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Memleket ve çocukları z 
İki biiyük bayramı coşkıınca kutla ı, 

Şelırimizde stadyomda l•İr geçit 
resmi yapıldı ·Yavrularımız l{eD· 
<lilcrinc bugünü gösteren şef. 

leri ziyaı·et ettiler· Hall\:evi11clc 
IJalo ve müsamere ver ·ıdi - (~o-.. 
cuk: lıaf ta · ı menıleke t t~ ne~c 

' 
i~inde devam edi)or 

Dün çocuk haftasının ilk günü idi. 
Aynı zamanda ulusal egemenlik bay
ramı kutlandı. Çocuklarımız sabah
tan akşama kadar, güldüler, e ğlen

diler, neşeli ve zevkli bir gün geçir
diler. Anneler, babalar, büyükl-;r, çc
cuklarmın bu sevinçlerine katıldılar. 
'.Ankaralılar bir tek aile efradı gibi, 
bir arllda, bir bayram yaptılar. Ev-

. lerde sabahleyin gözlerini açan yıw
ıular, temiz elbiselerini istediler. So
k~ klar çok erkenden metkeblerine ko

Jan talebelerle dolmuıtu. Halk clün 
programmı yazdığımız büyÜk töreni 
seyir için büyÜk caddelerin yaya kal
dırunlarma sıralanmışlardı. Saman· 
pazarmdan stadyuma kadar olan u
zun caddenin iki tarafı binlerce An· 
karalı ile kaplanmıftı. Saat onıL doğ
ra )'erlerinden hareket eden mekteb
liler milli marşlar söyliyerek stadyu· 
•a taşınıyorlardı. 10.30 da Ankara
•m ilk, orta ve meslek mekteblerin

den 20 tanesi tadyuma toplanmıftr. 
Binleri aıan renç mekteblilet"in etra· 
fmı binlerce seyirci sarmıştı. Stad
yumda her grupun yeri evelce tayin 
edilmişti. Talebe yerlerini alınca, ilk 
önce bandoya uyularak istiklal mar· 
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Giirıdelik 

"\:'ENi ZA~IANLARIN T RIZi\11 
F. R. ATAY 

14 Nisan 
Meşhur Wells'in gelecek za

m;. .• ,ları hikaye eden bir eseri var· 
dır. 20 inci asrın sonlarına doğ
ru, Cobbet Titus isminde bir genç, 
bisikletle Fransa cenubunu dola
ıırken, bir takım otel harabeleri 
görür; yolların üstünü ağaçlar 
kaplamıştır. 

Côte d'azur'de hem de tam mev
siminde, kasaba büyüklüğünde o
tellerin kapanmış olduğunu ve 
bahçe yollarını ot bürüdüğünü gö
r en ler için, W ells'in kehanetini 
düşünerek ürpermemek güçtür. 
Fakat hakikat nedir? 

• ,_ ı +*+' 

şı ve çocuk mar§ları söylendi ve h ep 

beraber cumuriyet çocuklarnıın andı 
içildi. 

Bundan sonra Çocuk Esirgeme Ku

rumu adına Edirne mebusu B. Şeref 
Aykut fU söylevi verdi : 

B. Aykutun söylevi 
"- Bugün u lusal egemenliğin lrn

rulduc u gündür. At11. türk'ün m illi cfov

let temelini attığı gün. Türk çocuk la- ' 

ı·ı, :;İ :r.İn bayram ınıı:dır. Kutlu olsun! . 
Unutmayınız, ta rihi öniinde d iz 

(Sonu 3. üncü ıcıylada) 
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Fra sa. da 
hoğazlar hak \:ID( L1:i 

11otamıza 

e verisli 
..1# 

· c·eYah verec-elc 
( Y a.zısı 4. üncü sayfada) 

İstanbul da 

e 
IJakova takımına 

5 .. 1 .ve 
(Yazısı 5. İnci saylada) -. 

YE ·t YIL BtJDCESINE YAPf ... 1 

~ LA HÜCÜıULAR YUZVNDE~ 

B .. B v·n iı11 

• • • • 
vazıyetı ı yıce 

sarsıldı 
(Yazısı 4 . üncü sayfad") -

Habeşistanın 

cenubunda 
şiddetli yağmıırlar 

haşla ı 
İtalyan Riviera'sı ve Côte d'az 

dediğimiz, Cenova ile Marsilya 
arasındaki bu uzun sahil şeridi, 
asıl büyük inkişafı harbsonrasımn 
çılgın israf senelerinde buldu. 
Dört yıl kan ticareti yapmış olan
lar, mütareke olunca, hapisten 
boşalırcasına memleketlerinden 

, " .. 
Ço,·uk bayramının dünkü kutlulantısından bQ§ka birkaç enstantene (Yazısı 4. üncü sayfada) 

dışarı fırladılar. Bu kıyıların ar
kası dağlarla kaplıdır. Kıt günle
rinin çoğu, lstanbulda olduğu gi
bi, güneşli, ve sahil, lstanbulun 
Marmara tarafında ve Adaların 
bir kısmında olduğu gibi, şi
mal rüzgarlarının soğu <!undan 
m asun olduğu için, herkes, 
mevsiminde buraya akın etti. 
B iribiri arkasından snaylar, 
villalar. palaslar, k umar gazino
ları ve küçük şehirler kuruldu. 
H ürr iyet hı·rludsuzdur; muhitte 
mi 1 1 i'ıı in hiç bir rahatsızlı ğı 
yoktur. Bir İngil iz vatandaşı 
Canne'de ve bir alman vatanda~ı 

(Sonu 5. inci say/adcı) 

Dil Yazıları 

Türk Dili 
ilt~ Yunanca ar~ r·ında -ınünascl>etler 

s ..... • 1 ' .,,.1 ">1 11 T•'i 'l' ··r 

Dün!;ü yazıda Tür!,ce ve Yu
nancada "sıcaklık'' anlamiyle kul
lanılan sıfatları karşılaştırmış ve 
h epsinin Türk köklerinden türedi
ğini göstermiş id ik. 

Fiillere de göz gezdirecek olur· 
sak bunların bir kısmını Türkçede· 
ki mütenazırlariyle aynı ma nada, 

ıı. 

bir talnmım rla ori j;""l mi\ni\dan 
az veya çok kaymış bir halde bu

lacn ğız. 

A) Orijitrrıl mılrım lı /iillt•ı·. 

I. (Ke - o) . Bu, kelimenin te-
la ffuz ~eklidir. Bura daki ( kc) dif
tong ile (kaij biçiminde yazıhr. 

(Sonu 2 . inci sayfada) 

J)üNl(ü l~UTBOI~ i\lA(:I 

l\tluhaf ız giicü : 1- . Be8il·taş : 1 

Dünkü. maçtan Tıeyecanlr bir an (Yazrs ı 3. üncü ıorfoJcıJ 
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23 Nisan 7920 
· 1920 nisanının 23 ünde, Ankarada 
tö• .lüklerimi hatırlamak, tam on al
b yıl sonra, bu· günü bir daha yaşa
mak istedim. Karaoğlandan Büyük 
Millet Meclisinin eski binasına doğ
ru, dirseklerimde o günkü kafilenin 
temaslarını duyarak, gözlerim ufuk
ta, vecd ile yürüdüm. işte en önde, 
siyah redingotu ile Büyük Şef. Ar
bda herkes, onun metin yürüyüşü
ne adunlarmı alıştrrxyor. Etrafta halk, 
hu büyük kafileyi sessiz bir huşu'la 
uğurluyor. 

Birinci Millet Meclisinin dar ça-

"Ulu~,, un 
(Başı 1. inci •aylada) 

· Yunancada (i) vokali (y) konso
nu yerine kullanıldığından, ( kai) 
fonemini (kay) teklinde göstere
biliriz. 

(Kay - o) veya (ke - o) Türkce 
'(köy - mek) ve (yak • mak) keİi
melerini tanzir eder. Esasen (kay) 
Ue (yak) arasında elemanların 
yer değiştirmelerinin tevlit ettiği 
zahiri farktan başka bir değişik
lik yoktur. 

2. - (Zest • aino). Bu da gerek 
ses ve gerekse mana bakımından 
(ısıt· mak) mastanna tekabül e
der. 

Bu kelimenin başmda fazla ~ibi 
görünen ( z) konsonu, teorinin isa
ret etti~i fonetik icap dolayısiyle 
kökteki (ğ) nin yerine kaim ol

muş mükerrer bir ( z = s) den ba§· 
ka bir şey değildir. 

Aynı hadiseyi Türkçe (ıssı) ke
limesinde de görüyoruz. 

Yunan dilinde - bizim (ısıt) gi
bi - yukardaki fonetik ic~ '1a uvma
mı~, avnı asıldan, "or.ak'' m~na
Sm:l (hest - ia) sözü de vardır. 

(1) (2) (3) 
ısıt : rğ + ıs + ıt 
h est: eh + es -+ et 

3. - (Hli - aino). Bunun asli 
maddesi olan ( hli - ) terkibinin 
(ılık) ile aynı etimolojiye me -
$t'P ve aynı manade. bı1l• nduğunu 
yukarda görmüc:ıtük. ( l-lliaino) ılıt
mak, ılınmak demektir. 

'B) Orijinal mwıadmı ayrılmış 
fiiller. 

1. - (Pür - oo). Manası kızdır
ma{, ısıtmak. (Pür - o.me) =yan
mak, parlamak. 

(Pür) madrle5İnin ses itibariyle 
'(kömür) ve (kavur • ) sözlerine 
kkahül ettiği görülmüştür. 

2. - ( Ale - aino) =ısıtmak. 
Bu da (hlicrino) gibi etimoloji

ce (ılık) kelimesinin aynıdır. 

(1) (2) (3) 
ılık : ığ + ıl + ık 
ale - : ağ + al + eğ 
hli - : ih + il + iğ 

3. - (Fleg - o)= yakmak. 
Bu da az evel gördüğümüz 

(llofieron) gibi (alev) kelimesine 
bağlamyor: 

(1) (2) (3) 
alev : ağ" + al + ev 
lleg : ef + el + eg 
flog - : of -1- ol + og 

4. - ( Aith - o)= yakmak [1]. 
5. - ( Apt - o) = yakmak, par

latmak. 
( Apt - ome) = yanmak, parla

mak. 
Bunlar da (od, ot) kelimesinden 

türemit görünüyor: 
(J) (2) 

ot : oğ + ot 
ait - : ağ + it 
apt - : ap -t at 

6. - (Tlıalp ·o) [l] =ısıtmak. 
Et;mo!oiik şekli, ateşlemek ma

llıt"ına (otlamak) kelimesinin av
•ıdır: 

[1] (Tlı) Arapça'l::ılci peltek (s) 
g:'ıi telafi ız f'dilen Grekçenin (si
t,1) lıarlini gösterir. 

bsı altında, herkes yer l>ulabildi. En 
yaşlı aza reis mevkiinde. Büyük Şef 
artık kürsüdedir. Kalplerimizin çar
p~armı tutarak onu dinliyoruz. Mil
li hareketin bugüne kadarki tarihini 
sesinin heyecan Ye iman veren ahen
giyle birlikte yüreklerimize sindirme
ğe çalışıyoruz. V ecd içinde geçen bu 
zamanın ne kadar sürdüğünü bugün 
değil, o gün dahi ölçemediğimi batır
lamn, onun türk nesillerine bağışla
dığı mesud devri de tarihin ölçemiye-
ceği gibi · -·· 

Kemal ÜNAL 

Dil Yazıları 

(1) (2) (3) (4) (5) 
oğ + ot + al + am + ak 
ağ + at + al + ap + oğ 

7. - (Ther ·o) [1] =ısıtmak. 
(Thermi), (thermo.) gibi keli

meler bundan üremi,tir. Etimolo
jik şekli şudur: 

~ , (1) (2) (3) 
eğ+ et+ er 

( 1) Eğ: Hararet anlamına ana 
köktür. 

(2) Et: Yapıcılık, yapbrıcılık, 
yapılmış olmaklık anlamlariyle a
na kök yerine geçen ikinci derece 
prens~pal köktür. 

(3) Er: Tekarrür ve temerküz 
anl:\tan ektir. 

Topluca manası: "muayyen bir 
sahada toplanan veya muayyen 
bir noktaya tesi1' eden dinam1k 
hararet" olmak lazım gelir. Bu 
mana ancak "yakıcı bir alev" fik
rini verir. Ç'1nkü a1ev derli toplu, 
adeta kesin bir şe di bulnnan ve 
yaladığı saha belli olan bir sıcak
bktır. 

Türkçede ses terkibi itibarivle 
(ter) fonemine, ml'l.na bakımından 
da "alev" e ı•van (ört) kelimesini 
buluyoruz. (Ôrt) ile (ter) ara m
da ise ancak ikinci ve üçüncü ele
man ların yerleri deği~miş olmak
tan başka bir fark voktur: 

(1) (2) (3) 
Ter: eğ + et + er 
Ört: oğ + ör + öt 

Aynı fonemi buldni;ımuz latin
ce ( ard - em= ateşli);. ( md - or 
= yalncı hararet) ve Farr.ca (iider 
=ateş) kelimeleri orijinal mana
ya Yunanca (tero) dan daha çok 
sar1~ kalmı-:lardır. 

Bu yazıyı bitirirken şunu da 
kayd~delim ki Yunancada mutlak 
ol'.'1.rak sıcakhk mefhumunu temsil 
eden kelimeler sayılması müşkül 
olacak kadar çoktur: ( alea, termi, 
zesti, püra, thalpos, kavsis, lavra) 
v. s. 

Sade bu kelimelere şöylece bir 
f?ÖZ (?ezdirmek Yunancanın Türk 
dilinden nl\sıl alabildiitine, bem 
de israf edercesine istifade ettiği
ni anlatma~a kifayet eder. 

Dr. M. Ali AGAKAY 

Seyhun Aktuna om 

Cenazesi bugün 
kaldırılıyor 

Dün ölümünü acı duyarak yazdığı
mız kazanç temyiz komisyonu azası 

B. Ali Cemal Aktunanın on beş yafm
daki biricik yavrusu Bayan Seyhun 
Aktunanın cenaze töreni bugün öğle 
üzere Hacıbayranıdan kaldırılarak 

yapılacaktır. 

Türk maarif cemiyeti orta mektebi 

muaJlim ve talebelerile, Ankara avcı

lar kulübü reisliğinden aldığımız 

mektuplarda iyi kalpli, dürüst ahlak
lı, çalışkan, sporu seven ve bütün mu
hitine kendini sevdirmiş olan Seyhu
nun ölümünden dolayı duyulan derin 
acı bildirilmekte, yakmlarma başsa
ğı dilenmektedir. Arkadaşları, mual
limleri ve avcılar kulübü, yavruya 
kar~ı son aaygı ve bağlılığmı göster
mek için cenazesinde bulunulmnsmt l 
mekteplilerden, sporculardan ve avcı
lardan rica etmektedir. 

ULUS 

ISTANBUL TELEFONLARI: 

İki fransız destroyeri 
İstanbul da 

İstanbul, 23 - Fransanrn d'İber
ville ve Dumont d'Uvrille ad -
h iki destroyeri bu sabah saat 8.15 
de limanımıza gelmişler ve Selimiye 
önünde şehirle selam toplan tea
tisinden sonra Salıpazarı açıklarında 
demirlemişlerdir. 

Gemilerin kumandanı bu sabah 
vali ve kumandanı ziyaret edecek, 
bu ziyaretler öğleden sonra iade olu
nacaktır. Destroyerler bir kaç gün li
manımızda kalacaklardır. 

Eski bir gazeteci öldü 
İstanbul, 23 - Eski gazeteci 

arkadaşlardan Sadeddin bugün has
tanede kanserden öldü. Cenazesi yarm 
basın kurumu tarafından kaldırılacak. 
br. 

* İstanbul, 23 - Belediye, ölülerin 
tecbiz ve tekfin işleriyle 1 hazirandan 
sonra uğraşmağa başhyacaktır. 

* İstanbul, 23 - Fransanın mı1let
ler cemiyetindeki terbiye ve sosyoloji 
delegesi olan Bn. Sellier bugün 1 stan
bula geldi. 

* İstanbul, 23 - Pazar günü lstan
bulda bir Yugoslavya kulübü açılacak. 
hr. 

* lstanbul, 23 - Tamir ve yeniden 
tanzim edilen hekimler odası bugün tö 
renle açddı. 

Emlak bankasının 
mütehassısı 

Emlak ve Eytam Bankası tarafın· 
dan Avrupadan getirtilmiş bulunan 
fransız mütehassısı önümüzdeki gÜn
lerde Adana, İzmir, İstanbul ve Bur
sa havalisinde bir etüd seyahatine çı· 
kacaktır. Mütehassısın bu seyahati 
bef hafta k!°"dar aü.recektir. 

Gümrük tayinleri 
Hepe gümrüğü eski merkez me

muru Niyazi Bartm merkez memur
luğuna tetkik direktörlüğü memurla
rından Asaf lstanbul gümrük Ba~di
rektörlüğü emrinde memurluğa, İz

mit muayene memuru Hidayet Cerab· 
lus gümrüi:ıtii muayene memurluğuna, 
Urfa cümrüğü mesul muhasibi Vefa 
l:m:ıir gümrüğü meşul muhnsibliğine, 
Haydarpa~ gümrük baf direktörlü
ğü mesul muhasibi Lutfi Urfa güm
rüğü mesut muhasibliğine Trabzon 
gümrüğü mesul muhasibi Mahmud 
Haydarpa!fa gümrüğü mesul muha
sibliğine, Bakanlık muhasebe direk
törlüğü mümeyyizlerinden Adil Trab
zon gümrüğü mesul ınuhasibliğine ta
yin olunmuşlardır. 

Hükümetin istediği bir 
tefsir 

Memurlar kanununu değiştiren 
2919 sayılı kanunun neşrinden evel 
hükümet heaabma tahsil etmi, olup 
da kendi meslek ve ihbsaslan dahi
linde Ücretli vazifelere tayin edilmi§ 
bulunanlarm bu suretle geçirdikleri 
hizmet müddetlerinin naınzedlil< 

müddetlerine mahsup edilip ~dilmi
yeceğinin tefsir yoliyle hallini hükü
met Kamutaydan istemiştir. 

Subayların giyecekleri 
hakkında bir kanını . . 

proJesı 

Hükiimet hazerde yarsubaydan 
yÜzba,ıya ve seferde bütün subay4 
larla askeri memurlara elbise, ka
put ve çizme verilmesi hakkındaki 
kı:ı.nunun jandarma ve gümrük mu
hafaza kıtalarma da tatbiki hakkın· 
da hazll'lanan bir projeyi Kamulaya 
vermiştir. 

B. Tahsin Uzer Rize'de 
Rize, 23 (A.A.) - Üçüncü umumi 

müfettiş Tahsin Uzer ve danışmanlan 
dün gece Rizeye gelmişlerdir. BugÜn 
<lanışmanları muhtelif işler üzerinde tet. 
kikata başladılar. 

, 
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Çocuk~ balosu col{ .. 
güzel oldu 

Ankara Halkevi içtimai Yardım 
Şubesi büyük emekler sarfederek ha
zırladığı dünkü güzel balosu ile 23 
nisan çocuk bayramının ilk gününü 
miniminilere en coşkun bir neşe için
de geçirtti. 

Parti bayraklarile baştan başa do· 
nanan halkevi binasından binlerce ço
cuğun sevimli sesleri taşıyordu. ilk
bahar çiçekleri gibi renk renk elbise
leri ve yüzlerinde temiz, saf tebes
sümlerile salonları, koridorları doldu
ran çocuklar tam üç saat eğlendiler, 
güldüler, sevindiler. 

Sinemalar, danslar, oyunlar, pi
yanı;olar bir salondan ötekine koşa· 
rak kuşlar gibi cıvıldayan yavrulan 
kahkahalarla güldürüyor, ebedi neşe
lerini artırıyordu. 

Saat üçe on kala Parti Genel Sek
reteri Recep Peker, yanlarında mu
avin Üye Münir Akkaya olduğu halde 
halkevine geldiler. Bir çocuk kalaba
lığı derhal etraflarını sardı, Bu man
zaradan çok mütehassis olan Recep 
Peker, bunun yÜksek güzelliğini, ç~ 
cnk neşeşinin derin manasını arka· 
daşlarma anlattılar. 

Tam saat üçte balo programına 
bütün çocuklarm hep bir ağızdan söy
ledikleri istiklal ve onuncu yıl marş
larile başlandı. Daha sonra Atatürk 
ilk okulu beşinci sınıfından Göktürk 
cumuriyetin mi.nasını anlatan bir nu
tuk söyledi. Göktürk bu nutku kendi
&.İ hazırlamı'\lı, Çok alkışlandı. Bun· 
dan sonra Ulus muharrirlerinden Ce· 
lal Davudun kızı Sevinç arı ve petek 
adını taşıyan gÜze) ve muvaffakiyetli 
bir monoloğ söyledi. Daha sonra bıı.ş
ka bir yavru istiklal harbine dair bir 
§İİr okudu 

Biraz sonra çocuk ruhunu ok~a
yan muhtelif ve giizel filmler göste
rilmeğe başlandı. Bu filmler minimi
nileri kahkahalarla kırıp geçiriyordu. 
Film birkaç defa tekrorfandı. 

Büyilk salon ayn bir manzara i
ç.inde idi. Burada çocuk danslan, mü
zik miniminileri eğlen ·iôriyordu. Kü
ı;ı : J.lerin gÜzel dansları hüyiiklerin 
takdir!eri arasında tekrarlanıyor, al
kışlaDJyor, tekrarlanıyordu. Minoşun 

muvaffakiyetli ve güzel dansları çok 
alkışlandı. 

Holde piyango vardr. Halkevinin 
İçtimai yardım §Ubesi çocukları sevin
dirmek için hiç bir şeyi ihmal etme
mişti. Biletini veren bir numara çeki
yor ve hediyesini alıyordu. Defterler, 
kalemler, oyuncaklar, pastalar, şe

kerlemeler ... 

Dünkü baloyu görenler ayrı bir a
lem olan çocuk hayatının en güzel 
bir köşesini seyretmiş oldular. 

Halkevi içtimai yardım ıubesini bu 
ba~anlı hareketinden dolayı tebrik 
ederiz. 

Gece halkevinde 
Halkevinde dün gece 23 nisan bay

ramı şerefine güzel bir müsamere ve
rilmiştir. Müzik, temsil ve sinema gibi 
Üç ayrı kısım Üzerinde hazırlanan ge
niş ve güzel bir program başarı ile 
tatbik edilmiıtir. 

B. Muhiddin Baha Parsın bir söy
levi ile başlayan müsamere BB. Mü
nir Müeyyet Bek.man, Kamuran Boz· 
kır ve Şahab Gürselin okudı1kları şİ· 
irlerden aonra B. Adnanm idaresin
deki Halkevi korosu programına baş· 
ladı. 

Özsoy piyesinin ikinci perde ve i
kinci sahnesindeki Ayşim türküsü, Eğin 
türküsü, Karadeniz tüı küsü, Bebek 
az zamanda çok muvaffak olmuş bir 
koro heyetini alkışlamak fırsatını ver
di. Temsil kısmında B. Raşid Rızanın 
yetiştirdiği gençler profesyoneller
den Üstün denecek bir surette "Mah· 
çuplar" piyesini oynadılar. 

Armonik sergisi hakkında bir film 
gösterildikten sonra bu güzel müsa-
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Ye isel1irde ... 

Bir fosil bulundu 
Dün Y eni~ehirde Demirtepede Ak

baf sokağında İstanbul mebusu B. 
Hamdinin infaatında çalışmakta bu
lunan itçiler temel kazarlarken taş 
gibi ince uzun bir cisme tesadüf et~ · 
mişler ve mahiyetini tayin edemedik
lerinden hükümete haber •ermişler

dir. Alakalılarm yerinde yaptıkları 

tetkik neticesinde bunun bir fosil ol
ması göz önüne almarak Türk Tarih 
kurumuna haber verilmiştir. Bunun 
Üzerine cemiyet asbaşkanı Bayan A
fet ve Clil, tanh, coğrafya fakültesi 
profesörlerinden Dr. Şevket Aziz 
Kansa mahallinde tetkiklerde bulun· 
muşlardır. Bu araşbrmaların neticea 
sinde görülen cismin üçüncü Piliosen 
devrinde yaşayan fıkralı hayvanlar~ 

dan Elebas Meridianalia adı verilen 
büyilk bir filin fosili olması ihtimali 
göz önüne almarak araşıtrmalarm 

genİ§letilmesi kararla§tırılmı§br. 

Memurlar kooperatifinin 
güzel bir kararı 

Ortaklar istihlakleri nisbctinfleı 
temettü alacaklar 

Ankara memurlar kooperatif §İr .. ... 
keti, kurulmasındaki asıl maksada u .. 
yan güzel bir karar vermiştir. Şirket, 
ortakları için, birer istihlak cüzdanı 
ihdas etmiştir. Ortaklar, merkez ve 
Yenişehir fubesi mağazalarmdan ya• 
pacakları her türlü alış verişlerini bu 
cüzdana yazdıracaklardır. Yıl sonun• 
da her ortağa umumi temettüden 
başka. istihlak mikdarı Üzerinden de. 
yüzde nisbetinde bir ristorn (istihlak 
temettüü) verilecektir. 1 

Giin geçtikçe, İşlerini düzeltmekte 
ve gelişmekte olan şirketin çalı,kan İ• 
dare meclisini ve değerli direktörü B .. 
Ekremi bu yeni te~ebbüslerinden ve 
şahidi olduğumuz muvaffakiytlerin• 
den dolayı tebrik ederiz. r 

.. ,, 
Tekaüd müddetini 

doldurmadan ayrılanlar ' . . 
ıçın 

Tekaüd müddetini doldurmadan 

memur luktan ayrılıpta bilahare ma• 

luliyete uğrıyan ve yahut 65 yaşını 

dolcluranların tekaüd kanununun 43 
ve 26 ıncı maddelerinden faydalanırt 
faydalanmıyacaklıumın tefsir yoliyle 
hallini hükümet Kamutaydan iste
miştir. 

Gürbüz çocuk 
müsabakası 

Çocuk Esirgeme Kurumu Geoı 
ne] Merkezinden: 

28 nisan 936 aah günü öğleden 

sonra saat 14,30 da Çocuk Eairgeme 

Kurumu Genel Merkezinde gürbüz 

çocuk müsabakası yapılacaktır. Ço• 
cuklarını müsabakaya katmak isti• 
yenlerin 27 nisan pazartesi günü Öğ• 
leye kadar hergÜn 9,30 dan 12 ye ka· 
dar çocuğa aid 3 fotoğrafla Genel 
Merkeze ba§'f'lll'IDalan rica olunur. • 

Çağrı 
Bugün heyeti wnumiyeden sonra 

vilayetlerin hususi idareleri kanunu• 
nu müzakere edecek muvakkat en• 
cümen toplanacaktır. 

merenin son numarası ( ilkbahar sa• 
babında çiçekler ve kelebekler) bale· 
:si ile bitti. 

Muallim Mualla Senainin hazrrla .. 
yarak 23 §Ubat halkevleı-i bayramın• 

da sahneye koyduğu bu çok muvaf .. 
fak olınuf eser dün gt-cenin güzel mü .. 
sameresine g·üzel bir &OD teşkil etmlf .. 
tir. 
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~lııhafız Be~iktaş:I 
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gucı~ • • 
Ankara fııtbol takımlaı·ı 
takımlarının derecesine 

istanbııl 
erismistir _, .. 

Ankara futholünüıı daha ziyade . 
ilerlevehilmesi icin vaılılaeak~ sey nedir? 

ol • .; ' 

Vakıa hava çok zürgarlı idi; böy
le havalarda top kontrolunun güçlü
ğünü teslim etmek gerektir. Ancak. 
funu da hesaba katmak daima Ji
:ınmdır ki rüzgar, kar, yağmur ne
yinden bütün cevi hadiselerde, fut
bol oynayan iki taraf da aynı dere
cede müteessir olur. Bundan dolayı, 
sadece kaydettiğimiz hava vaziyetini 
a;eçerek dünkü maçın kendisine gele
lim. 

Geçen haftalarda Ankaraya gelen 
F enerbahçenin yaptığı iki maçı sey
J"ettikten sonra vardığımız hüküm şu 
o)m~tu: "Ankara futbolu Is tan bul 
futbolu ıseviyesine gelmi§tİr. Bundan 
'böyle yapılacak §ey, yerli ve yabancı 
)illuek takımları getirtip ilerlemeğe 

çok müstaid olan Ankara futbolunu 
hatlı başına bir varlık haline getir
ınektir. Dünkü maçta iki tarafın o
)'un tarzını gördükten sonra, Beşik

ta§m Fenerbahçe ayarında bir takım 
olduğunu da düşünerek. iddia edebi
liriz ki İstanbul taknnlarınm Ankara 
takımlarına öğretecekleri fazla bir 
}eyleri artık kalmamıştır; herkesin a
açıkça gördüğü gibi ofsayddan yapı
lan golü hesaba katmadığımız takdir
'de dünkü maçta Muhafız gücü 1-0 ga
liptir. 

Realitenin kendisine gelince; o da 
kısaca §Udur: Ankara futbolu lstan· 
bul futbolu seviyesine yetişmi§, fakat 
umumi bakımdan futbolumuz. birkaç 
seaedenberi bulunduğu yerden ileri 
gidememiştir. 

Futbol. on bir kişinin bütün cehd
. le•ini ve meharetlerini tek gaye uğ-

Dünkü maçı seyreden büyüklerimi: 

tidai futbolda rastlanan manzaradır. 
ileri futbolda hatlar biribirine yar
dım eder, ilerleı·kcn hendesi bir açı
lışla yaylanır, müdafaa halinde gene 
öyle yaylanarak kapanır. Bütün tek
nik tartları kendisinde tophyan fut
bolun en faydalı sporlardan biı·i ol
ması onda cehdin, bir didişme halin-, 
de, boş yere sarfedilmeyip oynayan
lara zeman zeman dinlenme imkanı ver
mesindedir. Bu iır.kan ise her hareketi 
vaktinde yapmakla elde edilir. 

Tekrar edelim ki bu, işin nazari-

yesidir ve, ancak İyi antrenörlerin ne

zareti altında, ferde ve takıma mah
sus çalışmaları İntizamla yapan ve 
nazariyeyi ameliye ile sağlamlaştır· 
mı§ başka takımlarla devamlı surette 
kar§ılaşan takımlar tarafından tatbik 
sahasına konulabilir. 

Bundan böyle, Ankara futboluna 

Diinhü maçı seyrerlenferden bir grvp 

runda birleştirdikleri bir oyundur; bu imk :ınları te · ' e tmek çareleri a

''lıe!'
0

111İz birimiz, birimiz hepimiz i

çin" kaidesi, maddi bakımdan spor
da, en çok association footboll'a ben

ziyen cem'i spor oyunlarında tatbik 

olunur. Dünkü maçta bu nazariye çok 

ihme1I edilmi~ti. Oyuncul:\rdan ekserisi 

kendi kendine oynuyor ve arkadaşı

nı ancak başı sıkıldığı zaman hatırlı-

. yordu. Ön boşken yapılması lazım 

. gelen dribling, karşı tarafın bir fut· 

bolcusunu atlatmak maksadile onun

la çekişerek yapılıyor, inisjyatifin rol 

alması gereken gol vaziyetlerinde pas 

veriliyor, "benden gitsin de, nereye 

giderse gitsin" dercesine .gelişi güzel 

vuruşlar pek sık görülüyordu. Bu, ip-

ranmalıdır. - N . B. 

Hamiş: Fenerbahçenin lstanbu1da 
Hakovaya 1-5 yenilmesi, zannederiz 

ki, yukardaki görüşlerimizi ve on.elan 
çıkardığımız neticeyi teyid eder. - N.B. 

nr ... ik l:.ı o.;Jılaı· seh rirnh·cl c• 
' , > 

Beşiktaş futbol takımı, dün, sabıth

kı trenle şehrimize geldi ve istasyon

cfa Ankara sporcuları tarafından tö 

renle karşılan•Jı. 

Beşiktaş, dün, 
Gii Ü il<? oyncı t:fı. 

ilk maçını Muhafız 

Muhafız Gifr.ii, güzel s"h<"sının a
çılma törenini, Beşiktaşm Ankara se

yahati dolayısiyle, dün yapmış oldu. 
Sahada birkaç bin ki~ilik tribün, duş 

ve soyunma yerleri, büfe ve sair İsti

rahat odaları vardır. Ankaram•z Bal
kanların en mükemmel bir stadı o'an 

Kamutay altındaki alandan ba,ka, 

mütevazi bir saha daha kazanmıl ol
du. Ankara sporuna bir çok hizmet
leri dokunan Muh:-fız Gücünün de
ğerli reisi yarbay İsmail Hakkıyı bu 
yeni eserinden dolayı tebrik ederi7.. 

Haltem, Gençleı· Birliğinden B. İh
sanın idaresinde maç 16,35 de başla
dı. 

ULUS 

İki büyük 
(Başı 1. rinci sayfada) 

çökerten Atatürk. dört yanı demir ve 
tunç tepelerle çevrilmiş Ankaraya ge
lerek dünyadaki davaların en lıaklı
sı olan Türk davasını bütün cihana 
haykırdığı bugünün ne büyük oldu
ğunu bir dakika unutmayınız. 

Atatürk'ün ideali hakikatle ku
caklaştırarak biribirini kovalayıp or
taya gelen inkılablar ancak onun 
yüksek dehasının eseridir. 

Bunu türk çocukları siz yaşatacak
sınız. Her gün geçtikçe türk mi.Beti
nin kalbinde, fikrinde yer eden bu
ı.riiniin ne mutlu olduğunu anlıyacak
sınız. 

rncuklıı:rım, A '"' tüı-k'iln bi7.e .P'ÖS

terrl iı İ geni'i in'nl :'ı.b yohuv l.a v :ir··.,e
rek sizi h'i'r i~i h"~arır görmek b:ri
cik t-melimi'!dir." 

R. Şeref'in heye-::"\nlı hitabesi U · 

zun uzun alkı~landı. B•ın ·1:.n $- ""ra 
Talim ve Terbive o-.;rPsi R.,. ;s; B. Ih
san kürsüve cıktı. Ve hircok defalar 
alkışlarla kesilen su sövlevi ve,·.l i: 

Çocuk 
23 Nisan da olmasa, "çocuk" de

yip geçtiğimi.z bu ehemiyetli ve 
hayati mevzu üzerinde belki sene
de bir defa bile durmak imkanım 
bulamıyacağız. 

Gündelik hayatımıza giren. her 
gün, her dakika karşımıza çı\.:an 
çocuk, ihtimal bu devamlı yakın
lığın t<>siriyledir, gözlerimizde bir 
mesele, bir dava olmak mahiyeti
ni ekseriya kaybediyor. 

Halbuki böyle olmaması lazım. 
Çocuğu, bahçemizde büyüyen bir 
ağaç fidanı gibi, tabiatin şefkat
li himayesine güvenerek, kendi 
haline ve oluşuna terkedeıneyiz. 
Hususiy]e bir ağaç fidanının bile, 
istediğimiz şekilde yetismesi için, 
insan zekasının, insan gücünün ve 
sevgisinin korumasına muhtaç ol
du <?;unu göz önünde tutarsak ... 

Yurdun yarını ü zerinde dü~ü
niirken, gözlerimizin önünde ser
pilip gelişen minimini yavrulı:ırla 
biiv iH':' ve muhte~em olmasm1 öz
lediğimiz bu yarın arasında ne sı
kı bir bağ ve hatta aynilik mev
cud oldu ~unu hatırlamalıyız. Ya
rın, bugünde mevcuddur, avucumu
zun içindeki balmumudur, ycıni 
çocuktur. İstikbali ona hugündl"n 
verece.§;imiz sekille ölçebiliriz. Ço
cuctu büyük bir yann::ı. ~öre hnır-
lıyorsak, yarın muhakkak bü -
yük olacaktır. 

İmparatorluğun çöküş devirle
r ini göz önüne getiriniz. Asırlar
ca müddet, Osmq_nlr toplulu~u 
içinde, ve hatta diyebiliriz ki Os
manlı topluluğunun yalnız müslü
man yı~ınları arasında, c;ocuk, in-
sanhk hakkını tamamiyle kaybet
miş, bir kukla, bir hayvan yavru
su mertebesine inmic; ve böyle 
mmımele görmüstiir. Bıınıın neti
cesi olarak da, nesiller biribiri ar
chnrlan ve durrn::ıksınn hir tPred
di' uı·tırum•ına doğru hT?la yol al
mıs, küçüklüktPn ~erel{"'n terbi
yevi alm?nıts olan ın~,,n l:ı nn t~n
lulı"J.u vaklasan tehl1 1<~v; vrı{tın· 
de }ıic:;~<lt>nıPrrıic:ler ve e1lıirli <5-iy-
1e büyUk dağılr~ı hazırlamı!jlar
drr. 

Bu korknlu k~bus devirlerinin 
rocuk telakkisini ve bu telakkinin 
Q<:;..,.,anlı cPrrıiveti Üzf"rinde yaptı-
0-1 derin tahribleri, avnı h?taya 
dü~memek için bir dakika · unut
m::ımalıyız. 

Cocuk bir dava mevzuu olarak 
bir~ daha oracl.an c1J...mamak üzere 
kafamıza yerlec:;meli, ~ocukla ha
yatta karsılao;tı?ımıı kadar sık o
larak bu biivük dcıva üzerinde dü
şüamevi itiyad edinmeliyiz. Çün
kü yurdnn yarınını dü~ünmek ve 

M;.r!:.ahı Gücü kalecisinin bir f.ıurtarııı 

Ortadan giden top, Muhafız Giicü 
haf hat ı mda kesildi ve ·Ahmedin aya· 
ğıha geldi. Kısa p-..slarla sağdan ya

( Sonu 5 .. inci sayfada) ı 
onu bugün.derı hazırlamak en bü
yük insanhk borcumuzdur. 
. YAŞAR NABİ 

~ • • r"' :~ -

bayramı 

çoc klarımız 
coskunca kutladı 

...:. 

B. İhsanın söylevi 
"- Sevgili Türk çocukları, 
Bugün türk ulusunun egemenlik 

bayramıdır. Bugün, türk ulusunun 
sultanların boyunduruğundan Ata
türkün güçlü ve uğurlu eliyle kurtu
lup kendi egemenliğini eline aldığı 

kutsal günün yddönümüdür. Dünya
da ilk medeniyet ışığını parlatmış ve 
kültürünü acunun dört bucağına yay· 
mış olan yüce türk ulusu, İmparator
luğun soysuz başlarının geri ve utan
dırıcı idaresi altında bütün benliğini 
adeta kaybetmek del"ecesine gelmiş

ti. Atatürk'ün önderliği ve yüksek 
yönetimi altında türk ulusu e gemen
liğini eline alınca bütün dünyaya par
mak ısırtacak ve türk tarihinin en 

parlak devirlerini bile imrendirecek 
derecede yÜce bir varlık gösterdi. 
ŞanLı tarihine, gözleri kamashracak 
yeni ve engin ufuklar açtı. 23 Ni~an 

Atatürk'ün Türkiyeyi kurtarmak, ko· 
rumak ve yükseltmek için, baş dön
dürücü bir hızla başardığı biribirin· 
den önemli devrimlerin ilk müjdecisi 
olan gündür. Türk, benliğini bugün 
buldu; Türkün bahtı bugün açıldı. 

Bayramınız kutlu olsun çocuklar! 
Sevgili yavrular, sizler cumuduk 

devrinde, egemenliğini eline almış, 

i5tikbali kurtarılmış büyük bir ulu
s·m içinde doğd•· ~•uıuz ve bu dE>vİr
de yetişti~iniz için dünyanın en mut-

lu çocuklarmmz. Bugün türk ulusu, 
egemenliğinin yıldönümünü kutlar
ken ıizin, türk çocuklarının bayra
mmı da kutluyor. Bu iki bayramın 
bir araya getirilmesinin anlamı pek 
açıktır. Türk ulusu. kendi egemen· 
liğinin kurtarıldığı günü çocuklarım 
düşünınek, kendini onlara vermek. 
kendi sevincini çocuklarının sevincile 
paylaşmak istiyor. Kendi bahtiyarlı
ğını, çocuklarının bahtiyarlığmda a· 
rıyor. Bundan daha tabii ne olabilir. 
Tü:-k çocukları demek, bugünün ve 
yarının türk ulusu demektir. Tüa·k 
çocukları vücutça, kafaca ve karak
terce ne kadar kuvvetH olursa t;' rk 
ulusunun da, kendi istikbaline o ka
dar güvenmeye hakkı olur. Çocuk!;\· 
rınm eğitimini ve yükselmesini iş edi
nen uluslardır ki başka uluslara ister 
istemez üstün olurlar. 

Sevgili çocuklar, Atatürk çocuk
ları, 

Biz size güveniyoruz, sizinle övü
nüyoruz, temiz yiizlerinizde, yiği' ~e 

bakışlarınızda, alımlı durumunuzda 
türklüğün binlerce yıllık yüksek ve 
asil karakterinin bütün izlerini görü· 
yor ve size inanıyoruz. Sizden bekle-

diğimi z, büyük türk ulusunun çocuk• 
)arma yakışır bir yolda yükselmeyi İf 
edinmeniz, türktin ulusal ülkülerine 
bağlanmanız ve bu ülkülerin size yük• 
lediği ulusal ödevlerinizi canla baf• 

(Sonu 6. mcı sayfada) 

Çocuk bayrammın dünkü huılan; şından başha birkaç ens~or:~n ııt 
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Habeşistanm cenubunda yağmurlar başladı 

Telsiz muhabereleri ve tayyare keşifleri yapılamıyor. 
tanklar güçlükle ilerliyebiliyorlar 

Roma. 23 (A.A.) - Doğu Afnlra-
,,. mn,dan gelen aon haberlere göre bu 

aD"alarda bütün cenup cephesinde hü· 
küın süren yağmur ve fırtına felsiz 
anuhaberelerini inkitaa uğratmakta, 
tayyare ke§iflerine engel olmakta ve 
~hlı otomobillerle kamyonların yÜ

rüyi4lerini çok güçleştirmektedir. 

lü kolunkısmı küllisi, müvazi yo Ü· 
zerindeki Saggagın ilerisinde ve 
merkez kolunun kısmı küllisi u. 
aranabm 30 kilometre kadar şima· 
)inde bulunuyorlar. 

Libya kolonun Ganagobodaki 
zaferinden sonra üç binden fazla 
ha.beş ölüsü sayıldığı, habeşlerin 

hemen bütün makinalı ve nakliye 
vasıtalarını bıraktıktan ve ordu
nun büyük kısmmm çalılrkta kaç
malarına devam ettikleri bildirili
yor. 

İtalyanlar kayıplarının 1100 
ölü ve yaralı olduğunu itiraf et
mektedirler. 

Bununla beraber, General Grazia· 
Dİ kıtalarmın bütün cephe üzerinde 
snetodla ilerlediği bildiriliyor. 

General Verne.s'in kumandası al
Jmdaki kol habeıleri Daggaledo'ya 
Cloğru püskürbnÜ§ ve bu yer habeşler

ı:e boşaltılmıştır. 

Habeşler Adisabaha Üzerine yürüyüşii 
geciktirmek için son gayreti yapıyorlar 

Mare§al Badogliyonun &OD resmi 
\ebliğinde bildirdiğine göre, aynı kol 
ihabe~ kıtalarma yiyecek, cephane gö
ıtüren 600 deve ile, sıhi malzeme dolu 
birçok kamyonlar ele geçirmiştir. Baş• 
ka kollar Daf vadisindeki Sekhoş'a 

airmişlerdir. Tayyareler bütün cephe 
üzerinde düşmanı bombardıman et
ımişlerdir. Mare~al Badoğliyo, fimal 
'cephesinde kayda değer bir teY olma
ijığını bildirmektedir. 

rı;anagobo harbının bilancosu, i
ki tarafta dört binden fazla 

ölü ve yaralı var 
Mogaditejo, 23 (A.A.) - Roy

lerden: 
Ogadende libya kıtalarının e

aas kolu Alfudun 15 kilometre ka
tur şimalindeki D11kum vakmla· 
nnda bulwımaktadır. Yerli motör-

Londra, 23 (A.A.) - Şimal cephe. 
sinde habe§ler, italyanlarm Dessie'den 
Adisababa üzerine yürüyüşlerini gecik
tirmek için aon gayreti sarfetmektedir
ler. 

Adisababa'ya giden yoTiarm dağla1'

dan ve bilhassa Şolamede'den geçen la. 
snnlannı bombalarla tahrib etmektedir
ler. Gönüllü krtalarla kuvt'etlendin1en 
bir çok habet müfrezeleri bu işle uğra,. 
maktadn-lar. ltalyan tayyareleri lr.ınla
n mitralyöz ateşine tutmakta ise de 
bombardımandan katiyen çekinmek
tedir. Çünkü bomba atarsa, yollann 
tahribine yardım etmiJ olacaktır. 

Yollarm tamamiyle tahribi he1'hal· 
de italyanlan ıimdilik durduracaktır. 
Ve bu da, babeşlere müdafaayı hazır
lamak imki.nmı verecektir. Habeş mu· 
ba.rlpleri timal istikametinde Adisa
baba civarından hareket etmeye baş· 
lanıı§lardır. Bunlar, yola bir çok nok-

-~l!UL!!!'!!!!!!!!!!!!~•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t~~~ • 

Boğazlar hakkındaki notamıza 

Fransa elverisli cevab verecek 
.:» 

Fransız dıs bakanı B. Flanden, cevabın , 
hazırlanması işiyle meşgul oldıı 

ELIRAK GAZETESİ DiYOR Ki : "BOCAZLARIN T AHK1M1 
- DAV ASI BiR ŞEREF, MODAFA A VE GtJVENIJK DAVASIDIR.,. 

Paris, 23 (A.A.) - Alman 
liaber alma bürosu bildiriyor: 

Sıyasa.l mahfillerden öğrenil
'diğine göre, balen dış bakanlığm
·u, Türkiyenin boğazların t.ahki
tni hakkındaki notasına verilecek 
fra.nsız cevabı hazırlanmaktadır. 

Söylendiğine gör~ B. Flanden 
ton günlerde bu hmusta 1923 mu
kavelesini imza etmiş olan öteki 
«levletlerle temas etmiştir. Yakın· 
da Türkiye bükümetine verilecek 
olan fransız cevabı, İngiliz cevaoı 

.. gibi, bu meselede Ankara hükü
llltetini tatmin edecek konuımal:a
rın açılmasına elveriıli o1acakhr. 

Paris, 23 (A.A.) - Havas a
jansı bildiriyor: 

B. Flanden dün danıımanla
riyle birlikte, Türkiyenin boğC\zla
rm tekrar askeri hale konulması 
hakkındaki verilecek fransız ce
Tahmın yazılmasiyle meçgul ol
aıuştur. 

Dıf bakanlığının salahiyetli 
memuru, B. Flanden'in fransız 

... cevabm.ı, Lozan mukavelesini bir· 
likte imza etmiş olan devletlerle 
evve]enıirde temasa girebilmek 
için geciktirmif olduğunu bildir· 
miftir. 

Havas ajansmm sıyasal mu
habiri fransız cevabmm ingiliz ce
vabına benziyeceğini, Türkiye ta
rafından kuUanılan usul alakalı 
devletlerin sempatisini ceJbetmit 
olduğundan, konuşmaların açıl· 
ma.sma elveritli olacağını öğren
mittir· 

Ehrak gazetuinin notanu:ı 
hakkında yazdıklan 

Bağdad, 23 (A.A.) - Anado
lu Ajansının hususi muhabiri bil· 
diriyttr: 

Elırak gazetesi boğazlar hak
kındaki türk notası için diyor ki : . 

" Boğazların tahkimi davası 
bir şeref, müdafaa ve güvenlik 
davasıdır. Bu haklı davayı kazan
mak için Türkiye andlaşmaları 
yırtıp bir emrivaki yapmadı. 

Türkiye devlet adamlan büyük 
akıl, dirayet ve durbinlikle hare· 
ket edip hakiki olgunluk göster
diler, sulh prensiplerinde samimi 
ve sadık olduklarını isbat eyledi
ler. Bu rüşd Ye kiyaseti takdir e
den İngiltere dahi davayı baldı 
buldu. 

Türkiyenin bu davası haklı 
bir davadır ve teslim edilmesi la
zım meşru bir davadır.,, 

B. Menemencioğlu Yugoslav baş hal{anı 
B. Stoyadinoviç ile görüştü 

Belgrad, 23 (A.A.) - Başba
kan ve dış bakanı B. Stoyadinoviç, 
bugün büyük elçi Numan Rifat'ı 
Türkiyenin Belgrad elçisi de ha
zır olduğu halde dış bakanlıkta 

-- kabul etmiştir 
B. Stoyadinoviç, konferanstan 

aonra gazete delegelerine · beya
natta bul:ınarak dost ve müttefik 
d~vlet diplomasisinin miimtaz de
fo .- sini selamlamakla bı:- htiyar ol
d : :.mu, kendisiyle dı~ sıyasamn 

bugünkü bütün meseleleri üzerin· 
de görüı teatisinde bulunduğunu 
ve Türkiye ile Yugoslavyanm gö
rüşlerinin bir olduğunu bir kerre 
daha teeyyüd ettiğini söylemiştir. 

B. Stoyadinoviç,. sözlerini biti
rirken boğazlar hakkındaki 11 ni· 
san tarihli türk notasına Yugos
la vyanm vereceği cevabın türk te-
2ine elverişli olacağını bildirmiş· 

\ 

talardan hakim bulunan dağlık yer
lerdeki mevkileri tutacaklardır. 

t ıalyan planı ne idi? 
Adisababadaki bitaraf müşahitler 

diyor ki: 
ltalyanlar, Dessieyi alır almaz el

lerindeki motorlu kuvvetleri hemen 
ileriye sürerek habeş kuvvetleri yeni
den tensik edilmeden Adisababa:yı 

tutmaya çalrşacl\klardr. Vakıa böyle 
bir hareket tehlikeli olurdıı. fakat 
muvaffak olduğu takdirde de harbın 
netice.si üzerinde çok tesirli olabilir· 

di. 
Salahiyettar habeş makamatında 

deniyor ki: 
Habeşistnn a:r•"'le mil,.Adeleye de

vam edecek~ir. E" "'r h ükümet mer
kezi İ!lgal edilirse hiikfüne t ba .. ka ve· 
re gidecek ve mul.-. .. ebeye sonuna ka· 
dar devam edecektir. 

:# - --
SON D Iil(il(A : 

Romanyanın Anl{ara 
elçisi Bükreşe gitti 

El(irtin yolculuğu Boğazlar 

meselesiyle alilkalı 
Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Romanyanın Ankara elçisi Bükre
şe hareket etmiştir. Elçinin Bükre
şe çağrılması, türk dış bakanlık 
genel sekreteri büyük elçi Numan 
Menemencioğlunun son günlerde 
sıyasal bir vazife ile Belgrad ve 
Bükreşe gitmesiyle alakalıdır. 

Boğazların tekrar silahlandı
rılması hakkındaki türk teklifin
den çıkan türk - romen görüş 
anlaşmazlığım bertaraf etnıeye 
Türkiye tarafından çalışmaktadır. 
Romenlerin tadild diye tavsif et
tikleri tilrk hareket tarzma karşı 
gösterdikleri muhalefetin sekteye 
uğrattrğı balkan antantı konseyi
nin Belgrad toplantısına bu suret· 
le yol açılacağı umulmaktadır. 

Fransanın notamıza 

cevabı dostça olacak: 
Paris, 23 (A.A. - Petit jurnal 

yazıyar: 

Paris mahfilleri, yalnız fran
sız - alman münasebetleri değil, fa. 
kat boğazlar hakkında Türkiye 
tarafından yapılan ve Fransanm 
küçük antant ve balkan antantı 
devletleri arasındaki dostlarını da 
hoşnutsuz edecek mahiyette olan 
taleb de meşgul etmektedir. Ma
mafih iyi malfımat alan mahfiller 
de zannedildiğine göre, f ransız ce
vabı çok dostça olacak ve Fran. 
sa hiçbir itirazda bulunmıyacak
tır. 

Almanyaya verilecek 
İngiliz muhtırası 

Londra, 23 (A.A.) - Dı§ bakanlığı 
mahfillerinin aöylediğine göre, Alman.. 
yanın Avrupa ve sömürgeler hakkında
ki maksad)arına dair sualleri havi İngiliz 
muhtırası sekiz on günden önce gönde.. 
rilmiyecektir. 

B. Eden şimdi, eksperlerin bu hu· 
susta hazırladıkları raporu gözden ge

çirmektedir. Bu raporu gelecek hafta ı 
İngiliz kabinesine tevdi etmek niyetin
dedir. 

24 NiSAN 193'i CUMA 

Elen parlamentosunda 
ilk toplanhsında ingiliz kıralı Jorjla ölen 
yunan devlet adamlarının habrasını andı 

Atina, 23 (A.A.) - Atim:. a
jansı bildiriyor: 

Mebuslar meclisi, başkan veki
li Gondikas'ın başkanlığında saat 
17.30 da toplanmıştır. Bu ilk top
lantı iki devre arasında ölen ingi· 
liz kıralı Beşinci Corç ile yunan 
devlet adamJarmdan Kondilis, Ta
liaduros, Venizelos ve Demircisin 
habralannı anmaya hasrolumnuş
tur. 

Önce B. Gondikas mütefefa 
kıralı övmüş ve avam kamarasına 
bir tarziye telgrafı çekilmesi ka· 
rarlaşbrılmış, sonra söz alan B. 
Metaksas'da, yas işareti olarak 
celsenin beş dakika kapahlmasım 
teklif etmiştir. 

Mebuslar meclisi tekrar top
landıktan sonra başbakan Metak· 
sas ve sıyasal liderler, SofulJis, 
Caldaris, T eotokis, Kafandaris, 
Papaanreo. Milonas ve Derveris, 
sırasiyle söz almışlar ve ölen yu
nan adamlarını anmışlardır. 

Kondilis ve Venİzeİosu saygı ile 
anan ba~hal~an, V enizelos için de
mi~tir ki: 

"- Venizelosun sonu acıklı ol· 
muştur. Fakat ı>.on sö'7ü olan "Ya-

ıasın kıral" bir yunan sözüdür.,, 
Metaksas Demircisden de şöy

le bahsetmiştir: 
04

- Eski bir söz vardır: ikti 
dar mevkii bir adamın kıymetiW 
tebarüz ettirir. Bu söz sanki De
mircis için söylenmiştir. Demire.is, 
vatan hizmetinde ölmüştür. Ken
disinin biç bir sıyasal taraftan yok· 
tu. Fakat bütün tamyan!an onu 
severdi.,, 

Çaldaris Venizelosun ölümüne 
çok eseflenmi! ve demi~tir ki: 

"-Tarih, Venizelosun çok bü
yük olan eseri hakkında hükmü~ 
nü verecektir.,, 

Öteki liderler de hep aynı ma• 
alde sözlerle bu dört büyük ölü· 
nün hatırasını derin bir saygı için· 
de anmı!}lardrr. Yalnız, bir komü· 
nist saylav, Kondilisin İcraahnı 
tenkid yollu söze kanşmak iste
mişse de hemen smıtunılmu~r. 

Mebuslar kurulu, ölen devlef 
adamlanna lcarşr olan vazifesin; 
müttefikan yaptıl.."'tan sonra, hiikü· 
metin teklifi üzerine cuma günü 
saat 17 de toplanmak üzere dai{ı1· 
mışhr. Hükümet cuma günü be
vann~m,..!'!ini okuvacaktır. 

Yeni l)üdceye yaıJılan hücumlar yüzünden 

B. Baldvin in vaziyeti sarsıldı 
lULJH\LEFET 11DER1 ATTLl 

UEREK YENİ BÜDCEYl 

8. Auli ingiliz büdcesini . 
ıenkid ediyor 

Londra, 2.3 (A.A.} - İşçi muhalefe. 
ti lideri Attli radyoda verdiği bir nut. 
kunda büdçeyi ıiddetle teııkid ederek 
demiştir ki; 

" - Bir harb büdçesi olan ve zayıf 
ve şerefsiz bir dı§ siyasanın nıantıla 

neticesi bulunan bu büdçe, ulusun kül· 
tür ve sıbat iılerine lüzı.ımu olan parayı 
vermemekte ve fakat ailahlanmaya bü. 
yük paralar ayırmaktadırlar. 

Eğer başlangıçtanberi hükümet. bir 
koJlektif güvenlik siya.ası güdmüı ve 
silahsızlanmayı başarmış olsaydı dünya 
nm çehresi §İmdi ba~ka olacakb. Bıına 
karşı, hükümet halen silah yanıma gi
riımeye karar vermiş bulunuyor. Hü. 
kümet, barış ıiyasasr isteyen ulusun 
güvenini suiistimal ebniştir. Silahlara 
harcanacak paranın yekünunu henüa 
bilmiyoruz. Süel tahsislere açık çek ve
rildiği anlaşılmaktadır. 

B. Baldvinin vaziyeti iyice 
sarsıldı. 

Londra, 23 (A.A.) - Yeni büdçeye 
yapılan hücumlar neticesinde B. Bald
vinin vaziyeti son derece sarsılmıştır. 

Muhaliflerin başlıca ittiliamla.rı şöyle 
hulasa edilebilir: 

Kollcktif güven!ik siyasası miletlcr 
cemiyetinin habeş işindeki teslimiyetiyle 
gitgide daha fazla tereddiye uğradık

tan ve arsıulusal silahların tahdidi me. 
selesinde kat'i surette neticesiz kaldık 
tan sonra İngiliz kabinesi, silahlanma 
masraflarının kollektif güvenliğin kav
vetlendirilmesi kaygısından ileri geldiği~ 

nİ söylemek salahiyetini katiyen haiz 
değldir. 

Siyasal mahfiiler, muhallfler tarafın· 
dan yapılan hücumun, 8. Bald'f'ini yeni
den gayretler yapnuya teşvik edebilece
ğini ve mumaileyhin kabine erkamm, 
halya'ya karşı bir tazyik siyasau tatbik 
ebnenin, hükiimetin son derece zayıf. 

layan vaziyetini düzeltmeğe yegane el 
verişli metin bir durum almanın gittik
çe artan bir zaruret haline geldiğine İ
nandırmağa çabşacağmı söylemektedir· 
ler. 

Silahlanma masraflarını az 
bulanlar da var. 

Londra, 23 (A.A.) - Avam kama
rasında büdçe konuşmalan dolayisiyle 
Çurçil yapılması düşünülmekte olan miL 
limüdafaa masraflarının yetmediğini söy
lemiş, bir mühimmat bakanlığı ibdasım 
terviç etmİ§ ve sözlerini §Öyle bitinnit
tin 

RADYODA BlR NUTUK VE ,; 
ŞİDDETLE TENKiD ETTİ 

''- Öyle saıuyonu ki. ATnlpe kıi.. 
zi son haddini daha bu parlamento dev~ 
resinde bulacaktır. Ya küçük devleti~ 
el ele verirler yabud da her türlü tah.. 
minin üstünde bir feliıket olacaktır. Kuv.1 
vetli, azimli n aulh için bir §eyler, 1 

feda etmeye hazır bir Büyük Britanya l 

kati bir ımEu:.ı yapabilir." ( 
Çurçil''m bu beyanah bütün uralar• · 

• 4 
da fıddetle allrqlanmqtır. 

Belçika da 
Parlamento ve senato · 
kıralm emri ile dağrtıldr 

Bürübel, 23 (A.A.) - Sena• 
to ve saylavlar kurulu, kıral emir .. 
namesiyle dağılmıştır. Yeni seçim; 1 

24 mayısta yapılacak ve yeni par• 
Iamento 23 haziranda toplanacak. 
br. 

Çölde kaybolan . 
alman elcisi bulundu 

.;> 

Kahire 23, (A. A.) - Dört gÜn 
kayıptan sonra bulunmuş olan Al
manyanm Kahire elçisi Y on StPhrer, 
bir tayyare ile bu gün öğleye doğru 
Kahireye dönecektir. ; 

Filistinde vaziyet 
Kahire. 23 (A.A.) - Haber verildi

ğ•ne göre~ arablarla yahudiler arasında 
çıkan vahim kanşıkl·klar neticesinde Fi
listin içinde her türlü mavasala yoUarı 
kesilmiştir. J 

Polonya ba§bakanı 
Peştede 

Peıte, 23 (A.A.) - Lehistan baş. 
bakam Koseia!koıroski. bugün Pe,teye 
gelmiş ıre istasyonda macar başbakanı 

Gömböş~ hük:ümet aza.. ve diğer bir çok 
zatlar tarafından karşılanmıştır. 

Bütün gazeteler, Polonya başbaka
nını hararetle adamlamaktadırlar. 

İspanyada kanşıklı~ar 
* Madrid, 23 (A.A.) - Müfrid un· 

mrlar dün ~londa Kontinantal ot~ 
line bomba atmq!ardır. Kapıcı ağa su
rette yaralammıta. 

Avusturyaclan bildirildiğine göre, 
sağ cenah melxulannın te\ikifi üzeı·ine 
hapisanele1' dolmu~tur. 

Sotronfio'da bir şimendüfer memu~ • 
ilci mü&id tarafından yaralanmışhr~ 
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DüNKü FUTBOL l\IAÇI bi•az tadil etmiş bir şekilde sahaya çık
tlar. 

M el.:tuplar: Giindelik 

- YENİ ZAMANLARIN TUR.IZ.\tl 

> l\luhafız giicü: 1- Beşiktaş: 1 
Laciveı-dliler çok büyük bir gayret 

sarfediyorlar. Fakat Hakova'nm sağlam 
müdafaası, oldukça sert bir tabiye ile 
F enerülere gol fırsab vermiyorlar. 

(Başı 1. inci •aylada) 

Jouan les pins'te, bir Beyoğlu ru
mu Nice' de bütün serbesliği ve 
keyfi ile oturur. istediği zaman 
oynar; aıkrldrkça, yarşmşar saat
lik gezintilerle, biribirinden zen· 
gin, biribirinden güzel kasabalara 
gider. Gördüğünüz kalabalığın an
cak yüzde 35 i fransızdır. 

leketler ölçüsünde endüstrileştiği
ni, ve f erd başına az, fakat kala
balık yekWıuna göre muaz:ıam bir 
istihlak kudreti aldığını göriiyo
ruz. Her §ey harekettedir: Yani 
işleme halindedir. Ucuzluk, bu 
hareketi adet ve ihtiyaç haline ge
tirmiştir. Senede birkaç gün dağa 
çılanıyan Teya denize inmlyen en 
fakir aile çocuğu kalmaz olur. 
Ana babasının parası yoksa, mek
tebin ge7.ileri. yaya seyahat kafile-
1 eri vardır. Yiyeceğini bile srrtm
da götürebilir; dağlar yab kamp
ları ile donanmırur. 

( Bıqt 3. üncü sayfada) 

pılan bi1" akın, Naim.in dqan atbğı 
tutle nihayet buldu. 

Hava rüzgarh .. Cenuptan esen bu 
•crt rüzgar, arkası arkasına taç olnıa
aı!'\a sebeb oluyor .. iki taraf da güzel 
uyn~""a:::a imkiın h··' ...... ıyorlar .. 

ltk gol fırsatını s~' İ7.İnci dakika
da. Mııh!\fız ~CÜ sağ içi Naim ka
çmh. Sedad da 12 ve 17 inci dakika
larda şutlerini kalecinin eline attı. 

Be~iktatlılarm 14 ve 20 inci d21ki

\.;ı l11r·l· 1ri akmlan da ayni suretle bo

~a ~itti. 

Birinci devre O O beraberlilcl" bit
ti Ovun tamamiyle mütevazindL 

ikinci devre 

Bu devrede Muhafız r.ücü sag açı· 
ğa Selçuku koymuştu. Biraz sonra o
nun yerine Fahri girdi. 

Oyuna Muhafız gÜçlüler başladı

lar ve seri bir akınla ilerlediler. Ah
medin bir ıütünü Mebnıed Ali kolay
ca tuttu. 

Birinci devrede olduğu gibi 20 da
kika kadar iki takım da müsavi ve bi
irbiri arkasma hücuma geçtiler. 4 ün
cü dakikada Aliden bir gol bekledik. 
Falmt olmadı. 

12 inci dakida da Şeref şüt çekti. 
Mahir topa ancak dokunabildi. Şeref 
ayağmm ucuna kadar geldiği halde 
lopu kaleye atamadı. 

19 uncu dakikada Naci iki defa 
yaptığı bendle az daha. hir gole se
beb oluyordu. 

20 ne dakkada Eşref, kale boş kal
dığı halde topu çok uzaklara attı.. 

BeıktCJfln golü · 

23 üncü dakikada Hayati topu sür
dü ve ortaladı. Naum ilerledL Karşı-

ıma Bekir Çikmca E§refe pas verdi 

Eşref bekletmeden topu sağ açığa 

.gönderdi. Hayati bu pası gole çe
virdi. (Hayati bariz şekilde ofsayd İ· 
eli.) 

Beşiktaşlılar bu golle biru açddJ. 
lar. Daha sık hücumlar yapın.ağa baş
ladılar. Muhafız gücü 30 uncu daki-

kaya kadar biraz durgunlamıştı. Fakat 
ondan sonra, yavaş yavaş üstünlüğü 

ele aldı. Bir an oldu ki. sahada yalnız 
nıuhfız güçlüler vardı, diyebileceği· 

miz bir vaziyet hasıl oldu. 

Muhalızm golii 

37 inci dakikada Sedad, ceza ~
basma yakın bir yerde favul yapmış
b. Banu Hakkı çekti. Top yerden Vf' 

hafif geliyordu. Saffet uzun bir vu

ruşla uzaklaştırdı. Sağ açık Fahri kap
tı ve hah atlatbktan sonra Naiıne de
rin bir pas verdi. iki bek arasından 

uyrılan Naim çok güzel bir atışla 

beraberlik sayısını yapb. 

Oyun derhal çabaldaşh. Canlılık 
ve heyecan havası maça hakim ol
muştu. Be,ikta~a iki defa korner ol
du. Bir defa da çizgiye çok yakın fi. 
rikikten istifade edilemedi. 41 inci 
dakikada Alini" bir şütü de direği sı· 
yırdL Dışarı gitti. Son d::ı.kikafarda 

Hayatinin ve Hal<lmun ayakları önü-

" ae yatarak muhakkak bir gol~ kurta-

Tefrika: No: 41 

ran Mahir alkı~lanırken maç beraber
likle bitti. 

ikinci maç 
Misafir takım ikinci ınaçını pazar 

giinLi saat 16 da Ankara Gücü takı
mile yapacaktır. 

Irener Hal{ova ya 

-~- l yenildi 
l!l~anbul, 23 (A.A.) - Avustur· 

yanın profesyonel Hakova takımı bi
rinci maçını bugün Talalın stadında 
F enerbahçe ile yaptı. 

ince, zarif ve çok zevkli A vustur
ya futbolund seyretmek için st>\da ol· 
dokça büyük bir kalabalık toplanmı~

tı. Hava güzel ve çok elveri~li idi. 

Günün ilk maçını Fener - lstanbuJ 
Spor genç takımları yaptılar. Güzel 
ve helecanlı iki devreden sonra Fe

nerbahçe 2 - O galib geldi. 

Sıra büyük maça gelmişti. Sahaya 
evvela Avusturyalılar çıktılar ve hal
kı selamladılar. 

Merasim krsa sürdü. Oyuna Viya
nahlar başladılar. Oyunun ilk da
kikaları Hakovanm kalesi önünde oy-

nanıyor. Fenerliler, ayaktan ayağa 
gezdirdikleri topu, Viyanah kaleciye 
en elverişli bir vaziyetle göndermeğe 

çalışıyorlar. 

Üçüncü dakika: Top derin bir pas
la Nndden Niyaziye geçti. Niyazi kaleye 
yirmi metreden sıkı bir şut çekti. Fa
kat top kalenin tam köşesine çarpa

rak geri dönüyor. 
Bu belki de oyuııun alın yazmnı 

değiştiren bir talisizlik. 

Yedinci dakika: 

Naci, yirmi metreden sıkı bir şut 
çekti: top, gene kale direğini yalaya
rak avuta gitti. 

Dakikalar geçtikçe viyanalılar sa· 

haya da.ha iyi alışıyorlar. Fazd - Ya

şar müdafaası, bütün enerji!~ni sar
fetmesine rağmen mağhib olacak gi
bi. 

12 ve 13 cii dakikalarda, sağaçık 

ve orta muhacim ilci gol kaçırdılar. 

Sağaçık, Necdetin yetişemediği bir 

topu kalenin ta yanında avuata altı. 
Sağiç de, stop edebileceği bir topu, 
vole vurmak hevesine feda etti. 

15. inci dakika: Top Viyanalı1ann 

orta muavininden aağ açığa geçti, güzel 
bir 11ynlı! ve 15 metreden bomba gibi 
bir §Ut, Necdet İyi bir plojonla şutu 

kesti. Fakat iyi bloke edemediği için 
sol iç yetişti ve taknnına ilk sayıyı ka. 
:ı.andırdı. 

Viyanahlar hakim bir oyunla devre
nin 28 inci d2kikasını buldular. Sağdan 
ink"şaf eden güzel bir hücum. Sağ açık 
ortaladı ve gene ıol iç. en!es bir kafa 
vuruşiyle N ecdeti ikinci defa yendi. 

Beş dak;ka sonra F azılm ı!knsından 
istifade eden sağ açık s kı bir inişten 
sonra ortalıyor ve çaresiz kalan Yaşar 
topu eliyle tutuyor. 

Penaltı ve üçüncü gol. 

Birinci devre, bu şekil . .:ıe 3 · O Vaya
nahfann galibiyetiyle bitti. 

ikinci devreye Fenerliler takımlarını 

Sekizinci dakikada Şaban, onuncu 
dakikada Naci, 13 üncü dakikada Şey. 
ki, gol olabilir üç fırsah kaybettiler. 

16 mc.ı dakika: Naci kalecinin bloke 
edemediği topu yakaladı ve ağlara tak. 
tı. 

Bu golden ıonra Fenerliler vaziyete 
kısa bir müddet için haklın oldular. Fa
kat 19 uncu dakikada Şevkinin kaçırdı
ğı muhakkak bir golden sonra Viyanah
br gene canlandılar ve üst üste iki gol 
daha yaparak sahayı 5 - 1 galib terket. 
tiler. 

Bugünkü maçı kazanan Viyana ta· 
knnı, lstanbula gelen ecnebi takımla-

rı içinde en sayılı olanlardandır. Mü· 
dafaa ve hücumda aynı derecede kuv
vetli, tekniği çok yüksek, enerji nok-

tasından birinci derecede bir takun o
lan Hakova lstanbul meraklılarına 

çoktanberi özledikleri yüksek bir fut
bol gösterdi. 

F enerbahçeye gelince; ezilmeden 
oynayan İstanbul §ampiyonunun, mÜ· 

him bir sayı farkiyle yenilmesine rağ
men ezilmediğini söylemek kabildir. 

~_ANKARA 
~''Ulus'' mı haftalık fransızca i 

; ~~ !.= 

; um 110 uncu sayısını : 

: okuyunuz f 
• Bu sayının ba§lıca yazılan ıun- : 

lardır: ~:: 
MAKALELER 

23 Nisan Çocuk Haftası ~ 
Notamız (Falih Rıfkı Atay) t . 
Haftalık fıkra : 

~ ftalya'dan geçerken. ! 

:.

i::::: ff~i:;~L~n;rji, Işık (Naşid Uhığ)ı 
Boğazlar rejimi hakkında Türk ~ 

notasma Sovyet hiikiimetinin ce· ~ 
vahı. : . . 

i Dünya matbuabnda İntibalar : i Romanya ve Bul~a.ristandan ge· ~ 
::::. lecek göçmenlerimiz • 

Hafta haberleri ~ 

::~~: TA RIH VE KÜLTÜR ;:.:::: 
Türk inkılabı tarihi (ml'hMd) 
Türkoloji bilgisi tarihçesi ( H. 

! N:ıımık). : 

:. Kültür hayati i:. 
Ank11ra~a Sinan'ın eserleri 

; EKONOMi i . . . . . . 
" . . . . . . 

F ındıkb.-muzın 

ihracı (son) 

SOSYAL HAYAT 

istihsal 

l Sıtma mücadelesinin neticeleri 

İ:: Haftalık hikiiye, karikatürler, • 
resimler, ilah. 

. ························-··· .. ········-.········· ........ . 
ı·azrlnrımızın t;;ohluğu dofo -

)·ı~iyle "Anl.-ara" ve HTopyeldi11 
harb,. te/rikalrrrımızı lw,-ama
dıl;. Olmyııcul<ırımızdlln ö:iir 
dileriz. 

Asd bu h a y a t 'br ki bu kıyı· 
ların itibarını yaratmıştır. Beğen
diğiniz kadar bu dağları ve kıyı
ları İstanbul manzaraları ile kıyas 
ediniz ve hepsinde lstanbul'u bi
rinci çıkarınız. Hiç kimse tabii gÜ· 
zelltkler karşısında vecdli bir 
murakabeye varmak için burala
ra gelmiş değildir. Esasen kala
balığın çoğu, ömründe belki bir 
satır şiir bile okumamıştır. Hatta 
daha İnce zevkli ve kültürlü a· 
damlar, bu kalabalıktan kaçarlar. 

Nihayet harbsonrası deliliği ve 
israfı biter. Nasıl Rusya yıkıldığı 
vakit, Nice' de kilisesi, sarayları ve 
köşkleri ile bütün bir mahalle sö
nüp gitmişse, buhran ferdi servet
leri daraltdıkça, saray)"'.r. köşkler, 
yatlar satılı~a çıkar. Pek ararsa
nız satılık şehir bile bulabilirsiniz. 
Mont,,.karlo gazino~u. kendi başı· 
na, Monaco prensliğinin polisini, 
bel~diveı;ini ve bütiin umumi hiz
metleri besler ve ahali den vergi 
alınmazken, Mi z 'ler on hinden 
bire doğru düstükçe, bilakis, bu 
g1'.,..inova t:\hsisat vPrmek la?:ım
r,elir. Nice'in ancak b1r yollu Pro
me11ade'nı de ... ;zi doldurarı:tk ge· 
nişletmek kin harcanan milyon
larca türk liraıu, boşuna gitmiş o
lur. Bir amerikalınm gene mil· 
voJ"l.....-a tiirk lirasına in'"-a ettird•-
0.j Akdeniz ıaravı tuna buna, adi 
bir kahve gibi kiraya verilir. 

Ancak bu sırada turizm de yeni 
şaıtlara uymak için derin bir inla
Jap geçirmektedir. Nihayet burası 
Fransanın güzel bir parçasıdır • 
Kış güneşi, ve biraz uzakta iski 
bölgeleri, yazın plajlan, işlemek 
için boyuna fiat düşürmeğe mec
bur otelleri, lokantaları, tiyatro-
ları vardır. Asfalt yollar, trenler, 
otokı\rlar icin hareket lazımdır. 
f' erdi seyahat devrinden kollektil 
seyahat devrine geçilir. Koca ya
tın içinde bir adam yerine, yüzler
ce seyyah görürsünüz. Asfalt yol
lardan tek adamlı otomobil yeri
ne, yirmişer, otuzar adamlı oto
karların biribiri ardınca sökün et
liğini görürsünüz. Gezen, dolaşan, 
eğlenen, yıkanan a d e d çoğa· 
lırsa da, milyonerleri sömürmeğe 
çalışan otel ve ~azino]ar bundan 
memnun değildirler. Onlar için 
Côte d'azur ölmüştür. Vilayet hal
kı için böyle değildir. 

Saray - otel kapalı ise de, küçük 
lokantada yer bulmak için nöbet 
beklemelisiniz. Buhran zengmı, 
bankacı ve endüstriyeli memleket 
veya evinde hapsetmişse, ucuzluk 
ve müşterek vasıtalar, memleket 
veva evinde oturmağa mahkum 
knlabahklara hareket imkanını 
vermi~tir. 

l~te burada turizmin artık mem-

Fransa, en pahalı yemek yen 
iken, şi~rl1, mevsiminde, Nice'in 
denize elli metre uzağında bizim 
para ile 40 kuruşla 56 kunış a• 
rasmda beş kap yemek veren fo ... 
kantalar bulursunuz. Listeyi söyle
yim: B;rkaç türlü çerez arasında: 
yarım düzine istridye, gene birkaç 
tür)ü ikinci yemek arasından kuş· 
konmaz, gene birkaç türlü et ara• · 
smdan antrekot, gene birkaç türlü 
zerzevat arasından mesela engi- ' 
nar, nihayet birkaç türlü tatlı ara ... 
sından birini yahut yemiş seçebi· · 
lirsiniz. ( 

Masanızın üstünde son ayın se.ı' 
ya hat turnelerini gösterir yeni ki• '. 
tab vardır. Açıp okuyunuz: Tren-ı , 
lemi istiyorsunuz, Paris'ten kalka• 
caksmrz, bütün hu sahilleri, hatta \ 
bazı adalan 7 gün dolaştıktan son .. , 
ra, evinize döneceksiniz. Yemek. ' 
icmek, yatmak, otel, lokanta ve bü•' 
tün b"hcı.işler birlikte fiat: 66 türlC · 
lirası! Eğer buna sekiz lira ilave e-' 
dersen1z, dönüsünüzü ayrı koltukll 
otokarla yapabilirsiniz. Aynı fiat-ı 
la korsika' da bir hafta geçirehi· 
Hrsiniz. Gene aynı fartlar)a bütün 
Cezayir ve Tunus'u 15 gÜn 200 H.

1 
ra ile d"laşmak, gene aynı fiatla: ı 
bütün Fas'ı gezmek, otokarlıtl 
rhun!ar bizim bildii!imiz otobiis .. / 
ler depildir. Henüz Türkiye' de ör-ı~ 
nP-.Ti olmıvan rah"\t koltuklu bü-ı 1 
yillt arabalardır. En aşağı otowo·./ı· 
bil kadar rahattırlar.] tekmil İs• 
pal'vl\'yı virmi güncl~ 190 türk }i. 
rasJ ile devretmek ltalya'ya baş .. ' 
tanbaşa 200 lira ile on ıekiz gün-•1 
lük seyahat yapmak, 45 türk lira•j 
sı ile 4 gün Hollanda'yı görme~ l 
20 lira ile iki gün için Londra'ya l 
gidip, şehri dolaşıp Paris'e dön .. ) 
mek mümkündür. Kitabın sonun .. 1 

da en büyük gemilerden birinin· 
daha uzun bir seyahat program.: ' 
var. 7 nisanda Marsilya' dan kalk• '

1 
mak, Palenno, Korfo, ltalya ile Pi•İ 
re arasındaki Yunanistan parçala• 
rmı taraf taraf dolaşmak, sonra; 1 

Atina, 'Ve iç Y unanistan'ı gör .. 
mek, lzmire gelmek, civarda•' 
ki bütön harabeleri ziyaret 
etmek, yunan adalarını ve l 
Rodos'u gezmek, Girid'de kal· ' 
mak, Sirapüz'ü de gördükten 
sonra, yani 20 şu kadar gün sonra 
Marsilya'ya varmak. Bu vapurlar• 
da bütün mevkiler birdir. Yani 
herkes aynı suretle güvertelerdeı 

• Sayfayı çeviriniz - ı 

ayrılmış gibiyiz ..• neşeli gözlerini, lüzumsuz 
ihtima'Tllarıru gönniyor muyum?" 

Odet hastabakıcı kadına g:-izlerini çevi· ni aklına getirdi ve mıntmak istediği hatlfa ' 
1 

rerek cevab verdi: büti.in mevcudiyetini kapladı. 
- Fakat artık iyi oldun. Odet holde Madam Dögui ile buluştu. 

Yazan: ]ak ŞARVON 
Türkçeye çevıren: Nasuhı BAY DAR 

Sonra, gözlerinin önüne Alber geliyordu 
ve ruhunun üstünde bir kir gibi bu hayali he
men koğuyordu. 

Bert, Odet'in yüziinde farkettiği, kendi· - Cok değişmiş değil mi? 
si için pek yeni ve pek tatlı bir şey bu acın- - Evet, çok hastalık çekmiş olduğu bes~ 
ma halinden cok mütehassis oluyordu. Fa~ beIJi. Çok mu muztarib olmuştu? ! 
kat bir şey söylemeğe cesaret edemiyor, ü- - Hele başlangıçta ..• başı ağrıyordu ..• , 
zerinden gözlerini ayıramadığı iğneli şap- uzun zaman sayıkladı ve kendini yerden ye.ı ) 
kayı seyrediyordu. 

Bert düşünüyordu: "Annem acaba neden 
korktu?'' O zaman ayna hatırına geldi. Ro-
ber Pasramn kızma benziyordu: "Anladım, 
ben Rober Pasra'nın kızı gibi veremim ve 
yakında öleceğim." 

Ondan sonra, daima sessiz ve ciddi, ken
dine bakmalarına itaatli bir çocuk gibi bo
yun iğiyor ve gözlerinden hep yaşlar dökü
lüyordu. 

"Yazık, hayatın bana nasib ettiğini bil· 
ırıek isterdim; fakat ölümden hiç korkmıyo. 
r·1m. Neden annem yaltz beni avutmağa ça
lışıyor? Ne kadar isterdim hep yanımda o. 
tursun ve ben onu temiz kalbi ve ciddi sesi 
ile kar~rmrta göreyim. Bunları anlar görün
ıniyorlar ... biz daha §imdiden biribirimizden 

. . . . . . . . . . . . . . 
Madam Dögui, Bert'in yatağına yaklaş· 

tı: 

- Odet gelmiş, seni görmek istiyor. 
Kapı yavaşça açıldı ve Bert, Odefin u

zun boyunu şaşırarak gördü. Üstünde Bert
in bilmediği bir kürk ve başında da beyaz 
iğnelerle süslü bir şapka vardı. 

Odet yatağın üzerine doğru iğilerek al
çak sesle: 

- Nasılsın, kardeşim? dedi. Şimdi daha 
mı İyisin? .. 

Bert, arkadasını çocuk bakıc;lariyle sev
rediyor ve hayr;t içinde, nasıl olup ta şimdi 
orada bulunduğunu bir türlü anhyamryordu. 

Gözleri yaşarro burnunu silen ve gülüm
semeğe çalışan Odet: 

- Seni ne zamandır görmemiştim, dedi. 
- Tifoya tutulmuştum. 

Hafif h;:ıfif gülümsiyerek: ' re attı. Bit türlü yatağında tutamıyorduk. \ 
- Şapkam deg~ iştirmişsin, dedi. Odet halasının yorgun yüzüne bakarak:' 

sordu: • 
Od et elini ensesine götürerek: 
- Ya, farkında oldun mu? dedi. Evet., - Çok mu endişe ettiniz? 

Fi1ip enseye dökülen bu topuzu seviyor. Bi- Madam Dögui, dudakları titriyerek ve 1 
liyorsunya, biz onun1a evliyiz... Allaha ıs- bulanık gözlerinde yaşlan zor zaptederek: r 
marladrk kardeşim ... bugün çok kalmak iste- - Ah bilsen, kızım! dedi.. · 
miyorum ... sana birkaç tane çiçek ... karanfil Masaya dayanarak bir urafa oturdu. -, 
ge"irclim. - Neler çektiğimi bilemnsin! bir akşam · 

B~rt: gelip bana haber verdiler. Buz gibi idi. Bir 
- G .. le giile, eledi. türlü ısıtamıvorlaniL Durmadan adını çağ;:. 
Bert tekrar ediyordu: "Odet ... Filip ... " nyordum: "Bert, Bert r' beni hiç işitmiyor-

fakat Odet'in nasıl oraya gelebildiğini hata du. Ert,.c;i gün annen geldi. Tabii sana yaz·J 
bir türlü t~yin e<lemiyordu. Çiçekleri alıp mıştır. Ölüyor sandık. 
kokladı. Sert kokulan ona Nuvazik günleri· ...JI (Sonu var) 
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SAYFA 6 

l\ılemlel{cl ve 
bayramı 

<·ocu lilarınıız iki hit\ 
"' 

(•osku nı,.a l{tıtlatlılar 
! 

(Ba~ı 3. Üncü sayfada) 
la yerine getirmenizdir. Hepimiz si

zin, Atatürk devriminin usanmaz, 
yorulmaz bir yapıcısı ve Öz veren bir 

batarıcısı olmanızı istiyoruz. Küçük 
büyük hepimiz elele, Büyük Önderin 
arkasında ve izinde, onun gösterdiği 
ve çizdiği yolda yürümek, ilerlemek 
ve gerekir&e bu yolda can vermek 
için and içiyoı uz. 

Yaşasın Atatürk, ya~asın Türkiye 
cumuriyeti, yaşasın sevgili türk ço
cukları. 

B. Ihsan kürsüden inince yerini genç 
bh· hatip aldı. Atatürk ilk kız okulu be
tinci ıınrf B. ~ube:;inden küçük Perihan 
Ek.:? kendi bayramını heyecan ve sam· 

miyetle anlattı. 

Bayan Perihanrn söylevi 
- Sayın kardeşlerim! 

Bugün türk ulusun.ı Özgürlüğe ka
vuşturan 23 nisandır. Bu kutsal g;in 
bütün türk çocuklarını sonsuz neşelerle 
sevindiriyor. Nasıl sevinmeyelim. San
dan l6 yıl Önce köhne Osmanlı devleti 
yılnlmış yeı·ine bütün acuna ün salan 

yeni bU- Tüı·kiye kurulmuştu. Bu da an. 
cak büyiik önderin rehberliği sayesinde 

oldu. Ülkemizi içten ve dıştan düş

manlar sarddar. Hain sultanlar ki ben 
bu sultanlara türk derneğe utanıyorum. 
Saraylarında keyflerine bakıyor hiç bir 
Jeye aldmt etmiyorlardı. Yüce Atatürk 
bize yeni bir yurd kurdu, yeni bir tarih 
yarattı. Bu tarihi kuran ve yaratan A. 
tatürk hızını türk kanından aldı. 1920 
23 nisanda Ankarada Büyük Ulus Ka
mutayını kurdu. Eskiden çocuğa önem 
verilmezdi. Şimdi ise ulu camuriyetimiz 

cemiyetleri kurmakla gürbüz tüı k ço
cukları yetiştiriyor. l 'te Özgürlü ::e kR
vuşan her türk çocuğu bütün bayramlar 
içinde 23 nisan çocuk bayramını seçiyor. 
Y annın büyük bir varlığı olan biz ço
cuklar bu kuvveti alarak çalışmamızı di. 
)er ve bayramınızı kutlarım. Öyleyse 
hep bir ağızdan bağıralım: Yaşasın bizi 
bu Özgürlüze kavuştuı·an cumuriyet ve 
onun e~siz güneşi yaşasın Kamal Ata

türk. 
Perihandan sonra Atatürk ilk erk k 

okulu beşinci sınıf A şubesinden B. Fa
sih Arda konuştu: 

B. Ardanın söylevi 
- Sayın kardeşlerim. 

Bugün büyük bir gün yaşıyonız. 

Bundan on altı yıl Önce bü -
yük türk ulusu en büyüğünün 

erginlik için verdiği İş buyruğunu 

değeriyle karşılamış ve say)avlarınr 

seçerek Ankarada cumurluğun ilk te
melini kurmuştu. Ondan sonra geçen 16 
yd bize tarihi aydınlatan kurtuluş sava 
rru ve savaş sonu yapılan büyük ilerle-

gezer; salonlarda oturur. Yal
nız yataklar tek, çift veya 
üçüzlü yatıldığına göre değiş
mektedir. Fiatlar 500 türk 
lirası ile 1220 türk lirası ara
sında değİ§İyor. Aynı müddet için
de yerinizde ve evinizde ne harca
dığınızı düşünüp bundan çıkarı
nız, [Çünkü hu masrafların bir kıs
mına, oturduğunuz yerde mah
kiimsunuz.J Turizmin endüstrileş
mesi ne demek olduğunu anlarsı
nız. 

İmdi bu iş, evvela, memlekette, 
o memleket halkını hareket etti
ren geniş bir organizma meselesi
dir. İsterseniz hunu bir bölge için, 
mesela İstanbul ve Marmara böl
gesi için alınız. Eğer bir iki büyük 

· oteliniz, otokar dola~acak kadar 
düzgün yollarınız, şehir ve kasa
balarmızm eğlence ve rahat bakı
mından cazibeleri varsa, siz de 
büyük hareketin d e v r i d a i m' i 
içine bir parçanızla girmiş olursu
nuz. Çünkü A vrupanın bir kııımı 
en çok bu bölgeye yakındır. Bu 
bölgenin bir karıı toprağına değ
miyecek olan Varna 'nın istatistik
lerine bakınız: Varna eskiden hin
terlandı ile yaşardı. Oobrice ro
manynlıJara gittikten sonra, şimdi 
plajı ve dofiu Avrupası turizmi ile 
yaşıyor. Lfı dn yeni turizm şartla
rına adapte ofnw: · ·r. 

F. R. ATAY 

mc ~. kalkınma devrimlel'ini göstAriyor. 

Bizim böyle bir devrim ulu türk ulu. 
suno.ın kahramanlıklarını g;)sterdiği Ça
nakkAle Dumlupınar ve Sakarya çocuk. 
ları oluşumuzu başlıca bir mutlulı;k sa
yıyorum. işte biz bu mutluluk'arı tii . k 
ulusunun atası Atatürk ve bu uğurda ö 
len yurddaşlarımıza borçluyuz. 23 ni
!\an türk ulusunun yeni bir devrime atıl
dığı gündür. Çocuk yedi gününün böy
le mutlu bir günle başlaması tlirk çocu. 
ğuna hem bir değer veriyor. hem de o
na geçmi~ten crnc k olarak gelecek ic;!n 
daha vad klı daha hazırııkı olmasını ı:: .. i;;. 
teriyor. Biz türk çocukları yarına in :l n~

la bakabiliriz. Büyük'er dünü k ırt ım!ı, 

biı yar:nı yaşatncal'tıı:. 

Tiirk çoc.ıkları 

Biz yarının büyük'eri c1evrimcle yuı·
da Atatürke bağlılığımızı her zama ı 
haykırryor:ız . Atntürkün kanat gcl"(ti~i 

bu ülke bu günlerden sonra biz!cı·in o. 

mlızları ÜLerinde daha çok ıyük~elec k
tiı. 

Atatürk gibi başlı başına bir varlık 

başlı başına bir deüer olan ulu başbuj :.ı

muz var. Zaten tü•k olmak bir mutlu
luktuı. 

Alatürkün çocuğu olmak da ın:.ıtul. 

lukların en büyüğürliir. Türk çocuğu ve 
Atatürkün çocuğu. Büyüklerimize söy 
lüyorum. 

Cumuduğun bize verdiği det:er bu 
iki ana belgeye dayanıyor. Büyük şehid. 
lerimizin ruhu yaşıyanlarımızın vicdan 
ları müsterih olsun. Kuvvetini, kudr:!ti
ni, inanını yurd sevgisinden alan türk 
çocuklaı·ının elinde cumul'luğuın;.ız a
cun durdukça yaşıyacaktır. Yur :lum.ıza, 
başbuğumuza çevriiecek bir yan b:ı kış 

olursa on yedi milyon tüı-k onun önüne 
geçerek, etten, çelikten bir kale gibi ö
rec(k, onun ölmez eserini ve benliğini 
eb~diyete kadar koruyacaktır. Yaşasın 

önderimiz, yaşasın yurdumuz ve tüı k 
ulusu. 

Nutuklardan sonra muz;k lar ve on. 
larla birlikte bu on binlerce çocuk Is 
tikll\l ve (Ocuk mnrşiarını söylemişler
dir. Çocuklar hep bir ağızdan u usa ve 

yurda and içtikten sonra saatlerce süren 
bir alay başta çocuk esirgeme k.u·umu. 
nun yaptığı çok artistik bir çiçek1i 
kamyon ile mekteblcr;n süslediği ara b3-
lar olduğu halde Zafer meydanına gel
miş, ve çocuk esirgeme kurumu tara"m· 
dan hazırlanan büyük bir çelenk kurum 
hemşireleri eliyle Atatüı·k anıtına su. 

nulmuştuı·. 

Bundan sonra alay nıuziknlnrla ço
cuk esrigeme kuı·umu umumi merkezi
nin önüne gelmi~. muz:kalar Çocuk Sa
rayı önünde yer alarak bütün alay ço
cuk esirgeme kurumunu selamlamış ve 

dağılmıştır. 

Öğleden sonra çocuk esirgeme ku
rumu umumi m~rkezi tarafından uray 
otobüsleri ve Ankara şoförlerinin güzel 

yardımları ile tertib edilen bü

yük bir otobüs ve otomobil a • 

layr muzikalar ve artistik süslü 
ve çiçekli kamyonlarla yüzlerce çocuk 

Çankayaya gitmi~lerdir. Bütün çocuk 
lar ve arabalar Cumur reisliği evinde 

çok güzel bir şekilde karşılanmışlardır. 
Bn. Afet yavruların hepsini yüksek ve 

candan iltifatlarla pek sevimli bir suret
te kabul ederek köşke almış çocukları 

çok sevindiren ikramlar göstermiştir. 

Çocuklar Atatürk evinde yanm saat· 

ten fazla kalmışlar ve MareıaJ Fevzi 
Çakmak'ı ziyarete gitmişlerdir. Maretal 
küçük izciler çocuk esirgeme kurumu· 

nun yavrularını sevmiş hepsine iltifat 
etmiştir. Buradan ayrılan alay, başbakan 

İsmet f nönü'nün köşl<Üne g~tmiştir. 

Başbakan sevgi ve duygularının en de

ğerli çiçek!eri olan çocukları büyük il

tifatlar ve öz)emfo karşılamış, u~un uza. 

dı görüşerek bu yüzlerce küçük ziyaret 
çilerine hediyeler dağıtmıftır. Bundan 
sonra alay, Kamutay baıkanı Abdülhal:k 

Rendanın evine gitmif, burada da çok 
değerli ikram ve iltifatlar gösterilmiştir. 

Alay, gene muzikalariyle çocuk esirgeme 

kurumu umumi merkezine dönmüş, o
radan dağdmııtır. Bu ziyaretlerin film. 
lcri çekilmi:ı bir çok fotograflan alınmıt
tır. 

Bugünden itibaren Ankarada ve yur• 
d:ın her tarafında çocuk haftası başla

. mıştır. Yurdun pek çok yerlerinde bu. 
gün yapdan çocuk bayramı törenlerini 

l J 1. l s 

Dün, büyük, küçük herkes tarafından sevinçle kutlanan çocuk bayramından enstantaneler 

bildiren telgarflar çocuk esirgeme ku 

ruınu umumi merkezine gelmektedir. 

istanbulda 
lstanbu), 23 (Telefonla) - Bugün 

İstanbulda milli hakimiyet ve çocuk bay
ramları törenle kutlandı ve çocuklar 

toplu bir halde askeri .ve mülki ma• 

kamları ziyaret ettiler. Taksimde, Cu

muriyet abidesinin önünde t.lebe birli

ğinin ittirakiyle parlak bir tören yapıl

dı, nutuklar söylendikten sonra abideye 

çelenkler konuldu. Halkevlerinde ve 

mekteblerde toplantılar yapıldı. Mekteb 

talebelerinden küçük K~dri şehre vali 

oldu. 

YURODA 23 Nl~A.N 
Yurdun her tarafından Ana.dolu a• 

jansına ve gazetemize gelen telgraf
lar, milli hakimiyet bayramı ve ço
cuk haftasının ilk günü dolayisiyle 
her tarafın donatıldığı, nutuldar, top
lantılar ve müsamerelerle bu mutlu 

günün sevinç içinde kutlanJığıııı Lil-
dfrilmektedir. 

1 
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~~~~ 
~ ~ 
~ Beher Beher ~ 
~ Sayıfa S a nt imı s,yıh S;ıntimi~ 
~~ ~ ~ 

~ ' 2 300 3 200 le 
4 1.50 5 100 ~· 
6 80 7 40 . 
8 30 kıını-;tur. ~. 
1 - Hayır islerine ve yeni ~ 

ç1kan kitaplara aid ilanlardan ~I 
% 15 tenıiliit yapılır. ~ 

2 - Zayi ilan bede11eri ~· 
maktu yiiz o:uz kurus~.ur. ~ 

3 - Tehrık, te«ekkur, ev- ~ 

lenme, vefat ve katı aJaka ~ 
ilanlarından maktuan beş lira ~ 

~ alınır. 2 
~ 

AJJONE $ARTLARI ,~ 
Müddet Dahilde Haricte ~~ . ~ 

~ 
Sene 1 iği 17 Lira 30 Lira ~ 
6 Aylığı 9 ,, 16 ., 
3 Aylığı 5 ,, 9 ., ~ 

Posta ücreti gönderi1miyen ~~ 
mektublara cevab verilmez. ~~ 
~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~ 

İş sahiplerine ve dil 
öğrenmek istiyenlere 

KOLAYLIK 
Türkçe, ingilizce, fransızca 

f, dris, tercüme ve tahrire mükem. 
m. liyetle muktedir - ingaiz ve 
fra. ısız kollejlerinden mezun bir 
türk bayanı saat 17 den sonra ça
lışın• k üzere iş arıyor. Bu diller
le dak 'iloyu da temiz ve seri ola· 
rak ya2.n. Ankara Posta K11tusu 
No. 134 t-t 543 

M. M. VEKALETİ 
S. A. KOMİSYONU 

İLANLARI 
BİLİT 

300 tane direklik demir pot
rel 

364 tane takazlık korniyer 
demiri 

Yukarda yazılı iki kalem mu.. 
bahere malzemesi alınmak icin 
açık eksiltmeye konmuştur. Hep
sinin bedeli 4955 liradır. Şart
namesi pa.rasız olarak komisyo
numuzdan alınacaktır. 

İhalesi: 8/5/936 cuma günü 
saat onbirdedir. İlk teminatı: 
371 lira 62 kurustur. Eksiltme. 
ye girecekler 2490 sayılr kanu
nun 2,3 cü maddesiyle ilgili o
lanlar belgeleriyle birlikte iha
le gün ve vaktrnda M. M. V. 
satmalma komisyonuna gelsin-
ler. (825) 1-1519 

iş arıyor 
Almanca ve fransızca steno -

daktilo, türk tebaası bir bayan 
iş arıyor. Kafi derecede türkçe de . 
bilir. P. K. 394 Ankara. 

1-1554 

ZAYİ 

İstanbul Yeniköy polis Direk
törlüğünden aldığım 82370 No: 
ikamet tezkeremi kaybettim ye
ni sini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. 

Ankarada Bulgar teh:ıasmdan 
demirci Cevad yanında Bulgar 
tebaasından Stoico D. Angelof 

1-1570 

Kuruluş U y ı\ N J S 
1 8 9 1 "' verinr erlra1 

Serveti 

44 senedir durmadan çıkmakta olan bu haftııhk rec;imli ga 

ıetenin Ankara'da satış veri A K B A Kitapevidir. Se· 

Gümriik: l\'luhafaza l{ıtularında su
bay olmak istiyen sivil lise 

mezuıılarıııa 

G 
.. 

~· 

Gene 
M 
t - -

1 - Sivil liselerclen şehıııletnııme alarak çrk;:ıcak ve çrlfmrş olan
lardaıı geçen yıl oldıığu gibi Giimriik Mu ıı foza suhıvı yetiştiril
mek üzere bu vıl da Harp Okuluna sekiz okur alınacakhr. 

2 - Suh;ıv olup muhafaza kıtal;ırına gelinceye karlar (ornııya 
vetiı;;en suhavlctra vapıldığ-r gibi) her ma c:: raf ve mektebe kabul <lei· 
Jecek sekiz okıırıın mektebe gelinciye kadar yol masrafları hükü
metçe verilecektir. 

3 - Muhafaza kıtalıırına hövlece sııhay olarak gelenler yalnız 
muh afa7a kıtalarr içinde riitbe alarak ilerliveceklerdir. 

4 - Harp Okuluna giriş şartları şunlardır: 
A) Liselerden bu sene ve geç~n sene olgunluk (bakalorya) im· 

tihanı vererek mezun olar: fardan miiracaat edenler imtihansız; 
B) İki ve iki senerlen daha t'vel mezun olanlardan müracaat 

edenler olursa bunlar As. liselerden birinde olgunluk (bakalorya) 
imtihanına tabi tutularak harp okuluna kııbul olunurlar. 

S - Gümrük Muhafaza örgüdü için subay olmak istiyenlerin bu 
defa Harp Okulu Kom•1t:mhğ'ınr1an gazetelerle yanılan giriş ila
nındaki yazılara göre Temmuz 936 sonuna kadar doğrudan doğru
ya Harp okulu Komutanhğ'rna ve İı-tanbut dışında bulunanların da 
bulundııklarr verlerin en büyük a.:ıkeri komutanına veya Askerlik 
Şubesi Başk;:111hğrna asağ-rda vazrlı belgeleri istidalarma bağlıya· 
rak m;irac.aat etmeleri ilan olunur. 

A) Nüfus tezkeresi veya tasriikli bir örneği, 
B) Mütehassıs tam bir sıhhi heyet tarııfmdan tasdikli rapor ve 

aşı ka{!rdr (Aşı belgesi olmryanlara askeri hekimlerce aşı yaptırılır). 
C) Mezun htılıınduğu okulun şehadetnamesi ve okulun verece

ği biisniihal kağıdn 
D) Okula kabul olunduğu takdirde askeri kc:ınunlar, nizamlar 

ve talimatları tamamen ve aynen kabul ettiğine dair velisinin ve 
ken-1i<ıinin birer teahhiid senedi; 

E) Sar'alı, uyku halinde gezer, sidikli, bav1lmak ve çırpınmak 
hast;ılığına miiptpl/t olmadıklarına dair istek1ilerin velilerinin te-
ahhtitnameleri. (798) t-1445 

Ankara Valili:iinden: 
Stadyum ve yarış alanında yaprlac.ak amplifikatör tesisatı ka· 

pah zarf usulile eksiTtmeye konmuştur. 
Keşif bedeli l.'iOOO Hradan ibarettir. 
Eksiltme 21 Mayıs 936 tarihine rastfryan perşembe günü saat 

on beşte Ankara vilayet daimi encümeniodasmda yaprlaeaktır. Mu· 
val kat teminat 1125 liradrr. 
w .. Bu işe ait şartrıameler bedelsiz olarak vilayet nafıa mürlürlü
gun~len alınahilir. fstekJiler teklif mektuplarını eksiltme şartna
mesınde yazılı vesaik ve teminat mektuplan ile birlikte yukarda 
adr geçen günde saat 14 de k?ı'lar vilayet daimi encümeni Reisliği-
ne vermeleri lazrmdır. (1841) 1-1510 

Ankara Belediyesi Reisli~inden : 
4,50 · 6 beygir kuvvetinde bir motopomp alınacaktrr. İstekliler 

§artnamesini belediye su isleri direktörWğüode görebilirler. Mu
ham~en bedeli 850 liradır. Mnvakkat teminatı 63 lira 75 kuruştur~ 
Eksıltme 27.4.936 da saat 15 de Belediye su işleri direktörlüğünde 
olacaktır. (797) 1-1400 

ULUS • SAYFA 7 

~i!E!D-=---m::ııa::mmm:ı:ıı::m...:::!!:E~•••6-• ı Ankara P. T. T. Başmüdü.rlüğünden 
D. D. YOLLARI VE LiMANLARI UMUM 1 

996 lira 39 kuruş 1Ceşif bedeli P. T. T. Umumi binasının harict 
MÜDÜRLÜGÜ S. A. KOMİSYONU lLANLARI: badanası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 24 Nisan cuma günü saat 15 de Başmüdiirlük korois· 
İLAN yonunda yapılacaktrr. Muvakkat teminat 7S liradır. 

21. 4. 936 tarihinden itibaren, Türkiye dahi] veya haricinde açr
lacak sergi ve müzelerde teşhir edilmek üzere nakledi1ecek yerli 
ve ecnebi sanayii nefise esrlerile milli kültür ve tarihi atakalandı· 
ran eşya ve eserlere, umumi tarifeler üzerinden o/0 70 tenzilat yapı· 
lacaktır. Tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

(861) 1~1545 

AİLELERE TENZİLAT 
Grup halinde gidiş - dönüş seyahati yapacak ailelere geçen sene 

yapılan tenzilat bu sene de Hniranın ı inden Eylwün sonuna ka
dar aynen yaprlacaktrr. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat 
oiunması. (872) 1-1573 

Gönen Şarbaylığından: 
Gönen uraymm eskiden beri mevcut bulunan kaplıcaları ile aynı 

yerde bu sene vaptmlan yeni kaplrcalar ikisi bir arada olduğu halde 
1 ha.,.;ran 1936 tarihinden itibaren üç senelik kirasr beher seneliği 
"3500" lira rııuhammen bedelle ve kapalı zarf usuliyle arttırmaya ÇI• 

kardmıstır. İhalesi 29 nisan 1936 çanıamba günü saat 14 de yapıla
caktrr. Fazla ma1fımat almak istiyenlerin Şarbaylığa müracaatları 
ilan olunur. (2181) 1-1578 

1 ANKARA LEVAZIM AMtRLİGİ 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 
1- Çorlttda 300 yataklı bir insan hastahanesi yaptırılacaktır. 
2 - Bu hastahanenin kesif bedeli 484716 lira 85 kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat akçesi 23139 liradır. 
4 - İhalesi kapalı zarf usuli ite 8 mayıs 936 cuma günü saat 16 

da Çorlu kolordu satın alma komisyonunda yapılacaktır. Bu işe 
ait hususi fenni şartname, keşif ve projeler 24 lira 25 kuruş muka
bilinde Çorlu kor satın alma komisyonu tarafından isteklilere 
verilir. 

5 - İhaleye istirak edeceklerin 2490 numaralı kanunda istenilen 
vetıaiki gösterebileceklerdir. 250000 liralık inşaat işlerinde bulun-

dulclannm tevsilı:i şarttır. Bu vesikanın istihsali içinde ihalecien 8 
gün evel sahibi salahiyet ma1<:amlara miiracaat edebileceklerdir. 
Bu işe ait keşif ve şartnameleri almak istivenleır her gün Çorlu 
kor satrn alma komisyonuna miiracaat edebilirler. İhaleye iştirak 
edeceklerin yukarda belli gün ve s;.atten en az bir saat eve) çorlu 
kolordu satın alma komisyonuna müracaatları. (857) 1-1516 

Anl{ara Valilifilnden: 
~ 

Hatuniye mahale!'öinde cami sokağında kfün 16-50 kapı ve 58 met
ruke numı\rıılr fırın 75 lira aylık bedel icarı muhammen üzerinden 
ve mayıs 937 gayesine kadar icarı acık artırmaya konulmuştur. 

İhale 11 mayıs 936 pazartesi günü saat 15 de icra edilecektir. 
İsteklilerin scraiti ö~renmek ve pey sürmek üzere 69 lira 38 ku
ruşluk dipozito m:ı lrhıı-.iyle defterdarlıkta kıırı1lan satış komisyo· 
nuna müracaatları. (870) 1-1572 

_An iara ViJaye ·ııden: . 
1 - Vilayet çiftcilerine dağıtılmak üzere satın alınacak 32 ta

ne iki demir1i pulluk ve 35 tane üç dc'Tlirli sandı dı ekici pulluğun 
7-5-936 persembe günü saat 1) de ar.rk eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Pullukların tutarı 3850 liradır. 
3 - Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat direktörlüğünde gö· 

riilcbilir. 
4 - İsteklilerin pu1luklann % 7,5 tutarı olan banka mektubu ve

ya hnsusi mulıasebe d;rektörlü" ü ve 7.n~<>:rıe yatırılmış m"\kbu;,. ve 
te1·lif mekturı1arile birlikte et-<:iltme günü saat 14 ile Vilayet dai-
mi encümenine gelmeleri. (862) 1-1571 

Ankara Ask.erille Sııhesinden : 
' 331 Dğ. ve bunlarla ~on yok1am~ gören Lise ve muadili okullar. 

dan mezun veya daha yüksek tahsıl görmi.is olanlar askeri ehliyet
mıme dereı-elerine göre 1 mayıs 93fi dan itiharen hazırlık kıtalarrn
da vcva ihtiyat subay okulunda bulunmak üzere askere gönderile
ceklerdir. 

Okucluklarınclan dolayı ertesi seneye bırakılanlardan bu yıl ih· 
tiyat subay yeti~ecek k<1dar tahsil veren okullardan mezun olmuş 
ve olacaklar dahi son yoklamıolarr yapılarak askeri ehliyetname de
receıerine göre sevk edileceklerdir. 

Bu durumlarda olanlar bulundukları yerlerdeki askerlik şube· 
lerine baş vurmalıchrlar. 

Gelemeoiklerinden dolayı muayyen günde askere gönderilmiyen. 
ler askerlik kanununnn 2850 sayılı kanunla değİ!lmis olan 89 mad-
desi buyruğuna göre cezalandırdacaklardır, (863) 1-1534 

Yapı yaptıracakla nn 
nazarı dik · ~ f ne 

Ev, Apartıman ve bilumum Betonarme, Demir, Kargir, Ahşap 
inşaat ve su işleri Proje, mukavemet he~.ab~tr keşif ve fenni mesu
liyet1crini (Teknik Yapı Biirosu) en musaıt şeraitle deruhte eder. 

ADRES Teknik Yapı Bürosu 
Yenişehir Atatürk Bulvarı Foto apartrmanx No. 4 
Telefon 3629 1-1195 

Nafıa Vekaleti 

Sular Umıım Müdür lü~iinden: ... . 
15-5-936 tarihinde cuma günü saat (15) de Ankarada Nafıa Ve

kaleti binasında Sular Umum Müdürlüğü odasında su eksiltme ko
misyonunda (549983) lira (63) kuruş keşif bedelli Bursa ovası ıs
lahat ve İnşaat işlerinin geri kalan kısını kapah %arf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Mukavele projesi, şartname ve inşaat projelerile buna müteferri 
diğer evrak (27) lira (50) kuruş mukabilinde Sular Umum Müdür. 
lüğiinden verilecektir. 

Muvakkat teminat (25749) lira (34) kuruştur. 

İsteklilerin: Vilayet Nafıa Müdürlüğünden bu eksiltmeye gi
nbilece klerine dair ehliyet vesikası almaları ve eksiltme gUnü bu 
vesika ile birlikte komisyonumuza müracaatları ]azımdrr 

(778) 1~1356 

Milli Müdafaa Vekaleti 
Deniz Merkez Satmalnıa Komisyonu 

Reisliğinden: 
1 - Tahmin edilen bedeli 52249 lira olan 418822 kilo köşebent 

ve çelik saç levha, 11000 kilo Civata, 4.'>10 kilo perçin çivisi ile 7814 
kilo demir çubuğun pazarlıkla münakasa:sı 2'1· Nisan - 1936 pazar. 
tesi günü saat 14 de Ankarada Milli Müdafaa Vekaleti binasında 
yapılacaktır. , 

2 - (262) kuruş bedel mukabilinde şartnamesini almak istiycn· 
!erin her gün, münakasasrna iştirak edeceklerin de (3852) lira 
(25 kuruşluk) teminatları ile mezkur gün ve sa.atta 2490 numaralı 

1 
kanunda yazılı vesaikle komisyona müracaatları. (769) 1-134'i -

Ankara Valiliği Stadyom ve 11 İ· 
podrom Direl{ törlüğünden : f 

Yarış alanındaki lokanta açık arttnma ile kiraya 
Talihlerin şartnameyi görmek üzere direktörlüğe 
ilan olunur. 

verilecektir. 1 

müracatleri 
1-1459 

Ankara P. T. T. Başmüdürlüğündt•ıı: 
124 lira 74 kuruş keşi.i bedelli Orman Çiftliği P. T. T. binası 

bahçe dıvarı pazarlık suretiyle yaptmlacaktrr. Muvakkat teminat 9 
liradır. Eksiltme 30 nisan 936 perşembe günü saat 15 de Başmü· 
dürlük komisyonunda yapılacaktır. 1 

İsteklilerin pazarlıktan evel bu pazarlığa girebileceklerine dair 
Nafıa müdürlüğünden eb1iyet vesikası alarak komisyonumuza mü~ 
racaatlarL (834) 1-1457 1 

IKUrU/ ollıur. 
~ 

mu 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 

Yeni tertip planını görünüz 

1 ci k~ide 11 - mayıs - 1936 dadır. 

Büyük ikramiye 25.000 liradır 

Ayrıca : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye. 
lerle (20.000} liralık bir mükafat vardır. 

P AZARLII\ iLANI 
Maliye Vekaletinden: 

I - Eksiltmeye konulan iş (Maliye Vekileti Memurin Müdür
lüğü saHt dosya dolapları) 

Keşif bedeli (2063) liradır • 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardn: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Keşif cetveli 
D) Proje resim 

!stiyenler bu evrakı (25) kuruş bedel mn'kabilinde Maliye Ve • • 
ktleti Milli Emlak Müdürlüğünd~n alabilirler. 

3 - Eksiltme 2 mayıs 1936 günü saat on beşte Maliye Vekaleti 
Milli Eml.i~ Müdürlüğünde yapılacaktır. 1 

4 - Eksıltme pazarlık usııliyle yapılacaktıt. 
~ - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (115) lira muvakkat 

temmat vermesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla beraber bu işin keşif bedeli miktarında veya buna yakın 
Nafıa işlerini yalnız başına veya şeriki ile birlikte teahhüt edipte 
muvaffakıyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmış olduğuna 
dair, eksiltme gününden en az sekiz gün evel müracaat edilmek su
retile Nafıa Velwletinden münhasıran bu işe mahsus olmak üzere 
alınacak ehliyet vesiı.-alarmr 15·5-936 cuma günü aaat (14) de ka
dar Nafı~ Vekaleti Sular Umum Müdürlüğüne vermeleri lazundır. 

.. ~37) 1-1521 

6 - Eksiltmeye gireceklerden Nafıa VekSleti Yapı İşleri Umum 
Müdürlüğünden ehliyet vesikası aranacaktır. Bu vesikayı hamil 
olmıyanların ihale tarihinden itibaren en aşağı sekiz gün evvı-1 

l 
mezkur müdürlüğe ehliyet vesikası almak için müracaat etmeleri la
zımdır. Daha sonra yapılacak müracaatlar üzerine vesika verihrıire· 
cektir. (842) 1-1485 
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Satış Yeri : , •--~ VE PEPOSV 

~ VIL.*DIZ 

TİCARETHANESi 

İ" 
Alla!Jml~r Co!~-ı rı· ıs 

ANKAq ... 

:& AY 6 
Vade 

Evkaf Umum· 
Müdürlüğü_n~leı1: 

Metre Teminat 
Murabbaı Lira Kr. 

60 -

7S-

53-

68-

87 -

6-

23 -

21 

19 

9% 14 

Tahmin 
bedeli 

Lira Kr. Cinsi No. S Mevkii 
800- Ahşap 110/ 55 Misakı milli ma-

1000-

700-

900-

dükkan halesinde İbadul
lah s.okağında 

,, ,, 16/80 Hacı ayvaz mahal
lesinde koyun pa
zarında 

,, ., 13/101 Koyun pazar~ pi
deciler 

,, ,. 35/142 Koyun pazarında 
saraçlar 

uso - ,, .. 109/151 Oellal karaca ma. 
hallesi saraçlarda 

80....... ARSA S0/ 269 Yenice mahalle
sinde ayaşlı soka

304-

272 

252 

184 

ğında. 
,. ,, 8/ 291 İsmet paşa mahal

lesinde Ulucak so
kağında. 

., ,, 2/ 283 Kurtuluş mahal· 
lesi aynalı çeşme 
sokağında . 

., ,, 8/300 Ahı yakup çarşı 

sokak. 
., ,, 3/ 301 Tabakhane ma-

hallesinde çay so
kağında. 

Mülkiyetleri satılmat< üzere açık artırmaya konulan yukarda 
yazılı arsa ve dükkanlara ikinci artırma müddetinde talip çıkma· 
'dığından 21 Nisan 936 RUnünden itibaren bir ay müddetle pazarlı
ğa bırakrlmıştrr. Almak ve şartlarını öğrenmek istiyenlerin ikinci 
Evkaf Atıartımanmda varidat ve tahsilat Müdürlüğüne müracaat. 
tarı. (882) 1-1S74 

Milli Müdafaa 
Vekaletinden : 

Cumhuriyet kara ve deniz ordusunda kullanılmak üzere 14S5 
sayılı askeri memurlar kanununa ve buna ait talimatı hükümlerine 
uygun olarali aşağıdaki şartlarla yedinci sınıf (Askeri bareme gö. 
R 30 lira maaşı asli) Askeri adli hakim alınacaktır. 

1 - Hukuk mektebini en aşağı eyi derecede bitirmiş olmak. 
2 - İhtiyat zabiti olmak. 
3 - 3S yaşından yukarı olmamak. 
4 - Başkasına geçer hastalığı ve vazifesini gereği gibi yapmağa 

mani olabilecek vücut ve akılca bir arızası bulunmamak. Tam te
şekkülatlı bir askeri hastanede muayene ettirilecektir. 

~ - Yabancı ile evli olmamak. 
6 - Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette bir CÜ· 

rümden .folayı üç ay veya daha ziyade hapse mahkfun veya böyle 
bir suçtan takip altında bulunmamak. 

'I - Sarhoşluk kumarbazlığı adet etmiş kumar . oynatmış ahlak 
ve sawece Hakimliğe yaramıyacak bir hal ile dile geçmiş olmamak. 
ve bunları polis tahkikatile tevsik etmek. 

8 - Nüfus kağıdı sureti ihtiyat zabit terhis tezkeresi. 
9 - Diplomanın tasdikli sureti muhtasar hal tercümesi. 
11 - Bu sartlar dahilinde isteklilerin vesikalarile dörder adet 

'de fotoğrafla;ile birlikte bir istida ile en geç ıs mayıs 936 gününe 
kadar en yakın askeri komutanlıklara veya askerlik şubelerine mü-
racaat etmeleri. (884) l-1S7S 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletinden : 

İskan vazifelerinde lmUanılmak üzere lise mezunu olmak ve 
askerlikle ilişiği bulunmamak şartile stajiyer memur alınacaktır. 

1 - Staj bir ay sürecek, 
2 - Staja devam edenlere aylık ücret veya yevmiye namile bir 

para verilmiyecektir. 
3 - Staj sonunda, : lskin mevzuatı ve bu mevzuatla alakalı ka. 

nun, nizamname, talimat ve evamir ile muamelattan imtihan yapı
lacak, 

4 - Muvaffak olanlar imtihan neticelerine göre umunıl hüküm
leı dairesinde münhal vazifelere tayin olunacaklardır. 

Bu şerait dairesinde iskan memurluğu stajı görmek arzu eden
lerin vesaik ve evrakı resmiyelerile Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Vekaletine müracaatları. (885) 1-1576 

1,iirkiye CıınıuriJet J\ı!erlicz 
Ilank.asıııdan : 

Hi""''"farlar um11mi heyetinin tophıntrs ı münasebetiyle Nisanın 
2i · · f>;ı7ar<esi günü öğ!eden sonra gi~"ledmizin kapalı buluna-
c, ı olunur. 1- 1577 

' 

Jt:US 24 NiSAN 1936 CUM:Jı. 

İtibarlı yer • Mi,;ı; -i d fiat. 
Bakanlıklar yakını - Aktay so· 

kağı 

400 metre murabbaı 
Müracaat: Leblebici mahalle

si - Yenişar sokak_ 53 numara 

FRANSIZCA 
iNGiLiZCE 
ALMANCA 

VE 
İTALYANCA 

YALNIZ 

B 
E 
R 

L 
1. 
T .··· z . . .. . 

MEKTEBi-NOE 
SERi ve iYi 
BİR ŞEKİLDE 

ÖGRENEBiLlRSiNİZ 
Ankara - Ali Nazmi 

Apartmanı 
lstanbul - 373 İstiklal 

Caddesi 
1-1332 

NASlı2 llAC1 
KANZUK 

En eski nasırlan bile pek kısa 
bir zamanda tamamen ve kökün
den çıkarır. 

Umumi deposu: tngiliz Kan· 
zuk eczanesi, her eczanede bulu· 
nur, ciddı ve müessir bir nasır 

ilacıdır. 

Çocuk Doktoru 

~Dr. Sami Ulus ~ 
~ 

Ankara Doğum ve Çocuk ~ 
Bakımevi çocuk 

mütehassısı 
i Adliye Sarayı caddesi, Altan 

sokak Ortaç apartımanı 
Telefon: 3951 

Her giln ilçten sonra hasta
/drını kabul eder. · 

., ~ıo:ztmıaırnıa•••"'Nma.-.BB 

·Satılık Otomobil 
Pek az kullanılmış bir hususi 

otomobil satılıktır. Müracaat 
TAKSİ telefon 1291 

1-1512 

imtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı lrlare 
eden Yazı işleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankırı caclclesi civarında 
Ulw Basımevincle basılmııtır. 
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EMNiYET 
Günlük kasa mevcudunuz Kıym etli eşya ve evrakmız için 
Her bo.,da kiralık kasalar - Senelik 3 liradan - 16 liraya kadar - l\'(,.hrem ,t .. :reler ' 

HUSUSi 

Fransızca Dersleri 
Bilhassa mükalemeye ehem. 

aıiyet verilir. İmtihanlara ha
-zırhk. 

Ulusta "Fransızca" rümuzuna 
mektupla müracaat. 1-1415 

-Artvin inhisarlar 
Müstakil MüdÜrlü~iin(lt)n: 

Hopadaki inhisar ambarlarımızdarı Kan. Sarıkamış, Kağızman Ar· 
pac;,ay, Iğdır, Cıldır, Gole, Ardahan, Tuzluca, Posof, Ogdem İnhisar 

Bir Bayana kiralık 
oda 

idarelerine tahmini mikdarlarr ceman 332000 kilo ve muhammen be
deli 16500 lira tutan bilumum mcva<1ch inhisariye ile bu idarelerden 
mikdarları gayri muayyen mevaddı inhisariyenin Hopaya kadar 
nakliyatı 16 _ 4 - 936 dan itibaren ıs gün müddeti~ açık eksiltmeye 
konulmustur. 

1 - Teminatı muvakkate 1237 lira 50 kıırustur. 
2 - Muvakkat ihale 30 • 4 - 936 saat 14 de Artvin inhisarında 

1 

Havuzbaşmda biitiin konforu 
ile aile vanmda bir oda kiralık
tll". Tel. 3138 1-1537 

müteşekkil komisyonda yapılacaktır. ' 
3 - İstekliler şartnameyi bedelsiz olarak Artvin İnhi..,:ırı :ıclaki 

komisyona girebilir1er. (843) 1-1486 

Ani\: ara Def terdarlığıı1dan: 

Miikellefin 
Senesi sanatr 

932 Havz Kiniht 

932 Otto usta 

932 Garikof oğlu 
volko 

932 ,, 

İsmi 
Müteahhit 

.. 

A rl resi 
(Hacı doğan po· 

(1 is merkezi ci
( van N. 6 hanede 

(Hacı doğan mer 
(kezi N. 18 hane 

(Balaban mahal
(si çeşme sokak 
(N. 8 hanede 

Vergisi 
L. K. 
16 46 

17 48 

40 35 

21 70 

misil zam 
J,, K. 
16 46 

ı 7 ıs 

40 35 

% 40 1:\m 

L. K. 
6 58 

6 Q9 

16 L4 

İl•h.,rn"'.,..e 
var,ik No. 

12 81 

15 l9 

14 .'i'.l 

9 52 

Yeğen bey şubesi mükell eflerinden iken ticaretlerini bırakmış olan yukarda isim ve vergi mi:,d;u_ 

larile sanatları yazılı mükelleflerin h.izalarrnda ya zıh olan kazanç vergilerine ait ihbanameler şimdiki 
kanuni ve ticaret yerleri bilinemediğinden tebliğ edilememiştir. 

Matruh vergilere ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz hakkı olduğu tebliğ yerine geçmek üze-
re Hukuk usulü muhakemeleri kanunu mucibince ilan lounur. (867) 1-1547 ' ... = " t t 5 td:d 2 , +-o it «n 7 •ME ' 7 r Z7P 

w e: rrEM 

( YENi SİN·EMALAR 
BUGÜN GÜNDÜZ 

KARYOKA 
MATİNELER: 14, 16,' 18 <lir.· 

GECE 
;HALK OPERETİ TARAFH!D.:' .. N 

TELLi TURNA 
Operet 3 Perde 

BUGÜN BUGECE 

AŞI{ UCil~Ur-JDA 
An na Bella - F ern ::ı.:ıd Gravey 

.JC'\n Ga~m 
E , r .. nJı akro!mtik n"r.~ .. ~ ·-,-, 

. ' , l .. •·· 1 • \. 
zt.:ı gın sa.nıc.er e ı:. ;m .l n -

aşk flb1i. 


