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Fransa ile Sovyetler 
Birliği arasında 

görüş birliği 

HER YERDE 5 KURUŞ 

19 Mayıs Şpor v! ~enç!!k b~yramı yurdun 
her köşesınde buyuk gosterılerle kutlandı 
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k 1 beden hareketleri yaparlarken 
Dünkü şenliklerde genç ız arımız 

Ankara stadyomunda yapılan büyük şenliklerde ge11çler geçid resminde 

19 Mayıs 1919 da Atatürk Dün •tadyom
da 19 mayıı 
1919 dolayııi
le çok değerli 
bir nutuk ve
ren iç bakanı 
ve Parti genel 

20 bin kişinin önünde 

Ankar.a stadında 
yapılan Bayram 

Türk milletinin bütün acıları 
Onun yüreğinde . toplanmış~ı • ıekreteTi B. 

Şükrü Kaya 

B. Sükrü Kaya stadyomda 
çok güzel bir nutuk verdi 

« O türk milletinin ve milli ordunun kıymetini 
·ı· onun içini ve ruhW1u 

herkesten _ı~y~ı~b:ı=ı~yo:.:r:-_:,_·_-=-=~::ı::-:;::;,~~~ 
herkesten ıyı tanıyor ve onu çok seviyordu» 

., 

iç işler bakanı ve Parti Genel 
•ekreteri B. Şükrü Kaya, dün An
kara stadyomunda 20 bin ki§i Ö

nünde bir nutuk söylemi§ ve bu 
nutuk Ankara ve IBtanbul radyo
larıyle verilmiştir. Bu güzel ve öz
lü nutku aşağıya aynen koyuyoruz: 

- Yurddaşlar; 
Cumhuriyet Halk Partisinin 1927 

ilkteşrininde Ankara'da toplanan ikinci 
kurultayında Partinin Genel Başkanı 

Atatürk'ün nutku şöyle başlar: 
«1919 senesi mayısını!l 19 uncu gü

«nü Samsuna çıktım. Vaziyet ve man
«zarai umumiye: Osmanlı devletinin 
«dahil bulunduğu grup, harbı umumide 
«mağlfıb olmuş, osmanh ordusu her ta. 
«raftan zedelenmiş, ~eraiti ağır bir mü
ctarekename imzalamış, büyük harbın 

cuzun seneleri zarfında millet yorgun 
eve fakir bir halde, millet ve memleke
«ti harbı umumiye sevk edenler kendi 
«hayatları endişesine düşerek memle
cketten firar etmişler. Saltanat ve hila
cfet mevkiini işgal eden Vahdettin 
«mütereddi şahsını ve yalnız •tahtını 
«temin edebileceğini tahayyül ettiği 
edeni tedbirler araştırmakta. Damat Fe. 
crid paşanın riyasetindeki kabine aciz, 
«haysiyetsiz, cebin, yalnız padişahın 

«iradesine tabi ve onunla beraber şa. 
«hıslarını vikaye edebilecek herhangi 
cbir vaziyete razı. Ordunun elinden 
«esliha ve cephanesi alınmış ve alın
cmakta .. > 

Hazin fakat hakiki .manzara .• 
İşte bundan tam 18 yıl önce Atatürk 

Samsuna çıktığı gün osınanlı saltana. 
tının arzettiği hazin, fakat hakiki man
zara bu idi. Vaziyetin vehamet ve deh
şetini arttıran yerli, yabancı daha bir
çok sebcbler ve amiJler vardı. Her za.. 

C d Abbas Gürer nutkunu söylerken 
B. eva · 

kumamız lazım gelen o büyük ve 
ınan o 1 'b t • kt böyle acı levha ar, ı re 
ebedı nutu a k 

d rs alınacak manzaralar pek ço tur. 
ve A:ırlarca, geniş ve derin hareketle-
. 1 cihan tarihinde, büyük yer tutmuş j 

rıy e ·· h kim ol 
insanlığın tarih ve talııne a • 
muş bir devlet, çöküyor, bu ~uaz
zam inhizam ve inhidamın en magduru 
olan türk milleti de enkaz. altı~da bı
rakılryor ve mahvedilmek ıst~nıyordu. 
Tertip tamamdı, yer yer tatbıkata ge-

·1 • t' Memlekette elem ve ıstırab u-
çı mış ı. • . 

• 'd' Fakat bu deh!ıetli felaketın, 
mumı ı L ~ • 

k duvan o gün Samsuna 
acısını, en ço J ' • • 

Generaldi. Türk mılletı. 
çıkan o genç . ~ · to 

. b"t"n acıları onun yiıregınde ~ 
nın u u r· 
lanmış, türk milletinin tarih ve ta unc 

( Sonu 4. üncü sayfada ) 

Hatay 
• • 

Gençlerin 
büyü~ 

yaptıkları hareketler 
takdirle karşılandı 

Gençlik ve spor bayramı bütün Türkiyede olduğu gibi Ankarada 
da emsalsiz gösterilerle kutlandı. Ti sabahtan itibaren ıehrimizdeki 
resmi ve hususi bütün müesseseler, apartma·nlar, evler, mağaza ve dük· 

kanlar ve bütün nukil vasıtalarının iç ve dııları türk ve parti bayr&kla
riyle, kırmızı - beyaz kordeleler ve defne dallarile süslenmişti. Mağaza 
vitrinleri bu büyük günün manasını tebarüz ettiren bir tekilde tertib 
ve tanzim edilmitti. Belediyemiz ı ehrin hemen her büyük caddesine 
ıpor, hareket, canlılık, güzellik, ha va hakkında vecizeler astırmııtı. 

Ata.türkün 19 mayıs 1919 salı 
günü Samsunda karaya çıktığı sa
at yedide 21 pare top atıldı; f ab
rikalar, lokomotifler düdüklerini, 
otomobiller kornalarını bir daki
ka çaldılar 

Dün hava arasıra ·yağışlı geçti. Fa· 
kat buna rağmen sokaklar insandan gc• 
çilmez bir halde idi. Hemen bütün an
karalılar günün erken saatlerinden iti. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

anayasa, 
hazırlandı 

ismet lnönü 
B.Eden 

görüşmeleri 
Londra, 19 (A.A.) - Türkiye büyük 

elçiliğinde verilen ziyafette Türkiye ba§
bakanı İsmet İnönü ile İngiliz dıf bakanı 
Eden arasında yapılan konuşmalara da
ir alınan maıamata göre, türk ve ingilia 
göriışleri arasında mühim bir yakınlık 
göriılmüştür. Bununla beraber konkre 
hiç bir anlag.ına beklenmemelidir. İngi
liz mahfillerinde söylendiğine göre Jim-

proJesı 
--------

diye kadar yapılan konuşmalar hakiki 
müzakere mahiyetinde olmamıştır. Ao
cak umumi olarak görüş teatileri yapıJ.. 
mıştır. Statü ve anayasada ne gibi 

esaslar tesbif edildi ! 
Cenevre, 19 (A.A.) - "Jurnal de Nasyon" Hatay meselesini göz

den geçiren eksperler komitesinin çahtmalarından bahsederek diyor 

ki: "Komite Milletler cemiyeti konseyinin geçen 27 sonkanun tarihli 
kararında zikredilen prensiplere uygun olarak Halayın statüsü ve ana 
ya.sası projelerini hazırlamıştır. 

Statü projesi fU fasılları ihtiva 
etmektedir: umumi hükümler, irti
bat dıf itler, vatandatlık sıfatı, 
Miıİetler cemiyeti konseyinrn u
mumt kontrolu, Halayın askerlik-
ten tecridi, Türkiye ve Fransanın 

(Sonu S inci sayfada) 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-1 
! 8 incide: Dünkü spor! 
• • ! ve gençlik b a y r a m ı ! 
• • i resimleri i . . 
! ................................... ~ 

BQ§bakanımız B. Bek'le konu§lu 
I.ondra, 19 (A.A.) - Türkiye bat

vekili lsmet İnönü, Polonya dış bab
nı B. Bek ile iki memleketi alakalandı
ran meseleler üzerinde bir görüşmede 
bulunmuştur. 

...... ........_, '*" .. " • .._... 
B. Cevdet Kerim 

İncedayı'nın değerli 
bir konuşması 

19 Mayıs dolayısiyle Sinob Meb
usu B. Cevdet Kerim lncec ~yı 
Ankara Rodyosunda buyuk gi n 
tarihine aid değerli ve enterc.1an 
bir konuşma yapmıştır. Bunu ya
rınki sayunızda okuyacaksınız. 

.._..,_ au LUT n n nen - .., 
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Günün içinden: • 

Bir iki duygu 
19 mayıs bayramının Ankara stadında geçen tatlı halıralarile göz

lerim ve gönlüm dopdoludur. Bu a.brlan, içime yığılmış coşkun hatı
raların önünde iki büklüm of an bir kalemle yazıyorum. 

Sabadan geçen ve sahada hepimize gurur ve heyecanın sağ ve 
sağlam vücutlarla yazılmış zinde mısralarını sunan Atatürk çocuklan
nrn başındaki bayraklı kıta, hala, gözümün önünde dalgalanıyor: 

Onu taşıyan çocuklar, 1919 yılının 19 mayısından önce o al bay
rakların gönderlerinden nasıl iadirildikleriai hatırlamazlar. Onların 
körpe kalplerinde çöker gibi olan, yıkılır gibi olan bir vatanın yanık 
manzarası karşısında duyu1muf çarpıntılar yoktu. Ne mutlu idi onla
ra ki, bütün hatıralarım il 919 mayısından sonraki tarihin içinden al
mışlardı. Bir daha yere çalınımyacak, bir daha gönderinden indiril
miyecek bayrak, onların omuzlanna ne kadar yarqıyordu.. 

Onların sevimli yüzlerinde onsekiz yıl önce başlayan bir tarih fas
lınm tazeliği ve gürbüzlüğü güliimsediğini görüyordunuz. 

:(. :(. :(. 

Kız Te erkek çoaddanmm tiirlü renklerde elbiaeierde phanm 

yemyqil çimenleri üzerinde cöraa bir Bayan !ÖJ'l ededi: 
- !BuDlara 19 mayıs çiçekleri ad.mı yenneJiyiz. 

Nıırettin ART AJI 

Sankışlada 19 mayıs 
Değerli asker ocağında 

büyük bayram 
candan törenle kutlandı 

Dün 19 mayu, Ankara stadyomunda olduğu kadar COf)mıı •e içli, 
Sankqlada da kutlandı. 

Bafkvmandamn arkasında memleketi kurtaran ordu; milleti bab
rı saydır bir 'RJ'lık ba1ine getiren orda; en büyük mekteb olan ordu; 
spor ve gençliğin kaynağı o1an ordu, dünkü büyük bayramda hakkı o
lan sevinç ve heyecanını, hatırası gelecek 19 mayısa kadar sürecek 
olan bir coşkunlukla gösterdi. 

Sarıkışlanm tarih dev.irlerini 
yaşamış olan ıörgiilü topraklan 
üstünde dün yurdun kahraman 
bekçisi ve türk istik1atinin en kuv· 
vetli garantisi olan Mehmedıc.ik 
güldü, eğlendi, dinç ve :gürbüz rü
cudunun, e-üçlü kolunun, ifleyen 
dimağının göz ve gönül ala.on hare
ketleri ile kendisini seyredenleri 
hayran bıraktı. 

Geçi .. ren· n yamaçlarına dayanan ye-
şil sırtlar hemen hemen stadyom kadar 
kalabalıktı. Ankaralılar; caddelenle 
sert adımlan ve ;tllll& yüzleri tanıdık· 
ları Mebmcdcigi beyaz gom1eği 'Ve kıtsa 
spor pantaloııu jle .bilSbütlin başka bir 
hüviyet içinae g'5rdu1er. Birinci n i. 
kinci ıtaburların birinci bölükleri ara. 
sında bir futbol :müsabakuı yapildı ve 
ba~n nih~ete kadar .heyecanla ~ 
oyun. 'rin1:ı tabur bölügünün oyunu 
3-1 kaz.anmasiyle ıbittL 

• • 
KGihr.unEınlık, vat ı.evgi.s.i, yiğitlik 

ve m rdH ynagı olan türk ordusıı 
için Kultur Ba anmm: -geçen 1ie1le Ka.. 
mutayda "Memleketin büyük rpektebi,, 
demtfti. D n Sarı kışlada -.olmıyanlar, 

kôyune bir ôgretmen olaTak dönen 
Mehmedcigin, beraberinde msıl bir 
spor askı, spor heyeeanı ve spor ahlakı 
götürdüğunu o renme'k için de şu fık
rayı okumalıdırlar: 

Değerli 'bir valimiz şunu anlattı: 
« - Vilayetin köylerini teftiş edi -

yor: uı:n. Umumi ınanza.ruı bitün diğer
lerine benzeyen bir köyM., mektebin 
arıca taı:afında dÖ1't k JC.liİ kireçle Gi
zil ·' düz ·· c~ bir yer gördüm. :Yerde 
bir demir yuvarlak dumy.ori!u.. Biraz 
ileride muhtelif boylarda bz:l:klar p. 
kılm ş n bunl 1n arasım ipler ıger1L 
mi· 

Muhtara bunların kimin tarafından 
yap d nı ao um. İhtiyar bir adam 
olan muhtar ı k lar:ak cenp verdi : 

c - B · im eh.med on ası var- As· 
kerden yeni geldi. Buraya bunları yap. 
tı. .Mektep çoe kları vl! delikanlılarla 

beraber d mı dan bunların üzerinde 

.................................................. . . . . 
.: H A V A : . . .................................................. 

Dün hava bulutlu &eçti 
Dun şehnmi de hava ôgleye .kadar 

az bulutlu geçmiı ögle üzeri başlayan 
hafıf y.agmur bir saat ka:lar devam .et.. 
mi tir. 

Dün ısı 19 derece olarak kaydedil· 
mi tir. Meteo.roloji i§leri ıenel direk. 
törlugünden verilen mawmata ,göre dün 
yurdun Ege nuntakası açık, Trakya ve 
Kocaeli mıntakası kapalı, diğer mınta
ka1arı ise yağışlı ıeçmiştir. En jjOk yaiış 
~ ta olmuı ve 'kara metreye 28 kilo
&·- .. u wrakauftu. 

atlıyor. Şu demir yuvarlağı da ileri fır
iatıyorlar. Ne kadar yapma dedisek, 
dinlemedi. Bunlar vücudu 1ktıTI"Ctlen • 
dirirmiJ •.. ~ 

Mehmed onbaşıyı çağattım, Asker • 
den yeni gelmif, tayian bir Anadolu 
çocuğu ••• Üstü başı, saçları. dişleri her 
yanı tertemiz ..• Bana askerde öğren • 
diklerini köyünde yapmasını kuman • 
danlaraun aöylcditini; .köy delikanlı • 
larını atlamay~ aıçramay.a. .ko,maya, 
top oynmaya, bol bol ata binmeye alış
tırfüğını anlattı. 'Yaşları mektep çağını 
•'"111 ı0Janlara fazma okuma -da 'öğret
tiğini ilave etti. 

Siz ıt>iııgün, 40 bin tiirk köyüne spo-

run girdiğini görürseniz bunun Meh • 

med onbasılar tarafından solw1acagma 

hiç hay.ret etmeyiniz. Ordu. köye spor 
ıaokac.ak en kuvvetli vasıtadır. ~ 

'Kütü.phaneU.r, genfler ue 

çocalı lıitabları 

Geçenlerde lzmir kütübbanesini 
gezdim. Derhal kaydedeyim ki 12-
mir kDtübhanesi bina ve kitab ba. 
krmıııdan iftihar edilecek bir .tesis. 
tir. Kütübhanenin, yüksek tavanlı, 

tatlı ışrklr geniş okuma salonunda, 
kız ve erkek, yalmz Jise talebesi var. 
dı: okuyor ve sarı K§ğıdlr ileiterleri
ne notlar alıyorlardı. 

Ankara Hallrevi kiitübbanesi bü.. 
:yüyüp .unginlqiyor, Orazıı.a olcuma 
salonunu da dolduranlar gençlerdir. 

Brı iki müşahededen şu hükumle
ri çıbrlım.ız mıyJ.z! 

Gençler okuyor. 

- Her gencin istediği kita1Jr te. 
darık etmesi, bu zamanda 'kolay ol. 
madı • ndan, umumi :lcütubbaneler 
degilse b 'le buyıicek şehirlerimizde 
okuma salonları kurmak, kültürü 
neşir içirı faydalıdır . 

Geçenlerde bir zat, resmi bir ku
TUma bir takrir vererek, bir ~ocu1r: 
kütübhanesi tesisini istemişti; evve.. 
la, çocuk kitablarının bir listesini 
çıkarması kendisinden rica eilildi. 
Hazırlanan listHleki 'kitablar bir ki
tab dolabını dolduramazdı. 

Halbuki okuma z~kini en kü. 
'ük yaşlarda ll§IÜlmak lazımdır. Sa. 
yılı günlerde çocuklara iyi cildlen. 

miş lıitablu lıediye l!ttllelc avrupah
Jarın en güzel adetlerindendir. 

Edib/erimize Jutırlabr.1z: halk 
isin kitab yazılabildiği 6ibi ~ocuk 

331 li 
Subay arın 
Toplantısı 

19 mayıs 1331 de (!1.915 de) mekteb· 
lerinden orduya çıkan subaylar, her yıl 
yaptıkları toplantıyı dün gece Şehir lo
kantasında tekrarlamışlar; orduya ayak 
bastıkları günün en lbüyük Şefi. 

miz Atatürkiln Samsuna ayak bastığı 
güne rastlamasını değeri ölçülmez bir 
tesadüf ayarak mesud neJCli lbir gece 
geçirmişler ve epiz kurtarıcı.nm göster
diği yolda son nefeslerine kadar canla 
başla çalışmaya and içmislerdir. 

Bugüniçlerindeordudanayrdn:qrc 
diğer memleket işlerinde vazife almış o
lanlar ela bulunan eski arkadaflar; ge
ce ıgeç nlrte ibdaı' beraber blmıflar.dır. 

Giresun civarında bir 
kamyon kazası 

Giresun. 19 (A.A.) - Bugün Gire
aun .ile iKaap mahiyesi arasmda bir yol
cu kamyonu devrilmiş sekizi ağn' olmak 
üzere 15 kip yanlanlTllf ve hamile bir 
ik<ldm da çocuğu ölü olarak doğımqtur. 
\rnaycçc 'kaza mahalline doktor ve sib
biye :malzemesi gönderihıüt ve ilk t.eda
vilerj yapılan yaralılar memleket basta· 
hanesine ınaldedilmiştir. Polis tahldkat 
J~pıycr. 

İslanbulda sis 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Bugün 

limanda büyük bir sis oldu.. Seyrüsefer 
bir müddet kesildi. Bazı ufaktefek ika. 
zalar oldu. Nevyork ekspres vapuru Mo
da açıklarında karaya oturdu. Öğleden 
sonra kurtarılabildi. Beşiktaş açıkların. 
da Yıldırım adında bir vapur bir san. 
dal batırdı. Fakat nüfusça kayıb yok. 
tur •. 

Ekonomi Bakanı geliyor 
f.stanbul, 19 (Telefonla) - Ekono

mi bakanı B. Celal Bayar bu akşamki 
ekspt"Selc Ankanıya hareket etti. 

Bir yabancı kaptan 
tevkif edildi 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Vapur
da kalan 1abmil :ve tahliye amclesindcn 
lbrahim oglu İanaili tedbirsizlikle 
anbara dütürerek ölmesine Rbeb olan 
Amerika bandıralı Ebipcr .apunmun 
kaptanı B. :M. Jan hakkında bugün sor· 
gu h.ikimi :tevkif kararı verdi 

için de kitü yazılabilir. Bu Ffİ4 lci.. 
ubJardan bazıları müellifle~ e6e

di bir ıolıret ttmin etmi§tir: Slnilt. 
Giilliveı"in 8ey3hatleri ile fni.Tik 6ir 
.mm .bramwıınıf mrdır:? !N. B. 

K.crrt.4öoiz.it aqe yaTanrllf 1 
Bir ewe köyden :getirilea wıe ,.._. 

hayatına aJaCÜ: ahpna'kta o1aa INr 
hizmetçi, ana 'kız iki kadının geldiği
ni - 11nanm brtdövizitlni getirerek • ba
yantna haber vermiş. 

Bayan aonnuı: ''Miufir odasına 

aldın mı?,, 

- Bir taaeaini aldım. 
- Ötekini almadm mı? 
- Bir biletle iki kİ§iyi aud içeri 

alırdım? 

Taç giyme töıenlerinde masraf 

Y ap.ıla.n Jıesnblaı·a göre lı:ıiil tere 
kıralmm taç giyme töreni,~ı yaka
rı, üç buçuk milyon türk lirasına mal 
olmUJtur. Be§inci Corcla Yedinci Edu
ard'm taç giyme masrafları ancak bu

nun yarısı, kıraliçe Viktoryaya har • 
canan para ise bir milyon kadardı. 

Bu fazlahğm sebebi, hoparlör, telsiz 

telgraflı polis otomobilleri, elektrik
le donanma gibi bir takım mcXlern te· 
&islerdir. 

Görülüyor ki yjrmiaci asra mahsus 
fenni terakkiler, bu tören1erin IAfaL 
aı gibi masraflarını da çoğaltıyor. 

M od a-11 bir /az mekı.JX 

Bugünlerde Londn'da yeni b!r 
kız mektebi açılmıttır. Mektebin ta • 
rih, nebatat. ~ we 4iier bazı 

inhisarların geliri arhyor 

Bu seneki Bütçe yekônu 
45.546.000 liradır 

KAmutay bugünkü topLuıtuıyle, yeni büdcenin göriifmelerine bat· 
lıyacaktır. Bugünkü ruznamede ln hisarlar 2enel direktörlüğünün 937 
mali senesi büdcesi vardır. 

Büdce encümeninin ~rojede 
yaptığı tadillere göre inhisarlar i
daresinin 937 mail yılı masrafları 
7.812.560 liradır Bunun 3.642.420 
lirası memur ve müstahdemler üc-
reti, 651 bin fira11 merkez ve taıra 
masrafları, 85 bin lirası daimi har· 
cirahlar, 30 bin fırası muvakkat 
harciralılar, 60 bin lira.aı tecrübi 
ulah Ye mücadele masrafları, 410 
bin liraaı kaçağı bva1ama ve tü
tiiıı ekimi mura.flan, 775.950 lira
sı sa.bit kıymetler masrafı, 1 mil
yon 272.840 lirası depo ve imali.t
baneler, fabrikalar, bızlalar ücret 
ft masrafları, 45 bin lirası yaban. 
cı mütehaMUlar ücret ve barcirab. 
lan, 225.000 lirası tebüd saııdığı
aa yardım, 182.000 lirası fevkala
de masraflara lıarcanacaktır. 

Pro" ede iduenin 937 .mali yılı geli· 
:ri 45.546"000 lira olarak gösterilmekte. 
ıdir. Bu miktarın 40.920.000 liraSI satış 
karları, 700.000 Jiı~ası türlü resimler, 
100 bin lirası pna cezaları, 210.000 lira 
tiirlıi gelirler, 3·516.0001irası tutün ve. 

mU&kirat müdafaa v:ergisınden almaca. 
gı tahmin edilmiştir. 

İmalitı artırmak ve satış tctkilitmı 
geni§letmclc için aynca kullanılma~ lü. 
zumlu görülecek memur ve müstahdem
lerin ücretle.n büdcenin ücret faslından 
ödenecektir. 

lnlıuarların geliri artıyor: 

Büdce encümeni mazbatasında geli

rin artmasını §Öylece izah etmektedir: 

''.Hükümet, teklif eylediği bu Jayi· 

ha ile 1937 mali yılı için varidatı, 1936 

yılı tahminlerine nazaran 1.372.500 lira 

fazluiy1e 45.112.500 lira olarak tahmin 

eylemiştir. 

Bu hesabın 1936 yılının se1ciz ayın

da elde edilen vaddata göre yapıldıgı 

anlaşılmakta olup büdcenin encümeni

mizde müzakeresi Jiırasında :aenenin on 

bir ayhk hesabları elde edi1miş olmak

la bu hesablara göre vaziyet yeniden 

incelenmiştir. 

On bir aylık satış karları hakkında 
encümenimize şu i:ı:ahat :verilm:iştir :. 

Hatulıyor .........a? 

1 - Milli ilrti..., oe ııau •-' 
oemi,,,.ıi - s ...... lnawLbı ? 

2 - Tliir~ ~ lır)llftdini 
,_, .......... .ae :&cllllGll lıahd 

ediWi 2 

J - BorPar' --· ""'6i ,. 
rİJeı. ,Uriirfiiie ,Udi 1 

4 - E,.,_ eıe eytcun ıfHullıoaı 

han6i ıarilale lmnil.da 1 
5-llemlelıet ,aiye mohlıte. 

ntel.erİıtıılen ae MlftMln lıurtul.tla 1 

Dünlüi ~ain cevablan 1 
S - Dcmiryolu siyasetimiz ne 

zaman Jcanunlaştı ? 
C - 3 mart 924 de. 
S - Köy kanunu ne zaman ka· 

bul edildi ? 
C - 18 mart 924 de. 

S - Dördtlncü Büyük Millet 
Meclisi ne zaman acıldı ? 

C - 4 mayıs 931 de. 
S - Hiyaneti vataniye .kanunu 

ne zaman çıkarıldı ? 
C - 29 aisan 920 de. 
S - Ankara hukuk .fakültesi 

ne .zaman asıldı ı 
C - S ikinci tqrin 925 de. 

deraleriade tatbikat için bol 'HeıKa fi. 
limleri ve 1twnluı göeterea 4Hr aiawa 
aaJonu, ~ ka&alıit clenleri ~ 4e 
Üç odalı, lta)'llola, mutbaldı -.woe 1Mlİl"dİ 
bir daftoe&i vanlır. Genç kızlar h 
mektebte, Unditeritte hayatta 1izum. 

lu 4'ac::a'k il• ..M4t •• aaz.ri biı1«'7i 
elde edeceklerctir. 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Barut 

Yekiın 

11 aylık satış k~rı 
25.027. 00 

6.650.000 
3.978.000 

1.075.000 

36.730.000 

Satışların son aya kadar aynı nisbe· 
ti ımuhafaa ederek te.z:ayüd etmiş bu
lunmuı .mz.arı itibara alınmak ısuretiy
~ son bir ay zarfında da elde edilecek 
attı karları da fU JCkll de tahmin olu· 
ıaıabilir. ; 

Tütün 

Müskirat 
Tuz 
Barut 

YekUn 

2.465.000 

490.000 
377.000 

108.000 

3.440.000 

iki yckiin birleştirilir&e bir 11enelilı: 
ıutq kadarı tutarının 4~170.000 liraya 
baliğ olacağı anlafllır. 

Bu paradan maliyet her..b annda 
ınazan itibara alınması ica e en te i· 
at aşınma payları iiçin 450. O lirayı 

tenzil edersek hakiki satış ki lan n 
39.720 000 lira olduğu göriıl ·r. 

Ancak varidatın bu faslına ko lan 
miktarı tamamlamak için bu araya 
liyet fiatlarınm hesabında m teda il 
sermayeden başka büdcenin fabrika ve 
atölyeler tahsisatından tediye edilmek
te olan 1.110.000 lira ile muhtelif gelir 
olarak elde -edileceği umulan 90.000 lira 
nın il.ivesi Jazımdıt. 

Şu vaı:iyete göre varidat büdcesinin 
satış karları faslını 40.920.000 lira ola· 
rak tcıbit etmek icabeder. 

İnhisarlar varidatına eklenmesi la· 
zım gelen tütün ve müskirat müdafaa 
vergisi dahi satış fazlalıgı ile mutena. 
aiben artmış olup bu varidatın on bir 
ayla vu.iy.ctine ve g.cri kal n son yda 
elde edileceği umulan mıktara göre 
3.516.0QO lira olarak tesbit edilmesi la· 
rım geleceği neticesine varılmış ve geri 
kalan diğer varidat membaları üzerin
de dahi incelemeler yapı1mı, bunlar i· 
çin büdceye konulan miktarların on biı 
ayhk vaziyete uygun olduğu görülerek 
aynen kabul edilmiş.t.it' • 

Bu suretle 1937 mali yılı inhisarlar 
varidatı, hükümct teklifinden 433.500 
lira fazlasiylc 45.546.000 lira olara'k tes
bit edilm"ş bulunmaktadır. 

Artı •eyri 
İnhisar nıaddderinin satı seyirleri 

hakkında yapt1ğımız incelemeler fU ne
ticeleri Yermiştir. : 

Tütün ısatı§ı; 1935 yılında 11..813.700 

kilo ı0lduğu halde bu &enenin on bir ay. 
hk sa~lanna nar:aran bu miktar n se
ne sonunda 12.141.200 kiloya varacagı 

anlaşıhnaktadrr. Bundan başka 1935 y:ı· 
lmda yaptlan satışlaırdaki kilo -vasati fi. 
atı '329,65 kuruş olduğu ha1~ bu 1iene 

11 aylık satışa 1lazaran bu fiat 333.40 

kuntfC! Çlkmıştır. 

Müskirat satışı; 1935 yılında 8.853.640 

lira olduğu ha1de 1936 yılının on bir 
aylık satışlarına nazaran "Sene sonunda 
9.985.000 liraya baliğ o1acaı:.ı anla d
maktadır. 1935 yılında 240.000 litre o
lan şarab satışmın bu senenin on bit a
yında 600.000 litreye çıkmış olması bil· 
hassa kayde şayandır. 

Tuz satışı; 1935 yılında 151.981.000 

kilo iken bu senenin l 1 aylık satıs1arı

na nazaran sene sonunda 157.600.000 ki· 
Joya varaçağı ta1ımin olunma'ktadır. Bu 
suretle tuz fiatlarmdaki tenzıl sebebiy
le 1935 mali yılında %20 ye ya1un olan 
istihlak tezayüdü %27 ye yaldaşmı bu

lunuyor -
Barut satışı; 1935 yılında 1.771.900 

lira olduğu halde 1936 yılı sonunda bu 
miktarın 2.386.800 liraya çıkacagı anla. 

ıılmaktadır. 

Bu rakamlara göre inhisar maddele· 
rinin her birisine aid satışda hisolu· 
nur derecede tezayüd vardır.,, 

Deniz ~rbat mektebinae 

.lstanbui, 19 (TelıefGGla) - Bugün 

Kamı,..a deniz .eıbq mek1ıebinr ko· 

nan Atatark'Nistil •ftri \Vrenle ~ıklı. 
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"'1Düioll;ll1Pariste. B. Litvinofla Fransız fl/f_Jizı7lll»tl!A 
Italya Kıralı Peşte de Toprağı köylüye esir 

i ~~;:a~~ı~=.n~ı~:!~~ior;:~~~: devlet adamları konuştular etmek için de Budapeşte yı zıyaret etmektedirler. Son Postada Muhiddin Birgen ya-

İtalya kıralmın bu seyahati, geçenler. zıyor: .. 
de macar naibi Amiral Horty tarafın· "Bizce köylünün toprağı kenclİline e-

dan yapılan ziyareti iade etmek mak- Çıkan tebf ı·g"" de Den ı·yorkı· •· ıir edebilmeıi için, köyde mevcud bu-aadına matuf olmakla beraber, orta lunmaıı lizrm gelen tartlar, yani müca-
Avrupa politikasının son aylar içinde dele kuvvetleri o kadar çok ve yerine ııö. 
geçirdiği ehemiyetli istihale karfunn· re o kadar çok değiten bir tenevvüe u-

da her halde büyük siyasi ehemiyeti F Sovyet pol·t·k 8 n .. t k hibtir ki bunı ••• onun elinde topı.n.k, 
haizdir. Macaristan, büyük harbm ransız • 1 .ı a 1 ın mu~ ere bütünbirhayatvetarihprobleminihal-
M>nundanberi İtalya ile samimi mü - ~ letmek kadar uzun ve güçtür. Mesele ne 

basebet idame etmi§ bir devlettir. yelerı•nı• mu•• sah ede ı• le baht• . bir zirai kredi, ne ilet, ne toprak mülki.. 
Çünkü her iki devlet de büyük harb - ga . ~ ' . ıyarız yeti, ne de kimyevi gübre veya her ban· 

tan sonra Avrupanm biri revizyonist, Blu D lbo gi bir şeydir. d. Paris 19 (A.A) -Dün Leon m, e' ı ve Litvinof. arasında ya-ığeri de antirevizyonist olmak üzere ' d•J .. bl. d I d •ı l k Köylü toprak üstünde münferiden mii-
pılan konu•madan eonra netre ı en resmı te ığ e, ezcümle fÖY e e- J ll ya l ayrıldığı iki cepheden birincisine men- :r ıra lltllt uadele ettikçe, hiç bir zaman bu kuvvet-

aupturlar. Ancak aynı cepheye men• nilmektedir: · il kt•f · · . .hd p leri elde edemiyecektir. Köylünün bu 
''Bölünmez sulhu ve ko e ı emnıyetı ııtı af eden fransız ve este • · f • aup olan Almanya ile ltalya araam - ek J · · · h d • zıyare l mücadeleyi toplu bir halde, tetkilit ha-

d sovyet politikasının mütter gaye ennı mtita e e etmekle bahtiyanz -aki münasebetlerin Avuıturya yü - • dah·ı· d f et akt dık k ld ~ Budapeşte, 19 (A.A.) _İtalyan hu··- linde yapması lazımdır. Fi.lan veya fa-
. ve Cenevre çerçeveaı ı ın e ranıız - sovy P ma sa a ıgı-zünden gergin bir vaziyette bulunma. h .d d. kümdarlan saat 10.30 da husus"ı trnel lan sahada, mücadele için ne yapmak li-

mızı bir kere da a teyı e ıyoruz.,, aı, Macaristan için bir kaygı mevzuu buraya gelmişlerdir. Naib Horti, hüküm- zım geldiğini tec.·übenin, bilginin, &er-

idi. Macaristan zaman zaman, bu iki Guioda Şmid, dün dıt bakanlı- darları istasyonda karşılamış ve bando rnayenin, ve tekniğin kuvvetini bir ara-

revizyonist devlet arasında mutavu - ğında öğle yemeğrni fvon Delbos ..........,. _ _. n =-...-ı ilalyan marşmı çalmıştır. ya toplama ve biriktirmenin yollamu 

aıtlık rolünü oynamaya çalıştı. ile birlikte yemittir. Bu·· kreştekı· İtalyan hükümdarları ile naib Horti ancak böyle bir teşkilat bilebilir. Teıki.. 
Roma - Berlin mihveri kurulunca, ül l • ti. ve maiyetleri selam duran kıtaların 0·· _ latarz mücadele, başı bozuk kuvvetlerle 

Habeıistanın M. et er cemıye n-Maca.ristan'ın ötedenberi siyasi gaye • nünden geçmişlerdir. harbetrnek gibi bir teYdir ki daima mai-
bildigw i vaziyet tahakkuk etmı"t oldu. den ,ıkarılmcısı iıı G •• •• 1 lubiyetle neticelenir. İ li O Almanya, Avusturya ve YugosJav-
Fakat bundan sonra hadiseler hiç de Londra, 19 (A.A.) - ngiliz po - ruşme er ya elçileriyle İtalya elçiliği erkanı hü- Bahıetmek iıtediğimiz tetkilit, ıuar-
Macaristan'ın İtine elvermiyecek bir tik mahfillerinin kanaatine göre, Habe· kümdarlann huzuruna çıkmışlardır. lu b~ kooperatifçiliktir. Kooperatifçili-
cereyan aldı·. şistan'm milletler cemiyetı.·nde_n çıkarıl- H"'k"" d 1 . 1 ğin eaaı ruhuna aadık kalan tuUrlu bir u um ar ar maıyet eriyle bundan 

1 
- ltalya, Av .. •turyayı Alm--,va- ması nihayet milletler ceııuyetı asamble- T"" k" b 1 b" . 1 d" harekettiı·. Türk köylüıü bu hareket i-- ..... ,, uJ ur 1 R sonra ara a ara ınmış er ır. Sayısı 18 

. . )u""ldcki toplantısında vuku b a- ye ve omanyanın çine girmedikçe, bu hareketi, ,.._::L ıun nüfuzuna terketmit gibi göriin - sının ey . . olan bu arabalardan 3 tanesine beşer at, _._ 
dü. Orta Avrupa'nm alman hegemon. caktır. Her tarafta bugünkü vazıyİetaltın bfiyu""k devletlerle olan 15 tanesine de dörder at koşulmuştu. derece derece benimsemedikçe biç bir 

artık devam edemiyeceği ve yalnız • vakit toprağı kendiıine ram edemiyecek-
Yası altına girmesi Macaristanm ifine İ 1917 de dördüncü Şarl'ın taç giyme tö-
elvermez. ya tarafında olan değil ve fakat sveç, münasebetleri tesbit reni esnasında kul1anılmış olan bu ara- tir. Böyle bir hareket geç inkitaf eder. 

Be
lçika, İngiltere, Fransa, ve hatta Sov· 1 yavaş meyva verir ve bizim ilerlemek i-

2 it ı k"" ük. t t d let d • l d • ba ar, o zamandanberi istimal edilme-I - aya, uç an an ev • yet Rusyanm bile ayni fikirde olduktan e 1 1 çin acele eden ıinirlerimizi yorabilir. Fa-
erinden ikisiyle anlatmak &iyasetinİ so""ylenilmektedir. Bununla beraber .bu mişti. kat ben, başkR bir çare bulunabileceiim 

takib tın - b l d v b l d-.. Bükr,.. 19 (A A ) R ı·t·k Alayın geçtigw i sokaklarda kalabalık 

b 
e ege af a 1• e un ar - devletler Habeşistan'm milletler ceınıyc- -:r• • • - omen po 

1 1 
kani olanlardan deg-ilim. Daha sen,· daba 

ir" ı y l ·1 b. • ·ı .. f · mahf"ll · d halk kütleleri hükümdarları selamla-ıy e • ugos avya ı e - ır ıü a nn- tinden çıkarılmasını doğrudan doğruya ı erın e söylendiğine göre, Kıral emin ve müıbet neticeler almak için ta-
zaladı. Romanya ile bir itilaf akdet• kendileri teklif etmek istemiyorlar. Böy- Karol ile Türkiye Dış Bakanı Rüştü mışlardır. aavvur edilebilecek bütün diğer tetlQlit 
lllek için de ciddi tetebbüsa.ta girifti. le bir teklif yapılırsa, buna yardım e- Aras arasında yapılan konuşmalarda Öğle ziyaleti tecrübelerinin bizi yanlıt yollara ae.bt· 
Macaristan'm her iki devlet toprak • deceklerdir. Dolaşan bir rivayete göre, .Bulgaristan hakkında, bu memleketle Budapeşte, 19 (A.A.) - Kırat naibi mesi ihttınali fazla o1duğuna k•niim. 
larında ı·ddı·a·ı bulundug~una göre M h ile Bayan Hortinin verdı"klerı· o··gwle zı"ya-

1 
° ' İsviçre hükümeti azasından otta, a- Bunun için, köye tuurlu bir kooperatif 

talya dı• politikasının yeni oriyan- . 
1 

· in dostane münasebetler idame edilmek ve fetinden sonra, İtalya kıralı, harb ölüle- b k . . 1 • b. k 
'S be" delegelerinin salfilııyetname enn f are eti, tam mana11y e asrı ır oope-

taayonu macarları korkuttu. " akat iki taraflı andla....,~lar akdetJil- ri abidesi ile italyan askeri mezarlıgwına artık kabul edilemiyeceği kararını vere- r- ratifçilik ruhunu sokmak lüzumuncllı 
Malumdur ki küçük antant Maca- rek bir komitenin reisliğini kabule me- memek hususunda mutabık kalınmıştır. birer çelenk koymuş ve bilahare macar mutlaka iırar etmeliyiz." 

ristana kar§ı yapılmıt bir anlaflD&dır. yillidir. Böyle bir proı·e lehinde karar ve- Öte taraftan samldıgwına göre, Tür- başvekili B. Daranyi ile dış bakanı B. J d ~ k .çin K · k b 1 · · ÇOK ÇOCUKLU AiLELERiN 
talya küçük antantı a.ıtnı• ı rileceğine muhakkak göziyle bakılıyor. kiye ve Romanya büyük devletlerle ve anya yı a u etmıştır. 

girittij.i te,ebbüate m-:c~r .. ~enfaati Kont Ciano ile kıralın maiyetindeki HIMA YESl 

:namına hareket eder glbı gorunmek • Batı paktı me•eleıi binaenaleyh İtalya ile olan münasebet. ı · 1 1 ·1· w· k KURUN'da A11m Uı, son zamanlar-zat ar ve ıta yan e çı ıgı er anı, öğle ye-

le beraber, hakikatte Almanya.y~ yar. Londra, 19 (A.ı\.) _ Deyli Telgraf lerinde bizzat bu devletler arasındaki meğini, başbakan B. Daranyi'nin ika- da nüfus siyasetini takib eden memle-
duıı etmektedir. İtalya siyasetının ye- Gazetesine göre, fransız dış bakanı Del- münasebetler tavazzuh etmedikçe hiç metgahında yemişlerdir. ketlerin çok çocuklu aileleri korumak i-
ni İatika.metinden Avusturya da hiç bos Londrada bulunduğu sırada Alman- bir şeye teşebbül' etmemeye karar ver· Akşam, kıral şatosunda büyük bir zi.. çin türlü tekillerde tedbirler almıı ol-
ıneınnu.n değildir. Binaenaleyh hal • ya ile batı paktı yapılması, bilhassa mişlerdir. yafet verilmiş ve naib Horty ile İtalya duklannı kaydederek, ihtiyaca kili ııö-
Yanın hu iki mahmisi, son zaına~lar- Avusturya bakımından orta Avrupa po. kıralı arasında samimi nutuklar teati o- rülmediği için yeniden tetkik edilmekte 

da derd ortağı olmutlardır ve yenı ye- litikası ve sovyet Rusya ile işbirliği ça- ....__._..___........_.., lunmuştur . olan memurlar kanunumuzda çok çoculdı 
ııi kombinezonlardan bahsedilmekte.. releri hakkında Londra hükümetinin memurlann himayeıi için huıuıi kayıd.. • d lar buhmmasını temenni ederek diyor 

dir. Macar dı§ bakanı Bay Kanya, ge· görüşlerini sormuştur. lsp • t ki: 
çen gün söylediği bir nutukta T~~ B. Delbos, bugüne kadar güdülen a ny a a v azıye ''Tabiidir ki memurlar kanuna bu 

devletleri arasında iktısadi teşnkıi politikada ingiliz ve fransız hükümet- tarzda bir uıul koymak ile çok çocuk-

ınesaiden bahsetti. Ancak Macaris • terinin aynı fikirde olduklarını müşa- A b • h e lu bir aile babası olmak hiç bir memu-
tarun ve Avusturyanın Çekoslovakya hede eylemiştir. Kollektif emniyet kad- more ıeto şe rı yanıyor ra devlet teşkilatı içinde ehliyetinden 
ile sıkı münasebette bulunmasını Al • rosu içinde olmak üzere Almanyanın yüksek mevki ve vazife vermeği İcab et-

nıanya tasvib etmiyor. Halbuki Çek· fikrinin de elde edilmesine çalışılacak- h ı d •• k A 
oslovakyasız bir Tuna devletleri ti - cep e er e su un var 
caret anlaşması da mümkün değildir. tır. 

Diğer taraftan Fransa, Macarista& 
da beliren bu cereyanı takviye et .. 
lnektedir. Fransa'nın istediği, Maca • 

ristanı Çekoslovakya da dahil oldu
ğu halde üç küçük antant devleti ile 
barıştırmaktır. Filhakika bu, kolay 

bir mesele değildir. Çünkü Macaris • 
tan, bu devletlerin her üçünden de 
arazi istiyor. Fakat Fransa, orta Av

rupa'daki Pancermen tehlikesini bu 

devletlerin önünde sallayıp durmak • 
taclrr. Eğer macarlann hassaı olduğu 

ekalliyet meseleleri üzerinde bir an • 

laşma yapılır ve bundan sonra da ik

tısadi bir teşriki mesai temin edilirse, 
orta A vrupanın siyasi manzarası der-

hal değişebilir. Macaristanın ikide bir 
ileriye attığı meselelerden biri de si -
18.hlanmasıdır. Filhakika Almanya ve 

hatta Avusturya silahlandıktan son • 
ra Macaristan'ın silahsız bir halde 
kalması için ortada bir sebeb mevcud 

C:leğildir. Esasen Macaristanın silah • 
sızlığı da nazaridir. Hakikatte macar· 

Jar silahlanmışlardır. Fakat bu hak 
ki!çük antant tarafından resmen ta -
nınmamı~tır. Ancak Macaristan bu 

Cievletlerle saldırmazlık paktı imza 
edecek olursa, silahlanmasına res • 
men muvafakat edeceklerini de bil • 
dirmişlerdir. 

Her halde Macaristan dıt siyaseti 

'Yeni bir dönüm noktasında bulunmak. 
tadır. Ve bu itibarladır ki ltalya kı • 

ral:mn ziyareti sırasmda yapılacak 
müzakereler dikkatle takibe değer. 

A. Ş. ESMER 

Tebliğ 
Paris, l9 (A.A.) - Avusturya dış 

bakanı Şınit'in B. Delbosu ziyareti do-

l 
.1 Fransa tarafından neşredilen 

ayısı e 

bl
.w "k"ı devlet adamının Avrupadaki 

te ıg, ı 
. t" muhtelif safhalarını samimi 

vazıye ın .. . 
. . . d havası idnde gozden geçır-

bır ıtıma 3 
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B. Delbo• Brükıele gidiyor . . 
Brüksel, 19 (A.A.) - Fransa hancı-

. Delbos yarın yanında BB. 
• ye nazırı • .. 
Ro~ ve Massigli olduğu halde Bruk-

sel; hareket edecek ve orada BB. van 
Zeland ve Spaak ile görüşmelerde bu

l nduktan ve kıral tarafından d~ ka~ul 
e~ildikten sonra cuma akşamı Parıse 
dönecektir. 

1 
Devlet Demiryolla

rmda ailelere mahsus 
büyük tenzilat başla
mıştır. 

seyahat 

Bu çok ucuz 
fırsatını ka-

çırmayınız. 

Londra 19 (Hususi) - Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: hü
kümet kıtaları Leon .vilaretinde i1erliyerek yeni mevziler kurmuşlar· 
dAır. !opç~ kuvvetl.erı <?vıedo kıtalarını bombardıma·n ebniş]erdir. Avi
la .bolgesınde de ılerlıyen hükümet kuvvetlerinin topçu kıtaları, muh
telıf yolları bombardıman etmiştir. Hükümet kuvvetleri Las Navas 
tehrioİ:n ilk evlerine girmişlerdir. 

Asilere göre 

Asi kaynaklardan bildiriliyor: 
Aragon cebhesile cenub orduları 

bölgesinde topçu ateşi, Madrid 
Asturi ve Soria ve Sa·ntander cep~ 
helerinde de tüf ek ateşi teati olun
muştur. Lillo bölgesinde bir hükü
metçi taarruzu, bunların iki tabu
ru imha olunmak suretile yok ediJ
miştir. Bask cephesinde şiddetli 
yağmurlar harekata engel olmak-

tadır. 

Amorebietada 
Asiler Amorebieta'yı işgal ettikleri

ni, B'lsk milisleri tarafından yakılan bu 
şehrin bir kilisesine sığınmış 5 milisle 
350 kadın, çocuk ve ihtiyar bularak kur
tardıklannı bildirmektedirler. Asilerin 
ilave ettiklerine göre bu şehrin hükü
metçiler tarafından yakıldığını fransız, 
ingiliz ve amerikan harb muhabirleri ta
rafından tesbit olunmuştur. 

Hüküınetçiler de asilerin bütün gay
retlerini Amorebieta'ya çevirdiklerini ve 
burasını tayyare ve toplarla şiddetli bir 
surette bombardıman ettiklerini bildir
mektedirler. Bask milisleri bu şehri bo· 

şaltınışlardır. Hü~~~tçiler. Hata, .. soı
lube ve Vizkuargı bolgelerınde sukun 
hüküm sürdüğünü bildirmektedirler. 
Bask hü.kümeti azaları yeni Valensiya 

kabinesini kayıdsız, şartsız tasdik ettik
lerini bildirmişlerdir. 

Kanşmazlık komitesinde 
Yapılan tahminlerin hilafına olarak 

tali kanşmazlık komitesinin dünkü top
lantısında İtalyanlar, Fransa'da karaya 
inen İspanyol tayyareleri meselesinden 
bahsetmedikten maada harbı "insa. 
nileştirrnek'' maksadiyle İspanya'da iki 
muhasım taraf nezdinde teşebbüste bu. 

· lunuJması teklifine de itiraz etmemişler
dir. 

•İtalya'nıu bu uzlaştıncı tarzı hareke
ti umumi bir anlaşma vücude gelmesini 
istiyen Almanya'nın tazyikiyle delege. 
terin yabancı tahrikçilerinin İspanya'ya 
girmelerinin yasak edilmesi meselesinin 
görüşülmesine muvafakat etmelerine at
fedilmektedir. 

TÜRKİYE ve iRAN 
arasındaki mukaveleler 

Tahran, 19 (A.A.) - Pars ajansı 

bildiriyor : 
Gazeteler, hudud emniyeti, naklL 

yat •.. ilah hakkında Türkiye ile İran a
rasında geçenlerde imza edilmiş olan 
mukavele metinlerini neşir ve bu mu
kaveielerin iki memleket arasında te
haddüs edebilecek bütün meseleleri hal· 
edeceğini kaydetmektedirler. 

mez. 
Ancak ayni derecede ehliyeti ve faa

liyeti olan iki memurdan biri çok çocuk
lu olduğu için, az çocuklu veya bekir o
lan diğer bir memura nazaran biraz da
ha himayeye mazhar edilebilir. 

Bir kerre bu usulün devlet idare.ine 
aid işlerde tatbiki karar.laştıktan aonra 
biraz daha genişletilmeıi de mümkün
dür: Meıela memlekette devlet himaye-
sinden istifade eden bir çok müe11eae
ler vardır ki buralarda çok çocuklu ai
leler için ayni ıistem teımil olunabilir." 

YERLi MALLAR SERGiSi 
AKŞAM'da Ak§amcı, her ıene 11-

tanbulda açılmakta olan yerli mallar ser
gisinin geçen ıene Taksim babçeıinde 
ne kRdar acınacak bir manzara arzetmit 
olduğunu hatırlatarak, memleketteki en· 
düstriyel kRlkınına ıafhalarını göıtere
cek bir surette modern bir zihniyetle ha
zırlanmadıkça bu serginin ancak bir pa. 
zar olRbileceğini ve takib etliği gayeye 
faydı.dan ziyade zarar vereceğini söylü. 
yor. lstanbulun, ~nkara gibi modem bir 
ıergi binasına aahib olması için duyulan 
ihtiyacı ifade ediyor." 

YENiDEN YAZILACAK HALK 
MASALLARI 

CUMHURlYET'te Peyami Safa, da
hiHye vekaletinin, halk arasında çok o-

kunan eski masalları yeniden ve güzel 
bir §ekilde yazılmaları için ediblerimize 

yapmış olan müracaali memnuniyetle 
karşılayor, ancak mevzuubahı olan Ley• 
la ile Mecnuna tango oynatmak, Köroğ
luna gaz maakeıi giydirmek olmadığını. 
bu yeni metinlerin halkın yadırğamoya
cağı bir tekilde onun zihniyeti, dili ve 
zevki göz önünde tutularak yazılmuı İ
cab ettiğini belirtiyor. 
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19 mayıs spor ve gençlik bayramı dün kutlandı 
(Başı 1 inci sayfada) 

onun vicdan ve irfanı, sonsuz ve kuv
vetli bir mihrak olmuştu. 

Onun his ve kanaatine göre tür.k mil. 
leti böyle bir akıbete elbette Hiyık de
ğildi. Ve bu millet, tazyik ve tertibin 
dehşet ve tesiri ne olursa olsun esarete 
kabil değil tahammül edemezdi. Yer 
yer mevzii bir takım milli aksülamel 
hareketleri başlamıştı bile .... 

Mustafa Kemal, memleketi, bu vazi. 
yetten çıkarmak için hazırladığı sıya
aal ve süel plinmı tatbik .için Sam1lun'a 
çkmı§tı. Planının, muvaffakıyetle tat
bik olunacağına, bu memleket vebu mil. 
Jetin her şeye rağmen ve her şeye br'ı 
ve her.halde kurtulacağına tam bir inanı 
vardı. 

O milleti tanıyor, •eviyorclu .• 
Ona bu inanı, müSbet ve modem ilim

lerle mücehhez bir dimağ, çetin tec. 
rübelerle artmı§ malUmat, en güç ,art
lar altında, en zorlu sava§larda ka.zanıl
mı1, mütemadi ve mütevali zaferler ver. 
mişti. Çelikten bir irade ve hususiyle 
hududsuz millet, ve vatan sevgisi bu 
inanı kuvvetlendiriyor, türke karşı reva 
görülen feci akibet, irtik§p olunan zu. 
lüm ve vahşet, kararındaki hassasiyet 
ve heyecanı arttırıyordu. 

O, türk milletinin ve milli ordımun 
kıymet ve kabiHyetini herkesten iyi bi
lıyor, onun içini ve ruhunu herkesten 
iyi tanıyor ve çok seviyordu. 

Onları bir türk çocuğu, ve bir as~r 
olmak haysiyetile tabii bir his olarak, 
yalnız vicdaniyle ve irfaniyle sevmek. 
le kalmıyordu. O, onların kıymetli ve 
kudretli karakterini en çetin ve zor 
şartlar altında, harb meydanlarında, 

meydan muharebelerinde birlikte ya. 
pılmış savaşlarda, birlikte kazanılmış 

zaferlerde öğrenmisti. 
O, mille tine inanıyor ve ti.irk aske

rine güveniyordu. Anadoluya gelmek, 
milletin anısına girmek ve ordunun ba
şına geçmek için Samsun 'a çıkmıştı. 

Öyle yaptı ve öyle de oldu. 

di. 

Millet ona inandı, ordn ona 
güveneli 

Millet, ona inandı, ordu, ona güven· 

O günden bugüne kadar geçen 18 

yılın menakibi, cihan tarihine mal ol
muş uzun bir zafer destanıdır. Tarih o. 
nu gelecek nesillere, olduğu gibi anla
tacaktır. 

Bizce Atatürk inkilabının objektif 
ve reel mev.ıuu bugünkü Türkiyedir: 
Hür, medeni, müterakki, çalışkan, sulh. 
çu, milletler arasında sevilen ve sayılan, 
dostluğuna ve sözüne güvenilen, kudret 
ve kuvvetine dayanılabilen canlı ve di
namik cumhuriyet Türkiyesi. 

Bu medeniyet ve insanlık abidesi, 
cihanın önünde dikilmiş duruyor. Her
keı, onu istediği gibi, müşahede ve tet
kik etmektedir. Medeniyeti, insanlığı, 

hakiki iyilik ve güzelliği sevenler, 
bu eseri çok beğeniyorlar. Bu eserden 
en az memnun olanlar, onun ku
rucuları ve yapıcılarıdır. Onların ideal
lerindeki Türkiye, o kadar yüks.ek ve 
gü7.eldir ki, onun tahakkuk şeklini be
teriyet hala tasavvur bile edememiştir. 
Onu aramak, bulmak ve tahakkuk et
tirmek - işte Atatürk inkilabınm ideali ... 

Kara görenlerin ve akıllarından, el
lerinden hiç bir ,ey gelmediği halde 
hiç bir }eyi beğenmiyenlet"in illetlerini 
tedavi edebilecek ilaç hali bulunamadı. 
Onlar, zehirlerini, yazılan ve aöı:leriyle 
evvela etrafa saçmak isterler; tesiri
ni göremeyince kendi zehirleriyle ken
dilerini boğarlar. Bunlara acımak li
%rmdrr. Fakat saçıacaklan uhirlerden, 
kendilerini kurtannak kabil olmana. 
bile, etrafı korumak hiç değilse insan
lık borcudur. 

Büyük 19 mayı• .• 
işte yurddaşlarım, 19 mayıs, en müş

kil şartlar içinde bile kendine ve mille
t:ne inanrşın bir remzidir. 

19 mayıs, bozgunculuk, pesimizm Ye 
menfillilc illetlerine kar'fl, insan irade
einin ve insan zekbınm, Atatürk'ün 
phsmda tecelli eden en fifalı bir pan
sehridir. 

19 mayıa, güçlükler ve sıkıntılar i
çinde bunalmJl gerek ferd, gerek1e ce
miyet halindeki insana, Atatürkün hedi
ye ettiği en canlı bir teselli ve ümid 
kaynağıdır. 

19 mayıs, türk milletinin kurtulut 
sava.,ınm başladığı 1şıklı tarih olarak, 
y , ln·:ı: bizim için değil bütün insanlık 
tarihi irin , mutlu bir gündür. O gün-

den beridir ki, insanlık camiası, zaten 
ezeli misyonu medeniyet ve kültür fak. 
törü olan türkü, yeniden insani vazi
fesinin başında görüyor. 

Türk, hür ve müstakil kalmasaydı 
Türk, hür ve müstakil kalmasaydı, 

kim bilir beşeriyet tarihi daha ne kadar 
zulüm, tazyik ve şenaat sahnelerine şa
hit olacaktı. 

idealimizdeki medeniyet ve insan
lık sevgisinin samimi sıcaklığı, vaktile 
osmanlı saltanat ve idaresinin etrafını 
saran ve haksız olarak türklere de sira
yet ettirilen kin, husumet buzlarını e
ritmi§tir. Türkün her zaman her mille
te karşı beslediği sempatiyi, onlar da, 
şimdi bize her vesile ile göstermekte
dir. 

Kuvvetli ve kudretli ordumuz mem
leketin hududlarmm ve milletin hakla
rının muhafızı olmakla kalmıyor, cihan 
münasebatmda dünya sulhünün mües
sir bir koruyucusu sayılıyor. 

Türk milleti istikıbalinden emin o
larak medeniyet ve refahın yüksek se-: 
viyesine bir an evvel varmak için, dev
let teşekkülleriyle el ve iş birliği yapa
cak, kesif ve bütün bir kütle halinde, her 
şubede çalışmakta, müşterek ve muay
yen bir hedefe doğru ilerlemektedir. 

Milletin emeğiyle ve eli1 le yapılan 
bu işler kültürel, ekonomik, sıyasal ve 
sosyal sahalarda, maddi eserler vermiş. 
tir. Bunlar, toprak üzerine yazılmış, 

kazılmış ve yayılmıştır. 
Bundan tam 18 yıl evet, ilk atılan bu 

adım her gün daha artan bir tempo ile 
ilerlemekte, genişlemekte, derinlesmek. 
tedir. 

Yurddaşlarım ! 
Atatürk'ün ve onun devrinin büyük 

ve muvaffak yapıcısı İsmet İnönü'nün 
en çok sevdiği, benimsediği ve beğen. 
diği eser, türk gençliğidir: 

Ne mutlu size, ey türk gençleri 1 
Her aile, çocuğunu ve her rejim, 

gençliği kendi ıekline ve gayesine gö. 
re yeti,tirmek ister. 

Atatürk rejiminin türk çocuklarmda 
görmek istediği vasıflar gençliğin sağ
lam, dürüst, merd, çalı,kan, güzel ve 
güzel sanatları sever olmasıdır. 

Türk ailesiyle Atatürk rejimi, her 
meselede olduğu gibi, bu i§de de tam 
bir mutabakat halindedir. 

Türk gençliği için 
Türk gençliğinin faziletli, civan. 

merd, bilgili ve her sahada kuvvetli ide
al hayat adamı olması için, türk aile. 
lerinin ve cumhuriyet hükümetinin 
yapm'ıYacağı hiç bir fedakarlık yoktur. 

Her türlü istihw sahalarında kemi. 
yet ve keyfiyetin arttırılmasını şiar edi
nen cumhuriyet Türkiyesi, tarlada, fab
rikada ,okulda, kı§lada, her nerede olur. 
sa olsun türk gençliğinin moral ve fi
zik kültürünü ilerletmeği, metodlu ve 
planh bir çalışma mevzuu yapmıftır. 

V arolmn tiirlr anaları 
Gençliğin kemiyetini, sayın ve feda

kir türk anaları her milletten daha 
fazla temin etmektedir. Onu korumak, 
yeti,tirmek, it ba'ında bulunan bugün
kü nesle dü,er. Bir milletin en aziz ser. 
mayetıi ve en kıymetli varlığı nüfusu
dur. Bu kadar doğru, fakat acı bir ha
kikat da bir milletin uğrıyabileccği 
felaketlerin en büyüğü nüfus kıthğma 
uğramasıdır. 

Var olsun türk anaları 1 
Nüfus hareketleri ve istatistikleri de 

gösteriyor ki, yakın ve uzak, bize böy
le bir felaket mukadder değildir. Fwt, 
unutulmamalıdır ki, insan harekatmda 
medeni faaliyette ve milletler münase
batında adedin çok geri olmakla bera
ber, kalite ham kütleye daima hakim ol
muştur. 

Bugüne kadar bildiğimiz cihan tari
hi, kaliteli imanın ham kütleye bakim 
olduğunu gösteriyor. 

Atatürkün direktifleri, İsmet lnönü
nün çalıtma hedefi, emirleri hep bu ga
yeye matuftur. Kamutay, bu ülkünün 
en büyük mürevvici, dikkatli ve daimi 
mürakibidir. 

Devletin ve Cumhuriyet Halk parti
sinin teşekkülleri, faal ve mesul üyele
ri. bu gayeye varmak için va.zifelendi
rilmi§lerdir. 19 mayıs gününün, spor ve 
gençlik gösterilerine hasredilmesinin 
manası budur. 

Sporcu millet 
Spor ve hareket, türk milletinin çok 

sevdiği bir eğlence ve pek iyi bildiği 
bir İftir. Türk milleti, muharebeyi bile, 
bir sportmen merdliğile yapar. Ve her
kes bili r ki, icab ettiği vakit onu en eyi 
yapar. 

Bugün Türkiyenin her tarafında mil
yonlarca türk 19 mayıs gününü kutlar
ken çocuklarının spor gösterilerini göz
leri yaşararak, fakat göğüsleri emni
yetle ve iftiharla kabararak, kızlarının 
ve oğullarının sağlamlıklarını, gürbüı:
lüklerini, güzelliklerini ve güzel ritmik 
hareketlerini, bilhassa sıhatlerini ve ne
~elerini görmekle sevineceklerdir. 

Kendi çocuklarında, kendilerinin ve 
dedelerinin bu ananelerinin daha kuv. 
vetli ve daha canlı yaşadığını ve ilerle· 
diğini görerek öğüneceklerdir. Onlar 
kara ve denizde sporların çeşidlerini ve 
en güçlerini bilirler ve yaparlardı. Siz 
bunlara sporların en zevklisini ve en lü
zumlusunu da ilave edeceksiniz: Hava 
sporu. 

19 mayıs bayramr, bu itibarla, 
yalnız siz gençlerin değil bütün türk mil
letinin, kendi kuvvetine, kendi benliği
ne, kendi davasına inanışının ve böyle
likle tarihe yeniden doğuşunun bayra
mıdır. 

Türk gençleri 1 
Şimdi hikayesi size bir masal olan 

Sevr muahedesi, türk çocuklarına sporu 
ve izciliği menediyordu. Zayif, hastalık· 
lr, dayanıksız, binaenaleyh haysiyetsiz 
ve şerefsiz olarak yetişen gençlikle türk 
nesli körletilmek, kurutulmak isteniyor
du. 

Heaablan gördük, ele/terleri 
dürdük 

Bu en aziz hayat menba.ı kendi ken. 
dine kuruyup gidecekti. Türklüğe karşı 
yaptığı bin bir cinayetten sarfınazar 

türk gençliği ve türk milleti aleyhine 
bu işkenceli idam kararını kabul ve im
zalayan bir rejimin kendini de, tahtını 
da, hilifetini de, saltanatını da çiğne
mek ve devirmek her millet için bir borç 
olurdu. 

Dünya kuruldu kurulalı istiklaliyle 
ve haysiyetiyle yaşayan türk milleti bu 
borcunu ödedi, hesablannı gördU ve def
terleri dürdü. 

Türk gençleri 1 
Sağlam ve kuvvetli bir milletin ço

cuklarısınız. 

Sinirlerini.zde ve damarlarıruzda ana
nızdan ve babanızdan kalma kötü hiç bir 
miras yoktur. Biribirinizden farksız, sı
nıfsız, imtiyazsız, iltimassız hepiniz ayni 
sevgi ve !Cfkat i~de, ayni hukuk n 

fırsata sahib olarak bu vatanın ve mille· 
tin sinesinde yetişeceksiniz. 

Sizin i'in çal11ıyoruz. .• 
iftihar edeceğiniz en büyük sıfatınız, 

asil türk milletinin çocuğu olmaktı. Ha
yatta güveneceğiniz, en kuvvetli istina
dmı.zsa kendi çalıtkanlık, kendi fazileti
ni.z olacaktır. Bu millet size güveniyor 
ve sizin için çalışıyor. 

Bu millet sizinle ve ai.z i• bqına geç
tikten sonra elbette daha aağlam, daha 
mesud ve daha sayın olacaktır. 

Atatürk'ün o büyük ve ebedi nutku 
fÖYlc biter: 

<Efendiler, bu beyanatımla, milli ha
«yatI hitam bulmuş farz edilen büyük 
cbir milletin; istiklali nasıl kazandığını 
eve ilim ve fennin en son esaslarına 

«mü.stenid milıt ve asli bir devleti nasıl 
<kurduğunu ifadeye çalıştım. 

cBn gün vasıl olduğumuz netice, a
csırlardanberi çekilen milli musibetlerin 
«intibahı ve bu aziz vatanın her köşesini 
«sulayan kanların bedelidir. 

cBu neticeyi tfirk gençliğine emanet 
«ediyorum. 

cEy türk gençliği l birinci vazifen, 
«türk istiklalini, türk cumhuriyetini ile
debet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

<Mevcudiyetinin ve istikbalinin ye. 
cgane temeli budur. Bu temel, senin, en 
«kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, 
neni, bu hazinenden mahrum etmek is
«tiyecek, dahili ve harici, bathahlann 
colacaktır. Bir gün iatikial ve cumhuri
«yeti müdafaa mecburiyetine düıersen, 
cvaz~feye atılmak için, içinde bulunaca
cğın vaziyetin imkan ve şeraitini dil§ün
«miyeceksin l Bu imkan ve ıerait çok na
cmüsaid bir mahiyette tezahür edebilir. 
cİstiklfil ve cumhuriyetine kaad edecek 
cdüşmanlar, bütün dünyada emsali gö
crüımemiı bir galibiyetin milmeaaili ola-
cbilirler. Cebren ve hile ile az.iz vatanın 
«bütün kaleleri zabt edilmiş, bütün ter
csanelerine girilmiş, bütün orduları da
cğıtılmış, ve memleketin her k.öıeai bil
diil ifgal edilmiş olabilir. Bütün bu fC· 
craitten daha elim ve daha vahim olmak 
<Üzere, memleketin dahilinde, iktidara 
csahib olanlar gaflet ve dalalet ve hatta 
<lıiyanet içinde bulunabilirler. Hatti bu 
cikti~ar ıahibleri §alısi menfaatlerini, 
..cmi.!stevlilerin siyasi emelleriyle t evhit 

< edebiilrler. Millet fakru zaruret içinde 
charab ve bitab düşmü' olabilir. 

«.Ey türk istikbalinin evladı! İşte ; bu 
cahval ve şerait içinde dahi, vazifen, 
cTürk istikliil ve cumhuriyetini kurtar
cmaktır. Muhtaç olduğun kudret, da. 
cmarlanndaki asil kanda, mevcuddur .'' 

Yurddaşlar, gençler! 
Büyük Şeflerin adına 19 mayıs gü

nünü hepinize kutlar, ve bugün yurdun 
her tarafında hazırlanan töreni açar, ve 
bütün türk milletini ve onun sayın mi
safirlerini sonsuz saygılarla ve sevgiler· 
le seliimlarım. 

B. Cevad Abbıu Gürer'in nutku 
B. Şükrü Kayanın nutkundan son· 

ra B. Cevad Abbas Gürer şu nutku söy
ledi: 

- On sekiz yıldanberi; bize .• asırlar
dır tarihin kaydetmediği, zengin, saa. 
detti günler yaratan; . ve dünya millet
leri arasında;: : bize; . en şerefli millet 
yeri kazandıran ; o büyük kurtarıcı ve 
yaşatıcı aziz: Atatürkü derin tarimlerim
le selamlar, sevgili yurddaşlarunın yük· 
sek katlarına saygılarımı ıunamn. 

Y urddaşlarım: 
Yüksek dıvarlarla çevrilen .sarayııu 

vatan bilen; . benliklerini unutan köle
leriyle; vicdan ve bilgilerini ; riya, tabas
bus, ve yalana feda eden yakmlannı mil
let zanneden Osman Oğullannm sonun
cusu; 

On sekiz yıl evvel türke, türklüğe 
giydirilmek istenen kapkara e5aret kaf
tanının en büyük yardımcısı; yardakcı
sı ve parçalanmakta olan sevgili yur· 
dun üzerinde koyu bir ihanet devi kesil
mişti. 

Düşmanlar; asırlarca cehalet ve key
fi idareler ba1ına; . getirilen bendegSn 
veya kafasızlar yüzünden;.. ~ökegeL 

mckte olan Osmanlı devlet ve camiası· 
nm; bütün mesuliyetini türke yüklet
mek istiyorlardı. 

Düşman orduları; . ölüm karanlıkla· 
n yaratan bir kfibus gibi, güzel vatanm 
her k• ve bucağını tutmuşlar; mil· 
Jet ve memleketi felce uğratmışlardı. 
Türk halkına hakaret başlıca zevkli va
zif eleriydi. 

Bu işgal ordularına; arkalarını da
yayan; •• ve tarihin bize apaydın göster
diii, geldikleri yerleri unutmuı, ve ta
şıdıkları kanlarının kaynağını aramamış 

olan anasır; . Türkün aleyhine yürütü
lüyordu. 

Türk camiası içinde türk görilnen ve 
fakat aslan tUrk olmıyanlarla, bazı saf
diller; manda dilenciliğini türke bir ne
cat yolu olarak gösteriyorlardı • 

Bu sıralarda devlet idareıinin başına 
getirilenler iae, her zamankinden daha 
fena yaradıhflı insanlar; vatan ve mil
letle hiç bir allkalan kalmaımt olan kalp
si.zlerdi. 

Bu hükümetler ve onları getiren pa
dişah; müstevli diiJmanın tamamen ba
zicesi bulunuyorlardı. 

Hele sık sık cletiftirilen kabineler; .• 
biri diğerinden üatün olmak için, türk 
camiumı ezmekte yarıı ediyorlardı. 

Karde!jlerim; 
Bu elim ve feci felaket girdabından, 

kurtulmak için, sızlayan vicdanlar, dü
şünebilen dimağlar ıöndürUlüyor ;.. bu 
türk çocuklan; ha1>9e, idam sehpasına 
gönderiliyor; vcyahud yurdlan dttma 
sürülüyor, r:indanlara atılıyordu. 

Mu•ibet lavlan önüne ll*"mck için. 
Birbirini takib eden bu boğucu mU

sibet lavları önüne geçmek için ; top
suz ve tüfeksiz bırakılan ve bir avuç 
kadrosu ile kumandanları emrine bakan 
kahraman orduda ve onun ana kaynaiı 
olan fedakar millette kurtuluş umidleri 
her gün biraz daha azalmakta; •• ve vic
danlı, namuakir ferd ve cemiyetler; gam
lı, dertli, tereddüdlü idiler. 

Kanlarını içlerine akıtan bütün va. 
tandaşlar: bu acı halin göreyinde hare. 
ketsiz kalmış cesetler gibi .. biribirle
rine "Ne olacağız?,, sualini soruyorlar, 
fakat en nihaıyet işi yarma bırakıyor. 
tardı. 

Yarında doğacak beşer üstünde kut
ıt bir kudret ve kuvvet adamı aramak 
ve böyle bir varlığın vücuda geldiğini 
istemek başlıca tesellileri idi. 

Yurdda§larım; 

Kanayan kalbler, ağlayan analar, iç
lerden gelen yığın, yığın samimi temen. 
nile;. o zamana kadar az tanıttırılan 

tür.Jc kurtarcısının azim ve iradesini; • 
yüksek dehasını l.ıet.H} oı ; ona, hareke. 
te geçmek anını tacil eden tedbirler 
aldrıyordu. 

Kurtancının ya~aclığı eo 
O, artık herkes için malôm olmaya 

başlamı,tı. 

Bu kurtarıcının yaşadığı ev .. türk 
münevverleri için bir mabed, ve ço'ı 
seviştiği askerler için umumi b ir ka• 
rargfilı olmuştu. 

Kapısından içeri umudsuz girenler; 
büyük adamı gördükten sonra, t ekrar 
alevlenmiş kavi imanlarla yerlerine, \ a.. 
zifelerine dönüyorlardı. Ona bel bağlı· 

yanlar ; emirlerini, işaretlerini bekl i
yorlardı. 

Bir gün fert gibi; yalnız kendi adiy. 
le, saniyle millet sinesine atılarak iş 

görmeğe and içmiş olan Mustafa Ke. 
mal, hedefine vasıl olmak için takib e
deceği \}'Olun teminiyle meşgul iken;. 
bir tesadüf değil .. bir teveccüh ve tev .. 
cih değil; gene onun ; o yüksek di
mağın doğurduğu kıymeti yenemiyen
ler, onu, ya kendilerinin aleti olur, ve. 
ya mahvederiz zavallı kuruntuımyla o. 
na vazife vermi9ler ve lstanbuldan u
.zaklaştırıyorlardı. 

Onu sahile çıkaracak, memuriyetine 
isal edecek yaşlı ve .zayıf teknenin ne 
pusulası düzgün, ne de pareketesi var. 
dı. 

Bundan başka, o zaman kendisine 
çok samimi ve hakiki bir Uıtv>baratın 

sahibi, arkadaşı "Gitme, Kemal, ba
tıracaklar,, ihtarına karşı, " Millet ba.. 
tıyor; duramam;.. gideceğim,, cevabı .. 
nı verdi. 

Çünkü o; ''vicdanı milletinin iradei 
aliyesine tabi olarak milleti müstakil 
ve vatanı masun görünceye kadar salı~ 
mak ahdiyle'' gidiyordu. 

İstanbuldan bir avuç karargahiyle 
bindiği ve 6Üratle hareketini emretti· 
ği köhne tekne; Karadenizin azgın ve 
kudurmuş dalgalariyle göğüsleşirken 

kaptana rota çizdiren Mustafa Kemal: 
ilk hamlesiyle, onun, takibine köyulan 
düşman torpidolarından, iftiharla, gu.. 
rurla, ıürurlarla yaşadığımız bugünü 
kurtarmı,tı. 

Üç gün üç ece Karadeniz.. ... 
o~ gün, üç gece; Karadeniz; dal

galarmm beyaz köpükleriyle Bandır" 

ma vapuruna ufuklar çizerek aziz mi .. 
safirini §er nazarlardan saklarken, dör"' 
düncü pnün ,afağına doğru aakinleş
mif, Samsun limanında koruduiunu; 
meltemile selamlamıt ve selametlemiş.. 
ti. 

Kardeşlerim 

19 mayıs 1919 aah sabahı; tabiata ve 
kainata hayat ve düzen veren ve onıt 
yaşatan günet; ufuktan ebedi sönme
yen ışıklarını sevgili yurd üzerine ya.. 
yarken, Karadenizin büyük yolcusu, 
O,~ türk münciai Atatürk Samsuna 
ayak basmıştı. 

Yurddaşlarrm; 

lşte o gUndilr ki; Atatlirk; " Mu· 
kaddeı lıtlkllli milltmiz uğrunda mil
letle beraber nihayete kadar çatışacağı. 
na mukaddesatı namına" çok evvel iç
tiği andmm tatbialrtma, güzel Samtuna 
ilk acbmı atmaaiyle blflıdı. 

İşte o gündür ki; Atatürk; bu an
dım b8tiiıl vatan balkma yaydı. V c on
ları bü}'i'k tehlikeler kartıaında bulu
nan türk mcvçıacliyetinin kurtarılması 
için vazifeye davet etti. 

İtte o gündür ki; Atatürk ,yurdua 
dört çevresinde verdifi ve zaferlerle 
neticelenen muharebelerin hücum hat
larında tanıdığı temiz türk kanının, 

yüksek cevherine, güvenerek bugünkü 
Türkiye cumhuriyetinin ilk temel ta• 
pnı attı. 

Yeni bir devir açJıyor 
İfte o gUndtir ki; Atatürk, tarihte 

ölmiyen ve ebedt ölmiyec:ek olan yeni 
bir devir açtt. Ve bu devirle bütün dün
yaya ,alnı açık, ayakta dimdik duran ve 
bütün dünyaca aaygıyle tanı!an bir 
türk dünyası yarattı. 

Onu bucün ya,atmaktadır ve ya,ata
caktır da... 

Türk tarihinin her yönden en büyük 
bahadırı ve türk uluıunun aziz Önderi; 
sevgili tAatürkün aaflığı için ömrümü. 
zü veririz. 

Ey türk eenci; ey ürk sportmeni; 
Bu, büyük gün şerefine yaptıfın 

bayramını sevgiyle kutlar ve mutlarım. 
Dünya görilp anlamıştır ki, yürüdüfün 
yol nurlu bir yoldur, ışığını en kutsal 
bir kaynaktan alan hakikat y oludur• 
azim yoludur, inan ve güven yoludur. 

Düne kadar bu yolu a rayan türk ço.o 
cuğu Atatürk terbiyesinin şiarında onıı 
buldu, o gündenberi olgun dimağla ile• 
ri ve yukarı bakarak durmadan ilerle• 
me ve yükselmektedir. 

Ken :lini, seni her yö d n gii~lü vo 
(Sonu 5 ıncı ) 
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kudretli yapan bilginin ve tabiatın kay. 
naklan içine bırak. Bilgi; yüksek cevhe
rindeki mevcud dehanı açsın. Atatürk 
gibi dünyaya örnek ol. 

Tabiat ayrılmaz yoldaşın, sevgili ar
kadaşın olsun. 

Güneş seni tunçlandırsın; dağ, su, 
kollarını, bacaklarını çelikleştirsin. Yük
seklerde süzülecek çelik kanatlarını; .. 
gökler hürmetle selamlasın. 

Çocuklarım; 

Yarının Türkiyesini kuvvetli ve kud
retli kafalariyle idaresine alacak olaiı 
sizlere; uzun sağlıklar; bitmiyen sağlam
lıklar ve her ileri yürüyüşünüzde zen
gin verimli başarılar dilerim. 

B. Hüsnü Göksel'in nutku 

B. Cevad Gürerden sonra kürsüye 
gelen B. Hüsnü Göksel güzel bir nutuk 

söylemiş ve demiştir ki: 
- Arkadaşlarım l 
Bugün, osmanlı imparatıorluğunun 

harabeleri içinde, Büyük Önderin Sam· 
suna çıkrnasile türk tarihinde yeni bir 
devrin açıldığı gün .• 

Bugün, türklüğün makus tarihinin 
lehine dönerek hiç umulmıyacak bir va
ziyette, garbın türk mucizesi diye an
dığı parlak utkuların başlangıç günü .. 

Bugün, türk milletinin, kendi mu
kadderatına hakim olarak egemenliğini 
elinden almak istiyenlere onu vermiye· 
ceğini isbata karar verdiği gundür. Bu 
mutlu günün 18 inci yıldönümünü yaşı
yoruz. Bayramınız kutlu olsun. 

İnanıyorum ki o gün her türkün ağ. 
zmda şu cümleler dolaşıyordu: Mustafa 
Kemal Samsuna çıkmış, ve inanıyorum 
ki o gün her türk heyecan ve sevinç ~
çindeydi. Çünkü türk ulusu onun bır 
yerden bir yere gitmesinin ne demek 
olduğunu çok iyi bilir. Ve her şeye ha· 
zır, işaretini bekler. İşte, 18 sene evvel 
onun bir işaretiyle Akdenize varan kah· 
ramanlar ,bu günü jimnastik bayram~~
larak bize hediye ettiler. Spor tarıhı
mir:, bizi hakkiyle öğündürecek kadar 

parlaktrr. 
Daha uçmanın rnasa!Jarda geçtiği 

bir devirde İstanbul boğazını havadan 
geçen hezarfen Ahmed Çelebi tür~ de
- ·1 .d. ? Türkler :kadar kim ata biner, 
gı mı ır. . .... ~ t-
k" . "t atabilir. Kabiliyetıroı.zı ogre 
ım cırı . .. .. ere gere 

mek istiyenlere, göğsUınu.zu g 
kıvançla, biz yıllarca Asyada at koştu:
muş bahadırların, Viyana kapılarınıKdı· 

· ı · "ki haftada o-dikliyen baltercı erın, 1 . .1 . 
devrımcı erın 

catepeden Egeye varan . 
A kı.,rnnz derım. 

evladıyız, A t :::türk çocu -·ı - ' 
. S cularımız as-

Biz asker mil.ietı~. Pof 
ker sporudur. Tel örgüleri aşm~~ı~r, 

· · bılırız. 
hendekleri atlamasını çok ıyı . . 1 
D . . . 1 hareketırnız e 
aıma bır daıma top u V 

.. .. .. k h. b"r şey yoktur. e onumuze duraca ıç ı 

bu birlik, iş ve ülküdedir. . 
d .. ·· cemız

Her hareketimizde, her uşun 
de, onun sesini duyarız: 

Ey türk gençliği 1 
Birinci vazifen türk istikHilini, türk 

cumhuriyetini ilel:bet muhafaza ve mü
dafaa etmektir. Muhtaç olduğun kud
ret damarlarındaki asil kanda meVt:Ut· 

tuı·. 

Bugünkü gençlik, bu sözlerin mana
sını iyice anlamış, o uğurda varını 11er• 

meğe hazırdır. 

Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar 1 

Var olsun Atatürk ı Var olsun türk or

dusu ı 

Arnavudluktaki isyan 
tamamen bastırıldı 

Tirana, 19 (A.A.) - Delvinanın da 

işgalinden sonra, bütün isyan mahallele

ri hükümetin eline geçmiş bulunmakta

dır. Halk, hükümetçi, kuvvetleri sevinç

le karşılamıştır. Edhem Totonun karde• 

§inin ölümünden sonra amcası da dün 

intihar etmiştir. Ussatın şefi olan Eteın 
Toto ise, ufak bir grup ile Gusınara

ya doğru firar halindedir. 

Asiler muhakeme olunacak 
Tirana, 19 (A.A.) - Ergiride husu• 

si bir mahkeme kurulmuştur. Bu mah· 

keme, isyan hareketine iştirak edenleri 

muhakeme edecektir. 

Temizleme harekatına devam olun

maktadır. Asilerin bir kısmı, Kurvelesi 

tnmtakasına sığınmağa teşebbüs etmiş
tir. Jandarma kuvvetleri, bunların peşi
ni bırakmamaktadır. Sevoasyter civarın· 
da vukua gelen bir çarptŞmada bir 3an· 
darına ölmştür. A'li sefleriuden eski jan. 
c'~ ıa yüz başısı İsmail Gilbogadu tev-

(Başı ı. inci sayfada) 

haren hazırlanan büyük töreni görmek 
için stadyoma doğru akın ediyorl~rdı~ 

Saat on ikiye doğru~ mekteblıler.ın 
. d ~ gıt 

ve sporcuların halkevıne ogru .. .. -
tiklerini gördük. Halkevini__n ~nu~-
d k . k .. "'k meydan yarıma dogru uç b. e ı uçu .. b"' 
ne yakın kız ve erkek genç ve gur u~ 
türk çocuklarile dolmuştu. Bu.:a.~~ı 
toplantının ve stadyoma kadar yuruyu-

. dilen Ankara 
şün idaresıne memur e . 

"f ı:nu··du·· r muavini B. Fend Karslı 
ınaarı . .. 
sa~ a sola koşarak gruplara krokıye go· 
re gyerlerini gösteriyor, içtimaın munta
zam olması için çalışıyordu. 

B. küsür kız ve bir o ka~r erkek 
ın fl 

talebenin toplantısı sona erin:e ka ı c 
harekete geçti. Program dakıka şaş
maksızın tatbik edilmişti: Saat tam 

12.30 du. . 
En önde polis süvari m~fre.~esı va:· 

. d rma süvarı rnufrczesı 
dı. Onları Jan a 
takib ediyordu. Sekizinci tüme~ band~-
,su milli marşlar çalarak gençlık kaf -

,. "' ""punuo uıuıs~ı 
-e,ııl[ l(ı?Jı«eg ·npJOa!P!.o • .. .. . . k 

Sı çelenk taşıyan gençler ve kız me -
' f 1 · 1 nazar tebliler muntazam kıya et erıy e -

ları üzerlerine toplayarak muntazam a-

dımlarla ilerliyorlardı. . 
- 1 · de müstekıl 

Bundan sonra on enn 

J
·andarma. bölüğü mızıkası buluna~. e:

. ı d Yarının umı-
kek talebeler gelıyor ar ı. .. . 

. . · Ankara kulublerı
di olan gençlerımızı 

b O
rcular takib ediyorlardı. 

ne mensu sp 8 - ·· .. .. d de Ankara ucu 
Sporcuların onun e 
kul ""bümüzün mızıka takımı ~ardı. . . 

u k" ·1·k cephe ve 12 kişilık derınlık-6 ısı 1 1. 
te tak~lar teşkil eden Ankara genç 1-

ğinin Halkevinden Ulus meydanına ka
dar geçişleri caddeleri doldura~ . hal-

kd . sevgı ıle sey-
k ız tarafından ta ır ve 
ını k alkı..:Janmıştır. 
dil · ve coş unca :s 

re mış k m1 biribirini 
Y"' .. yüş kolunda ta ı ar 
b~: adım mesafeden takib ediyorlar 

l k hı·,. bozu1mıyordu. Beden 
ve bu ara ı :s • • •• 

b
. . muallimleri mekteblılerın uç 

urzy~ı d 
adım ortası iJersinde yürüyorlar ı. 

Ulus meydanında: 
. . . . . . ., koJ 11 Halkevi - Atilla Bu yuruyuy 

caddesi - Sergievi köşesi - Bankalar eıa<J. 
desi. yoliyle Ulus meydanına geldiler; 
Anıtın etrafını çep çevre sardılar. Hep 
bir ağızdan İstiklal marşını okuduktan 
sonra Atatürk'ün heykeline çelenk koy-

dulıar. 
Buradaki merasim bittikten sonra 

gene aynı yürüyüş srrasiyle İstasyon cad

desi _ Kamutayın köşesi - Akköprü yo

lunu takib eden kafile stadyoma girdi 

f kulesi gerisinde yerlerini aldı. 
ve şere . 
Kol amiri B. Ferid Karslı burada vazı-

. . Gazı· lisesi müdür muavini B. Ce
fesını 

lale devretti • 
Cimnastik hareketlerine işt.irak ede-

cek talebeler burada kendileı:ne a~ı-

b··ımelerin altrna cimnastık elbıse-
1an o . . k .. 

. • .. tüne giydıklerı ca et ve go-
lerırun us . . 

1 
. . koydular. Gençlerımız tıam 

gvüslük erını 

15 
de şeref kulesi altındaki kapı-

saat · h bu-. . girecek vazıyette µır 
dan ıçerıye 
luouyorlardı. 

Stadyomun umumi manzar~sı 
A kanının güzel eserlerınden 

Bymdır od dün seyrine doyula· 
b 
.. olan sta yom, • . 
ırı . .. llikte idi. Ankara vah 

cak bır ~e . mrya .. B Tandoğanın davetlı. 
belediye reısı • d ve alıl sabah saat dokuz an 

· lan ankar ar ~ sı o . h ketlerinin yapılacagı 
itibaren ıdrnan are 

d 
ına taşınıyorlardı. 

sta yo d d saat . . . ki i alan sta yom a, 
Yırmı bın ş v b" hesabla bu 

v en aşagı ır ' 
on beşe dogru, bulunuyordu. Bakanlan-
yekiln dotınuŞ kordiplomatiğe ve 

ebuslarrınıza, 
mıza, ın d oııammza ayrılan 

.. ..k büküm.et a a . d 
buyu 1 tribün de vaktın en 
2000 kişilik kapa ı ' 

el er kaıınamıştı. 
e'<IV ' Y . . aha kendisini 

Ortada ycşıl çı.cnen s ' . 
kalabalık tribünlerın orta-

çerçevel~yen başlayacak idman ha
sında, bıraz sonrab. aziyette idi .Kol-

1 · hazır ı.r v 
reket erme zı kordela takmış alakalı me-
tarrna kır~ 1 . derek son hazırlık· 
rnurlar saga so a gı if ınü-

1 d Ankara ınaar 1 da uğra§ıyor ar ı. .. 

d~. .. B Rahıni Vidinel ve stadyorn mu-
uru • . B""key memurlarına son 

dürü B. Kenm u 
emirlerini veriyorlardı ba 

y ·1 abanın kenarında kırmızı y· 
eşı s 1 idman hareketle-

rag- rmıza sa rılm:ış o an 1-:;. 
v ahsus ........ 

. . 1 dasııu vermege m 
rının cuman 'b.. ünün altın· 
sü bulunuyordu. Şeref trı un 'k 

k dyosunun mı ro-
d k. balkonda An ara ra .. 

a ı .. .. .. 14.30 dan ıtıbaren 
fonu gorunuyordu. ıar· l bütün 

İ bul radyo ıy e 
Anka~a ve sklt~en spiker vazifesine ha
tezahuratı na e 
zır vaziyette idi. 

ULUS 
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Dünkü atletizm müsabakaları 

lstaubul üç Ankara bir 
birincilik kazandılar 

İlk defa olarak Ankara • İstanbul • 
İzmir bölgeleri arasında tertib edilen 
atletizm müsabakalarının birincisine 
dün, idman şenliklerinden sonra baş. 
landı. Her sene aynı tarihte ve Ankara 
stadyomunda yapılacak olan bu müsa
bakaların bir kısmına da bugün stad
yomda devam edilecektir. 

İdman şenliklerinden sonra vaktin 
dar olması yüzünden, dün ancak dört 
müsabaka yapıldı. Her müsabakaya her 
üç şehirden ikişer atlet iştirak edecek, 
birinciler 10, ikinciler 6, üçüncüler 4, 
dördüncüler 3, beşinciler 2, altıncılar 
birer sayı alacaklardır. Bu suretle en 
çok sayı toplıyan şehir atletizm fede
rasyonunun k0ıyduğu kupayı kazana.. 

ca~tır. 
Dünkü yarışlar muntazam ve heye.. 

canlı olmuş, Ankara bir, İstanbul üç 
birincilik kaıanmıstır. Koşu pistinin 
henüz yeni yapılm.ış ve çok yumuşak 
bir vaziyette olması, bilhassa yağmur
la bir parça daha yumuşamrş bulunması, 
istenilen derecelerin elde edilebilme
sine mani olmuş.tur. Maamafih, lstan
buldan Recebin 1500 metredeki derece· 
si mevsim başı olmak dolayrsiyle şaya.. 
nı takdirdir. !stanbulda 54 metre cirid 
attığım duyduğumuz istanbullu Rasi. 
min burada bu dereceyi tutamıyarak 47 
metrede kalışı, yol yorgunluğundan ve 
çimenli sahaıya alışkın otınaınasından 
ileri gelmiş olsa gerektir. 100 metrede 
İstanbulun galibiyeti beklenirken anka.. 
ralı İhsanın rakiblerini geçmesi de gü
nün güzel sürprizi oldu. 

Her müsabakaya ikişer atlet girdiği 
halde, cirid atmaya yalnız İzmirden iki, 
İstanbul ve Ankaradan birer atletin 
girmesini doğru bulmadık. Uzaktan 
gelmiş olan İstanbul. belki bunu haklı 
gösterebilir. Fakat, kendi stadında mü.. 
sabaka yapan Ankaranm hi~ bir maze
ret göstermeğe hakkı olamaz. 

4 X 400 metre bayrak yarışı, büyük 
alaka celbetmiştir. B11 yarışta Galib, 
Mehmed, Faruk ve Füruzandan yani İs-.. ·----·---Kamutay başkanı ve Bakanlar 

geliyor 
Saat on bc~e doğru başta Kamutay 

bartkaru B. Abdülhalik Renda olduğu 
halde, bakanlarımız. siyasi müsteşarlar 

ve diğer büyü.lderimiz gelmeğe başladı· 

lar. Saat on beşte stadyomu dolduran 
binleıce insan başlayacak büyük töre. 
ni seyretmek için vekar ve sükfüıetle 
bel:liyorlardı. 

Bu saatte birinci orta mekteb uıil
diiril B. Feridun Dündar hareket ku

mandasını verdi. Şeref kulesi gerisinde 
kumandayı bekliyen yürüyüş kolu içeri 

girmeğe başladı. Bandoyu takib eden 
kolun en önünde bayrak latası vardı. 

Onları kız talebeleri takib ediyorlardı. 
Arkasından erkek talebeler ve sporcu· 
lan01Iz geliyorlardı. 

Pisti takib eden yüri.ıyü§ kolu çok 
beğenilen bir yürüyüş.le geçid .. emıin.i 
tamamladı ve takımlar alanın ortasında

ki yerlerıni aldılar. 

lsti.klôl marşı ıöyleniyor 
Bundan sonra erkek lisesi beden ter

biyesi muallimi B. Mahmudun kumandası
na uyan mektebliler ve sporcular bando-

ya uyarak İstiklal mal"§ını okudular. Tri
bünleri dolduran kalabalık da kendileri
ne uyunca Ankara semalanm gür ve çok 
uzaklara akseden sesler kapladı. Ankara 

nüfusunun dörtte birini toplayan stad
yomdan İstiklal marşımız bir tek ses 

"bi etrafa yayıldı. Bu srrada Şeıef ku· 
fes.ıne türk bayrağr çekilmiş bulunuyor
du. Ticaret lisesinin izcileri muallimleri 
B. Cevadın idaresinde &elam resmini ifa 

ediyorlardı. 
İstiklal marşı söylendikten sonra, 

dahiliye vekilimiz parti genel sekreteri 

B. Şükrü Kaya_ günü açan b~.Y~ n~-. 
tuklarını söyledıler. Bunu, bugunun millı 
tarihimizdeki büyük ehemiyetini ve de
- . . tebarüz ettiren, Bolu mebusu B. 
gerını . . 
Cevad Abbas Gürer'in nutku ~~ki~ c:~ı. 
Erkek lisesi talebesinden B. Husnu Gok
sel de hislerini ifade eden söylevini ver-

tanbulun 4 kuvvetli, 400 üncüsünden 
mürekkeb olan takım rakiblerini mü
him bir farkla geçmi~ ve yarışı iyi bir 
derece ile bitirmiştir. 

Teknik dereceler şunlardır: 
100 metre: 1 • İhsan (Ankara). 2 -

Haluk (İstanbul). 3 • Cemil (İzmir). 

4 - Hasan (Ankara). S - Nazmi (İstan
bul). 6 - Asını (İzmir). 

Ankara: (13). İstanbul (8), İzmir (5) 
sayı. Derece: ll,8 saniye. 

1500 metre: 1 - Receb (İstanbul). 2 _ 
Rıza Maksud (İzmir). 3 • Galib (An.. 
kara). 4 • İbrahim (İstanbul). 5 - Mit. 
hat (Ankara). 6. (İzmir). 

İstanbul: (13), Ankara (6), lzmir 
(7) sayı. Derece: 4 dakika 20 saniye 

2/10. 
Cirid atma: 1 • Rasim (İstanbul). 

2 _ Salahaddin (Ankara). 3. Salih (İz
mir). 4 - Suha (İ&m.ir). · 

İstanbul: (10), Ankara (6), İzmir 
(7) sayı. Derece: 47.25 metre. 

4 X 400 metre bayrak yarışı: 1 • 1s
tanbul. 2 - Ankara. 3 - İzmir. 

İstanbul (20), Ankara (12), İzmir 
(8) sayı. Bugünkü neticelere göre: İs. 
tanbu1 51 sayı ile birinci, Ankara 37 sa
yı ile ikinci, İzmir 27 sayı ile üçüncü 

gelmektedir. 
Bakalım bugünkU yarışlardan sonra 

vaziyet değişecek mi? 
Bugün: 200 - 400 • 800 • 5000 metre 

düz, 110 manialı, yüksek, uz-un, üç a
don atlamalar, disk ve gülle atmalarla 
4X100 bayrak yarışları yapılacaktır. 
Müsabakalar herkese açıktır, istiyen 

~eyre gelebilir. 

Kızlarımu masırula 
Dünkü müsabakaların bir hususiyeti 

de, Ankarada ilk defa olarak genç kız.. 
lamnız arasında yapılan 75 metrelik 
sürat koşusu idi. Gazi Terbiye Enstitü
ailnün ~den terbiyesi şubesi talebeleri 
arasında yapılan bu müsabakada 11 sa
niyede Meliha birinci, Ne.zalu:t ikinci, 
Maide Uçündi oldular. .... -··· .. __._.... .. 
elikten sonra Musiki muallim mektebi ta. 
lebeleri bando ile beraber sporcu marşı
nı okudular. 

Atatürk'e bağlılık andı ifiliyor 
Mari bitti. Kız lisesi son sınıf tale

besinden Bn. Melahat Savtekin kürsüye 
geldi. Arkadaşlarını Atatürk'e bağhlık 
için and içmeğe davet etti. Meydanı dol
duran gençlik tarafından tekrarlanan 
şu and, uzun ve sürekli alkışlarla karıı-

landı: 

"EY V ARLIGIMIZJ .. 
YARATAN .. SEVGiLi.. 

ATATÜRK .• 
Açtığın yolda, kurduğun ülkü

de, gösterdiğin amaçla, hiç ~ur
madan yürüyeceğimize and ıçe-
riz.,, 

On binlerce halkın sevgi ve 
aaygı telpcJlan 

Dün gençlik ve spor bayramı mü· 
nasebetiyle stadda idman şenliklerine 
başlanırken merasime iştirak eden bin 
kişinin imzaladığı şu dilekçe okunmuş, 
stadı dolduran on binlerce halkın coş
kun tezahüratı ve alkışlariyle karşılan-

mışttr: 

19 mayıs gençtik ve spor bayramını 

kutlamak için Ankara stadyomunda top. 

}anan halkın heyecan ve minnetini ifa

de eden aşağıdaki tebriklerimizin P:ta
türke ve ınilli hakimiyetin mümessilı o-

lan Kamutayın başkanı Abdülhalik Ren· 

da ve Atatürkün ideal mücadele arka

daşı ve direktiflerinin en muvaffak ba

şarıcısı Başbakan 1sınet İnönü?: arzını 
Dahiliye vekili ve C. H. Partısı gend 
sekreteri Şükrü Kayadan Eleriz. • 

Atatürk, Cumhurreiıi 
Çankaya 

Bundan18yil önce vatanın ufukların. 
da ve milletin ruhunda bütün ıimiıl 
ısıklau :söndüriildiiğü ve ycsın, çnre i Jj. 

tin knra .kabusu bütün yiire.kleri sardı~ı 
zaman. içinde ta~rdıgı irıan, irade ve 
sevgi güneşini, saltanat ve lıi/fıfet reji. 

B. Abdülhalik Renda 
B. M. Meclisi Reisi 

Milli hakimiyetin ve milli iradenin 
ve milli kurtuluş cidalinin başlangıcı 

olan 19 mayıs gününde inkılabımızm 

en manalı eseri olan Büyük Millet Mec• 
Jisinin sayın Ba§k4nrna derin saygı ve 
sevgilerimiri sunmakla bahtiyarız. 

lımet lnönü 
Ba,bakan 

Atatürk rejiminin en muvaffak ba. 
şarıcısı Başbakan ismet lnönii'ne, yo. 
rulmak ve yılmak bilmez çalışma ve ya. 
ratma aşkının daima muvaffak eserleri 
öniinde §Ükran ve s:ıygımızı bir daha 
tekrarlamak için, bu mutlu günü vesile 
addederiz. 

Bundan sonra, yürüyüş sırasiyle er. 
kek talebeler koşar adımla alam terkct.. 
tiler. Kız talebelerimiz çok muvaffakL 
yetli geçen beden hareketlerini yaptı
lar. Bu hareketleri kız Hsesi beden ter
biyesi muallimi Bn. Mediha Onat ida
re etti. 

Onlar alanı terkettiler. Bu sefer An. 
kara erkek lisesi beden terbiyesi muaL 
limi Mahmudun kumaoda:;iyle erkek 
talebeler gösterilerini tamamladılar. İn. 
tizam ve güzellik itibariyle erkek taJe. 
bclerimiz de kızlarnnız kadar muvaf

fak oldular. 
Ankara orta tahsil gençliğinin id

man hareketleri bitince yüksek zir.aat 
enstitüsü ve ondan sonra Gaı:i terbiye 
enstitüsü beden terbiyesi şube-si talebe. 
Jerinin jimnastik ve oyunlarını zevkle 
seyrettik. Aletli ve alet'siz yapılan bu 
hareketler çok takdir edildi ve mekteb. 
lilerimiz günümüzü heyecanla gcçir
meğe vesile verdiler • 

Bu arada Ankara kulüblerine men. 
ıub güreşçilerimiz de gösteriş müsalıa.. 

kalan yaptılar. Bilhassa olimpiyadlar
da dünya üçüncülüğünü kazanan Mer· 
sinli Ahmedle milli güreş takımın. 
dan Ankaralı Hüseyinin müsabakası 

çok alkışlandı. 
Günün prognmı üç şehir arasında 

yapılan atletizm müsabakalarcyle 1tona 
erdi. Bir ağızdan onuncu yıl marşınr 
okuyan halkımız stadyomdan geçirtdik
leri günün nefC ve heyecaniyle ayı rl. 

dılar. 

Bütün orta mekteb, lise mildür, mü-

dür muavini ve muallimleri, talebeleri 

de kendilerine düŞen vazifeyi hakkiy

le yerine getirıni~lerdir. Kültür Baka

nımız da : 
.. _ Çalıştıkları nisbette muvaffak ol. 

muşlardır. Gelecek sene daha güzel ya.. 

pacaldarına inammız vardır.,, sözleriy• 

le muallim ve talebelerimizi daha çok 
çalışmağa teşvik etmişlerdir. 

Hatay 
anayasası 

( Başı ı. inci sayfada ) 

itbirliği, Milletler cemiyeti konse
yinin karar ve tavıiyeleri, ekalli
yetler, gümrük idaresi, ekalliyetle
rin idaresi, İskenderun limanı, pos
ta ve tel münakalatı meriyete gir4 

me tarihi. 
Ana yasa projesine gelince, bu da 

~u noktaları ihtiva eylemektedir: Umu- . 
mi hükümler, kuvvetlerin te§kili, teşrii 
kuvveti, icra kuvveti, adliye kuvveti, 
hukuku esasiye. 

Bir de bunlara dil meselesinin ve 
tahdidi hududun ilavesi Hizım gelmek. 

tedir. Burada dönen şayialara göre Me.. 

ncmı:ncioğhı Hataycla türk dilinin üs. 
tün bir lisan olması Milletler Cemiyeti 

kararının muktezasın<lan olduğunu ile. 
ri sure ek tüık ve arab dilleıi arasında 
gayri tabii bir mıısavat kunılnıasııu re<l .. 

detmı tir. l csele 27 sonka-

mm t rihli 

de olarak l..ı ı d a 
lıalledilmelt 1 ıın 

ir ı hiy tin. 

ra 1 n 
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PH co radvolarını bizden aravın Halil Nacı Anafarta1ar Caddesi 
No: 111 Telefon. JZ!O 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma ı 
Komisyonu llanları ----- İLAN 

1 - Eksiltmede olan işler: Pınar hisarın seksen bin ve klrk bet 
bin ve AlpuJlunun yetmi yedi bin kilo sığır eti. 

2 - İhale kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. . 
3 - Pınarhisar etlerinin tutarı otuz altı bin iki yüz elli lıra Al

pullunun et tutarı da yirmi bin yirmi liradır. 
4 - Pınarhisar etinin ilk teminatı iki bin yedi yüz on dokuz lira 

Alpullnnun teminati da bin beş yüz iki liradır. 
5 - Alaylara ait etlerin ihaleleri ayrı ayrı 21 mayıs 937 cuma 

günii saat 14, 15 de yapılacaktır. 
6 - Şartnameler arzu edenlere hergün vize satın alma komis -

yomır.tla gösterilmektedir. (1127) 1-1960 

BİLİT 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 4800 kilo kaşar peyniri 

28. 5. 937 cuma günü saat on beşte açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Kaşar peynirinin tutarı 2688 lira olup muvakkat teminatı 

201 lira 60 kuruştur. Şartnamesi her gün komisyonda görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve te

ıninat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın al-
ına komisyonuna gelmeleri. (1201) 1-2069 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 14200 kilo beyaz peynir 

27. 5. 937 perşembe günü saat on beşte açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Beyaz peynirin tutarı 4970 lira olup muvakkat teminatı 372 

lira 75 kuruştur .Şartnamesi komisyonda her gün parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlariyle yazılı gün ve saatte levazım amirliği satın 
alma komisyonuna gelmeleri. ( 1199) 1-2067 

İLAN 
Tekirdağ kıtalarnın ihtiyacı tir. Pazarlık günü 21 mayıs, 937 

lbulunan 125 ton sığır eti ile Mal- cuma günü saat 16 da Tekir~a
kara kıtaatının ihtiyacı bulunan ğında tümen satın alma komıs.. 
70000 kilo sığır eti kapah zarf- yonunda yapılacaktır. Tekirdağ 
la münakasaya konmuş ve ihale kıtaatının muvakkat teminatı 2250 
gününde talip çıkmadığından pa· lira Malkara kltaatına aid ola
zarlıkla ıhalesi tekarrür etmiş. nın 1155 liradır. (1249) 1-2140 

!LAN 
1 - Niğde ve Yozgad garnizonlarında bulunan kıtaların bir sene. 

'ik ihtiyacı olan 530 ton ekmeklik un kapalı zarf usulü ile eksilt
'1eye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen 58300 lira olup ilk teminatı 4372 lira 50 
kuruştur 

3 - Eksiltmesi 11. Haziran. 937 cuma günü saat 15 de Niğde 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. İ:steklilerin teklif mektup -
larını 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun olarak ihaleden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına 
vermiş olmaları şarttır. 

4 - Şartnamesi her gün parasız olarak komisyonumuzdan alı-
nabilir. (1269) 1-2188 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 

konulan 325 ton sığır etine teklif edilen fiat pahalı görüldüğünden 
bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. 

2 - İlk pazarlığı 29. 5. 937 cumartesi günü saat 11 de levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Sığır etinin tutan 81250 lira olup muvakkat teminatı 5312 
lira 50 kuruştur. Şartnamesi 406 kuruş mukabilinde verilir. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 cü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlariyle beraber yazılı gün ve saatte komisyona gel. 
meleri. (1270) 1-2187 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu birlikleri için 30000 kilo kuru fasulya 

4. 6. 937 cuma günü saat on beşte açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Fasulyanın tutarı 3600 lira olup muvakkat teminatı 270 li

radır. Şartnamesi komisyonda parasız görülür. 
3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlariyle beraber yazılı ~ün ve saatte levazım amirli· 
ği satın alma komisyonuna gelmeleri. (1261) 1-2186 

T 11';e i · c ın ıuı-iyet müddei
uınuı i i~i~den: 

Kırşehir cezaevinin bir senelik ekmeği kapalı zarf usuliyle 
6-5-937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle münakasaya konul -
muştur. İsteklilerin % 7,5 kuruş hesabiyle 450 lira teminat akçala
rını veya hükümetçe tanınmış bir banka mektubunu yatırmaları ve 
ihaleden s nra teminat akçesini iki misli olan yüzde on beş hesa -
biyle 900 liraya cıkarmaları lazımdır. -

Kati ihale 27:5.937 tarihine rzstlıyan perşembe günü saat 14 de 
yapılacaktır. İsteklilerin o güne kadar Kırşehir cezaevi komisyo. 
nuna müracaat etmeleri iHin olunur. (1275) 1-2196 

Kars Cunıhuriyet Halk 
partisi Başkanlığından : 

ı - Kars şehrincle yapılacak 49323 lira 63 kuruş bedeli keşifli 
halkevi in"a tı kapalı zarf usuliyle 14-5-937 günü ihale edilmek 
üzere uzatılmıştır. Talip çıkmadığından pazarlık suretiyle ihalesi 
24-5·937 günune uzatılmıştır. 

2 - İhale Cumhuriyet Halk Parti:.inde toplanacak ilyönkurul-
ca y-pılacaktır. ---

3 - Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruştur. 
4 - Bu ise ait proje keşif evrakı münakasa şartnamesi ve fen. 

ni şartname C. H. P. Başkanlığından parasız verilecektir. 
S - İstekli olanlar teklif mektuplarını 2490 sayılı kanuna uy

gun şekilde hazırlıyarak teminat mektuplarını ve ehliyet vesikala
rını havi bir zarf içinde muayyen saate kadar makbuz mukabilinde 
Parti Başkanlığına _verm~leri _ilan olunur. (2813) 1-2192 

Erzuruın Cumhuriyet Halk 
Partisi Baskanlı ğından : 

1 - 10 - 6 • 937 perşembe günü saat on beşte Erzurum Cuı:nhu
riyet H alk Partisi binası dahilinde müteşekkil eksiltme komısyo· 
nunc;a 65.000 altmış beş bin lira inş-at bedelli olan halkevi binası 
inşa .. tı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Evrakı fenniyesini görüp okuyarak isteyen istekliler Trab
zon ve İstanbul Nafıa Müdürlükleriyle üçüncü umumi müfettiş -
lik Nafıa Muşavirliginde okuyabılirler. 

3 - Muvakkat teminatı 4500 dört bin beş yüz liradır. 
4 - İstekliler resmi gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 sayılı nüs

has nda çıl.an talimatnameye göre 937 senesi maliyesine ait olup 
Nafıa Vekaletinden alınmış ve elli bin liralık yapı işleri yaptığına 
dair vesikasını ihtiva etmek şartiyle 2490 sayılı arttırma ve eksilt
me kımununun 32 nici maddesindeki sarahat dairesinde tanzim e· 
dece·.:eri teklif mektuplarını birinci maddede yazıh 10.6-937 per -
şeII'· e günü saat ~4 de kadar komisyona eyice mühürlü olduğu hal-
de • "'1eri lazımdır. 

5 - ; stada gecikmeler kabul edilmez. (2814) 1-2193 

lstanbul Mümessilliği: 

ANTAKYA AMBARI 
Sirkeci, Mimarkemalettin cad. 

No. 18. 
Telefon: 23075 

Beynelmilel Nakliyat 

Dünyanın her tarafındaki a
jans ve muhabirleri vasıtasile 

Türkiyeden harice 

ve 
hariçten Türkiyeye 

her türlü eşya nakliyatınız için 
Beynelmilel Yataklı Vagonlar 

Şti. Ankara muh"biri olan 

E D E 
İthalat ve İhracat Bürosu'na 

müracaat ediniz. 

Telefon: 1523 

l .. NKARA AMBARI 
UMUM NAKLlY AT EVl 

Türkiyenin ve dünyanın her tarafında ajans ve muhabirleri vardır. 
Adres: Cümhuriyet Merkez Bankası karşısında Çiçinyurt sokak No. 4 

Şehir içi Nakliyatı 

Kamyon tarifeleri: 
Belediyemizin tesbit 
ettiğ:i resmi tarifelerdir. 

Şehir içinde eşyanızı munta
zam ve emin bir halde naklet
tirmek için her türlü mesuli
yeti üzerine alan servisimizden 

ve vesaitimizden istifane 
ediniz. 

3 7 o 5 
numaraya bir telefonla derhal 
vesait tedarikedebilirsiniz. 

Marşandiz Nakliyatı 

50 
kilodan yukarı zati ve ev eşyası 
ile her türlü ticari eşyanızın 

nakli ya tında 

SEYRİ SERİ ve SEYRİ 
HAFİF 

servislerimiz sizin için 
en tatminkar bir mercidir. 

Emniyet 
Sür'at 
İntizam 

Telefon: 3705 

E D E 
İTHALAT ve İHRACAT 

BÜROSU 
Beynelmilel yataklı vagonlar 

Şirketi. Ankara Muhabiri 
Telefon: 1523 

Mesajeri Nakliyatı 

50 
Kiloya kadar olan eşyanızı 

MESAJ ERİ 
servisimizle gönderiniz. 

Çabuk ve ucuz gider 

GRUPAJ 

Çok yakında 5 kilodan hafif 
olan paketler için fevkalade 

tenzilatlı küçük koliler 
tarifemizin tatbikine 

başlıyacağız. 

Telefon: 3705 

1 
Askeri Fabrikalar Umum Miicliirlü~ü Satınalma 

Komisvonu 11:1nJarı 
-----------------

' 

Ankara Belediye Reisliği lliınlan 
---------------- ----------------

MÜ T E AH H 1 T NAM VE HESABINA 33 KALEEM İLAN İLAN 

LASTİK MALZEMESİ 1 - Yenişehirde 1082 inci ada
da 27 parselinde 55 metre mu
rabbaı Belediye mali arsa on 

beş gün müddetle açık artırma· 
ya konulmuştur. 

1 - Yenişehirde 1046 ıncı a
dada 7 parselde 10 metre murab
baı belediye malı arsa on bet 
gün müddetle açık artırmaya ko. 
nulmuştur. 

Tahmin edilen bedeli 3400 lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
yazılı malıeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alma 
komisyonunca 7. 6. 937 pazartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 255 lira ve 2490 numaralı ka· 
nunun 2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte ko -

2 - Muhammen bedeli 165 li. 
radır. 

2 - Muhammen bedeli (150) 
liradır. 

misyona müracaatları. (1263) 1-2184 3 - Muvakkat teminatı 12,37 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (11,25) 
liradır. -----------

Gönen Belediyesinden: 4 - Şartnamesini görmek isti
yenler her gün yazı işleri kale. 
mine ve isteklilerin de 1 hazi 
ran 937 salı günü saat on buçnuk
ta belediye encümenine müraca-

4 - Şartnamesini görmek isti· 
yenler her gün yazı işleri k.al~ 
mine ve isteklilerin de 1 hazıran 
937 salı günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaat-

Gönenin hali hazır haritalarının yaptırılması meskun yerlerin 
hektarı 18 lira gayri meskün yerlerin hektarı 13 lira muhaırunen be
delle ve tahminen iki yüz hektar olarak münakasaya verilmiş 
15-5-937 tarihinde saat 10 da ihalesi kararlaştırılmıştır. Talip çık • 
madığmdan 25-5-937 salı ğünü saat 14 de ihale edilmek üzere mü. 

atları. (1245) 2138 ları. (1246) 1-2139 

nakasa temdit edilmiştir. {2818) 1-2195 

Myon ilbaylığından: . 
Satılık otomobil 

Yepyeni Plimut markalı bir 
taksi satılıktır. lstiyenler Yeni 
Sinema karşısında Altınışık sa -
hibi B. Kazım'a müracaat etme-
lidir. 1-2189 

l\.iRALIK -r Müstakil Ev 
Yenişehir okula sokağın 

da 5 odalı müstakil ev. Hazi 
ran taşında. Telefon 1990 a ı 
sorulması. 1-21t"O 

im ............... ... 

Türl{ Philips l,td 
Sirl{cti Ankaı·a , 

Sul)esinclen: 
' Radyo işlerinden anlayan bir 

teknisiyene ihtiyaç vardır. Mü
esseseye müracaat. Telefon: 3722 

- Bankalar caddesi -12174 

Kiralık Bağ ve 
Hane 

Keçiörende Eczacı Şevket 
bağı namiyle maruf altı odalr bü
yük salonlu her türlü konforu, 
akar suyu, on iki dönüm üzüm
lük ve meyva ağaçlarını havi ha
ne ve bağı kiralıktır. Bekçi Ali
ye ve 2521 numaralı telefona mü-

1 
racaat. 1-2131 

Satılıl{ Arsa 
Yenişehirde 25 metre ge· 

nişliğindeki yeni yol asfaltı 
üzerinde cephesi 20 me •• ~ o -
lan ve mikdarı ( 144 7,5) met -
re bulunan arsa satılıktır. le
lefon: 2640 

1-2149 1 
Satılık Hane 
Yenişehirde 1nkıHib sokağın· 

da beş odalı 13 N. hane satılık
tır. İstiyenler içindekilere mü
racaat edebilirler. 

Telefon No. 3231 1-2126 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Başmuharrir Muavini Na· 
suhi BAYDAR 

Umumi neşriyatı idare 
eden Yazı İşleri Müdürü 

1 
Mümtaz Faik FENİK. 

Çankırı caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

1 Satılık Ya tak 
Odası Takımı 

1 _ Muhammen bedeli yedi bin lira olan yetm~ş ton . !'fotorın 
28-mayıs-937 cuma günü saat 16 da kapalı ~arf usulıyle Vılayet en
cümeninde kati ihalesi yapılmak üzere eksıl~eye konulmuştur: 

2 _ Eksiltmeye girmek istiyenler 525 lıra mu~akkat temınat 
verecekler ve teklif meictuplarını yukarda yazılı gun ve saate ka • 
dar vilayet encümen reisliğine vermiş olac_akla~~ır , . . .. • 

3 _ Bu işe ait şartname vilayet elektrık muessesesı dırektor 

lhlamur üstüne limon kap -
lama yeni bir yatak odası takımı 
satılıktır. 1stiyenler 1smetpaşa 
caddesinde Bakkal Cemal'e mü· 
racaat edebilirler. 1-2182 liiğünden bedelsiz olarak verilir. (1191) 1-2065 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 
Muhammen 

Muhammen K' as Vakıf 
Vakıf ır ı 

Kirası · K N Mevkii Mevkii Cinsi Lıra • o. 
Lira K. No. . 800 306 Sanayi caddesi 
1000 25 Fevzi Paşa Gara] 

tt H 

.si 
Arsa 

Dükkan Dükkan 1060 411 602 30 Ana farta 
" 350 413 

910 32 » " 3603 415 
Koyun pazarında ,, 
At Çukur han 

1200 33 ,, " ,, 250 416 
300 37 Zencirli Cami " 
325 40 '. 

" 200 417 
" 301 418 

360 42 " " .. 75 419 
250 45 " " " 300 420 
610 46 llükümet " 60 421 

1750 51 Anafartalar Mağaza 
Dükkan 60 422 ,. 315 54 Suluhan 

65 423 317 58 Cami sokak Ardiye " '' 
775 d. Dükkan 65 424 ,, " 

64 Bele ıye 210 425 Koyun pauırı 

'' Dükkan 
" " 

" " 
,, 

" " 
.. 

" 
,. .. 

" " 
.. .. ,, 

" " 
" .. .. 

350 68 Çocuk sarayı '' 160 426 " " 
180 80 Koyun pa.ı:arı " 105 432 İnce suda Ça} ır 
600 99 ,, .. " 151 434 At pazarı Dükkarı 
100 101 Pideciler " K ,. 
155 114 At pazarı .. 500 439 oyun 

115 Baraka 500 440 ,, " 
;~ 116 ,, " .. 500 441 ,. .. " 

110 117 " " ,, 225 444 At " 
60 128 'saraçla~ Dükkan 160 452 Koyun " " 

202 Türbe Oda 250 453 " ı-:v 
12 206 Etı' Mes'ut Dükkan 300 463 Ahi yakup K l 
18 207 200 19 Kalecik a ıve 
12 " " " 25 24 At pazarında Baraka 
20 211 .. ,, " 100 25 " ,, .. 
12 212 " ,. Ote'i 46 27 " " " 

102 213 " " 25 28 ,. 
2 H mam " " 

200 14 " " 145 34 " .. 
84 244 Ycğenbey Arsa 

480 36 Koyun Dükkan 
35 At da Baraka " v 

95 - pazarın Han 120 - 51 Furun aralıgı . w" 
500 - 37 Koyunpazarı _ a 65 _ 62 Ki!pan han .~ıı:ag~za 
250 - 61 Kapan han !'f agaz.. 

1 1937 gününden itibaren on gun mud -
Yukarda yazılı 66 adet akar kiraya vı:;rılmek uzerel9~; may~s g-ünü saat on beşte ikinci vakıf apartı • 

detle açık arttırmaya konulmuştur. İhalesı 211- m:f ;s-d nc~rr;, nisbetinde teminatı muvakkate alınacak
manda Varidat Müdürlüğünde yapılacak.tır: ste .ı e\ eln ıo t'.ne kadar mezkur Müdürlüğe müracaatları. 
tır. Tutmak ve şartlarını öğrenmek ıstıyenlerın ı a e saa ı (1207) 1-2081 

öksürenlPrP: KAT lAN 1-IAKKJ 

Y ENi S i N E 1\1 A 1 .. ~t\ 1( H A I ı~ 

BU GECE SAAT 20.30 DA 
Bay Naşid ve arkadaşları tarafından 

KATIRCI 

Şarkılı operet 4 perde 
Bay Naşit KATIRCI rolünde 

GÜNDÜZ 

BlR KADIN YALANI 
Loretta Young - Franchot Tonne 
İlaveten: OBERN'nin II ci uvertürü 

BUGÜN BU GECE 

Türkçe sözlü ve şimdiye kadar ilk 
defa çevrilen büyük milli film 

TÜRK İNKILABINDA TERAKKİ 
HAMLELERİ 

HALK MATİNESİ 

12.15 de : 

B A S K I N 

HER İKİ SİNEMADA PROGRAMLARA İLAVETEN 
19 MAYIS münasebetiyle sureti mahsusa da çevirilen Gençlik ve Spor Filmi 



20. 5-1937 

N ~kliyat ilanı 
Ani{ ara İnhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
hi Bili, .Çubuk.. Haymana, Beypuarı, Ayaf, Nallıhan, Keskin İn· 
t'' ~rlar ıdarelerıne bir ıene müddetle nakledilecek dolu mamul 
utun ve içki aandıklariyle ispirto bidonlarının nakliyat iti ayrı 
ayrı açık ek.ıiltmeye konulmuş.tur. 

.. ~çık ekııltme ve ihalelerinin 26 mayıı 937 tarihinde çarpmba 
g~!'u ~t 15 de Başmüdürlüğümüzde müte,ekkil komiıyonda icra 
c .1lecegınden taliplerin bedeli muhamminin yüzde yedi buçuk te
~natı ~uvakkateleriyle birlikte tayinedilen gün ve saatte komiı • 
Y na. m!1racaatları ve tartnamelerini okumak ve fazla malfimat al· 
~ak ı~t~ye~lerin her gün bafl?lüdürlüğümüz satıJ fUbesine ve ma-
allerı ınhısar memurluklarına mdracaatları ilin olunur. (1162) 

- ı 2002 

Giresun Belediye Reisliğinden: 
.1 - Giraun vilayet merkezine dikilecek Atatürk hcykeJinc ait 

resım ve proje 1 eylfıl 937 tarihine kadar müsabakaya konulmuştur. 
d ~ - .!f ey~.el ~ört k~şeli bir kaide üzerine .konulacak v~ bu kaı
enın dort koşesıne Gıresunun milli savaştakı durumunu ıfade e -

decek hatıralar tesbit edilecektir 
3 - Bu heykel ve kaidesi içi~ kırk bin lira aarfedilecektir ... 
4 - Yapılacak proje ve maketin büyüklüğü ittirak edecek mu-

tehassıılar~n takdirine bırakılmıttır. . .. 
5 - Müsabakaya yerli ve yabancı mütehassıslar gırebıhrlcr. 

~alnız, Güzel Sanatlar Akademisinden mezun bulunmak ve bunu 
bır vesika ile isbat ctmit olmak ıtzmıdır. . 

6 - M~abakaya gireceklerin ı . eylfil - 937 günlinc kadar G~
r.esun Belcdıyc reisliğine gönderecekleri proje ve maketler Dahı
~ı~e Vekaletine sunulacak bunlardan birinciliği kazanana (500) ve 
ıkınciliği kazanana da (2SO) lira ikramiye verilecckt~. . ·~· 

.. 7 - Daha fazla izahat istiyenlcrin Giresun beledıye reıslıgıne 
_!!luracaatları ilin olunur. (1123) ı-ı944 

Bursa Ceza Evi Direktörlüiünden: ...... 
Burliıl cezaevinin 937 senesi haziran iptidasından 938 .ıen~i 

mayıs sonuna kadar bir senelik ekmeği aşağıdaki prtlar daıresın-
de eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İlin müddeti 6-5-937 tarihinden 26-5-937 tarıhinc kadar. de-
v~ cd_ip 26. 5. 937 çart:unba günü saat 16 da kapalı zarf usulıylc 
Muddcı umumilik dairesinde ihalesi yapılacaktır. 

2 - Ekmeğin beheri 960 gram itibariyle her glin en az 300 ve 
en çok 900 ekmek tcslimcdecektir. 

3 - Ekmek belediyenin piyasaya çıkardığı ikinci nevi ekmek 
?l~ca~ ve safi buğday olup içinde batka madde bulunmıyacak ve 
ıyı pıfmi• olacaktır. . 

4 - Ekmek her gün sabahları saat 9 da teali~ edilecek!1r· .. 
. 5 - Eksiltmeye ifrirak edecek alıcıların halı hazır rayıç .uzc • 
rınden tahmin edilen bedelin yüzde yedi buçugu olan 2430 lıralı_k 
ınuvakkat teminat olarak banka mektubu ve yahut paranın dcpozıt 
olarak malsandığına yatırıldığına dair makbuz ibraz etmesi lizımdır 

6 - Alıcı olanlar ayn bir zarf içinde teminat mektup veya 
tnakbuz olduğu halde diğer bir arf içinde olarak teklif mektupla
:ını 26-5-937 çarpmba günü saat 16 ya ~dar Müddei um~lik da· 
ı~esinde toplanacak komisyo'!a vermelcn lbrmdır. Bu muddet geç-
tıkten sonra teklif kabul cdılmez. .. . . . 

7 - Bu hususa ait masraf ve ilin ~~etleri ~Ufter_ıye ~tur. 
B _ Daha ziyade mahimat alm~k ıs!ıyc;n~erın b.~ ışc aıt şartna: 

tnesini de alaıak üzere Cezaevi Dırcktorlugune muracaat etmelerı 
ilan olunur. (1202) 1-2070 . --

Nafia Vekaletinden: 
1 - n· . . ndan başlıyarak Dicle vadisi umumi is-

tikarnetindıyacr~ekır ısdtas.ron~apılacak 65 kilometrelik demiryol ctü-
d .. e ızrcyc ogru J 1 tur 

u kapalı zarf uauliylc cksil~~yc konu m~~ ·· ~t on bette Ve • 
2 - Eks·ı 28 S 937 tarıbinde cuma gunu . kAI • 1 tme - - . . k' k 'Jtmc komısyonu odasın-

a et demıryollar inşaat daırcsındc ı e 
51 

da yapılacaktır. 
3 - Bu işin kcşf bedeli 29000 ıx;adrr. 
4 - Mu~akkat teminatı 2175 .ıı~dır. . e artnamesi, Bayın • 
5 - Bu ışc ait mukavele pro1eıı, cksıltm J takım miınakasa 

dırlık itleri genel şartnamesinden mürekkep ır da' · d n tc 
evrakı 14S kuruş mukabilinde demiryollar inşaat ırcsın e • 
darik ol b·ı· una ı ır. 1 kanun mucibin-

.6 - Bu eksiltmeye girmek istiycnler 24~ No. : 1.5-936 tarih ve 
ce ıbrazına mecbupr oldukları evrak ve veııkalarl ·· Ve 3297 N J • • 1 talimatnameye gore -

A o. ı resmi gazetede ilin cdılmış o ~n • teklif zarf-
kaletten verilmiş (etüt müteahhitliği vcsıkası~ nı. ıı;vı bazırlıyarak 
larmı mezkUr 2490 No. 1ı kanunun tarifatı ~ıreıın ~ t daire • 
28-5-937 tarihinde saat on dörde kadar dcrnıryolları ılanpa.ıı. mıdır 

· d • · ıına rı uz • sın ekı komisyona makbuz mukabilinde vermıf 0 

(1178) ı-2063 

İmar Müdürlü..- .. nden: 
Mahal gu. __ ,. ..... men bedeli eski sa. 

lesi Sokağı Cinai Ada Parsel Muu--: 1-.nı kahveci 
Cebeci O hane 522 14 250 lıra ~u ra ... il 

Mehınct ~· .. 

Y kar 
k artırıııa suretiy· 

u da kaydı çıkarılan hane enkazının açı - dan 
le 25.5.937 tarihine ·· d'f __ 1 gun·· ü saat ı5 de aatıla~gın . • musa ı ~ı .. kkil tromıı-
talıplcrin yevmi mezkfirda ::.mar müdürlüğünde ınuteşc 
yona müracaatları. (1205) t-2073:-__ _ 

üssü bahri satınalma 
başkanlığınd~ı:ı: 

Marmara 
komisyonu 

Tahmını 
tutarı llk temınatı 
Lira Lira Cinsi Kilosu 

Kuzu eti 2s.ooo l0.000 
K 20 000 ıo.ooo 

oyun,, . s ~ 40 ooo 22.000 
ıgrr.., --·---

2400 

- 8S.000 32.000 . 
~omutanltğımız deniz erleri için yukarda cins ve mıkd~rı ya: 

zılı uç kalem et kapalı zarf usuliylc satın alınacaktır. Eksıltmesı 
26 - ~yıs - _937 çarpmba gıinü saat 15 de !zmitte Tersane kapı -
sındakı ko~syonda yapılacaktır. Buna aid prtnamc ~60 _kuruş be
del muka?ılınde komisyonumuzdan alınabilir. late~lılcrı~ yuka:· 
da yazdı dk tcminatlariyle birlikte kanuni belgclcrı . havı tcklıf 
m;lrtuplarını muayyen gün ve saatten bir saat cvvelıne kadar ko-
mııyon batkanlığma vermeleri. (1188) ı-2045 

Kırklareli Belediye Reis 'iğinden: 
. _Kırklareli tchrinin Nafıa Vekiletinden muıaddak elektrik p~o
Jesı ~ucibince mevcut elektrik santralına ilive edilecek 300

25 Iıra 
b:del~ kctifli 160-200-240 efektif beygir kuvvetinde bir bahar ~a
kıncaı ve teferruatı ı2-5-937 den itibaren 45 güıı müddetle mün~· 
kauya konuiımıttur. İateklilerin % 7,5 teminat akçesi olaD ~ b· 
ra~ı belediye vemcsine yatırma1an ve prtnameleri almak ıstıycn· 
lerın 60 kuru~lıık pulla 125 kuruş göndermeleri ilin olunur. <2817

) 
-2194 

D 1 
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ev et emıryo arın 1 
Ailelere mahsus 

büyük tenzilat 

Ağaç direk satın alına 
Aşağıda şerait ve evsafı 

ı..tır 

l Hazirandan - Eyliil 937 nibaydine kadar her hangi bir ta
rihte aeyahata bqlanmak prtile, dönüt kısımları iki ay zarfında 
muteber gidit - dönüş aile biletleri için : 

Bir kifiden tam ücret, diğerlerinden bunun yüzde yinnisi 
alınır. Biletler, ücretin % 20 ıi mukabilinde bir ay daha temdit 
edilerek üç aya iblağ olunabilir. Tafsilat için iıtasyonlara mil. 

Şeraiti f ennive: 1 d .. yazı ı ır. 

1 • Alınacak direk miktarı , 
a) 140 adet dip kalınlığı 18 cm uç blmJığı 14 cm 
b) 20 adet dip kalınlıiı 30 cm uç kalınlıiı 20 cm 

racaat edilmcJidir. {1236) 1-2108 

Göl tamiratı 
Ankara Jııhisarlar 

ha~miidürlü~d~n: 
San kaya tuzlasında ba' havuzun tamiri 352 lira 27 kuruşluk 

ve mecra ile on gölünde tamiratı 901 liralık keşif varakaları üze
rinden a~ık. ~ksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihale 3 Hazi. 
ran ?37 tarıhı~de. saat. ıs de Baş Müdürlüğümüzde toplanacak 
komısyon ~arıfetıyle ıcr!' edileceğinden taliplerin 93 lira mu. 
vakkat temınat paraları ıle birlikte komisyona müracaatları ılin 
olunur. (1238) 1 - 2106 

Askerlik Şubesinden: 
ı - Ankara Askerlik tuh sinde kayıtlı yedek subay ve askert 

memurların 937 y~lına mahsus yo lamalarına !-hazirandan jt baren 
batlanacak 30-hazıran akşamı bitecektir. Yoklama sıra günleri aşa
fıda yazılıd_ır. Yoklama ıçin sınıflarına göre tayin edilen giınler -
de gelmclerı ve aşagıda yazılı vesikaları beraber getirmeleri il"n 
olunur. 

Yoklamaya gelecekler beraberlerinde 
şunları gt · recektir: 

A .-;- Yeni çıkar r_n ş bir f o raf, fot~raflı ve soyadı }a ıl • 
mı~ nufus c z m. hı et te resı, t hsil derec ı. malulı~ctını" 
daır r por, (Bu vesıkal rın a 1 rıyle be ber bir defaya ı:ıahsu:.t 
olmak üzere z:ıusaddak birer eri.) 

B - Sıhhı suba . lar muben 5 ve kimya erler ve san tk r rın 
diplomaları ve hangı şubede ve ı ilerde ihtisasları ~arsa buna ait 
vcıikalann musaddak birer suret eri 

C - Ankar daki iş ve mCJllurıye;i ve oturduğu evin nu 
le sokak ve mahalle isimlerini. 

sı-

Sınıfla~a göre tube e mür c t günleri. 
2 - Pıyadc yedek subaylar 1-6-937 sa ı sabahından 17-~ cı3~ 

pazartesi akşamına k d r. 
Süvari ve jandarma 8-6-937 salı, 9-6-937 çar,amba akşamına kadaı 
Topçu lo.6-937 perşembe s babından 12 6-937 cum::rtesi ö,., le~ e 

kadar. 
Levazım harita ve demiryolları 14-6-937 pazartesi sabahınd n 

17-6-937 perşe.mbe akşamına kadar. 
Hava, denız, ve s nayii harbiye 18 6-937 cuma sabahından 

19-6-937 cumartesi ö ,leye kadar. 
Muamele ve hesab memur} rı ve muzıka 21-6-937 pazarte i sa -

bahınd~ 23-6-937 çarsamba ak amını kadar. • 
Hekım, eczacı ve baytar 24-6 937 perşembe sabahından 26-6 937 

cumartesi ögleye hdar. 
Nakliye. istihklm, muhabere ve a•1ıterf h kim. 28-6-937 pa arte

si sabahının 29-6-937 sah akş ına kadar. 
Askeri sanatkarı r, tu.ekçi, k-..macı, makinist. de irci, mar n· 

göz, saraç elektrikçi ve rütbes· ler. 30-6 937 çarş ba sabaJ,ından 
30-6-937 akşamına kadar. (1241) 1-2141 

Ankara 
'
, ı·ı· ...... d a ı ıgın en: .. 

20 lira bedeli İc"r1ı ·ıtasyon arka sok nda 10 ır•tr\ike 20 k,, ı 
No. lu kirgir mağazanın icarınıo ihalesi 31-5.937 pazartesi günü 
saat 15. de >: pılm~ uz~re ~çık arttı~aya konulmuttur. 

Talıplerın 18 lıra dıpoz to kbuzıyle s"'zü geçen gün ve at-
te Defterdarlık satı komis o m"'ra t 1 rı. (1239) l-2130 

Ankara emı·:'lzı 

hastahane 'İ 
ziihreviye 

baştabibliğinde11: 
Ankara ~razı zu~ıcvıye hastanesinin 1937 malı yıllık ihtiyacı 

olan apğıda eıns ve mıkdarları ve muhammen fiatları yazılı mevad
dm cnafları p~esinde yazılı olup yirmi giın muddetle açık ek
siltmeye ko?aca~ından 1937 yılı ?az~ranmın 4 iıncü cuma günu saat 
14 de ihalesı yapılacaktır. İsteklılerın artırma eksiltme ihale kanu
nunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazlı tcraiti haiz olanların 
şartnamelemi gö~ek ~1cre hergü~ öğleden c vcl eski postane cad
desinde emrazı zubrevıye hutanesı tababetinc ve ıhalc günü de sa· 
at 14 den evci yüzde 7,5 teminatı muvakkate olarak bankaların ve
recekte~ muvakkat teminat mektuplarından başka nakid veya nakid 
mahiyetınde bulunan evrakın Ankara defterd rlık veznesine yatırıl· 
mıf bulunacakl.ardır. İsteklilerin yu~rıda yaz 1ı ihale günü miıeı
seıcmizde teşkıl olunacak artırma eka ltme komisyonuna müracaat
ları ilin olunur. (1229) 

Ta in Mi tarı 
% 7,5 

Tutarı Tem'natı 

Cinsi fiatı kilo Lira K. Lira K. 

Ekmek 10,25 7000 714 00 53 ss 
Piri~ 20 1750 350 26 25 

Makarna 27 150 o 50 3 04 

Sade yağı 90 400 3 o 27 

Zeytin ya~ı 70 50 35 2 63 

Kuru fauslya 13 100 13 o 98 

Nohut 12 so 6 o 45 

:Mercimek 12 50 6 o 45 

Kuru soğan 7 350 24 50 ı 84 

Süt ıs 50 7 50 o 56 

Yoğutt 
ı7 50 8 50 o 64 

s un 45 3SO 15 50 11 82 

Soda 
ıo lSO ıs 1 13 

Buz 
4 300 ı2 o 90 

T. salçası 20 150 30 2 25 

Mcalatya kaysısı 80 25 20 1 50 

Un 13 50 6 50 o 49 

Yumurta ı 300 A. 6 o 45 

Koyun eti 35 ~500 1225 Sil 88 

Kusu eti S5 600 zıo ıs 75 

Odun 
2,25 20000 430 32 25 

Sümi kok tonu 2900 25 T. 725 54 38 

(İU tcoekeli 390 40 T. 156 11 70 

Ib]amal' 120 20 24 ı ao 
Tue ...,._ 12,50 5000 625 46 88 

5207 390 57 
1--Z114 

c) 40 adet dip blınlıiı 24 cm uç blınlıiı 18 cm 
2 - Yukarda yazılı ceman 200 adet direk uzmıluk

lan ugari sekizer metredir. 
3 - Bu direkler düzgün ve büyük budakıız olma

lıdır. 
4 - T eılim müddeti: azami bir buçuk ay 
~ - Tediye ıeraiti: direklerin teraiti fenniyesine 

tevf ıkan teali~i müteakip derhal tediye edilecektir. 
6 .- T eldıflerin azami on pa zarfında Ankara e

lektrik türk anonim tirketi müdürlüjine ıönderilmeai 1 
t-2133 

Nafia \
7 ekaletinden: 

Beton anne köprü inşaatı: 
l - btekli çıkmadı~mdan d 1 "ha • raı vilayetinde Ka s .• M o ayı ı lcaı yapılamamıt olan Ma-

dc yapılacak (180rc,;)1

1: :ra~ ve Marat • Eloğlu yolları üzerin• 
çatı, Tekir ve Aksu köp1~ı ~~f bedelli ~ton a~c Alikaya, Su· 
mıştır. erı ınpatı yenıdeıi eksıltmeye çıkarıl· 

2 - Eksiltme 27-5-937 pcrtcmbc ·· ü s ı 
Jetinde Şose ve Kopriıler Rcısligi &ı;ıtmaatK 6 ~a Nafıa Vckl • 
ka 1 f l" 1 e omısyonu odasında 
dır.3 ı zar uıu ıy e yapılacaktır. Muvakkat teminat (10275) lira • 

~ .- Şartname ve buna mliteferri evrak (903) kuru bcd 1 
kabılındc Şose ve Köpriıler ReiıJiginden alınabilir ' e mu • 

4 - Eksıltmeye girebilmek için istcklilerın ~üteahhitrk 
sıkasım ıbraz ve bır tcahhudde en az (60000) hral k k . 

1 
b ve-. . • . ı opru ve una 

en er ı? tı ıyı b r surette ya,ptıklarını iıpat etmelerı metruttur. 
~eklıf m ~? r nı 27-S 937 perşembe gunü saat ıs fe kadar 

k ısJ on r slığıne makbuz mukabilındc veriliı:ıesi lazımdır .. -2064 

Devlet Demiryolları Avrupa hattı 9 uncu 
İşletme MüdürlüğiU'ıden : l 

• ZZ mayıs 1937 tarihinden itıbaren gerek Avrupa ıurat katarla
rıyl~ Trakya katarları ve gerek İıt nbul • Küç.Uk Çekmece arası 
banlıyo katarları yeni vakti hareket cedvelint cörc itlemeyc baş
l~yacaklardır. Bu k arların kalkıt ve varıt saatlerindeki degi,ik
lıkler h~kkında iıt yonlardaki afitlerde taf11lit vardır. 

Banlı~o katarlarının scyrü h reket saatlerini gösteren cep cüz-
danları gışe erde satılır. (2794) 1-21S3 

1 
Mıllı fHiiclafaa \ ck~iJeti ~aımalrna 

Kom İs) 01111 llıinları , _ _. 
B 1 L 1 T 

1 - Beher tanesine biçilen e
c1cri 330 kuruş olan ) etmiş bin 
t .. ne kilim apalı zarfla eksiltıne
ye konulmuttur. 

2 - 1 · 3 haziran 937 pcr· 
,embe ~ u saat 1 1 dedir. 

3 - İlk teminat 12.800 lira
dır. 

4 - Şartname i 1205 kuru,a M. M. V. SA. AL. KO. dan 
alınır. 

5 - Ekııltmcye girecekler ka
nunı teminat ve 2490 sayılı ka u
nun 2 ve 3 ünciı maddelerinde 
yar.ılı belgekrle b rl kte tekli 
mc ctublannı ıbale saat ndaıı en 
az bir saat evvel M. M. V. ~tın 
... ima KO. na ver elen. (1211) 

1-2119 

B 1L1 T 
ı - Beher kilosuna biçilen e

deri 230 kuru, olan yirmi bin kilo 
yün çorab ipliği kapalı zarfla ek· 
ıiltmeye konulmuftUr. 

2 - İhalesi2 hazıran 937 çar
ıamba giinü u.at 15 de:lir. 

3 - tık teminat 3450 liradır. 

4 - Şartnamesi 230 kuru a 
:M. M. V. satm alma KO. dana
lınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü maddclerınde 
yazılı belgelerle birlıkte teklif 
mcktublannı ihale saatından en 
az bir saat evvel M. M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. (1212) 

1-2116 

B l L 1 T 
. 1 - Beher çiftine biçilen ede

rı 425 kurut olan kırk bm çift e
rat icundura11 kapalı zarfla eksilt· 
meye konulınuttur. 

2 - İhalesi 4 haziran cuma 
günü saat :ı,ı dedır. 

3 - llkteminat 97 50 lirad r. 
4 - Şartnamesi 850 kurut M. 

M. V. SA. AL. KO.dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler 

kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 iıncü maddelerin
de yazılı belıclcrle birlikte teklif 
mektublarıns ihale saatmdan en 
az bir saat evvel M . .M. V. satın 
alma KO. na vermeleri. (1224) 

ı 2117 

Akhisar Belediye inden: 
Kapalı Zarf Usuliyle Elektrik 

Tesisatı Münakasası : • 
Akhisarda elektrik santralının tevsii için Nafıa Vekiletinden 

musaddak projesi mucibince qağıdaki teaısat 7-5-937 tarihinden 
24-6 937 tarihine kadar 4S ıün müddetle münakasaya kunulmuıtur. 

1 - Bedeli kc11fı 16400 lira olan lokomobil ve ıu muamele terti. 
batı bu iş için muvakkat teminat 1230 liradır. 

2 - Bedeli keşfi )0732 Jıra olan alternatör, tevzi tablosu, irti -
bat nakilleri santral muhavvelesı, santral tenviratı, santral çıkış 
tertibatı, yüksek tevetttirlü şehir ana kablosu ve ehir muhavvele 
merkezi, bu ış için muvakkat teminat 80S liradır. 

3 - Talipler her iki tesisata ayrı ayn gırebileceklcri gibi top-
tan bütbn bu itler için de tekhf verebilirler. 

4 - Eksiltmeye gırcbılecekler eksiltme Mrtnamesi mukavele 
nümunesi, proje, fenni prtname ve ketifn eyi 150 kurut muka • 
bilinde Akhisar Be ediycainden ve İıtanbulda tark apartımanında 
elektrik mühendisı Hasan Haletten de bedeli mukabilınden alab Jır. 

ler. 
S - Eksiltmeye gireceklcrın eksiltme kamınu ahkamına ve dor· 

düncü maddedeki evrakın tcfçıruatına gore 24-6-937 perfembe 
günü Akhisar belediyeıindeki encumenc saat ıs te tekliflerini tCL 
lim etmeleri ilin olunur. (ı266) 1-2185 

İstanbul Belediyesinden : 
Ketif bedeli 48350 lira olan merkez halinde sebze hali inpaı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulınuttur. Şartnamesi 242 kurut mub
bilmde Levuım Müdürlilfündcn alınabilir. Ekailtme mayıam 29 
uncu cumartesi ıünü uat 11 de Daimi encümende yapılllcaktu. 
1st~ile~ 2490 mamaralı kanunda yazılı vesikadan batka belediye 
fen itleri miidürlqiiDclen alacakları fen ebliyet veaikuiyle 3526 
lira 25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubu ıle beraber tek· 
lif mektuplarını havi kapalı zarfları yukarda yazılı günde saat ona 
kadar Daimi EncUmenine vermelidirler. (2748) l-218J 
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Gençlik ve s or bayra 1 

Ankara stadyom undaki muazzam kalabalık önünde idman yapan mektebliler 

Beden terbiyesi enstitüsü kız talebeleri 

Beden Terbiye enstitüsü kızlarının idmanlarındanbir görünü~ 

Kız lisesi talebeleri geçid töreninde Yüksek Zfraat enstitüsü oyuncuları {,er;id töreninde Yüksek Ziraat enstı'tiisü talebeleri 

Birincı" orta okul talebeleri ı'dman şenliklerinde lstanbulda yapılan idman şenliklerinde beden hareketler' 1stanbulda yapılan şenliklerde Taksimabid~sine kıonan çelenkler 


