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Büyük Şef rAfafürk'ün·-1 KAMUTAYDA 
Trabzon ziyaretinden l tezkeresinden 1 

i Bünyelerinin metanetini Ye mu - i 

Ç O k m em n U n ! vaffakiy~tlerinin temeli~ t~kil e- ! 
! elen genıı çalıpna ve ücan e1a1lar t 

~ b • ı • d • ı ! dalı.ilinde idare edildikleri ve mem - ! 
! leltetin diğer mmtakalannda da f o d u g u n u 1 d 1 r 1 er : müma•;Jlen ..... edildiii ıakdUde ı 
i tecriibelmni müıbet İf sahasından i 
i alan bu müeueıelerin; ziraat uıul· i 
i lerini düzeltme, iıtihsalib arttırma i 
i ve köyleri kalkındırma yolunda i 
i devletçe alınan ve alınacak olan ted- i 
i birlerin büınü intihab ve inkitafma i 
i çok müsaid birer amil ve meıned i 
i olacaklarına kani bu!unyorum ve bu i 
i kanaatle taıarrufum altındaki bu i 
! çiftlikleri bütün teıiıat, hayvanat ve ! 
f demirbaşlariyle beraber hazineye ! 
! hediye ediyorum. t 

Atatürk'ün yüksek 
hareketleri büyük 

gösteriyle karşllandı 
Atatürk' ün Başbakanmuza gönderdikleri Atatiirk'lin ~iftliklcriui hazneye 1ıediyc cttikforirıe dair kıy-

metli tezkereleri okundu, İsmet lnönii hu iilicenab hareket telgraf dün 

İnönü çok 

Kamutay'da okundu, İsmet 

mühim s ö z 1 e r s ö y 1 e d i 
- -------~------~------__;;__ __ ~--------

Kamutayın dünkü toplantısında, Şef Atatürkün bütün çiftliklerini 

.kar:>ısmda hi leriııi mılath ve bunun yiik ek mana mı tcba

riiz cttirtli, birçok mchuslanmız söz aldılar, Hüyük Öndere 

hazneye hediye eden tezkereleri okunup, Kamutayın minnetle dolu sa
mimi hislerinin ve derin te§ekkürlerinin Ulu kurtarıcıya arz{ alkıtlarla 
karar altına alındıktan sonra Başbakanımız kürsüye gelmiş ve Atatür
kün son seyahatlerine aid intibaları hakkında kendisinden telgraf al
dığını söyliyerek demiıtir ki: 

knr :ı: • şiikraıı ,.e minnet hi lt•rini bildirdiler. Kamutay sürek

li alk1.,Jar ara mda Hiiyiik Öndere şükran ,.c minnet bi leri· 

f .•• ,. nin bildirilmesine karar verdi. 
"- Bu telgrafın meali Yüksek 

heyetinize sevinç verecek mahi· 
yettedir. Müsaade ederseniz ka
tibe verelim, ol<usun. (Hayhay 
sesleri.) 

Atatürkün telgrafları şudur: 

BAŞVEKİL İSMET INÖNÜNE 
"-Üçüncü Umumi Müfettiş 

Tahsin Uzer'in vuku bulmuş olan 
daveti üzerine şark vilayetle;in~ 
görmek üzere haziranın sekizıncı 
salı günü İstanbuldan Trabzona 
hareket ettim. Trabzon - Erzurum 
yolu üzerinde, bu yolun daha mü· 
kemmel bir hale ifrağ maksadile 
başlamış olan yeryer inşaatın he
nüz ikmal edilmemiş olduğunu 
gören ve bu mani sebebile bütün 
müfettişlik mıntakasında seyaha
timin müşkütatrm takdir eden u
mumi müfettiş Tahsin Uzer, ~e
nim bu seyahatımda yolumun us
tünde bulunmayan yerlerin aske
ri, mülki mahalli parti ve kültür 
mümessillerini dolgun heyetler 
halinde Trabzona toplayabilmek 
zeka ve inceliğini göstermiş bu
lundu. Perşembe günü ~~lathane 
karşısında o civarın enerJık ve te· 
miz halkı tarafından bir filotilJa 
ile karşılaştık, setamlaştık. Onu 
mütcakib Trabzondan karşımız~ 
çıkan bir filotilla, başta Umumı 
müfettiş Tahsin Uzer ve. Or~u u
mumi müfettişi kıymetlı Kazım 
Orbay ve her ikisinin arkadaşları 
bulunduğu halde beni ka.~tladı ve 
birleştik. Trahzona gelışı~ bun
dan evelki iki gelişime ı_us?etle 
müstesna bir tertib ve ınt~~ 
gösteriyordu. Rıhtnnda ev.v~la bu: 
tün Umu mi müfettişlik ıçınde~ 
yukarda işaret ettiğim. bütün valı
ler ve yakın viiayetlenn kay!11~
kamları ve her vilayet merkezının 
belediye reisleri ve halk mümes
silleri ile karşılaştım.,, 
Şarkın •elam, .evgi ve •aygıa 

"Bütün bunlar, şark vilayetleri 
( Sonu 4. üncü sayfada ) 

r 
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Büyük Önderimiz Atatürk bugünhazneye hediye ettikleri çiftliklerini böyle çalışarak kurmuşlardı ............................................................................................... 
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~ Kamulaw BlwlL Dnclerlmlı AlallrL•e 1 
~ mlnneUe dolu ,ıfu.an L;sfe,;.; anecllwor j 
• • 

«Kamutayın verdiği karardan parçalan> • • • 
• • • • • ! Büyük kurtancı Atatürk, memleketin zirai kal~ lunuyonu: ve Atatürkün çok yüksek mani ihtiva : 
• kınmasına bir yardım olmak üzere yıllardanben eden bu lutuflarmın Kamutayda uyandırdığı derin : 
! bizzat uğratarak yetif tirdikleri çiftlikL:ri v_e iç~~~~ heyecanı birlikte yqıyonız. : 
• bulunan fabrika, hayvanat, alit ve aaırenın hüku- Kamutayın minnetle dolu samimi hislerinin ve : 
! metin ziraatin inkipf ve tekamülü uğnmdaki ted- UI H ı· k. • • l ı.. · ı derin t..-kkürlerinin u a u arımıza arzını • • birlerinin muvaff akiyetini ko ay~tırma gayeııy e -·,.- • ! devlete ihda buyurduklarını fU anda öğrenmit bu- Yük.et Riyasetten rica ediyoruz. : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kamutay dün B. Refet Canteı: (Bur 
sa) nın reisliğinde toplanmıftır. Sam. 
sun sıtma mücadele sıhhat memurJarm.. 
dan B. Abdullah Seçkin hakkındaki ar
zuhal encümeni mazbatasiyle, Ankara 
ve civarı au tesisatının tamamlanması. 
muamele vergisi kanunun bazı maddele. 
rinin deği§tirilmesi ve bu kanuna ban 
maddeler eklenmesi hakkındaki proje 
ile kazanç vergisi kanunlarında defi. 
§İkliJr yapılmasına dair olan projeler .,. 

tilrk gemi kurtarma anonim tirlı:ıed tef-

(Sonu 5 inci sayfada) 

Fıkra 

Çiftlikten .. 
Ataturk'ün büyüle kararları yardır: 

bu kararlar karıısrnda birçok iradeler 
durakalmıltır. 19 mayıs, Sakarya, Daa 
Juprnar, nihayet ayrı ayrı bütüa iakı. 
l§blar hep böyle ikinci sınıf azimleri 
donduran kararlardır. 

12 sene eve/ herkes, bütün ufuklara 
doğru, sarı, yalçrn ve kısır uzanıF gi
den bu toprak fölü kar§ısında yau ii
midsiz duşünürken, o, şehrin yambıt

şında sulak ve agaçlrk bir ziraat ml
muresi yapmağa karar verdi. Şimdi 

manzarasında, Eskişehirden; .Anadola. 
nun §Brk srnırlarrna kadar gidea va. 
tan parçasınrn ye~il hayalini gördQği. 
müz çiftlik sadece uzun bir .md d .. 
ğil, yaratıcı bir Jcarar eseridir. At.diri 
onu hükümete hediye etrMkle, sirut 
inkılabçllaunı vazifeye çağıtf10r.• ,,. 
ziraat mlmuresinin hududlat1ru mem

leketin, ~ark, garb, fİmal ve ceaub, b .. 
tDn sınırlarına kadar genişletmek/ Ba. 
tün zahmetlerini o çekti; nimetleria. 
den biz istifade edeceğiz. Tara,.. 
bir zamanlar zahmetine tel: bafı• 
katlandığı bir mücadelenin bl7le 6&. 
nimeti değil midir? .AtatDrk'e ad~ 
onu övmek, eserini korumakla defil, 
i~aretinin manasını anlıyarak, om a 
zamanda bütün memleketi bir sinat 
mamuresi halinde göstermekle borcu. 
muzu ödı'yebiliriz • • F. R. Atav 
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Günün içinden: 

Ahmet • 
aşım 

Andre Gide, büyük İrlanda edibi Oscar Wilde hakk.rnda yazdığı 
bir yazıda "Onun sade eserlerini okumuş olanlar kendisini tamam:)' ~e 
tanımı§ olmazlar; onu hakkiyle tanımı§ olmak için konuımasrm din
lemek lazımdı,, der. 

Bu söz)eri okurken, kendisini tanıyanlar, hiç şüphesiz, rahmetli 
Ahmed Haşim'i hatırlıyacaklardır. O Ahmed H~im ki birkaç gün evel 
ölümünün bir yıldönümünü daha idrak ettik. 

Türk siirinin nazmı ile ·nesrine unutulmaz eserler armağan ederek 
daha ihtiyarlamadan Eyüp selvilerinin sessizliğine çekilen Haşimin ölü
mündeki en büyük acı, onun sesinden ve sözünden mahrum kalışımız 
oldu: kendisini tanıyıp sevenler, hala, onu meclislerinae arar ve eserle
rini edebiyat tarihinde değil, gazde ve dergi sütunlarında görüp oku
mak isterler. 

"Göl saatleri,, şairi güzel yazar ve daha güzel konuşurdu. Sevdikle
rinden ve sevmediklerinden; tanıdrklarmdan ve tanımadıklarından o
nun kalemi ve dili ile hırpalamnamı§ olanlar, belki de, azdı. Fakat 
ölüm haberini duyunca ve tabutunun arkasında Eyüp sırtlar.na tınna
ınırken bunlardan hiç biri ağlamamazlık ve yaslaonmamazlık edeme
mişti. Çünkü onun bir kaktüs yaprağı kadar dikenli görünen dilinin 
altında geniş ve sıcak bir çöl gibi ·~ngin bir kalbi vardı. O dilde bir
çoklarına kekre gelen paradoksları, fakat o kalbde berk~ için sempa
tik ve kanı sıcak bir alem bulurdunuz. 

Nihayet, Haşim, bazılarım gerçekten de didiklemiş ve çekiştirmiş 
aayılabilir. Fakat en batıcı espriler bile onun sanatkar kalemi ile di
linde birer "sanat eseri,, haline geldiği için "güzel,, olmuştur. 

Gerçekten, o daha yazacakb; gerçekten, o daha konuşacak, kalın 
ve gür sesi ile kahkahalar atarak zeki ve uyanrk gözlerindeki "elem,, i 
saklaya saklaya konuşacaktı. 

Halbuki artık yazmıyor; artık sustu ve yılar Eyüpteki mezarının ü
zerine, birer gün süratile, birer selvi gibi, yıkılıyor. 

Nurettin ARTAM 

Hava Kurumu Piyangosu 

40.000 lirayi 10.773 
numaralı bilet • aza~ndı 
İstanbul, 12 (Telefonla) - Tayya

re piyangosunun çekilmesine bugün de 
devam edilmiştir. Bu keşidenin en büyük 
ikramiyesi olan 40.000 lira 10. 773 nu. 
maralı bilete isabet etmiştir. !kinci bü
yük ikramiye olan 15.000 lira da 2149 
numaraya çıkmıştır. Son rakamları 73 
ve 49 ile biten bütün numaralar 20 şer 
lira amorti alacaklardır. Diğer numara.. 
lan bildiriyorum: 

12000 lira kazanan 12948, 1000 lira 
kazanan numaralar 5215, 27506. 

500 er lira kazanan numaralar: 

20579 31057 38179 19926 28260 5103 
22560 27471 20576 5103 

200 er lira kazanan numaralar: 

7500 22911 9837 32202 25768 25837 

38552 26858 11894 16867 31120 8487 

4431 1983 13259 34354 27342 37579 

11398 22121 12135 25103 8147 5449 

19975 14728 32780 20194. 

100 er lira kazanan numaralar: 

12115 5662 21398 2553 37644 30310 

13284 39202 22801 3540 21453 3165 

34448 27460 27135 24938 39764 2627 

3322 2938 4161 27325 15228 5270 

20806 17793 4535 32932 23198 35362 

7108 20488 37209 22806 7032 38154 

24196 19589 17998 25292 11928 3327 

19322 24229 8241 27611 4160 3601 

2659 13506 6538 36597 

50 şer lira kazanan numaralar: 

12586 31929 8767 23216 20323 37068 
10202 25660 39112 9107 39645 15624 

14929 18148 18345 35720 29274 28866 
19860 528 42 25870 10929 28849 
14716 17467 2782 34392 20034 9432 

20804 38064 12893 31643 26785 19004 
19930 9385 10308 20458 7592 39917 
33527 13314 23356 4360 35770 776 
24092 16189 29661 32633 28360 33641 
16186 35166 7271 22120 5797 19450 
11082 5304 37365 23165 10633 17147 
32883 6661 32929 23199 36505 6488 
38830 11626 24340 10089 9053 693 
12470 38152 27138 1666 1455 21689 
15129 7149 11929 12531 11858 16955 

. 18618 12399 26944 18903 17233 4939 

30 ar lira kazanan numaral.ar: 

20815 21024 37212 11183 35405 18379 
36161 3092 30983 16706 13739 39123 
12945 30322 31445 34847 4830 28794 
14339 7887 1328 13084 34151 22126 
36 S2 32787 12680 3981 4188 2507 
21241 19283 22974 7321 12374 16078 

24144 36453 18937 22828 22754 23552 
26728 22313 22418 22031 15663 9683 

2564 9158 20051 23050 1871 19972 
33978 36591 34228 32915 868 38554 
23153 3201 27269 29177 7150 35298 

804 573 28336 85~9 2521 5431 
29829 997 38015 4108 21693 814 
17075 31895 24425 34242 24583 25558 
29922 35537 16791 35025 27277 29105 

7864 9849 10604 23164 14965 38694 
30144. 

İkramiye keşidesinden sonra dolab· 

dan 40 numara çekilmiştir. 20000 lira
lık mükafat aşağıdaki 4<ı numara arasın
da 500 lira olarak taksim edilecektir. 

16614 31276 12059 37997 16554 17439 
12485 10472 13504 26588 31571 32004 
22839 8878 18209 16619 26656 5348 

5003 14463 36649 12727 24009 20763 
16993 

7297 
18187 

42<>6 37074 9279 39475 6561 
125 9312 12488 17871 31525 

8414 18677 21100 

En son çekilen 30530 numara da 
10000 liralık mükafatı kazanmıştır. 

Kadıköy sumz mu kalıyor? 

Kadıköy su şirket~ belediyece sabn 

alınacağı ve bu ayın on beşinde iş kanu

nu meriyei:e gireceğinden, şiı-ketin, me

murlariyle akde mecbur olduğu muka

veleleri imzadan kaçınmak istediği için 

bu memurlara bir tanüm gönderel."ek, 

ayın on ikisinden itibaren vazifelerine 
nihayet vereceğini bildirdiğini bir İs-

tanbul gazetesi yazıyor. 

Şirketin bu har-.keti dofrru veya eğri 
olab;lirse de İstanbul gibi bir şehirde 

koca bir 'mıntaka, nasıl ohır d"t susuz 
kalabilir? 

Afık olan mahkeme rei'fi 

Son Po;;ta gaı.ctesi biı· r . ..ıber veriyor: 
''Bin liralık bir kürkün müşterisi, onu 
pahalı bulduğunu iddia ederek geri ver
mek istemiş, mağaza sahibi mahkemeye 
müracaat etmiş, hakim kürkü bir man
keaı kız üzerinde görüp teikik etmek ta
lebinde bulumnuş ve kıza ifık olan ha
kim müşterinin haksız davasını reddet
tikten sonra mahkemeden çıkar çıkmaz 
manken kızla evlenmiştir.,, 

Dünyada her an neler ve neler ola· 
bildiğini düşünmeğe lüzum yoktur. An
cak mahkemeden çıkar çrkma'! evlenme· 
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Orman kanununun 
tatbik şel<li 

Ziraat bakanlığınca hazırlanan ve 
Devlet Şurasınca görülen orman kanu
nunun tatbik şeklini gösterir <ınnan ni
zamnamesi yüksek tasdika iktiran et
miştir. Nizamnamenin ihtiva ettiği e
saslan bildiriyoruz: 

Nizamnamede orman hasılatı keres
te, odun, sırık ve her nevi çember ve 
sepet, çıra, ağaç kabuğu, şimşir, mazı, 
palamut, çam fıstığı, sığla, reçi.. 
ne ve müştaklan gibi maddelerdir. Sa

hipli arazide bulunan ve daha ziyade 
meyvasından istifade edilen kestane, 
zeytin, fındık gibi aşılı ağ.:çlıklar or-

mandan sayılmıyacaklardır. Orman ka
nununun birinci maddesinin tarifi dı

şında kalan ağ.:~lı sahalar tayin ve tes

bit edildikten sonra buralarda ağaç ka
tiyatına müsaade edebileceklerdir. Türki 
yeye yeniden gelecek veya yurd için<le 

bir yerden di!;,cr bir yere nakledilecek 
ve topluca köy kuracak muhacirler ile 
yer sarsıntısı, yangın ve sel gibi sebeb

lerle felakete uğramış veya orman ka
nunu mucibince ormanlara zararı oldu
ğu için başka tarafa nakledilmiş olan 

köylülere, ihtiyacı olanlara yapacakla
rı, ev, alur ve samanlık için bir defaya 
mahsus olmak üzere orman idaresinin 

göstereceği ormanlardan parasız olarak 
kerestelik ağaçı tomruk veya kereste 
verilebilecektir. Dürtte bir bedelle dev
let ormanlarından istifade hakkını haiz 

köylülerin ev ,ahır, samanlık veya ya
kacak odun gibi zati ihtiyaçları için 
vaki olacak isteklerinin mikdar ve ne-

vileri her senenin mart ayı içinde köy 
ihtiyar heyetleri tarafından orman ida
relerine bildirilecektir. 

Köylünün ihtiyacı için ayrılan tom
ruklar istif edilecek ve her köylü bu is· 
tiften kendisine düşen mikdan kendi 
nakil vasıtası ile alacak ve istediği gibi 

kullanacaktır. Ormanlardan çıkardan 

kerestelik ve mahrukattan başka diğer 
her nevi malısuller toplattırıldıktan 

soma artırmaya çıkarılacaktır. Bu gibi 

mahsullerden &alı1ep, yer mantarı, kit
re, çilek, so;5an, koca yemiş ve alıç gibi 

toprak ma"•sulleriyle meyvaları ve or
manların ağaçlı yerlerindeki otlan top

layıp çıkarmak istiyen köylülerden pa
ra ahnmıyacaktır. Odun ve her nevi Or· 

man mahsulleri için her kaza ormanla· 
rının iktısadi vaziyetine göre bedel ta· 
rifesi yapılacaktır. 

Palamutluklar ve çam fıstıktan için 

yapılacak amönajma.n planlarında mey

va hasılatı esas tutulacaktrr. Hususi or

man sahibleri ormanlanrun muntazam 

plin ve haritalarını 1942 yılma kadar 

yaptıracaklardır. Bundan başka nizam. 
namede orman idare mensublarınm sınıf 
larına göre kıyafetleri, orman istimlak u 
sulleri, yangın ve yangından korunma 
şekilleri, izin tezkereleri, nakliye tezke
releri hakkında etraflı hükümler vardıar. 

nin, medeni mem:eketlerde, nasd müm

k;,in olabildiğini kendi kendimize so•·ma

byız. 

Allalıın rüzgarı 

Tokyo - L.; .... ua yolculuğunu yap. 
mış olan japon tayyar~erinin bın
dikleı·i tayyare ''AlJahlll rüzgarı'' a
dını taşını.akta iJi. 

Bir Avrı..ya dergisi bu ismin bir 
jap~.ı e. s.:t ..... uue.ı au<lıil!Ş o.uuğu

nu şöyie anlauna.ıdadır: ''Kubil<l\' 

Han Japonya,,' zapta k.;;.-ar v10ruıiş ve 
bu mak::ıadla tla cç y;..z gemiden nıu
rel~kelı bir fiıo hazır:atıp yüz bin 
yılmaz muhaı ibi bu gemilere binclı

rerck japon adalarma doğru yola çı
karmıştı. Bu kadar büyük bir kuv\ e
te karşı koyaımyacağmı bilen Mika
do ildhlara yalvannıJ, tebaasını esir 
olmak felaketinden kurtarmalarını 

o~hu·dan dilemiiti. Filo, japon adala
rına yaklaştığı sırada çıkan bir tay
fun, Kubilay Han'm filosunu mah
veti:i. Japonya kuriulmu~tu. Şimdi o
kullarda, küçük japonlara anlatı1an 
bu efsanenin adı allahrn rüz;gan'dır." 

ihtiyarın yeni dişleri 

Memleketimizden uzun yıllar ön
ce Kanadaya hicret etmit olan Mar-

Bugünkü at yanşlan 

Yarışların çok al8ka 
uyandıracağı umuluyor 

BugÜ'll saat 16,30 da şehir hipodromunda ilkbahar at yarışlarının 
altıncısı yapılacaktır. Geçen hafta çok kalabalık olan hipodromun bu 
sefer de büyük bir meraklı kitlesi toplıyacağma şüphe edilmemek
tedir. 

Gümrüklerde 

Yeni tayin 
ve terfiler 
İstanbul ithalat gümrüğü mesul mu

hasibi BB. Emin terfien İstanbul şube di 
rektörlüğü birinci şube direktör mua -
vinliğine, Edirne gümrük direktörü Sa -
lih İstanbul baş direktörlük şube direk
törlüğüne, Mardin gümrüğü mesul 
muhasibi Zühdü genel direktörlük tet
kik direktörlüğü memurluğuna, genel 
direktörlük muhasebe direktörlüğü me
murlarından Mehmed Nadir, Hamdi, 
Refik, Yakub terfian ayru direktörlük 
tetkik memurluklarına, Antep gümrüğü 
mesul muhasibi Cemaleddin genel di -
rektörlük zat işleri memurluğuna, İstan
bul baş direktörlük memuru Vehbi tet
kik direktörlüğü memurluğuna, İstan -
bul baş direktörlüğü ambar şefi Azmi 
İstanbul baş direktörlüğü mesul muha
sibliğine, İstanbul muayene memurla -
rından Hilmi Giresun muayene memur
luğuna terfian, İsta."lbul ambar memuru 
Mehmed Şükrü terfian baş direktörlük 
ambar memurluğuna, Trabzon ithalat 
gümrüğü direktörü Necdet Trabzon 
gümrük direktörlüğüne, Trabzon baş di
rektörlük kimyageri Kemal Trabzon 
gümrük kimyagerliğine tayin edilmişler 
ve İstanbul ba~ direktörlüğü memurla -
rmdan Reşad, Antalya direktörü Refik, 
Mersin ithalat mesul muhasibi Kadri, 
Trabzon muayene memurlarından Mü
nir, Hikmet, Kars mesul muhasibi Fah
ri, Kazımpaşa idare memuru İbrahim, 
Trabzon ambar memuru Mustafa, Iğdcr 
muhasebe memuru Ahmed, Kal"S mani -
festo memuru Tahsin birer derece terfi 
etmişlerdir. 

Yakalanan kaçakçılar 
Ankara, 12 (A.A.) - Geçen bir 

hafta içinde gümrük muhafaza örgütü 
ikisi ölü, altmış üç kaçakçı, sekiz yüz 

kilo gümrük kaçağı, doksan altı kilo 
inhisar kaçağı, iki tüfek, bir tabanca, 
sekiz mermi, 112 türk lirası, 237 altın 

lira, 122 defter sigara kağıdı, 24 kilo 
700 gram eroin ve morfin ve 13 kaçak
çı hayvanı ele geçirmi~tir. 

diros Totoy&.n admda ve yÜz sekiz 
yaşında bir enneninin tamamen do
külen dişleri yerine yenilerinin çıktı· 
ğrnı ora gazeteleri haber veriyor. A
damcağız şimdi en sert maddeleri çiğ

neyebilmekte ve yüz sekiz ya~ını 

bulduktan sonra tekrar dış çıkarma
sını bol bol süt içmesine atfetmek
tedir. 

Bu had·se, tıb tarihinde tek de· 
ğildir. 19"'6 da doksan iki yaşın
da bir alman kadını böyle yeni
den diş çıkarmış ve çenesini muaye
ne eden hekimler bunda anormal 
hiç bir şey görmemişle1·dir. 

Del:Ce reklamlar 

Reklam zaıuanunızrn bir hastalı
ğıdır ve bu hastalık bazan çılgınlık 
§eklini almaktadr. Mesela Avustu
ralyada, Mill>öm şehrinde büyük bir 
canbazhane, müşterilerinden yüz ki
şiyi bir öğle ziyafetine davet etmi~ 
ve ziyafet sofrasını arslan kafesinin 
içine kurmuştur. 

Mürebbilerinin nazareti altında 

seyircilerin yem~k yeme!erini seyre
den aulanlar uslu oturmu.şlana da 
lokmalar davetlilerin boğazmdan na-

sıl gıeçmittir? bu habet"İ veren gaze
te, bu hususta bir şey dememektedir. 

Bu koşuya yalnız üç tay kayde
dilmiştir. Bunlar 1934 doğumlu 
halis kan erkek ve dişi taylardır. 
Adlan Akın, Dicle, ve Uçar'dır. 
Müsavi kilo ile koşan bu taylarrn 
içinde en kuvvetlisi Dicle gibi gÖ· 
rünmektedir. 

İkinci koşu: Günün enteresan ko. 
şularından biridir. Gene 1934 doğum
lu yerli yarım kan ingiliz taylarına 

mahsustur. Bu koşuya beş tay iştirak 

edecektir. Bunlar bugün ilk koşularını 
yapacakJardrr. Bununla beraber içlerin. 
de en şanslı olarak B. Yakubun Aza· 
ganı görülmektedir. B. Salih Temel'in 
Karacası da bu koşunun mühim rakib
lerinden biridir. 

Üçüncü koşu: üç ve daha yukarı 
yaşta halis kan ingiliz at ve kısraklara 
mahsustur. Bu koşu muhakkak ki 
en enteresan koşulardan biri olacaktır. 

At ve müşterek bahis meraklıları atla
rın isimlerinden koşunun ne kadar he
yecanlı olacağını anlryacaklardır. Bu 
koşuya Copain, Betyar, Markiz, Sunan. 
dair, Dandi, Moda, Gergin ve Tomru 

girmektedir. En kuvvetli halis kan İn
giliz atları sayılan bu atların içinde 
şu at birinci gelecek demek çok güç 
bir şey olacaktır. Bununla beraber en 

kuvvetli atlar tahmin edilebilir. Bun. 
lar sırasiyle Dandi, Sunandair ve Co
pain'dir, İki hafta evel Dandi, Copaini 

yar m boy farkla geçerek birinci gel
mişti. Atçıların söylediklerine göre 
Dandi bu koşuda bütün kuvvetini sarf· 
etmemişti. Copain için de bugünkü ko· 
şoya iyi hazırlandığı söylenmektedir. 

Şimdi bu iki attan başka Sunandair de 
vardır. Bu at da Copain'in sahibine aid. 
dir. Dandi acaba bu iki kuvvetli atı ge
çebilecek mi? 45 kilo ile yani rakible. 

rinden 15 kilo kadar noksan yükle ko
şacak olan B. Salih Temelin Gergini 
ve 55 kilo ile koşacak Tomru ne yapa

caklardır? Bütün bu suallere atçılar 
herhalde kolay kolay cevab veremiye· 

ceklerdir. Fakat bu koşunun Dandi ile 
Copain ve Sunandair arasında hayli 
çetin bir mücadeye yol açacağı tah· 

min edilebilir. 

Dördüncü koşu: Dört ve daha yu. 

karı yaşta halis kan arab at ve krsrak

larma mahsustur. Bu koşuya Necib, 

Benliboz, Öncü, Ünlü, Güler ve Nccme 

girmektedir. İçlerinde en kuvvetlisi 

Necib ve sonra Benlibozdur. Şimdiye 

kadar iki koşu kazanan öncünün bugün 

bu yükle bu iki kuvvetli rakibin arasın. 
dan sıyrılması zor olacaktır. 

Beşinci koşu dört ve daha yukarı 
yaşta yerli yar .m kan ingiliz ve sene 

içinde hiç koşu kazanmamış at ve kıs
raklara mahsustur. Bu koışuya Ayhan, 
Teho, Mavzika, Gülizar, Mahmure ve 

yıldız girmektedir. Bunların içinde 
şimdiye kadar en iyi derece alan Güli
zardır. Böyle olmakla beraber yavaş 

yavaş haıırlanan ve geçen sene bildi
ğimiz gibi birçok koşular kazanmış 

bulunan Ayhanın Güliza ra mühim bir 

rakib olmast muhtemeldir. Geçen haf
ta 1000 metre mesafeli koşuda ikinci 
gelerek herkesi hayrette bırakan Teho 

bu koşuda da koşmaktadır. 

i···•••••;t•••· .. ;.~·-v··· .. ;.··········~ 
: ................................... ·-············ 

H va kısn1en bulutlu geçti 
Dün şehrimizde bava kısmen bulut.. 

lu geçmiş ve ısı 22 derece ka.ydedilmiş
tir. Meteoroloji işleri genel direktörlü· 

ğünden verilen malfunata göre dün yur

dun Ege ve cenubu şarki Anadolu mm
takalarmda hava kısmen açık, diğer mın 
takalarda ise az bulutlu geçmiştir. 

Dün en çok yağış Karsta ve Sam.. 
sunda olmuş ve karemetreye 6 kilogram 
su bırakm.ştır. Dün en düşük ısı Es-

kişehir ve Uiukış1ada 5, en yüksek ısı 

da Diyarbek:rde 32 derece olarak kay

dedilmi~tir. 
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Sovyet Rusyadaki makhemenin kararlan /'7mmmtlhm 
arasında 

A )manya ile Avusturya arasm• 
daki münasebetlerin gerginli

gi gizlenemjyecek bir rad.ıeye var· 
mıfbr. Avusturya Baıvekili Schsch· 
ni1rg, geçen gün söylediği bir nutuk· 
la. Avusturyarun temmuı; 1936 itili· 
fma riayetkar olmasına mukabil, Al
manyanın bu anla§IDaya asla riayet 
etmediğini bildirmiıtir. Denilebilir ki 
iki alman devleti arasındaki müna· 
sebetler senelerdenberi bu derece 
gergin bir safhaya ginnemiıtir. Vi
yanadaki alman sefiri Von Papen, 
vuiyeti Hitler ile görüımek üzere 
Almanyaya gitmiı bulunuyor. 

Tevkif edilen kimseler idama COMH~~;~;.:.e" .... 
mahkôm edildiler 

Verilen idam hükümleri 
dün infaz edilmiştir 

idamların nasıl ve nerede yapıldığı 
hakkında henüz laf si/at goktu1 

1 
Moskova 12 (A.A.) - Tas ajansı bildiriyor: Dün Sovyetler birliği 

temyiz mahkemesi salonunda, askeri temyiz J!lahkemesi reisinin bat· 
kanlığmda yapılan gizli bir celsede, ceza kanununmı ''58--1,b'' "58-8 v.e 
58-11" maddesi hükümlerine giren suçlarla müttehem T ukaçevskı, 
Yakir, Uboreviç, Kork, Aydeman, Feldman, Primakof ve Putnanın 

muhakemeleri görülmüttür. 

Sovyet Rusyadaki yüksek mahkeme 
azisrndan general Budieni 

zıyor: 

"Sümer Bankın yıllık rapora ba. 
yalnız endüstri hareketlerini rös~ 
le kalmıyor, belki orada memleketin zi,. 
rai ve batti alelumum ekonomik haya. 
bnı da okuyabiliyoruz. Ve keneli kea .. 
dimiı;e meiier ckononıik itler biribirleri. 
ne ue kadar ııla surette bağh imitler, dt-
yor uz. 

Bizde endüstri hayab henüz t....a. 
etmemiı olan zamanlarda kendi memJe.. 
ketimizde çıkan hanunaddeleria bimü.. 
be küçük fiatlarla dıtanya aabldıktaa 

sonra mamul olarak daha pahalı bede). 

)erle tekrar mem1eketimize dönüp gel. 
dikleri derin bir hüzün ve hasret halin
de ifade olunur dururdu. Bu çok Leait 
ıfadede büyük bir hakikat ifadesi bulua
ınakla beraber esasında meselenin zaa. 
nolunabileceğinden daha muğlak old• 

Almanya - Avusturya münasebet· 
leriudeki bu gerginliğin baılangıcı 

Avusturya Baıvekili Scbuachnigg ile 
Muaolini arasında Venedik'te yapı 
lan mülakatlarda esasen Schuschnigg 
Venediğe giderken, Avusturya üze
rinde ltalya ile Almanya arasında 
•yapılan anlaıma rivayetleri dolayı· 
siyle hayfj endi~ içinde bulunuyor
du. lki büyük devlet arasındaki bu 
anla~maya göre guya, ltalya Avus
turyanın istiklalini korumaktan vaz 
geçiy~r, bu küçük alman devletini 
Almanyanın nüfuzuna terkediyordu. 

Venedik mülakatı, Schuschnigg'in 
endişesini teyid etti. Gerçi ltalya ile 
Almanya arasında Avusutryanm iı· 
tiklaline kartı bir itilaf yapıldıiı sa
rih surette anlaıılmadı. Fakat Muao
lini, Schuachni1rg'i Alınanyaya k&J'fl 

uysal hareket etmeğe teıvik etti. Bu 
mülakatın akibinde Mussolini'nin fi· 
kirlerine tercüman olduğu aöylenea 
Bay Gayda da Giomale d'ltalia sazete
ainde yazdığı bir makalede Schmc:h· 
nigg'in kabinesine Avusturya nazi 
partisi mensublanndan vekil almaca
ğını bildirdi. Bu yazı etrafmdaki es
rar perdesi hala açılmıt değildir. Her· 
halde yazı, Avusturyada bir bomba
nın patlayııı gibi tesir yaptı. 

Mahkeme Sovyetler birliği 
hakkında gy~ri dostane bir politi
ka tatbik eden yabancı devletler
den birinin casusluk hizmetinde 
bulunan bu suçluların bu devletin 
askeri mahfillerine muttariden ca
susluk malUınab verdiklerini, kı
zıl ordunun kuvvetini baltalamak 
makaadiyle icraatta bulundukla
rını, Sovyetler birliğine kartı aske
ri bir taarruz halinde Sovyetler 
birJiğrnde iktidar mevkiindekile
rin değiımesi üzerine kızdordu
nun bozgunluğunu hazırladıkla
rını, askeri vazifelerine, ~l ~r:" 
duya ve vatana ihanet ettik.l.ennı 
teıbit etmİf ve bütün müttehıml~ 
rm askeri rütbelerinin alınarak, i
dama mahkUm edilmesine karar 
vermittir. 

ispanya kontrolu için bir 
anlaşmaya varıldı 

iunu nyıu itleri kendimiz bqannak Ü-. 

re keneli elimize aldığımızda çok yalmt
dan ve çok daha iyi öğremnİt buluma • 
yoruz. Hiç bir rnekteb ve hiç bir kitalt 
bize hanıi cinı pamukJann niçin n ... 
aıl en iyi tekillerde yetittirilmeai lizım 
geldıiini pamuklu dokuma endüstrileri
nin memleketimizde teıiı ve tatbiki tec
rübelerinin tatbikab kadar müeuir ... 
rette öğrebnit olamazdı. '.f'ıpla tebr ,..._ 
rikalanna IUmı olan pancar fibi. Ma
lumdur ki en mükelftD'C) teker fUrib. 
lan kendilerine lizım pancara • 
iyi telUllerde yetİf tirilmesiyle ya......_ 
alikadar olurlar. Bualann tohumJ.r ._. 
riada çalıtan liboratuvarlan Yardir. 
Reacbere en iyi tohum dafıtırl.. Çift. 
çiye batti tarlalarının bazırlanmulnda 

bile lalnmluk ederler, kredi yardaala • 
n yaparlar. Tek en iyi cinı pancar • 
İyi tekilde yetiıebilmiı olsun diye. 

Hüküm inlaz edildi 

'' Dogçland,,, Cebelüttarıktaki ölü 
ve garalı/arı alıp Almangaga gitti 

Londra, 12 (A.A·) - 8. Eden ve Franaa, Almanya ve ltalya bü. 
yük elçileri saat 16 da tekrar toplanmıılar ve kontrol filolannın emni· 
yeti meselesi hakkında aınlqmıtlardır. 

Dünkü ıöriipnelerin denizde tıklan bir taarruz püskürtülmüftür. 
bir bidiae çıkması halinde dört Lemona bölgesinde milisler bir taarruz 
bükü.met arasındaki iatitareler ta- yapmıflardır. 
lamıza uğrayan hükümeti tatmin Biaıritzden bildirldiğine göre, San. 
etmediği takdirde çıkabilecek va- tandre gitmekte olan dört hükümetçi 
ziyetine teallUk ettiği anlqılmak- İspanyol tayyaresi bu şehirde karaya 

Venedikten henüz geri dönen 
Schuschnigg bunu tekzib etti. Fakat 
garibtir ki Gayda hala ısrar etti:. ~e 
bu ısrariyle adeta Avusturya huku· 
metinin teşkil tarzı hakkında söz SÖY· 
lemeğe salahiyetli olduğunu anlat

mak istedi. 

Mo&kova, 12 (A.A.) - Röyter mu -
habiri bildiriyor: Diln idama mahkm e
dilen sekiz ordu şefinin bugün idam o
lunduğu resmen bildirilmektedir. İdam 
hükmünün ne suretle ve nerede infaz o
lunduğu hakkında hiç bir tafsilat veril • 
memekte ve bunlar gizli ti.ıtulmaktadır. 

tadu. inmişlerdir. Pilotlar talimat gelinceye 
DoyçlanJ Almanyaya döndü kadar Konbrol memurlarınca göz önün-
Cebelütarık, 12 (A.A.) - Yas ali. de tutulmaktadırlar. 

meti olarak bayrağını yarıya kadar çek. 
miş olduğu halde İbiza'dan buraya ge. 
len doyçland zırhlısı, 31 cesedi ve 23 
yaralıyı hamil bulunduğu halde gece 
yarısı Vilhelmshafene hareket etmiştir. 
Öteki 30 yaralı Cebellttarık hastahane
ıinde kalmıJtır. 

A•ilere göre 
Asi kaynaklardan bildiriliyor: Bask 

cephesinde havaların düzelmesi üzerine 

harekat tekrar başlamış ve Franko kuv. 

vetleri Bilbao istihkamlarının ilk hat

larına varmıılardır. Astri cephesinde 
topçu düvelJosu olmuıtur. 

Bunun gibi eğer günün birillde 
makaad ve gayesi nihayet en~ 
den ibaret olan Sümer Bank müeue
lerinin pamukla, pamuk tarlalariyle, 
pamuk ziraatiyle, yün ve deri bay• 
vanlariyle d.ıhi meuul olmaya bat
ladıklarını görürsek hiç fapnunaia 
ıimdiden huırlanmalıyız. Son yıl 

raporunun ıurasınr'a buraaında sara
hatle okuyoruz ki banka kendi itle
rinin bu itlerle sıkı alakasını olanca 
kuvvetiyle görmeye batlamıfln'. bile." 

Bir gazetenin yazdıkları 
Moskova, 12 (A.A.) - ''Kızıl yıl-

dız" gazetesi, yeni tevkifata tahai• et • 
mit olduğu bat yazısında, diyor ki: 

" Casuslar, yakalanmıılardır. Onlar 
hakkındaki hükmü, bütün kızılordu, bü
tün Sovyet milleti verecektir. Bu casu• 
Iarın mülhimi olanlar ve bunlara direk· 
tif verenler, meydana çıkanlmı§ ve şim
di faşist casusların yuvaları tahrib olun-

muştur. 

Kızılorduı daima namağlubtur.,, 

Limandaki bütün İngiliz gemileri· 
nin bayrakları yarı sekilmi,ti. 

Amiral Fon Fifer, kendi bayrağını 
Admiral Şer zırhlısına naJdetmi,tir. 

Cephelerde 
Londra, 12 (Huıuai) - Hükümet· 

çi kaynaklardan bildiriliyor: 
Asiler bask cephesinde mutad böJ. 

gelerede tayyarelerin İftirakiyle yap-

Leon cephesinde hüklimetçilerin bir 

gece taarruzu piıskürtülmüştıir. 

Asi kuvvetler Bask cephesinde zabt 
ettikleri müdafaa hatları ile Bilbaonun 

demir çenberi arasını temizlemekle met 

J 

gfıldürler. Aragon cephesinde hükUmet 

çilerin 6 tayyaresi dü,üriılmüştür. 

SURIYEDE T AHRIK SiY ASETI 
SON POSTA'da Muhittin &irs-. 

aon :uımanlarda, Hatay 

istismar etmek iıtiyen bazı ki.....ı.. 

rin Suriyede türk dütmanlıimı yap. 
mak için yaptıldan propagandalan 

anlatarak fOyle diyor: 

"Suriye ıazetelerinden öfreai70-

Avusturya nazileri bunun üzerine 
büsbütün şımardılar. Bu defa memleke
tin istiklalini korumak için ltalya'nm 
yardımından başka çarclt:r aramaya bat
ladı. Ve esasen l talya ile Yugoslavya a· 
rasındaki anlaşmadan pek memnun kal
mıyan Macaristan ile temaslar yapb. 
Çekoslovakya i!e anlaşmaya da teıebbüı 
etti. Sonra Londradaki taç giyme me • 
rasimi sırasında lngiltere devlet adam
larına, Viyanaya geri dönerken ele fran· 
aızlara dcrd dökerek Avusturyanın İs -
tiklaliyle bu büyük devletleri alakadar 
etmeğe tqebbüs etti. Avusturya bafve
kilinin bu faaliyeti Almanyayı ve ltalya
yı gücendirmiıtir. O kadar ki Von Neu
rath, bu defa orta Avrupa ve Balkan 111· 
runa çıkarken Avusturyayı kasten ih • 
ma) etmiştir. Şimdi ltalya ve Almanya
nın kendilerine karşı kafa tutan Sdauach· 
nigg'i istifa ettirmeğe çalııtıklan anla • 
ıılmaktadır. Filhakika Avusturya batve
kilinin vaziyeti hayli zorlatmıtbr• Da -
hilde naziler büsbütün ıımarnutlardır. 
Geçenlerde baıvekile kartı bir aazİ ıui· 
kaıtı bile polis tarafından meydana çı· 
karılmıştır. Haricte ötedenberi iıtinad 

l •stanbuldan bir kaç satır / 
Eski eşgaga rağbet - lstanbulda 
inşa ve tamir f aaligeti - 1 ramvag 
tarifeleri - Eski ve tarihi eserler 

ruz ki vataniler "Hataydaki arahl> 

im himayesi için,, bir komite t..U et• 

mitler ve bunun reislifini de doktGr 

Şehbendere vermitlerdir. Suriye ihti
lalcilerinin tefi olan ve aon günlerde 

arablıiı Türkiye aleyhinde tahrik 
için aarfettiii gayretleri bizim sözü. 
müzden kaçmayan doktor ŞHbe9-
der bu komitenin batında bulandak
ça bütün Hatay itleri Ye belki de clo
layısiyle Türkiye ve Suriye ,....,..,. 
betleri, elbet çok müteesair olaca.kbr. 
Halayda arablrk, bizzat Hataym aaa 
yaaaaı, Türkiye ile Franaanın miitte
rek teminatları ve nihayet Milletı. 
Cemiyetinin murakabesi altında mü
kemmelen himaye edilmit bulanlll'
ken bu himayeyi kafi görmi,.... 
müfrit naıyonalizıni ve müfrit komi
teciliii ile töhret bulan bu zatın re
isliği altmda böyle bir komite t.,D
line elbet lüzum yoktu. Fakat na•;ro
nalizmi bir ticaret mataı halinde inal. 
lanan vataniler böyle tehlikeli iti_.. 

E •iri eıya l•tanbulda bir haç yıl 
önceye hadar ihtiyaç ifİn aatı

lırdı. Şimdi e•hi •fJ'Gllln alım .afi. 
mı, bir ha:uınç iıidir. Satıcıdan çolı 
alıcuı vardır. 

Yahın 110manlara lraJar l•tanbul
da eshi eıyayı )'abancdar alırlardı. 

Şimdi alıcının yarıdan ltulaı türh· 
lerdir. YaVOf ;yaVOf her türhün e
vinde :uvhe ve anla;yııa göre uhi eı
yadan vitrinler ve hö,.ler yapılıyor. 

ettiği kuvvetten ansızın mahrum kal~!· G eçen yıla hadar l•tanbul garib 
d "-LI bol-·-••• ıçm bir inanı hummaı •el"irdi. EJıi tır. Yeni iıtina gan ar ...-.~ ~- • r 

de Almanya boyuna politika manevrası •ayfiyeler, e•hi apartımanlar, e•ki 
yapıyor. Fakat Schuschniss bAli ıne.!:. evler bırakıldı, yerlerine yenileri ya
dan okumaktadır. Geçen cuma sunu pıldı. Bu yıl l•tanbulda göu çarpo
söylediği nutukta: cah hadar çok bir tamir faaliyeti 

_ Ben baıvekil kaldıkça hülriimele vardır. Apartıman, ev, han, dühkôn, 

al 1 • "ye--1-ler - h-am, h•r _,v tamir ediliv.nr, bo-D&l:İ olan avustury ı ar garını c;ea -·· • :r-ı ,,_ 

d. de · ti" Her halde Hitler ve Muı· yanıyor, cepheleri deiiftiriliyor. 
ır. mıı r. . • 

ıolini, Schuschnigg'i ıu iki Y~~~ •• bın· Şehrin geliri mi arttı, bir haç )'il· 
ni tercihte aerbeıt bıraknuı sorunuyor• lıh kua bir temerküıı devrinden 80fto 

lar: ra gelir tchirliler araanda ink'Uama 

bahım•ııı değildir. Ba~ları yenid•n 
YAZAN ~ yapılmlf hinini verecek kadar hül-

LJ l •/A /etle tamir ediliyor. 
eşef na ı ta Geçenlerde l•tanbulu henduiyle 

'---------- _ beraber gudiğim omerihalı prole· 
uırayı l•tanbulu çirhinleıtirmif, ve 
lstanbul nüfıuunu ıehrin diier umt
leri aleyhine, muayyen mıntahalara 
toplamlftı. Tamir ,ehri güııelieıtirİ· 
yor. DelHllfl •d•n, Ve tehir dlf' nakil 
v1U1talarının ;yaptılıları gibi, l•tan
bul tramvay ıirheti de ahlını bOJına 
toplayrıılı tarifelerini ve Mferlerini 
,ehir ifİnde ıualılılı yhaınlıh larhla· 

nnı /ıaldıracah bir ıehild• tanııim e

derN, toplanan nülu• tekrar ıehrin 
dijer Nlfttlerine ;)'Gyılacahıır. 

•Ör Hovard, 
- Bundan bir tekini Amerihada 

kurmak için aiırlıiına yakın para 
harcamaia hatlanacah am•rikalılar 

bulunabilir 1 

Diyordu. 

le de mefgul olmaktan da ıeri dar
mıyorlar. Şimdiki halde Türkiye ... 
hareketlere huysuz çocukların yap. 
bklan yanmazhklan seyir eder si-
bi bakmakla iktifa eder. Çok kunet-

ı _ Hüküınetİn içine nazi vekiller mı bOfladı; ne olduyuı oldu, l•tan-
bulıla İnf'I ve yerlepne muayyen bir • .tanbulda tamirin en çofunu 

aım;1'..:_ istifa etmek. uılaaJa muayyen in•anlar taralından 1 ve en iyi.ini evhaf yapıyor. Bil· 

Tarihi eurler, millet ağaçl.,..,.ın 

toprah d•rinliklerinden huvvet alan 
köhlerine benurler. Bu aiaçlar ba

ııan •adece, e•hi olduhlan ifİn, ba· 
""" da h•m e•hi hem de bir millet 
tarilaiNI• ıümullü bir •ahi hültür• i
fGret •ttihleri için kıymetlidirler. 

le temenni ederiı; ki bu yaramazı• 
devri uzun aünneain ve Suriye au
yonaliatleri, auriyelilerin hakiki bi.o 
lerine daha sadık bir surette tercü
man olma yoluna rirmekte ıecik • 

Yaman bir politikacı olan Schuıch • yapılan bir İf olmaktan hartulda. hıuuı camiler ve çeımelerl .. l•tan• 

nigg ise iki diktatörün bu diktalan önün· balda tarihi kıymeti hıU hüçük bii· 

Vatan ve milleti tarih yapar, Ta

rihi e•erln terbiye eder. 

N.H.ATAY meainler.,, V eni binalan, cihangiri, talim-
de boyun eğmemeğe çalıtıyor. hanen, A v 06p11,__ hattci Ai- 7iiJı hiç bir cami hiç bir çepn• artılı 

--~----~--------~A~.Ş~-~E=S~M~E~R:__!_:~.:.::::::...:,,~:-s':::-~-==:_:==---===--.:..._-=~~=~-==~--~~;-::::::-;-::~;-:::-~~~::-~~~:-:;-;~~---
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Büyük Şefimiz jBirleşikAmerika'da 150 
Trabzon ziyaretinden çok bin işçi grev halinde 

ld "' b•Jd• d•J Çelik endüstrisi grevcileri geni bir memnun o ugunu 1 ır 1 er taggaregigereinmeğeriıecburettiler 
Nevyork, 12 (A·A.) - Levis endüstri kurumu komitesi Steel Truat 

fabrikalannın bulunduğu aahayı istila etmeğe ve 15.000 iıçinin çalıt
makta olduğu Yuhnaton fabrikumda grev ilinma karar vermittir. it
ler, bu aabah durmuıtur. 

(Bap ı. inci sayfada) 

balkmıızm gönülden gelen selim, 
sevgi ve saygılarını bana sunar
ken ne kadar mütehassis olduğu
mu ifade için kelime bulamadı
ğundan bunu ifade etmeksizin ıe
çiyonun. Ondan sonra kahraman 
ordumuzun vatan ve milletin her 
emrine her an amade gayet çevik, 
cesur ve eyi bakımlı bir kuvveti 
tarafından selamlandım. Bundan 
duyduğum zevki aynca kaydet
meliyim. Askerimizin olduk.ça U· 
zun cephesi önünden geçtıkten 
sonra ancak büyük kumandanın 
iltizamı üzerine otomobilime bi
nebildim. Ondan sonra Trabzon, 
yalnız benim geçtiğim yol üze· 
rinde değil, o yola kavuşan bütün 
yollar görünebildikleri uzunlukla
nnca halk tarafından kadın erkek 
dolu bir manzara ve heyecan ve 
alkış tufanı halinde görülmekte 
idi. 

Bu milli heyecan karıııında 

''Bu kadar saygı ve sevgi ve 
bağlılık ifade eden milli heyecan 
karşısında naçiz bir kalbin durma
ması gene o milli heyecanın ver
diği kuvvet sayesinde ancak 
mümkün olabilmiştir. Trabzon 
hususi idaresinin bana kıymetli 
bir hediyesi olan köşküme geldim. 
Orada da beni yalnız bırakamdı
lar. Her türlü yüksek misafirper
verlik timsali ile karşılaştım. Çok 
rahat ve huzur içinde geceyi ge
çirdim. Bugünkü cuma günü U
mumi müfettiş Tahsin U zerin 
tertib ettiği muvafık programı ta
kib ettim. Vilayet makamını, 
Cumhuriyet Halk partisi merkezi
ni, Umumi müfettişlik maka
mını, Halkevini, Belediyeyi- Ku
mandanlık makamını, Aske -
ri garnizonu ziyaret ettim. Bu 
makamların her birinde karşılaş
tığım heyetler bana, sana, Cum
huriyet hlikümetine ve bütün türk 
milletine ister istemez gurur ve 
azamet, kuvvet ve heyecan vere
cek yüksek kıymette ve fazilette 
idiler. Belediye dairesinde, kendi 
muhabbetkar arzularile halk içine 
girmiş okn devletler konsolosları 
da bulunuyordu. Onlan da gör
mekle aynca memnun olduğumu 
zikretmeliyim. Beni tekrar bir da
ha heyecana düşüren şey kuman
danlık dairesinden ayrılırken hal
kın heyecan ve tezahürünün ora
dan sonra gittiğim yere kadar de
vam edisidir.,, 

Orduya büyük iltilat 
"Son ziyaretgahım Trabzo

nun askeri garnizonu oldu. 
Granizonda kıymetli kuman
danlar tarafından bana tak
dim edilen Trabzon askeri 
kuvvetlerimizle açık alanda 
karşı kar§ıya bulunduğumuz 

dakikada duyduğum zevki ta
rif edemem. O kadar ki derhal 
askerlik duygularım uyandı. 

Ve onlara bulundukları dar a
landa benim ve benimle bera
ber bulunan zatların memnu
niyetlerini mucib olacak ufa
cık bir tatbikat yapmaktan 
kendimi alamadım. Orada gör
düklerimden çok memnun ol
dum. Kumandanları tebrik et
tim. lstanbuldaki görü~mü 
de bildirmiştim. Onun gibi, 
ıarkın bu önemli ve geniş böl
gesinde yüksek kumandayı e
linde tutan kıymetli Orgene
ral Kazım Orbaydan ve kendi
si i . ..: be-aber burada bulunan 
Korgeneral Muzaller Ergü
derden ve kendi ;ne filen tat
bikat yaptırmış olduğum al
bay Nuri Berközden ve bütün 
şark ordusu komutan ,subay ve 
eratından çok memnun kaldı
f,rmı !4areşala bildirmenizi ve 
1 ·., - ·., rla kendilerini teb-

Trabzondakibüyük 
sevinç ve bayram 

J'rabaon, 12 (Hmaai)-CİtHır ita· ı Oçüncü Umumi Mülettİf Taluüı Uar 
M16olarclan H 6ütiin cloia oilô;yctl•· taralınclan oerilen 400 lıifiliJı •arden 
rimUden altın eden on binlerce halk, partide bulundular. Atatürlı oila,,et-
••ç oe ,..,. iP,.de •IHıha ltaar ferden •elen muhtelil milli elana he· 
tenlik yaptı. Gece, Soiak.udaki Ata- )'etlerinin o)'unlannı dikkatle N)'1'et· 
tirit kÖfküncle Oçiincii Umumi Mü- tiler oe çok beğendiler. Halkın Mflİn• 
lettİf Tala.in Uar taralınclan ucrilen ci 11• nepa her türlü tarilin iütüncle-
ziyaleti, Büyük Onder ıerellendirdi- dir. Atatürk trabzonluların aı oe e-
ler. Zi,,alette iç lfler Bakanı H C. H. lektrik hakkındaki dileklerini alcilra 
P. Genel Sekreteri B. Şükrü Ka,,a, ile dinlemiflerdir. Sönük 11e min o-

mebualar, Ordu Mülettifi general Ak- lan J'rabzonda ıimdiye kadar efi gö
ba7, Kor.eneral Er,ücler 11e daha bir· rülmemİf hayat, canlılık ue aeoinç 
çolı aatlar haaır bu.lıınayorlardı. oarclır. Bu .abalı kendiaiyle 6ÖrİİftÜ-

Seogili Onder lnıgün Oçiincü U- iüm Oçüncü Umumi Mülettif B. J'ah- t 
mami Mülettiıliii, Cümhuriyet Halk an Uur'e, az.iz. miaalirimizin Trab· 
Partiaini, Halkeoini, belediye ue tehir JSOna prellendirmeleri dola;yraiyle ih-
müeaaeaelerini prellendirdiler 11e O- tiacularını .ardam, bana dediler ki: 
çüncü Umumi Mülettiılik bincuında "- Karadeniz. ve bütün doğu di-
oalileri ve tazim heyetlerini kabul bu- yan halkının büyükler büyüfü Ata-
yardalar. Bundan aonra lnflaya gide- türk'e karp, göaterdiği heyecanı, aev· 
relı alayı teltif buyurdular ue cuke- giyi ue coıkun te:zuıhürleri gördünüz.. 
rin pçiJ ramini ae)'1'ettiler. Kqla- Bunan ancak tek bir mancuı 11arda: 
dan Ordae11ine giden Büyük Onder, o ela büyült türk milletinin Ulu On-
Orduevinin bahçesinde, halkın tez.a- deri 70luntla ue onan ainmda her 
hürleri arıuında bir gez.inti yaptılar. 11akit, her yerde, bütün uarLltlannı 
Bundan aonra da, köfkte ıerellerine /edaya haz.ır bulandağudur.,, 

rik ve takdir etmelerini arzu 
ettiğimi bildiririm. 

Memleket 11e millete büyük miijJe 

''Şimdi bu dakikada Trabzon 
Atatürk köşkünde bulunurken bü
tün şark vilayetleri türk mümes
siller heyetleri ile beraber geçir
mekte olduğumuz samimi hayatın 
devlet, hükümet ve millet iştira
kinin en yüksek enmuzecini gör
mekte olduğumu söylersem buna 
ne kadar sevineceğinizi ve benim 
bu derin sevincimi bütün memle
ket ve millete senin ağzından ne 
kadar iyi söylenebileceğini takdir 
ederek gözlerinden muhabbetle 
öperim. 

K.Atatürk 
BQfbakanımız kürsüde 

Kamutayın büyük bir dikkati içinde 
bu telgrafın okunuşu bittikten sonra 
Bafbakanımıı alkı§lar arasında kürsü
ye geldiler: 

"-Atatürk'ün okuduğumuz 
telsrafı hepimizi se'Yİndirecek ve 
müftehir edecek iyi havadisle do
ludur. Atatürk'ün her aeyah•ti 
memleket için hayır ve fayda kay
nağıdır, hükümet için istifadelerle 
doludur. Atatürk'ün etrafında 
Trabzon muhitinde toplanan bü
tün tark vilayetleri halkımızın 

gösterdiği muhabbet, beraber ça
lııma ve azmi kudret manzaraıı 

T rabzondan bütün memlekete hu
zurunuzda akaetmit bulunuyor. 
Atatürk' ün seyahat buyurdukları 
yerde hizmetinden memnun ol • 
dukları amir ve memurlarımıza ve 
bilhassa kumanda heyetimiz ve 
subaylarımıza göıterdiği muhab
bet ve takdiri ferah ve iftiharla te
lakki ettiğimizi söylerken bu söz
lerimin huzurunuzda ve memle
ket muvacehesinde kendilerine sa
mimi tebrik hislerimize tercüman 
olmasını isterim. 

Kurucu, yapıcı Atatürk. 
Atatürk bilhaua bulunduğu ce

miyet içinde bedbinlik hislerini 
derhal yıkayan ve memlekette ça
lıtmak için, kudretli, ileri ve bah
tiyar olmak için lazım olan nete 
ve kudreti derhal o muhite telkin 
eden bir varlıktır ki bu h&11&11 ce
mi7et için ve millet için kurucu, 
yarabcı ve öğı'etici olarak kendi
sine bqlı batına ayn bir kudret 
vermektedir. Arkadatlar dünya
nın bugünkü halinde milletleri·n 

hangi istikbale doğru gittiklerini 
ve ne çetin mevzularla kartılqa
caklarmı tahmin etmek kimsenin 
iktidannda değildir. Ama türk 
milleti ititmelidir ki her millet ıi
bi türk milletinin de yakın ve uzak 
atide uğr&f&caiı meselelerin ehe
miyet ve azameti tasavvur oluna
blidiğinden fazladır. Bu memle
ketin dahili ve harici siyaaette VÜ· 
cuda getirmeye mecbur olduğu e
serler ve uğr&f&C&iı meeeleler o 
kadar çetin, senit Te zordur. Türk 
milleti bugün bütün dünyada bat
lı batma kuvvet ifade eden nadir 
milletlerden biridir. (Sürekli al
kıtlar). Bütün vatandqlanmm i
titmeıini isterim ki türk milletine 
bu kuvveti veren &millerin bqm· 
da türk milletinin gösterdiği sami
mi beraberlik gelir. Türk milletinin 
Atatürkün etrafında bir tek vücut 
ıibi her hareket için hazır bulun
ması hakikati ve dünyaya verilen 
bu kanattır ki omm batlıca kudre
tini teıkil etmektedir. (Sürekli ve 
tiddetli alkqlar.) 

Atcdiirlee bailı lıalJJıça.. 
Atatürk'e karp göatercliii sev

gi ve Saihlılda türk milleti yekpa
re vücwl halinde mütemadiyen 
ilerliyeceiine ve hariçte en kınvet
li, en tenıiz ıulh ve medeniyet un
auru olduğu kadar, en çetia müca
delelere göğsünü muvaffakıyetle ... 
(Bravo aeıleri) (tiddetli ve sürekli 
alkıtlar •• ) kar,ı koyacağma yiİ· 
rekten emin olduğunu göatermit 
oluyor. (Şiddetli alkıtlar). 

Arkadqlar, Büyük Şefimiz ve 
milletimiz beraber olarak bir vü
cud pi sevgide ve bağlılıkta be
berlik göstermekten bu memleke
tin kazandığı kudret, bütün kud
retlerin batında gelen ve bir çok 
milletlerin hasretle, hayranlıkla 
gıbta ettikleri bir varlıktır. (Bravo 
ıealeri, tiddetli ve sürekli alkıtlar.) 

Kadm Esirgeme Kurumunun 
Et ya piyango biletleri 

Kadın birliği kurumundan: 
Kimsesiz kadınlara yardımını ge. 

nişletmek için bir ctYa piyangosu ter
tib eden kadm esirgeme kurumunun el.. 
1i kurufluk piyango biletlerinden bir 
tane almak, fakir bir aileye yardımı te. 
min etmek demektir. Piyango biletleri 
ni: Yerli mallar pazarında, Flipı firke
tinde, Hacı Bekirde, Çocuk sarayında, 
Bursa ıazarında, Hililde satılmakta· 
dır. 

• 

lllinois, lndiana, Miçigan, Obio 
Ye Pensilvanyada çelik ve otomo
bil endüstrisinin grevine ittirik e
den İtçilerin miktarı 150.000 kiti
dir. 

Vaziyetin tamamiyle gergin olma
sına rağmen, ıon günlerde ancak ufak 
tefek bazı tiddet hareketleri kaydedil. 
miştir. Bununla beraber dün Veronda 
republibtil fabrikasına iaşe maddeleri 
vermekte olan bir tayyareye 40 kadar 
kurşun isabet etmiş ve tayyare yere in. 
meğe mecbur olmuştur. 

Monroede muazzam bir nümayif ya.. 
pılacağı haber verilmektedir. Monroe 
valisi polisin ve askeri kıtlarm intiza.. 
mı muhafazaya yeteceğini beyan ile ör
fi idare ilanına lüzum görmemiştir. 

HATAYDA 

Bir vatanperveri 
öldürdüler 

Halep, 12 (Hususi) - Kmkha!l ka.. 
.zuının Hacılar nahiyesi halkından kel. 
ci ömer hususi surette alınan tertibat 
neticesinde öldürülmüştür. 

Kelci ömer türk davasına hizmet 
eden bir vatanperverdi. Onun bu faali
yeti mahalli hükümet tarafından tüib 
olunmakta idi. On bet gün evvel aiWı.. 
lan alınmıştı. 

B. Van Zeeland Paristen 
hareket etti 

Paris, 12 (A.A.) - B. ve Bayan Van 

Zeeland saat 15 de Paristen hareket et
mifler ve BB. Blum, Delboa ve Spinau 

tarafından ıelamlannuşlardır. 

1 t{ÜÇOK DIŞ HABERLER 1 
X VafİDgton - Dış bakanlığı Sov

yet Ruayadan San Fransisko'ya gitmek 

üzere bavalanmıı olan Sovyet tayyare

lerinin Amerika topraklan üzerinden 

geçmelerine izin vermiştir. Bu izin, ku

tup yoluyla Avrupa ve Amerika araam· 

da kurulacak hava hattiyle alakalıdır. 

X Paria - Çin büyük elçisinin dün 

verdiği siyafette ezcümle Türkiye bil -

yük elçisiyle Romanya orta elçisi de bu

lunmuflardır. 

X NnJork - 32.300 tonluk Tenea

ae nrhlnı Sanfransiako koyunda kara

ya oturmuş, bütün gayretlere rağmen 

kurtarılamamıştır. 

X Viyana - Viner Noyştad adlı en

düstri bölgesinin komünist partisi erkanı 

muhtelif hapis cezalarına çarptınlmıştır. 

X Berlin - Almanyada ipizlerin sa
yısı, 184 bin eksiğile, 776 bine dü~ 
tür. 

X Paria - Finans komisyonu adla
rından nüfuzlu bir .zat, finanı kanunla.. 
n vo Fransaıun malt durumu baklanda 
izhar olunan kaygulann yeniz ve tama
men politik müWıualardan ileri gelmiı 
olduldanm söylemiştir • 

Bugünkü boks 
maçlan 

Bugün saat 17 de Ankara tehir' 
bahçesinde yapılacak İstanbul - Ankara 
boks kartılaflllaaına iştirak edecek An· 
kara boksörlerinin resimlerini koyuyo. 
ruz. 

Milsabakalara Ankara bokstan tec· 
rübesizler arasında (57) kiloda Rıfkı ve 
İamail ile gene aynı kulübten (61) ki· 
loda Cüneyd ve Füruzan girecekler ve 
Uçer ravundluk birer maç yavacaklar
dır. 

Günün en mühim maçlarından biri 
de (57) kiloda Ankara bok'itan Hilmi· 
nin Güneşten Cihadla yapacağı dört 
ravundluk karşılaşmadır. (61) kiloda 
Ankara bokstan Salibin Güneşten Ali 
ile yapacağı beş ravundluk maç da bu 
günün en teknik ve mühim karşılatma· 
ıı olacaktır. Salih ince ve güzel oyunu 
ile geçen ıene galatasaraylı Kemale 
klllı da muvaffak olmut üç senelik bir 
boksördür. 

(66) kiloda Ankara bokstan Mehmed 
Günetten Nazarla altı ravundluk çetin 
bir müaraa yapacaktır. Henüz resmi 
bir müsabaka yapmamıf olan Mehmcd, 
burada ezici ve seri yumruklarının pd
detinden Şimeling lilabını almış, bokı 
kulübünün en seri bir bokaörüdür. Na· 
zar gibi eski ve bilgili bir hasmın kar
fısında ne vaziyet alacağını merakla 
beklemekteyiz. 

Haber aldığımıza göre Boks kulübü 
bu ayın 26 sında İstanbul Anadolu ku
lübü ile de bir karplaşma yapacaktır. 
......................... ~ .. 
Yoksulluğa, felakete 
uğrayanlara yardıma 

koşan Kzılaya üye 
olunuz 

·&AAA························ , 
ULUS'un Tercüme 

kitabları 

Dörtte bir ucuzluk 
Seri halindeki satışlarda •ıalı· 

dald fiatlardan dörtte bir indirile· 
cektir. 

Bliyük sayfa Kurut 
Bir konferanı 

Bernar Şov 
insanlığın Hili 

Aadre Jlalro 
Cihan Şampiyonları 

Pol Moran 
Evlilik ve Ötesi 

/alı $ardan 

42 25 

302 

162 

340 

Orta sayfa 
Kırmızı Zambak 372 

Anatol Frana 
Levis ve İren 

Pol Jloran 
139 

San Mi,ele'nin Kitabı 408 
Alısel Jıfımte 

75 

60 

75 

75 

30 

100 

Seri kitablar B11....,.; ,.ı.rimi.z.. 
dedir. 

17 inci beynelmilel 
jeoloji kongresi 

20 temmuz 1937 de !ıloakova'da 17 inci entenıuyonal jeoloji koqresl 

açılacaktır. 
Gerek kongreye ittirlk etmek iatiyenlerin gerekse kongrenin Te9killt 

komitesinden davetiye almıf olanların, vize vesaire muamelesinin icrası 
.zımnında. bir an evet lnturiat Yakın Şark MUmeuilliğine (İstanbul, Gala
ta, Havagimyan Han) müracaat etmeleri rica olunur. 2-2439 
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lanılınası devlet elinde ameli noktaina. 
urdan daha kolay ve daha mümkün o. 
lacağını ümid etmesindendir. 

~"~;.ı·:.:~ö::ş~~.~:~.k;::!:~;,,k•nun i ha re keti er 1n1 b Ü y Ü k i 
Atatürk, rifıliklerini hazneye İ •• • ! ml~~:~:u;~;;:~~~::. .. şutezk•· ! şukran hısleriyle karşıladı l 
Büyük Millet M 1· . y··k k ··-·-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·······-·-·-·-·-·-·-···-···-·····-·•·•·•·····-···· e ec ısı u se b ı o "f rw• 1 . -·-·-···-·-·-·-·-·-R . r·· umuş nnan ç• ' · •g>. me evaumabyle beraber.) ğlne de asla 

1 
edd"d . • ReisicumheısAıgtaınt~ k f Yalova, Millet ve Baltacı çiftlikleri, iV) UmumJ teıiıat kışlar) er u etmıyorum. (Al· 

arında bul ·r l"kl • • H ı ı e e, e ır ve ova ye çı t ı - Bın Ankarada, diğeri Yalovada 

l 
ur ur , tasarru • STfk d T k. ş·· t 

0

f t"k A) • · 
unan çı t ı erını az- 1 • . . . · ~· 

neye ihda buyurduklarını melfuf erıİr t ld p k 1 bah • ·ı Ka kurul)u ıki tavuk ~ıftligı. 
tezkere il t bl" w b ' I dı or yo a, orta a ~esı ı e • B Yalovadaki çiftliklerde iki hususi 

e e ıg uyurmu~ ar r b k "f rw· . 
Devletin ziraat politikasında v~ ra asamT a çı pt .;g1:.l "ftı•Y• ıskele vUe liman tesisatı. 
memlek t' • • • k" f d arsusta, 1 og u çı ıgı. C) çü Ankarada ve ikisi 1ıtanbul-

e ın zıraı ın ışa ın a mü~ 1 B l d • him amil olacak k t h . ) un aT a meıx:ud cuazı da beş satış mağazasının bütün teaisat 
ıyme ve e emt · A) 582 d"" ·· · l" bah d · yette olan b ~r b h k . onum çe~t ı ıncyva çe- ve emırbaşları. 

şükran ile Yuu.~ksıceekna ani~. a~ett"le~ı teri. D) Orman çiftliğinde: 
mec ısın ı ı a·· B) 700 d- .. f 'd t kl (B • ma arzederim. onum ' an' '" ura- Husu" sulama ı.sl.at•, kana]l"'5-

larda meyvah ve meyvasız muhtelif yaş- yon, telefon tesisatı. elektrik tesisatı, 
12.6.193i 

Başvekil ismet İnönü 
Hükümetin bu tezkeresinden sonra 

~ tatürk'ün Başbakanlığa gönderdikle. 
rı şu tezkereleri okundu. 

Atatürkün tezkereleri 
Basvekiilete 

• ''~aliım olduğu üzere, ziraat ve 
zıraı ıktısat sahasında f ennl ve a
meli tecrübeler yapmak mak.adi
le, '!1uhtelil zamanlarda, memle
ketın muhtelif mıntakalarında 
"!üleaddid çil ilikler tesis etmi§· 
tım. 

''13 sene devam eden çetin ça
lı§maları esnasında faaliyetlerini• 
bulund~kları iklimin yeti§tirdiği 
her ~e§_ıt mahsuliittan ba§ka her 
nevı .zıraat sanatlarına da tqrnil 
eden bu müesseseler; ilk seneler
~e . başlıyan bütün kazançlarını 
ın_~~larına ıarfederek büyük, 
k!'çuk müteaddid fabrika ve ima· 
lathaneler tesis etmi§ler bütün zi. 
raat makine ve aletlerW yerinde 
ve faydalı §ekilde kullanarak ban· 
farın hepsini tamir ve mühim bir 
ku;mını yeniden imal edecek ten
sc.ıt vücuda getirmi§lerdir. Yerli ve 
yabancı birçok hayvan ırkları üze
rinde ~ilt ve mahsul bakımından 
yaptıkları tetkikler neticesinde 
b.unl!11"ın muhite en efoerif li ve ve
rımlı ol~nların_ı. tesbit etmi§ler, 
kooperatıl te§kılı suretile ıJeya ay
nı mahiyette ba§ka suretlerle ci
var köylerle beraber faydalı ıekil
de çalı§mışlar, bir taraf tan ela iç 
ve dı§ piyasalarla daimi ve sıkı te· 
mıularda bulunmak ıuretile faali
yetlerini ve istihsallerini bunların 
isteklerine uydurmuşlar ıJe bu gün 
her bakımdan verimli, olgun ve 
çok kıymetli birer rıarlık haline 
gelmi /erdir. 

''Çiftliklerin, yerine göre ara
ziyi ulah ve tanzim etmek, ~uhit
lerini güzellqtirmek, halka geze· 
cek, eğlenecek ve dinlenecek ııhi 
yerler, hilesiz ve neli. gıda mad
deleri temin eylemek, bazı yerler
de ihtikarla fili ve muvallakiyet
li mücadelede bulunmalı gibi hiz
metleri de zikre §ayandır. 

"Bünyelerinin metanetini ıJe 
muvallrıkiyetlerinin temelini teş
kil eden geni§ çalııma ve ticari e
~aslar dahilinde idare edildikleri 
ve memleketin diğer mıntakala
rında da mümaıilleri tesis edildi· 
ği takdirde tecrübelerini müsbet 
ig sahasından alan bu müessesele
rin; .ziraat usullerini düzeltme, is
tihsalôtı arttırma ve köyleri kal
kındırma yolunda de&Jletçe alınan 
ve alınacak olan tedbirlerin hii•
nü intihab ve inki§alına çok mü
•ai.d birer amil ve mesneJ ola
caklarına kani balunuyorwn oe bu 
kanaatle ta.ıcurulum al.tındaki ba 
çiftlikleri, bütün tesiıat, hayoanal 
ve Jemirbtı§/ariyle beraber hazne
ye hediye ediyorıım. 

''Çütliklerin cuaziıi ile tesüat 
ve demirbaflcuını mücmel olcuak 
göateren bir lute ilitiktir. 

"Muktazi kanuni muamelesi· 
nin yapilmannı dilerim.,, 

!(.ATATÜRK 
Büyük Şefin hazneye hediye ettik

leri ç.iftliklerin erazi ve tesislerine aid 

okunan liste tudur: 
Orman çiltliği 

Ankarada, Orman, Yağmurbaba, 
B algat, Macun, Güvercinlik, Tahar, E
timesut, Çakırlar çiftliklerinden vücut 

larda ve çeşitlerde 650,000 fidan var- küçük beton köprüler, hususi yollar, 
dır.) içme su tevziat şebekesi. 

C) 400 dönüm Amerika asma fidan- Yalova çiftliklerinde: 
lığı; (Burada 560.000 kök bağ çubuğu Hususi su tesisatı, telefon tesısatı, 
vardır.) elektrik tesisatı, küçük beton köprüler 

D) 220 dönüm bağ (Burada 88.000 ve yollar. 
adet bağ omcası vardır.) Silifke Tekir çiftliğinde: 

E) 375 dönüm çeşitli sebze yetiştir- Hususi sulama tesisatı, beton•köprü-

meğe elverişli bahçe. ler. 
F) 220 dönüm 6600 ağaçlı zeytinlik. E) Orman çiftliğinde kurulu çjftlik 
H) 17 dönüm 1654 ağaçlı portakal: müzesi ve ufak mikyasta hayvanat bah· 

tık. çesi tesisatı. Bunların işletme levazı· 
t) 15 dönüm kuşkonmazlık. mı ve bütün demirbaşları. 
K) 100 dönüm park ve bahçe. V) Canlı umumi demirba§ 
L) 2650 dönüm çayır ve yoncalık. 
M) 1450 dönüm yeni tesis edilmiş 

orman. 
N) 148000 dönüm kabili ziraat arazi 

ve meralar. 
- 154729 dönüm arazi. 

II) Bina ve te.iıat: 
A) 45 adet büyük ve küçük idare 

binası ve ikametgah (bütün mefruşat ve 

demirbaşlariyle beraber). 
B) 7 adet 15.000 baş koyunluk ağıl. 
C) 6 adet Aydos ve Toros yaylala-

rında tesis edilen mandıralar. 
D) 8 adet at ve sığırlara mahsus ahır 
E) 7 adet umumi ambar. 
F) 4 adet samanlık ve otluk. 
H) 6 adet hangar ve sundurma. 
1) 4 adet lokanta, gazino v~ eğlen-

ce yerleri, lunapark. 
K) 2 adet çeşitli imalat yapan furun 
L) 2 adet çiçek ve tezyinat nebatı 

yetiştirmcğe malısus ser. 
YekUn 51 
Bina. 

ili) Fabrika ve inuılataneler 
A) Bira fabrikası: 

Senede 7.000 hektolitre çeşitli bira 
yapacak kabiliyette, bütün müştemila
tiylc ve bütün işletme levazımı ve mü· 
tedavil kıymetlerle beraber. 
B) Malt fabrikası: 

Senede 7.000 hektolitre biraya kafi 
gelebilecek miktarda malt imaline kabi
liyetli, bütün müştemilitı ve işletme 
levazımı ile beraber. 
C) Buz fabrikası: 

Günde 4 ton buz yapma kabiliyetin
de. (Bütün müştemilatı ve işletme leva· 

zımı ile beraber.) 
V) Soda ve gazoz fabrikası: 

Günde 3.000 şişe soda ve gazoz yap· 
mak kabiliyetinde (Bütün müştemilatı 
ve mütedavil kıymetlerile beraber.) 
E) Deri fabrikası : 

Senede 14.000 çeşitli deri imaline 
elverişli, bütün müştemilat ve müteda
vil kıymetlerlie beraber. 
F) Ziraat aletleri ve demir fabrikası: 
11) Biri Ankarada, digcri Ya/ovada ol
mak üzere iki modern süt fabrikası. 

Her ikisi günde ayrı ayn 15.000 litre 
pastörize süt ve 1.000 kilo tereyağ işle
mek kabiliyetindedir. Bunlar da bütün 
müştemilat ve işletme levazımı ve mü
tedavil kıymetlerile beraber. 

1) Biri Ankıırada, diğeri Ya/ovada iki 

vasi yıoğurt imalathanesi. 
K) Şarab imalathanesi: 

Yılda 80.000 litre şarab ımaııne el
verişli, bütün müştemilat ve mütedavil 

kıymetlerile beraber. 
L) İki taşlı, elektrikle işler bir de-

ğinnen, bütün müştcmilitı ve müteda

vil kıymetlerile beraber. 
M) İstanbulda bulunan bir çeltik 

fabrikasının yüzde 40 hissci. 
N) Biri Orman fiçtliğinin, biri Te-

kir çiftliğinin olmak üzere her biri 
1 S.000 er kilo kaşar, 1000 teneke beyaz 
peynir, 600 teneke tuzlu yağ yapmağa 
elverişli iki imalathane. (Bütün işlet-

A) 13.100 baş koyun (kıvırcık, meri
nos, karagül, karaman ırkları ile bun· 

ların melezleri}. 
B) 443 baş sığır (Simental, Hollan-

da, Kırım, Jerscy, 'Görensey, llalep, 
yerli ırklarile bunların melezleri, yeni 

üretilen onrı.an ve Tekir cinsleri). 
C) 69 baş ingiliz, arap, macar, yerli 

ve bunların melezleri, koşum ve binek 

atlan. 58 çoban merkebi. 
D) 2450 baş tavuk (Legorn, roday· 

land ve yerli ırklar). 
Vl) Umumi canıu demirbcq 
A) 16 adet traktör, 13 harman ve bi-

çer döver makinesi ve bilcümle ziraat 

işlerini görmekte bulunan zirai alit ve 

edevatın tamamı. 
B) 35 tonluk bir adet deniz motoru 

(Yalova çiftliğinde) • 
C) 5 adet, çiftliklerin nakliye işle-

rinde çalıştırılan kamyon ve kamyonet. 
D) 2 adet, çiftliklerin umumi servis

lerinde çalıştırılan binek otomobili. 
E) 19 adet çiftliklerin umumi ser

vislerinde çalıştırılan binek ve yük ara-

bası. 
BCl§bakanımız kürsüde 

Listenin okunması bittikten sonra 
Başbakanımız lsmet lnönü kürsüye gel
di ve şu çok kıymetli konuF03yr yaptı: 

"- Muhterem arkadaşlar; fimdi 
büyük sevinç ve heyecanla dinlediği
miz Atatürk'ün tebcrrüu yüksek kıy· 
meti üzerinde e™=mmiyetle durulacak 
çok mühim bir hadisedir. Yüksek heye. 
tinizin ve bütün memleketin dikkatini 
celbedecektir. ki hazneye intikal etmek. 
te olan bu çiftlikler değeri milyonlar 
ifade eden bir servet halindedirler. Bu 
çiftlikleri Atatürk senelerden beri şah. 
si tasarrufu ve bilhassa şahsi emeğiyle 
vücude getirmiştir. 

Misal vermek ... 
Anadolu ortasında herkesin bura. 

dan nasıl bir mamure çıkacağına bedbin 
bir nazarla baktıgı bir sırada bütün mem 
lckct gibi Anadolu ortasında da ilimle 
ve çalışma ile büyük mamure ve va.tan. 
daşlar i~in büyük servet temin oluna
bileceğine şahsen misal vemıek hevesi 
senelerden beri kendisini işgal etmek. 
te idi. Çiftliklerin maddeten olan yük
sek kıymetleri ancak bu kanaat ile ve 
şahsi çalışına ile temin edilmiştir. 

Bu eserler meydana çıktıktan ve 
yüksek değerde oldukları anlaşıldıktan 
sonra Atatürk bunların maddi kıymet
lerine bir lahra bakmaksızın onları ktL 
milen devletin istifadesine terketmcsi 
bütün vatandaşların bu nokta üzerinde 
dikkatlarını ve şükranlarını celbeuncğe 
liyık görülecektir. (Şiddetli alkışlar 

yaşasın sesleri.) 
Atatürk her türlü şahsı menfaat. 

terin, kendi phsına teveccüh edecek 
her türlü faydaların daima üstünde kol· 
mış ve daima üstünde kalacak olan mil
li varlıkur. (Bravo "51eri, şiddetli al-

kışlar.) 
Bu anlayışıma yüksek meclisin ve 

\Jütün memleketin derhal iştirak edece-

Arkadaşlar, Atatürk'ün bu eserleri 
vücuda getirdikten sonra bunları 
hazineye hiç bir bedelsiz ve karşılıksız 
t~rk:tm~inde esaslı, büyük ve siyasi 
bır ıdealı vardır. Milli mücadelenin ilk 
günündcnberi bu memleketin kudreti. 
ni ve servetini köylülerimizin kalkın.. 
masında, zengin ve müreffeh olmala. 
rında gördü. (Alkışlar) 

Memleketin vesait ve menabii ga. 
yet dar olduğu zamanlarda köylüyü; 
milletimizin içtimai kütleleri içinde 
bilhassa dikkate alınacak onun işlcriy. 
le bilhassa uğraşılacak bir mevzu olarak 
millete ifade etti. İlk gündenberi Ata. 
türk bu istikamette yürümektedir. Dik
.kat buyurursanız bu gün köylülerimi. 
zin ve çiftçilerimizin vergi vermek bu.. 
susunda bulundukları vaziyet diğer bil. 
tün içtimai kütlelerden daha müsait 
bir haldedir. En ağır vergiler içinde 
bulunan köylü ilk gündenbcri en ağı. 
rından başhyarak bugüne kadar müte.. 
madiyen külfetini azaltmaktadır. Bu 
hlıkümet üzerinde Atatürk'ün hiç şaş. 
mıyan siyasi bir istikamet gibi mütema
di çalışmasının ve tesir etmesinin bir 
neticesidir. Bu istikamette yürüyoruz. 
Bugün de Atatürk'ün kani olduğu esas. 
lı bir siyaset itikadı şudur: Bu memle. 
ketin kudretinin ve scrvctinin artması 
için köylünün vaziyetinin ve iktisadi 
varlığının yüksclemesi Uizımdır. 

Tevessül ettiğimiz bütün i~timai 
ve endüstriyel tedbirlerin en yüksek 
semerelerini vermesi memleketin köylü 
sünde ve ziraatinde elde edeceğimiz ne. 
ticelere bağlıdır. Bunun için birkaç se. 
nedenberi köylünün bugünkü çalışma.. 
sında daha çok semere elde etmesi için 

köylünün daha çok kıymetli ve daha ye 
ni vasıtalarla istihsalatını kuvvetlen. 

dirmesi ve genişletmesi için B. M. Mec
lisi ve cumhuriyet hükümetleri tedbir 
aramakta, kabili tatbik olacak vasıta ve 
tedbirleri köyJuye yaymak işini takib 
etmektedirler. Atatürk bu mücadelenin 
başındadır. Onu takib etmekte çok dik
katliyiz. Atatürk bu siyasetin memle. 
ket için büyük faydalar getireceğine 
kati olarak kanidir. Düşündü ld 
çiftlikler hükümetin yeni ziraati 
köylüye öğretmesi için çok kıymetli 
saba ve vasıta olacaklardır. Hakitak bu.. 

dur. Memelcketimizin muhtelif iklim. 
lerinde çetin ve verimsiz şartlar altın· 
da iyi neticeler ve iyi mahsuller alına.. 
mıyacağı fikrine karşı Atatürk bunları 
vücuda getinniljtir. Hepimiz bunları 
her vesile ile görüyoruz. Bunlar ziraat 
vekaletinin gerek ziraattc ve gerek zi. 
raatin cndiistrisinde her türlü terbiye 
ve yetiştirme sahalarında girişeceği tec 
rübcler için kuvvetli mesnet olacaklar-

dır 

Hükümct huzurunuzda ve millet hu 
zurunda bu çiftliklerin bedelsiz ve her 
türlü sartsız hazineye terk olunmasın· 
daki yüksek kıymeti tebarüz ettirmek. 
te hakiki bir sevinç duymaktadır. Hii
kümct çiftlikleri alırken bunların iyi 
halde muhafazasını, daha ziyade inici. 
taflarının temin edilmesini ve memle. 
kete gerek tecrübeleri yaymakta ve ge. 
rek esaslı ve faideli unsur olmasında 
çok dikkatli bulunacaktır. 

Atatürk'ün çiftçilerimizin refahın. 
da ve ziraatin inkişafında şimdiye ka· 
dar takib ettiği, şimdiye kadar ibzal etti 
ği alakayı bundnn sonra da muhafaza e. 
deceğine kani oluşumuz bizim 
muvaffaldyete itiınadımızın esasıdır. 

Biz zinıat vekaletinde takib 
olunacak yeni usulün ve yeni 
faaliyetlerin ana hatlarını izah ettik. 
Ziraat vekaleti tedbirlerini daha etraflı 
bir surette bazırlıyarak bir program ha
linde Atatürk'lın yüksek tasvibine arzc
dilecek ve yüksek tasvibile tatbik et.. 

meğe çalışacaktır. 

Bu çiftlikleri Atatürk Cumhuhiyct 
halk fırkasının malı olarak saklıyordu. 
Şimdi hazineye terkctmesi, bir defa çift 
liklcrin ist ifadesi ki>yliiler için bir mek
tcb, teşvik edici bir vasıta halinde kul-

İkincisi: Cumhuriyet halk fırkası. 
nm bugün memlekette faaliyeti bükü. 
metten ayrı bir siyasi teşekkül olmak. 
tan çıkmıf. hükümetle mümtc.ziç mille
tin ve devetin müıtcrek bir müessesesi 
haline ginniş olmasındadır. Bununla 
Atatürk acvleti, fırkasını fark etmi. 
yerck fırkaya aid olan, fırkaya aid ol. 
ması düşünülmüş olan malların nazineye 
iadesinde ayrıca bir ali cenablık göster
miştir ki, bu da mensub olmakla müf. 
tehir olduğumuz C. H. Partisinin bütün 
efradı için ancak haz, şeref sevinç ve. 
recektir. (Alkışlar) 

Atatürk bize bir defa daha kendi 
huzur ve rahatının, vatandaşların rcfa· 
hında olduğunu söyliyor. Atatürk bize 
bir defa daha kendi şanı şerefinin, va· 
tanının şan ve şerefinde ve kudretinde 

olduğunu gösteriyor. 
Arkadaşlar, milletin karşısında si. 

zin yüksek hissiyatınıza tercüman ola
rak biz de söyllıyoruz ki. Atatürk bi. 
zim en kıymetli hazinemizdir, onun 
van ve şerefini biz vatanın kudreti ve 
şanı şerefi sayıyoruz. (Bravo sesleri, 
sürekli alkışlar) 

B. Mehmed Somer (Kütahya) nın 
sözleri 

Başbakanımızdan sonrn B. Mehmet 
Somer (Kütahya) Ktlrsüye geldi: 

"Arkadaşlar, dedi çok kısa 'arzedece
ğim; muhterem lnönüniln saydığı şey • 
}erden fazla kıymetli bir şey söylemcğe 
imkan yoktur. Atatürk düşman istilfisı· 
na maruz kalmış olan memleketimize 
kuvvetli bir ordu, İnönü gibi kıymetli 
bir şahsiyetin idaresinde bir hükümet te· 
sis etti. Millete, kültür, tarih, lisan her 
şey hediye etti. Milleti medenileştirdi, 
yükseltti. Avrupada mümessillerimiz ve 
hükümetimiz yüksek hünneti görmekte
dir. Hiç şüphe etmiyoruz ki bu Atatilr· 
kiln yüksek şahsiyetinden tevellüt etmek 
tedir. Lozan'ı kazandıktan sonra daha 
bir çok milli işlerimizi, hayati meselele· 
rimizi halletmekle milletin şerefini yük
seltmiştir. Şimdi de 13 scnedenberi biz.. 
zat meşgul olduğu ve bu ham toprakla· 
rı altına tahvil ettiği bu serveti hazineye 
ibda etmekle kendisinin ne kadar yüksek 
bir şahsiyet olduğunu millete bir kere 

daha göstermiştir. 

Bir misal daha .. 
Arkadaşlar, Atatürk'ü bendeniz çok 

eski tnnımakla mübalıiyim. Vasıfların • 
dan biri servete, paraya kıymet verme • 
mektir. Kendisi eski zamanlarda kuçlik 
rtıtbeli bir zabit olduğu zamanlarda dahi 
paraya kıymet vermiyordu. Binaena • 
leyh bu sefer yübek ahsiyetinin, fnali
yetinin neticesi olarak meydana getirdi
ği milyonlar kıymetindeki bu serveti 
hazineye terketmekle kendisinin ne ka
dar yüksek bir adam olduğunu ve serve
tin fevkinde bir in an olduğunu bir da
ha millete göstenni tir. Bendeniz bura
da daha bir şey ilave edeceğim. 

O daima ismet lnönünün muvnffa -
kiyetini iııter. Onun için sadık nrkllda~ı 
olan lıımel 1nönünün sırf muvaHn\tiyc
tine hizmet için bu ulüvvü cenabı gös
tcrmi~tir. Kendisine bu kürs" Jen tnzim 
ve teıckkür hiıler:imi ıırzetmcktc mü • 

bahi bulunuyorum 
Emsals:z bir ders 

B. Refik ince (Manisa) - Arkadaş
lar, çok ahlaki ve hakikaten bııglin ya • 
şayanlara ve yarın yaşayacaklara cm al
siz vcrilmi~ yeni bir ders karşı mda bu
lunuyoruz. Bunun hocası Ataturk tale
besi bugün bizler, fakat her zaman bu
günkü millet yarınki millet evlatları. 
Milli mücadelenin ilk günlerinden beri 
gittiği yolun yolcusu bir aıkadaşını z sı
fatiyle kendilerinin her an, her zaman ve 
her sa.hada ve her münasebetle göster -
dikleri bütün tecelliyatın şahidi olan 
bahtiyarlardan bulunuyorum. Atatürkiın 
hangi fikri ve hangi fiili hareketi yok • 
tur ki onun içerisinde kendisinden man
dasına taallfik eden ve di ıerendişlik il • 
hanundan doğan hakiki bir nur, hakik! 
bir ışık kendisini göstermemiş olsun. 

lnsan olmak itibariyle herkesin yü • 

reğinde muayyen bir eye karşı bağlılık 
ve bu bağlılıktan doğan ihtiraslar bulu
nabilir. Atatürk bu insan duygusunun 
fevkinde ihtiras denilen ve insanlan ba· 

ran esaslı menfaatlerden dahi uzaklaş • 
tırmak ihtimali olan nakiscdcn kendimi· 

7İ bildiğimiz gUndenberi ari fikir ve aö-

zlın ve büyük fedakarlıgına ahid bir 
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nesil olmak itibarile kendisine candan 
yiirekten bağlıyız. Atatürk çiftliklerini, 
fabr~kalarmı, şusunu busunu zannede -
rim kı bizim gibi birer mülk telakki et
miyor, c mülkü dahi bizim tnaıdığrmız 

gibi şahsiyetimizin muhafazası için bir 
vasıta değil milletine icabında fayda 
vermek için toplamlnuş ve vücude geti
rilmiş bir vasıta olarak kullanıyor. Bu 
büyük işaretin karşısmda hürmet, mu -
habbet ve bağlılık duygularını tatma
nıak imkanı var mıdır? 

Bütün milletin malı onundur. 
Arkadaşlar, Atatürk için mala lüzum 

yoktur. Esasen bütün millet, hayır bütün 
milletin malı hatta bütün dünya onun ve 
kendisi bütün dünyadır. Bu kadar yük -
sek mevcudiyetin elbette ki hareketini 
artık bizim yaptığımız gibi beşeri müna
sebetle rJc mukayese etmek dahi biraz 
hatal;.dır. 

Atatürk yazmış olduğu mektubla 
hükümete, hükiimct reısımızın gayet 
veciz bir surette ifade ettiği veçhile, 
esaslı dersler vermektedir. Türkün 
can damarını toprağrn teşkil ettiğini 

toprak üzerinde köylünün bulunduğu
nu, köylünün bu topraktan azami isti
fade etmesi için dağ, çorak, lnr gibi 
maniaların bertaraf edilebileciği, ken
disinin tuttuğu yolda yürünecek olur
sa bu toprakta neler bitebileceğini gös. 
terdikten sonra hükümete diyor ki; 
yolunuz ziraat yoludur. 

Hükümet Atatürkten aldığı bu m~ 
mureyi daha iyi yapmakla mükellef ol
duğunu bilhassa Ziraat vekaleti göz 
önünde tutmalıdır. 

Bugün mevcud olandan daha aşağı 

düşürdüğü gün, ziraat yolundaki Ata• 
türk davası da kıymetini kaybetmiş o
lur. Buna bilhassa dikkat ederek Ata
türkün idealini candan takib eder ev4 
latlar olduğumuzu her zaman olduğu 
gibi bu sefer de isbat etmeliyiz. 

Evlatlarımızı onun gibi yeti§tirmek 
Atatürk isminin mücerret telaffu. 

zu, insanların, türkün yüreğinde heye. 
canların en mukaddesini yaratmış olur
ken o ismin ve o zatın her gün önümü
ze serptiği bin bir hayırlı ve ders ma· 
hiyetindeki vaziyetler karşısında he
yecandan söz söylemek iktidarmı bula.. 
mıyan benim vazifem • elbette hepini. 
zin vazife ve duygularına tercüman o
larak - bu vesile ile, bu fedakarlık kar
şısında dahi, tıpkı onun gibi çalışaca
ğımıza, evlatlarımızı tıpkı onun gibi 
çalrşacak vaziyette yetiştireceğimize 
söz vererek onların büyükleri huzurun
da bir defa dalıa eğilerek sözüme ni. 
hayet ve-iyor ıım. ( A lkrslar ). 

1:$a bır tezanuraur. 
Örge Evren (Balıkesir) - Arkadaş. 

lar, Büyi.ik Milli Şefimiz . Atatürkün 
çiftlikleri diye anılan halbuki ilk tesis 
edilmesi tasavvur edildiği andan iti
baren, teessüs ve tekemmül devreleri 
içinde kaz;.ırçlı ve bütün memlekette 
toprakla uğnşan ve topraktan memle
ket hayatını, k ymetini kuvvetlendir
mek gayesini istihdaf eden bütün türk 
çocuklal ma en iyi ve en emniyetbahş 
bir örnek teşkil eden kütle zaten tür
kündü. Çünkü Atatürk türkündü ve 
türk Atatürk"ündü. Ben başka hiç bir 
şey söyliyecek değil:m. Bugünkü vakıa 
bir tezahürdür. Hakikat Atatürk'ün 
doğduğu gündenberi ne ise bugün ge
ne aynr şeydir. 

Atat ürk türkün içinden çıkan 

türkü temsil eden; bütün varlığım 

tür.he veren kudsal bir varlrk, bü. 
yük bir türk çocuğu ve türk mille. 
tinin başında eşsiz, büyük, daimi 
şefidir. Şu halde bütün millet de 
Atatürk'ün tamamen kendisidir. Ve
rilen Atatürk'ün değil m;lletindir. 
Veren Atatiirk değil, millettir. Alan 
millet değil A tatürk'tür, veren mil-

ULUS 

ismet lnönünün nutuklarından 
Atatürkün seyahatleri Atatürk bütün şahsi 

için diyorlar ki: faydaların üstündedir 
" ... Atatürk'ün seyahat buyurdukları yerde hizmetin

den memnun oldukları amir ve memurlarımıza ve bil
hassa kumanda heyetimiz ve .subaylarımıza gösterdiği 
muhabbet ve takdiri ferah ve iltiharla telakki ettiğimi
zi söylerken bu sözlerimin huzurunuzda ve memleket 
muvacehesinde kendilerine samimi tebrik hislerimize 
tercüman olmasını isterim.,, 

" ... Atatürk bil. 
hassa bulunduğu 

cemiyet içinde bed
binlik hislerini der
hal yıkan ve mem
lekette çalışmak 
için kudretli, ileri 
ve bahtiyar olmak 
için lazım olan ne
şe ve kudreti der
hal o muhite telkin 
eden bir varlıktır 
ki bu hassası ce
miyet için ve mil· 
let için kurucu, ya
ratıcı ve öğretici 

olarak kendisine 
başlıbaşına a y r ı 

bir kudret vermek
tedir. 

" ... Türk milleti 
bugün bütün dün
yada başlı başına 

"··· Atatürk'ün, çiftliklerin maddi kıymetine bir lah
za bakmaksızın onları hamilen devletin istifadesine 
terketmesi, bütün vatandaşların bu nokta üzerinde dik
katlerıini ve şükranlarını celbetmeğe layık görülecektir. 

" •.. Atatürk her türlü şahsi menfaatlerin, kendi şahsı
na teveccüh edecek her türlü faydaların daima üstünde 
kalmış ve daima üstünde kalacak olan milli varlıktır. 

" Atatürk'ü, 
bu eserleri vücuda 
getirdikten sonra 
bunları hazneye 
hiç bir bedelsiz ve 
karşılıksız terket
mesinde esaslı, bü
yük ve siyasi 'bir 
ideal vardır. Milli 

mücadelenin ilk 
gününden beri bu 
memleketin kudre-
tini ve servetini 
köylülerimizin kal-
kınmasında, zengin 
ve mürelleh olma-
sında gördü. 

'' ... Atatürk bi
.ze bir defa daha 
kendi huzur ve ra-
hatının vatandaş

ların re/ahında ol-
doğunu söyliyor. 

" ... Milletin karkuvvet ifade eden I t ·· .. .. 
d • 'll 1 d Başbakanımız smet nonü soz soylerken na ır mı et er en 

biridir. Bütün vatandaşlarımın işitmesini isterim ki türk 
milletine bu kuvveti veren amillerin başında türk mille
tinin gösterdiği samimi beraberlik gelir.,, _ , 

fısında sizin yük
sek hissiyatınıza tercüman olarak biz de söliyoruz ki, 
Atatürk bizim en kıymetli hazinemizdir, onun şan ve şe
relini biz vatanın kudreti ve şan şereli sayıyoruz. 
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bir an hali kalmıyan yüce Atamızın ö
nünde buzu ile eğilmek vazifemdir. 
(Bravo sesleri alkışlar) 

Ankarada ilk ağaç luuretini 
fekerken .•• 

Rasih Kaplan( Antalya) - BütüB 
şeref sahalarında türke, hepimize baş
buğluk eden Atatürk çok sevdiği oıiJ.. 
letinin kalkmma işlerinde de daima b31 
buğluk etmiş ve daima rehberlik etmi"' 
tir. 

Arkadaşlar; şu geçirdiğimiz t S. 16 
seneyi şöyle tahlil buyurursanız An.kari 
da ilk ağaç hasretini çektiğimiz gün
lerde Atatürkün marmara çiftliğinde il<" 

ğaçlan göstermek için bize her bahar 
bir toplantı yaptırırdı, ve orada Anka. 
rada su yoktur, iklimi müsait değildir .. 
toprağı iyi değildir, ağaç için çok 
müşkül şerait vardır, nağmeleri devam 
ettiği günlerde o her işte olduğu gibi 
karar verdiği işlerin filiyatiyle bu söz .. 
leri tekzib ediyordu. 

ileri bir mület yaratmak için 
Arkadaşlar, daha ilk günlerde 

bilirsiniz, milli mücadelenin devam et
tiği günlerde türk ulusuna karşı kendi 
yüksek itimadını, türk ulusu üzerinde 
gösterdiği yüksek teşhisleri ifade ~ 
derken, büyük ulusa büyük millete ya
raşır ve onu idare edebilen kumandanlar 
olmalıdır şeklinde izah buyurdular. Mil 
cadele bitti. Mücadeleden sonra türk ulu 
sunun sakin olduğu yerler itibariyle bili 
yorsunuz ki, ekseriyet köylerdedir. Asd 
ulusun efendisi köylülerdir, nutkunu 
verdiği günden itibaren geceyi, gündü· 
ze katarak köyleri düştükleri iktisad\' 
vaziyetten kurtarmak için dünya miL 
!etleri arasında kendilerini bekliyen yük 
sek mevkie iktisad sahasında da eriş.. 

dirımek için mütemadiyen mesaisini o 
sahalara tekisf, direktiflerini o sahalara 
tevcih ederek türk ulusunu iktisat 
sahasında da kurtarmak için mü.. 
tem.adi mücadeleleriyle yine biııe baş. 
buğ oldu. 

Eıki bir hatıTa 
37 de idi arkadaşlar. Atatürkün bir 

hatırasını huzurunuzda bu vesile ile 
arzetmek isterim. O vakit hakimiyeti 
milliye gazetesi çıkardı. Müdafaai Jıu .. 
.kuk cemiyeti de memleketteki siyasi 
partimizdi. Hakimiyeti milliye gazete .. 
sinin tahrir yeri olan oda müdafaai hu.. 
kuk cemiyetimizin de idart- merkezinin 
odası idi, içtima yerimizdi arkad~şlar, 
bir gün merkez heyetine hakimiyeti mil 
!iye gazetesinin tahrir heyeunin bulun.. 
duğu binada kendileri riyaset buyurd~ 
lar. Şimdi zannederim. oraya Koç zade 
apartman yaptr. onun olıluğu yerde ha· 
rab bir bina, haıab neınm içinde iki oda 
idi. 37 sen~.;.t Sl)1ları idi. Ordu hazırlık.. 
!arını ikmal ediyordu. Ta.ı.ı ruza geyip 
kurtuluş gününün yaklaştığı sıralrada i 
di. Umumi vaziyet üzerinde müzakereyi 
idare buyurdular ve arakadaşlara izahat 
vel'diler. İz.-had<•rı netkesinde şu va. 
ziyet, şu hazırlığımız bana şu kana
ati veriyor ki, kurtulu~ ~ü01lerimiz ya.. 

, kındır, umumi t.ı.arruz r,ünlerimi? ya.. 

' ,, 'ı kındır. 
Ve aldığımız tedbirlere göre de zafeı 

i türk ulusuna ınsip olacaktır. Ancak bü.. 
f! j yük bir mücadelemiz daha başlamak Ü· 

Atatürk bugün hazneye 

Jet değil Atatürk'tür arkada§lar. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Tek bir hedef 

- Muhte-

hediye ettiklerı' çiftliklerinde bizzat 

defi de milletine örnek olacak hareket
ler göstermektir. Muhterem İsmet İn
önü'nün beyanlarından anlıyoruz ki 
Atatürk birçok çorak yerlerde mamu· 
reler vücuda getirebileceğini göster. 
mek için çetin çalışmalar yaptı. Gay. 
retler gösterdi ve hiç kimsenin orada 
böyle mamureler vücuda getirileceğine 
kani olmad .ğı yerlerde, bunları kemali 
minnetle, hayretle görmemize imkan 
verdi. Türke, senin önünde halledemi. 
yeceğin çetin bir iş yoktur, akidesini 
vermek içindi. Tamam bunlardan isti
fade edilecek bir sıra geldi, bunu da İ 

millete hediye ederek Samsun seferin
de başladığı feragatkarhklara devam 
ettiğini göstermek suretiyle yeni bir 

örnek gösterdi. 

J j zeredir ki asıl zaferi o vakit ikmal etmiş 
Jlacağız. Onu da şu suretle izah buyurmUJ 
lardı. AsırJ t•• \aa beri ka:ıuni tedbirler. 
le ihmal edilcr. tüık ikti:öddı.yatı. asır. 
lardan beri dt"\ ;ın: edeı.ı harblerle ezi
len türk iktisadiyatmın ve türk köy1ü 
sünün kalkınması işi. İşte asıl kurtulu' 

meşgul olurlarken 

Atamızın önünde eğilmek 
vazil em izdir. 

Atatürkün başladığı fedakarlık ve 
feragati nefis hususundaki örneklerini 
bir kaç ay evvel yine burada görmüş

tük. O vakit Hatay için la?.ım geı~a tdrz 
da hareket edeceğini ve indelhace her
şeyi sartc: dPı·: ~ · ni söyle . t ·.~ . i . l~te ou 
da onun kısa pek kısa bir zamanda ikin
ci bir numunesi şeklinde olursa bu mil. 
leti yükseltmek için evHidlarmı lazım 
gelen, istediği refaha ulaştırmak için 
her türlü fedakarlıktan, çalışmaktan 

zaferini taki'.> edecek büyük müc;adt"le 
ve bunun n~eri asıl bizim istiklalımiıi 
temin edecektir, buyurmuşlardı. Ata. 
türk o günı:!e'l beri devam ettiği bu bü.. 
yük mücadelenin bugün yine devam etti 
ğini bize gösterdiği feragatle önderlikle 
arkadaşları yine tekar ediyor. 

Geçen gün burada parti genel sek· 
(Sonu 1. inci sayfada) 

Çiftlikteki fabrikada İı~ı doldurma dairesi 

Bunu söylerken hatırıma sevinç ve

recek bir şey geldi: Atatürk'ün bugü. 

ne kadar bekleyipte şimdi bunu bükü. 

mete devretmesi şunu gösterir ki ziraat 

vekaletince alınmış olan tedbirler, 

halkın yükselmesi için alman birçok 

kararların imkan ve husul bulacağı 

kendilerince takdir edilmiş ve bunu 

yapmıştır. Eğer, Atatürk İ~et İnönü 

hükümetinin devren alacağı bu çiftlik. 

leri daha mükemmel bir tarzda veya 
hiç olmazsa halihazır vaziyetinde mu
hafazasına ihtimal vermeseydi elbet 
bunlara vermezdi. Orman çHtliğinin tayyareden alınmış bir resmi 
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( Başı 6. ıncı sayfada) 
reterimizin dediği gibi türk ulusunu 
bir vasıfla ifade etmek lazım gelirse, 
çiftçidir, deriz. Çünkü elimizdeki ista.. 
tistiklere bakarasak nüfusumuzun umu. 
munu ele alırsak bunun yüzde 80 i köy. 
!erde oturuyor, köylerde tamamen çift
çidir. arkadaşlar. 

Bir ulus ki heyeti umumiyesinin 
% 80 i çiftçi demektir. Hulasa esas iş 
çiftçi işi demektir. Atatürk bugün bu 
sahada önderlik ederek türk ulusunun 
% 85 ini teşkil eden köylerin kalkınma
sı işinde hepimize nümune ve misal o
larak kendisine yaraşan büyüklükle bu• 
gün heyetimize, meclisimize gelen mek
tublar bu işe ne kadar büyük ehemiyet 
verdiğini bir daha tebarüz ettirmiştir. 

Büyük vazifemiz 
Arkadaşlar, dünya uluslar:na karşı 

10 uncu yıldönümünde söyledikleri bü
yük nutkunda Atatürk; türk ulusu. sen 
tarih ve ırk itibariyle her ulusun fev. 
kinde bir ulussun, sen her ulusun fev
kinde mevkiini tutmak için ilerle de
miştir. Bütün milletler aıasmda en ile· 
ri mevkii tutmak için % 80 i teşkil e· 
den !Cöylerin kalkınması işi ile büyü
ğümüz başta olduğu halde hepimizin 
bütün feragatle çalışmağı bir kere da. 
ha üzerimize alıyoruz. Dünya nazarın. 
da bu müsabakayı kazanmak için vazi
fenin ne kadar ehemiyetli ve kudsi ol
duğunu hepimiz takdir ederiz. Bu sene 
umumi kalkınma ve su işinde aldığımız 
tedbirlerle bu işe ne kadar ehemiyet 
verdiğimizi gerek hükümet, gerek mec
lis; büyük A tatürk'ten aldığımız ilham· 
la bu işi ne kadar benimsediğimizi çr
kardığ.mız kanunlarımızla da teyid et.. 

miş bulunuyoruz. 
Arkadaşlar; Atatürk köy kalkınma 

işine nümune olarak çiftliklerini bü
tün tesisatiyle bu kalkınma idaresinin 
emrine, hükümetin emrine bırakarak, 
bu verimli işe önderlik ediyor. Esa
sen her işte kendilerini önder görmeğe 
alıştığımız için Ata türkün bu büyük 
hediyesi karşıs nda kendilerine karşı 
bir daha minnet ve sadakati izhara bü
yük bir vesile bulmuş olacağız. 

Atatürke tekrar mi.neni 
Arkadaşlar; gerek köylerimizin ge-

rek şehirlerimizin başladığı işlerde mu· 
vaffak olmaları için çalışmalarında bi
ze daima feyiz kayn1ğ1, ış k membaı 
olan büyiik Atatürk'ü bu kürsüden bir 
daha hiirmet ve minnetle anar ve tazim. 

terimi arzey lerim. 
Türk milletine en büyük mükalat 

Nakiye Elgün (Erzurum) - Arka. 
daşlar, Atamızın bu büyük ve dünya 
hazinelerinden kıymetli hediyesine na
il olan türk milietinin vekilleri sıfatı 
ile, izin verin ilk önce sizi tebrik ede· 
yim· ondan sonra sözüme ba"Iıyayım. 
Ne mutlu türk milJetine ki kendisini 
kurtaran, yaşatan yürüten bu Atası o· 
na sevgisini kendi varını vermekle te
barüz ettirmek istiyor. Türk milleti 
için bundan büyük mükafat, bundan 
büyük, bundan değerli ne tasavvur e
dilebilir? Atatürk'ümüz bizim semamı.. 
za doğduğu gündenberi her manevi sa: 
hada bize nur, feyiz, ışık verdi. Şiındı 
maddi sahad- da varını türk milletine 
hediye etmekle onun refahını, onun 
lröylüsünün kalkınmas nı emel edindi
ğini ve onu sevdiğini tebarüz ettinnek 
istiyor. Ne mutlu türk milletine ki bu· 

na mazhar olmuştur. 
Arkadaşlar, bu yüce kürsüden b.u 

sevgiye mazhar olan milletin bir vekı
li sıfatiyle o Ulu Atam'a bitab ede~ek 
diyorum ki çok yaşa ve senin sevgıne 
layık olan dünya hazinelerinden. dah_a 
değerli bir armağan olan türk mılletı· 
nin vekili sına afiyet dilerken diyo
rum ki ço'k yaşa Atatürk ve senin ide~ 
allerin u~runna bütün türk milleti ~n~ 
larm tahakkuku için bütün kabiliyetını 

· · • "Jmeg·e hazırdır. 
vermeye ve senın ıçın ° 
(Alkışlar). 

F erd yok, cemiyet var 
Ruşeni Barkın (Samsun) - Sayın 

1 ·· söyliyen 
arkadaşlar benden evve soz .. .. 
kıymetli hatibler ve bilhassa buy~~ 
hükümet şefimiz !smet İnönünün bu
yük sözlerinden sonra söz söylemek 
çok güçtiir. Fakat bu biiyük işde be· 

. J·-· b" 'kı" noktayı söylemek· 
nım sez ıgım ır ı 

ten de kendimi alamıyorum. 
Atatürk kim bilir, belki de doğdu • 

ğu günden~eri ı belki de kendisinin be
.. k d" . . anlamadıgı~ dakikalardan nuz en ısını - d" iH ortaya at-beri, yaıa:.tığr, yaptıgı, ser t.,. . 

tığı iyiliklerin haddi hesabı nedır, onu 
bilmiyNum ve kendisinin de bunu kav • 
nyacağına ben inanmıyorum. Batarken, 
bir millet nasıl kurtulur? Bunu yalnız 
türk milletine değil bütün geri kalan 
milletlere, "Böyle kurtulur 1,, dedi, Kim-

senin zaferi idrak edemediği, anlıyama
dığı dakikalarda, zafer böyle kazanılır,, 
dedi. 

Tarihi biraz karıştırırsak, osmanlı ta-
rihinin hatta çok büyük diye kaydettiği 
devlet şahsiyetleri, yani padişahların 
jçinde en değerlileri dahi kendi servet -
]eri için titremişler; bunların servet top
lamak için kelle kestiklerini çok iyi bili-

yoruz. 
Servl•tlerini saklamak için hususi 

hazineler dahi yapmışlardır. Hazinei 
hassalc.r çok büyük, çok geniş sahalarda 
çaıışmışlcrdır. Hazinei hassaların enka
zı hala eski imparatorluğun toprakların
da duruyor ve onları varislerine, liya
katsiz, meziyetsiz varislerine maledebil
mek için bugün beynelmilel avukatlar 

bile uğraşıyor. 
Atatürk varlık, hayat, kurtuluş inkı-

labcısı, fakat aynı zamanda bugün yap
tığ• bu işle de diğer yeni bir inkılabcı ol 
duğunu da bize gösteriyor. Ferd yok ce
miye~ var bu düsturu eskidenberi işi -
tiyonız. Fakat bu nereye kadar daya
nır ve nasıl yaşar bu düstur. Onu da 

bugün bize öğretti. 
Atatürk bize şunları söyliyor- Çocuk-

lar böyle çalışın, çorak topraklarda bu su
retle varlık yaratın ,böyle müesseseler 
kurun, inkişaf ettirin, yurdda, milletini
ze böyle derseler verin. Ancak milletini
ze böyle hayrrlı olursunuz. 

Bence Atatürk her vakit, her şeyde 
bütün zekasını, irfanını, karakterini, ru
hunu, yaratıcılığını her şeyini, bu mille
te, bu toprağa hediye etmiştir. Birçok 
defalar ğazetelerde okuyoruz. Birçok 
milyonerler Rokfeller, şunlar, bunlar 
hayırlı işler yapmış servetlerinin bir kıs 
nunı bu işlere vermiştir. Fakat ben öy
le bir Rokfeller tanımıyorum ki yaşar -
ken dahi bütün varlığını, bütün serveti
ni çıkarsın, milletine versin. Bize Ata -
türk çalışın, yükselin, ve haklı olarak, 
meşru olarak dahi kazandığınız her şe
yi milletinize ciro etmeyi bilin ve bunu 
öğrenin, ancak böyle yaşayacaksınız ve 
ancak böyle layemut Türkiye ebediye 
ve bütün milletlerin fevkinde yaşayacak
tır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Türk milleti bir haz.nedir 
Bere Türker (Afyonkarahisar) - Sa 

yın arkadaşlar, bendenizin hatipliğim 
yoktur. Müsaade buyurun, Atatürk ismi
ni işttiğim zaman kalbim muhabbet, 
sevda ve perestişle dolar. A!atürk ismi 

burada yadedildi. Bendenizi af buyuru

nuz. Burada ona kar§ı olan hürmeti 
heyeti al!yeniz muvacehesinde yadcde
yim. Atatürk bu memleketi, bu milleti 
kurtardı. Ve bunu yaptıktan sonra türk 
milletinin bir hazine olduğunu bilirdi. 
Türk milletinin hazine olduğu eski de • 
virlerde unutulmuştu. O devirlerin diri
janları bu türk milletini, gayet meziyet
li ve necib olan türk nulletini uyutmuş· 
tu. İşte Atatürkün büyük eseri bu mil -
leti uykusundan uyandırmak oldu. Bu 
miUeti kurtardıktan sonra kendisi bü -
yük bir rehber oldu, çiftlikler yaptı, ti· 
caret gösterdi, rehber oldu.. Bugün bize 
yaptığı, memlekete yaptığı hediye bü
yüklüğün büyüklüğüdür. Kendi ulvi kal
binin, kendi ulvi maksadının eseridir. 
Binaenaleyh bundan dolayr bütün millet 
namına bendeniz de haddim olmıyarak 
teşekkür ve tazimlerimi arzedeyim. 

Sonra Atatürkün mukaddes namı baş
ka bir şey daha yaptı: Ecnebi tesirleri 
altında kalan bir takım çirkin şeyler var
dı bunların hepsini muhabbet ve vah • 
dete kavuşturdu. Bugün ekalliyetler ba
ğırıyorlar, ne mutlu bize ki türküz, di
yorlar. Bendeniz de bunlara iştirak edi -
yorum. Sonra bir talnm ecnebiler; sizi 
yeminle temin ederim; ne mutlu size ki 
türksünüz, diyorlar, bizim memlekette 
böyle nizam, intizam ve muhabbet bula
mıyoruz. Allah bu milleti yaşatsın, Ata· 
türkü yaşatsın, büyük devlet adamımız 
İsmet İnönünü yaşatsın. (Bravo sesleri, 

sürekli alkışlar). 

Büyük bir haslet 
Durak Sakarya (Gümüşhane) -Ar

kadaşlar, burada hitabetimden değil he
yecanımdan bahsediyorum. Heyecanım
dan duramadım, bu kürsüye çıkıp bir 
iki söz söylemek istedim. Bu fazla he
yecanımdan söyliyeceğim sözlerin bir 
kısmını da unutursam. insicam ve mü· 
nasebeti kaybedersem kusuruma kalına-
yın. 

Arkadaslar, Atatürkü hepimiz ve bü-
tün dünya bilir ki yüksek bir şahsiyet 
olarak yaratılmıştır. Dünyada insanlar 
iki şeye haristir: birincisi para, ikinci
si de mansıb, rütbe ve memuriyet. Ata
türk bugün servetini milletine verdi. 
Yalnız bugün vermemiştir. Atatürk, 
milli mücadeleye atıldıtı gün ünifor• 
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masını da vermiştir. Bilhassa bunu ha
tırlatmak isterim. İşte Atatürkte her
kesin fevkinde olan büyük bir haslet 
vardır. O ne paraya, ne rütbeye itibar 
eder, bir şahsiyet değildir. Onun yalnız 
bir ideal ve mefkuresi vardır. Türk mil
letini yaşamtak ve yükseltmek. Atatürk 
bize yalnız rütbesini ve servetini ver
medi, daha çok şeyler verdi. Bize yıkıl
maz, kırılmaz sörunez şuleli istiklili 
de verdi. Atatürk, memleketin her ta
rafına refah, servet, kültür verdi. 

Medeni olan türk milletini tekamü
le doğru yürüttü ve bugün de yürüt

mektedir. 
A tatürkün vasıflarını beniın naçiz 

ağzımın bu kürsüden tavsif etmesine 

imkan yoktur. 
Arkadaşlar; Ata türkün vasıflarını 

söylemekle bitinneğe iınkan yoktur. 
Yalnız şunu söyliyeyim ki tarihte gör
düğümüz büyük dahiler, büyük kum.:n
danlar Atatürkün o yüksek dehasına 
karşı boyun eğmelidir. Hatta fskendcr
ler, Daralar bile Atatürke karşı boyun 
eğmek mecburiyetindedirler. Çünkü A
tatürkün milletine karşı yaptıgı feda • 
karlığı tarihteki büyük adamların hiç 

biri yapmamıştır. 
Sonra arkadaşlar, ismet İnönü gibi 

kudretli ve kuvvetli bir arkadaşa nail 
olduğundan dolayı Atatürkü de bu hu
susta bendeniz tebrik ederim. İsmet İ· 
nönü on senedcnberi hüküme,in başın
da bulunarak hükümetin bütün §ltaba
tıoda yapmış olduğu ileri hareketler 
hiç kimsenin gözünden kaçmamıştır, ve 

kaçmamaktadır. 
Bu kürsüden o Büyük İnsana bütün 

millet namına hürmetlerimi takdim et
mekle kesbi şcıcf eylerim. (Alkışlar). 

J. arU1i bir gün yagıyoruz 
Muhittin Baha Pars (Ordu) - Aziz 

arkadaşlar, bugi.ın tarihi günlerimizden 
birini yaşıyoruz. Fakat fevkalade gün

lerimizden biri. 
Ataturk için bu memlekete malını 

vermek gayet ~it bir şeydir. Çünkü 
Atatürk bu memlekete kendisini kal
betmiş ve millet içinde kendisini kay
betmiş ve milleti kendisinde toplamış 
bir şahsiyeti aliyedir. Atatürkün ver
diği şeyleri saymakla bitiremeyiz. Bu 
verdiği şey manası, mahiyeti, delaleti 
itibarıyle o kadar buyüktür. Çünkü şim
diye kadar hiçbir bi.ıy üğün yapmadıgı
nı gene Atatürk yapmış oluyor. Atatürk 
bize ne vermedi. Burada konuşmak hak

kını veren o değil mi? 
Gözlerimize bu ateşi veren o değil 

mi? Dünyada en büyük millet olmak 
şerefini bize bahşeden o değil mi? Bat
mış uı.illeti çıkaran ve o millete dünya 
milletleri karş srnda eğilmek bilmiyen 
bir bayrak, en yüksek bir bayrak veren 
o değil mi? Malını vermiş; Atatürk i. 
çin malını vermek gayet basit bir şey. 
Fakat dediğim gibi, mahiyeti itibariy
le çok büyük, köşede bucakta kalmış 
zekalarr çıkararak memlekete bir kül
tür istikameti veren Atatürk, göze gö· 
rünmez kabiliyetleri çıkararak memle· 
ketin namütenahi kudret ve kabiliyetle· 
rini yetiştirmeğe sebeb olan Atatü~k, 
bize nihayet kendisinden sonra bu mıl
tetin işlerine vazıyed eckcek, kendisiy. 
le beraber çalışan ve millet işlerinde 
kendisinden sonra gelerek kendi işle
rini tevdi eden, kendisinden sonra ge
len mevkie İsmet İnöniinü getiren A· 
tatiirk değil mi? Onun bu memlekete 
karşı namütenahi işleri arasında mille• 
te yaşatmak kuvvetini, kabiliyetini, it~· 
madı nefsi veren o değil mi? Ve bır 
Atatürk mel<tebi yaparak herkese nn
zisini, tarihini, milliyetini anlatan, H. 
sanını veren, yeni bir lisan vücuda ge. 
tirerek, yani lisanın kendi mahiyetini 
bahseden, türk milletini tarihte ve li
sanda şahsiyet sahibi yapan o değil mi· 
dir? Heyecanım ve bu büyük müjdeye 
birdenbire muhatap olmaktan mütevel
lit tahassüsüm, söylemek istediklerimi 
söylememe müsaade etmiyor. Daha dün 
gazetede okudum. Bizim memlekette 
ilk defa olarak bir bayan fen doktoru 
olmuş. Bu da Atatürk'ün mektebinden 
çıkan bir kız. Şimdiye kadar, daha ıs 
sene evel kapısından dışarı çıkamıyan 
kızlarımız, bütün dünya içinde, bütün 
avnıpalı kadınlar arasında ilk defa ola· 
rak müsellih tayyarecilik yapmak kud
retini haiz oldu. Atatürk kın Sabiha 
Gökçen de Atatürk mektebinden yeti. 
~n bir harika değil midir? Nihayet, 
bugünkü nesli ve gelecek nesli, bugün. 
kü kudretli ve yarının ölmez bükfur.e· 
ti, Atatürk'ün .-erdiği bir bükümet de• 

ğil midir? 
O, biz durdukça, millet dut'dukça 

başmUZda dur.sun. O, timdi Karadeniz• 
de, milletinin llaqwnda onlanıt derd· 
lerini dinliyerek, olllarm refahı ve aa. 

adeti için, onların müstakbel refahları 
için tazım olan ,eyleri düşünmekle 
meşgul. Ona şöyle hitab ederek sözüme 

nihayet vereceğim. 
Gez, dolaş her yerde, her Icalbe 

nurunu saç! 

Gez, dolaş milletini11 babtmı aç 
uflcu.nu aç. 
(Alkışlar). 

Yaşar <heyin sözleri 
Yaşar Özey (Manisa) - Bir ziraat-

çi sıfatiyJe bir iki cümle ile bu büyük 

eseri arzetmek istiyorum. 
Dışardan gelen ve görenlerin, sa-

lahiyettar mütehassısların hayret ve 
takdirlerle tabiatla mücadelenin bir 
timsali saydıkları ve ziraatimizdeki ye
niliklere yol açan ve Büyük Önderimi
zin ziraat sahasındaki dehas nın tecel. 
lisi olan bu eserleri ve bu defa da gös.. 
terdikleri yüksek feragatleri önünde 
eğiliyorum. (Alkışlar). 

F evkalbqer Türk' e ıaygı 
Benal Anman (İzmir) - Arkadaşlar, 

şimdi hep beraber haber aldık ki Ata -
türk çiftlikle'rini hazineye verdi. Ben bu 
haberi duyunca, hissettiğim sevinçten 
gözlerim yaşardı, kalbim galeyan için • 
dedir. Hissiyatımı ifade edebilecek ke -

limeleri bulamıyorum. 
Arkadaşlar, zaten Atatürk her şeyi-

ni, kalbini, ruhunu, düşüncesini, rahatı
m, gecesini, gündüzünü, her şeyini her 
şeyini, bu millete hasretmiş, vermiştir. 

Memleketin terakkisi, milletin kal • 
kınması için kıymetli varlıklarını hasre· 
den bu büyük, bu fevkalbeşer büyük tür
ke bu kürsüden sarsılmaz inan ve sevgi
leriınl, bitmez, tükenmez teşekkür ve 
saygılarrmla sunarım. (AJlaşlar). 

Çorak yreleıde zengin vahalar 
Cemal Hüsnü Taray (Bolu) -Arka

daşlar, çorak yerlerde zengin vahalar 
yapan Atatürk bunları bugün milletine 
hediye etti. Esasen kendinin maddı ma
nevi hangi serveti vardır ki millete he • 
diye edilmemiş olsun. Taksim edilen bir 
milletten bütün dünyanın hürmet etti
ği bir varlık vücuda getiren dfilıi, mille
te, ta kendisini tanıdığımız gündenberi 
feda etmiş değil midir? Çorak addedilen 
bir memleketten dünyanın hürmet etti
ği bir millet yaparak dünya tarihine he
diye eden büyük Atatürk bugün de ge • 
ne o memleketin muayyen bir sahasında 
çoıaklardan yaptığı feyizli yerleri de 
millete hediye ediyor. Hiç şüphesiz bun

larla kendisine bas olan büyük dersleri 

bir defa daha tekrar etmekte, çorak yer

lerden milletin kudreti ile neler yapılabi
leceğini ve türk köylüsünün bu toprak
lardaki haklannm ne suretle yerine gele
bileceğini ögstennektedir. Fakat müsa
ade buyurunuz da bunlardan daha mü • 
him ve inkılab tarihimizde hakikaten bir 
dönüm noktası teşkil etmekte olan bir 
noktayı da tebarüz ettireyim. 

Bu vaziyetle Atatürk milleti kurtar
mak hususunda yaptığı mücadeleye işti
rak etmek şerefini kazanmış türk inkı~ 
labcılarına, türk inkılab tarihi önündeki 
yeni vazifelerine kati bir işaret daha yap 
mışlardır. !nkılabcıların en ilerisinde, 
en ileri hareketlerin daima başında ve 
istikbalin hiç teayyün etmemiş eo gizli 
icablarıru bilen en kati ve vazıh surette 
sezip de mılletini haberdar eden ve mil
letin vazifesini işaret eden Büyük Ata -
türkün bu yeni işareti ümid ediyorum 
ki, türk inkılabcıları tarafından, inkılab 
tarihi önünde ve yetişen inkılabcı türk 
gençliğine vazifelerini tamamen tebarüz 
ettirmiş olacaktır. Büyük Atatürkün bü
tün bu ileri hamlelerile bizim baş.ıDllzda 
bulunması en büyük hazinedir. Ve bize 
hediye ettikleri büyük hazine de her va
kit kendi varlıklandır. (Sürekli alkışlar). 

Halil Mcnte§enin sözleri 
Halil Menteşe (İzmir) - Arkadaş -

lar; Atatürke yakışan bu yeni ve büyük 
feragat, vatanperverliğin, bu ulüvv~ cc· 
nab misalinin önünde mephut ve mutc • 
heyyiç bulunuyorum. Onun için fazla 
söz s"ylemeğe haleti ruhiyeın müteham
mil değildir. Esasen bu büyük misalin 
mani ve mefhumunu her cepheden bü-

ük Başvekil kendilerine mahsus seıa -
~t ve kudretle ifade etmiş bulunuyor • 
lar. Ben böyle §efe nail olduğundan do -
]ayı milletimi bir kere daha bu kürsüden 
tebdk eder ve yüksek şahsiyetlerine kar
şı bipayan minnet tazimlerimi bir kere 
Iaha sunarım ve bununla mübahi olu • 

rum. (Alkışlar) 
Bahtiyar köylü nesil . 

tsınail Mcmed Ufur (Sıvaa) - Bıs 
köylüler bahtiyar bir oesliz. Çünkü A· 
tatürkün kurduğu büyük cumhuriyet 
biz.im üzerimize güneş gibi doğmu~ur. 
Atatürk bizi zalim ellerden kurtarmış· 
tır. Hartl zalim padişahlardan. zalim 
mültuimlerden Iıcurtarmıştır. Sapanını 
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bırakıp, kapısını kilitleyip çoluk çocu
ğunu aç bırakarak 8-10 sene askerliğe 
gitmekten kurtarmıştır. Bugün tiirk 
köylüsü yetimlikten, gariplikten, sah;b. 
sizlikten kurtuldu, Çünkü Atatürkü
mü:r: vardır. 1 

Şunu da arzedeyim. Türk mi11eti
nin göz bebeği İsmet İnönü türk kö; hi
sü binmeğe eşek, at bulamazken sen ki 
bizi şimendifere bindirdin. (Bravo ya
şa sesleri). Şunu da sevinçle söylen ek 
isterim ki, bu varlığın karşısında biz 
daha ne isteriz? Bize büyüklerimizin 
varlığı kafidir. (Alkışlar). 

Kamutay Atatürke minnet dolu 
ıa.mimi hi•lerini ve derin 
tqekkürlerini bildirmeye 

karar verdi 
Hatiplerin konuşmalarından sonra 

reis şu takriri okuttu: 
YÜKSEK REİSLİGE 

1- Büyük kurtancnnız Ata
türk, memleketin zirai kalkınma
sına bir yardım olmak üzere yıl· 
lardan beri bizzat uğraşarak yetiş
tirdikleri çiftlikleri ve içinde bu
lunan fabrika, hayvanat, atat ve 
sairenin kaffesini hükiimetin zira
atın inkişaf ve tekamülü uğrunda
ki tedbirlerinin muvaf fakiyetini 
kolaylaştırma gayesile devlete ih· 
da buyurduklarını şu anda öğren
miş bulunuyoruz ve Atatürkün 
çok yüksek mana ihtiva eden bu 
lutuflarmın Kamutayda uyandır
dığı derin heyecanı birlikte yaşı
yoruz. 

2 - Kamutayın minnetle dolu 
samimi hislerinin ve derin teşek
kürlerinin Ulu Halaskanmrza ar· 
nızı Yüksek riyasetten rica ediyo
yoru.ı. 

Çorum Kütahya 
Naşid Uluğ Dr. Mustafa Cantekin 

Antalya 
Dr. Cemal TuIJca 

Kütahya 
Muhlis Erkmen 

Ankara Çanakkale Tokad 
Mümtaz Ökmen Şükrü Yaşın S. Genca 

Diyarbekil," 
Kazım Sevüktekin 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 

Çanakkale 
Z. Gevher Etili 

Huriye Ôniz 

Kastamonu 
Şerif lldcn 

Bolu 

Giresun 
M. Akkaya 

Erzurum 

Şükrü K10çak 

Bolu 
Şükrü Güleş 

Gümüşane 

Şevket Öndersev 

Gaziantep 
Remzi Güres 

Cemal Hüsnü Taray 

Reye konan takrir sürekli alkışlar a
rasıııda kabul edildi. Başkan "Riyasetin 
Meclisi alinin şükranlarını Atatürke 
arzcdeceğini,, bildirdi. 

lf.Jf.IJ. 

Kamutay ruznamesindeki diğer pro
jeleri de görüşerek kabul etmlştir. Ka • 
mutay pazartesi günü toplanacaktır. 

Fon Nograt'ın 
Budapeştedeki 

temasları 
Budapcşte, 12 (A.A.) - Bu ak~am 

B. Kanya tarafından B. Fon Noyıat 
şerefine verilen ziyafette samimi nutuk 

Jar trati edilmiştir. 
B. Kanya ezcümle demiştir ki: 

"- llarbdcn sonra g~çen ilk sene. 
lerde iki memleket dış politika ı;ahasııı-

da daima tehdidlcre maruz kalmıştır. 
Bugün ufukta güneşin tckar parlama. 

ya )Jaşlaınası, milletlerimizin taı ihı va. 

zifelerine yaşamak haklarına ve adalet 

prensiblerinc olan imanlarını mulıafa a 

etmiş olmaları sayesinde olmuştur. Biı 
müşterek dostlarımız İtalya ve Avus. 

turya ile iş birliğine dayanıyoruz. 
Orta Avrupanm ve memleketleri. ı 

mizin muslihane inkişafı için çalı§mak. 
ta devam edcceğu:. 

B. Fon Noıyrat, Alman - Macar dos. 

Juğunun sağlamlaşmasında B. Kanyanın 
şahsi hissesini kaydettikten sonra ez· 

cümle demi~tir ki: 
"- Alman milletine ve hükümeti-

nin, dost ınacar milletinin mücadele ve 
gayretlerini bütün sempatileriyle takib 
ettiğimden emin olunuz, aramızda ve 
dostlarımız arasındaki itimad verici 
işbirliği gayesi kati müşalemet olan bir 
istihale, istikametinde orta Avrupa böl
gesinin inkişafı için lıir zamandıı. 
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Gençler blrlilinla ili ıoıa Rapid hleslad• 

G. Birliği Rapid'e 5-8 yenildi 
.... Fakat Gençler Birliğini, dünkü güzel 
oyunundan dolayı tebrik etrTiemiz lazımdır 
Rapid takımı dün ikinci maçını Genç

ler Birlıği ile yaptı ve neticeyi 8 - 5 ka
zandı. Şehir Stadyomu tahmin ettiğimiz 
cibi çok kalabalıktı. Tribünlerde hemen 
hemen boı yer kalmamıtu. 

Saat 17,10 da önce miaafir takım sa
haya çıktı. Onlari Gençler Birliği oyun• 
culan takib etti. Hakem İbrahimdi. 
Mutad seramoniden sonra oyun Genç • 
ler Bırliğinm akını ile batladı. 

Viyanalı profesyoneller evvelki kad· 
rolarıru muhafaza ediyorlardı. Gençler 
Birlıgi ortaya eski ve değerli oyuncusu 
Ali'yi aıarak tu şekilde bir takım kur -
mufhmlı: 

Küeciı Rabiı.., 

Bekler: Halid .. Ihsan. 
Haflar: Kadri, Hasan Keıfi, 
Akıncılar: Selim, Salahaddin, Ali 

Niyazi, lhıan. 

.ıavlicelı'in ıolü 
Gençlerin ilk akınını Smistik kesti. 

Bunu ikinci bir hücum takib etti. Uzak
tan ve havadan atılan bir tütü kaleci 
:yakaladı. 

Ali ortadan üçüncü defa bir init yap
tı. Top önce Selime, Sonra İhsana geç
ti. Kale önü çok kanftı. Kaleci ileri fır
ladı. Tuttuğu topu kaçırdı. Fakat İhsan 
bu vaziyetten istifade edemedL 

Uç dakika süren bu baskıdan birden
bire kurtulan viyanalılar 10ldan ilk bil • 
cumlarmı yaptılar. Peuer korner çizgi· 
aine kadar indi ve topu ortaladı. Binder 
kaptı ve bekletmeden sat açığa verdi. 
Serbest vaziyette olan Havlicek sıla bir 
ıütle kalecinin kolu altından birinci golü 
yaptı. 

Niyainin 6olü 
Top ortaya gelc:U. Düdükle beraber 

ileri fırlayan GençJ.r bir anda Rapid 

kalesine sokuldular. Salihaddin kuvvet
li bir vuruıla beraberlik sayısını yapı

yordu. Kaleci topu kornere ancak çele
bildi. Komer VUrufU avutla neticelen -
di. 

Kale atıpndan IODn ikinci bir akına 
ceçen Gençler ortadan ilerliyorlardı. 

Wagner Niyui'yi bledi ve topu kale• 
den uzaldaıtırdı. Hman yetiıti ve İhsa
na zamanında bir paa verdi. O da topu 
belı:letmeden Niyazi'e ıeçirdL Niyazi 
illa bir 1Utle Gençl• Birliğinin bera • 
berlik saymnı yapa. Top 6at b1e dire • 
linin içine vurarak ctnU ve profesyonel 
bleci lamr1ctannya lllJe lmklrı bul•madı. Kasan,,...,,. 

Ba pi oyunun ~ ıarttırdı. 
'Gençler neticec1en tliiaiali olarak 8el'bat 
n cüsel oynamap htladılar. Awatur
yaldar da brpJanııfıı1aki ta)mnm kolay 
kolay yenilmiyeceğlalıanJı""' c8rllni • 
yorlardı. iki tarafla oyunu biribirine 
müsavi idi. Bir alana derhal diie rtaraf 
cevab veriyordu. 

7 inci dakikada Binder tol açıla çok 

DünkD maçta gözden kaçan fakat objektiften iaçmıyan bir penaltı vaziyeti 

&Uzel bir pu vereli. Kaleci ile karp 1ı:ar
pya olduğu halde bundan istifade ede
medi. 

9 uncu dakikada sol beklerinin batası 
Rapide bir gole mal oluyordu. Seliın a
çıkta kalan topa yetifemedi. Gene sağ

dan bir hücumda Salabaddinin cüzel bir 
kafa vuruıunu kaleci tuttu. 

Oyun böylece devam ederken bir 
a1ı:m esnasında Luef favul yaptı hakem 
penaltı verdi. Hasanm yerden çektiği 

ıütü 1ı:aleci tuttu. 19 uncu dakikadaki 
bu tututun sonu bir favulle neticelendi 
ve fırsat 1ı:açınldı 

Bintlerin plü 
Bundan 110nra Rapidin safdan bir 

initini İhsan uzun bir vurutla kurtardı. 
İki taraf da güzel ve canlı oynuyorlardı. 
Viyanalılar bir oyunculannı değiıtir • 
mitlerdi. 

Tam 24 Uncil dakikada hakem niçin 
verdiğini bili anlıyamadığmuz bir ser· 
best vuruıla viyanahlara ikinci golü ka
zandırdı. Binder'in tütü kalenin sağından 
ve yerden adeta sürünerek kaleye girdL 

RapiJin ü~cü 6olü 
Bu golden sonra oyunun muvazene

si biraz bozuldu. Düdük iki tarafm fa
vulleri için 11k aı1ı: çalmmağa bqladı. Çün
kü hakemin yanbf karan asabı bomıut
tu. 

Maç bu hava içinde cereyan ederken 
viyanalılarm •t açıp 37 inci dakikada 
cüsel bir YUl'Ufla tol köteden içilndl 
ıolil Gençler Birlili bleainin ailarma 
taktı. Gol cidden cUzeldi. 

Alinin plii 
Bu ıolil miltealdb viyan1Jı11r u.tiin

Hlfii ele aldılar. Ott Uate lkmJar yap -
mata ı.t1adılar. 

38 inci ııltkibda utdan yapılan bir 
lkmı Halid bir kornerle neticelendirdi. 
Sol açıklan korner atıp yaptı. Top lrale 
direğinin tam ortama dilftil. Oç ortaıa
n birden havaya fırladılar. İ1ı:isi bot 1ı:a-

lenin içine yuvarlandı ve top avuta gitti. 
Gençler Birliği kalesini adeta bom -

bardıman altına almıt gibi idiler. Bu bas
kı üç dört dakika kadar sürdü. Sonra 
Gençler birden bire canlandılar. Devre
nin neticesine bir dakikadan az bir za -
man 1ı:almıftı. Selim çok çabuk bir ham
le ile ağdan ilerledi. Topu ortaladı. O
nun bu ini inip profuyonelleri ideta ıa
prtmqtı. Yer tutamadılar. Topu ya1ı:a
lıyan Ali vole bir ıütle kalenin sağ üst 
kötesinden talnmmm ikinci golünü attı. 

Top ortaya ıeldi ve i11ı: vurut1a bir· 
likte devre 3 • 2 viyanalılar lehine bitti. 

iKiNCi DEVRE 
Niyainin beraberlik sayı .. 
ikinci devrede oyuna Rapid takımı 

bqlacb. Hasan ilk akım hemen durdur
du. Top evvela sağa geçti. Uzun bir vu· 
rutla birkaç ayaktan geçerek İhsana ka
dar geldi. İhsan geri bir pasla Niyaziye 
üçüncü beraberlik .sayıaıru atmak fırsatı
m verdi. "Bomba gibi'' tabir edilen tüt 
topu üçüncü defa profesyonel Rapid ta· 
kımmın kaleaine IOktu. 

Gellflerin üatünliiğii 
Birinci dakikada tekrar beraberliği 

temin eden Gençler Birliği cidden güzel, 
serbest •e karpamdaki profesyonel ta • 
kımdan daha iyi bir oyun çılcarmağa 
bqladı. 

Y a1mz 3 ündl ve 6 mcs dakikalarda 
kalemiz ild teblilr.e atlattı. Sol açıklan 

bir kornerden iltifado edemedi. Topu 
dOtrudan dolnaya avuta attı. İkind 
korneri de Kadri topu uzaJdattıımak SU• 

retiyle neticnia buaktı. 
Bundan .,.. Oeaçler Rapid kalesi· 

al Adeta m11hauraya aldılar. Selim ve 
Huan, topu ayaldannda bekletmek y&
zilnden ild ıolil bop verdiler. Daha ba· 
na bnezer bir bG fmat kaçtı. Selı:idnd 
dakikada Ali'nin çok illa bir filt6nil ka· 
leci kornere do.lnı attı. Korneri Seliın 

çekti. Ali bu defa bot kale öniinde topu 
havadan avuta kaçırdı. 

IPO 
MiUi Küme maç~an 

Dün IstanbuPda Güneş 
Doğansporu 3-1 yendi 
İstanbul, 12 (A.A.) - Milli kilme 1 

maçlarına bugün de devam edildi. Bu. 
günkü maç İzmirden doğasporla lstan
buldan günet takımları arasında ceryan 
ediyordu. 

Günetin en kıymetli miı.hacimi Sall 
haddinden mahrum bir kadro ile oyna. 
dığını ıörüyoruz: 

Cihad, Faruk, Retad, Yusuf, Rıza, 
İsmail, Meli~ Necdet, Refii, İbrahim, 
Rebii 

İzmirliler de şu kadro ile oynıyor
lar: 

İbrahim, Kaya. Adnan, Repd, Nu.. 
rullah, İsmail, Halid, Mehmed, Mah
mud, Etem, Sabri. 

Halı:en Ankara mıntalı:asından Ke. 
mal Halim. 

Müsabakaya günetliler başladılar. 
Oyun ilk dakikalarda hep ortalarda oy· 
nanıyor. 

Mamafih günetliler ağır bamııya 
bqladılar. 

lzmirlilerin yegane golü 
Onuncu dakika: Doğansporlular 

ortadan bir init yapıyorlar. Aslında teh 
tikeli olmıyan bu akın. Reşadla Faru. 
kun topu birbirlerine bırakmaları yil
zünden birdenbire tehlikeli oldu. Ka.. 
leci Cihad da kalesini bot bırakarak çı.. 

kıt yaptığı için, Mahmud müdafaaau: 
kalan güne§ kalesine, hafif bir pasla ilk 
golü attı. 

Fakat güneşiler çabuk kendilerini 
toparladılar ve yine sabaya hakim ol· 

uvrcıuncıi gotıerı 

Viyanalılar sert oynamağa batlamıı
lardı. 9 uncu dakikada Kadriyi yere dil
türdüler. Ceza çizgisine yakın serbest 
vuruı kötü bir vuruııa avuta kaçtı. Ni
yui'niıı 10 uncu dakikadaki tütünü ka· 
leci güç tuttu. Bu tek kale vaziyeti de
vam ederken baskı altındaki Rapid takı· 
mı bir gol çıkardı: 

16 mcı akika idi. Sağ beklerinin u
zun bir vuruıu ile topu alan sağ açık 

süratle ilerledi. KaJ'fflllna İhsan çıkınca 
ortaya pas verdL Herkes müsaid vazi -
yette bulunan Binder'in tüt çekeceğini 

zannediyordu. O soğuk kanlılıkla topu 
Flegele verdi. Sıkı bir tüt viyanalıların 
dördüncü golünü Gençler kalesine soktu. 

Gol yedilctffi 
Bunu 19 uncu dakika sağ açık Pes

ser'in, 21 inci dakikada sağ iç Flegel'in, 
24 ünctl dakikada Binder'in golleri ta -
1ı:ib etti. 

Çilnktl, biraz da kalecinin açık hata· 
ıiyle dördüncü golü yiyen Gençler Bir· 
liği tı1Jmnmın maneviyatı bozulmqtu. 
Gençler Adeta duruyorlardı. Viyanalı· 

lar, bu serbest vaziyette, billrdo oynar 
gibi saha ilzerindı bütün marifetlerini 
gösteriyorlardı. 

Niymi Jördiincii •olii attı 
Bu cidifle gol aayı8llllll artacağı gö

rülüyordu. Fakat yirmi be§İnci dakika. 
dan 10nra Gençler tekrar toparlandılar ve 
yavq yavq baskıdan kurtuldular. Hat
t! bir kaç da akın yaptılar. Sonra vazi • 
yeti garanti eden Rapid oyuncularınm 

açık oyunundan istifade ederek 32 inci 
dalı:ilrada dördüncü gollerini yaptılar : 

Halid, bir akım kestikten sonra, topu 
tola dofru atmııtı. Ketti müaaid vazi • 
yette ilerledi. Sal hafı atlattı. Sol bek 
karpuu eılince topu ortaladı. Niyazi 
i1ı:i kip arumdan ıuynlaralı: topu dör • 
dUnctl .,. atlara urdı. 

Vi7'flllllrlann .on pli 
Amatar bir taJmnm pyret ve ener

ji ile lluplannda dimdilı: durdutunu cö
ren pNleayonel 'fiyanaJılar ip hileye w 
lertlit• tlikdller. Hakem 35 inci daki
kada •I islerini dıpn çı1ranaa1ı: mec • 
buriyetillde kaldı. 

Pabt Binder 39 uncu dlıldkada orta 
haftan aldılı puta yerden ve ui köte
den 1tkidnci ıoUerini yaptı,. 

Genglmn 6efinci . ola 
Son ~, dakika ıene Gençler Birli• 

linin öattiıılilitl ile ıeçti. Gençler Bir. 

dular. Fakat oyun hemen eberiyetle 
İzmirlilerin kalesi etrafmda ceryan et
mesine ve golle neticelenebilir vasiyet
lerin zuhur etmesine rağmen pnCflL 
ler bir türlü sayı çıkaramıyorlar. 

Günetlilerin hücum hattın da yap. 
tıklan tadilltm teairi kendisini göster. 
di: İzmir kalesi timdi daha tehlikeli 
ziyaretlere maruz kalıyor. 

Fakat, dCTl'e bittiği zaman cilnet
liler beraberliği temin edecek sayıyı bıl 
nliz yapamamıtlardı. 

ikinci J.,,,. 
Giinetlilerin faik oyunlarına brfl 

koymaya uğrqan doğamporlularm ,o
ruldaldan ve ikinci clenede bir .., .. 
hk tefevvilklerini muhafaza edemiJCck 
leri tahmin ediliyor. 

Filhakika Necdetten ileri bir pal 

alan Mel~ dördiincil dakikada teJgnu. 

nın beraberlik sayısmı qlara taktı. 
Bunu dokuzuncu dakikada Necdetia 
kaydettiği ikinci gol takib etti. 

İzmirliler artık tamamen yorgun bil 
manzara göstcriyorlardL Gilneıliler caa 
dan oynıyarak sayılarını arttırmaya 

uğrqtıkları görülüloyr. On yedinci da. 

kikada İbrahimin sıkı bir tiltü bunu da 
temin etti. 

Oyunun son dakikaları hep &tınetin 
lehinde ceryan ediyor. İbrabimin, Ne~ 
detin sıkı tütleri kalenin etrafında teli. 
likeli bir bava yaratıyor. 

Oyun bu nisbetini muhaf ua ederek 
3 • 1 Günetin galibiyetiyle bitti. 

liği forverdleri birkaç defa Rapid b
lesine kadar indiler. 

43 üncü dakikada Selim tek bqma 
üç dört kiti)·ı atlatarak kaleci ile kar. 
tıkartıya kaldı. Luef arkadan gelerek 
çelme taktı. Hakem penaltı verdi. Ali 
güzel bir tUtle Rapid kalnlndeld gol 
sayısını beşe çıkardı. 

Neden böyle oldal 
Rapid takanı, biç fiiphesiz, Genç

ler Birliğine nazaran, futbolu iyi bilen 
ve bu bilgiyi yerinde kullanan bir ta• 

kımdır. Bugüne kadar Ankaraya ıeıen 
yabancı takımların en iyileri arasında 
sayabiliriz. Temenni ederiz ki alllrab
lar her zaman böyle takımlıar getirt,Ua. 
ler •• 

Yalnu, ıunu hemen kaydedelim ld. 
dUnkil farklı neticeyi enela hakemin 
sonra kaleci Rahimin yilziinden kazaD. 
mıtJardır. Putbol oyn•mak, ba ta1mm 
tefldl eden oyuncuların lııazanç naıta. 
lan ve meslekleri oldufuna gön, ...._ 

tör bir takımı yenmelerini tabii ft am. 
kadder görmelidir. Pakat, bilmem Jıale
lerine giren bet gole de ne dcmelU 

Gençler Birliğini, yenllmeline rat• 
men, tebrik etmek llnmdır. Takma 
halinde kuvvet ve enerjinin neler .,.. 
ratabileceğini kendilerinden daha bo 
tiln olanlara iabat etmitlerdir. Bilbu
sa, forverd hattı ve muavinler gol çı.. 

karmak ve hazırlamak vuifelini de ye. 
rine getirmitlerdir. Müdafaa da hiç fe. 
na değildi. Gerçi aekiz golle mağlab oı. 

muf1ardır. Pakat dilfünmelidir ki br
tılarmda1ı:i takım birkaç haf ta nel A
vusturya likinin pmpiyonu olan Adml
ra ile W berabere 1ı:almıf ve derecesi 
oldukça yülmek bulunan profeayonel 
Rapld'dir. 

Gol atanlar ise, enternuyoaal oL 
mut ve HUıo llayzel pbl iyi fu1bolc1a 
1eçmeslnl bilen bir iltadm beleadlll 
ldmlelerdlr. 

iyi bir kaleci belki dilnldl pller. 
den buılarmı tutlbllirdi. Fakat dilflla. 
meli ki Jnırdbtaul profesyoaaller ... 
reye fit atacaJdarmı da p iyi bel9 
etmektedirler. Bu halnmcba Baldm .. 
muurdur. 

Yannli...., 
At kofu1arı dolayıalyle Raplcl taD 

mmm tlçtınctı maçı bup 14.15 de,.. 
pılacalı:tır. 

Viyanalı profeaiyoneller bugUn de
mir .ıaor takımiyle kartılapcalı:lardır. 
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ispanya, muhtelif harp silihlarının 
tecrübe meydanı haline girdi 

Yaan: Tri•tan BernarJ 

O ğle yemeğini nerede yiyelim? 
ıaat bir olmuftu; varacağımız 

ilk fehre daha 80 kilometre vardı. Hal· 
buki, yolumuz o kadar bozuktu ki, an· 
cak orta bir aürtale gidebilirdik. Di· 
ğer taraftan o tehirde mola vermeli 
önceden kararlaştırmıftık. 

Çeoiren: H. T. 

ne ipiz blmlf otomobili bulunan bir 
garaj var. Bu garajla bir anlafma yap
tım. Bu anllflll8Ja '6re bana her cOa 
ıaat onda altı tane otomobil cöncleri
yor; tabii, temislenmemif bir hllde. 
Bu otomobiller, ördek amıdald mlib
re vuifeıini cörüyorlar. Mabada ot 

kadar elveritli celdiklerine biz.zat .. 
hid oldun def il mi? Onların sayelİDde. 
dir ki .eni de çekebildim. Bununla be
raber, mükemmel bir qçıın da nr. J>i. 
ğer taraftan avlaya bildiklerimi mem· 
nun etmek için elimden celeni yapmak
tan geri kalmıyorum. Böyle olunu, 
onlar da kendi dostlarım bana cönde• 
riyorlar. Fakat bunları eski bir doat 
olmakhğm itibariyle yalnıı: una an
latıyorum. Arkadaflarma filln bir fCY 
söyleme. 

P olllia Zblıoina adındaki bir leb 
Mked mecmu•ı lapanyaya .. en· 

temuyonal tecrlibe poliıonu•• adım 
.eriyordu. Bu tabir, ne yuık ki pet 
yerindedir.Bu avallı memleket. ubne 
olduiu iç bubm enttmaayonal karak
teri dolayıaiyle, inaaD ıötualeriyle bir• 
likte, bütün milletlerin barb teknik ft 
malzemelerinin çarplfUP bir tecrübe 
aalıuı olmuftıar. Her pn. harb ıtrato-

Burada lıarp stratejisi henüz geni 
tecrübelerle zenginleşmekte fle 
çıkan dersler, kurmaylar için ilımal 

edilmez bir malıiget almaktadır 
,......, ___ u .-----..ı 

kuvvteleri bütün diğerlerine Bata.. 
dür. Bu tayyareler, dilerlerine -... 
raıı gerek ıürat ff cerebe İDf8 ..... 
mından bir sene daha Jleridedirler. 

Fakat açlık bu gibi kararları alt 
üst ediyor. Hele açık hava da tesirini 
göıterince açlık hiç bir karar dinlemi· 
yor. 

İki üç mil • o n r a ufak bir 
k111baya geliniyor. Yolculuğa dair el
deki rehber, on sekiz odaya iki banyo 
dü~.cn küçük bir otelden bahıediyordu 
ki, bu, konfor namına hiç bir feyin 
mevcud olmadığına delalet ediyordu. 
mutbaktan lif geçmiyordu. Huılı o
tel pek çekici bir mahiyeti haiz defil
di. Hiç kimseye bir ,ey taylememeye ilk 

jiıi yeni tecrübelerle ı:encinlepnektt 
ve bunlardan çıkardmuı ıereken derle 
ler kurmaylar için ihmal edilme• bit 
hilYiyet almaktadır. F•t bunlardan 
faydı•anmak için, ceneral Niesael'iD 
dedili cibi hüikl kıymetlerini tak
dir için elde edilen bütün malOmatı il• 

kı bir ıurette elekten pçirmek lbun
dıı. 

Bucüne kadar edinilmif olan tec-

Tanklar h•Mrmcla ka-
naat tebellür etmit 

1ibidir: hafif, orta Yey& ap 
bütün barb arabalan az da
:yamklıdır. En fazla Yaaıfla
n kendinde toplayan, 1.18 

• rua aYCJ taJJV-.idir, ban
dMa IODI'& frwız, ..... 
tayyareleri ıelmek
tedir. Bombardıman tayya
relerinin bqmda ıene 1111 

makineleri ıelmektedirl•. 
Bundan sonra framu tan-a
releri ye büyük bir farkla di
ler makineler ıelmekteclir. 

Bundan sonra f raııau tay,anlerl 
plmektedir. Yakmda çlklcak olaa 
(Amiot, Heuriot, Bloch) tipinde ,eal 
fraaau tayyareleri rua tayyare)erinia 
harb kıymetlerine malik olacaklanbr. 

Rus ve franau tayyarelerinclea _. 
rq oldukça büyük farkla eliler a.Jrl. 
neler ıelmektedir. 

Şafdacak fey 1 baabacıfa vardıfı· 
mız zaman kartımıza "otel Düran" di· 
ye yep yeni bir bina çıktı. Kapwının 
önünde bef ıltı tane otomobil dunı· 
yordu ki, bu da bir tavaiyeyi ifade e
diyordu. Rehber bu oteli henü tanı· 
mıyordu ama, erbabı ve •iı:ınm tadı· 
nı bilenler onu tanımııJar, öğrenmit

lerdi. Artık uzun undıya dlifilnilp 
tatınac:ak bir cihet kalmımıftı; bura
dı kalınak icab ediyordu. Otel sahibi 
olan kadın kapının efiğinde bizi bek
liyordu. 

verdim. Ukin, fimdi artık bu aöı:Uml 
tutmaum da olabilir. ÇUDldl. Uç ay 

sonrı tekrar oradan ıeçtlfim ı:amu. 
yemek salonu aınna kadar mlfted i
le dolu idi. Otelin önünde, namuıluca
ama çamurlanmıf bir yıtm otomıobll 
duruyordu. Ve bu otomObilledD ton, 

garaj tozu deci.l, yol tuı:u idi. 

rübelerden, korkuauı: olarak fU netice
ye .arabiliriı: ki. efer karlllapıı ıtr .. 
tıejiler, harb •h•rna. tabii elemanlara 
ye kıtalarm kemmiyet ve keyfiyet ki}'• 
metlerine ballı iHler, inuınlaruı barb 
kabiliyeti de tatıclddan ideale. hlrbçı 
tıecriibelerine. Jn,....nda heyetinin kay• 

metine, bir de ellerindeki mabemeniD 
ehemiyetine bailıdır. Fakat bu milp
bccleler yeni kanaatler delildir, büyük 
barbm hlı:in tecrilbeliai yapmıf olan
lar bUtiln bunları nucn biliyorlardı. 
Tapçu ıiWılarmm kıymetlerine ıeliD
ce bunlar bi1tUD kuımaylarca kAfi de
recede malOmdu ft ilpuıyol harbı bu 
huauıta yeni bir ,ey öfretmİf deiiJ. 
dir. 

........ --- .......... 
1936 sonuna dolna hilkUmet kuY• 

ntleri takriben fU tayyareler malilrth 
1.15 ft 1.16 tıipl 90 rua IVCI tayya

resi. 

H arb metıodları hakkında da bul 
milpbadeleri kaydedecepa. A~ 

cı tayyareler Uç tayyarelik bralrollar 
ft umumiyetle bir çok karaJmllardaa 
milrokkeb olarak uçmaktadırlac. Bom
bardımanlarda, umumiyetle bomlıardl
maıı tayyarelerine ayni mikdarda na 
tayyareleri refakat etmektedir. AJ.. 
awılar ferden çallflDaktadırlar. ltaJ. 
yanlar yalnıı: karalıı:ol baliade ndfe 
cörmektedirler. Rualar iki 1DOtık11 

bombardıman tayyarelerine aftl ..,_ 
yareleri refakat ettirmemektedirler, 
Avcı tayyareleri aruındaki harblerde, 
&imanlar, italyanlar ve rualar yaklaf
ma ve kaçm1 uçutlarında cüneftea ft 

topratın renginden iıtifade etmekte
dirler. Almanlarda, muhlrebe ferdea 
yapılmaktadır. Sarih kaideler yoktur. 
İtalyanlar ve ruılar hlrb aJuomaisl 
yapmamaktadırlar. Almanlar ferdi barit 
lerden sonra eberiya tekrar topJamna. 
ya muvaffak olUIWN!ktadırlar. İtal

yanlar da. filo halinde bir hllcumdla 
sonra toplanamıımktadırlr. Rualar 
çok iyi idmanlıdırlar ve derhal top
lanmaktadırlar, devamlı hlrblerde t. 
kabiliyet, onlara •rih bir UıtUnUlk te

min ediyor. Fransızlar da çok iyi t'1p
lanıyorlar. 

- Öf le yemeii yiyebilecek miyiz' 
- Aman efendim.. Şüphe mi var? 1 
Manto, pardeaü ve ,apkalarla dolu 

bir holden geçirdikten sonra, kadın 
bizi, üzerinde "lokanta'' diye bir yazı 
bulunan ikinci bir kapının yanındaki 
camlı bir kapıyı kadar ıetirdi. 

- Size, huauıl ve küçük bir salon 
vereceğim. Vört kitinin rahat rahat o
turabileceği bir salondur. 

İçerideki müfterilere bir göz atmak 
makaadiyle üzerinde "lokanta'' yazılı 
olan kapıyı açmak te,ebbüaünde bu
lununca, kadın, derhal önüme geçerek, 

- Hıyır, bayır, bu kapının kapalı 
kalması lizım. Çok büyük cereyan ya
pıyor. Bahçe tarafındaki kapı açık da 
onun için .... Dedi. Bir parça şaşırır gi-
bi oldum; fakat kadının söyledikleri i
nanılmıyacak bir teY olmadığından ıö
zünü dinledim... Bundan bafka zaten 
acıkmıştık. 

Ordövr, ittiha açacak bir ,ekilde, 

masada yer almıştı. Bunun arkuından 

güzel bir omlet ve ondan sonra, iyi kı· 

zartılmıf olduklarına fÜphe olmayan 

bir kaç tavuk geldi. Şarab çok ıertti. 

Meyva · Pariıte de ancak bu kadar ola

bilirdi. Kahve ise her türlü takdirin 

üstünde idi. Mal\ım ya, kahve bir lo
kanta için en ehemiyetli mihenk tafıdu. 

Kahveden bir yudum içtikten son• 
ra, pardeıilmün cebinden ıigaralrımı 

almak için yerimden kalktım. Kori· 
dorda az kalsın otel sahibi ile çarpıt•· 
yorduk. 

Fakat ben, bu Düran ile tanıfıyor· 
dum. Benim dostlarımın çevresindeki 
yedi ıekiı: tane Dürandan biri de bu i
di. Hatti, buradaki ile senli benli ıö
rütüyordum. O bana, yazdıfım eser· 
lerden iki üç sahneyi bile nakletmift&. 
Tabii, aynen değil de, muhayyele ve 
hafızası müsaade ettifi niıbette •.• 

- Burası ıenin mi? 

46 "Jtatiouab" bombardJIDUI taT.• 
yareai. 

4 (Pote.z 54) bombardıman ta17a-
reai. 

3 Devaitin avcı tayyaresi 1 Blblogratya 1 ._ ___ _ 
Sığıntı 

R•mzi Kitabevi. l6t•abul. 
Sıyla 154. Fiati 50 kUt'llf• 

Gabriel D' Annundo'nun iami. ede

biyatla biraz ali.kul olan türk okurla
rı için hiç de yabancı defildir. Haki

klten, bu italyan romancısuım fihre

ti, barbten aonra. belki harb emumda 

yaf&Jlllf olduğu maceralarm da teaf· 
riyle bütün dünyaya yayıldı. Eserleri 

bütün dillere tercf!De edilerek binlerce 

ve binlerce basıldı. Şair, romancı ve 

dram muharriri d' Annumio, yirminci 

asır sanatının fazla meylettifi reali· 
zeden biraz uzak kalmakla beraber, ti
irle dolu romantizmi bütün edebiyat 
sevenlere belendirmep ve onlara U.. 
tadlıiını tasdik ettirmeye muftffü ol-
muftur. 

İfte Rami kitabevi, netretdii 
"dünya muharrirlerinden tercemeler 
serisi'' nin altıncı uyıaı olarak bu met
hur muharririn "lntruse'' iaimll eseri
ni "Sığıntı'' adiyle bbe takdim ediyor. 
B~ çok psel ve sevkli roman. fimdi
ye kadar dilimize garbm bir çok pb e
serlerini Jruandırmıt olan N•uhi Bay· 
darın uWıiyetli lralemlyle tilrkçeye 
çevrilmittir. Bu itibarla d'Anııumio'· 
nun rommlan arumcla en ıüı:elleriD
den biri olan "Sılmtı" yı ulmdald bG
tüıı güı:ellik ff üal6bwıdaki bOtiln kıy
metiyle bu terceme nOabadan taldb .. 
debilecelimi• hiç filph.Uclir. 

254 sayfalık lralm bir cild tef1dl e
den romanm yaları: 50 kurut sibl ldl
çilk bir fiatla •tıp çıbnlmaaı da ta
bi lehine kaydedilecek bir not, ft .... 
rin utıfl için ayn bir tepik umuıa• 
dur. 

Geçerken 
Ankara Baumeri. 
Sayda 80. 50 kurut-

Fakat tanklll' için YUiyet ayal de· 
iildir. Bu&&, Mkerl mUtebumlar tank. 
ların kıymeti hakkında ayni kanuttt 
hemen ittifak etmİf cibidirler. Bu ka· 
naati fiSyle htllaaa edebiliriı:: Hafif, 
orta veya qır, btltiln harb arabaluı· 
mn dayanıklıp pok udır. Bunlar ça
buk arıı:aya ulramakta veya tuzafa 
düffiriUmektedir, Zublan çok zayıf• 
tır; basılan alelicle tüfek kurfunlariy• 
le bile delinmektedir; bombalarla ve
ya petrol dökUlmek ıuretiyle himaye-
aiı: tankları talırib etmek kolaydır. 
Ruı tanklarmm alman tanklarına a
çık bir llltünlilğil görülmilftür. 

Geriye hava kunetleri kalıyor. Bu 
hususta en aaWıiyetli tekniıiyenler· 

clea aldıtmm ..ıematı .,alıda h6Ja. 
.. edecelfs. 

M 6Jrenwnel bir avcı pilotu. yedei 
subayı. tayyare inpatında ıpe· 

Bundan bafka muhtelif tipten H 

markadan eaki tayyarelerin tamir cöııo 
milf m1kineler ve barb tayyaresine 
çevrilmif ıivil tayyarelerden milrek· 
keb dağınık materyeller de vardı. 

Bütün franaıı: tayyareleri Viken 
mitralyö.ıleriyle miicehbeı:diler: Bu 
franııı: tayyareleri tamamen aillhaıs 
olarak talim edilmif tl. 

1937 iptiduındanberi. bir çok rul 

bombardımu. ve avcı tayyareleri (50 
den f a.zla), mevcud materyelleri tamam

ladı. 

Alilerin hava lravetleri 
Asi ordunun bava kuvvetleri bil· 

hula (Arado 68) ve çift kanadlı Hein
kel alman avcı ve Yunken Uç motörUl 
bombardıman tayyareleriyle Fiat mar
kalı italyan avcı ve Caproni yahud Sa· 
YOia • Jlarclettf bcımblrclmllll ta)7a. 
Nlerinclen mflrekbbdr. 

T""'1N ~dlerl 
Harb anamda bir tayyarede ara-

nacak en entereauı vasıflar ufki altrat 
ve fakul! lilrat, dar bir heleı:on hallD
de yübelif .kabiliyeti, yilbellft ~ 
kull&Dlf ve iıtiluar oldufuna ıffre 
muhtelif tayyarelerin mukayaell kıl· 
metlerinden bir tablo vflcude ıetirdim. 

liyalist milbmdi8 olan .e 1936 afuato
aundanberi lapaaya hillrilmeti emriJı.. 
de çalifUak, Prmalı:o bava kunetleriy· 
le •yıaıı: çarpıpmlara lftlrak etmif o
lan bir arbdıf•r• her ilııl tarafm barb 
vaastalan w metıodlan hlkkında et
raflı tıetldkler yapmak imkinmı bul· 

IDUftlU· 
lluhtıelif materiyellerin barb kabi-

liyetlerini tıecrilbe ymakudiyle hllkG
metçilerin elinde bulunan bütün ta,. 
yare tiplerini ve batta dilfmandan eait 
alınarak tamir edfJmiı olanları bile 

kullmunlftır• 

B u tablo tetkik ec:Willce cartllllr 
ki en fula vuıfları kendinde 

cemeden tayyare J.16 rua &Yel tayya
reaidir, ve 4000 metreden •lı irtifada 
harb kabiliyeti itibariyle muhtelif tay. 
yarelerin kıymetleri fiSyle aıralanabi· 
lir :' 1.16 rua, franuzlar, 1.15 rua. aJ. 
maıı Arado ve Heiııkel'leri; italyan fi· 
atları; Boienı ve Fury'ler, Nieuport-52 
ler, bu sonuncular dört seneden dahi 

Ruılar bütün Üzerlerine aldıktan 

vazifelerde muvaffak olmaktadırlar; 

sUnkU saman huauauıula - derta 
düfkdrler, tam .......... msır .a. 
makat ve lrararlafu clakilrada ........ 
ma mahallinde bidepektedirler. 

Bütün bu milpbedeler muharebe • 
numda yapılmlftır. 

Alman pilotları ferdi barbter w • 
mumiyetle akrobasi huauaunda W... 
lıdırlar. Pilo halinde çallfllllllarda pek 
muvaffak deiildider. 

İtalyan avcı pilotları pp mHDdt 
çalıflDak için çok iyi ı~ 
fakat ya1ıuı: kaldıkları ............ 
biliyetleri ualmaktadır. 

Ru. pilotları, franaıı:larla aym ... 
ideleri tatbik eden •e pek Mrib lraw.. 
lere tabi olan mükemmel pilotlanlıc. 
Kaide harici hlllerde tetebbUa kabili
yetleri udır. 

Pilot ulıP, ona, pilote etmek tali
lne muhal' olmadıp Uç tip mllltelll& 
olmat Gı:ere, bu anaaunda muvaffak 
olmak ;mırtamı .ermlftlr. Ayni ı:amlll
da kullıaılmalrta olan bütün alman ve 
italyan tayyare tiplerini barb bilinde 
cörmek fırsatım ela bulmuf olduiu i
çin müpbadelerinhı kıymeti inkAr e-

eaki bir modeldedir. 

4000 metreden yüksekte sarih u.. Balıkesir' de 
tünlük ruı ve franau tayyarelerinde-

dilemes. 
1936 aptosunda hillriimet hava 

dir. Fakat franau tayyareleri v11ret'S b "gu"k pehlivan 
aili hlariyle techiı: edilmif olduklan f· U 
çin atıf istikrarı hlkkında tam kıy• güreşleri 
lama yapmak mümkün oJarmmııtır. 

Bombardıman tayyarelerine ıelin· 20 haziran puar ,unu Balıbairde 
- Evet... Takriben iki hafta evel 

burasını keşfettim. 
Müşterilerin şapka ve pardeaülcri 

dolu olan askılara hayretle bakarak, 
- Demek bu kadar kısa bir uman 

zarfında, böyle mükemmel if yapıyor
ıun? 

- Evet, ifler mükemmel gidiyor. 
diye bafını aaJJıdıktm sonra: 

Mübin Manyuii imı:aımı tqıyan bu 
tiir kitabı, pirinin ilk eeeridir. içindeki 
pirlerde nazma b&kimiyet var. F~t he
nüz orijinaliteye rutlamıyonız. Şair ça
lıpraa, takib ettifi yolda p!ıaiyetini bul
makta gecikmiyecektir. Fakat bu ,ahai
yetin her halde aranmuı lbımdu. 

kuvvetleri fUDlardan milrekkebti: 
(Nieuport 52) tipinde 80 avcı tlY• 

yareai ki bunlar Guadalajada imal edil· 
miflerdi. Gövdeleri madeni olup Vi· 
ken marka iki makineli tüfekle mü• 
cehbeı:diler. Bundan bafka (Brfguet 
19) tipinde, ayni markalı fr1n111: tay• 
yarelerinin efi olan ve Getafe'de yapı· 
lan 80 bombardıman tayyaresi vardı. 
Bunlara ilAveten otuı: kadar Duglu, 
Fohker ye Dragon markalı barb tayy• 

ce, rua "Kıtiouaka'' bombardıman tay• büyük pehlivan gilretleri yapılacaktw. 
yareleri diğerlerine sarahatle llltiln• Gilre9lere Türkiye baf pehlinm te-
dür. 420 ili 450 kilometre ailrat elde kirdafh Hüseyin, Milliyim. Cemal, Ri-
eden ve iyi ıiWılı olan bu tayyareler fat, Molla Mehmed gibi taDUUIUf peh. 
alman ve italyan avcı uyyarelerine livanlar iftirak edecektir. 
karfl kolaylıkla harb etmektedirler. Ayrıca, bir nkitler dünyı .-pi. 

Hücumda. avcı tayyareleri ıürat ba· yonlutunu kazanan Ribiıki, Amerika 
kunından defil, harb kabiliyeti bakı- bofuı likabı ile ,ahret bulan aoıa. 

- Yemek salonuna bir cöı: ıunak 
fıtiyor muıun? 

- Kapı kapalıdır sanıyorum. . . 
- Sen bir iatiına tqkil edebılır• 

Kestel nahiyesi Susur-
luğa taşındı releriyle elli kadar sivil turizm tay• 

Kestel nabiyeei. Kestel köyünden yareai mevcuddu. . 

mından Uıtünlilfil haizdirler. mer, bulgar deli Ormansld ft Con, 
Alman Yunken Uç motörlü bomblr- Htcı lvanof dı bu gilretlere ~ 

dıınan tayareleri çok afırdır ve avcıJ• terdir. 
ra karfı müdafaa kabiliyeti udır, öy· Gürefler, fdıir atadmda yapılacaJıi. 
leline ki, pilotlar bu tayyareyi kullan· tır. 
makta tereddild etmektedirler. 

ain.. Fakat yalnu aen .. - • 
Kapıyı açtı. ÖUUmde, milfteriaa 01• 

mıyan bir çok mua ile dolu oldukçı 

Susurluk bem ByHil 90aunda. atmtoaun ılk hlf· 
Suıurluğa tlfDHD'ftır• ._, __ da teslim edilen 50 yeni tayy• 
kalabalık bem de Buru ile çok mllaa- UINI&.... • 

Caproni ve Savoia • Marcbetti'ler 
çok pzel makinelerdir. Fakat fevk•- KURUN arkaclqmm 100 puap 
JAde zamanlara mabaua ni,aa iletteri (KURUN - elki adı VAltlT) 
yoktur. Bombardımanlar, her bava ve -~- 100 paraya iDdirdi. 8 • 
her semin aruaında ayni ,elrilde y• la beraber, arkadaflllUa ..W Wbils 
pılmaktadır. hacmini mubafua etmek_.. it. 

Göriif kabili yelli bakımından fran· •bcıclaa bu fiyata aı .. Mll nl' ... 
aıı: tayyareleri bütün dilerlerine U.. aybp 115, üç •Jlıiı 380, alll aPll 
tündilr. MUphadelerin umumi beye- ISO, Jdbiı IOIO ~ M .._ ,.. 
tinden çıkan netice fUdur ki rua hlva sıla". 

.ebeti olan bir köydür. lneıal fOUU• re hiUriimet ordueuna ıltlbak etti. Son• 
r ile ballıdır. Nabiye ra ilk tıefrin ayımn ortaama dofru I.15 

na ldlç~ '~-~ 1 .ır.. yinl bir c:aa ve L16 tipi 100 rua avcı tayyareıiyle 
merkeı:a o- uaur u.. t---yada "Katioueka" denilen so çif· 

t-..: Ekim mıbtulll bu aene be- .....--
verece&uc. d5 uı Hilpano sistemi ruı bom-
reketlidir. Meyve mabaulU .biru .zarar :,.:..;. tayyaresi pldi. 

'

örmüf ile de ıene mflatabaile para ,.. , le ...n .. d s "---·dı 
• Bu tayyare r •- e pUIUU9& • 

tirecek •uiyettedir. DylU. nahiy --~ hesabi le aU-
'- -ı-: buraya tapnmMma 90k... mm ft l llYCI -u-- 1 

merae~uun tle takıldılar 
vinmittir. ra 

büyük bir aalon ıöründit. 
- Müfteriler ıittiler mi? 
- Müfteri diye bir fey yoktu ki ... 
- Ya bu bir ailril pardeail? 
- HL. Onlar mı? Onlar, benim a-

ile efradımmdır.-
- E.... Otel bpıaı 8nUncleki oto-

mobiller? 
- Şehirde, her zaman bir kaç ta· 
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100 TON lllTFAllllAll A~A PAlmGU 
'hlmün idi1en bedeli 55.000 Ura ola .,. tartmm.i• ......... 

lik yapılan 100 ton mutaldm Amspa pmnala ..-r1 wmbhr .. 
- llildilıtqtl ........... ., 1 ua 1 ...... U1 r•r'tlli 
llatl-t K ........ wfla iMie sMı:ıh•.1stamm 2 lira 75 
kurut mvbM'iaıle ll:m . .,._._ ftrilk. T•lilll •in Dnakbt te.._t olan 4GGI Uıqı bal tü1if naebahmm meüer gtlnde mt 
14 de kadar komisyana nrmelcrl n Unallednbı ete ,......,.. ı. 
nmıan Z. ve S. macf4eleılmWd "tesdle meslltr ata w - ko-
llllıyona mGncmdıaL (1415) a-..ıs87 

200 TON llU K1JHERÇILBst 
Tahmin ec!l1en bedeli 14.000 Bn olan yabnda mlkdla w dllll 

,...ıı maı. ... mlert fllki..._ - mil•ltlll •tla üaa lro
.-,Onunca &7.• '81'1 t &iblll _.15 .. 1llıpa1a ad ile ihl1o 
edilecektir ... ~ .- •• alarM ~ Yerilir. TaJlb. 
leria muftklsat .......,. calm JGID Ura,. hari teklif mektablanar 
mu1d~r sGnda IMt 14 de kadar kaaiiayona YenDelerl ft leeliJeri.. 
ala de 2490 niımarab bıumau 2. ve 3. madclcterln•clı:l ...tkle 
ıae.tnlr gilu ve aaatte komiıyonamUracutlan. (I•) a- a• 

200 TON 114 LOK OLEON 
200 TON 105 L!K OLBOR 

abmin eclBea lldeU a.ooe Ura oı.. ,... .. --.n n cimi 
,...ıı maı.- ....... ,... .... - l8lclldljl •tm alma ko
-.,Onunca 4 ,...._ 117 p•c ı t &6'lıl _. U de ı.p.h .-rfla 
iluıle edileqldir. im' 1 lira 40 ~ -lrahiliade --..,... 
dul yltdlir. Tat•Neaa mavakbt teminat ola 2100 Ura11 havi tek
ti(' mekfublatmı mealdlr ,ctınc1e aut 14 ae War 1romiayona ftrme

ı..t " kendilerhdn ele t490 aayılr baanan t. w 1. maM•h 'Wd 
• Ne....-. .... w -• Lı ' ,... _.. r nUsı. (l.SIO) 

a-3644 

ı -_..,.. -.::... ..._~.. 1 .... """"9--~----- ~) _________ _. 
l L .\.ti 

1 - a...- wUua ..sut 1100 lira olan 106 kalma mubtebl 
tellis mala~ asık cbiltme ile l&tm almacaktıt. 

% - Ekailaneai 15 buiran 93'7 iab glnl mat ıı dedir. 
ı- tik teminat 232 lıra 50 kurqtur. 
• - &un•• ... 11. .. T • .._ illla m. m alaıır. 
s - Elalll• ,,. purltl' •s 'il 0 

'Dit w 3ıl90 ..,.ıı b
maua J ve :1 llld ...weı.iade ~ bcJ&elcrl• Mrllkte ebllt
me ... ,,. •"""il. .. v .... alma)[(). c1a bu•m 

1 n. 
(13591 1-3315 

!UN 
ı - H~ ..-ne Wslleıı ec1erl 300 karat 01- 150.000 ~ 

re bpaduk )aai;ai bpalı sarf1a a•mec:ahr. 
a - Şarroanıetinl 2250 lmnlta ...... w lmelderlnl .... k ı. 

liJ ' fn bei ... llleclee - 1 

1 'ı;all ....... ed. 
a-llk• , 0 111ittM'lll.ıMY.•, 
4 - lıw.i 11.M17 uk lillil .. u ..... 
S - EklıilmıeJe ~kleria 2480 ayılı bnunan a w a ladl 

...tdelerinde yadı valkaları Dk temlnatluı ile birlikte teklif 
melduplarmı tbate -... tmdau en u bir mat enet IBltt 1ftc1afa 
Vellllld Safın 6m ıco. • ..,.1er1. (U7I) a ası 

Bilir 
ilk adet fffl ...... ftatcıtetllS•I._ '! r. 8-~ ıu. 

SUMER BA K 
Um11mi Midiirliiğinden: 

Lokomotif makinisti aranıyor 
ICanıllük'te _. edilmekte olu demir we p8k 

w.;1;,1,. dabill d~ bat.._.. w.ıma... 
de çabwtudmalt &.... iki .......... •"' iti 
•lmacaktır. İlltekilerin 20 hulran 1997 •illlae a. 
dar Anbrada hmlranm mnumt mlclBrllllne mil• 
caatlan illa olunur. 2-2656 

Sıhhat ve içtimai lluavenet.Vekiletindeıı: 

Is/cin Umum Midirlüjiniin 
ilin suretidir 

Hl lira ileNtll Tnkya ve Anadolu villyetlerinde iltihdam edtı' 
....-~~ .. 'ıl' h talilt•lm! aenüa 
mlırblaelcriyle aıhhat nN'_._ F wt llmlled. (1537) 

Hava Yollan 
ltfaresindeıı 

3 .., 

1 - .a...... lıtanbal ....-. 7.6.IU (dıhil) m ltibuta 
._ - Cuamteai &ilaG llui5 JaaftamD dijcr &IAledade, 

Kallat varı, 
S. D. 1. D. 

.Aabnün: 1 .. • 1 1 ...,. 
latanbuldan: ıs • 1' • 'n' • .,. &inlik Mferltri-

.. Aıdlr. 
B - c....n11i ,ualeri: 
Aabraduı: ıs 30 17 20 latuıbula cDnJft bir ufe-

rimis ftl'Cbr. Cwwwmllll ... 
.. ı...-1c1aa Ailkamp ........ ,.... 

19111.i==~"llf~ 1 f y 
l&bfa peceklcrin belli cUn Ye 1Utmda lıomİIJOU ıeJmelerf. 

(1561) t .. 

f .... BeWI e ll+li' -111 1 ·------------- --------------
tLAıf 

1 - Sıbbil& ....,_ ata 12 ..ıet '°1 "'-il Wdl .. lıılr ... 
..... lııuuı ·--ile .......... . 

a-Jlul ...... (., 1h 'ı • 
1- lhaı. .... - ............... Jıtfalye •• 9 ... 

Wedl)ıe lefti A ·• r 1•w•t1re (1511) ~ •ı ETi B KTA • • 
llenJ'Ul,..."teıcD n-lılllD tı'tnr..,,_•.ft._.. 

.. Bmb m111ııe&laı mtlrAJ•t ti ı (UU) ~ 
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Tapu Ankara HFukUk_!'Jt • d j ~ü!~ü!.n!~!!~~== ,,, .. rp. tob,.,., j 
a U esın en: frarnsızca almanca ve ingilizce öğretmeni olmak istiyenler isin 

Ankara Hukuk fakiiltesi leyli talebesinin çamaşırlarının yıkan
ması eksiltmeye konulmuştur. Tahmini tutarı 2210 liradır. Mu
•akkat teminat 165 lira 75 kıınıştur. 1ste1dilerin 1'4. 6. 937 .Pazar
tesi ~ünü saat 11,30 da Fakülteye müracaatları. (1387t l · 2360 

bu yıl sınav yapılacaktır. miidiirlüğünden: 

--
Aörı o tlllayhğıııdan: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Patnos ilçesinde yapılacak ilk o-

lı:ul inşaatı lteşif bedeli on bin altı yüz altmış bir lira altı kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - .Fenni şartname. 
C - Mukavelename projesi. 
IJ - .Kşifname ile keşif hülasası cetveli. 
R - Resmi projesi. 
.F - Nafia işleri ş.eraiti umumiyesi. 

2 - Sınavlar 1 eylül çarşamba ctinü ı.t.u..ı liiniftnituiade 
.ba§lıyacaktır. 

S - Smava girmelr iatiyenlerin: 
Al Tiiik olmaları, 
B) ;20 den aşağı ve 45 den yukarı yafta Olmamalan. 
C) Hiisnübal ıert>.hından olduklar.ı, cinayet u cünha nevinden 

mahkumiyetleri olmadığı hakkında mahalli ~iliyet veya kaza idare 
heyetinden bir mazbata ibraz etmeleri (balen memur ve öğretmen 
olanlar bu kayıddan müsteına olap mensub o1duk1ar.ı daire amiri
nin vereceği vesika kafidir.f 

D) Her türlü hastalıktan ve ıötretmerüik etmeye mani vücud 
arızalarından salim olduklarını isbat eder tudikli he.kim raporu ib
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğretmen okulu me~ana ftya 
bunların muadili tahsil görmüş olmaları, 

Öğretmen okullarından ımezuo olanların en u iki .derı eencai 
öğretmenlik etmiş bulunmaları gerektir. 

(Beş Bin küsur liraya göre) 
Adet Al'let I.iraaan 
Sanğı T.alreoaıetreıi ~u~ f 600 
Prizma 4 20 
Balastro J3 s 
TTiliny ıo 2 
G.Koradi pllnimctr:c 3 35 
Kool'dinatoğraf ı 100 
Şeffaf minlcale &radlr lJ 5 
V.ı:rniyeli minkale -xcaClb 2 50 
ÇcJik şerit 7 20 
Jalon Avrupa 29 2,10 

,, sehpası ıo 1 
Mika gönye 60. Hk U ı 

,, ,. lfS ,. ll 1 
(1) .Milbayaası malt kayıcJJar dola}·ıaiyJe imkan dahıhnde 

lun Jndığı takdirde (Otto Fönel) 
bu-3 - ktiyenler eksiltme şartname.Uyle buna müteferri diğer ev

rakı encümen ita leminde göcebilirlcr; 
• • 4 ~. 1.7.937 ;tarihinde perıembe günü saat 16 Ağrı vilayeti da
ıırı cncumeni odasında yapılacaktır. 

4 - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan üniversite w 
yüksek öğretmen okulu talebesinin taldb ettiği den müfrreaatm
dan seçilecektir. Bundan lıaika sınava gitece.klcre peda&ojı"'k aoru
lar da sorulacaktır. 

(2) Verilecek takeometrelerin lrendi .ınirahrı beher takeonıct
re için ikişer "'tane. 

'M üh lirli resmt 5 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 799 :.lira 62 kuruşluk 
muvakkat teminat veı-meleri ve resmi gazetenin 7.5.1937 gün ve 3297 
sayılı nüshasında ~kan talimatnameye tevfikan ınafia vekaletin
ilen alınmış mütcahhialik vesikaaı v1: 937 yılma aid ticaret odası 
kayıd vesikasını haiz olup göstermesi tarttır. 

5 - Namzedler sınavdı kazandıkları takdirae 1702 numaralı 
kanunun 1 inci maddesinde ıgösteııilen dereceler dahilinde her han
gi bir orta öğretmen okulu; aröğretmenligioe ataaacaklardu. 

6 - Yukarıdaki şartları haiz olan namzedler bir istıda ile ba. 
kanlığa müracaat edeceklerdir. Bu istidaya şu veliikalar ba_glanacak
tır. 

'l'. lK. Umum ~. -Fen M°'8"irliği 
. l - Umum müdürlük fen heyetleri için yu1carıda cins ve adet

lerı yazılı 152 adet ve 3172 lira muhammen 'bedelli alat ve levazımı 
fenniye açık eksiltme ile alınacaktır. 

.. 2 .. - .. Eksil~e 21.6.937 pazartesi günü saat üçte Ankarada umum 
müdilrluk zat ıtlcri ve Jevazun müdürJüiünde toplanan komisyon
da y:rpılacaktrr . 

. 6 - Teklif mektubları yukarıda 4 üncü maddede yazılı saatten 
lh.ır. saat eveline kaaar Ağrı .viliyeti daimi encümen reisliğine ge
.tırılerek ma)(buz .mukabilinde verilecektir. Poata ile gönderilecek 
mektublarm muayen saate kadar e-elmit olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmıı olması lazımdır. Postada olacak ı,gecik-
ımeler kabul edilmez. (3189) 2-2518 

A) Nüfus .tetJkerelerinin asıl ıveya tasdikli sureti, 
B) Tahsil derecclrfoe aid şehadetname veya vesikalrının -asri 

veyahud suretleri, 
··-~ - ~rtnamesi umum müdürlük .sat .işleri ve le.vazım müdür

lugun?en ve :l.tanbulda grup tig>u .aicil müdiirliijünden alına.bilir. 
bteklıler 2490 aayılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde .yanlı 
belgeler Ne muhammC"n bedelin 3 7.5 teminatı muvakkate makbuzu 
veya banka kefalet mektublariyle birlikte müracaat eylemeleri i· 

C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Mahalli kül tür idaresinden nümunesine tevfikan tasdik1i 

lstanbul C. MiiddCıumumlliğinden 
İstanbul ceza ve tevkif evleri için 31.5.938 akf8l1Una kadar atın 

Elınacak 418720 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usuliyle elııailt
meye konulmuştur. Muhammen bedeli 41872 liradır. Muvakkat te
minat 3140 lira 40 kuruştur. İstekliler ,artnameyj tatil günlerinaen 
m~da he:gün Sirkeci Aşir efendi sokak 31 No. da tatanbul mUd
aeı u~·~~iliği levazım dairesinde görebilirler. :Eksiltme 22.6.937 
ıalı gunu saat 15 de yeni postahane binasında İstanbul C. müddei
um~miliği odasında yapılacaktır. Eniltmeye girecekler zarflarını 
eksıltme saatinden bir saat eveline kadar İstanbul C. müddei umu
miliği odasında toplanacak satın alma komisyonu reisliğine numa
ralı ma.kuuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahut dış zarfı mühüı 
mu_m u ıle kapatrlmış ve ismiyle açık adresinin ve hangi ite aid ol
~ugunun yazılması şartiyle aynı saate kadar iadeli teahhütlü olmak 
lizere mektupla göndermeleri ilan olunur. (3167) 2-2511 --
l\fani ada yapılacak Atatürk OOıt 

projesi müsabak.a şaı·tJan 
Manisa -vilayetı daimi encümenreisliğinden 

1 - Manisada bir AT AtfÜRK anıtı yapılacaktır. 
2 - Bu anıt için 50.000 lira sarfolunacaktır. 
3 - Anıt projesinin ihzarı müsabakaya konulmuştur. Müddeti 

11 haziran 937 - 1 Teşrinisani 1937 ye kadardır. 
4 - Miisabakya iştirak edceklCTin en az .eü:zel sanatlar akade

misini bitirmiş türk •anatkirr olmaları şarttır. 
5 - Müsabakaya iştirak edeceklerin hazırbyacakları proje ve 

maketleri 1 teşrinisani 1937 pazartesi günü aaat on altıya kadar 
İstanbul güzel sanatlar akademisi direktörlüğüne teslim etmeleri 
şarttır. Projeler akademiye kapalı zanda ·rumuz ııımlü ile teslim e-
dilecektir. · 

6 - Maketler en .az l/SO büyükliijfündc olacaktır. 
7 - Anıt kaidesinae kullanılacak taş nevinin tayini heykeltra

şın .takdirine bırakılmıştır. 
~ - Müab .. :aya lttirak edecek olanlar ibidenin cllikilenfi ye

re aıd plan ve fotografları İstanbul güzel sanatlar akaaemisi direk
örlüğünde görülebilir ve diğer maliimat ..aiınahilir. 

9 - J>roje :ve makatlar 1atanbul güael sanatıar akademüıiııde 
.mütqekkil ıve .isimleri mahfuz olan jüri ut.lan .tara:f ından <tetkik edi
lere.k. en muvafık l>eğenilecek •e ~ürinin buna dair ftrdiji ~~r 
dahiliye wekiletlnac mütetıekk.il ibii:leler lkomisymıuruın tv•hkın
de!l BOma kati.yet &esbeYlccektir. Bu BUretJe hegenilen ve .taalik 
eailen eser realize edilcıcciktir. 

sıhhat raporu, 
-E) :MabaUf kültür idareıinden tasdikli ve fotoğraflı Jiş, 
..F) Altı adet 4x6.5 büyüklüğünde kartoMuz fotoğrafları. 
Bu vesikaların en son 1.8.937 tarihine kadar bakanlığa gönde

riJmif olması lazımdır. Bu tarihten sonra bakanlığa gelmiş olan 
yeya evrakı müsbitesi noksan gönderilmiş bulunan istidalar hak-
kında muamele vapılmıyacaktır. (1455) 2-2-i87 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden : 
15125 kilo keçi .kılı 

3750 metre $erit kolan 
Yukarıda mikdar ~e cinai yazılı iki kalem malzeme 18 haziran 

g37 cuma günü aat ıs de pazadıkla satın alınacaktır • .lsteklile
rin aynı gün ve llilatte eeJmeleri. 

Bu malzemeye aid nümımeler hergün ticaret kl!Jrminde görüle-
bilir. (J:51S) 2-2601 

Ankara Hukuk 
F akültes·nden: 

Jttiktarı Talımıni f~atı Tutarı Teminatı 
Cinai Xon Lira kuruş Lira Lira 
Odun 20 2,25 450 33, 75 
Kok kömürü 90 31 2790 "209,50 

Ankara Hukuk fakültesi için alınacak olan odun ve kok k .. nıürü 
a~k ekıiltmeye konmuştur. 11steklilerin 14.6.937 pazartesi günü saat 
Jl de [Fakülteye müracaatları. (1389) J-2359 

Karaliöse vilayeti den: 
Ağl'ı belediyesince yaptırılm'.ısı mukarrer 9099 lira 48 kuruş be

deli ftfifli '!Chir .garnizonunun inŞMtt bir haziran 937 tarihiıı~n 
itibaren !bir ay .müddetle Ye kapalı zarf uaali1de .U.iltmeye ko
nıılmıı,ştur. 

T.Hb1erin .,...aiti anlam8k üacre 'A'frı'be1etJiyesine mftnrc:ntlan. 
(14214) 2-2441 

Ankara Hukuk 
Fakiittesimlem 

Tahminr 
-fiırt Tutan 

:ıo - Müsabakada birinciliği ıJcvaoan -:eser için 1000 lira üinci
ıliği bzmını .eser .iç.in .:500 r.lira miiAfat verilecektir. (1407.ı) 

~5DZ Cinsi En H ~n çok Kuruf Lira 

'Jd U Vak: kJlt 
teminat 
Li. Ku. 

130 Ekmek 35000 40000 11 4400 
Kt m:ı> ..25000 ..37.S 9375 
Sade yağı 3000 4000 95 3800 
a'ıu 7 !JIJ Z1DV J 'I IO 
-Çay JO 40 375 150 
Süke ~ ıtoe rs 150 
Makama -aoo ~ "30 150 

Çanakkaie Nafia Miidüriöğündcn ; 703 12 
285 

16 
ll 25 
4 .ıso 

11 ıs 

99 

~olu~ (1417) 2-2436 

11iirkiye Büyük 1'fiJJet ~fecfui 
iu~aat kouıi yonundan: 
lnıaat komisyonı.ı isin ücretle bir kitib alınacaktır. 
!l'ürk olmak, askerliğini yapmış bulunmak, .SO ya,şından yukarı 

olmamak, daktiloğrafi ve lisan bilmek, lise mezunu olmak el ya. 
zısı güzel olmak şarttır. ' 

Bu şeraiti haiz olanların diccr şeraiti anlamak ve isimlerini kay
dettırıııek uze e her gün öğleden evvel vesikalariyle ,beraber Buyuk 
Millet Meclisi Daire Müdıirlüğüne müracaat etmeleri ilin olunur. 

(1410) 2-2407 

Nafıa Vekaleti 
Van su işleri onhirinci şube 

mülıendi ·liğiııdeıı: 
1 - Eksiltmeye konulan iş; Van civannda Şamram sulama ka

nalınııı 15 000 den 35 000 ye kadar 20 kilometrelik ikinci kısım 
~anııl h:.friyat ve imalfitı sınaiye inşaatı olup keşif bedeli (44.993) 
!ıra (32) kunıştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır .. 
o. - Eksiltme şartnamesi 
b - ~ıukavele projesi 
c - Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
d - Keşif cetveli ve projeler 
.ıe - Fenni şartname 
f - T .. -ve Jrum ıırafiji 
ı.tiyenJer prtname ve sair keıif evrakını Van su itleri on bi· 

rinci fulx- mWaendisliiinde &örebiJirJer. 
.3 - Bu İf JO haziran 937 den itibaren 25 haziran 937 tarihine 

kadar 16 &ün müddetle eksiltmeye konmuttur. Ekailtmai 25.6.937 
tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de kapalı zarf uıuliJtle Van 
su -,ırri on birinci §Ube mühendiıliği dairesinde yıpılac.ıktu. 

.Jf - Ekıiltmeye girebilmek için; istekJilerin (3374) Jira (50) 
kuruf muvakkat teminat vermesi ve bundan bafka aplıdaki veai· 
kalan ibr.u eylemesi lazımdır. 

a - NafJa veklletinden alınmlf müteatthidlik -nıikım 
b - Bu .gibi in,..U ft)'8 benzerini ,.,,,..,_ dair ehliyet vcıi

kası 
c - 937 yılına aid ticaret odası ve.ikası 
5 - Teklif mektubları 3 üncü aaddcdıt yanlı .. tten bir '-a

at cwel Van au İJleri on birinci tube mühcndiali&indeki komi&yon 
rmliiinc makbuz mukablinde verilmelidir. 'P.oata ile 18ntterflC"Cek 
mektublarm nihayet 3 üncU maaaeae yazılı saate kadar komisyona 
eclmif oıma.ı ve dış zarfların mühllr awmu ile iyice kapatıluılf bu· 
lunfDMl :tar.tur. Postada olacak eeclkmeler kabw edilmez. %-251! 

'Çanaldra1ede mezarlık civarında yapıhtalk 1s7 .. 994 ~in 69 L:ıı· 
ruş_ ~eli ıkCfiili S paW')'onluk ,ıjanaarma pmiaaao illfM*İ 22.6.937 
tarıhıne rastlayan uh günü ıaat 15 de Çanakkale Nafıa müaürlü
ğii oaasmaa komftyon 'tarafmdan iha1eei ıyepjlmÜ i.zer<e 11.6.937 
tarihinden itibaren 15 gün müaBetle -ve bpah urf uauliyle ıteluar 
eksiltm~'Jnrnlmıştır. Eniltme f8* tmunai -.e bana '111ilteferri di
ğer evrakı Çan11lı:ble nafta müdürJüfiine An1ntn1aa .yapı ifleri u
mam -müdürlüğüne ve İstaribtilCla Nafıa miiamıliıgüne 'IJIÜracaatla 
göreliıli r1er. 

Pirinç 4000 6000 :22 1320 
Sarımpik 35 50 50 25 1 88 

10 31 
3 '15 

84 

• 
. jpden: 

IJl:m-ıtme_ye :girebilmelt -ıçin üteklilerin iHl91ira 7S kura,ıuk 
.muvakkat temin.at .arermeleri .ar~ .reami .gazetenin 3297 sa,yıh :nüsha
sında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhiillik vesikası ile ~e
raber şimdiye kadar 50 bin 1Jira1ık tek bir bina inflUltl yaptıklarına 
dair avrıca bir vesika ibraz etmeleri lazımdır. İsteklilerin teklif 
.mektublarmı 22.6.937 salı günü saat J4 de kadar Çanakkale nafıa 
müdürlüğü odasında komisyon reisliğine makbuz mukabilinde :vı:r-
ınelcci .mnktezidir. (3271) 2-2587 

Sıhhat ve İctimai Muav~t 
.J 

l7eka1eıindeu: 
'Kara 1salı 1cazasınaaki maktalardan 'kesilecek altı bin yllz metre 

mikab gayrı mamül kereste pazarlık suretiyle ihale olunacıığında:ı 
ta1ib1erin '.haziranın J4 üncü pazartesi günü saat 14 te Mersinde 
sıhhiye müdüriyetinde toplanacak 'komisyona müracaatları (1536) 

3-2616 

Etlikte Baytari Merkez 
laboratuvarları direktörlüğünden 

1 - Müessesede mevcua tecrüöe hayvanlariyle serom beygirle
ri iiçin lfOOOO ·ıa 50000 kilo~ yonca açık eksiltmeye konulmuf-
tur. 

2 - i1ahmin edilen bedeli 1375 ~"'· 
3 - Muvakkat teminatı 103 lira JS 1ruruf olap banka ~ktubu 

veya vezne makbuzu ve aevletçe şayanı kabul h•ine ~Jı • 
,. - fhalesi !4 .ıt;. ~37 ıpc,..embe .günü saat 15 dedır. ja.rmame-

si müdüriyetinden bedclei.r: serilir. . • H1eria 
s - .2490 :.aayJlı kanunda yazılı ,.-rtları haız ola~ ~~ •.. 

muayyen -gün Ye saatte ziraat ..ekileti muhasebe dırektorlqawıdc 
toplanacak olan lıamiayoaa müracaatları (1492) 2-2SS6 

Cevi:ziçi 200 250 5S 137 
'8alça 150 200 25 :50 
T<n ,.elret' 3000 4000 28 l 120 
IK'nllle "'1ker 1000 1500 32 480 
ltJ n 2500 "8500 '15 -525 
Süt 1000 1500 J5 .225 
Beyn tpeynir 1200 1500 45 675 
Yumurta 3000U 40000 2 800 
Zeytin 250 350 -3:5 122 
Zeytin yağı JOOO 1500 65 975 
Sabun 7.50 1000 45 450 
Soğan 3000 3500 8 280 
Patates 3500 UOO 9 405 
Kuru fasuly.a 2000 3000 15 450 
Nohut 200 300 .LS 45 
Yoğurt 2000 ?500 • A 20 . 50~ 

S6 
39 38 
16 il8 
50 63 
60 
9 19 

73 13 
33 76 
21 
30 38 
33 15 

3 38 
37 50 

T.ue mevsim sebıelerı tafsılatr şartnamuındedır. 
Ankara Hukuk fakültesi için mayıtı 938 nihayetine kadar alına-

ak olan ve ;yukarıda isimleri hizalarında mikdar ~e fiatlarile tutarı 
c e muvakkat teminatları yazılı bulunan erzak 15 gün müddetle açık 
;ksiltmeye konmuştur. İsteklilerin 14.ti.1937 pazartesi günü nat 12 
ae"Falfülteye müracaatları. (1388) 1-2358 

DENİZ LEVAZIM SATINALMA .KO.M1SYONU.NDAN : 

trahmin -edilen bedeli 41.562 lira 15 kuruş olan 395.830 kilo ek· 
mek 23 haziran 937 tarihine rastlayan çar,amba>giinü saat 14 de ka
-palı sarf usuJiyJe .alınmak üzere münakasaya konulmuştaı. 

...Mauıkkat .teminatı 3117 lira 16 lru1Uf olup ,artnıame•İ 208 .lruruf 
mukabilinde komisyondan her gün verllir. 

fatekliledD 2490 a;yılı kanunun ta.tifatı dahilinde tanzim ed~· 
celderi kapalı teklif-mektubları ı en geç belli gün ve .uattm hır 
saat evelinc kadar Kasıınpapda bulunan komisyom bqkanlrğma 
makbuz mukıibiHnae ftTIDC]eri. (S155) s-2580 

ı.t. "M. V. 'DENİZ LEVAZIM MODORLOGOlfEJJ: . 
GlkiOlrte denis ftibnllalarına 91 lira üuetle bir ı.heldm ~ınacak

tJr. rr.lib olan.lann ,eraiti öğ~enmek .iizcrc Anlr.ar,ada ;deniz 'lav.· 
zım ıubcsine müracaat etmelcrı. (Q528) 2-2608 

1 -.Belediye buz fabrikasındaki suyun salabet derecesi . 0-1 
fransız sertlik ilerecesine dQfiirccek ve saatte •gad JllO lıtre 
su tasfiye edecek bir adet tmfiye cihuı açık clıııBiltme ile satın 
alınacaktır. 

2 - 'Muhammen be8e1i yedi yllz liradır. 
3 - .Muvakkat teminatı 53.25 liradır. 
4 - İbaleai huiranın 28 inci pazartesi günü saat on beşte bclt 

diye encümeninde yapılacaktır. 
5 _ Şartnamesi belediye yuı lfleri .. eaıindedir. lstiyenleı 

oradan paraaız alabilirler. . 
6 _ Jateklilerin ihale günü muayyen lllaıt kadar -tcmınat maJ.. 

buzları ile birlikte belediye enc~menine ya,_ahaan ve yahud teklif 
yapmak auretiyle müracaatları ılan olunur, ıp508) 2-..2581 

TtiRK 

BVYU 
HAVA 
PIY 

KURUMU 

osu 
2. ci keşide 11-Haziran -

B .. yük 
4.0 1» o 

Bwıdan bil§ka: 15..000, 12.000, 10,880 liralık ikrami
ye1eile .(20.000 ve 10.00Q) liralık iki .adet mükafat war 
dır. 

Aynca: (3.000) liradan 1JaPyarak (20) liraya-b
dar büyük ve küçük birçok iknm:ij. eleıtle amortileri 
havi olan bu zengin plinaan · • etmek için bir 
bilet almaktan çekinmey,iniz... 
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Diplomali radyo mütehassumuz 

tarafmclan amatörlere teknik bilgi ve Her türlü radyo t • t 1 Halil Naci Mıhcıoğlu 
amıra 1. Anafartalar No: 111 

... . 
HerM'fi ........ 

prabm " ..betat •· 
fel.n.I ildGN. teldw. 

Poapab bplar ..,__. 
eatılır. v. daime bllud .... 

._.,..ır, Aınca •ba .a.-k ak· 
... ,..,. Haprat ~ ilcliriel. 

..- " .. batler içi• saranader. ZeWrh 
detiJclr, Praailıı .. a-.mdir: ....... :., ......................... , ........ , 

İnhisarlar Ankara 
Başmüdürlüğünden: 

Flober fi,ekleri,te A• malzemeıi aatıı fiatlarında bir mik
dar temi.it yapılmıftır. Fiatları değiıen emtia wimleriyle 1 Ha
siran 937 den mutebft yeni fiatları •taiıda yuılıdır. 11Aıı olunur. 

1 Haziran 937 den 
itibaren tatbik edi· 
lecek aatq fiatı. 

En llA kara a• barutu 
Kurut S. 

1 
1/2 
1/4 
1 
1/:: 
1/4 
1/10 
1 
1/2 
1/-' 
1/10 
1/4 
1/10 

Kiloluk kutusu 220 

• .. " .. .. 
,, .. .. ,, .. 
Birinci nevi dumanaıa •• barutu .. .. .. ,, .. 

" it .. .. " .. .. 
ikinci 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .. .. .. 
'i erli dumanıız 

.. .. .. ,, 
. ,, 

6 m/ m Flober kurıua1u 
6 m/ m ,, tek, .. Jı 
6 m/ 'fr ,, çift .. 
9 m/ m ,, kurfunlu 
9 m/ m ,, Tek prjh 
9 m/ m " ç:ft ,. 
Kırmızı renkte lüks av kovanı 

,, .. .. .. 
,, .. ,, .. " .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" 

,, 
.. .. 

Adedi .. ,, .. 
,. 
" 70 m/m Paketi 

, ,, ,, .. ,, 65 . / m " 
Mor ,, Av kovanı ., 
Turuncu . ,, ,. " 
Yetil renkte sinek markalı av kovan. ,, 
Kayıaı ,, av kovaıu ,, 
Yetıı renkte büyük kapaü1~ü av ko ,, 

,, ,, ,, ,, V<; tapalı ,. 
Kurtuni ,, av kovanı .. 
Do'u kırmızı av fifeV.i Adedi 

., Mor ,, ,, ,. 

., Turuncu ,, ,, .. 
•• Kayıaı • • .. 
,, Kurşuni ,, ,, ,, 

Keçe tapa ................................ ...................... Yü.ı adedi 
Yağlı ,. .......................................................... ., ,, 
Yailı takım tapa .............................................. pa:.eti 
Kapalı kapsül .................................................. kutusu 
Kırmızı renkte ve iki atıma mütehammil av kovanı paketi 
AV SAÇMASI: 

115 
60 

600 
300 
150 
60 

500 
Z50 
125 
50 

150 
60 

1 
1 2J 
1 50 
1 75 
2 
2 50 

325 
300 
275 
225 
25 

200 
200 
225 
11 .. 

7 50 
7 
6 50 
6 
5 50 

25 
50 
60 
65 

275 

3 kiloluk torbası 150 
1 ,, kutuıu. 50 
1/2 ,, kutusu. 25 

(1373). _____________ _.ı,_-_.2..,33_4 __ 

Başvekalet istatistik Umum 
Müdürlüğünden 

Dairenin münhal bulunan 150 liralık ücretli ecnebi mubaberat 
memurlufu için 17.6.1937 tarihinde aaat 14 de bir müaabaka ya
pılacaktır. Taliplerin franıızçadan tilrkçeye ve türkçeden franaızca• 
ya tercüme yapacak derecede bu lisana ve dli derecede ikinci bir 
ecnebi lisana vakıf olmalan ve ayrıca daktilo bilmeleri ,.ntır. Bu 
prtları haiz olanların icab eden veaaikle mUaablb gilnilne kadar 
umum müdürlüğe müracaatları illn olunur. (1549) 2-2631 

SEFALIN 

Baı ve~' 

Romiı.tiz ma 

Grip 

~·· 11ezlea·n1 

derhal 

s•çlrir 

Eczaneler

den 
1Ukve1211k 

ambalaJ1an 

ara)'IDde 

Baş ağnsından çoE 
ıztlfap celciyordum. 

'Sefa/in. ali/ık.lan -
ıonra ne rahalim ! 

!iAS1l21lAC1 
KANZUI< . ' 

m 
6aAL 

Bn eald nMırları bile pek kıaa 
bir umanda tamamen ve kökiln· 
den çıkarır. 

Umumi deposu: İngilb KaL· 
suk eczanesi, her eczane:te ı:.ulu· 
nur, ciddi ve müeuir oi: naan 
ılicıdıı. 

Kiralık Köşkler 
Dikmende toea yolu üzerıa· 

de ltır,ehir aaylavı Hazım B5-
rekçiye aid mücedded 3 kötk 
mevsimlik ve senelik kiraya ve
rilecektir. Kötkleri görmek için 
Dikmende marangoz Bay Ah
met veya bekci Aliye pazarlık 
etmek için de diyanet itleri re
isliği mutemedi B. Necibe mil· 
racaatlan 2-2617 

Kasiyer ve 
tezgahtar 

Bayan Aranıyor 
Satıf mağazalarımızda çalı .. 

tmlmak üzere kasiyer ve tezgib
tar bayanlara ihtiyaç vardır. Ta· 
liplerin şartlarımızı öğrenmek U. 
zere her gün Orman çiftliğinde 
direktörlüğe bizzat müracaat et• 
mel eri. 1-2281 

lşçi Çocuk Aranıyor 
Çiftlik mağazalarından mal 

alıp tehir dahiline tenl ed•c•ll 
açık göz satıcı çocuklara ihtiyaç 
vardır. Talib olanlar Orman çift· 
liğine müracaat etain. 1.2347 

Satılık Arsa ve 
Bağ yeri 

İtfaiye meydanında asfalt il· 
zerinde iki tane ufak parıel 
müsait ,eraitle satılıktır. Keçi· 
ören civarında fOIC üstünde 300 
dönüm bağ yeri ve kötk satılık· 
tır. 
ltmacı han No. 7 telef on: 3714 

2-2535 

Ucuz Satılık Ev 
Cebeci ıemtinde üç katlı be

lediye otobüaleri idaresi mu· 
hasebe tefi Enver İren'e müra-
caat. 2-2537 

Kiralık apartman 
Her tarafa blldm manzara, 

dört genit oda ve milttemilit, 
mükemmel konfor, ufalta ya
kın. 

Yeni,ehir, Selinik caddesi, 
Kızılırmak aokak. 4 2-2568 

Kiralık Ev 
Kavaklıdere Güven yapı ko

operatifi 29 numaralı evin iki 
oda bir hol, mutbak ve çama
tırlığı bulunan müstakil bir ds
iresi ehven fiatla kiralıktır. 

Telefon 3773. 2-2618 

Kiralık müstakil ev 
Yenitehirde Kizımözalp cad

deıinde, bahçe içinde, iki katlı, 
konforlu, bet eda, bir aalonlu e•. 
Telefon: 2737 

2-2572 

lmtiyas aahibi ve Bqmu. 
barriri Falih Rıfkı ATAY 

Bapnuharrir lluarinl Na• 
IUbi BAYDAR 

Umumi netriyatı idare 
eden Yuı İfleri lltidilril 
Mtimtu Faik FBNlıt. 

Çaıılıırı cadd•&I civarında 
Ulu Buımrrlad• buılmıft1t. 

Hafiflik - Rahathk 
ol. R e w ı ı ı I Ke,..lerlıııle -k (GalH). tlıl ı.eıtelııllecek ııe 

• ~ lııall .. H de lılç .. r laırlk JOk. 
hır. 8• kof'9eler. wDe.d•ııuıu CT ~ ••k-hııı ....... ıu1 .. 0ıo 111· 

\1 ceıu. " ılleD .. ıl lıwnıtıeııtl irlr, 

,.,. .. , aa 11red111 ıtıMre•. 

~iT••-. .... Ti•• ..,._ ıa 11e. ı •. 
~ı .. n--:.::r=. Hlııl• ..,. 
~~·"' ........... 
rıpue-aaN,..t...ut. 

Daktilo Aranıyor 
Çabuk ve iyi yazan bir dak. 

tllo alınacaktır. Ulu iliıı me
murlutuna müracaat. l·228Z 

Kiralık Daire 
Yenifebirde Necatibey cad. 

4. No.h (Kızılay parkına biti
fik) evin üst katı 1.7.937 den i
tibaren kiralıktır. Telefon 1890. 

.2-2595 

inşaat 
lfinde iKi yevmiye heaab

larını, vergi muamelatını idare 
edecek tecrübeli bir zata acele 
ihtiyaç vardır. Görüfecek kadar 
bir ecnebi lisanı, tercihan al
manca bilmesi prttır. ı, en az 
bir ıenedir, daimi olması da 
mümkündür, ınaat yübek~ir. 
Müracaat poata kutuıu 92 Tele-
f on 3102. 2-2546 

Eti Bank 
Ereğli Kömürleri işletmesinden 

Bazı gemi ve motorlar Zanguldağa gelerek pefin para ımıa:.:. 
tinde kömür almak üzere &atıf birliğine müracaat etmektedirler. 
Tefkilitımız kömür aatıflarını lıtanbul mildürlüiümüa nezdinde 
teklif ettiğinden gerek ihrakiye ve gerek hamule olaun kömür aatm 
almak için· timdilik İSTANBULDA BAHÇEltAPIDA TASHAN 
DA. 6. INCt KATTA (ETİBANK ERECiLİ KÖMURLERI tş. 
LETMESİ KÖMÜR SATIŞ ŞUBESİ MUDURLUQUNB) (Te
lefon 20031) müracaat etmeleri rica ve badema ale!Ade ahnlde mO
bayaa için Zonguldak mümeaailliğimize vaki olacak miracaatlarm 
ifa olunamıyacağı ilin olunur. 

Hamit - İstanbul tube midirlilğümib yalanda yuillllneJI 
defittireceğinden bu keyfiyet de aynca al&kadarana ilan edileceJD. 
tir. (1489) 2-2541 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 
İdare ihtiyacı için muhtelif cim •e ebadda 13 kalem kuquala 

kara kablosu kapalı zarfla eksiltmeye konulmqtur. 
Ebiltme 12-7-937 pazartesi gilnil aaat 15 de lataabal Telefoa 

Direktörlüğü alım aatım komiayonunda yapıhıcaktır. 
Muhammen bedel 20.000 lira muvakkat teminat 1500 aradır. 
Şartnameleri çal1f1D8 günlerinde lnuım dafreau.de c&iilehl

lir. lıteklilerin b utarihte en ıeç aaat 14 de kadar teminat puata. 
riyle müracaatları (2894) 1-2298 

Ankara Valiliğinden: 
Mevkii Cinai 
Kubbeli Bağ 

Karapurçak 
köyünün 
Tatlar 

Miktarı 
No. M.2 
16 5514 

Kıymeti Dipozito 
L K. L. K. Talmlt miktarı 
600 00 45 00 Sekis sene, 

ıem tablt 

dereıi Bağ 46 5300 159 00 11 93 Pqtn 
Yukarıda evsafı yazılı gayri menkullerin mülldyetin.in ihalesi 

28.6.937 pazarteıi günü aaat 15.30 da yapılmak üzere açlk arttu'· 
maya konulmuıtur. -

Taliplerin hizalarında gösterilen dipozlto makinularile Defter-
darlıkta kurulan komisyona miracaatlan. (1554) z...-2642 

SIN~MALAR HAL~ 

BU'GUN BU GECE 

Büyük aanatkir EMİL Y ANİGS'in 
en 1e>n yarattığı pheaer 

HAY AL ve HAKiKAT 
Hi•I ve terbiyevi çok kuvvetli bir mevzu 

llive: CANLI RESİMLER ve HATAY 

ZAFERi münuebetiyle lstanbulda 

ULU ÖNDERİMİZE yapılan candan 
tezahürat 

BU GECE 

Kronof İncileri 
Apt, hilll, heyecanlı mikemmel bir film 

B1ıf rollerde: 
llYRNA LOY • SPENÇBR TaASY 

GUNDUZ 
Matinelerde aon defa olarak ernuWı 

bir lllb ve ibtifam filmi 

Dans devam ediyor 
Ayrıca: Eğlenceli MIKI MAVS 


