en mühim ve büyük 
ihtiyacı olan su meselesi nihayet h.alle
dilmiş bul1111uyor. Belediyeler bankasın.. 
dan akdedilen istikrarla tesisat (241) 
bin liraya ihale edilmiş ve işe bu hafta 
mcrasimJe başlanmı,tır. 

Pa.ris sergisi açılm.ıştrr; eksik
ler yavaş yavaş tamamlanmalrtadır. 
SerginİD. 1938 ydına kadar a§"d; kal. 
masr bahse loamaktadır. Ese:-, bü -
yük ve tebrilce Iayzlı.tır. Fakat lran
szz g~teleriai gelişi güzel açımz: 
yazı resmi Le Temps'ın birinci say
fasında, taıımmış 6ir mıılıarrir, gö• 
riirsünüz ki, şöyle bir mütaleada bu.. 
lıuıma.ktadır: u ··~ 1937 nin sarrat in.
lulabı hangisidir? Bütün bu saray~ 
larda düz hatlar hüküm sürmekte • 
dir. Sanki her bina bir eski yunan 
mabedidir .•. Almanya, İtalya, SırJv
yetler pavyonları bu mabedlerin 
mimarisini kabalaştırarak bugiine 
nakletmişlerdir. Demek ki modern 
cihamn mimari rönesans1 budur .. 
Bunlar arasında Fransız çİ7gisi ne
rede Mimarlar1m1zrn hôla Luvr
dan veya Versay'dan ilham alnıala. 
rını istemekle itham edilecek mi 
bilmiyorum. Ancak, mim:ıı-lık te • 
rimlerini bil~eydim kendimi kolay
ca tebrie edebilirdim ... ., 

Bu sözler yeni mimariyi inkar 
manasına gelmez mii' 

Bir başka gazetede kocaman bir 
başlık: Paris sergisinin yarr aç11rş1. 
ve sonra, Blum lıükümetine kar§I 
bir sürü tenkicl. 

Bu neşriyat enternasyonal ve 
nasyonal sahalarda iftirakcılık zih
niyetinin birer örneği değil midir? 

Bir de, eski lngiltere Başbaka· 
nı Bay Baldvin'in, evvelki günkü 
Ulus'ta çıkan gençliğe veda nutku
nu okuyunuz; devlete hizmet etme
nin orada ne kuvvetli bir vazife an. 
anesi haJİne gelmiş olduğunu tak ~ 
dirden kendinizi alamazsınız: Vatan 
birdir ve dava ona hizmet etmek • 
tir ve bu kaide karşısında her an • 
laşmazlık eriyip kaybolmak şart
tır ... - N. B. 

lngilterede, Bay Rusel isminde bir 
zatın evinde, tavan arasmı ıemizliyen 
hizmetçi, toz toprak içinde iki le-.ha 
balmuştar. Ev sahibi ba levhaların 
kendisine nereden geldiğini bilme • 
mektedir. Yapılan tetkikler neticesin

de le'Yhalarm meşhur ispanya} ressa
mı Goyanm eserleri olduğu ve bugün 
beherinin, en az, 75.000 türk lirası 
luyDıetiııde bulımduğu anla§ıl.mqtır. 

Tali insaııa baazn tayan arasın • 
dan da gülermiş: 

Lindberg'in üçüncü çocuğu. 

llk çocuğu çalmıp öldürülen Linci 
beı·gin ÜçÜDcÜ bir çocuğunun dünyaya 
geldiği tahmin edilmektedir, evet 
tahmin edilmektedir. Çünkü tayya
recinin bugün otuı"lllakta olduğu köşk
te, bu h.adı:seııin vukuunu teyid edecek 
bir takım alimetler müşahede o unmuş 
tur. Mesela Madam Lindberg, bir kaç 
z:nnaııdanberi ortada görünmemiştir. 

Tayyarecinin anası Amerikadan lngilte_ 
reye gelmiştir. (Lindberg §İmdi İngil
terededir.) Kadm doktorları köşke girip 

çıkmıştır ve ııilaayet, geçen gün, bir ço
cuk arabası getirilmiştir. 

Fakat, köşke başvuranlara doğum hak. 
kında hiç bir §eY söyleniJmemiş, hatta 
bunu kunıazca öğrenmek maksadiyle çi
çekler götüren köylir.erüı bu hedeyesi 
kahul edilmemiştir. 

Lindberg ve ailesi bala çocuk hırsız. 
larnıdan korkmaktadır. 

Fakat Ü!fÜllcÜ çocuk doğmuı mudur? 
Doğmamış mıdır? İşte gazeteleri gün
lerce işgal edecek bir muamma!. 

Yer değiştiren mum~alar. 

Bu sözden, sakın, bazı mwnyala -
rm, kendi kendilerine, bulundukları 

yerden °bqka tarafa gittikleri manası
nı çıkarmayın .•• Yattıkları la.hicUer • 
den kalıkıp oda oda gezen mumyalar 

1 - Kôğıd ve şife fabrikaları
nın inşaatına ne zaman bGflanıL 
dı ? 

2 - ikinci dil kurultayı ne za
man toplandı ? 

3 - Türk dili tetkik cemiyeti 
ne .:saman kuralda ? 

4 - Romalılar paytııhtlarmı 

ne zaman Bizansa naklettiler ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - c. H. P. grupunda layik
liliğin esasi ve teşkilatı esasiye ka
nunundan dine aid hükümlerin çı
karılması ne zaman kabul edildi ? 

C - 5 nisan 1928 de. 
S - Türk parasrnrn kıymetini 

koruma kanunu ne zaman kabul e-

dildi ? 
C - 22 şubat 1930 da. 
S - Samsun - Sivas hattı işlen

meye ne zaman açıldı ? 
C - ıs ilk.kanun 1932 de. 
S - B~bakan İsmet İnönünün 

başbakanlrğının onuncu yıldönü

münün tarihi nedir ? 
C - 4 mart 1935 • 

yalnız fantastik fil.imlerde görülebi -
lir ... 

Mısırdaki firavun mumyalarmın 

müzelerden almıp T ebdeki kırallar 

caddesine nakli bahse konmaktadır. 

Filvaki, müstakil Mısada, eski kıral 
lan müzelerde bırakmağı doğru say -
mıyanlar hak.uz görülemezler, K.ıral
ların yeri, olsa olsa, tasavvur edildiği 
gibi, krrallar caddesi ve yahud me • 
zarlıktır. Tıb ve arkeolojya müte -
hassıstları bu mumyaların, uzaklaı·a 
nakledilemiyecek kadar narin şeyler 
olduklarım beyan ebnişlerdir. En ma· 
kul görünen lıal çaresi, eski kırallar 
için bir türbe yapıp onları burada e • 
bedi istirahatlerine barakmakbr, 

• 

930-31 20.715.428 lir.ı 
931-32 21.114.706 ,, 
932-33 
933-34 
934.35 
935-36 

17 .110.718 ,, 
19.518.500 •• 
23.734.202 ,, 
21.613.975 " 

936-37 için yapılan tahminler lıütün 

bu rakamlarm üstünde olarak 26.600.000 
liradır. 

Tarifelerde mühim mikdarda te~i .. 
ıat yapılmış olmasına, ve aile, halk ti
caret biletleri. İzmir panayrn miin.ase· 
betiyle her sene çıkanlan hususi bilet
lerinp seyahati çok ucuzlatmasına rağ

men yükselen bu gelirin ifade ettiği mıa .. 
na şiıdur: 

Memleketimizde seyahat edenlerin 
sayısı artmaktadır. Yurdu tarumak, gez
mek, görmek bakımından bu hakikatin 
değeri pek büyüktür. 

Izmirde kültür tayinleri 
İzmir Cumhuriyet akaşam krz san·~ 

at okulu direktörü Bay Hasib Akrncr 
50 lira maaşla yeni ihdas edilen İzmir 
Cumhuriyet Kız Enstitüsü direktörlü
ğüne tayin olunmuştur. 

Bay Hasib Akmer, aynr zamanda 
120 lira ücretle İzmir Cumhuriyet Kız 
sanat okulu ögretmenliği vazifesini de 
ilaveten ifa edecektir, 

Ücretleri maaşa çevrilen öğretmen
lerin isimleri ve maaş mikdarları da 
kültür bakanlığından alakadarlara bil· 
dirilmiştir. 

İzmir ticaret lisesi türkçe öğretmen 
stajiyeri Bn. Maide Özgeçen ile Cum~ 
huriyet Kız enstitüsü fen bilgisi tekno· 
loji öğretmen stajiyeri B. Kaderdan Ve
rim, tarih öğretmen stajiyeri Bn. Mel.il-ı.J 
Çakmağın ücretleri 25 lira asH maaşa 
çevrilmiştir. Ticaret lisesi türk~e öğ· 
retmeni B. Hüsnü Yurdakulunun maaşı 
30 lira olarak teshit edilaıi~tir. 

" 
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işgal edilen bir lspanyol şehrinde yabancı askerler 

FRANSA'DA 

Eski dış bakanı 
Briyan 

için tören 
Dış bakanlığı avlusuna 
ölünün heykeli konacak 

Paris, 30 (A.A.) - 13 haziıanda, 
eski fransız dış bakanı müteveffa Aris
tid Briyan'ı ı bir heykeli, fransız dı ba
kanJıgırun tören avlusuna dikilecektir. 
Bundan önce de, Cumhur Reisinm ve 
Basbakan Blum'un iştirakiyle birkaç 
tören yapılacaktır. 

Bir dişi kartal 
Tan gazetesinde Ahmed Emin Yal

man, bir "Diti kartal" başlığı eltında 
y.ızdığı başmakn•cde tayyareci Sab"ha 
Gökçcn'e murassa mad !ya verilmesi tö
renini bahse mevzu alarak diyor ki: 

Namık Kemal, vatan fikrini h nuz 
kavrıyamamış bir millete bu buyük he
yer:ım tanıtmak için ''Yatan \C S"fistrc,,. 
ısmdc bir asker kız yaratmııtır. En ko
yu istibdat scnelCJ'.inde Namık Kemalin 
hayali kahramanı, binlerce tül'.k vatan. 
da~rna yurd ateşini duyunnuı, fedakar. 
lık ruhunu gizliden gizliye coıturmuı
tur. 

G cçen senenin haziran ayı içinde, 
1 talyanrn İspanyaya yüz bine ya

kın muntazam asker, top, ıilah, tank ve 
tayyare göndererek bu memleketin as
.ker; İfgaline teşebbüs edeceği ve bu te
~ebbüse Almanyanın da yardımcı olaca· 
ğı haber verilseydi, buna kimse inan
mazdı. Çünkü Avrupa harb halinde de 
olsa, sulh halinde de olsa, böyle bir te
şebbüs mümkün görünmiyor. Harb ha.. 
linde 1 tal ya İı;panyaya asker göndere
mez. Sulh halinde göndermesi de akla 
sığar İ~ değil. Bununla beraber, İspan
ya dış bakanı del Vayo tarafından Mil
letler Cemiyeti konseyine tevdi edilen 
beyaz kitabın anlattığı garib ve garib 
olduğu kadar da ibret verici hikaye İs· 
ııanyanın ltalya tarafından işgalidir. İs
panya hükümeti bu beyaz kitabta ispan
yanın 1 talya askeri işgaline geçtiğini id
dia etmekte ve bu işgalin nasıl yapıldı
ğını ince teferruatına kadar an!atmakta

İspanya h8diseleri 
Dün akşam. müteveffanın do umu· 

nun 7 S inci yıldômimü sorbon üniversi
tesinin büyük anfiteatnnda BB. Lö11• 

ron, Eryo ve Delbos'un huzuriyle anıl. 
mıştır. B. Delbos, ölünün bir portresıni 
yapmış, meziyetlerini anlatmı , sulh 
davasındaki gayretlerine işaret etmi tir. 

Sabiha Gökçen, Namık Kemalin kah. 
ramanının canlısıdır, hem de, yüzlerce 
defa yamanıdır. Süı, elbise, zevk, eğ

lence gibi kendi neslinin birçok kızlan 
için tabii olan her şeyi reddetmiı, cfün. 
yanın en çetin ve tehlikeli mesleğinin 

bütün zorluklanna ve tehlikelerine gö-
ğüs gem1iştir. İki sene, büyuk bir &a• 

bırla çalışmııtır. Uçuculuktan baıl.a as.. 
keri tayyareciliğin birçok esaalanru vo 
tatbikatını öğrenmiştir. Askeri inzib!lta 
bir nefer gibi boyun eğmiı ve vazifeden 
haıka hedef tanımamı§tıl'.. 

cır. A iman basını Palma ita/yan ve 
hombardzmanı Bir İngiliz şilebi battı 

ispanya davası, malumdur ki, bugüne 
kadar devletler arasındaki zımni anlaş
mı\ ile Milletler Cemiyeti kadrosunun 
drıında bırakılmıştır. Bu mesele ile Lt>n· 
dradaki karışmazlık komisyonu meıgul 
oluyor. Ve İspanya harbının Avrupaya 
Y<iYılmasına mani olmak noktasından 

bu komisyonun hayli yararlığı olmuıtur. 
Bununla beraber, İspanya hükümtei, 
lıconseyin dokıan yedinci içtimaından is
tifade ederek meseleyi Cenevreye getir-

etrafında şiddetli 
neşriyatta bulunuyorlar 

Londra, 30 (Hususi) - Hükümetçiler bildiriyorlar: Madrid cephe
sinde ufak topçu çarpışmalarından başka bir şey olmamıştır. BiJbao 
bölgesinde taa~ruza geçen asiler püıkürtülmüşlerdir. Diğer cephelerde 
sükun vardır. Asi tayyareler de büyük bir faaliyet göstermişler ve 200 
den fazla bomba atmıJlardır. Fakat kimse ölmemittir. 

Londra, 30 ( A.A.) - Baskobel kar
gosu dün Estand yakınında batnuşş ve 
altı kişiden mürekkeb olan tayfası bir 
sandalda uzun muddet kaldıktan sonra 
Moris "Margerit., ismindeki Belçika 
balıkçı gemisi tarafından kurtarılmış· 

tır. 

Ahmed Emin Yalman Sabiha Gök. .. 
çen ın son zamanlarda askeı i tayyareci-
liğin en zor tatbikatına atıldığını çok 
çetin arazi UZCl'.İnde tatbikat uçuılan 
yaptığını, kendisine verilen en zor vazi
feleri hiç eksilmiyen bir ateı ve kabili
yetle hiç bir :zaman yorgunluk ~ 
lik ve korku izi göstenneden aonaaa 
kadar yürüdüğünü kaydettikten IOlll"a 

madalya verilmeıi törenini anlatmakta 
ve ıunlan ilave etmektedir: 

ıneğe karar vermiıtir. Bunun için de 1-
talya ve Almanya aleyhine bir ithamna
ıne hazırlamııtır. lıte beyaz kitab bıa 
İtlııunnamedir. Meselenin Milletler Ce-

miyetine getirilmesi ameli bir fayda le· 

min edemez. Çünkü l talya ve Almanya 
irtimalara İftirak etmiyorlar. Franko 

hükümeti yalnız davanın görülmesini 
değil, del Vayo'nun meıru ispanya hü
kümetini temsil eden bir murabbaı o
larak kabul edilmeıini bile protesto et
miıtir. Bu vaziyette Milletler Cemiyeti 
için Londra kanımazlık komisyonu me.. 
aaiıine muvaffakıyet dilemekten batka 
yapacak bir iı kalmıyor. Eaaıen ispan
ya hükümeti de bafb bir netice bekle
miyordu. Fakat davanın Milletler Cemi
yetine intikali ve beyaz kitabın orada 
olwnma11 ispanya hükümeti için bir 
Propaganda vesilesi olmuıtur. 

Roma ve Berlinden gelen ha
berlere göre, Palma dö Majorka
daki bombardıman hadisesi bu iki 
,ehir gazetelerinin uzun tefsirleri
ne yol açmaktadır. 

Roma gazeteleri çok heyecanlı ne7-
riyatta bulunmaktadırlar. Ciornale d'İl 
talia Londradaki İtalyan elçisinin verdi
ği notayı kafi görıniyor. Tribuna gaze
tesi de İtalyanın cezai tedbirlere müra
caat etmiyeceğini, ancak Valensiy:ı bil· 
kümetine çok şiddetli bir ihtar yapılma · 
sı gerektiğini ve 6 İtalyanın öldüğünü 
yazıyor. 

Berlin gazeteleri de bu hadisey.i va
him addetmekte ve Valansiya hü'cüme. 
tine yapılan ihtarların ciddi sayılması 

gerektiğini yazmaJctadırlar. 

Valensiya hükümeti de bütün bu ne~
riyata karşı eski görüşünü muhafaza et
mekte ve italyan ve alman gemilerinin 
buralarda bulunmalarının haklı görüle
miyeceğini tekrarlamaktadır. 

J spanya harbma nihayet vermek 
İçin yapılan daha müessir tedbir Cenev
rede değil Londradadrr. Malumdur ki 
tnciltere, bir mütareke aıcdi ve gönw· Ticaret konuşmalarında 

I Silahsızlanma konferansı 

lngiliz donanmasrndan Hood zırhlısının korkunç toplarr 

1 Bir türk kızının aıkeri tayyarelerdıı 
çetin vazifeler ıörmesi, bu yoldaki ilr 
vo son hidiae sayılamaz. Bu kahannaa 
kız, türk milletinin ruhundaki çok yük. 
sek bir istidadın canlı bir alimetidir. 
Sabiha Gökçen, yeni bir yolun ilk yol
cusudur. Bu yol üzerinde yürüyen türk 
kızlan elbette çofalacakbr. Bu Sabiha 
Gökçenler, bütün türk milleti içia yali 
milli kıymetler, yeni ölçüler yaratacak. 
lar, yeni yeni ufuklar açmaya çok teair
li bir amil olacaktardır. 

iLK TEDRiSATTA BOYV.K BiR 
İNKILAB LÜZUMUNA DAiR 

lülerin geri çekilmesi için iki muharib 

tarafla Fr~nıa, Rusya, Almanya, ltalya 
ve Portekiz nezdinde teıebbüate bulun

mu§tur. Şimdiye kadar İngiliz teklifine 
müsbet olarak cevab veren yalnız Fran

sadır. Almanya teklifi sempatik telakki 
etmekle beraber, İ tal yadan ayrılmak iı
tememiştir. 

Fakat bu teıebbüsün muvaffakı· 
yeti, her şeyden evel, iki muharib tara-

Fransa ve 
Almanya 
anlaştılar 

f!,j defa geri bırakılan 
konferans çalışmalarına 

yeniden başlıyacak 

CUMHURlYET'te Yunus Nadi, i• 
tedrisatta büyük bir inkılab lüzumuna 

dair, batlıiı ile yazdığı bir baımaladede 

maarif itlerinin en muilak itlerdea bi

ri olduiunu kaycletmelı:te, ve bilhuu 
ilk tahsil üzerinde dunnaktadır. Çialrii 

bundaki huıuıiyetin İUl baıit ıet.ebi ,.. 

dur ki, ilk tahsil mekteblerine dnam 
edenlerin çokluğunu bu tahıili daha ileri 
ye götürmek kudret ve imkimndu 
mahrumiyetle ilk rnektebten IOIU'a ha
yata girmek mecburiyetinde olanlar lef· 
kil etmektedir. 

B. Yunuı Nadi bundan sonra yAzru
na ıu ıekilde devam etmektedir: 

Bizce büyük yanlıtlık bizde ilk tab
ıilden liıe sonuna kadar varan okuma.. 

fın muvafakatine bağlıdır. Halbuki Va
lcnsiya hükürneti gönüllülerin geri çağ
rıhnalarına razıdır, fakat mütarekeyi ka
bul etmiyor. Franko ise, hem gönüJJüle

rin geri çağrılmalarına, hem de müta. 
ı·ekenin imzasına razı değil. Hulasa, 
Milletler Cemiyetinin, hayır temenni 
etmekten başka bir şey yapanuyacağı 
anlaşıldıktan ve İngiliz teşebbüsü de bir 

neti('e vermedikten sonra ispanya me
selesi, tekrar iğne ile kuyu kazan Lon· 
dra karışmazlık komisyonunun eline 
lm·akılrnış oluyor. 

A. Ş. ESMER 

lngiltere'de tayyare 
kazaları artıyor 

Londra,30 (A.A.) - Bir sivil tay. 
yare Dondcaster meydanına düşmüştür. 
Kaza neticesinde beş kişi yaralanmış 
ve bunlardan ikisi aldıkları yaraların te 
Biriyle ölmüşlerdir. 

Paris, 30 (A.A.) - Ticaret nazırı 

B. Bastid, fransız • alman ticaret anlaş
ması hakkında gazetelere beyanat~ bu
lunarak B. Şaht'ın B. Blum ve ticaret 

fı·nans bakanlariyle ticaret görüşme-ve .• 
lerinde bulundugunu ve bunun tabıı ol-
duğunu söylemiş ve bu görüşmelerin 
büyük bir samimilik içi.nde cere~an e
derek anlaşma ile netıcelenmesınden 
dolayı memnuniyetini bildirmiştir. 

Fransız mahfillerindeon alınan malıl
mata göre Almanya Fransadan yalnız 
ham madde almakla iktifa etmiyerek 
Almanyaya yapılacak ihracat nisbetin· 
de fransız mamu!atı da alacaktır. Sö
mürge istihsallitı için de miktarı muay· 

yen olacaktır. 
İstikraz meselesine gelince, B. Şaht 

He Vensan Griol arasındaki görü~meler 
memnuniyet verici bir hal tarzını müm
kün kılnuştır. Daves ve Yung istHc:raz
ları faizlerinden bir tenzilat icrası dil· 
şünülmediği anlaşılmaktadır. 

Cenevre, 30 (A.A.) - Pol Bonkur reisliğindeki fransız delegas
yonu Cneevreye gelmiştir. 

Şimdiye kadar tki kere geri hıra kılmıf olan silahları bırakma kon
feransının, 1932 senesinde batlanır ış olan bu esere devam edilmekte 
olduğunu ve ilkteşrin 1934 de Almanya Milletler cemiyetinden çeki
linceye kadar güdülen gayeden va z geçilmediğini tebarüz ettirmek 
için toplanması lüzumlu görülmütlür. 

I KUÇUK DIŞ HAHGRLER 1 
X Cenevre - Bir polis rapoı unda 

f sviçrede mulıim bır silah kaçakçılığı 
şebekesi keşfedildıği ve şebekenin bü
ttin f sviçrede şubeleri mevcud olduğu· 
nu bildırmektedir • 

X Berlin - Alman muallimlerinden 
Ernest Jahtmann havada 40 saat 55 da · 
kika :;calmak suretiyle planör mukave
met uçuşu dünya rekorunu kırmıjtır. 

X Pariı - Pari • Soir gazetesinin 
bildirdiğine göre Tardieu yakında maJ
mazel Julia Largenton ile evlenecektir. 

kadar sürecektir ve B. Şaht'ın muahe
deyi imza için tekrar Parise geleceği 
ümid edilmektedir. 

Büroda aza bulunan hükümet
lerden bazıları belki düşünülen 
mukavelenin bir kısmınrn mesela 
devletlerin askeri masraf büdcele
rinin ilan edilmesine dair olan kıı· 
mrnın tatbiki silahları bırakma 
meselesinde ciddi bir terakki le· 
min edecektir. 

Almanya ve İtalyanın iştiraki te
min edilmedikçe konferansın verimli 
bir şekilde çalışamıyacağını iddia eden 
İngilterenin talebi üzerine bazı hükü
metler bilhassa şimal hükümetlerindcn 
biri askeri masraf büdçelerinin ne)riy. 
le hususi imalatın kontrolu temin edilme 
dikçe büroya kati tekliflerde bulunmak. 
tan vazgeçmişlerdir. 

Hava mahfilleri İngilterede pek sık 
laşan tayyare kazalarından dolayı kay. 
gı göstermektedir. Bu kazalardan bir 
çoğu imparatorluk haftası münasebe. 
.tiyle tertib edilen toplantılar esnasın· 
. aa vukua gelmiştir. Yalnız dört saat için 
de l 1 tayyareci ölmüştür. 

Almanya, ticari ve mali mütedahil
leri ödiyebilmesi için, 200 milyon frank 
ayrılacaktır. Bununla beraber bu far
kın yüzde ellisi Fransada yapılacak 

mübayaalara ayrılacaktır. Yeni anla.tına I 
çok geniştir ve kontenjanları, tediyatı 
ve saireyi tanzim edecektir. 300 sayfa 
tutacak olan metnin tanzimi üç hafta 

Tatbiki umumi aniaımanın akdine 
bağlı olan turizm anlaımasr alman tu· 
ristlerinin emrine, bunların Paris sergi. 
sini ziyaretlerine imkan vermek üzere, 
110 milyon frank ayırmaktadır. 

Çekoslovakya Cumuhurreisi Beneş, 
silahları bırakma konferansının rapor. 
törlüğünden istifa etmiştir, 

Büro reis muavini ve yunan del•'!esi 
Politisin reisliğinde çalışacaktır. Artur 
Hendesondan boşalan reislik makamı
na henüz kimse tayin edilmemiştır, 

nın her devresi yekdiğerini ikmal ede
cek veçhile bir kül teıkil ede('ek gibi 
düıünülmeıi ve programların ela bu 

makaadla yekdiğerlerini ikmal eden 
bir silsile halinde tanzimidir. Madem ki 
ilk mekteblere giden çocukların pek ço

ğu tahıillerini orada bırakmağa mecbur 
oluyorlar, programların bir kül tqkil 
edecek veçhile biribirlerini koval.unatan 

onlar için ancak noksanı ilam eden yeni 
bir delilden batka bir ıey olamaz, YO 

aynı aebebden dolayı ilk mekteblerin 

programlarmı • mabadi ile alakasını pek 

dütünmiyerek - müıtakil bir mevzu ha. 
linde ele almalıyız. 

Hatta ilk okullann timdiki ollutma 
müddetlerini, bilhassa tahıil devreleri 
bu müe11eselere inhisar edecek (C)Cuk
Jar için, biraz uzatmağı ve altı yedi 11• 

la çıkarmağı düıünmekliğimiz bile yaa
lıı olmaz. Muddetin ıimdiki derecesini 
hep ondan IOnra orta tahsil reJiyor Ye 

onu da lise takib edecektir düıünc:eai-. 
dir ki böyle tahdid eylemittir. Bir ÇO· 

cuk ki ilk tahıilden ileri gidemez, pro. 
gramın üıt taraflarının ona göre ne 
hükmü vardır, ne de manaıı. Bu Ç'OCU· 

ia daha etraflı ve bilhaısa amelil•fiyle 
faydalı müstakil bir ilk mekteb pro,...a • 
nu yapmağa me('bur.ız. 

ANKARA BiRASI Mevsinıln 
tenıiz 

en güzel ve 
içkisidir 
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l ·sv TE SPOR ÇALIŞMASI 1 
• • •..••................••.•..................................•....••.......•............•••.... : 

· sveçte 21 spor federasyonu vardır 
T ş ilBtın e ası ise klü lerdir 

Gerek fızık terbiye, gerek butun spor 
şubeleri üzerindeki çalışmaları ile, dün
yanın en eski jimnastik ve spor diyarı 
hiç şüphesiz ''İsveç'' dir. 

Gene hiç şüphesiz bu memleket, bu 
yoldaki çalışma ve ilerlemeleri ile bü
tün dünyaya hem örnek olmuş hem de 
hocalık etmiştır. Bu itibarla fsveçin bu
günkü beden terbiyesi ~e spor teşkila
tına bir goz atmak hiç de fayd sız de
ğildir. 

Bugün, bütün tsve~ sporlarını ida
re eden kuvvet, (İsveç atletik spor fe -
derasyonları birliği) ile bu birliğin seç
miş oldugu (ali spor meclisi) dir. 

1sveçte 21 spor federasyonu vardır. 
İsveçte spor rejimi teşkilatının esa-

11 "kulüb,,lerdir. Her kulüb, kendi ~u
besindeki federasyona bağlıdır. Bu fe -
derasyonların 50 azada bir reyleri var
dır. Federasyonlar her 1000 azaya kar -
şılık bir delege seçerek her sene top -
lanan federasyonlar birliği kongresine 
gönderirler. Şu kadar ki her federas -
yon başına bu büyük kongreye g0nde -
rilecek delege sayısı, o federasyonun 
aza sayısı ne olursa olsun, hiç bir za -
man altıyı geçemez. Şu halde her fede -
rasyon, umumi kongreye ancak ve aza
mi 6 delege gönderebilir. 

Federa yanlar birligi kongresi ise 
''iili spqr meclisi" ni seçc;r. Bu meclisin 
30 ~zası vardır. 

Reis, J...-aydrhayat şartiyle İsveç ve
liahtidir. Veliaht burada fahri olarak 
değil, fili reislik yapar. 

Bu 30 azalı "ali spor meclisi,, 13 ki
şilik bir ıdare meclisi seçer. Her sene 
değişerek yeniden seçilen bu idare mec
lisi çahşmalnrrnı 4 komiteye taksim et
miştir. 

Bu komiteler şunlardır: 
1 - 6 azalr stadyomlar komitesi, 
2 - 6 azalı mali komite, 
3 - 8 azalı olimpiyadlar komitesi, 
4 - 5 azalı disiplin komitesi. 
Bu komiteler, idare heyetinin karar

larını tatbik ederler. 
Hükümet, spor için her sene ayırdı

ğı tahsisatı doğrudan doğruya (fede -
rasyonlar birliği) ne verir. (Birlik), bu 
tahsisatı kendi istediğ~ gibi, dilediği, 

uygun gördüğü spor §Ubelerine gene 
kendi muvafık bulduğu nisbetler ve 
mikdarlarda dağıtılır. 

6 milyon nüfuslu bu memlekette fi. 
len spor yapanların sayısı, umumi nü -
fusa göre yüzde beşten fazladır. Bir 
fikir edinmek için bazı spor kulübleri 
ile azalarının şu sayılarına bir bakınız: 
Spor şubesi Kulüb adedi Aza sayısr 
Güreş 328 9.214 
Bandy (1) 504 56.844 

Futbol 1976 37.756 

Eskrim 39 1.937 
Jimnastik 1872 140.0 2 
Hentbol 340 43.0CO 
Atletizm 1965 180.0 o 
Tenis 133 5.183 

Kayak 1434 162.661 

Her kulübün kendilerine malı us 
rozetleri vardır ve bir kulübte aza olan 
isterse diğer kulüblerde de aza olabilir. 

Bir noktaya daha işaret edelim: 
İsveçte (Boks), (binicilik), (atıcı -

lık), (yelkem:ilik), resmi spor federas
yonlarına dahil değıldirler. Bu spor 
şubeleri, İsveç spor rejim ve teşkılatı 

haricinde bırakılmı~lardır. Bunların 

kendilerine göre ayrı ve hususi idarele
ri teşkilatları vardır. İçlerinde bazıla -
rına hükumet senede bir mikdar para 
yardımında bulunur. Fakat (İsveç atle. 
tik spor fetlerasyonlan ali meclisi). teş. 
kilat haricinde bırakılmış bu spor şube
leri ile resmen hiç meşgul olmaz. 

İsveç spor teşkilatının büdcesi ne -
dir? Ve spor için lazım olan para 1sveç
te nasıl temin edilir? Şimdi de bunu an
latalnn. 

İsveç hükümeti, 1913 yılında. İsveç 
spor maliyesinin adeta sermayesini teş
kil etmek üzere (atletik spor federas -
yanları birliği) ne ve bir defaya mahsus 
olmak uzere 1.500.000 kuron verdi. (Bi
zim parnmızla tahminen 450 bin lıra). 

Bundan başka hü ümet, birlir:;e her se
ne 175.000 kuron vermeği de kararlaş -
tırdı. (Bızim paramızla 52.000 lira). 

(Federasyonlar birlıgi), bir defaya 
mahsu olarak 1913 yılında verilm o
lan paranın geliri ve her sene verılen 

ufak tahsisatla kendisine bağlı 21 fede -
rasyonun mali vaziyetini idareye, bu 
para ile bütün İsveç sporunun inkişafı
na çalışmağa mecburdu. (Federasyon -
lar birliği), ilk defa parayı aldığı 1913 
yılında kendilerine bir büdce yaptı. Bu 
ilk senenin büdcesi 72.000 lira tutuyor. 
du. 

Bu büdce bugün ne kadardır tahmin 
edersiniz? 

1913 yılında. şöyle böyle 25 sene ev
vel 72 bin lira olarak tanzim ve tevazün 
ettirilen İsveç federasyonlar birliğinin 
Bu seneki büdcesi, bizim paramızla 850 

bin liradır. Yani 25 sene içinde federas
yonlar birliğinin yıllık büdccsi 12 
misline yakın bir surette artmıştır. 

Nasıl? 

Hükürnet, ilk yaptığı sermaye yar
dırrundan başka yardnnlarda bulunmus 
mudur? 

Hayır._ 

Her sene verdiği sabit tahsisat mik
darını arttırmış mıdır? 

Hayır .•. 
O halde büdcenin bu fevkaliide ar -

tışmdaki sır ve hıkmet nedir? 
Tipstjanst denilen usul .•.••• 

*** 
Tipstjanst nedir ? 
İsveçte yapılan bütün spor müsaba. 

katarının verecekleri neticeleri evvel -
den tahmin esasına miistenid ve bir ne
vi "bahsi müşterekli., piyangodur. 

İngilterede sık sık rastlanan bu gi
bi piyangolar ilk defa ve sırf merak sa
iki ile İsveçte tatbik edildi. Bunun, halk 
arasında beklenmedik, umulmadık bir 
rağbete mazhar olduğu görüldü. 

''Federasyonlar birliği,, halkın bu 
merak ve ibtilasından spor için fayda -
lanmak imkanlarını sezdi. 

Az bir zaman içinde ve ilkönce ipti. 
dai bir şekilde te~kilatlandırılmış bu 
piyango sayesinde ''federasyonlar bir -
liği'' büyük karlar elde etti ve işte bu
nun üzerinedir ki bu işi adamakıllı or
ganize etmek zarureti hasıl oldu. 

Halkın spor oyunları üzerinde, maç
lardan önceki tahmini fikirleri ve bu 
hususta tutuştukları bahisler iki nokta
dan mühimdi. 

Birinci nokta, halkın spora, spor fa. 
aliyet ve hareketlerine karşı alakasını 
uyandırıyor, fazlaJaştırryordu. 

İkinci n~kta, bu alakanın neticesi 
i :ıbetli tahminlerin para kazancı cazib 
o·uyJ>rdu. 

İlk zamanlar birçok suiistimaller ol
du. Her tarafta ve her fırsatta olduğu 

gibi 1svcçte de halkın bu iptilasını spe
küle eden tufeyli gruplar türedi. Ku -
liıblerde, gazinol;:-rda, sokak başlarında, 
her yerde alelade kahvelerde bile hiç 
bir te§kilat ve kantrole tabi olmıyan 
hu usi "bahis,, yordları kuruldu. 

Tabii bunlar umumi menfaatten zi
yade hususi gayeler için kuruldukların
dan geniş suiistimalJere yol açıldı. 

İsveçlilerin, bir nevi spor kumarı o _ 
lan bu bahis iptilaları karşısında yaban
cılar da boş durıru:dılar. Memleketin 
dört bucağında yaabncı organizasyon -
lar da vücud buldu. Bunlar, kazançla • 
rmı kendi memleketlerine götürdükle
rinden, İsveç parası .İsveç sporuna ya
ramak şöyle dursun, memleket dışına 

adeta nluk gibi akmağa başladı. 
Bunu gören İsveç hükümeti derhal 

harekete geçmek zaruretini duydu. 
Memleket içinde dal budak salan bütün 
bu organizasyonları, kulübleri, hususi 
teşekkülleri adamakıllı kontrol imkanı 
elbette yoktu. Hükümet, en radikal ça. 
reye baş vurdu. 

Birgün bütün memlekette bu gibi te
şekkülleri bir an içinde hususi bir ka • 
nunla lağvetti. 

Ve ertesi günü (Tipsjanst anonim 
şirketi) adı altında ve adeta bir nevi 
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Kültür bahisleri 

Kü tür ef erber iv e 
b · r Y---İ hamle 

Günler var ki, gazete sütunlarında l 
ehemiyetle yer alan yerli h~diselerin 

başında, "Halk romanlariyle hikayeleri 
için Dahiliye Vekaletinin bir teşebbü
sü" geliyor. 

Halkın kültür seviyesini yiı eltmel, 
bütün davalarımızın başlangıcı ve esa -
sıdır. Bütün teşekküller elbriliği ile, 
bir uçtan bu işe yararlı olmanın, bu işi 
halletmek için çareler aramanın yolunu 
tutmuş bulunuyorlar. Halkevlerinin bü
tün çalışmaları, Kültilr Bakanlığının 

millet mektebleri ve eğitmen kursları 
gibi tedbirleri, Dahiliye Vekaletinin bu 

son güzel teşebbüsü ile birlikte kültür 

seferberliğimizin en müsbet yeni ham

lelerini teşkil ediyor •. 

Memleketini seven, inkılapçı oldu

ğunu ileri süren, Atatürk çocuğu ol -

manın mesuliyet ve şerefini sezen han

gi yazıcı, bu yeni hizmet safına canla 

başla koşmaz ? 

Bunun teferruata dalan, soğuk kan

lı, geçkin mantıklı münak~<:,asını yap • 

makla vakit kaybetmenin ne manası var. 

Kültür seferberliğinde bir yeni hizmet 

deruhte etmek fırsat ve şerefi varken; 

yapayım mı yapnuyayun mt, faydası o -

lacak mı olmıyacak mı diye kati ve sa. 

kim düşünmek, bir kelimeyle abestir. 

Halk, kendisi için yazlmış eseri o -

kumaktadır; okumuyor değildir. Ona 

okutacak eseri vermek lazım. Çocuğa, 

şifa verecek ilacı kendi alıştığı §ekerle

me şeklinde sunmak gibi basit fakat bi -

monopol şeklinde, hükümetin de iştira
ki ile bir teşkilat kurdu. 

Artık İsve~te yapılacak bütün spor 
bahisleri hep bu teşkilat tarafından ida
re edilecek, bütün organizasyon bu teş
kilatın monopolu altında bulunacaktı. 

(At yarışlarında tutulan bahisler bu teş. 
kiatın dışında bırakıldı.) 

Bu anonim ş"rket için ilk sermaye o
larak 450 hisseden mürekkeb 15 bin li
ra ayrıldı. Şirketin birinci ve ikinci re
islerini bizzat İsveç kıralı seçti. 

Bu yeni teşkilat böylece hemen işe 
başladı. 

"'** 
Ama diyeceksiniz ki bu bahis oyun-

larının ve bu organizasyonun lsveçin 
geniş spor teşkilatının maliyesi üzerin
de nasıl tesiri oldu? 

Şimdi bu noktaya geldik. 
Bu spor kuınarlarında kazancın yuz. 

de ellisi kazananlara veriliyor. Yüzde 
yirmi beşini şirket masraf olarak ken
di alıyor. Kalan yüzde yirmi beşi (spo
ru teşvik) parası olarak doğrudan doğ
ruya kıratın emrine veriliyor. Kıral da 
bu yüzde yirmi beşi (federasyonlar bir
liği) kasasına tevdi ediyor. 

İsveç spor teşkilatının bu spor ku
marlarından nasıl faydalandığı bu su. 
retle anlaşılmış oluyor sanırız. 

Bu organizasyon İsveçte 4 ilkte§ • 
rin 1934 de işe başladı. İki sene içinde 
yüzde yirmi beş kumar hissesinin spor 
teşkilatına ayrılan mikdarı ne tuttu 
zannedersiniz? 2.873.000 türk lirası •. 

ricik ve güzel çareye b ş vurmak gerek 1 
Her yazıcı, bir kere bunu d · i.m ş 

ve denemeye kalkışmış olsa gerektir. 

İyi ya, işte, kendi diışirnc ı ve teşeb
büsü devlet ve millet miky 

dana konuyor, işleniyor, t 

mek yolunu tutuyordeğildir. 

Bu, türk yazıcıları için yeni ve gtl. 

zel bir imtihan olacak: ynzmayı, fikir 

ve his telkin etmeyi, öyle rastgele degıl 

şuurla iş edinmiş olan; elinden ba .ka 

bir şey gelmediği, körı.ikörüne bir ibti

Jaya saplanmış olduğu için de il de, di

ğer işler kadar hatta onlardan fazla hi

zumlu, kutsal, güzel ve millete yararlı 

saydığı için yazrcılrğa kendini vermiş 

olduğunu isbat edebilmek için, işte her 

türk yazıcısına en güzel, en açık, en 

isabetli fırsat .. 

Göreceksiniz: kalemiyle memlekete 

hizmet etmek için isinde zerre kadar 

memleket sevgisi ve meslek aşkı taşı

yan her yazıcı, matbuat umum müdür • 

lüğünün bu davetine canla başla icabet 

etmeyi zevk ve borç sayacaktır. 

İnsana ilham, şevk ve heyecan ve -

ren bir ikaz bu 1 eğer bu davetten son

ra; türk yazıcılık aleminde bir çalkan

tı olmaz, bir verim kaydedilmez ve ge. 

nel bir uyanıklık havası olsun belir -

mezse; bir daha Türkiyede milletin 

kültür seviyesi ve yazıcılığın istikbali 

hesabına kafa yoran, tedbir düşünen 

fUurlu bir yazıcı kütlesinin henüz mev· 

cud olmadığına hükmetmek lazım ge • 

lecek. 

Kaldı ki: bu düşünce, tamamen ye .. 

rinde, haklı, isabetli ve tam zamanında 

ortaya atılmış bir düşüncedir. Halkı o

kutmak için, kendi ıbenimsedigi ve okur 

olduğu mevzulardan ve kahramanlardan 

işe başlamak, yeni fikirleri eski zarflar 

içinde sunmak gerektir. Mesela sazını 

eline alıp da dağlara seslenen Kerem. 

pekala, şimdi niçin kel olduklarını so .. 

rar ve eski zümrüdlüklerini onlara ha • 

tırlatarak orman korumanın halk ağzın• 

dan, halkın anlayacağı, seve seve ezber

liyeceği §ekil ve üslübta bir telkinini 

yapabilir. Mesela dağları delerek sev .. 

diğine kavuşmaya çabalıyan bir Ferhad 

pekala treni sembolize ederek halka şi

mendüf er siyasetimizin anhyacağı, se

ve seve ezberliyeceği fCkil ve üslUbta 

bir propagandasını yapabilir.. Bütün 

bu halk kahramanlarını, miskin şark ha

vasından sıyırıp bugünün atmosferine 

getirmek "on yılda onbeş milyon gen«i,, 

yaratmış olmak gibi bir muhteşem ve 

mükemmel hakikat olabilir. Bu, ancak' 

yazıcının ehliyetine kalmış bir iştir; 

yoksa teşebbüste kusur yoktur. ve da -
vet, her aklı başında türk yazıcısı tara~ 
fından derhal icabet edilebilecek bir e .. 
hemiyet ve ulviyettedir. 

B. K. ÇAGLAR 

Tefrika o. 40 
~ . ... . ' • '· ..... t 

$e~spircterı ~~Hıkay·e1er · 

Yazanlar: 
Çeviren: 

Mary ve Charles Lamb 
Nurettin ART AM 

lundurduğu için gündüzleri onu görmeye im
kan olmadığını söyleyice Valeııtine : 

- O halde, dedi, siz de geceleri ziyareti -
ne gidersiniz. 

Bu söz üzerine Dük asıl maksadina daha 
yaklaşarak dedi ki: 

lutuflara karşı nankörlük edip elinden kızI • 
nı çalmağa uğraşan Valentine'i saraydan ve 
Milan şehrinden bir daha geri gelmemecesi
ne kovdu. O gece, Valentine bir defa olsun, 
Silvia'yı göremeden oradan alınmış ve sınır 
dışına atılmıştı. 

lanmış ve onun yüksek tabakaya mensup bir 
adam olduğwıu farkederek kendisiyle büyük 
bir samimiyetle konuşmuştu. Aynı zamanda 
iyi kalbli bir adam da olduğu için karşısında
kinde melankolik bir hal görerek üzülmüştü. 
Onu biraz eğlendirmek için biraz musiki din
letmek teklifinde bulundu. Zaten o akşam 
genç bir erkek sevdiği kadına bir serenad 
söy liyecekti. 

iki Veronalı 
-Benim evleneceğim kadın, güzel ve za

rif bir bayandır. Benim ihtiyarca dil doklne
lerimden hoşlanacağını sanmıyorum. Kaldı 
ki kadınlarla konuşmak, onlara aşıklık et
mek usulleri benim gençliğimden beri, hay
liden hayliye değişmiştir. Şimdi, istediğim 
senin bana öğretmenlik etmen ve ne yolda 
davranacağımr, ne türlü diller dökeceğimi 
bana öğretmendir. 

Bunwı üzerine Valentine gençlerin bir 
kadın kalbini kazanmak için söylemeleri ge • 
reken sözler, sık sık ziyaretler, hediyeler ve 
buna benzer şeyler hakkında wnumi bir fikir 
verdi. 

Dük, buna cevab olarak, sevdiği kadının 
go ler<liği hediyeleri kabul etmediğini ve 
babası kendisini sıkı bir muhafaza altında bu-

- Fakat bütün kapılar sımsıkı kapalı. 
Bunun üzerine Valentine ıkendisine ipten 

bir merdiven tedarik edip bununla gecele.i 
bayanın odasına girmeyi teklif ettigi gibı, 
böyle bir merdiven bulacağına <la sö.z vereli. 
Daha sonra bu ip merdiveni şimdi kendi ar
kasında bulunan harmaniye gibi bol bir har -
maniyenin altında saklıyabileceğini söyledi. 

Hikayeyi, delikanlının arkasındaki har • 
maniyeyi çıkartmak için bin bahane ile bu
raya getirtmiş olan dük dedi ki: 

- Öyle ise bu harmaniyeyi bana ver l 
Dük bu sözleri söyliyerek Valentine'in 

üzerindeki harmaniyeyi çekip almış, bwıun 
altından yalnız ip merdiven değil, bir de 
Silvia'nın bir mektubu çıkmıştı ki içinde bü
tün bu kaçma hikayesini bütiin tafsilatiyle 
anlatıyordu. 

Dük bu mektubu okuyup, gı'.iya, meseleyi 
anladıktan sonra kendisine karşı gösterdiği 

Proteus, Milanda Valentine'e bu oyunu 
oynarken, V erona' da da J ulia Proteus'un 
uzaklaşmış olmasından dolayı yanıp yakı1ı -
yordu. Bu teessür o kadar kuvvetlendi ki ni
hayet o da Verona'dan ayrılıp Milano'da bu
lunan sevgilisini aramağa karar verdi. Yol -
da herhangi bir tehlikeye uğramamak icin 
hizmetçisi Lucetta ile birlikte erkek kılığına 
girdi ve her ikisi de Proteus'wı hiyaneti yü
zünden Valentine'in şehirden sürülmesinden 
biraz sonra Milan'a vardılar. 

Julia bir öğle vakti Milan'a girmiş ve bir 
handa kendine bir oda tutup yerleşmi ti. 
Zihni hep sevgili Proteus ile meşgul olduğu 
için hancı, yahud orada denildiği gibi ev sa -
bibi ile, giriştiği lakırdıda bir kulpunu bulup 
Proteus'un nerede olduğunu anlamağa uğ • 
raşıyordu· 

Hancı, kat"§ısmdaki yakışıklı delikanlı .. 
dan (onu gerçekten erkek sanmıştı) pek hoş-

Julia'yı melankol içinde bırakan sebeb su 
idi: Acaba, kendisini mağrur ve karakterli 
bir kız olduğu için seven Proteus şimdi ihti
yatsızca atmış olduğu bu adım kar smda, 
kimbilir, ne diyecekti? Bu hareketin kendi 
mevki ve itibarını alçaltacağından korkuyor
du. Bundan dolayı çehresi kederli ve suratı 
asık duruyordu. 

Ev sahibinin beraberce musiki dinleme e 
gitmek teklifini memnwıiyetle kabul etti. 
Belki de bu surtele Proteus'a da rast gelebi
lirdi. 

Fakat ev sahibinin götürdüğü yere gel • 
dikleri zaman umdukları tesirin tamamiyle 
aksi vukua geldi. Çünkü, yüreği burkula 1 ur .. 
kula, orada vefasız aşıkı Proteus , Silvia'ya 

(Sonu var) 
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Tribünde at yarışlarını merakla takib edenler 

Dü-n Galatasaray - Gençler birliği maçından sonra yapılan ilkbahar 
at yarışlannm dördüncüsü mütemadiyen yağmur yağmasına rağmen 
çok güzel geçti. Bu haftaki koşuların tafsilatını yazıyoruz: 

Birinci koşu; 
Bu koşu üç ve daha yukarı yaştaki halis kan İngiliz at ve kısrakla-

ra mahsustu. 
İkramiyesi 225 

lira ve mesafesi 
1800 metre olan 
bu koşuya Yüzba
şı B. Nuri Sumer'
in Fleur d' Amou· 
ru (B. Davud K. 
54.5), B. Seyid 
Ahmedin Margizi 
(B. Sandur K. 54) 
B. Akif Aksunun 
Kasbadahli

y ar r (B. Filips 
K. 52.5), B. İsma
il Tekçenin Çe
lenği (Horvat K. 
48.5) girdi. 

Dün de yazdı
ğımız gibi bu ko
şuµ Çelenk zan-

Üçüncü kO§u 

nettiğimizden da-ha rahat bitirdi. Yarrşlardan bir enstantane 

iki boy farkla Fileur d' Amaur. ikinci 
ve gene bir o kadar farkla Kasbadahli
ya üçüncü geldi. Ganyan 330, birinci 
plase 130, ikinci plase 500 kuruş verdi. 

ikinci ko§a 
Bu koşu üç yaşmdaki yerli yarım 

kan ingiliz erkek ve dişi taylara mah
sustu. İkramiyesi 450 lira, mesafesi 
1600 metre olan bu koşuya B. Baoaddin 
Eğerin Şimşeği (Bayram K. 59), B. Ka
ra Osmamn Şengünü (Abdullah K. 54.5) 
B. Atmanın Malkapı (Filips 54.5) B. 
Mehmedin Sadarr (Talat K. 53), B. 
Yakubun Gülcanı (Horvat K.51.5), Bay
tar binbaşısı B. Hilminin Minesi Hüse· 

yin K. 51.5), Yüzbaşı B. Fazılın Necla· 
sı (Paul K. 51.5) girdi. Bu koşuda Mal-

kab çok güzel bir koşu ile binrinci, 
Şengün ikinci, Şimşek üçüncü geldi. 

Fazla kilo taşıması ve pistin yağmur
dan ağırlaşmış olması Şimşeğe birin

ciliği kaybettirdi. Ganyan 400, bi~inci 
plase 110, ikinci plase 115, üçüncü pla

se 105 kum§ bxraktı. 

Müşterek bahisleri tetkik edenler 

Bu koşu dört ve daha yukarı yaş
taki yerli yarırn kan ingiliz at ve kısrak· 
lara mahsustu. lkramiyesi 400 lira, me
safesi 2200 metre olan bu koşuya B. Rüs· 
temin Ayhanı (Abdullah K. 60), Jvfare· 

şal F. Çakmağın Bayburtlu. (_Fili~~ .~· 
56), B. Fahrinin Andrabudını (Kuçük 
Abdullah 54.5), B. tsmail Hakkm:n 
Maksudu (Hamdi K. 52), B. Salih Te
ınelin Gülizarı (Davud K. 50,5) girdi. 
Gene taıunin ettiğimiz gibi Bayburd 
birinciliği yarını boy farkla Gülizar i
kinci, Andrabudin üçüncli geldi. Ayhan 
daha hazır olmadığı ve fazla kilo taşı
dığı için hiç bir şey ya~~m~dr. ?ınyan 
180, birinci plase 120, ıkıncı plase 120 

kuru§ bıraktı. 

Dördüncü koşu 

Bu koşu dört ve daha yukarı yaşta
ki halis kan ingiliz at ve kısraklara ve iğ. 
diçlere rnahsustu. İkra!I1iyesi 320 lira. 
mesafesi 2000 metre olan bukoguya B. 
Akif Aksu'nun 'Betyarı (Said K. 67) 
B. Fikret Atlı'mn Tornrusu (Abdurrab
ınan K. 66) girdi Bu koşuda şans 
lar daha fazla Betyarın lehine idi Böy· 
le olmakla beraber Betyarın binıcisi B. 
Said Akif bir hata yaptı. Çok çaLuk o· 
lan Tororuyu kovaladı ve hatta geçti 
bile. Temposunu bozmadan giden ve 
daha çok muvaffakıyetli binişler ) apan 
B. Abdurrahman Toınru ile birinci gel
di. Bu koşuda ganyan 150 kuruş verdı. 

Be§inci ko.1u 
Bu ko§U uört ve daha yukarı yaştaki 

yerli, yarını kan arab at ve kısraklar~ 
mahsustu. tkr.aıniyesi 255, lira mesafesı 
2600 metre olan bu koşuya B. Bayramın 
Necibi (Bayram K. 63), B. Talatın Sa
rıkuşu (Davud K. 60). B . .Feketenin 
Güleri (Altay K. 59), B. Eminin Ün· 
Jüsü (Abdullah K. 58), B. Starın Lalesi 
(Horvat K .56), B. Kara Osınanm Ün· 
cüsı.i (Filips K. 53), yü başı B. İh&a!
nm Nccmisi (Paul K. 50) girdi. Günün 
en enteresan -.e en çok para getiren ko· 
snsu bu koşu oldu. Üncü kolaylıkla bi. 

f ... R .. A··c;···:y··c;····-~ . . ···-····································! 
ANKARA: 

ÖGLE NEŞRİYATI: 
12.30-12.50 , Muhtelif plak neşriyatı 
12.50-13.15 plak: Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 13.15-13.30 Dahili ve harici 

haberler 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
18.30-18.40 plak neşr:yatı, 18.40-19.00 
İngilizce ders (Azime İpek), 19.00-19.30 
Türk musikisi ve halk şarkrları(Mak· 
bule ve arkadaşları), 19.30-19.45 Saat 
ayarı ve arapca neşriyat. 19.45-20.15 
Türk musikisi ve halk şarkıları, (Hik
met rıza ve arkadaşları), 20.15-20.30 
Spor konuşmaları (Nizameddin Kır
şan), 20.30-21.00 Plakla dans musikiso, 
21.00-21.15 Ajans haberleri ,21.15-21.55 
Stütyo salon orkestrası, (1-walter se
rerenata, 2-Massenet Thais, 3-Millö
ckrer Carlotta, 4-Adam Si jctais Roi) 
21.55-22.00 Yarınki proğraın ve 1stikıal 
marşı 

lstanbuldaki kapalı çarşı 

İstanbul, 30 (Telefonla) - Müte
hassıs Prost İstanbulun yeni şehir pla
nını yaparken Kapalı çar§ıyı olduğu 
gibi bırakacağı anlaşılmaktadır. 

Gazi Enstitüsünün 
hendbol maçı 

Ankara stadyomu Türk.iyede ilk 
defa bir seyirci kalabalığı önünde yeni 
bir spor şubesine sahne oldu. Beş yıl
danberi Ankaramızda mütevazi fakat çok 
verimli bir programla çalışan Gazi ter
biye enstitsti.sü beden terbiyesi şubesi 
talebesi 19 mayıs bayramında büyük bir 
ı:nuvaffakiyetle yaptıkları modern jim
nastiklerden sonra dün de enteresan ve 
yeni bir spor şube:>i olarak el topı.ı 
hendbol oyununu bize tanıttılar. 

El topu nasıl bir oyundur? 

El topu futbol sahasında futbol kale
leriyle ve on birer kişilik takımlarla oy· 
nanan çok cazib ve pek ziyade sürat is· 
tiyen bir spordur. Top, üç numara fut
bol topu büyüklüğünde ... Takımlar da 
tıpkı futbol gibi: Bir kaleci, iki müdafi, 
üç muavin ve beş akıncı ile teşkil edilir. 
Oyun müddeti yirmişer dakikalık iki 

haftaymdır. 

Bu oyunda futbolun tamamiyle ak
sine olarak topa ayakla vurmak memnu
dur. Topu elle yakalamak, kafa vurmak, 
savurmak ve atmak lazımdır • 

Oyuna futbolda olduğu gibi kura ile 
ba~lıyacak taraf tayin edildikten sonra 
or.ta akıncının yanındakine vereceği pas

la başlanıyor. 
Hasilll taraf oyuncularını elle tutmak, 

çelme takmak, kasden düşürmek, topu 
elde üç saniyeden fa.ıla tutmak favul 
sayılıyor. Bu takdirde favul atışı muka
bil taraf oyunculanndan biri tarafından 

elle savruluyor. 
Kalenin önünde kale sahasını tayin e· 

den ve direklerden on beş metrelik bir 
nısrf kuturla çizilen bir yarım daire var 
ki kaleye atrlacak ~derin bu çizgilerin 
dışından atıJJJI3S1, paslann da bu çizgi· 

nin dışında aım.ması şarttır. 
Eltopu. futbol kadar heyecanlı, on· 

dan daha çok seri ve fevkalade bir kem· 

binezon istiye:n bir oyundur. 

Heyecanlı maç 

Oyunda kırmızılılar enstitünün ikinci 
beyazlılar birinci sınıf taletbeleri idi. 
Öğretmenleri B. Daynas'ın hakemliğin
de yaptlan nıaçx ı.içe karşı be~ sayı ile 

kırmızılar kaZandı. 
Halkta alaka ve heyecan uyandıran 

bu yeni ve çok cazılı spor şube:;inin mem
Ie!Cetinıizde pek yakın bir zamanda tanı· 
nıp sevileceğine hiç şüphe yoktur. 
Enstitüde mütehassıs ve tam bir spor
cu olarak yetişen bu beden terbiyesi öğ
retmenleri yurdun her tarafına dağıl
dıkça mekteblerin spor ve beden faali
yetlerinin şimdiye kadar olduğundan pek 
daha başka şekiller alacağı anlaşılıyor. 
Bu güzel örnekleri gosteren enstitülüle-

ri tebrik ederiz. 

rinci, Necib ardından ikinci ve Sarı· 
kuş üçüncü geldi. Ganyin 1500, birinci 
pl:isc 280, ikinci p15.se 160, ıiçüncü plU· 

se 240 kuruş verdi. 
Çifte bahis ikinci ve üçüncü koşu· 

Jar arasında idi. 3-2 oynayanlar 600 ku· 
ruş aldılar. İkili bahis son koşuda idi. 
1.6 da oynayanların yüzü hayli güldü 

ve 29.80 lira aldılar. 

Dün lstanbula gelen Emir Abdullah selam resmini yapan 
askerlerimizin önünden geçcrkerı 

Maveragi Şeria 
(Başı 1 ine; sayfada) 

bir sevinç duyarak takib etmekteyim. Bu 
göz kamaştırıcı başarılarm devarnınr can 
dan temenni ederim. Burası, şark millet
leri için daima pişdar olmaktadır. Yeni 
merkezinizi görmek üzere bu akşam An· 
karaya gidiyorum. Orada büyük önder 
Atatürk'ü tanımak şerefi ile ba.ıtiyar 
olacağım. Atatürk çok sevdiğim bir 
memleketin pek muhterem dahl reisi
dir. Kendilerine karşı olan duyguları.. 
mm samimiyetini tarif için kelime bu-

lamanı. 

Türkiyeden sonra arab memleketle. 
rinin de inkişafı yakın bir zamanda ta· 
bakkuk edecektir. Bundan sonra Türki
ye ile arab alemi arasında daha sıkı te
mas imknları hasıl olacaktır. Ankarada 
iki gün kaldıktan sonra Şama ve o
radan da memleketime döneceğim.,, 

Halay nıeıelesi 
Altes Abdullah bundan sonra Hatay 

meselesinin halli dolayısiyle sorulan 
sualiere şu cevabı vermiştir : 

"- Ben bu meseleyi pek fazla havf 
ve haşyet verecek mahiyette telakki et
mem. Çünkü iş iki kardeş millet ara-

Emiri geliyor 
sında cereyan etmektedir. Halk yeri11i 
bulacaktır. Büyük kardeş Tı.irkiye, kı.i
çük kardeşine ağebcylik yapmıştır. Za· 
ten Türkiyeden de bu beklenirdı.., 

Emir Abdullah Filistin mc ele·i hak-

kında da demiştir ki: 
"- Bu çok muğlak bir m sele olmak· 

la beraber bir hal çaresi bulunac:ığına 
kaniim. Filistinin arablarla yahudiler a
rasında taksi.mi meselesine ne aralılar ve 
ne de yabudiler razı değildirler. 

Maverai Erden'in vazıyetinde yapıl· 
ması mukarrer değişikligin Fili·tinin 
durumu ile alakadardır. Şarki Ertlen'in 
bütün devletlerle, bilhassa İngiltere ile 
olan miinasebetleri çok dostanedır.,, 

T ak•im abidesine çelenk 
Misafirimiz bugün saat 13.30 da 

Taksim abidesine bir çelenk koydu ve 
sonra otomobille Büyükdcrc'ye g;derck 
kendi kö§künde istirahat etti. 

Emir Abdullah ak~rn üzeri Hnydar
paşaya geçti ve Anadolu ekspresine 
bağlanan hususi vagonla Ankaraya ha. 
reket etti. Misafirimiz Haydarpaşada 
geldiği zaman yapılan törenle ugurlan-

clr. 

ispanyada bir h8dis 
dır. Elde bulunan bütün doktorlar has
tanede toplanmıştır. Ölülerin cenaze 
töreni yarın Cebelüttarıkta yapılacak
tır. Bu hususta icabeden tedbirler a
lınmaktadır. Doyçlandın Cebelüttarıka 
varışında limanda bulunan bütün ingi· 
Jiz ve ecnebi harlı gemileri bayrakları• 

(Başı ı. inci sayfada) 
isabet etmiş ve fakat ancak ehemiyetsiz 
hasar yapmıştır. Gemi, harb ve seyir 
kabiliyetinde hiç bir anza olmadığ. hal
de Cebelittanli.'a hareket etmiştir. Ya
ralılan oraya çıkaracaktır. Tayyarelere 
katiyen ateş etmemiştir. 

VaJensiya bolşevik hükümctine. 
enternasyonal kontrol hizmetinde bulu
nan gemilere yeni taarruzlar yapnıamıı
ıı için iki defa karışmazlık komitesi ve 
alınan hükümeti tarafından ihtaratta bu
lunulmuş olduğundan bir alman gemi· 
ıine ka~ı yapılan bu yeni caniyane sui
kasd aiman bükümetini tedbirler alma· 
ya mecbur etmiştir. Karışmazlık :Comi. 
tesini Jerhal bu tedbirlerden haberdar 

edecektir. (d. n. b.) 

Kabine toplanhn 
Berlin, 30 (A.A.) - Alman a1ansı 

bildiriyor: Münib ziraat sergisinin açıl
ması münasebetiyle orada bulunmakta 
olan Hitler Doyçland zırhlısına Karşt 
yapılan suikasd haberini tören esnasın-

da almıştır. 
Törenden sonra Hitler, o eı.nada 

Bcrlinden Münihe gelen dış işler bakanı 
von Neurath ile görüşmüştür. 

Saat 14.35 de alman donanmast baş· 
kuına;ldaw amiral Röder hususi •bir 
tayya .. e ile Berlinden gelmiş ve derhal 
Hitlerın yanma giderek uzun bir müla

katta bulunmuştur. 
Hitler yanında von Neurath ve ami· 

ral Röder olduğu balde saat 16 da tay
yare ile Berline hareket etmiştir. Saat 
18.30 <la bakanlıl<ta Hitleriıı riyaseti al· 
tında harbiye bakanı mareşal von Blonı· 
berg. von Neurath, donanma başkuman. 
danı amiral Rötlerin iştirakiyle bir top· 

lantr yapılmıştır. ( d. n. b.) 

Doyçland Ccbelüttarıkta 
Londra, 30 (A.A.) - Royter Ajan

sı Cebclüttarıktan istihbar ediyor: 
Alman zırhlısı Doyçland bayrağı ya· 

rıya kadar çekilmiş olduğu halde bugün 
öğleden sonra Cebelüttarıka gelmi§tir. 
Mürettebat arasında ispanyol tayyare. 
)erinin attıkları bcwnbalar neticesinde 
ölenler ve yaralananlar vardır. (D.N.B.) 

Cebelüttarık 30 (A.A.) - Royter 
bildiriyor: İngiliz resmi mahfillerin
den tebliğ edildiğine göre Doycland 
zırhlısı mürettebatından 25 kişi ölmii , 
ve 20 ki · de ağır surette y ralamn tır. 
Yaralılar ncelc hastaneye kuldırıhn lar· 

nı yarıya çekmişlerdir. (D. N. B.) 

Evvela gemi mi tayyarelere 
taarnu etmit? 

Paris, 30 (A.A.) - Valansiya hii. 
kümeti, alman (Doyçland) zırhlısı 
hadisesi hakkında neşrettiği bir teb· 
Jiğde, evvla bu :ı:ırhlının tayyarelere 
taarruz etmiş olduğunu ve tayyarelerin 
de mukabele etmek mecburiyetinde kal. 
drğınr bildirmektedir. (D.N.B.) 

ltalyada heyecan 
Roma. 30 (A.A.) - Karaışmazlık 

komitesi emrinde ol.arak İspanyol sula. 
rından geçen bir alman harb gemisi. 
nin İspanyol tayyareleri tarafından bon 
bardıman edilmiş olması kamoycla fev. 
kalade heyecan uyandırmıştır. 

Politik mahfillerin telakkisine göre 
İspanyol tayyarelerinin alman ve ita!. 
;yan gemilerine taarruzu muttarid bir 
şekil almıştır. Enternasyonal hukuka 
aykırı ve infial uyandıracak olan bu ha
reket karışmazlık komitesinin son top
lantısında yaptığı teşclıl..ıüsleri tmnanıiy 
le haklı göstermektedir. Valansiya bu· 
kümctinin bu tahı ikkri citldı mlidafaa 
tedbirleri alınmasını lüzumlu kılan ye. 
ni bir vaziyet doğmuştur. 

Jngütere, gemileri için emniyet 
bölgesi istiyor 

Londra, 30 (A.A.) - Vnlansiyadan 
bildirildiğine g-Ore İngiliz i guderi ı1e 
İspanya milli müdafaa b kanı arasında 
Palma lımanında ingilız gemılerine bir 
emniyet bolgesı ayrılması için notalar 

teati olunmuştur. 
İngiliz notasında. bomb rdrman di 

ten italyan gemileri yakınında bulunan 
ingiliz hardı harb gemisinın yirını metr~ 

yanına bir bomba diıştügü bildirilme -
te ve İngiliz gemileri için emniyetli bir 
yer istenmektedir. Hadrid daha imdi. 
den mevkiini dc"iştirmi bul n 

!sp nya m·m miıdafa ba ı rito 
İn iltercnın t l bini kabul ede e ~ bu 
bci1 yi san k rd s en 0 ç n ar c. 
ce iyle p:ııt kili sind n gc en tul de .. 

reccsi arasında gost rme 
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Milli Küme maçlarma 

dün de devam edildi 

Galatasaraylılar 2 ye karşı 
,3 Je Gençlerbİ!liğini J endiler 
istanbulda Fener 2 ye karşı \ 

4 sayı ile güneşi yendi 
Galatasaray dün ikinci karşılaşma

sını Gençlerbirliği ile yaptı. Zaman za
man çok zevkli ve heyecanlı geçen bir 
oyundan sonra bu maçı 3~ kazandı. 

Şehir stadyomu havanın yağışlı 

olmasına rağmen yine yedi sekiz bine 
yakın seyirci toplamıştı. Bilhassa ka
palı tribünlerde oturacak bir yer yoktu. 
Ankaradaki galatasaraylılar, birinci gün 
olduğu gibi, yine toplu olarak sol tri
bünü işgal etmişlerdi. Gol oldukça, iyi 
akınlar yapıldığı ve gol tehlikesi atlatıl 
dığı sıralarda bir ağızdan takdir sesleri 
çıkarıyorlar, takımlarını alkışlıyorlardı. 

Maamafih, milli küme maçları baş
ladığı gündenberi spora sevgisini ve 
Ankara kulüblerine sempatisini esirge
mediği her vesile ile tezahür eden An· 
kara halkı da Gençlerbirliğinin bilhas
sa ikinci devredeki gayretini ve güzel 
oyununu takdir etmiş ve alkışlamıştı. 

Oyun bQflıyor 
Saat on dörde on kala hakem izmirli 

Mustafa ve yan hakemleri sahaya çık
tılar. Onları Gcnçlerbirliği ve galata
saraylılar takib ettiler. İki taraf oyun· 
cuları ikişer ikişer sıra olmuşlardı Hal
kı müşterek bir sıra halinde selamladı
lar. Türk sporcu gcnçlerbirliğine çok ya 
kışan bu seremoniyi halk layık olduğu 
vcçhilc karşıladı. Galatasaray ve Genç
lerbirliği uzun uzun alkışlandılar. 

Hakem lisansları gözden geçirdik
ten sonra oyuncular yerlerini aldılar. 

İki tara( şöyle birer takım kurmuşlar
dı: 

Gençler birliği 
Rahim, Halid,İ!.san,kadri • Hasan, 

Keşfi, Selim, Salahaddin, Rasim, Ni
yazi, İhsan. 

Galatasaray 
Sacid, Reşad, Lutfi, Ekrem, Hay

rullah Suavi, Necdet, Süleyman, Eşfak, 
Haşim, Bülend: 

Gençlerbirliğinin golü 
O}'Un tam 14 de Genç!erbirliğinin 

akını ile başladı. Bu ilk hücumu Hay
rullah sola gönderdiği uzun bir vuruşla 
kesti. Bülend topu ':aptığı gibi kaleye 
dogru akmağa başladı. Halid alkışlanan 
bir çıkışla tehlikeyi atlattı. 

İki taraf tam bir gayretle gol yap
maga çalışıyordu. Bu fırsat ilk defa 

Gençlerbirliğinc düştü. Dördüncü daki
kada sırasiylc Hasan, Salahaddin, sol 
açık İhsanı dolaşan top Niyazinin başı
na, ondan sonra Rasime geldi. Rasim 
ilk golü Galatasaray ağlarına taktı. 

Galatasaray üstün 
Bu gol galatasarayhlara yakın teh

likr;yi gösterdi. Üst üste akınlar yap
maga başladılar. 

Onuncu dakikada Necdet muhak
kak bir gol fırsatını kaçırdı. 12 inci da
kikada Suavinin çektiği bir firikik doğ
rudan doğruya avuta gitti. 15 inci daki
kada Haşimin sıkı bir şütünü Rahim an
cak kornerle kurtarabildi. 

Bu sırada Gcnçlerbirliğinin bilhas
sa sağdan inkişaf eden münferid hücum 
Iarı da vardı. Fakat umumi manzarası 
itibariyle rüzgarı lehine alan Galatasa
ra}' ın baskısı göze çarpıyordu. 

17 inci dakikada Selim topu çok 
güzel ortaladı. Kaleci ileri fırladı ve 
srı:radı. top yerde ve kale boştu. Niyazi 
plase bir şilt çekti. Top sol köşeden a
vuta kaçtı. 

Galata.arayın birinci, ikinci golleri 
20 inci d:ıkikadan itibaren galata

aaraylıların üstünlüğü tehlikeli bir du· 
rum aldı. 24 üncü dakikada Rahim bir 
akını kornerle kesti. 26 ıncı dakikada yi 
ne Rahimi kaleden çok uzakta, köşe 

gönderine yakın bir yerde bek g~bl koş
tuğunu gördük. 

Dünkü maçtan heyecanlr bir an 

28 inci dakikada Necdet serbest bir 
inişle, kaleye doğru sarkarken İhsan 

yatarak akını kesmeğe çalıştı. Esasen 
:;akat olan parmağı bu esnada gene ye
rinden çıktı ve oyunu terketti. İhsanın 
yokluğu derhal belli oldu. Bülent, arka
daşlarının hazırladığı müsaid vaJ:iyct
lcrden istifade etmesini bildi, iyi bir 
plase ile birinci golü yaptı. Bir dakika 
E.onra Haşim takımına ikinci golü kazan -
dırdı. 

Gençler birliğinin enerjdi 
Maçın otuzuncu dakikasında ikinci

si yapılan golü müteakib, gençler, ön
te baskıdan kurtuldular, sonra muvaze. 
neyi tesis ettiler ve en nihayet on kişi 
kalmalarına rağmen hakimiyeti ele aldı
lar. 

32 inci dakikada Selimin bir şandc
li Rasime geldi. Rasim İhsana pas ver
di. İhsan Ekrem ve Retadı atlatarak 
Sacidle karpkarııya kaldı. Vakat topu 
dışarı attı. 

43 üncü dakikada Selim hemen he
men dört beş kişiyi geçtikten sonra ani 
bir şüt çekti. Kaleci güzel bir kurtarış 
yaptı. 

36 ıncı dakikada Gençler Birliği ka
:i~sinin önü bir defa daha karıştı. Sü
leyman N ecdetten aldığı pasla gol yap
mak üzere iken Rahim ayakla topu ta
ca attı. 

Son beş dakika içinde Gençler Birli
ği takımı son bir gayretle ve bütün 
ku\'Vetiyle ileri atılmıt vaziyette idi. 
Sarfcdilen bu enerjiye rağmen birinci 
devre 2-1 Galatasarayın lehine bitti. 

• 
İKİNCİ DEVRE 

İkinci devre başladı~ı zaman rüzgar 
gene hafifçe esiyor, yağmur da yağıyor
du Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 
İlk on dakika, karşılıklı akınlarla tam 
lıır muvazene içinde geçti. Altmcı da
lsikada Selimin güzel bir ortalayışmdan 
Sa!ahattin istifade edemedi. Bunu mü
teakiti Bülcndin kaleye kadar sokulup at 
tığı bir şüt kale ağının yırtık bir yerin. 
den girerek herkese, gol oldu, hissini 
verdi. 

Sekizinci dakikada Rasim ayağında 

topu biraz beklettiği için Lutfi yetişti. 

\'e muhakkak bir gole mani oldu. On
dan sonra Niyazi de gene bir fırsat ka
çırdı. 

Gençler birliğinin bakısı 
Devre ilerledikçe Gençler birliğinin 

neticeyi kazanmak için sarfettiği azami 
gayret de artıyordu. Hemen hemen ta
kımın bütün oyuncuları Galatasaray nı. 
sıf sahasına toplanınışlardr. Galatasara
yın akınları durmuş, iç akıncıları geri
ye yardım cdiyorlardL Onuncu dakika
da b8flayan bu baskı, üst üıote olan 
kornerlerle her an için Gahtasaray ka
lesine tehlikeler yaratıyordu. 

ıı. nci dakikada Suavinin yaptığı bir 
hendden sonra Hasanın sıkı bir tütünü 
Lutfi kornere çevirerek gole mani ol
du. 

15 inci dakikada mütenıadi baskı 

altında kalan Galatasaray kalesinin ö
nünde, Gençlerin üç ortası Sacidin bos-

bıraktığı kaleye topu sokamadılar. Bu. 
nu takib eden zamanda Salfilıaddinin 

bir şütünü Sacid yumrukla defedebildi. 
Gençler birliği bu üstünlüğe rağmen 

gol çıkaramıyordu. Yirmi dakika için
de Galatasaray aleyhine olan 11 korner 
bu üstünlüğü bariz bir şekilde gösteri
yordu. 

Galatasarayın üçüncü golü 
Devrenin otuz dördüncü dakikasına 

kadar süren bu üstünlükten istifade et
mesini bilmiyen Gençler birliği takımı 
beklenmedik bir zamanda bir gol daha 
yiyerek mağlfıbiyettcn kurtulmaz hale 
geldi. Bülend müdafaadan aldığı uzun 
bir pası beklerin bof bıraktığı kaleye 
kadar sürdü, ortaladı. Rahim bu akını 
güçlükle kesti. Bir dakika sonra aynı 
şekilde sağdan inen galatasaraylılar 

topu birdenbire sola geçirdiler. Haşim 
güzel bir sıyrıhşla takımının uçuncü 
golünü yaptı. Fakat Rahimle çarpışa
rak yere düşmüştü. İki oyuncu üç dört 
dakika dışarıda kaldılar. 

Gençler birliğinin güz.el golü 
Gençler bu golden yılmadılar .. Maç 

bütün heyccaniyle devam ediyor. Gen;
ler birliği takımı 'Galatasaray yarı saha· 
11nda... Bu sırada bir korner oldu. Se. 
lim topu kale önüne atacağına Kadriye 
verdi. Sıkı ve yerden bir şiltle top sağ 
köşeden Galatasaray kalesine girdi. Ka
leci yere yatmıştı. Fakat çok geç kal
mıştı. 

Bundan sonra gençler daha çok ça
lıştılar Hiç olmazsa bcrabcrli~i elde et
mek için bütün kuvvetlerile ileriye atı
lıyorlardı. Fakat galatasaraylılar elde 
ettikleri galibiyeti elden kaçıracak bir 
fırsat vermediler. Maç 3-2 bitti. 

Nasıl oynadılar? 
Galatasaray hakkında dünkü düşün 

cclerimize yeni bir şey ilave etmiyece
ğiz. Ankaradan altı puvan kazanaıak 

ayrılan galatasarayhlara gelecek mıc;
Iarında muvaffakiyetler dileriz. 

Gençler birliği birçok defalar Anka
ra futbolu adına yüzümüzü ağartan bir 
kulübümüzdür. Fakat, bazen o kadar 
beceriksiz oluyorlar ki bir iki maç önce 
kendilerini iftiharla alkışladığımız o
yuncuların onlar olup olmadığında nıü
tereddid kalıyoruz, 

Maçın cereyanını yukarıda yazdık. 

Bu satırları okuyanların Gençler birli
ği takımı hakkında hükümlerini vere. 
ceklcri şüphesizdir. Galatasaray takı

mında dün en iyi oynayanlar Bülcnd, 
Haşim, Hayrullah idi. 'Gençler birli· 
ğinden Kadri günün kahramanı oldu. 
Halid, Hasan ve Selim de vazif elcrini 
yaptılar. 

Galatasaray kalecisi muhakkak bazı 
gollere mani olarak Kadrinin yanında 
yer aldı. İzmirli İhsan, gerçi bütün ru· 
hu ile oynayarak kulüp sevgisinin tim
aali oldu. Fakat dünkü bozuk oyununun 
bütün mesuliycti bundan evel de yazdı· 
ğımız gibi, onu sakat oynatanlara raci
dir. 

Galata.arayldar Necatinin mezarı
na çelenk koydular 

Galatasaray takımı, dün maçtan son. 
ra. Ankarada bulunan arka<laslarile bir-

İzmirde yapılan maç 
-
Uçok Doğansporu 3 e 

karşı 6 ile yendi 
İzmir, 30 (A.A.) - Milli küme kar. 

şılaşmalarıdan Üçk • Doğanspor maçı 
bugün yapıldı. Sahada az seyirci vardı. 
Hakem İzmir bölgesinden Şehabın ida. 
resiyle sahaya çıkan takımlar şu şekil. 
de sıralandılar: 

Üçok: Hilmi, Ziya, Ali, Şükrü, En. 
ver, Mustafa Basri, Adil, Said, Kemal, 
Saim. 

Doğanspor: Mamhud Adan, Yusuf, 
İsmail, İrfan, Mehmcd, Sadri, Ömer, Re 
şad, Ali, Halid. 

Oyuna 17 yi 15 geçe Üçok başladı. 
İlk devre durgun oynandı. Her iki ta
kım da düzgün bir oyun gösteremediler 

Doganspor 15 ve 19 uncu dakikalar. 
da biri penaltıdan olmak üzere iki gol 
yaptı buna uçok 18 inci dakikada Adil, 
33 üncü dakikada Said ve 36 ıncı daki. 
kada Saim vasıtalariyle üç sayı ile mu. 
kabele ederek devreyi 3.2 bitirdi. 

likte, Kültür ba\canı merhum Necatinin 
mezarını ziyaret ederek bir çelenk koy
muşlar ve akşc:m 7.45 treniyle İstanbu
la dönmüşlerdir. Galatasaraylılar sami
mi ve coşkun tezahürlerle uğurlanmış· 
tardır. 

Galatasaray kafile reisi 
Osmanın sözleri 

Galatasaray kafilesi reisi hareketin. 
den cvel bir arkadapmıza şunları söy
lemiştir: 

''-Biz Ankaraya geldiğimiz zaman 
muhakkak iki maçı kazanacağımız ka
naatinde değildik. Bilhassa, Gençler 
birliği takımının gerek Fenerbahçe ve 
gerekse 'Güneşe karşı mütevazin bir o

yun oynıyarak az farklı bir netice al
ması bizim burada ne gibi bir vaziyet 
karşısında kalacağımızı meşkuk bırak

makta idi. 
Nitekim, gerek dünkü ve gerekse 

bugünkü maçlar bir at başı kadar farklı 
olarak netice vermiştir. B~ndan kulU
büm namına ne kadar memnun oımuş
sam Ankara sporunun da çok yüksel
miş olmasından o kadar mütehassis ol
dum. 

Gelecek sene Ankara kulüpleri ls. 

tanbul için başlı başına bir tehlikedir. 
Çünkü, milli küme şampiyonluğu bu se
neki kadar İstanbul kulüplerine güler 
yüz göstermiyecektir. 

İki maç da gayet nezih geçmiştir. 

Ankara halkı bize en büyük dostluk ve 
samimiyeti göstererek şükranlarımızı 

kazanmıştır.,, 

Fener:4 
Güneş:2 

İstanbul, 30 (A.A.) - Milli küme 
maçlarına bugün de devam edildi. Bu 
hafta İstanbulun en kuvvetli takımla. 
rından ikisi, Fenerbahçe ile Güneş kar
şılaşıyordu. 

Saat 16.15 de evvela Güneş kısa bir 
aralıktan sonra Fenerbahçe sahaya çık

tı. 

Takımlar karşılıklı dizildiği zaman 
Fenerbahçeyi, Yaşar ve Ali Rızadan 

mahrum bir halde, şöyle dizilmiş görü

yoruz : 
Hüsameddin - Sedad, Lebib • Cevad, 

Ayttan, Reşad - Niyazi, Naci, Namık, 
Esad, Fikret. 

Güneş de şöyle bir takımla oynu· 
yor : 

Cihad. Faruk, Re~sd - lsmail, Rıza, 
Yusuf. Melih, Salahaddin, Necdet, Re
bii, Enver. 

Hakem Sadi Karsan. 
Oyuna fenerbahçeliler başladılar. 

Oldukça kuvvetli esen bir rüzgara kar
şı oynuyorlardı. 

Fikret bugün formunda olduğunu 

gösteren bir oyun çıkarıyor. Üst üste 
iki defa lsmaili Faruğu peşine takarak 
kaleye kadar indi. Fakat Esad ve Na.. 
mık. dördüncü ve beşinci dakikalarda 
hazırlanan bu fırsatı üst · I c kaçırdı· 
lar. 

Sarı lacivcrdlilcrin. daha ilk daki
kadan başlıyarak Güneşi kendi tempola
rının içine almaları netice üzerinde Fc· 
nerbahçe lehinde tahminlere yol açı

yordu. 
Sekizinci dakika: Yusuf'un havadan 

ikinci devre 
İkinci devrede Üçok daha ıyı oy. 

nadı. ve 45 dakikanın 30 dakikası tek ka 
le halinde hakimiyeti altında geçti. O. 
~unun başlagıcından itibaren Üçok kur .. 
ları Doğanspor kalesi önünde yerleşti
ler. Üçüncü dakikada Adnan Saide fa. 
vul yaptı. Said 18 lik çizgi dışından sı
kı bir şütle topu dördüncü defa Doğan. 
spor ağlarına taktı. 

9 uncu dakida Adil uzaktan çektiği 
bir şiltle Üçokun beşinci golünü kaydet 
ti. Doğanspor bundan sonra sert bir 
oyun takibine başladı. 

Oyuncular boyuna yer değiştiriyor. 
lardı. 

29 uncu dakikada Adil Üçokun altu 
cı golünü de kaydetti. Bundan sonra 
çalışmalar bir netice vermedi. 

Oyun üçe karşı altı sayı ile Üçokun 
galibiyetiyle neticelendi. 

bir vuruşunu Melih kalenin dört metre 
açığında yakaladı. Şüt atarken topun 
kontrolunu kaybettiği için fırsatı kaçır
dı ve top avut çizgisine doğru gitmeğe 
başladı. Melih toparlanıp topa yeniden 
fırladı ve Lebib'le Melih, aynı zamanda 
topa yetişiyorlar. Fenerli müdafi, topu 
bırakıp geri dönerken Melih topu orta. 
ladı. Bu sırada yan hakemi avut oldu .. 
ğunu i'8rct için bayrağını sallıyordu. 

Fenerbahçeliler topa koımadılar ve 

Necdet sıkı bir şiltle takımına ilk golü 
kazandırdı. 

Fenerliler sinirleniyorlar 
Fenerlilerin sinirlendikleri görülll .. 

yor. Bazı sert hareketleri hakem ceza 
kararlan ile karşıladı bu yüzden on biı: 
ve on dördüncü dakikalarda, Fener ka· 
lesine iki firikik atıldı. Salahattinia 
kuvvetli şütlerinden biri kale direğine 
çarparak avuta gitti, diğeri de HU.. 
mettin tarafından güçlükle kornere •· 
tıldı. 

Fakat yirminci dakikadan sonril Fe
nerlilerin yeniden toplandıklarını ve va~ 
ziycte hakim olduklarını görüyoruz. 

Günqe penalh 
34 üncü dakika: Güneş kalesine Üst· 

üste korner ve firikikler atılıyor. Esadın 
bir vuruşu ile Güneş kalesi önünde bir 
karışıklık oldu. Top ayaktan ayağa do
laşıyor. Boşlukta birkaç ayak sallandı. 
Hakemin düdüğü işitildi ve Sadi k.ırsan 
penaltı yerini gösterdi. Güneşliler iti· 
raz ettiler. Fakat hakem kararında ısrat: 
etti. 

Namığın sıkı bir şütü beraberltği te• 
min ediyor. 

Birinci devre nihayet bulduğu za. 
man vaziyet değişmemişti ve iki takım 
1 - 1 beraber olarak sahadan ayrıtdılar. 

• 
İKİNCİ DEVRE 

Fenerbahçcnin ikinci devrede rüz
garı arkasına alarak vaziyete hakim o· 
lacağı ve maçr kazanacağı tahmin cdi. 
liyordu. Sarı - laciverdlilcr devreye bu 
tahmine kuvvet veren bir enerji ile baş· 
)adılar. Fakat Güneş müdafaası bu akı· 
nı kesti ve üçüncü dakikada bir Güneş 
hücumu sıralarında Melih, günün en 
güzel golünü Fener ağlarına takmağa 

muvaffak oldu. 

Fenerliler semere almak ihtimalini 
takviye için Niyaziyi içe aldılar. Şimdi 
hücumlar daha tehlikeli oluyordu. 

15 inci dakika: Aytan'dan derin bir 
pas alan Naci topla çizginin üzerine ka. 
dar indi ve çizgi üzerinden ortaladı Na
mık kısa mesafeden bir şütle tak•rnına 
yeniden beraberlik sayısını kazandırdL 

27 inci dakika: Ortadan inen b:r: 
Fener hücumu, Namık çıkış yapaı. Fa
rukla çarpıştı top ikisinin de kontrolun
dan kurtularak Niyaziye geldi, Niyazi· 
nin kaleye ufa kbir havalesi top Cihad
da fakat üç Fener muhaciminin hücu
mu ile top Cihadla beraber kale içinde. 
Ve hakemin düdüğü Fencrbahçeyc Ü• · 

çüncü golü veriyor. 

Fenerliler galib vaziyete geçiııct' v• 
kit kazanmak tabiyesini tatbike başladı· 
lar. Bununla beraber hücum fırsatları
nı da kaçırmıyorlar. Nitekim 39 uncu 
dakikada Namıktan Niyaz.iye geçen top 
ani bir vuruşla Fenere dördüncu golü 
de verdi ve oyun 4 - 2 Fenerin lehine 
bitti. 
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. B. Muhlis Erkmen'in Kamutaydaki iza la 
Zıraat bakanımız B. Muhlis 

&kmen'inKamntaymZiraatbüd- z· t n ı •t •k 
~:J:~s:;;:::!ıa !::! ıraa ro ı ı amız 
lan izah eden mühim nutku ap
ğıdadır: 

Ziraat ve.kili Muhlis Erkmen (Kutah
ya) -Arkadaşlar; büdcemin hemen bü
tun faslına arkadşlartin laymctii müta

lealariyie temas etm"ş bulundular. Ba.. 
~ s.Jz söyliycn arkadaşlara cevab ver
meden evcl büclcenin hey eti umumiyesin
de söz soylen:iş olan Emin Sazak ar
kadaşıma cevab verccegim: Arkadaşım 
biidcecin heyeti umumıyesinde üç mü
him meseaye temas ettiler. Birisi, orman 
kanunu ve onna.-ı kanununun meşhur 

"Zirai vaziyetimiz iyidir, zamanında 
yağan yağmurlar neticesinde 

bereketli bir mahsul ümid ediyoruz,, 

ım~t.ır. Bır noktaya ret etti! r; or-~n 
yangm!an ıçin ah cak te .r, y a. 
nunla daha fazlala tmlyor. Gı.:~en 5 c 
arzetmiştim ln bu b:ıbta tedbırJer a na
cık. Tekrar edebilınm but ·~r ahn

mı bulu uyor. Orman yang-~~ ... ~· 
bir çok ebebleri vardır. Bi- tane ı de 
çkan yangını sondurmek u ere yet ~n 
• sker, kc)} uye bu yangını sondurm k j. 
çın l m gelen kazma. kurek baltJ kan-

k~ davasıdır. 

Orman kamına 

,.........._ s.-ız...,....__... ......_ ,. - u• n ru ~ du. KuJtur B kanz Saffet Arıkan arka. 

B. Muhlis Erkmen'in 
nutkundan arçalar 
• Kombinalar hakkında Juin etüdler yapılmakta ve bu iş teenni ile 
hazırlanmaktaJır. 

d:ı:şumzın da an atmış oldu u gibi~ bu 
hususta azamı yardım yapmcyı hakıka
ten Y' n z kültureJ sahada bfr hizmet 
olarak degı • aynı zamnada zir.:ı.ı &aha 
içın ·r va ıfe a ediy.>ruz. Kurumun 
az<ıroı surette f a iyeti için çaJışac z.r, 

. • 'lie5a ti bol 

m e te-
e to m tevzii ı 

• Orman kan.unu yüksek meclisten ye
ru çıkmıştır, Hatta meriyet mevkiine bi
le girmemıştir. Bu itibarla ona tekrar 
avdet etmeyi yersiz bulurum. YalnIZ bu 
munasebetle arkadaşım kanunun tatbi
katı bahsinde bazı endişeler izhar etti
ler. Bilhassa bu endişeleri fundalık ve 
çclılık gılıi bazı yerlerin onnzn tel.ikki 
edilmesidir. Orman kanunu hangi kıs. 
mm orman teiakki edilecek ve hangi Ia
b.I!Il hayvanların rayinc hasredilcccktir. 
hiç bir tevile meydan vermiyecck dere
ceae bunları tamamen tasrih ve tavzih 
etmiştir. Burada benim arkadşzma vcre
~gün cevab kanunun ruhu dairesinde 
hareket edileceği ve bunun drşma çıktl

• Pamuk yetiştİTme programına başlanalı üç aene olduğu halde iyi 
vanllı pamak yetipimıe meselesi lıalledilmiıtir. 

• Pamuk ifÜıe Ja/ıa yeni ba§lanmı§ olduğuna nauıran ilerde daha 
yüksek vaaıllı pamuk yetiJfueceğimiz kanaatini beslemekteyiz.. 

Selcktor mcs esınde geçen sene 70 
bin Jıra iken bu sene daha az bır mıkdara 
inmış olmasmm bır se >ein de şudur. 
Geçen sene fa • mıkda.J:ı selel,tor al -
mrştık. Bu 70 bin Jıranm içinde islet • 
me parasiyle beraber mubayaa parası da 

v<ırdz. Halbuki u seneki talısısatunız 

~ "-ar r. Bınsi ıslah ıs • 
dır. Urettı miz Hamız -

mıyacağrdır. 

Zirai kombinalar 
Temas ettikleri ikinci bir nokta da; 

hundan iki, üç ay evel yüksek meclisin 
tasdikine iktiran eden kombinaJardır. 
Bunun tatbikatında da bazı endişeler 
gösterdiler. İtiraf ederim .ki bu endişe
lerin yeri vardır. Dava çok çetin ve muğ
laktır. Bu çetin davaya ziraat vekaleti-

• Yeni bq yıllık programımuıla hedefimiz 500.000 balyetlir. 
• Merinoa qinde atJmı§ olan adımlar, ati i~in bize ümid verici va

ziyettedir. 
• Merinos yeli§lirmek JuısuaınJa bozı köylü tarafından büyük rağ-

b.?t Jıarpsın.Jayu. 
• Çay meselesi bagün bence tamamen halleJilmqtir. o~ bq sene 

som·a .memlelıetimizde kendi yetqwdiğimiz ?Y1 i~e«ğü ve tlqa
nya para cermekten nUislağni kalacağız.. 

• Hayvan yeti,tirme iılerin.Je büyük bu inki§QI vardır. 

la faz.la selektör alınmıyacaktır. Geçen se 
neki i letmc vaziyetine gene devam ede-
c i.ı. Arkadaşımın. bu madde uzerin-
de sôylcmege hakkı var ır. Çünkü se -
lektörlerin ~ok büyük faydası görül -
m tur. Geçen ene temizlenmiş olmm 

yckiinu 6 milyon kiloyu geçmıştir. Bu 
sclektorleri ilk aldıgunız seneleri hatır
farmı, koyluyü zorladık. gclmczdi. Er

, ikinci · de Ziraat B ka-
sı vas yle alı ol n bu daylard n 
aldı uruz tolıumtudrr. l tasonlarda mu 
hitc uy gele ı 7 - 8 senelik bir me • 

&aı ve tccrrıbc ile tcsbit ediyoruz. Bu 
suretle t ıt edıp tc ıyılıgını anladıgr
mız toh m koylunun aya ma kadar g0. 
tune,ı oruı. Koylunun kendi vesaiti ile; 
kendı alatiyle surmuş oldugu tarlas nm 

•u.-.u.-.u-=--··-•••-•llls .. n111a .. ·ııııııs11111111011rr•_1111111a_u·-s111·11ıııa111·111a .. •111a .. n111011n1110111n .. 0111n111u-111urn111u11111 .... ut1A•-•---•111a11n .. a11n•s11·111_u-••U1• tesi sene bunu kaldırmak istedi.,imiz 
.) ;ınsma gene kendilerine ektiriyoru.ı. 
Yarısına da koylu gene kendi toh mu

nu ek:iy or. Aynı şeraı tle C1."1lcn bu to • 
humlann tenebbiıtunu takib ve mub • 
yese edıyoruz. Bu suretle evelce istas. 
yoalarımızda tecrübe ettigımiz bu to -

köylü tohum için bizi tazyı"'k etmekte

dir. 
Köylüler yeni tohumları 

kapışıyorlar 
Başbakanımızın pamuk mmtakasmda

ki seyahatlerde ve benim gezdiğim yer
lerde pamuk ekilen bütün sahalardaki 
köylüler gelmişlerdir ve kendilerinden 
ıstasyonlanmızda yetiştirilen (akala) ve 
(glavant) tohumlarından istemişlerdir. 

Bu neticeler yalnız Iaboratuvarlanımzda 
ve deneme tarlalarımızda yaptrğımrz 

hesablardan değil doğrudan doğruya 

köylü elinden, köylij toprağından ve köy· 
Iü hesabından alınmış neticelerdir. Bcs 
senelik proğramımız bu suretle uç sene
de bitmiş oluyor. Arkadaşıma diyebili
rim ki, bu önümüzdeki sene fabrikaları. 
mızın ihtiyaçları fazJasiyJe temin oluna

caktır. 

Şimdi size okuyacağım rakamlar bu 
yıl yetiştirilecek pamukların kalite ve 
mikdar itibariyle milli ihtiyaca ne dere
ceye kadar yetişebileceğini göstermek· 

tedir. 
Tel Yetiştiri· İhtiyaçtan 

ınunluğu lbtiyaç Jecek artan 
ton Ton Ton 

sinde atılmq olan admılar, iti için bize 
ümid verici vaziyettedir. Merinos için 
uzun boylu tecrübeler yapılmıştır. 

Bu tecrubclerin bazıları menfi neti.. 
cc \"erir gibi bulunmU§tu- İlk defa ya,ır 
nuş olduğumu.z tccruöeJer yainu yünü
zerine idi. Bundan 3 sene evel başl:mı., 
oldcğumuz istikamet hem yün hem et 
üzerinedir. Merinos yetiştirme pLinumz 
yedı sene üzerine idi. Bu müddet için
de ayardan ~la.yarak kurulmuş olan 
bmgarn fahn"kasmm yün ihtiyacrm tc· 
min edecekti Alınan tedbirlerle kam
garr. fabrikası ihtiyacını daha kısa bir 
zamanda karşılayabilecegiz.. [erinos ye
~tinntk yolunda da koylu tarafından 
büyük rağbet karşısındayız. 

Birlıoç raAmn 
Geçen ~ auni sıfatla ancak 

(20.000) o da tqvildcrle suni sıfat ol 
duğu ha de bu sene l 00 - 150 bine kadu 
çkaraca.,um.ZJ tahmin ediyoruz. Uç se
neye kadar bu mikdann fabrikalamruzı 
bcsliyecek dereceye gc!eccgini zatı.nedi-
yoruz. 

zaman, bir sene evvelki yapmış oldugu 
tecrübcn"n faydasmı gormuş olan halk, 
koylu, bu selektorleri kendi ülkelerin-
de kendi köylerinde bırakmarnızda ısrar 
etm"ştir. 

Buğday silolan 
Bu-da} meselesine t ettiler. 

ve siio uzerinde durdular. Silo ve am
bar, ki Emin Suak arkadaşmız tatmi • 
nen soy uyonmı, beraber gıder, prog -
rawzmum mühim bir kısa::na dahildır, 

Bu un mcvcud olan s.ilo1ar 65 bin 
ur, bunun 46 bin tonu do dan 

a bizim tarafmıızdan yapılm: o. 
r. Hesab edilirken ,; tı o rak bır 
a 1:arşı • mek için ihraç sılo-

farı o arak GS ton, ve dalıılde pla· 
n;;ı. s ok vara t içın de 70 000 tonluk si
l<.ya da.ha ihtıyaç varchr ki mecmuu 
2GC.OOO tond~. 200.000 tonluk siloya 
ihti~ ac:ımı.ı vardır. Bunun 46.000 nı yap
n~ bulunuyoruz.. 54.000 daha yaparak 

or..arı 100.000 tona iblag için b:r ka
nun projesi hazırladık:, heyeti vckı1cye 
scvkcttık, yakında yüksek tasvibinıze ge
lecektir. 

humlan bu defa da köylünun elinde ve 
kendi topragrnda bir iki sene tecrübe 
ediyoruz. Bu suretle ıyiligini anladık -
tan sonra ürctmC' istasyonlarına gönde. 
rıyonız, orada bunları teksir ederek koy 
luye dagıtı} oruz. Bu işlerin hakikaten 
uzun mesai sarfma mütevakkır oldu • 
gu aşikardır. 

Refik İnce arkada ım mühim bir 
meseleye temas ettiler. Hakıkatcn zira. 

at ışlen geç ve guç meyva "eriyor. 
Mesela ıs! h ı tas}onlarmın faali • 

yetlerınden yuksek huzurlarında ö u • 
ncrek b hsetmek şerefi b dü uyor. 
Fakat itiraf etmek Uizıındır ki bunların 
birç gu ~nden evvel gelen "ek.il "e me· 
saı arkadaş.larunın zamanında yapılmış 

u rlerdir Ögunmesi bana s.rrcfı onla.. 
ra aıttır. Bu ıslah istas)lonlarırun bu su
retle ~gıtmakta oldukları tohumJ..lrdan 
başka bugday .kcnunu mucibince aldı
gımız ve verdiğimiz tohumlar vardır ki 
bu da 45 milyon gibi büyuk bir mikda
ra baJig olmaktadır. 

. nıiz yüksek meclisin müzaharetiyle, di
rektifleriyle memleketimizde başarılamı
yacak hiç bir iş olmıyacağı, yenilem.iye
cek hiç bir mü§kil bulunmıyacağı kana
at ve inanmın vermiş olduğu cesaret ve 
emniyetle girişmi§tir. Arkadaşım emia 
olmalıdır ki mühim bir hissesi evelsi gü
nü vaziyetini yana ya.kıla anlattığı or
ta Anadaluya. şark bölgesine ve şarki 
cenubi vilayetlerine düşecek olan ve köy· 
lünün vaktin~ mesaisini kıymetlcndire

~ toprağının verimini artıracak, iJc. 
Iiın ve tabiat şartlarına • ki çok haşin
clır - en u• gun ziraat sistemini yapacak, 
ziraatiaruu çeşitlendirecek, kazancını ar
tıracak olan bu büyük kalkınma plarunı.a 
tatlıikinde - yüksek meclise karşı duy· 
duğumuz ağır mesuliyeti tamamen idrak 
ederek ihtiyatlı. basiretli hareket edece· 
ğiz. Onun içindir ki tatbikat planının 
hazırlanmasında acele etmiyoruz. Çok 
teenni ile hareket ediyoruz; etüdlerimizi 
aerinleştiriyoruz. Yüksek meclise bu 
tatbikat proğrarnrmrzt bütün incelikle
ri ve teferruatı ile arzetmeği çok ister
dim. Bu suretle yüksek meclisin verece

24130 M/M 18 293 2s.ooo 6.701 

18 24 M/M 7.444 40.000 32.556 

Arkadaşlar; bu bahta bir fikir vere
bilmek için bir mutchass:ıstan sorduğum 
suallere aldığım cevablan hmurlannıu 
u.ze:tmdrte fayda bulurum. Memlekette 
yetiştirlimif olan merinoslu memlekete 
getirdiğimiz merinos darmzhklarırun yün 
,~ verim itibariyle muadilidir. 

Siloların faydasını burada tebarüz 
ettırmeı,ri fazla görürum. Bu çok uzun 
sfacbilir ve sizı rahatsız edebilir. Malı 
y<.t f"ıyatlan üzerinde de bugun hazırlan. 
mış vaziyetteyim ama arkadaşlar miısa

•de edeilerse silolar hakkmdak:i bnun 
gtldi;i vakit gerek Emin Sa.uk arkada· 
ş.ıma ve gerekse heyeti iliyeye ..;ıJ.,larm 

Kahve ve ~ay i~in tecrübeler 
Gene Turke.r arkada ıruz kahve ve 

ça}dan bahsettiler. Kahveyı tecrübe et

tik bunda pek ümidim yok. Mamafih 

bizım tccrubele.r nakıs olabilir, intihab 
ettlgimiz varyeteler ptk musaıt olmaya. 
bilir. Belki daha iyisi bulunabilir. Belki 

ği direktifler bu çetin savaşta en büyük 
kt."VVCtimiz olacaktı. Fakat arzettiğim gi
bi henüz etüd üzerindeyiz. Esasen bu. 
nun tatbiki için bazı kanuni müeyyidele
re ihtiyaç hasıl olacaktır, o kanunla hu
zuru ahlerine çıkarken bu mesele hak
kında ince teferruatına kadar arkadaşla
rrma arzı maifunat edeceğim. 

İhtiyaç mikdarı, yurdda mevcud_ ~i
lıimum dokuma fabrikaianrun hepsmın 
tam randımanla çalışmalarına göre he

sab edı1miştir. 
Yeni heJel: 500.000 halye 
~üphesiz bu arzettiği1:11 rak~mlar ~a

vanm gidişine gore tahminden ıbarettir. 
Çunkü mahsul henü~ idr~k. e~il~iş va
ziyette değildir. Bu yetıştırilmış olan 
pamukların evsafı hakkında Süme.rbank 
tarafından ecnebi müesseselerde yaptı-

Verdiği yün mikdan vaati olmak ü
nre yerlilerden 2 kilo bd;ır faıladrr. 
:Kuzularc a beş kilo kadar et fazlalığı 
,-ardır. B...zim mcnnos vadisinde }'3ptrgı· 
ım:: tecrubelere göre sanayi programmıı 
zm istemış oldugu yünü yctiştıı metke· 
<lir. 

nz et fiyatlm hakkında da etraflı ma 
lumat arzederim. 

Tıc ret odasından getirttiğimiz cks
pNler vasrtasiyle yaptırmış oldugumuz 
ll"r hesabta silolann faydaları yanında 

frnnlann buğday alım ve verim bakımrn· 
dan masrafl rr mübalagab oJ
m dıgı tesbit edi miştir. Bunu rakam
larla ısbat cdecegim. Yalnrz siloları 

yaf ma la nnb rdan müstagnı kalaca r
ırı ı hıç bır vakit ıddia etmıyorum. Hn~
ta miılıim ton:IJ ıtıbariyle yapdmaSJ r -
... ım g Iecek olan anbar mikdan silo mik
dJrından daha fazla ve daha çok olması 
la ım gelecektir. Yalnız bir crheti arze
de.)im ki; ambarlar halk tarafından ik
tıı;.,.di hareketlerle yapılabilir, fakat si
Joiaı öyle teknik cihazları nefsinde cem· 
etmiştir ki onu ancak devlet kuvvetiyle, 
dedet eliyle yapabiliriz. 

Islah istasyonları ve baytarlık i§leri 
Emin Sazak arkadaşım, ıslfilı istas

yonlarının ve baytar arkadaşlarımın fa
aliyetleri hakkında sitayişle beyanatta 
bulundular. Kendilerine kendim ve arka· 
aaşlarım namına teşekkürü bir borç bi· 
lirim. 

Cevablannu sıra takib ederek arze.. 
deceğim. Naşid arkadaşım 5 senelik sa
nayi proğramında ziraat vekaletinin ta· 
ldb etmi~ olduğu siyasete temas ettiler. 
Bu sanayiin ihtiyacı olan pamuğun ben· 
deniz de ilave edeyim. merinos yününün 
ne suretle temin edileceği hakkında su· 
al sordular. Ge.çen sene de arzetnıiştim: 
Pamuk sanayii kurulurken bunların is
tediği uzun telli iyi vasıflı pamukla;ın 
mernleketimi.ıde yetiştirilip yetiştirilcmi 

yeceği meselesi ortaya sürülüyordu. Bir 
!: ': kimseler bunu çok ç.etin olduğu ve 
ıı.zun zaman iste:J'ğini ileriye sürüyordu. 
P<lIIUJk yetiştirme programımız da başla· 
yalı henüz üç sene oluyor. bugün mese
le halledilmiştir. 1stasyonlarurı.ı.zda üret. 
tiğinıU: iyi vasıfta tohumların yayılnıc
sında endişe gösteriliyordu. Hatta halkı 
bunu ekmeğe cebretmek için iki sene e· 
\•elisi kanun çıkanlnııştı. Halbuki biz 
köylünün arkasından koşmakta değil 

rılmış olan bir tahlil raporunun neticesL 
ni size arzeıınek benim i~ın övundüriicü 
bir vazifedir. Bu raporda pamugumuzun 
elyafı hakkında (iskaiavidis) kalitesin
de olduğu bildiriliyor ki bu M mn ye
tiştirdigi meşhur pamuk cinsl:rinden bi
ridır. Pamuk işine daha yenı baJlamış 
olduğumuza nazaran ilerde daha yüksek 
vasıflı pamuk ye~ğimiz kanaatini 
beslemekteyiz. Yalnız aanayiin ihtiyaa 
c.ılan pamuğu yetiştirmeldc başhyan ve 
beş sene üzerine karai~dığı halde 
üçüncü senesinde ba:lkm gostcnniJ ol
duğu büyük bir hareket ve emniyet, ve 
ragbetlc bu program bugün tahakkuk et
miştir. Yeni beş senelik programımızda 
hedefüniz 500.000 balyadır. 

Panmll ilaracat programı 
Pamuğu yalnız sanayümizin ihtiyacı 

icin değil ayrıca harice scvkedebilccek 
bir meta olarak yetiJtirmdc için bu ikin
ci proğTamm tatbikine ba1lamq bulunu
yonı.ı:. Öyle ümid ediyorum ki 5 sene 
blı müddetle yaptığımız bir proğramı 
d4ha kısa bir umanda ikma:I ederek hu.. 
.zuı u alinize pek yalmıda daha büyük 
bir planla gelmiş olalım: Merinos vadi· 

Merinos yetiştirme yolunda yaptı -
ğımn tecrubelere ve aldıgımz neti
celer yalnız fabrikafarnnızın ı y anı 
temın için değil pamukta olduğu gibi 
bu sahada eni' bir plcinla çalışmak ce· 
saret ve ıyetın" veriyoı. 

Azalan lcmllar 
Ark daşmı, büdcenın mutala~ da 

bazı fasılların azalmış oldugunu soylü· 
yor. Ve bundan bu vadıdcki faaliyetin 
azalabilecegi endişesini gösteri.) or. l\le
se.Ia muzır hayvanlarla mucadcle faslı. 
Geçen sene 600 bin küsur lira iken bu 
sene şu kadara inmıştir, diyor. Eğer ar
kadaşım ya1nız bu rakamlara dayanarak 
mütalaa yürüturse doğrudur. Fakat ha
kikatte bu mikdar ge: .:n sene.ki tahsi -
sat martta aldığımız nıun.::am bir tahsi. 
satla bu kadara baliğ olmu tur. Yoksa 
esas tahsisatta bir fark yoktur. Bu se
ne fazla olarak marttaki tahsisatla la • 
zmıgelen vesaiti ve ilaçlan temin ediyo
ruz. Ve önümüzdeki sene zarfında fa -
aliyetimiz ve mücadelemiz f,.zlalaşacak
tır. Bu sene alınan bu iletlerimiz ve 
ilaçlarla önümüzdeki sene faaliyetimiz 
artacaktır. Aynı hal kuraklık için de 
mevzuu bahistir. Geçen sene 80 bin lira 
idi. Munzam tahsisatla 105 bin lira ol-

Ormanlar kanununun tatbikatı 
Arkadaşımız Turkerin sordukları pa· 

muk meselesine cevab vermiş oldum Ç>r 
man kanununun tatbik sahası vaziye
uni sordular. Yt'ni orman kanunu ancak 
bir hazirandan itibaren mevkii meriye!e 
f.irccektir. Binaenaleyh tathikatJ hakkın
da arzedebilecegim bir nokta yoktur. Yal
nız Jazım gelen hazırlığı yapmış bulu
n.ıyoruz. Nitekim muhafaza teşkilatı, 
nerelerde kurulacak. ne suretle dağıla
cak. bölükler nerelerde bulunacak, hat· 
ta nbitlcre, kumandanlara kadar lazım 
gele.o tertibler alıllllllft tayinleri yapıl· 

ıleride d;ıha müsbet neticeler nlınabilır, 
Fakat çay meselesi bence bugiın tamam.İJ 
le halledilıru tır. Rizr'de bir çay b! 
yonumu~ voar. Gene u:mn eneler net cc
si olarak iy · semereler aldık: onu tami • 
me ve da ıtma a çal ıyoru:r. Ccs retle 
ar.ıedebılinm ki u~ ~ sene sonra ~ 

le etımizde kendi } etıştırdı muz ç y-
1ar içilece tir ve ?Y için harice ~rdi-

m ~raJard ' d;ı m ta ı kalaca ız 
Gene arkada rm ~min Sazağa geliyorum 
Arkad un nakliyat meselesıne temas 
ettiler. Nakliyatın çok ucuz olınası be • 
nım de phsan t mennı ettıgim bir şey
dir, gerek çiftçi gerek Ziraat Vt"lti)i 
olmak sıfatiyle. fakat ark da un Ali 
Çetin Kaya dün soylemişti ve Dt"vlct 
Demiryolları btidccsı mu::akert'si esna • 
sında gene temas edeceklerini söylemi~ 
)erdi. Nihayet nakliyat, bu bir h~p 
işı ve üzerinde durulacak bir mes le • 
dir. 

Arpa meselesinde ziraat vekiline söy .. 
Jüyorum söyluyorum da yapmıyor dedi .. 
lcr. Hatırlarından çıkmış olacak. Geçen 
sene de arpadan bahsetmişlerdir. Ben 
burada kendilerine bir vaidde bulu""' 
madığım halde arzuları yapılmıştır. Ar· 
pa ıslah ista yonları üzerinde önemle 
durdugumuz bir mC'Vzudur. Fakat ken• 
dileri çiftçidir, benden iyi takdir eder· 
ler, bir tohumun ıslah ve tamimi bugün 

(Sonu 9. unc.u sayfada) 



Z
ararsız ve yağmurlu bahar gün
leri sona ermek üzeredir. Yaz 

geıı .Jı or. Bütün bir kışın kapalı, sıkıcı, 
paltolu ve nezleli hayatından bıkmış 

kalplere, baharın bol ışıklı güneşi ta
ze bir ya§<lma hazzı halinde dolmakta
dır. En temiz ve lekesiz şark gökleri 
altında, uzun aylar, sular içindeymiş 

gil.ıi, ışık ve güneş içinde yüzecegız. 

Şimdiden içinize, geçireceğiniz güzel 
günlerin ümidli havasının dolduğunu 

hi ssetmiyor mus unuz ? 
Fakat önümüzdeki bu güzel ay

lar, ancak onlardan layikiyüle fayda
lanmasını bilenlere bütün imkanlarım 
açacakt ır. Kışın hareketsiz, hava,sız, 

güneşsiz hayatını, dört duvar ar:>ında 

yazın da sürükliyecek olanlar için bu 
tabiat değişikl\ğinden fazla sevinmiye 
mahal olmadığı pek tabiidir. 

Sıhhatimiz üzerinde güneşin oy
nadığı faydalı rolü mübalağalandırmı. 
ya imkan yoktur. En salahiyetli ijiyen 
mütehassısları güneş ışığının insan bün
yesi için, gündelik gıdası kadar lüzumlu 
olduğu esasnda ittifak etmişlerdir. 

Hatta hekimler arasında, ilaç tedavi. 
si yerine ve ondan önce, hava ve gü.. 
neş tedavisi uğrunda geniş mücadeleye 
girişmiş olanlara da rastlıyoruz. Türk· 
çeye bir kaç eseri çevrilmiş olan meş
h ur doktor Poşe de bunlardan biridir~ 

Halka sıhhi öğütler vermek ıçın 

yazdığı kitablarda bu kıymetli hekim, 
israrla hava ve güneşin faydaları üze
rinde durmakta, az geyinmek ve açık 
havada çok yaşamak, ijiyen'in esasla. 
rı olduğunu söylemektedir. 

Daima açık havada yaşıyan ve gü
neşle yuğurulan köylülerin, hareket
siz ve havasız bir hayata mahkum bü
yük şehirler halkıua nazaran, gıcla se
viyelerinin nisbeten aşağı olmasına 

rağmen, daha sağlam ve hastalıklara 

karşı daha mukavim olmaları da bu 
hakikat lehinde bir delil teşkil etmez 
mi ? 

Şu halde temiz hava ve bol güne
şi, bünyemiz için, iyi gda ve sıhi şartlar 
kadar lüzumlu addetmek şarttır. 

Şehirliler 

D aima açık havada yaşayan köy
lüler için mesele yoktur. Ancak 

umumiyetle kapalı bir hayat yaşamıya 
mahkfun bulunan şehirlilerin, yaz ay
larında güneş ve havadan faydalanmak 
için hususi tedbirler düşünmeleri la
zımdır. Adali hareketlere imkan ver. 
miyen masa başı çalışmaları ve ev çer
çevesi içinde geçen muttarid ve sıkı

cı hayat ritmini değiştirerek kısa bir 
zaman içinde olsa açık hava hayatı ya
şamak, adalede bir senelik kapah ha. 

ve 

-
Güzel yaz günlerinden 

istifadeyi bilelim 
r-·- ·- ·- ·- ·- ·-·-·- ·- ·- ·-·-·-·-·- ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i i Genç talebeler, yeni evliler, modern çarıklar, bCJ§ları açık, i 
i hatta çoluklu ~uklu aileler, ellerinde birer dürbin veya lo- i 
i tabiatin koynunda yaşamak i- toğraf makinesi - tek lüks -, va- i 
i çi·n en ekonomik yolları bul- purların güvertelerine ve tren- i 
i m u ş l a r - [erin üçüncü i 
i dır. Her şey- mevki kom- i 
i den evel bu partımanla - i 
i seyahatlerde rında birinci i 
i ş ehirle - ' mevkile- i 
i rin külfet ve rin gıbta ile i 
! etiketleri ta- seyrettiği bir ! 
·~~~ ~~~! i • i edilir. Genç det havası i 
i kadın ve er- yaratırlar. Şe- i 
i kekler görür- hirden kaçar· i 
i sünüz ki, sırt- - ken şehrin i- i 
i larında pantalonlu amele göm- cabı olan bütün tasannulardan i 
i lehlerine benzer koyu mavi sıyrılarak, tabiat kadar sade ve i 
i bezden ince bir elbiseden bQ§- kül/etsiz bir hayat tarzı intihab i 
! kabir şey yoktuT. Ayaklarında etmek pek doğru değil midir? ! 
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yat dolayisiy1e toplanmrş zehirler i tas
fiye ve ruba taze bir neşe vermek ba
kımından son derece ehemiyetlidir. 

Şehirli talebelerin tatillerinden ve 
memurların izinlerinden en iyi ve doğ
ru bir şekilde faydalanmaları için en 
münasib yol, kabil olduğu kadar uzun 
bir müddet için şehirden uzaklaşarak 
tabiatin koynunda ve güneşin altında 
yaşamaktır. 

Bizde seyahat ve sayfiyeye çık. 

mak itiyadı geniş ölçüde teessüs etmiş 
değildir. Her türlü ihtiyaçlarını tat
minden geri durmıyan ve hatta hayat
larına lüks de sokan öyle ailelere rast
larsınız ki kendilerine fazla pahalıya 
mal olacağı düşünces~yle seyahat et. 
mek veya sayfiyeye çıkmağı lüzumsuz 
bulurlar. Hala sayfiyeyi bir lüks te
lakki eden zihniyete aramızda rastla
mak mümkündür. Ne kadar çok insan
lar, güneşten tasarruf ettikleri parayr 
sonra, büyük pişmanlıkla doktora ve 
ilaca vermek mecburiyetinde kalmış

lardır. 

Seyahat ve sayfiye, hakikaten çok 
pahalı, masraflı ve her kesin istifade 
edemiyeceği şeyler midir Hiç de de
ğil. Fazla müşkülpesent olmadıktan 

sonra, hemen hiç bir munzam masrafa 

ka1madan, normal masrafiyle 
ailenin bol güneş, deniz ve havadan 
faydalanması için imkanlar daima 
mevcuttur. 

Seyahatlarda gözü korkutan en 
mühim masraf tren midir ? Kimse size 
pek uzaklara gidip fazla masrafa gir
miye mecbur ediyor değildir. Zengin 
tabiati ve bol güneşi, en yakınınızda bu
labilirsiniz. Esasen devlet demiryalla
rının aileler için kabul etmiş olduğu 
tenzi1atlt tarife sayesinde, seyahatlar 
bugün, kalabalık aileler için, eskisine 
nisbetle bir kaç misli ucuzlamıştır. Bu 
fırsattan neden faydalanmamalı 

Masraf korkusu yerind e midir? 

G özü korkutan masraf sayfiye 
evlerinin kira pahalılığı mı

dır ? Fakat siz kisenize uygun ücretli 
sayfiye meskenini daima bulabilirsiniz. 
Kaldı ki, bugün Avrupada mesken me
selesini radikal surette halletmiye doğ. 
ru kuvvetli adımlar atılmıştır. Kamp 
hayatından bahsetmek istiyoruz. Bu 
güzel, ucuz, sıhhi usulü neden memle
ketimizde tamim etmi;yelim ? 

Yaz ayları geldi mi şimal memle
ketlerinden tutunuz da Akdeniz kıyı
larına kadar bütün Avrupada bir se. 
yahat ve göç hayatı başlar. Vapurlar, 
Demiryolları, Otobüs ve Otomobiller, 
yanık benizli, yüzlerinden sıhhat ve 
saadet taşan insanları taşımaya yet
mez. Kış aylarında ıssız ve vahşi ka
lan deniz kıyılan,' dağ tepeleri, orman 
civarları muvakkaten şehir hayatından 
kaçan tabiat aşıklariyle dolup taşar • . 
Açık havada iri papatyalar gibi açı

lan irili ufaklı çadırlarla medeni ha. 
lYatm yeni göçebeleri güneşten payla
rını almıya gelirler. 

Genç talebeler, yeni evliler, hatta 
çoluklu çacuklu aileler, tabiatin koy

nunda yaşamak için en ekonomik yol
ları bulmuşlardır. Her şeyden evvel bu 
seyahatlarda şehirlerin külfet ve etL 
ketleri . tamamiyle terk edilir. Genç ka
dın ve erkekler görürsünüz ki, sırtla
rında pantalonlu amele gömleklerine 
benzer koyu mavi bezden ince bir el
biseden başka bir şey yoktur. Ayakla. 
nnda modern çarıklar, başları açık, 

ellerinde birer dürbin veya fotoğraf 

makinesi - tek lüks - , vapurların gü
vertelerine ve trenlerin üçüncü mevki 
kompartmanlarında bırinci mevkilerin 
gıbta ile seyrettiği bir neşe ve saadet 
havası yaratırlar. Şehirden kaçarken 
şehrin icabı olan bütün tas..ııınulaıdan 

sıyrılarak, koynuna sığınılan tabiat 
kadar sade ve külfetsiz bir hayat tar
zı intihap etmek pek doğru değil mi
dir ? 

Yaz aylarında Avrupada bu canlı 

gidiş geliş ve ondan doğan sıhhat ve 
neşeyi görmüş olanlar, memleketimiz-

de de ayni manzaranın sık sık görülür 
bir hale gelmesini temenni etmekten 
kendilerini alamazlar. 

Her şeyden evvel şuna dikkat et· 
meliyiz ki, tatil ve izin aylarımızı da 
bulunduğumuz şehirlerin tozlu ve top 
raklı havasını yutarak, karanlık evle· 
rimizin duvarları arasında hapis ola
rak geçirmiye bizi sevkeden, ekono
mik sebeplerden ziyade, seyahat et. 
mek itiyadının bizde teessüs etmemi' 
olmasıdır. Fakat propaganda. telkin, 
her çareye baş vurarak bu itiyadın mut· 
laka yerleşmesi için elimizden geleni 
yapmalıyız. İmkan varken tabiattan, 
sudan ve güneşten istifade etmemenin 
şehirli için, ne kadar mahzurlar doğu
racağını ve onu ne büyük faydalardan 
mahrum edeceğini her kese anlatmalı. 
yız. Devlet, seyahatları kolaylaştır· 

mak için fedakarlığa katlanarak yap
tığı tenzilatla ilk adımı atmıştır. He
'kim, öğretmen, m uharrir, mün~vver. 

!ere düş.en vazife de, bu yolda halkı ay
dınlatmak, ona sıhat ~bakımının bu 
esaslı düsturunu telkin etmektir 

Kamp hayatı 

T atillerini geçirmek için bir a
raya gelecek talebeler, izinle

rini ayni aya tesadüf ettirerek müşte. 
rek bir proje etrafında birleşen aile
ler, velhasıl, her hangi bir sebeble bir
leşip sözleşen beş on tanıdık ... Ekono
mik, sıhhi ve faydalı bir kamp haya. 
tını kurmak için bundan, birde arzu
dan başka bir şey lazım değildir. 

Kamp yeri olarak deniz kıyısı in
tihab edilebileceği gibi, her hangi bir 
su kenarı veya çamlık bir dağ sathı da 
seçilebilir. Hava, manzara ve suyu bir 
arada toplamak, ayni zamanda işlek 

yollardan uzak olmamak intihapta mü· 
essir olabilir. 

Kamp hayatından hakkiyle istifa. 
de için, her şeyden evvel, şehir kül
fetlerini en basite irca etmek la .. um
dır. Güneşe karşı ter türlü tedbirler 
alarak, sımsıkı örtünerek, elbiselere 
gömülerek, şemsiyeler altına gizlene
rek sayfiyeye çıkmanın manası yok. 
tur. Vücudun mümkün olduğu kadar 
fazla kısmını güneşin sıhat dağıtan 

ışıklarına açık bırakmak lazmdır. Fa
kat bazı plajlardaki yanmak için yan· 
mak modasını ve bu yolda göze çarpan 
manasız ifratları taklid etmemek şar
tiyle. 

Sizi konfordan mahrum etmiye. 
cek, bu itibarla şeb.irdeki evinizi arat. 
mıyacak her türlü vasıtalara malik ol. 
makta beraber, beraberinizde götüre
ceğiniz eşyayr asgari haddine indir. 
mek doğru olur : portatif bez şezlong
lar, ince birer şilte ile portatif karyo
lalar, çinko veya aliminyom mutfak le
vazımı, yere serecek ince kilimler. Ta
rak fırça gibi tuvalet malzemeli. 

Evindeki itiyadlarnı değiştirmek is
temiyenlerin, şehir hayatının icab ettir., 

(Sonu 9 uncu sayfada) 
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~Hikaye~ 

Anahtar meselesi 
Bendenizin haddim olmıyarak dört ı 

tane anahtarım vardır. Bir halkaya ta• 
kılmış olan bu dört ana'htar, (1) evimin 
sokak kapısı anahtarı, (2) otomobilimin 
kontak anahtarı, (3) yazıhanemin kapı 
anahtarı, ve ( 4) yazıhanemdeki hususi 
masa.mm anahtarıdır. Bu dört anahtarı 
senelerdenberi aynı halka üzerinde ta
şıdığım halde, bir "Anahtar meselesi,, 
nin mevcudiyetinden bile haberdar de
ğildim. 

Derken, geçen hafta bir gün, du. 
rakta otobüs beklemekte olan bir dos· 
tuınu otomobilime aldım. Yanıma otu.. 
rur oturmaz gözü önümüzde asılı duran, 
anahtar demetine ilişen arkadaşım: ''
Yahu, ne yapıyorsun? İnsan 'hiç kontak 
anahtarını diğer anahtarlarla aynı hal
kada bulundururmu,, diye hayret etti. 

Ben de şaşırdım. 
"- Neden olmasın?,, diye sordum. 
O dedi ki : 
••- Aman can kardeşim, kontak a· 

nahtarını otomobilde unutacak olsan da 
otomobilini çalsalar halin ne olur? Oto
mobilsiz kaldığın yetmiyormuş gibi üs
telik yazıhane ve evine de giremezsin 1 

Ben cevab verdim. 
"- Buna imkan yok, çünkü kontak 

anahtarımr otomobilde unutmak adetim 
değildir. Sonra, ev ve yazıhane anahtar
larının aynı halka üzerinde bulunması 
da anahtarların otomobilde kalmasına 

mani teşkil eder.,, 
Fakat dostumu ikna etmek pek güç

tü. 
"- lyi ama, ya halkayı sabahleyin 

evde unutur da çıkıp sokak kapısını çe.. 
kersen? Bekar olup yalnız oturduğun 
için tekrar eve giremezsin; otomobili
ni kullanamazsın; şehre otobüsle inme. 
ğe razı olsan bile, yaz1hanene giremez· 
sin, zira oranın anahtarı dahi evde kal· 
mış olacaktır.,, demez mi ? 

Aldımı beni bir düşünce? 1 Hemen 
o sabah oturdum, ve dostumun işaret 

ettiği 1htimallere karşı tedbir almış ol,. 
mak için şu şekilleri tasarladım. : 

1 - Otomobil ve ev anahtarını bir hal
ada, yazıhan~ ve masa ana'htarını ise i· 

kinci bir halkada bulundurmak. 

MAHZURU: - Otomobille yazıha
neye kadar inip, ikinci halkayı evde u
nutmuş olacağımdan içeri girememek. 

2 - Otomobil ve masa anahtarını bir 
halkada, ev ve yazıhane anahtarını ise 
ikinci bir halkada da ayrı bulundur. 
mak. 

MAHZURU: - Otomobille yazıha· 
neye inip, ikinci halkayı unutmuş ol· 
mam dolayısiyle içeri girememek; ya
nımda bulunan masa anahtarını kulla
namamak; ve yazıhane anahtarını al
mak için tekrar eve döndüğümde, bu 
sefer de eve girememek. 

3 - Otomobil ve yazıhane anahtar
larını bir halkada, ev ve masa anahtar
larını ise diğer bir halkada bulundur• 
mak. 

MAHZURU: - Otomobille yazıha
neye inip içeri girebilmekte beraber, 
masamın çekmelerini açamamak ve 
masa anahtarını almak için eve döndü. 
ğüm zaman, gene eve girememek, ve 
ya gece otomobille gezintiye çıkıp 

avdette eve girmemek ve geceyi yazı· 
hanede geçirmeğe mecbur kalmak. 

4 - Masa anahtarını diğerlerinden 
ayrı, ve geriye kalan diğer üç anahtarı 
ise aynı halkada bulundurmak. 

MAHZURU: - Akşam olunca ma. 
samı kilitlemek, yazıhane kapısını ar: 
kamdan çekmek, ve diğer anahtarları i
çeride unuttuğumun farkına varmak. 
Bu takdirde otomobilsiz, evsiz ve yazı
hanesiz kalacağım aşikardır. 

5 - Ev anahtarını diğerlerinden ay
rı, ve geri kalan üç anahtarı aynı halka· 
da bulundurmak. 

MAZURU: - Diğer anahtarları ev
de unutacak olursam, mesele yok, zira 
içeri girip bunları almam mümkündür. 
Fakat diğer anahtarları masamda veya. 
hud yazıhanemde unutacak olursam, 
halim ne olur ? 

6 - Otomobil anahtarım ayrı, ve di· 
ğerlerini aynı halkada bulundurmak. 

MAZURU: - Burada dahi, yalniz 
otomobil anahtarımı bir yerde unuta. 
cak olursam, mesele yok. Fakat diğer 
anahtarları evde veya yazıhanemde unu
tacak olursam? ...• 

7 - Yazıhane anahtarını ayrı, ve 

Nakleden: L. Nezih Manya. 
diğer üç anahtarı aynı halkada bulun• 
durmak. 

MAHZURU: - Bu şekil, hepsin
den daha tehli.keli. Yazıhane anahtarı
nı evde unutursam, masa anahtarı neye 
yarar? Diğer anahtarları evde unutur
sam, ne eve girebilirim ve ne de ot.o

mobili kullanabilirim. Yazıhaneye baş. 
ka bir nakil vasıtası ile insem bile, ma· 
samı açamam. Buna mulrabil, yazıhane 
anahtarını yazıhanede unutacak olur .. 
sam? ..... 

Anlıyorsunuz değil mi ? 
Düşündüm, düşündüm, ve nihayet 

anahtarların her birini ayrı bulundur· 
mağa karar verdim. Bu şekilde, ev anah
tarını kaybetsem bile otomobilimi kul· 
lanabilirim, ve çalışabilirim. Otıomobil 
anahtarını kaybetsem, otobüsle işe gi
debilir, çalışabilir, ve akşam evime gi· 
lebilirim. Yazıhane anahtarım kaybede· 
cek olsam, otomobil kullanabilirim, yat. 
nız dış kapıyı zorlatmak suretiyle ya• 
zıhaneme girebilirim, çalışabilirim ve 
akaşm da evime girebilirim. Ve nihayet, 
masa anahtarımı kayıbedecek olsam, oto
mobili kullanabilir, yazıhaneme girebi· 
lir, çekmenin kilidini kırmak suretiyle 
çalışaşbilir, ve gene evime girebilirim. 

Dedimya, en iyi şekil olarak bunu 
ıbulmuştum. 

Şimdi bunları bir otel odasında yaz
maktayım. Saat da gecenin tam on iki· 
si. Neden diye soracak olursanız, anla· 
tayım: ' 

Akşam yemeğinden sonra şöyle bi
raz hava alayım dedim, evden çıktım, 

bir saat kadar dolaştım. Eve döndüğüm 
zaman, cebimdeki dört anootatın yerin- . 
de yeller estiğini gördüm. Cebimi mu. 
ayene neticesinde ise, küçük bir delik 
meydana çıktı. Bu kadar ufak bir de. 
tikten anahtar halkası pek düşeşmezdi 
amma, o dört küçük anahtar birer bi· 
rer .••. 

Yarın sabah erkenden işe koyularali 
bir çilingir bulmak, yazıhane ile masa 
ve evimin kilitlerini açtırmak : otomobi· 
lime ise bir ikinci kontak anahtarı bul
mak, lazım .... 

Beni bu hale sokan dostuma ne yap
malı ? 

Daha sonra düşüneceğim. 

Açık hava ve 
Güneşin faydası 

(Başı 8 inci sayfada) 

diği bütün o sayısız eşya ve aletlerle 
birlikte seyahat etmi;ye kalkışmaları, 

ayni konforu temin etmekten ziyade, 
kamp hayatında rahatı kaçırmak netL 
cesini doğurur. 

Gerçi bu hayatta, bazı zarurt kon· 
forsuzluklara katlanmak lazımdır. Fa
kat açıık havanın, bol güneşin, toplu 
yaşamanın, tabiat güzelliklerinin ver
diği yaşama zevki yanında bu gibi ek. 

siklerin ne ehemmiyeti kalır. 

Kamp hayatı, aynı zamanda spor 
hayatı demektir. Bütün gün arka UstU 
yatıp vakit geçicecek olanlar, bu de
ğişmeden beklenen bütün faydalan el
de edemezler. 

Kampta spor, beden terbiyesi mür
şidlerinin tavsiyede ittifak ettikleri ko
mple idman olacaktır. Yani cedleri
mizin bilmeden yaptıkları idman. Koş
mak, yüzmek, ağaca tırmanmak, atla.
mak ve bu hareketleri kabil olduğu 

kadar fazla yapmıya sevkeden oyun.. 
lar, kamp hayatında idmanın esası 
olmalıdır. 

Gıdayı da kabil olduğu kadar ta
biileştirmek kamp hayatının doğurduğu 
zaruretlerdendir. Burada, şehirliler 

şaraplı büfteklerden, kotletlerden vaz 
geçmek mecburiyetindedirler. Süd te-
reyağ, yumurta, tavuk, yemiş, size en 
fazla yenilen maddeleri teskil edecek
tir. Ve bu değişiklik de ~yrı bir haz 
teşkil edecektir. 

Kamp hayatının zevkini tatmış o
lanlar için bu itiyaddan vaz geçmiye 
imkan yoktur. Burada şehirlerin kala
balık ve gürültülü hayatından ileri 
gelen, sıkıntılar sona erer. Tabiat ka. 
dar geniş bir sükun rubu kaplar, ve 
insan hayat mücadelesinde daha fazla 
mukavim ve muvaffak olmak için, ta· 
biatin koynunda bilenerek yeni bit 
kuvvet ve kudret alır. 

uı:us tJ==== 

IB.M. ~kmen'in Kamutaydaki izahları 
(Başı 7. sncı say/ada). vel çıkarılmasınr ben de diliyorum. Okaliptüsün cenup mıntakalarda vo 

d~n yinna yapılrverecek bir iş değil• Gübre meselesi c üzerinde durduğu• bataklık yerlerdeki ehemiyetini ben de 
dır. muz bir meseledir. takdir ederim Buna ait tedbirler de a- ı 

Hayvan yetiıtirme Zeytin meselesinden bahsederken lınmıştıı. · .. ' 
Hayvan yetiştirmek meselesine de Refik İnce arkadaşımın aşI meselesi hak- Ziraat Enstitüsü 

~mas ettiler. Kısrak ve ayıgır getirmek kmdaki sualine cevab vereyim: Bir a· Enstitü meselesi: bu çok uzun bir 
suretiyle yapılamaz mı dediler. Hayvan şı kanunu vardır. Bu aşı kanunu- mevzudUT. 'Geçenlerde bilmünasebe ıöy· 
yetiştirmek meselesinde vekiletin me- nun tatbik edilmemiş olmasında- lemiştim. Enstitü hergün biraz daha ile• 
ıaiaini huzurunuzda öğüner-ek arzede· Jd sebebin merasimden ileri gel· leınekte ve kendinden beklenen gayeye 
bilirim. Bu noktada büyük bir inkişaf diğini söylediler. Yeni zeytin kanu· doğru yürümektedir. Bu müessesenia 
vardır. Hayvan yetiştirme karakteri ve nunda bu mesele derpiş edilmiştir. Ve mesaisini lafla anlatmaktansa eserleri .. 
mahiyetinde istediğimiz ve beklediği. aşılanmayı teşvik etmek fakat aynı za· ni yerinde göstermeği tercih eder ve ar .. 
miz tempo ile derhal netice alınamaz. manda her hangi bir arazi parçasını kadaşlarımın her an emirlerini bekle .. 
Bu zaman istiyen bir noktadır. Bu ve- elde etmek için bunu bir vesile yaptır· rim. 
sile ile önemli bir hatırayı huzurunuz• mayacak tedbirleri bu kanunla almış o-
da bir defa daha arzedeyim. Geçen se- luyoruz. Muayyen mıntakalara heyet-
ne de gene böyle bir vesile olmuştu. ler göndererek müracaat ettikleri za-
15 sene evvel ben burada ziraat müşa• man ve mevkide aşılanacak sahalar tes-
viri iken elimizde 15 kadar aygırımız bit edilecektir. ~onra her sene giden 
vardı. Gönderecek yer bulamıyorduk. heyet hem bu işi yapacak hem de ge-
Halbuki bugün elimizde 500 ü müteca- çen seneki aşılamanın neticelerini gö· 
viz damızlık olduğu halde bütün vi· recek ve sui istimal olup olmadığını 
!ayetlerden aldığımız telgraflar ay- teftiş edecek. Bu itibarla geçen sene 
gırların ihtiyaca kafi gelmediğinden şi kendilerine vermiş olduğum bir sözü 
kiyet ediliyor ve daha fazla gönderil· bu suretle kanuni bir müeyyide ile 
mesi isteniyor. de yerine getirmiş oluyorum. 

Her sene bu mecmuanın içerisinde Refik İnce arkadaşım çok güzel 
yalnız ziraat vekaleti kanaliyle 50, 60 söylediler: İhtiyacı en hüyük, fakat 
h.atti 100 aygır ilave edildiği halde vasıtası en noksan olan ziraat vekaleti. 
gene o senenin ihtiyacı geçirmiş oldu- dir dediler ... 
ğumuz senenin ihtiyacından az olmı· Arkadaşlarım, teşkilatımızı, bugünkü 
yor, çok oluyor. ihtiyaca göre tam kurabilmek için en 

Tekrar bir noktayı arzedeyim: bu, aşağı ikişer bin ziraatçi ve- baytar ar. 
Somer arakadaşnna da ceıvab teşkil e· kadaşa ihtyaç vardır. Mevcud atka-
decektir, bu kombinalar münasebetiy• daşlar çok daha azdır. İdarei hususiye· 
le hayvancılığı teşvik etmek üzere ve lerde çalışanlarla beraber 600 ziraatçi 

Arkadaşım, profesörler meselesine 

temas ettiler. Bunların mikdan 24 tür, 
bu sene 27 olacaktır, çünkü orman fa • 

kültesi bu sene genişliyor. Fakat heye

ti ilmiye 144 kişidir. 27 ecnebi profesö-

re mukabil 9 türk profesör, 26 doçent,, 

6 lektör, 14 şef, 22 baş asistan, 9 birinci 

asistan, 25 ikinci asistandır. Jenerasyon 

tamamiyle değişmekte ve kıymetli u 4 

zuvlar yetiştirmektedir. İlerde enstitü.< 

nün okutman uzuvları olacak arkada,_ 

!arımın me5leklerine bağlılıklarını, bil· 

gi ve etüd severliklerini, profesörlere 

. karşı saygılarını yüksek huzurlarında 

anmak benim için bir zevktir. 

Bunu başka suretlerle de iebat et • 

mek isterim. Bu arkadaşların çıkamuf 

oldukları kipler yüzü mütecavizdir. 

Bunun 55 -: 60 kadarı tabedilmittir. Bwa 
sırf köylü damızlığı olarak 200-250 kıs- ve 400 baytar arkadşımız vardır. Onun 

i 
ların matbu fihristi de vardır. Bu fih • 

rak almak ilzerey z. Kendilerinin de· içindir ki enstitüyü bidayette 350 mev-
ristte ne gibi kiblerin çıktığı görül • 

mektedir. Bu kitabtar meclis kütüpJıa.. 
diği gibi bu, hem .köylüler için iş hay- cud üurinden açtığımız halde bu mev• 
vanı ve hem de damızlık hayvanı ola· cudu bine çıkarmak ihtiyacını hisset-
caktır. tik. Tali ziraat mekteblerinin mevcudu 

Rıfat Vardar (Zonguldak) - 250 bugün iki yüz seksen iken, dört beş 
bin mi, 250 mi? sene içinde 800 e iblağ etmeği proğra-

Ziraat vekili Muhlis Erkmen (De- mımızın içerisine aldık. Bunu yaptıran 
vamla) - 200 - 250 olacak. ihtiyaçtır ve ayni zamanda memleket• 

Arkadaşım askeri ve sivil baytar- te ziraat tekniğine karşı gösterilen is-
lar meselesine temas ettiler. Merci iti• tektir. 
bariyle sivil ve askeri baytar ayrı ay
rıdır, fakat kemali iftiharla söyliyebi· 
lir.im ki, bu meslek erbabı arasında tam 
çalışma birliği tam el birliği vardır. 

Pamuk için Emin Sazak arkadaşım 
bezli iltifat ettiler. Ve ben de tıeşekkür- . 
lerimi tekrar ederim. 

Tiftik i§leri 
Arkada~ım Somer'in güzel sözleri • 

ne teşekkür ettikten sonra tiftik cemi
yeti için söylediklerine cevab vereceğim. 

Tiftik Cemiyeti 1930 da kurulmuş
tur. Cemiyetin kurulduğu devre baki • 
katen tiftiğin çok buhran geçirdiği bir 
devre idi. Tiftik Cemiyetinin mesai sa
hası yalnız tiftik yetiştirmek veyahut 
onun ıslahına hizmet etmek gibi doğru. 
dan doğruya Vekaletin üzerinde çalıştı
ğı mevzular değildir. Onun mesaisi ay· 
nı zamanda tiftiği kıymetlendirmek ve 
ondan muhtelif surette istifade etmek 
yollarını aramağa şamildir. 

Tiftik cemiyetinin sarfetmiş oldu· 
ğu para yalnız bu büdce ile bizden al • 
dığı para değildir. Daha bazı varidat 
membaları vardır. Ben iyi çlaıştığıru 

gördüğüm bu cemiyete yardmıı yerin
de bulmaktayım. Bir çiftlik almışlardı 
onu hakikaten imar ediyorlardı, bu nok· 
tai nazardandır ki, arkadaşımdan rica 
edeceğim, kendileri büdce encümenin • 
de de mevzuubahs etti. Sıkı bir mürakaı
beyi üzerimize almış bulunuyoruz. Ora· 
da çalışanlar da ıbizim reknik arkadaşla· 
rımızdır. Kendilerine gelecek sene bi
lanço üzerinden izahat vermek üzere 
müsaade buyursunlar. 

Mahrukat ihtiyacına temas ettiler:. 
Orman kanunu yeni tatbik mevkiine gi· 
rıiyor. Orman kanununda bir madde var
dır kıi, orman kanununun tatbik edil
diği sahalardan başka yerlerde diğer hü
kümler tatbik edilir. Ve tatbik edilecek 
eski hükümler meyanında köylünün 
mahrukat meselesi de yer tutmaktadır. 
Orman kanununun tatbik edileceği sa • 
halarda bu mahrukat meselesini hallet· 
miş olmak yeni doğmuş ve yeni tatbika 
başlanmış olan orman kanununun feyiz
li neticeler vermesi ve muvaffak adım
larla yürüyebilmesi için de menfaati .. 
miz iktızasıdır. O itibarla üzerinde e • 
hemiyetle duruyoruz. 

Zeytincüiğimiz 
Erkan arkadaşım sordular. Ve zey 

tincilik kanununun bir an evvel çıka
rılmasını istediler. Kıymetli arkadaş
larm yardımı ile ha.zırlanmış olan bu ka. 
nunu şQrayı devlete gönderdik. Oradan 
gelmiş ziraat encümenindedir. Şimdi 

huzurunuzda ben de encümen arkadaş
larımdan rica ediyorum ve bir an e-

Mücadele tqkiliitı 
Ben vekalete geldiğim zaman, bu· 

nu bir hadise olarak arzediyorum. Tali 
ziraat mektebinden çıkan bir çok genç.
lerin yer bulamadıklarım görerek, an· 
cak memur olmıyarak kendi sahaların· 
da ~alışabi1enlere bunu hasrediniz di· 
ye söylerken, bugün emir berakis ol
muştur. Kurulmuş olan teşkilata ali· 
menta edebilmek için lazım olan ele· 
manr, aramaktayız, fakat bulmakta müş. 
kilat çekiyoruz. 

Birçok yerlere mücadeleci gönder

diğimiz vakir istihfafla karşılanırken 

bütün gezilerden ve aldığım mektub· 

lardan anlıyorum ki; her yerden bir zi· 
raatçi her yerden teknisyen ve her yer• 

den bir baytar istenmekredir. Yalnız bir 

noktayı tashih edeceğim; yalnız bu· 

rada Refik İnce arkadaşımın bir fikri· 

ni tashih etmek isterim. Arkadaşım ha. 

zı memurların mesai ve faaliyetlerin • 

den şikayet ettiler, Refik İncenin bu 

şikayet ettiği arkadaşlarım eğer kabili· 

yetlerini gösterememişler, teknik saha· 

da bilgilerini gös.teFCmemişlerse bu on
ların kabiliyet ve bilgilerinn noksanlı• 
ğından değl, onlara vaktiyle kendi sa•. 
ha ve ihtısasları dahilinde faaliyet im
kanlarının ve vas1J1:alarınm temin edile- . 

memesindendir. 
Birçok kıymetli arıkadaşlar idare işinde 

ve masa başında çalışmak mecburiyetin· 
de kalmışlradır. Bu arkadaşlar kendi • 
lerine çalışma muhit ve imkanları ve • 
rildikçe kıymetlerini ve kabiliyetlerini 
g~stermektedirler. Vekaletin inkişaf 

eden mesaisi bu imkanı vermektedir ve 
bu önümüzdeki seneler artacaktır. 

Fidanlıklar 
Fidanlıklar; arkadaşlarımın fidan • 

hklar hakkındaki sözlerine tama.mile 
iştirak ederim. Yalnız çok müsbet ola
rak kendilerine izah edebileceğim, fi
danlıklar için fasılda gördüğünüz bu 
paradan başka fevkalade tahsisat olarak 
650.000 lira vardır. Ziraat Vekaletinin 
mübrem işleri içinde bu sene yaptırmış 
olduğumuz fidanlıklar da epiyce mü. 
him bir mikdara baliğ olmaktadır. Ar -
kadaşmu isim ve rakam saymakla üzmi
yeyim. Su meselesi ve yeşillik meselesi: 
Fidanlıklarla beraber yürüyecek bir 
noktadır. Hindyağı tohumu üzerinde 
tevakkuf ediyoruz. Mütehassıslar tet • 
kik ediyorlar, istasyonlara bunu mev
zu olarak almışlardır. ve tohum da da
ğıtmaktadır. Bu tohumları ayıklryabil
mek için §imdiden makine sipariş et • 
mişizdir. 

nesinde emrinize açık bulunmaktadır4 
Arkadaşım sordu ki .bu kıitablarııa 

kaçı profesörlere ve kaçı doçeotlere 

aittir. Bunları kati surette söyliyaniyeıo 

ceğim. Fakat kitablar tetkik edilirst 

bittabi eserin kimlere ait olduğu görü. 

lecektir. 

Enstitünün faydalan 
Bütün bunlar Türkiyede yapılan tetkll 

tere ve tetebbülere istinat eden eser

lerdir. Arkadaşun da söylediler, dediler 

ki ,bu enstitünün faydası? Bu enati. 

'tünün faydasmı izah etmek burada ra

kamlarla isbat etmek çok güç olur. Fa

kat yapılmış olan neşriyat ve tetlrikatla 

bunun faydalı neticeleri dalga dalga 

dalgalanarak memleketin iktisadiyat:m< 

da ve ziraatında görülür. Bu herhangi 

bir fabrika olmadığı için onun mahsu

lünü doğrudan dağruya olduğu yerde 

göstermeye imkan yoktur. Herhangi 

bir profesör herhangi bir mmtakada 

yaptrğI tetkikatın neticeı.ini ve onma 
tatbikinden husule gelecek olan faydala

rı gene mahallinde ve dağınık olarak göp 

mek kabildir •• Binaenaleyh neırettipo 

miz kitabları ve yetiştirmekte olduğo. 

muz talebeleri ve bu talebelerin meslek 

sahasında yapacakları hizmetlerle ölçB

lebilecektir. Esasen bu müessese çok ye

nidir ve mahsulünü yeni vermiye baf1a.. 
mııtır. 

Arkadaşım Kansu ecnebi profesör,.. 

lere verilen tahsisatın çokluğu.na işaret 

ettiler. Vakıa yekun olarak fazla göril

nüyor fakat bunun içerisinde üçte biri-. 

ni tutan vergiler de dahildir. 

Benzine ispirto katmak meselesine 

arkadaşım temas ettiler. Biz bunuu 

için İnhisarlar idaresile de temas etnıiş

tik. Fakat kömürden suni benzin almak 

meselesi çıktığı için bu yoldaki tetkilC 

neticesini beklemekteyiz • 

Yoksa bizim tetkikatımız tamamdır. 
İsmail Kemal arkadaşım, pamuli 

meselesini söylediler. Osmaniyede pa. 

muk meselesini yapıyoruz. 

İsmail Kemal Alpsar (Çorum) -

Osmaniyede değil Kalecikten darboğ

za kadar olan mesafedir. 

Ziraat vekili Muhlis Erkmen(De

vamla) -Yalnız Osmaniye gibi küçük bü; 

muhite münhasır değildir. Orada tecrü

beye başlamış bulunuyoruz. 

Nihayet maruzatımı tathya bağla• 

mak için memleketimizde zirai vaziye
tin iyi olduğunu, martta endişe verici 
vaziyete girmişken nisan ve mayısta ve 
tam zamanında sine sine yağan yagmur 
lar neticesinde bereketli bir mahsul 
ümid ettiğimizi tebşir ederim. (Alkışlar) 
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Fakültesinden: 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti · 

Merkez Hıfzıssıhha miiesseseşi 
iLAN 

l - Ankara garnizona kı-
t.atı ~n kapalı Ari1a mtinak .. 

llya komdan JOO bin kilo ko
FUD etine wrilen fiat pMalı p 
l'iildüğüaden paqdqa çeYriJ
mif Ye ilk puuhğr 8.6.9.17 ulı 
«iiııii saat ıs -de Je.uım &mir
liği satın alma komisyonunda 

2 - Koyan etinin bltan 70 
W. lira elap _...klcat • "wtı 
f7SO lirada'. Şartaameai 350 Jw. 
JUf mukabilinde .komisyondan 
ftrilir. 

Tabmiol 
fiat Tatarı 

Cimi En u En çok Xunıf Lir& 
Ekmek 35000 40000 11 4400 

Muvakkat 
temiDRt 
Li. Xu. 

330 

müdüriyetinden: . .. .. 
1 _ Ekailtmeye i:onulan iş : Toprak altında komur deposu 

ve memurin apartımanı etraf~n~ bet?fn l.'!.P:.rıİ5554 liradır 

3 - isteklilerin kanunun ! 
s indi w.ddelerindeki ..... 
w teaıiaat aatbudariyle yuıh 
p w ... uc kmaiayona gelme-

Et 20000 25000 37,r 1375 
Sade yağ~ 3000 4000 95 1800 

'103 ıı 
285 

Bina ve tesisatınm tahmini keJi IJ'Çue 1 ' 

2 - Bu ite aid prtname. ft evrak tunlardır. 
~ı m 1001 8 • 6 
Çay 30 40 175 150 
Sirke 300 400 15 60 

yapılacaktır. leri. (1398) 1-2364 Mabr.na . 300 500 30 150 
Pirinç 4000 6000 22 .320 
Sarımsak 35 50 50 2S 
Cnizi~i 200 zso 55 137 f Ankara Belediye Reisliği Jlialan J -------------- ------------~ 

l1 25 
4 50 

11 25 
99 
1 88 

10 31 
3 75 

84 İLAN 
Salça 150 200 25 so 

1 - Saaayi cdadesinde 89 uncu .adada 6 pane1de 86 metre mu • 
nbbar belediye malı ana on bet gün müddetle açık artırmaya 
bnulmuft\lr, 

~~~ ~ ~ ~ JW 
Kesme teker 1000 1500 32 480 
Un 2500 3500 15 525 
Süt 1000 1500 l5 225 

36 
39 38 
16 88 
50 63 
60 

2 - .Yuhmnen bedeli 116 lizaııiır. Beyaz peynir 1200 1500 4S 675 
3 - Muvakkat teminatı 38.80 liradır. 

4 - Şartnameıini görmek istiycn1er her .cf1n yuı ifleri kalemine 
9'C ;ltelrlilerin de U-buina-t37 ~ günü saat on bu~ukta beledi-

Yumurta 30000 40000 2 800 
Zeytin 250 350 35 122 
Zeytin yağı 1000 1500 65 975 

9 19 
73 13 
33 7t5 
21 

,. eacümeAine miincaatJU'ı. ".ll43" 1-2296 
İLAN 

Sabun 750 1000 45 450 

ı - Yenf.mirde 1081 fnd adada ı numaralı panelde 7Z,"5 met· 
N ınsabbaı Belediye malı .-.. oebelCiliı ..udcletJe açık aıttrıma
~ koııuhnuttur. 

2 - Mu1ıammen 'bedeli (362.25) liradır. 
s - •wırakbt ........ (27} liralhr. 

Soğan 3000 3500 8 280 
Patates 3500 4500 9 405 
Kuru fasulya 2000 3000 15 450 
Nohut 200 300 15 4.S 

ao 38 
33 75 

3 38 
37 50 Yoğurt 2000 2.500 .ZO 500 

4 - ŞanmmeaiDi ~ .i8ti7cıılu her g8n yaı:ı "teri kateml
lle ve ilte.klilerin de 11-haziran·937 cuma gtinll aaat on buçukta 

Taze mevsim sebzeleri tafsilatı prtnamesindecli~. 
Aııkaca Hukuk fakültesi için mayıs 938 nibayetı~e ~r aJma

cak olan ve yukarıda isimleri hizalarında mikdar Y_~ fıat!ariJe tutan 
'9e1ec!lye Encttmenine mitncaatfan. "1342'' 1-2295 

[ PBK YAJt!HDA 

1 ŞEYTAN ADASI 

ı Milli lf üdaf'aa V ekiled S.1111.tma l Komisyona binlan 

iLAN 
l - Herlıir ımetttlİM ~ c4eri 300 br'llf ola UO.• met• 

re kaputluk kum&f kapalı .urfla almacaktlr'. 
2 - 'Şartnamesini 22SO kurup almak ve ömekürini &6rmelc il· 

Ji}ııenlerin llerctia ~· eaara ._.yona gelmeleri. 
J - m ıe-iut milrtaı'ı ZJ..750 Uada. 
4 - İhalesi 1~937 uJı günü uat ll dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin HIO ayılı Jwıunua 1 w J lmcll 

IDaddeluJmle J'Ullı • rl"''" ilk teminatı.. ile Wrlikte teklif 
mektuplarını ilıale aaatmdan en u bir..- .veı .llilH .lltWd• 
~elılleti Slııtm alma Kq. M wımeleıi, (1372) 2-.2351 

!LAM 
l - HM bir kilosuna tahmin edilen bcdeU 645 hnı• olan 

l350 kilo 60 ve 500 kilo 50 numaracJan olmalr ııre mitoahhid mm re 
laabma ahmak olan bm:a jpli.lderi açık eksiltmeye lrolUDUftur. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek isti-
,-cnlcrin her gün öileden sonra komisyona ıelmelcri. 

3 - tik teminat 1111'1rdan 894 ma 94 kul"Uftur. 
f - İllalm& 14.6.9l7 P. erteai paü ıaaat 1l dedir. 
5 - Eksiltmeye zireceklerin 2490 sayılı bnun. z ve 3 lindi 

madc!elerinde yazılı vesikalan ilk teminatları ile birlikte tam ihale 
.. tmcla M. M. V. Atm alma komieyonuna vermeleri (1358) 

1-2314 
iLAN 

1 - Her bir metıeıine biçilen ederi 1.2508 kuru' olm 100.000 
9etre 9iyah renkte ıaitiJ .ipi :miittıahmd ııam •e beaabına olmak üzere 
pazarlıkla alınacaktır 

2 - Şartnameini parasız a1mak ve ömekleriaf g&mek fste-
,-enleria her Cin hmisyoaa gelmeleri. 

3 - İlk .amüaat llliWacı iJ lira 78 kuruftur. 
4 - İhalesi l4. 6. 937 Pazartesi günü aat ıs dedir. 

n maftkkat teminattan yanh ba1unan erzak ıs gun ~~~ açık 
ebiltme,.e konnwftur. İ9tekf ileria 14.6.1951 paarteaı ıunu saat 12 
ele FaJriilte~ müracaatJarL ( 1388) 1--.2358 

iLAN 
Manisa şehri elektrik tesisab 
birlik encümeni reisliğinden: 

ı - Jluisa tehrinde yeniden yapı1acak umumi elektrik tetıi
utmdan yaJııız: santral kısmı Nafıa Yeklletinden tasclildi proje, 
plln ve kefifnameJeri mucibince (578!5) lira keşif bedeli ile ka
palı .arf usalile eksiltmeye lııoau1aauttıar. 

2 - Bu ite ait prtname ve ewak fllıaJardır. A ·Eksiltme prt
umml ve huna merbut .bmmı we fermi pı1llalDC. teai1at projesi, 
B. llubvele projelli. C - P.lin ve projeler. 

1ateldiler bu evrakı 190 kurut bedel mukabilinde (Manisa ıeh
ri elektrik tesisatı birlik encümeni) reisliğinden a1ırlar. 

S - Eksiltme 21-6-931 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
16 da Manisa hülriimet konağında (Villyet Umumi meclisi sal~ 
nunda) toplanacak olan birlik encümenince yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2837 lira muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletinden a1ınm?f elektrik misatı müteahhitli• 
ği vesikası 

B - 937 yıJma ait ticaret odan YeSikası. 
S - Eksiltmeye gireceklerin bizat mühendis olması veya bun· 

lardan birinin fennt mesuliyeti ~tında ifin yapılacağı ve tesisat 
müddetince jşi bapnda bulundurulacağını teahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarda 3 üncü maddede yazılı aaattCJl 
bir saat evveline kadar Manisa hükümet konağı meclisi umumi sa. 
fonunda müteşeklcıl elektrik birliği reisliğine makbuz mukabi1inde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupJarm nihayet 3 üncü 
maddede yazılı saate kadar ~~ olmaar ve dlf zarfın mühür mu
mu iJe iyice kapatıımı, bulwımau prttu. Poat.ada olacak gecikme· 

A ) Eksiltme prtnımıeu. 
B ) .Maıkavele projesi. 
C ) Feoııi ve huaaısi $artname. 

D J Ketif cetveli. 
E J 2 adet pan. . • . 

ı t kl ·ı b c.:artname ye evrakı 0,78 lıra mukabılınde Mer. 
s e ı ere u -s-- • d 1 t b l L" 

keı: Hıfzıssıhha .Müessesesi muhasebesın en. '!e s an u un.anı 
S. S. merkezi levazim ırıüdürl~ğ5inden alabılır~er. - -

3 _ Eksiltme 5. 6. 937 tarı hinde Comartesı gunu saat 1 ı de 
müessesede yapılacaktır. 

4 _ Eksiltme kapalı zarf us~~ il~ yap~l~caktır. . 
5 _ Ekliltmeye girebilmek ıçın ısteklının :166 1.ıra 55. kuruş 

muvakkat teminat verme&i ve bundan başka aşagıdaki vesıkaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. . . . 

6 _ Eksiltmeye en az bir parçada 1~ hrah~ hına ınşaatı 
yapm!f o1doğuna dair Nafia müdürlüklerı~den. ~esıka alını, olan
la .e dc:aret o&wna kayıtlı bulunanlar gırebılırler. 

r 7 _ Teklif mc.ktubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saat. 
teJı bir saat en-eline .kaclar daireye getirilerek eksiltme komisyo
nu reiaJiiiae makbuı: m•kabi1inde verilecektir. Dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılınrf olması l!zımdır. Postada olacak gecik. 
meler kabul edflmez. (1226) l _ 2112 

Amasya C. MüddeiumumiliWıı
den: 

1 - Amaeya ceza evinin maU bir haziran 937 gününden 31. .s. 
t.37 aonana kadar beheri 480 çifti 960 gram itibariyle bir senelik 

122640 lcilo Amuya belediyesinin kabul ettiği ikinci nevi buğday 
ekmeği bu günkü belediye rayicine göre 10424 lira 40 santim mu. 
hammen bedeli ile 25. 5. 937 gününden itibaren 15 gün müddetle 
ve .kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Z - lsteJdi!eria. muhamen bedelin y~zde yedi buçuğu olan 781 
lira 80 kunıt nıabet~e para veya tahvilat Yeya banka mektnpla
rma malısu.s kanundaki sarahatı veçhile teklifnameye ekliyerek iha
le günü ~l.3_1! 8. 6. 937 Sah günü saat ıs e kadar Amasya C. müd
deiumumılıgınde toplanan lromi11yona VCTJ11Cleri ıa~ımdrr. 

S - ihale günü mücldeiumumilik daireainde toplanan komiS:. 
yona ~t. 15 den. 80nra ftrilecıek teklif ile teminat mektupları ka
bul edılmıyecektır. 

4 - ~~e 8: 6. .937 Sah günü saat on altıda Amasya C. müd. 
deiumumılık daıresınde toplanan komisyon huzurunda ya 1 caJrtır. pı a-

5 - Fazla izahat almak isteyenler Amasya C . .Müddeiumu · 
liğine veya o yer ceza evi direktörlüğüne ihaleden evvel ınümı. 
c:aatları ilan olunur. (1335) . ı . 228~a-

Apkaı·a YüliSek Ziı·aat Enstitiisü 
Rektörlüğünden: 

1 - Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesi ile 140 
müstahdeminin haziran 937 iptidasmdan mayıs 938 sonuna kadar 
bir senelik aabah, öğle ve aqam yemekleri kapalı zarf usulile 
eksiltmeye .konalmuştar. 

2 - 5-Huiıan-9J7 tarihine .rastlıyan cumartesi günü saat ıı 
de ihalesi yapılacaktu • 

3 - TeJebcnin beheri için 50 ve müstahdeminin beheri için 30 
kuruş günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

4 - Munkkat teminat1 tutarı olan 6656 liralık banka mektu
bu veya vezne makbuzlariyJe tekliflerini muhtevi zarflarının iha
leden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri ve i-
hale 1aatmda komisy<Jnda hazır bulunmaları. • 

5 - Panrlıfa gireceklerin '!490 ayılı Jmmn. 2 w J nci .mad. 
•leriade yaalr ftl8iblan ilk ı · wtlarını ihale saatinde M. M. 
V. Satın alma .komia70nuna ,cetiaaderi {1370) 1 • 2333 

ler .kabul eclilmu. (1190) 1-2053 

Serveti fünun 
1891 UYANIŞ Serveti fünun 

1891 

5 - Fada iuhat 'ft parasız şartnamesini almak isteyenlerin 
yilbeJc eıutitii daire müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

(1210) l--2206 

Devlet DemlryoDan ve 1.iımnlan Umlllll 
Müdürlüjü Sabnalma Komisyonu llinlan 

fLAN 
Muhammen bedeli (68.000) lira olan küçük yol malzemesi ile 

muhammen bedeli (25.500) lira o1an fÖIDİnuman takor:ları 9-7-937 
cuma günü saat 15,30 da ayrı ayn kapalı zarf malil ile Ankaıada 
idare binaıwıda aatı.n alınacaktır.. 
_ ~u işe &imıek isti!~lerin küçük yol mahemcsi için 4.650 ve 

tonnnuman takozJarı ıçın de l.912,50 liralık muvakkat teminat ile 
bnanun tayin ~ği ftl~r, remal gazetenin 7·5.1936 gün ve 
3297 numaralı nwıhasuıda mtıpr etmit olan talimatname dairesin
de alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar ko -
misyon reisligine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (125) kuruta Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde 
satılmaktadır. (1288) 1-2248 

KREM BALSAM iN 

Kumraı. Sanp1a, Esmer bel' tene tevafuk eden yeglne llhhl 
kremlerdir. Cildi besler. Çil. Leke YC 9irilceleri kimilen izale 
ecJer. Yarım nrrdanberi kibar mahfetıeria takdir ile kullan· 
dıkları uhbl ghellik kremleridir. 

KREM BALSAMIN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 

1 - Krem Balaamin yağlı Jtece için penbe renkll 
2 - Krem balsamin yi\ğsız gilndüz için beyu renkli 

Batya.ıarı: A.. İhaaıı Tokgö% 
47 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftalık ~simli ga· 

ıetenin Anbra'da .atıf yeri A K B A Kitabevidir. Se
nelik abone 10 lira, Sa ısı 20 kuru 

Pazarlıkla sabhk apartman 
EmJ.ak ve Eytam Banka.5mdan: 
Bankamıza aid, Ankarada Işıldar caddcsnide kiin Turhanbey 

apartunanı pazarlıkla satılacaktır. İhalesi 9.6.Sl37 çarşamba günü saat 
14 de Ankaradaki İdarei merkeziye binasında toplanacak İdare mec· 
lisi huzurunda yapılacaktır. Pazarhğa İstanbulda iştirak etmek 
istiyenler mezkur tarihte nihayet saat on bire kadar İstanbul şube-
miz direktörlüğüne müracaat etmelidirler. 

APARTIMAN: 187.50 me'tre murabbaı arsa üzerine bina edil
miş bir bodrum, bir zemin, dört esas ve bir üst katı havi olmak üze. 
re yedi kattan ibaret olup senede 8.000 sekiz bin lira irad teminine 
müsaid mtikeınmel bir akardır. 

BODRUM KATTA: Ap<!rtıman dairelerinin odun ve kömür 
depoları ile motörlü su mahzeni, bekçi ve kapıcı odaları ve aynca 
ikamete elverişli iki oda, bir koridor ve bir heladan ibaret iki daire 
mevcuddur. 

ZEMİN KATTA: 1 ve 2 numaralı daireler bulunmaktadır. Bu 
kısımda her bir daire üç oda, bir mutbak, bir hela ve banyodan iba· 
rettir. 

BJRfNCt KA1': 3 ve 4, ikinci kat: 5 ve 6, üçüncü kat: 7 ve 8. 
dördüncü kat: 9 ve 10 numaralı daireleri muhtevi olup her bir da
irede bef oda, bir mutbak. bir hela. bir banyo ve bir koridor bulun
maktadır. 

ÜST KAT: Önünde umu.mi çamaprlığı muhtevi ve 11 ve 12 
numaralı dairelerden müteşekkildir. 

Bu k1S1mdaki daireler: Uç oda, bir mutbak, bir heli ve bir ban
yodan ibarettir. 
. Apartımanın bütün daireleri su, elektrik, havagazı ve baııyo te• 

sıaatım haizdir. Annsör tesisatına müaid bir menfezi mevcuddur. 
Pazarlığa girmek istiyenlerin, ihale gününden eVYel dokuzbin 

lira dipozito yatmnaları veya o günkü borsa kıymeti üzerinden 
bankamızca kabulü caiz dokudrin lira değerinde esham ve tahvilat 
veya memleket dahilinde çal!fBn muteber bir bankanın kefalet 
:mektubunu vcnncleri .lizımdır. 3 - Krem Balsamin acı badem cündilz için beyaz renkli 

4 - Krem BalNlnin .:ı badem ;ece için peabe renkli. 
fNGfl.fZ KANZUK ECZANESİ. 

Beyof lu • İstanbul 

Apartımaru görmek iatiyeııleriıı · bpıcıya ve iula maHimat 
edinmek ve satış şartnamesini almak iatiyenlcr.in de itıale gününe 
kadar Ankarada Genel direktörlük emlak servisine veyahut 1stan
bulc1a şubemiz direktörlüğüne müracaatları ilin olunur. (1286) 

1-2214 

Erzurum Cumhuriyet Halk 
>artisi Başkanlığından : 

1 - 10 - 6 • 937 perşembe günü saat on beşte Err:urum Cumhu 
riyet Halk Partni binası .dah.ilin?e müteşekkil eksiltme komisyo
nunda 65.000 altmış beş bın lıra ınşaat bedelli olan halkevi binası 
ın.aatı kapalı r.arf usuliyle <eksiltmeye çıkan1mıştrr. 

2 - Evrakı fenniyesini görüp okuyarak isteyen istcldilcr Trab
zon ve İstanbul Nafıa Müdtirlükleriyle ücüncü umumi müfettiş • 
lik Nafıa Müşavirliğinde okuyabilirler. 

3 - Muvakkat teminatı 4500 dört bin beş yüz liradır. 
4 - İstekliler. ıresmi gazete~in 7.5.936 gü_n ve 3297 sayılı nfü,. 

hasında ç.ı~an. talimatnameye gor7 9_37 ~ene~n maliyesine ait olup 
Nafıa Vekaletınden almmıs ve ellı hın hralık yapı işlen yaptığına 
dair vesikasını ihtiv~ _etmek şa:ti-..·lc. 2490 sayılı arttır ıa ve eksilt
me kanununun 32 nıcı maddcsındekı sar&ıhat dairesinc.e tanzim e
decekler~ :~'klif mektuplarını biri!1ci maddede y~z~~ı 10.b-937 per • 
şcmbe gu:ıu saat 14 de kadar komısvona e} .ce muhurhi oldugu hal
de vermeleri lazımdır. 

5 - Postada gecikmeler kabul edilmer:. (2814) 1-2193 

Ceyhan Belediyesinden : 
1 - 26 numaralı istasyon caddesirun çarşı mcbdeinden itibaren 

O + 430 - 1 + 106 kilometresi arasında 676 metre uzunluğundaki 
eski şose sökülerek yerine yeni olarak Toprak kale bazalt ta~ından 
paket kaldırım 'V'C kısmen arnavud kaldırımı yapr.lacak ve iki yan
larıma bordur dizilerek bir taraflı beton tevetuvar inşa çdilecektir. 

2 - Bu inşaat ve ameliyatın keşif tutarı (17832) lira 58 kuruş
tur. 

3 - İhale J.6.937 salı günü saat 14 de belediye salonunda da. 
imi encümen huzuriyle ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. ' 

4 - Eksiltmeye girmek için isteklilerin, Nafıa vekfüetinden bu 
gı'bi ifleri yaıabileccğine dair 937 senesine aid ehliyet vesikası 
istihsaJ etmiş oJmaları meşnıttur. 

S -1ıtekliler teklif mektuplarını ihale saatinden önce 2490 nu
maralı (artırma, eksiltme ve ihale kanunu) hükümlerine uygun su
rette ihzar ve temhir ederek ihale saatinden önce encümen reisli
ğine tevdi etmiş olaaldardır. 

6 - Saat 14 den sonra ~lece kteklif mektupları kabul edil
meı: ..e postada vuku bulacak tehirler nazarı itibare alınmaz. 

'I - Bu ifiıı muvakkat teminatı (1337) lira (75) kuruştur. 
8 - Fazla izahat almak; şartname ve projeleri görmek isti·•en

ler hergün mesai saati içinde fen işleri bürosuna baş vurabilirler. 
(1307) 1-2242 



TÜRK Hi\VA KURIJMU 

PıYANGOSIJ BüYUK 
2. ci keşide 11 - Haziran - 1937 dedir. 

4 o. liradır 
Bundan başka: 15.000, l2.000, 10,000 ir.al.ık ikrami
yelerle (20.000 ve 10.000) 'liralık iki -adet müKiffa.t ar. 
dır. 

Ayrıca: (3.000) liradan baslıy.arak (20) liraya ka
dar büyük ve küçük birço'k ikramiye1erle amor.tileri 
havi olan bu zengin plandan istifade etmek için bir 
bilet almaktan çekinmeyiniz ... 

ÇETELERlNID----~• 
( Sakarya Eczane sinden yaptrnnız. Her isteai

ğiniz yerli ve Avrupa ilaçları bulunur. Resmi, hususi müess~ 
sata azami kolaylık gösterilir. Ulus, Halk sineması sırasında 
Telefon: 2018 

Iıı 
.. 
ısaı~ ar A 

as mu 
:!ı 

Flober fişekleriyle Aıv nuilzemesi satış .:fiatlarmaa bir :mı'"k
dar tenzi.at yapılmıştır. Ffat1arı -degişen emtia isim1eriy1c J :Ha
zirnn 937 den muteb:ı yeni Ifaflıın n§a,gıda yazrlrnır. ;tıan olunur. 

1 Haziran'.937 den 
itibaren tatbik edi· 
lecek satış fiatı. 

Kuruş S. 
En 5.la kaı:aıav bar.utu Kiloluk kutusu 220 
,, 
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9 m m ., Tek şarjlı 
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" ..,, 

" 

Kırmızı :renkte ıliilis av kovanı 
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" 

Av kovanı 
'furuncu , ,, ,. 
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::ı 4 
1 
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1/4 
1/10 
1 
1/2 
1/-l 
1/10 
1/4 
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70 m/m 
65. /m 

Yeşil renkte Ginek markalı av kovanı 
Kııyısı ,, av kovanı 
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" .. ,. 
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" " Ailedi .. 
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" Paketi 
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" 

Yu:.-ş ~ ~ bqyi.ı Jrnpsül~ü "aV ko ,, 
,, ,, "' , , ve tapalı ,. 

Kuı:şunı ıı. v .kovanı ,, 
Do1 u kırmızı av fişei:i Adedi 

n Mor ,, ,, ,. 
,, Turuncu ,. ,, " 
.. Kayısı ,, .,. ,, 
,, Kurı;;unı ,, ,, ,, 

Keçe tapa .................. .................................... Yüz -atletli 
Yağlı ~• ...................................... ... ............ ..... ,. 
Yaglı takım tapa .............................................. paketi 
Kapalı k~sül .................................................. ıkutusu 
Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av kovanı paketi 
AV SAÇMASI: 
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50 

'150 
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1 25 
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m>O 
1'225 
ın 

7 50 
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6 50 
fi 
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25 
50 
60 
65 

275 

3 kiloluk toruası 
1 , kutusu. 
1/2 ., kutusu. 

(1373) 

.150 
"50 
25 

1 - 2334 

emırciB e e eıs iğinden 
1 - 4975 lira 65 kuruş kıymeti muhammene ve keşifli ınez • 

baha inşası 20-5-937 perşembe gününden itibaren 5.6-937 cumartesi 
günü saat 16 ya kadar müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işe ait fi<ırtnameler mı.ikavelename nafıa i§leri genel 
şartnamesi ke · ve hulasai keşıf cetveli proje mezbaha yapı ıni • 
zamnamesini iste lileı Demm:i elcdiyesinden görebilirler. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 373 lira 18 kuruş 
muvakkat teminatını vermiş ve bu gibi 5000 liralık inşaat yapmış 
o u unu g · erir mu e tlik ves'l ı ibraz e.tme:li şarttır. 

4 - lhale 5 6 937 cumaretsi günü saat 16 da Demirci bele -
diye daııe ind~ encum n huzurunda yapılacağından isteklilerin 
gc l ı i . ( l..ıl3) 1-2255 

il 

o ıı ıu r. 
(•lrcıal .c 

U!LU~ ========================================:~=======ıı 

1 
Kap~:Zarf11Isuli.}'j e Ek~~~~°:1 · 
NllsJGLA NAFMDlJREK ORUUGUN EN 

ıl - ;20.5.1937 erşembe günü -ihale edileceği ilfin 'Olanan Muğla 
.vileyeti mecltczindc :yı\}Jtır.tlacak 34695 lira 75 kuruş keşif bedelli 
hususi raare ve lJ53b5 tra~ ~ruş keşifbedclli bıilkevi lbi:na'ları ek
siltmesine istekli çıkmadığmdan buna aid müddet 14.6.1937 pazar
tesi günü saat on altıda ihale edilmeat üzere uza 

Ke§if bedeli ceman 81061 lira 58 uruştur. 
.2 - Bu işe aid evrak şunlardır: 

- Eksiltme şartnamesi, 
-!Mukavele projesi 

C - ~~ındırhk işleri genel şartnamesi 
lD enni ve hususi şartname, 
ıF - Silsilei fiat keşif hulasa cetveli, 
stok1iler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde Muğla Nafıa 

müdürlügünden alabilirler. 
"3 - Eksiltme 14.6.937 pazartesi günü saat on altıda Mugla viia

yeti Claimi encümeninde kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 6079 lira152 kuruş1uk muvak

ikatttemimıt vermesi ve .ıafıa vekaletinden alınmış müteahhitlik ve
sikası ve:ayrıcn;clli bin liralık yapı ıişlerini başardığına 'dair-vesika 
göstermesi liiznndır. 

5 - İste:ltlilerin ]{lif mektuplarm üçüncü maddede yazılı sa. 
-atten bir saat e.veline .kadar encümen reisliğine makbuz mukabilin
ae vermeleri muktnzıarr. P.ostada olacak gecikmeler knbul edilmez. 

1-2299 

! tısat v; kaletinden: 
Cumhurıyet Merkez bankası kanununun 63 üne.Ü maddesinin .D. 

~1kras1 mucibince ticaret odaları namına bir idar.e meclisi -azfumım 
.:intihabı 1 haziran salı günü saat 10,!30 da ve mezkur maddenin E . 
ıkrası mucibince zirai kooperatifler namına iki idare meclisi aztl.

sının intihabı aynı günde saat 11,30 da İktısad vekaleti binasının 
konferans salonunda icra edilecektir.. 

Ticaret odaları ve vilayetler murahhaslarının yukarda yazılı gün 
ve saatlerde intihab yerinde hazır bulunmaları rica olunur~ 

İnhisarlar umum müdürlüğünden~ 
1 - İdaremizin paşa bahçe fabrikasında şartnamesi mucibin

ce yapılacak 16559 lira 71 kuruş keşil bedelli amele yemekhane· 
sinin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 7.5.937 ta;ihine raslayan pazartesi günü saat ıl5 
de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesinaeki :alım komısyonun
da yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1242 liradır. 
4 - İhale evrakı 83 kur.uş :mukabilinde inhisarlaT :in~at ube· 

sinden ve Ankara bnşmudür~<Tündcn ..alınabilir. 
5 - İstekliler ihaleden en az iki gün evvel bu gibi işleri mu. 

vaffakiyetlc yaptıklnrma :dair :resITU vesaik ile in1ıisarlar inşaat 
şubesine müracaat e'dip ehliyet 'Vesikası almaları. 

6 - Mühiirliı te'k1if mektubu kanuni ve ehliyet vesikalan ile 
::muvakkat teminat :n :casmı ihtiva edecek olan kapalı zarflar ihale 
günii en geç saat tam H 6elkaClar yukarda adı;gecen alım komisyonu 
başkanlığına makbuz mukabilinde VC'filmiş 'Olmalıdır. (2835) 

1-2202 

emur aramyor 
Sigorta muhaselıe ve muamelatına aşina bir memur aranıyor. 

J.{uW<'etli almanca bile.ulu tcn:ih olunacaktır. 
Anafartalar caddesinde 111 numaralı Halil Naci Mıhçıoğlu ma

ğazasına miiracaat. 

Alı ı.: ı·a e leis ·i!indeıı: 
nttll tatili kanunundan istifade eden ticaretbanelere verilen 

ruhsatiye müddeti 31.5.937 tarihinde bitiyor~ ..Bu .günden itibaren 
bu ruhsat iyelerin yenileştirilmesine başlanılmıştır. Alakadar arın 
şimdiden eski ruhsati} elerini bir istidaya iliştirerek müracaat et. 
ımeleri lazımdır. Yeni sene için ruhsatiye almamış olanların tica
r.ethaneleri haziranın birinci güniinBen ıitibaren pazar günleri ka-
patılacaktır. ( 1299} .J.-2217 

· ı hisarlar 
Baş i\lüdürlüğünden: 

Akçakoyunlu tuzlasında bir numaralı havuzun '2306 lira 9 ku. 
ruş muhammen bedelli keşif varakasına ôre tamiri .açık eksiltme
ye konulmuştur. Taliplerin bedeli muhanunenin _yiizde yedi buçu· 
ğu olan 173 lira ilk teminat paralarile birlikte 10.ti.937 tarihinae 

at rs ile id emizde 'toplanacak komisyona gelmeleri ve şeraiti 
anlamak i~in de hergün tuz fen şubemize veya mahalli tuzla me· 
'Inurluğuna müracaatları ilan o1unur. ( 1282) l-.2227 

1 - Yapılacak inşaat Afyonkarahısar belediyesme aıt 19789 
lira 68 kur bedeli ke ifli hayvan pazar yeri inşasıdır. 

2 - Bu inşaata aıt şartname plan harita ve diğer evrakları leş 
lira bedel makabilinde Afyon belediyesinden almacaktır. 

3 - ,Bu ins.aat 1 .5 1937 tarıhinden itibaren 4 6 1937 tarihine 
kadar yirmi gun müddetle v.e kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko
nulmu tu. 

4 - İhalei katıyesi 4 'O 937 tarihine rastlayan cuma günü saat 
ae Afyon karo ısar be ediyesi encümenince icra kıhnacakt r. 

5 - lsteklilerm • rtrrma ve e csiltme ve ihale kanununun ka -
palı a f hakkındaki iıkiimlerine tamamen rıayet ede1-ek ihale 
tarihinden bir saat ev eline :katlar .znrflarını vermiş bulunacaklardır. 

6 - Teminatı muvakkate 1500 liradır. 
7 - Fazla malfımat almak isteyenler tahriren veya şifahen her 

gün Afyon !Jtarahisnr belediyesine müracaatla istedikleri malfımatı 
alabilirler. ('291'7) 1-2257 

A 
Hazine ~amma r.miısadereli olup Ankara orman müdüriye ·ı 

depolarında ve Ycdieminlerde mevcud bulunan 1098 adede muadil 
14 metre mikab 643 desimetre mikab rru.ıhtelif ebadda sam keres
tesinin beher metre mikabı 20-30 liradan 29451 kilo kaı;ışık odun 
'le 2432 kilo ~ oaununun beher kilosu 50 şer paradan 4280 ki
lo meşe kömürü ile 130 kilo çamkömüriinün ve 3595 ki)o karIŞT~ 
kömürünün behe Tlölosu S kuruştan ve 2560 kilo çıranın beher ki. 
losu 2 :kuruçtan 5 adet çam düğeninin beher adedi 2 liradan, 60 a
det çam boyunduruğunun beher adedi 25 kuruştan yirmi gün mülJ. 
detle a.Çik arttırmaya .cıkarılmıştır. Şartname ve müzayede kaime
lerini görme1t istiyenlerin her gün Ankara orman müdüriyetine 
mümcantlan : 

hcılnrnı :yüzde yedi buçuk teminat akçalariyle 14.6.1937 günü 
aat 5 de :nkara arman müdüriyetinde müteşelkkil komisyona 

müracaatlam ilan olunur. (1361) 1-2316 

ra ın 

hanesi baş ahi 
. _.. 
ı!!ın eıı: 

Hastanenin 937 mali senesi ihtiyacı olan aşağıda cins, mikdar, 
tahmini fiat ve eksiltme şekilleriyle mnva~t teminntları!}'JUilı 44 
kalem erzak ve saire 15-mayıs-937 tariliinilen 31-mayıs-937 tarihine 
kadar onbeş gün müddetle eksiltmeye konulmuştur . 

Şartname er !A111rırrırda ~ümune hastanesi baŞtabipliginden ve 
İstanbulda Sıhhat ve İçtimaı 'IMnav.enet MifıHiTlügünde göriılcbilir. 

1Eksi1tme 'i2 • Hazrran - 937 çarşamba 'gÜnÜ sırat 10 'da ~nkara 
Nümune hastanesinde te,şekkül eden hususi komisyonda yapıla • 
caktrr. 

DtKKA!:.r: , 
Muvakkat teminat olarak para ve parn.ınahiyctindeki ı:vrak ko

misyonca alınarmyacağmdan bunları vermek istiyenler ihale _gı.i -
nünden evvel hastaneye müracaat ederek teminaflarmı 'Maliye V<e
ldi'leti "Yezıresim: "Yatıracaklardır. 
Tahmin -cdi- Muvakkt 
len fiat teminat 
Lira K. Kilo Lira K. 

"Cinsı Eksiltmenin ş.ekli . 
~ 50 63000 500 Birinci nevi has ekmek Kapalı 

zaif u u1ile 
7.1.l 50 

113300 

'700 
3600 
6UCJO 
mo 
320 

2800 
2475 

65 
~60 

120 
36 

600 
:27.0 
150 
500 

90 
'.:200 
:goo 
1800 
4400 

275 
1280 
2400 
460 
240 
80 

350 
250 
300 
10 

'3UO 
600 
312 50 
900 
lDO 
200 
240 
125 
560 
550 

23200 

84083 50 

5000 
38000 

54 Francala 
.997 50 Koyun eti 

·woo 
4000 

4lfUOO 
"2700D 

lOCTO 
10000 

5500 
ıSOO 

2000 
o 

300 
1000 
ıuon 

500 
:20UO 

300 
~ 00 
2500 

~0000 
'4.iOOO 

1000 
16000 

40UO 
23000 
8000 

400 
.soao 
'20lJO 
4000 
zoo 

3000 
4000 
2500 
6000 
.1000 
1000 
4000 
2500 
800 
500 
800 ton 

52 
270 
•m5 
3H 
:24 

'.210 
185 

5 
19 
9 
2 

60 
20 
.J. l 
37 

7 
15 
67 

135 
330 
20 

-Y-6 
ıso 

34 
.l8 

6 
'26 
"18 
22 

22 
45 
23 
67 

7 
15 
18 
.9 

42 
41 

1740 

Ente~ 

m r 

50 Kuzu 
Sade vağ 
Süt 

25 Y'.oğU1"1', 
Kesme ker 
.:r o z ş.c ket' 

65 Sabun 
lBirinci p9.Vi un 

50 .Kuru fa~u!y.a 
oh ut 

70 "Mercimek 
)Kuru katys1 

"25 Makarna. 
.25 Şehriy.e 
30 · rin,ç unu 

ışasnı 

O maşır .saflası 
50 llknzin 

Tuz 
P.irinç 

65 Kuru üztlm 
P.atates 
Tuvuk aöet 

50 Yumurta ,, 
.Limon 
Salça 

l25 Kuı:u !\olan 
"7 5 Semiz :crtu 
50 Ispanalı 
75 Havuç 
50 Kabak 

ill.atlrcan 
50 Domates 
50 ::Dazc fasulya 
~o a',aze bakla 

.T.a2e bamyıı 

.Prasa 
40 Lahna 

ZeytiQ yağı 
25 Kuru fuımya 

Kok kömürü 

(1215) 
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K . '2aTf usulile 

1-2109 

Görmi:ş olduğunuz madeni krom yazılar mağazamızda 
satılır. Telefon: 1847 

Yıldız Tecimevi: Ulus Meydanı 6 
1-2305 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden : 
ı - 1. 6. 937 Salı günü saat 15 de kapalı zarf usuliylc eksilt 

nıesi yapılacağı ilan edilmiş olan Çamaltı tuzlasında yapılacak 
elektrik santralı tesisi işi 15 gün müddetle tehir edilmiştir. 

2 - Eksiltme 16. 6. 937 Çarşamba günü saat 15 de Kabataşda 
kain levaznn "UlüdürJügündcki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - iBu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif lzmir 98j)00 liradır. 

4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 
5 - Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

.mübayaat şubesinden ~nkara ve İzmir Başmüdürlüklerinden alı• 
nalıilir. 

6 - İsteklilerin fenni artnamede yazılı takatte bir gazojen 
tesisatı yapmış oldukhırmıı dair x:esmi vesikalarını ve şartname .. 
ye uygun :olmak üzere izhar olunmuş fenni teklif proj crıni tet
kik edilmek üzere eksi1tmc gününden en az 15 gün evveline 'kadar 
İnhisarlar tuz en şube i müdürlüğüne v rmelt ri ve muna aya 
g'rebilmek icin münakasadan azami iki gun e' •;eline ar tek· 
li lerinin muv r · bulundu v una dair mezkur ş Jbeden vesika al· 
m.atar.ı 1 ımdır. 

7 - 'Mühürlü teklif me~ 
ile mu k t t in t ak "İni i 
en geç ihal- g" ü tam saat 1 
m' von ba nl makbuz azı~ 
drr. (29 ) 

~L~~~a s 
Şark &orman Türk Anoaim Şirketinden : 

Ergani - M.aaeni istasyonundan seJiiS yoluyla 25 kilometre 
mesafede Guleman 'Krom madenleri civarmda inşa :edilecek 43000 
lira bedeli keşifli sekiz bina k~alı .zarfla 'IIUİnakasaya konmuştur. 
Teklifler 10.6.937 sacrt on dörde kadar Guleman'da Sark Kromları 
Türk Anonim Şirketi Mücliirl4güne verilmelidir. Münakasa evra• 
kı Ankara'da Eti '.Barik Sekreterliğinden, Guleman'da Sirket Mü • 
dürlüğünôen beş lira mukabilinde alınabilir.. 1-2303 

Arnliara sehı · 
' 

Yenişehirde 1324 numaralı adada 377rım:tre murabbaı ~üsatin 
deki İmar müdürlüğüne ait iki numaralı :parsel açık arttırma ile 
satılacaktır. Beher metre murabba"! b~ lita 'IIluhaınmen kıymetin 
de olan bu arsanın 'haleşi 4 haziran 1937 cıvna.günü'Saat l7 de ya• 
ınlacaktrr. !I'a1iplerin teminatı muvakkıtte1eriyle birlikte müracaat,. 
mı i1Hn ohınur. (1228) -2143 
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satışına haşlanmiştır. Yıldız mağa-6 AY TAKSiTLE BISIKI.ET zası Ulus meydanı No 6 Telefon1847_ 
... 

Jandarma genel komutanlığı Ankara sabnalma 
komisyonund:m: 

Şartnameleri paraazz olarak komisyondan alınabilecek olan cim, mikdar, muhammen bedeli, Uk temi-
nat, alı~ t~rzı, (Ün ve aaati •tafıda yazılıdır. • • 

İıteklilerın ıartnamelerinde yazıldığı §ekilde belli ıününde teklif mektublarmı komıayona velllllf ol
Jnaları. 

BeherinJn muhammen İlk teminat İhale tarihi Eksiltme 
.C!NSİ Adedi Beheri Kğ. bedeli Kğ. Adet Lira Kr. Gün Sa. teldi 

X~ç~k kazan 50 kişilik 40:50 12:13 150 Kr. 
Küçuk kazan 30 kişilik 40 :50 9 :10 ıso Kr. 
Kulplu kapaklı bakraç 50 ·80 3 :3.5 150 Kr. 

168 7S 1/6/931. pazartesi 10 açık elrsilt. 

Mahruti çadır 300 63 Jira l417 50 
Portatif çadır 3000 7 lira 1575 

7/6/937 pazartesi ıs kapalı -zarf 
8/6/937 salı 10 ,. " 

Kaput kilrklenme:d soo kısa 11 lira 1462 50 8/6/937 .. 15 " " 
Kaput kUrklenmesi 1000 uzun 14 lira (1268) 1- Z200 

.En bot meyva tmucım. ınld
buı defeder. Mide, bafıruk. be 
raciğerden mütevellit rahatsızlık· 
lan önler. Hazmı kolaylaftınr. 

1nıiJiz Kanzuk eczaneti 

1 s:~~:1:.ı~~=:::~ 
yukarı öveç yatağı mevkiinde 
yan yana iki evli akar sulu ve 
havuzlu bağlar ayrı ayrı ve iki
si birden kiralık ve satılıktır. Ta-
liplerin Halde 4 No. ya 
Tel. : 2368 1-2345 

Doktor - Bakteriyoloi 

SalAh Demirel 
Dahill, sari butaJıklar, 

idrar, kan, balgam cerahat ve 
sair tahlillerle beraber. Kara
oğlan • Zencirh Cami karfı-

arnda. 

.--ıUnderwood-
Y azı ve heaab makineleri 

Ankara acentaıı 

AKSA kitabevi 
Yazı makineleri tamir edilir. 

Tel : 3377 -

Kirahk Ev 
Apğı Ayrancıda 3 oda bir 

mutfak havadar ve .kullanıJlr 61 
No. lu ev kiralıktır. Hava Kuru
munda Bay Nadire müracaat. 
telefon : 1556 1-2337 

Mu.ıyene saatleri: 12-14 16-19 ----------------------
Kiralık Odalar 

Kutlu apartımanı Atatürk 
Bulvarı Yenitehir. 

1-2322 

Satılık Arsalar 

1 
Muhtelif eb'atta satılık arsa-

lar. Mür. Tel : 2391 
J • 2346 

-------------------------------------------------
Jandarma genel komutanhğı Ankara 

sabnalma komisyonundan: 
1 - Aşağıda yazılı iki çeşit etya hizalarında gösterilen günlerde kapaJr zarf usulü ile satın alına • 

caktır. 
2 - Karyola şartnamesi parasız ve fanila şartnamesi altı lira brplığında komisyondan alınabilecek 

bu eksiltmelere girmek isti yenlerin hizalarında yazılı ilk teminat Sandık Makbuzu veya Banka mek
tubunu ve prtnamede yazılı vesıkaJar içinde bulunacak teklif mektuplarını eksiltme vaktinden en 
ar bir saat evvel komisyona vcrmi~ olmaları. 

Cinsi Midarı 
Yün Fanila 60,000 tant 

Tahmin bedeli 
Lira 

120,000 

~artname bedeli teminatı ihalesi gün Saat 
Lira Lira 
6 7250 16-6-937 Çarşamba 10 
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SOFRADA 

ı"'" .. "" 
~IMUfUUllt 
CL~ltllt 

l'A«ET\.lılllt 

Altlı üstlü demir 
Karyola 500 tane 11,000 

(1374) 
o 825 16.6-937 Çarşamba 15 

2-2352 iNHiSARLAR SOFRA TUZU 

Fakat MUTFAKTA •• 
i N H i s A R 

MUTFAK TUZUNDAN 

ŞAŞMAYINIZ! 
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İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENi 
BU GECE 

AŞK ŞARKISI 

Kasiyer ve Daktilo Aranıyor 
tezJra"htar . Çabuk ve iyi yazan bir da.k. 

~ tilo alınacaktır. Ulus ilan me. 

Bayan Aranıyor 
Satış mağazalarımızda çalış

tırılmak üzere kasiyer ve tezgah
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin şartlarımızı öğrenmek ü. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et· 
mel eri. 1-2281 

StNEllfALAR 

murluğuna müracaat. 1-2282 

İşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp şehir dahiline tevzi edecek 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
~a::dır. T~lib olanlar Orman çift· 
Jıgıne muracaat etsin. 1-2347 

HALK 
BUGÜN BU GECE 

Milano Operasrnm en me§hur ve en 
tatlı sesli tenoru 

Bütün dünyanın filmlerini sonsuz bir 
kahkaha tufanı içinde seyrettikleri ve 
candan alkışladıkları iki sevimli komik 
'llASTI BACAK - DÜSTABAN'ın 

GONDOZ 
DANS iÇiN YARA TJLMIŞ 

Bat Rollerde: Dünya Dans Kıraliçeai 
ELEANOR POWELL 

Bu filmi görmek için gündüz 
matinelerinden istilada ediniz 

AYRICA: RENKLİ MİKİ 

en son çevirdikleri 
PAT· PATAŞON SiRKTE 

İlave: İngiltere Kıralı S. M. VI. cı 
Jorj'un Taç Giymesi münasebetiyle 

lngiltere Kıralının ihtişamı 
Halk Matinesi 12.15 de 

KARIMI BEN ÖLDÜRDÜM 


