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Atatork stadyuma şeref verdiler 
Atatürk yine büyük tezahürler 

arasında stadyumdan ayrddllor 

Büyük Sel Mersine 
hareket buyurdular 

Dün, 19 Mayıs stadyumundaki törene yüK:sek huzurlariyle şeret 
;eren .. Ata~ürk, yüzbine yakm halkın sürekli alkışları, sevgi ve tazim 
.. e.zahurlen arasında buradan ayrılmışlar, ve saat 17 de Mersin'e gitmek 
uzere hususi trenle şehrimizden hareket etmişlerdir. 
R . ~tatürk, istasyonda Başvekil Celal Bayar, Büyük Erkanı Harbiye 
K eısı Mareşal Çakmak, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü 
k:yaHHa~ciye Vekili Dr. Aras ile diğer vekiller, mebuslar, Büyük Er
:raf~~da arbı~ e ve Milli Müdafaa erkanı ve kalabalık bir halk kütlesi ta· 

- n ugurlanmışlardır. 

Türk milleti yarından 
emin ve müsterihtir · 

Büyiilı; Şef• t<.«ly,umun Şeref Tribiiniinde Yugoslcnıya Harbiye ve Bahriye Bakanı General lHari{;'c iltifat Ediyorlar. 

B. Kaya gençliğe çok 

kıyınetli bir nutuk söyledi 

,,, 

B ~ .. k ·· K ' ~u ru aya nutkunu 
•öylerken 

Dahiliye Vekili ve C. H. Partiai 1 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya dün 
19 mayıs atadyomunda gençliğe hi
taben çok kıymetli bir nutuk irad et
miştir. 

l Birçok yerlerinde sürekli alkış -

1 
larla karşılanan bu nutku aynen neıre

l diyoruz: 
~ "- Sayın yurddaşlarım, 

' ' Bugün, yurdun her bucağında, türk 
gençleri ve sporcuları ve milyonlarca 
türk halkı, toplu ve birlikte ebedi ve 
cihanşümul bir tarihin dönüm günle
rinden en büyüğünü ~utluyorlar. 

O günün vaziyet ve umumi manzara
sını en sağlam bir kaynaktan, Atatürk 
dilinden dinli yelim: (sürekli alkışlar) 

"1919 senesi mayısrnrn 19 uncu günü 
Samsuna çıktım. Vaziyet ve manzarai 
umumiye: 
Osmanlı devletinin dahil bulundu

ğu grup harbi umumide mağlub olmuş, 
(Sonu 8. inci sayfada) 

Atatürk Mer•İne gitmek üzere Ankara.elan hareket ederlerken 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dünkü spor ve gençlik 

resimler 6 ıncı ve 7 inci 
bayramına aid 

sayfamızdad1r 

···································································~~··············· 

\. 

Gcnı;ler 19 Sıad)~omım<l« mun ~fü~{H1ı liidcn li-Orelieti x_al?}lrlar ken 

tezahürle 

Ade 
utladı 

Geçid resmi ve hareketler 
çok muntazam oldu 

On dokuz mayıs, spor ve gençlik bayramı dfrn Ankarada bek
lenenden daha büyük ve heyecanlı bir törenİe kutlandı. Stadyom 
nor~.al olan seyirc! mikdarının iki mislinden fazlasiyle dolmuıtu 
ve du~ bu halk yıgınları, başşehrin kurtuluş devrinin ilk gününe 
o~~~- nısbetle,. gençliğe kar§ı beslenen gönülden 5evgiyi, inkılabın 
buyuk ve eşsız kurucusu Atatürk'ün huzurunda bir ibadet heye
canı içinde isbat ettiler. 

Gönüllerindeki şükran ve saadet.------------·--
hislerini gürbüz ve yavuz çocukları ----------------) 

doya doya seyrederek yarına olan gü- Eb d" Cefı·mı·z 
ven ve ümidlerini ebedi bir huzur ha- e 1 ~ 
line getirmek istiyen on binler daha 

(Sonu 8. ıncı sayf;da J ,
Hatayda 
tazyi, 

Cenereye ve Fransaya 

birer nota 
verdiğimiz bildiriliyor 

. Antakya, 18 (A.A.) - (Anadolu a -
Jansmm hususi muhabiri bildiriyor]: 

j Dünkü posta ile buraya gelen Şam'da 
1 çıkan Elkabes gazetesinin Ankaradan 

alarak neşrettiği bir habere göre Tür· 
kiye hükümet; Hataydaki seçim etra· 

(Sonu 8. inci sayfada) 

Dost Yaaoslnyı naz1rı 
. --

General Mariç 
şerefine 

verilen ziyafetler 
Dost Yugoslavya nnzırı general 

Mariç ~refine verilen ziyafetler ve 
generalin dünkü ziyaretlerine aid 
tafsilat ve resimler 8 inci sayfamız
da.dır. 

t 

tazim ve sükran 

Binlerce imza ile Dahiliye 
Vekili ve C. H. Partisi Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kayaya 
stadyumda ~ğıdaki takr:ir ve
rilmİ§tİr : 

Sayın Bay Şükrü Kaya, Dahi· 
liyc Vekili ve C. H. P. Genel 
Sekreteri, 

Ulu ônder Atatürk'ün türk 
vatan ve istiklalini kurtarmak 
üz:cre Samsundan Anadoluya 
ayak bastığı günün 19 uncu yıl 
Jc:-ıümünü kutlayan biz:lcr, bu 
mutlu günün heyecanı içinde 
çırpınarak şu üç dileğimizin ye· 
rine getirilmesini yüksek parti
mizin sayın gene: sekreterin
den §İmdi sta.lyumda bulunan 
on binlerce halk namına saygı· 
larımız:la rica ederiz:. 

1 - Ebedi fCFimiz. Atatürk'e 
bu dakikada duyduğumuz. son
suz fÜkran ve taz:im hislerinin 
arz: ve iblağı, 

2 - 19 mayıs gününün genç
lik ve spor bayramı olarak ka
bulü, 

3 - Bu güz:el sahcının "19 
mayıs stac!yumu,, olarak ad
landırılması. 
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Plastik sanatlar terbiyesi 
Plastik sanatların, bizde, mazisi ve ananesi olmayan tek sanat şube

sini teşkil ettiğini tekrarlamaya lüzum var mı~ Bir bakıma bu, resim ve 
heykeltraşlık sahasında çalışanları, mesela musiki veya edebiyatta ol
duğu gibi, geri ve batıl bir zihniyetle mücadele külfetinden azade bu
lundurmak itibariyle, bir avantaj diye de gösterilebilir. 

Yalnız, unutmamak lazımdır ki, her sanat şubesinde ilerleme ve ih
tisaslaşma, ancak o sahada vücuda getirilmiş en yüksek örnekler göz ö
nünde bulundurulmak, onlardan istifade edilmek suretiyle olur. 

Edebiyatçı, bir garb dili öğrenmek bahasına, dünyanın en büyük e· 
debi eserlerini tanımak, bunlara nüfuz etmek imkanına maliktir. Bir 
musikici, yerinden kımıldamaya lüzum kalmadan, sanatının şah eser
lerini ayağına getirtebilir, bunları dinlemekten mahrum kalsa bile, hiç 
olmazsa notadan takib edebilir (ikisinin ayni şey olduğunu iddia etmek 
tabii aklımdan geçmez). 

Fakat ressam ve heykeltraş, olsa olsa, ancak mesleğine aid yüksek 
kıymette eserlerin fotoğraflanm görmek imkanına maliktir. İzaha ha· 
cet yoktur ki, bir tablonun veya bir heykelin fotoğrafisi, onun hakkında 
bir fikir vermekten uzaktır. Olsa olsa, muvaffak bir kopya, bu hususta 
faydalı bir rol oynayabilir. 

Dünya §ah eserlerinden mürekkeb bir galerimiz yoktur. Hatta mu
vaf ak kopyalardan zerigin bir seriyi bile sanatkarlarımızın emrine ama
de bulunduramıyoruz. Ressam ve heykeltraşlanmızın sanat kültürle
rini ze~ginleştirmek ve ihtisaslaştırmak için §imdilik yegane çare, on
ları büyük müzelere sahih olan garb memleketlerine göndermektir. Fa~ 
kat her sanatkarın bu imkanı elde etmesi kolay değildir. Sonra plastik 
sanat zevkini ve terbiyesini, yalnız bu sahada ihtisas yapanlarırruza de
ğil, geni§ halk kütlelerimize de vermekle mükellefiz. Her hangi bir fır
sattan istifade ile Avrupa şehirlerine giden hatta münevver vatnndaş
lanmızrn çoğu, yol uğrağmdaki kıymetli galerileri görmek arzusunu 
his etmiyorlarsa bunun sebebi, bu itiyad ve ihtiyacı edinmemiş olmala
rıdır. 

Bu büyük eksiğimizi kısmen olsun gidermek için pratik olarak tek 
bir imkan kalıyôr: Yabancı memleketlerden sık sık kıymetli resim ko
leksiyonları getirterek başlıca §ehirlerimizde te§hir etmek. Sovyet resim 
ve italyan gravur sergileri, bu yolda güzel birer adım oimuştur. Şimdi 
Blgradda gösterilen İtalyan portresi sergisi gibi bir çok kıymetli sanat 
sergilerini memleketımizde görmek ve halka göstermek imkanı daima 
mevcuddur ve bundan istifade etmeliyiz. - YAŞAR NABi 

Hukuk fakültesinde 

Profesör lögra bir 
konferans veriyor 

İç bakanlıkta 

Büyük bir tayin 

kararnamesi yapllıyor 

/_S_EH_i_R_H_A_Y_A_T_I _, 

Halkevlnde: 
....... , .. , 

Halkevinde "Devletin. tarifi,, 
mevzulu bir konf erane 

verildi 
Dün Halkevinde Hukuk fakültesi 

doçentlerinden B. Orhan Arsel tara
fından "Devletin tarifi, hakimiyet ta
birinin muhtelif manaları, hakimiyet 
mefhumunun gümulü., mevzuları üze
rinde bir konferamı verilmiştir. 

Seçkin bir dinleyici kalabalığı Ö· 
nünde verilen konferans, yukarıdaki 
mevzular üzerinde mevcud doktrinle· 
rin izahı dolayısiyle çok dikkate şa
yandı. 
Konferansçı aözüne devletin tarifi 

meselesinin pek güç olduğunu, bu u
ğurda pek çok müelliflerin uğraştık
larını söylemekle başlaını9 ve türk 
cumhuriyeti devletinin iatinad ettiği 
"hakimiyet milletindir,, prensipinin 
hakimiyet mefhumunu tetkik, tarihi 
seyrini takib eden ve bu mefhumdan 
bugünün şeniyetine uygun, inkılap i· 
deolojisine mütevafık bir devlet tari
fi istihraç etmenin inkılap hukukçusu
nun borcu bulunduğunu söylemiştir. 

Bu güç mevzuu ele alan B. Arael fi. 
kirlerini çok gUzel hulasa ederek neti-
0cede devleti ~u kıaa cümle ile tairt 
mümkün olduğunu söyliyerek konfe· 
rantını bitirmittir: 

"Devlet, atası etrafında toplanan 
millettir.,. 

Konferans sürekli 9e1Hlde alkı9lan
mıştır. 

Konferans 
Ankara Dil, Tarih, Coğrafya Fa

kültesi doçentlerinden Dr. Niyazi 
Çitakoğlu bugün saat 16 da (basit zi
raat yapanlarla sapan kültürünün 
coğrafya bakımından mukayesesi) 
mevzulu bir konferanı verecektir. 
Konferansa Jı~rkes davetlidir. 

lngiltcre'de eğitim • 
Bugün saat 18 de Ankara Dil, Ta

rih, Coğrafya Fakültesi doçentlerin
den Bay I. Şahinba§ (lngilterede eği
tim) hakkında bir konferans verecek
tir. Konferansa isteyen gelebilir. Ay
rıca davetiye yoktur. 

23 üncü ve son halk Friburg Universitesi hukuk fak!il
tesi profesölrerinden ve tanırunış alim 
lerden B. Lögra tetkiklerde bulun
mak ve Ankara Hukuk 'Fa.kU\\ .. \ndc 

bir konferans vermek lirere şehrimi
ze gelmiştir. Memleketimize karşı her 
vesile ile büyük bir sevgi gösteren 
ve birçok türk talebelerine hocalık 
etmiş olan sayın profesör ilk konfe
ransını iki gün evel Istanbul üniver
sitesinde vermiştir. 

lç Bakanlık, yeni ve büyük bir ta- konseri 

Profesör Lögra ikinci konferansı
nı da bugün saat 17,30 da Ankara Hu
kuk Fakültesinde verecektir. Konfe
ransın mevzuu "Mülkiyet Hukuku,. -
dur. Bütün hukukçuları ve münevver 
lcri alakadar eden bu mevzu etrafın
da, profesör bugünkü hukukun mül
kiyetten ne anladığını izah edecek ve 
sözleri türkçeye tercüme olunacak
tır. Konferansın çok enteresan ola
cağı ve bu fırsatın münevverlerimiz 
tarafından kaçrrılmıyacağı muhak
kaktır. 

Yeni ·kurulacak kaıalanm11 
Köylümüzün hükumet iglerini 

yin karaTn.am.••\. \,._...._1~\.__.._,,_,, .. ..,._ ~- -~·~ 

kararname ile mülki memurlarımır Cumhur başkanlığı filarmonik or· 

arasında esaslı değişiklikler yapıla- kestrası tarafından Mili.ık öğretmen 
cak ve bu arada bir çok mülki me- okulu konser salonunda 20.5.1938 cu· 
murlarımız şarktan garbe ve garbden ma günü saat 20.30 ve 21.5.1938 cumar

ıarka nakledilecektir. Açık bulunan tesi günü aaat 15.30 da verilecektir. 

mektubculuk, kaymakamlık ve nüfus Progral? 9udur: 
Şef: Ern&t Praetorius: müdürlüklerine de tayinler yapıla-
1.- Paul Dukaa (1.10.1865): cak, stajlarını bitirmiş olan maiyet 

Senfoni do majör, 1895-96 da ya
memurları da bu arada tayin edile-

zılmıttır. cektir. Bakanlık, aynı kararname ile 
a) Allegro non troppo vivace, 

merkez te,kilitında da bazı dcğişik-
ma con fuoco likler ve tayinler yapacaktır. 

b) Andante esprssivo e eoatenu-

Çağra 
X Dahiliye encümeni Bugün saat 

10 da toplanacaktır. 

X Milli Müdafaa encümeni bugün 
heyeti umumiyeden sonra toplana
caktır. 

X Sermayesinin tamamı Devlet ta· 
rafından verilmek suretiyle kurulan 
iktısadi teşekküllerin teşkilatı ile 
idare ve murakabeleri hakkındakı 

kanun layihasını müzakere edecek o
lan Muvakkat encümen bugün umu
mi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

to 
2.- Joh. Seb. Bacıh (1685-1750): 

3 üncil süit, orkestra için, re ma
jör. 
a) Uvertür 
b) Air 
c) Gavotte I ve II 
ç) Bourrce 
d) Gigue. 

Otobüs tahkikatı 
lç Bakanlık, İstanbul otobüs tah

kikatı hakkındaki müfettitler rapo
runu tetkike baılamıştır. Tetkikler 
bittikten sonra tahkikat raporu Dev· 
let Ş\irasrna verilecektir. 

19 Mayısın manası 

B .. Cevad Abbas Gürerin 
radyodaki konferansı 

19 Mayı• Spor oe gençlik bay
ramı dolayı•iyle Bolu Mebusu B. 
Cevad Abbas Gürer radyoda ıu 
nutku söylemi§tir: 

Ulu Önder Atatürk'e minnet ve 
§Ükranlarnnı sunar; dinleyicilerimi 
içten sevgi ve saygı ile selamlarım. 

Aziz yurddaşlarmı; 
Karadeniz yollarının anayurd diya

rına açılan kapılarından biri olan Sarn
sona; Atatürkün ayak bastığı 19 mayıs 
1919 günü türk dünyasının takvimin
de, efi bulunmayan bir yapraktır. 

Türk talii ; .. o gün idbardan ikbale 
döndü. 

Türk tarihi; .. o gün nisyandan ha
yata, karanlıktan güneşe kavuştu. 

Nihayet türk milleti; .. o gün esaret
ten sıyrılıp halas ve istiklale ilk adı
mını attı. 

Türkllik bu uğurlu günü ne kadar 
kutlasa, türk milletinin bütün ferdle-
ri bugünün her yıl dönümünde birı- Bolu mebusu B. Cevad 
birleirni ne kadar mutlasalar yeri var- Abba.t Gürer 
dır. . 1 göstermektedir. 

U günden bugüne kadar aradan on Takdis ile andığım bu aziz cedlerin 
dokuz ~~l ~eç~i. ;ı:su ~üddetin he_r yı- her cihetteki yüksek hamleleri varlık
lı; Ataturk .ı. urkıyesınde ~cak bır as- !arının çoklugiyle ölçülür, keiafetlc _ 
rın kucaklayıp gerçekleştırebuecegı riyle tartılır 
ter~ki, inkışaf ve teaıı eserıerıne Kardeşleri~: 
fah.ıd oldu. .. . Atatürk faaliyetinin büyük bir hu-
t:~urıyet re3ımı ;.. Bu on doku.ı: susiyeti vardır. <;ünkü o; ne asırların 

yıl ıçıncıe daha zı.~de, daha genç b~r terakki yat fenniyesiyle mücehhez bir 
ıeyz ıl~ vatanda !~ksek mecıenıyet a- memleketin; ... ve ne de geniş hudud
oıueıerı kucıru. .ı. arın~ . unutuınıaz lar Ü;.ı;erinde süngüleri parlayan bir 
şan ıaytaları yazdı .. Uoniluercıe suu- orduya sahih bir milletin mirasm.J. 
mez heyecanlar, ve ımanıar tutuşıur- koncıu. 

du. O; .. her köşesi harab ve peri~, her 
'.L ürk tarihinde İstiklal timsali ola- zümresi meyua ve bitab; ve fakat ka-

rık ebediyen yaşayacak olan bu kıy- nında asalet, ve azinı ve kudret taşı
metli 19 mayıs gunU; onu yaratana i- yan bir milletin başına geçmişti. 

Kamutayda 
Kamwtay bugiin t:opMAMaktır. 

Ruzname guduc: 
1 - De•let demiryoUarı ve liman· 

ları i§letme umum müdürlüğü 1938 
yılı büdce kanunu layihası ve biidcc 
encümeni mazbatası 

lkinci müzakeresi yapıl:ı.cak 
maddeler 

1 - Sigorta şirketlerinin teftiş ve 
murakabesi hakkındaki 1149 sayılı 

kanunun bazı maddelerinin tadilınc 

ve bu kanuna bazı hükümler ilfivcsi· 
ne dair kanun tayihası ve iktısad ve 
adliye encilmenleri mazbataları 

Birinci defa müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Devlet demiryolları bir kısını 
inşaat itlerinin sureti idaresine ve de· 
miryolları inşaat mukavelelerinden 
mümbais gümrük resmile diğer ver
gilerin mahsubuna dair kanun layiha· 
sı ve büdce encümeni mazbatası 

2 - İdare heyetinin, 3090 numara• 
lı kanunun birinci maddesiyle veri
len teahhüd salahiyetinin arttırılması 
hakkında kanun teklifi ve bijdce en· 
cümeni mazbatası 

3 - lki kaza teşkiline dair 1/999 ve 
Isparta vil~yeti dahilinde siitıçüler a
dı ile bir kaza kurulmasına dair 
1/1008 sayılı kanun layihaları ve d.,. 
biliye ve bUdce encümenlet'i maz~ 
taları 

4 - lspençiyari ve tıbbi müatah
zarlar kanununun 18 inci maddesinin 
değiştirilmesine ve mezk\ir kanunun 
16 mcı maddesini değiştiren 3304 sa· 
yılı kanun ile 17 inci madderioin kal· 
dmlmaaına dair kanun layihası -,,e 

sıhat ve içtimai muavenet, maliye 9C 

büdce encilmenleri mazbataları 
5 - Ödünç para verme iped hak

kmdaki 2279 sayılı kanuna ek kanun 
llyihası ve lktısad, adliye '9'C büdce 
encümenleri mazbataları 

6 - Tayyare resmi hakkındaki 2459 
sayılı kanunun 1 inci maddesinin de
ği§tirilmcsine ve bu kanuna ,..eniden 
bazı hilkümler eklenmesine dair ka· 
nun layihası ve Maliye ve b6dee en
cümenleri mazbataları. 

zate ile tür.ıc gençugınin bayramı ol- Onun cevher dehası; mılletinin ka
du . .Bu gençHK ıçm mutlu bır aıamct- biliyeti hayatiyesinden başka bir isti
tir. nadgah bulmamıştı. Maamafih onun 

:b:y türk genci, ey; sportmen..; özüıı icin bu (( fi idi. başlamış,.. millet fakrü sefalete;-
ve &evin. Atatürk gtırrüSCnin de gü- Çünkü o; .. işgal ettiği makamların I.Uçwı ... ı.. •• ; ... hic ~;r hakka iatinad et-

.. lm t miyen gasrbların taksimine maqkuın nun o uş ur. kuvvet ve kudretine dayanan insanlar-
Bu bir tesadüf ceeri değildir. Sen;.. dan değildi. Hilkat onda; bütün cö- kalmı9. 

ka d h · Yurdun kuvveti; .. na ehUler eHnde nın a, cev erınde ya.,ayan asalete merdligiyle öyle bir feyiz yaratmıştı 
d ak K 1. ·d · israf olunmuş .. İdaresizlik yüzünden ayanar ema ızm kudsal akı esı- ki; .. türk milletinin ba§:kaları tarafın· 
· ·ım k ı uh f ld ahlakiyatı bo.zuJmıuı., yılğın bir halde nın yem ez, yı ı maz m a ızı o u- dan inkar ve ihmal edilen kabiliyetin- -r 

ğun, .. ve bunu şuürla yürütmeğe ça- den o; tek ba§ına bir cihan çıkarabi- idi. 
;; · · · f Şehirli evini barkını, köylü tarlaaı-

~!~r.ın ıçın, ~u, bUyük ıere te ortak- lir1!'3 Yeyz'ite"b;.. ··xır~ı!lWrı-xır--~-~·~., -·-
Açık bir alın üstünde gürbüz bir di- mağa, bütün tereddüdleri gidermeğe ve şerefini masun tutacak bir idareyi • 

mağ taşıyan kafanla, temiz vicdanına;. muvafak oldu. göremiyor; .. sahte vekar heyulai va-
. l "' ı "'kl b tanperverler, uzun yıllar milletin sır-ve gilç u omuz arına yu enen u şe- Esasen karşısındakileri teshir et-

tından geçinen vezirler, iş bilir zan erefli vazifeyi, (19 mayıs) ı yaartan ka- mek; ve hakikate karşı en fazla inadla 
· dilen kılık, kıyafet kumandanları; .. dar fazıletle, f cdaldrlıkla yapacağına ayak direyenleri yola ev imana gctir-

vatanı bu perişan halde bırakark emin 
eminiz. mek, onun için zorlu bir iş değil; .. bi- buldukları ecnebi diyarlarına çekil-

Karde§lerim; lakis zevkli ve basit bir ameliyedir. 
ı mi9ler. Türkün sayesinde kazandık· ıte böyle milli, vatani büyük bir Aziz kardeı:.lerim; 

r tarını ferih ve fahur yemekle m~gul 
vazıte ta~yan bayramınızı candan teb- Milletin üstüne felaket kabusu çök- idiler. Maamafih bu magşuş türk ço· 
rik ederken; ıize bu yıl da 19 mayıs tüğü o yıllarda; Mustafa Kemal adı he-

cukları; o çekildikleri yerlerden de kahramanının tükenmez bir ilham ve nüz tanınalı r:ok olmamıştı. Bazı siya-
:ı türkü, Türkiyeyi rahat bırakmıyorlar-faaliyet hazinesi olan hayatından kısa- si ihtiras ve entrikaları; .. onun her bi-

k dı. Halife padişaha yaranmakta, eca-ca maruzatta bulunma lığıma müsaa- ri başlı başına bir zafer abidesi... bir ha-
nibi de sahtckirlıklariyle aldatmakta denizi rica edeceğim. ıas merhalesi olan muvaffakiyetlerini 
idiler. Vekilliğin manasını bile idrak Aziz yurd~Clflarım; milletten saklamakta idi. Bu gafiller 
cdemiyen bu zevat aslı; ... asılı&ularda Hilkatle başlayan türk varlığının, yuvarlanmakta oldukları uçurumun 

f'Ullı, 9erefli, cihanşmul büyuk tarihi farkında bile değil iken Mustafa Ke- buluyorlardı. 
· · · 'k · Karde9lerim; ıçınde nice nıce yiı sek zekalar, .. nıce mal; .. temiz yüreğinin bUtün elem ve 

· k lm b.'k"l · · · Millet, memleket; .. ve eotekktüel nıce ırı az, u u mez azım ve ıra- iztirabıyle şu manzarayı görüyordu. 
deler gelip geçmi,tir. Milletin silahı elinden ahnm19 ;.. geçinen vatanın nankör çoculd.arın.uı 

İftiharla göğsümüzü kabartan bu a- ordusu dağılmış, mini asabı felce uğ- bu elim manzarasını; büyük harb yıl
ları içinde düşünen; .. memleketin gaz iz cedler, dünyanın be!f bucağında sa- ratılmış, 

km libiyet veya mağlubiyeti karşısında yısız eserler bıra ıştır. Vatanın şiryanları kurutulmağa baş-
. ayni elim vaziyete düşeceğini gören Kımisi hala meydanda, ve ayakta lamış, kabirler saçan, zulümler, zul-

ve daha o vakıt Türkiyeyi kurtannağa duran, bir çokları da peyderpey mey- metler yağdıran eller iş başında. 
az.metmi~ olan bir tek insan vardı. O dana çıkarılmakta bulunan, ve hayret, Bir yandan halife sultan, .. öbür yan· 
da Mustafa Kemaldi, .. Atatürktü. takdir ve gurura değer bu eserler; dan akçaya vicdanlar satan belirsiz 

Atatürk Halebte yedinci ordu ku· türkün fikri, ilmi medeni, içtimai ha- tabiler,.. masum milleti ızlal ederek 
mandanlrğmda bulunurken felakete yatının ne kadar kavi esaslar üzerine süngülü müstevlilerin siyasi hırslı e-
yuvarlandığını gördüğü memleketin 

kurulduğunu, yer yüzünde insanlık mcllerine kurban etmek isteyenler fa-
ba9ında bulunanları ikaz için bk rapor nizamını kimlerin tesis ve insanlara ali yete geçmi§ler; 

medeniyeti "kimlerin talim ·ettiğini İstiklal yerine esaret kurulmağa yazmıştı. 
Türk varlığında bir tarih baflangıcı 

merkezlerde bir günde yapıp köyle
rine dönebilmesi ve halkın kalkınma
ıma el ve yol vermesi mülki teşkila
tımızın en mühim gayelerinden biri 
bulunmaktadır. Bu maksadın tedrici 
tatbiki cilmlesinden olarak Siird vi
layetinde yeniden iki ve Isparta vila
yetinde de yeniden 'bir kaza teşkili 
hakkında hükfunet Kamutaya iki ka
nun projesi sevketmişti. 

Büdce encümeni bu iki projeyi tet
kik etmiş ve bir proje halinde birleş
tirmek suretiyle kadrolariyle birlik
te aynen kabul etmigtir. Proje ile Si
ird vilayetinde merkezi Hoza olma le 
üzere Kozluka, merkezi Ziyaret ol
mak üzere Baykan, Isparta vilayetin
de merkezi Südcüler olmak üzere 
Südcüler namlariyle üç kara kurul
ması teklif edilmektedir. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııı~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
olan bu raporda Atatürk; .. çok sevdi
ği millet ve memleketinin bir gün dil· 
9eceği ağır elemli akibetini tafsilatiy· 
le izaha çalı"11ıttı. 

Dış Bakanlık memurlannın 

a kcrliklcrinin tecili 
Dış Bakanlık, ihtiyat zabitleri ka· 

nununun yirmi beşinci maddesini de
ğiştiren bir kanun projesi hazırla

mıştır. Proje Dış Bakanlık memurla
rının askerliklerinin teciline dair bu
lunmaktadır. 

Miitcha ıs yeti~tirme ücretleri 
hakkında bir izah 

Ankara, 19 (A.A.) - Mütehassıs ye
tiştirme ücretleri hakkında dünkü bül 
tenimizle yapılan İktısad vekaleti teb
liğinde 21 dea fazla mütehassıs çalış
tıran müesseseler için de her mütehas
sıs başına beşer lira aylık ücret tedi
ye olunacağı hakkındaki cümlede "li-
ra,. kelimesi sehven uoutulmuştur. l
tizarla tavzih edilir. 

Kuru çe.,me kömii.r depoları! 

liarb medenayetınin degı1 de ··Av
rupalı" denilen tipin hayranlarından 
bir tanzimatçı bir gün Boğaziçirıdc 
şair Ziya Pataya : 

- Paıam, demit, bakınız cennet 
gibi yer; elimizde ne kadar bakım • 
sız ve harabt Eğer burası avrupalı • 
lann elinde olsaydı, kimbilir, nasıl 
cennete benzetirlerdi! 

Ziya Paıa, bu adama ıu cevabı · 
venniı: 

- Yanılıyorsunuz, o zaman, her 
iki ıahili de antrepolarla, kömür de
polan ile dolmut görürdünüz! 

Mütareke devrindeki avrupalı, 
yahud avrupalı emrindeki yan -yer
li, gerçekten o canım Boiaz içini Zi
ya Paıanın tasavvur ettiği hale ko
yayazdı. 

Bunlann en ıöze batanı, şüphe
ıiz, Kuru çetmede o eııiz korunun 
önüne dikilen ve mahalleyi ıinııiyah 
kömür tozuna bulayan ~ömür depo
lan idi. 

Dünkü lıtanbul gazetelerinde ıe
hircilik mütehta11111 Proıt'un bu de
polan Yeni Kapıya kaldırtacağını o
kuduğum zaman, eski bir boğazlı o
larak, sevindim. 

Bu karar, eski tanzimatçıyı da, Zi· 
ya pa,ayı da yalanlıyor: 

Boğazın cennet halini almaıı için 
ıarb medeniyetinin hürmet ettiii ih
tiıa~a büyük ölçüde yer veren mo • 
dem bir Türkiye lUımmı, demek ! 

ŞQf ılacak §ey ! 
Eğer doiru iıe, a,ağıdaki haberi 

hem okuyun, hem •aıın: 
"Safranboluda iki ıenedenberi 

tatbik edilmekte olan hafta tatilinin 
kaldınlmaıı için esnaf ve tüccarlar 
ticaret odaıma müracaat ebniıler, 
belediye bu mürcaatı reddederek me
seleyi kaymakamlığa bildirmit.'' 

Ayol, hafta tatili, hükümetin ka • 
zanmaıı için dej11, vatandaıın din
lenmeıi, rahat etmesi için almmıt bir 
tedbirdir. 

lnıan, kendi isteği ile: 
- Ben dinlenmek iıtemtyonan! 

diye ayak direr mi? 

Propaganda ve Ü!llub! 

Muharrir Peyami Safa, ''üa
Jub,, dan bahaetmitti; arkasından 
Yatar Nabi, daha sonra Nurullah 
Ataç ve Va - Nu aynı mevzua da· 
ir yazı yazdılar. Böyle "nadide,, 
mevzular bizim matbuat alemin
de ainemada öksürük gibidir; bi
riai öksürmeye görsün, arkaam
dan bütün eoiuk alanlar aökün 
ederler. O aebeble ben de bu sÜ· 
tunda "üıluba da.ir,, bir fıkra yaz· 
dmı ve rahmetli Büfon'un "ü.alUb, 
aynile inıandır,, vecizesini tek· 
rarladnndı. 

Son ıünlerde Çekoslovakyanm 
öteıine berisine ıizlice dağıtılan 
ve çek dilile yazılmı~ olan broşür
ler hakkında Çekoslovakya zabı
tası ıö1le bir mütalea Y,Ürütüy:or: 

"Bu broıürlerin dili~e bakılır· 
sa memleket içinde yazılmadıiı 
ve bir yabancı momleketten gel
diğ anlatılır.,, 

Demek siyasette, tahrfkte, pro
pagandada da üslub, hem de Bü
fon'un anladığı ve anlattığı ma
nada üslubun yeri vardır. 

Çek zabıtası üslub hakkında 

fikir sahibi olmasaydı, bu hükmü 

zor verirdi t 

Bacağını ~btctmi~ ! 
Y eryuzunde bır u&& .erina'eıı al

dıkları borç paraları ödemiyenler, 
sonra bu yüzden borçlunun malı
na, mülküne haciz koyanlar çok 
görülmüıtür. Fakat t(>yleaini duy
mut muydunuz? 

Meksikada bir kadın tarafın

dan ifletilen bir otel var. buraya 
bir bacağı tahta bir milfteri ıeliyor. 

Birkaç ıün kalıyor. Sonradan 
borcunu tamamile ödeyemiyor. 
Buna kartı otelci de adamcağızm 
takma tahta bacağmı zaptediyor. 

Bu yüzden otel sahibi ile müt
teri timdi mahkemededirler. 

Kafaları vahi ümidlerle sarhoş edil· 
mişlerin önüne serdiği bu rapor; .. A· 
tatürkün yüksek vicdanının makesi i
di. Onlar; .. bunun değerini anlamadı
lar. Ve bu baha biçilmez vesikayı nis
yana attılar. Atatürkü de menkübiye· 
te bir müddet mahkfun ettiler, 
Yalnız Atatürkün yakınında bulun

mak 9erefiyle mübahi olanlardır ki; .. 
19 mayıs 1919 da Samsona ayak basma
siyle başladığı faaliyeti bütün vuzuh 
ve teferruatiyle onun mübarek ağzın
dan daha o zamanlar dinlemişlerdi. 

Arkadaşlar; 
Tarih bilmeli ve tilrk nesilleri öğ· 

renmelidir ki; Kemalizm denilen, ku;
rucu, kurtarıcı, yapıcı, ve yaşatıcı düs
turun ilk aözU; Daha o vakıt yani Ata· 
türkün milli feliketi his ettiği; ve 
milleti bu felaketten kurtarmağa ka
rar verdiği 1917 de yazılmıştır. 

Atatürk; ba9tan başa kendi eseri o· 
lan bugünkil Türkiyenin temelini, de· 
hasının enginliğinde daha o zaman 
kurmuştu. 

19 Mayıs 1919 günü bu kararın tat· 
bik sahasına konulmağa başladığı ta
rihtir. Ve Samson; bu tarih içinde ilk 
merhaledir. Binaenaleyh bugünün bii-

(Sonu 9. uncu sayfada) 
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Avrupa iıleri ve Amerika 

ULUS 

DÜNYA HABERLERi 
• 

lngiltere hükümeti 
İtalya ile Fransa arasında 

Çinde göğüs 
göğüse harb 

Çekoslovak yada 

Sidet Almanlarının 

verdikleri kararlar Büyük harbden beri Amerika 
~~P& iflerine kartı uzaktan aeyir
c:a V.aziyetinde kalmakla beraber, bu 
tne.eleler ha.kkmda daima yakın a -
lika ıöeteren bir aeyirci olmUftur. 
lfa.tti sulhu ve kollektif barııı tak
~ye etnıek ve demokrasiyi koru
lba.lr. gibi tetebbüalerde Amerika 
~aktan dahi olsa, Avrupa devletle~ 
rile elbirliii yapılmaktan çeı..:___ ·" tir. -.uoanı,..-

Kelog misakı, 1928 senesinde A
llıerikanın tetebbüaile iınzal~t 
~~ ~ .~ra Japonya Mançurya~ 
aetila .ttısı zaınan, Amerika Japon 
Ya.ya karfl zecri tedbir alınmasını: 
taraftarlıkta Avrupa devleti . d 

tavassutta bulunuyor 
İtalyanın Fransa lehinde yeniden bir 

müdahalede bulunmasından korkuluyor 

Alman nazi k,taları 

gizli motörlü 
Jt1talar ihd6s edilecek 

Şanghay, 19 (A.A.) - Çin eyalet kı
taatmın 100.000 ila 150.000 kişisi he
nüz Huşov dahilinde bulunmaktadır. 
Bu kuvvetlerin kurtulması ümidi pek • 
azdır. Şehrin japonlar tarafından zap
tı neticesinde bunların kamilen imha 
edilmesi beklenilmektedir. 

Prag, 19 (A.A.) - Trebenikde vu
kua gelen bir arbedede Uç çek ile üç 
alman yaralanmıftır. , 

Gögiis göğÜ$e harb 

d h il . . . . erın en 
a a erı gıtmiıtı. Zecri tedbir ah _ 

aamayınca, o zaman Am . .__ 
h . . k"I' erıa.anın 
arıcıye ve ı ı olan Sti--~ k di _ _. .

1 1 
-· ...... n, en 

Londra, 19 (A.A.) - Havas ajansı muhabirinden: lngiltere
nin Roma sefiri Lord Pört, dün Kigi sarayında Kont Ciano ile 
uzun bir mülakat yapmııtır. 

iyi bir menbadan öğrenildiğine göre, Lord Pört, bu görüşme 
esnaıında iıpahyol meıelesi yüzünden çıkan zorluklar sebebiyle 
durmu, olan fransız - italyan müzakerelerinin yeniden başlama-
11nı temin makaadiyle lngilterenin hayirhah bir tavasıuttl!- bu
lunmak ta.avvurunda olduğunu Kont Ciano'ya söylemiştir. 

Şanghay, 19 (A.A.)-Huşuşov teh
ri etrafında yapılmakta olan kanlı mu
harebeler kati neticeye varmak üzere
dir. Göğüs göğüse yapılan çarpı~lar 
da japon kuvvetlerinin şehrin garbinde 
ki Çin mevzilerini yarmaya muvaffak 
oldukları ve şehrin bu kısmını bu sa
bah zabtetmeye muvaffak oldukları bil 
dirilmektedir. Japonlar kati hücuma 
hazırlanıyorlar. 

._ı e anı an fU kaide · . . 
''Sili.h k . Yı vazetmııtı: 

L!- b. d 1 u~etıle yapılan ilhakı 
~ ır ev etın tanıınarnaaı 

Bu, Monreo kaideıi gibi .Ame,, 'ka 
d l'fk ' n -~t pok.ıl ı aaının umdelerinden biri-
... et ı etnıif tir 1t l H ıu iatW · . ' a ya abetista -

. a ettığı zaman daAmerik' 
nı kaide ~L• a, ay 

~ye lauı olarak ilhakı tanı-
nuyacaguu bildirmitti. E..,.___ ·ı 
Jetler • . -.çq mı -

. . cen:ııye~ı d.e Stinuon kaidesi-
nm ıl~aınıledır kı Habqista.nın ltal
Yaya ılhakını tanımamak k •enn. d: I ar arını 

ı,..... ıpanya ihtilali ıneıel . 
de de A.mwika, bu harbin Avr eaın
Y · upa
. ~ aırayet etmesine ınani olmak 
ıç~ karlflD&zlık komiteai tarafından 
venlen kararlara riay.-.. d · 
'k• f .. ~ e erek her 
ı ı tara a da silah aabn k . 
ınitti. a tan çekın-

Cörülüyor ki A- • 'k ... en a A . 
!erine kartı uzakta . .'":'1Pa ıt
let olmakla be.-a n seyırcı bır dev-
kadar bir d 1 b~r, Yakından ali -
ve bir çok m~7 11Yaaeti takib ~tmit 
letlerile de i b ~l~r~e Avrupa dev -

Arnerik f ırlıiı yapmıttır. 
Vaziyeti an~ Avrupaya karıı olan 
b tedkık edilin örül.. k. 

U devleti ala.kad ce g ur ı, 
me l ar eden iki mühim 
k"ıkae e, aufh ve demokruidir. Filha-

a ıulhu ı., , • Jl'Olllık ,.. ... .,,. • ., A.nt-•L- ..lay 

d A 
asmın, demokrasiyi korumak 

.. Jn .k . 
ır.i 

1
• erı a ıç politikasının iki ehe-

Y~t 1 urncfe.tidir. Binaenaleyh A-
lberıka, Avrupa itler.ile alakadar ol
IQa.k kararını verdiii zamanlar, 
'-alhperver ve demokrat olan İngil-

\ ~ ve Franaa ile beraber yürümiiJ
~ aeneden berı ngıltere poll
~ rn hedeflerinden biri de A
ı._ ~ -7J AWUp& iflerile daha ya-
~ alakadar etmek noktaamda 
-Plannuıtı. 
~ Aınerikada da böyle bir cereyan 
de Yvetlepnekte iken, ton aylar iç~
İati~'Yl'Upa ~litikuınm girdiği yeni 
litik ale ve bılhaaaa lngiltere dıı po
l'ilca aarnın Yeni oriyantaayonu, Ame 
~ ~':"P& itlerinden uzaklat -
~" ııbı bir netice vermiıtir. E
l' IJl İaifaaı, Çemberlayn'ın ''rea
~politikaıı, Stimaon kaideaine 
t __ - n Hah91 ilhaJunm tanınma&ı 
.qpanyaya karıı d---'- ' 
ria takib ett'ld . "":"av&rat aevletle-
lllilletler ..... ~. er~ •.1Yaaet ve nihayet 
..ıı _ ,_. --..ıyetının --. · . ,...&, lllÜzak el ... n tçtımam -
Yll İçin bir "" er, Anıerika kamo -
tur a· er hayal aukuı l 

. ınaenaleyh A . u o mU§-
ferdaınwt. lllerıka, harbin 
_ L ' yapılan hak 
t1.11edelerine ka sız aulh mu-
zere kend' '- rıı Proteıto olmak ü-

' ı ıutaaına k'l Pa itlerine k çe ı erek Avru 
kalmaya k arıı tama.mile likayd 
d arar verdiii ... ·b · b .. 

e Avrupa.d •' ı, qun 
ı . an UZaklapnıfl 
nıılizler A . ır. 

nıeaeleletil • A menluuıın Avrupa 
ted~ beri~ .. •.~•kadar olmasına ö
lerindea bu uyu~ ehemiyet atfettik
berlayn bük~etı~~en dolayı, Çem-

Ullletını 111 1 t k tadırlar. Aınerilcad eau utma -
1iirümek Çene.,;laan a!? yql Ü:ı:erinde 
olduiunclan J•-•ya .Y1°. ı~ın de bir ukde 

... ı •ıülif . :zaJamez, AmeriL- 1 ıınzalar im-
- cumhur · · R -..itin bu •esile 'l reııı uz. 

İtalyanın Fransa tarafından, Barse
lonaya silah ve mUhim~t.v?rmek su
retile karışmazlık prensıpını bozmak
ta olduğunu bahane ederek general 
Franko lehinde yeni bir müdahalede 
bulunmasından korkulmaktadır. İtal
yanın böyle bir hareketi, ingiliz - ital 
yan itilaflarını tehlikeye düşürecek -
tir. Lord Pört'ün bu noktaya kont Ci
ano'nun dikkatini celbetmiş olduğu 
söylenmektedir. 

Faris, 19 (A.A.) - İyi malumat al
makta olan mahafil, İtalyanın Fransa
ya karıı son zamanlarda takınmış oldu
ğu haşin tavrın sebebini şöyle hülasa 
etmektedir 

ı - İspanyol hükümet kuvvetleri
nin göstermekte oldukları anudane 
mukavemet. İtalyanlar böyle bir mu -
kavemete intizar etmiyorlardı. 

2 - Düçe ile Ftihrerin Fransa ile 
İtalya arasında bir itilaf akdin~en e
ve! fransız - srwJ••• ~ - ~'l'ı.. av•:r--t 
mısaklarının reddi neticesini iatih-1 
etmek huauaunda mutabık kalmıt ol -
maları. 

Ayni mahafil, Cenova nutkunun ve 
bu nutukta Franaanın Barselonaya 
yardımda bulunmakta olduğu suretin 
de yapılan ithamların hedefi, Fran
-yı Moı;.kova ile olan ittifakile. İtal
ya ile yapılicak bir yakınlaşma ara
sında muhayyer bırakmak olduiunu 
ilive etmektedir. 

Diğer taraftan B. Henlayn'in Lon
drayı zi}'aretinin gayeai, ingili% maka
matını Çekoelovakyanın parçalanma
sına mani olmak için Çek - Sovyet mi
sakının reddedilmesinin zaruri oldu
ğuna ikna etmekti. 

İyi malılmat almakta olan mahafil, 
B. Henlayn'in ingilizleri Çek - Sovyet 
misakının reddi hususunun zaruri ol
duğuna ikna edememit olduğunu be~ 
yan etmektedir. Diğer taraftan aynı 
mahafil, Fransanın Cenova nutkunda 
kendisine kartı yaprlmı9 olan ithamla
rı bilmemezlikten gelmeğe karar ver
miş olduğunu ve bu ithamları asla he
saba katmayarak İtalya ile müzakere
lerine devam etmekte bulunduğunu i
lave eylemektedir. 

Franwnın yardım yaptığı ' 
yalan 

Paris, 19 (A.A.) - Ordu ile müna
aebatı mah'.lm olan Le Jur - Eko dö 
Pari dün Kurriere Padano adındaki i
talyan gazetNinde intitar eden ve 
Fransa erkanı harbiyesinin Barselona
yı kurtarmak için eon bir mlidahalede 
bulunmu~ olduğunu iddia eden yan 
reami haber hakkında mütalealnr ser
dederek diyor ki: 

"Bu haber, ba9tan başa uydu~a bir 

haberdir.,, beyan etm~ini ~:T memnuniyet 
ha.bet ilhakının 'tan 

1 ız bqvekili, 
olarak kabule kadar ~aı~ı • ta.avib Gönüllülerin geri çekilmeai 
Filhakika Çemberlayn 11:~1 gıtmİ§ti. Londra, 19 (A.A.) - Lord Plimut 
Avam kamara.aında H ·~kaç defa ile B. Korben arasında gönüllülerin 
Cenevrede birkaç defa lalıfakı da çekilmesi meselesi hakkında yapıl-

·ı · 'IA f • talya in gı tere ıtı a ınnı imzaıı dol : . - makta olan müzakerelerin bugün ka-
Ruzveltin ve Balk •Yıaıle, rııun:ızlık komitesinin digv er azasına 

. be an •ntaııtnı r--
ınemnunıyet yan ebneaind b m te1111il edileceğini yazmaktadır. 
aetmiılerdir. Ancak Çeınberl en ~-
lıüm · · "frf ayıı hu- Londra'da endife 
l etının, ~ ı; a taraf dar olınıyan-
ara karı1 ı ukeyan

1 
atı bir ıilah ola- Londra, l9 A(.A.) - Royter bildi-

~~ k~l anmba .t~ o duiurıu görünce, riyor: İspanya itinden ileri geldiği zaı.ı 
.ruuerika anc!>:.e. ve~ili Kordel nedilen franaız. italyan müzakerelerin
Hw, c~ur reıaın~n aöz,1erini izah deki tevakkuf Londra4a büyük bir en
etınek luzwnunu hıaaetnııftir. Hut·- dişe uyandırmaktadır. Bunun İapanya
iin ~ahına göre, Ruzveltin ınenınu. daki gönilllülerin geri alınmasını geçik 
llİyet beyan ediıi, Habeı ilhakıııı tirmesinden korkuluyor. Çünkü bu tak 
taıvib teklinde tefıir edilıneınelidir dirde İtalya _ ingitiz anlaşma.ar da do
Sulha ve ıüküna yardnnı olacak bi; layıaiyle meriyete girmeyecektir. 
itilaf aktedildiği içindir ki Ruzvelt -----------""'"!"--
o yolda beyanatta bulunmuttu. Iıin 
İç yüzü ıudur ki Ruzvelt bu beyana
bıu hariciye vekiline sormadan yap-

• llllf, hatta beyanat Amerika efkan 
iizerincle de çok kötü bir tesir f&P -
lllıttır. Hariciye vekilinin beyanatı 
ia..ı. etmeğe lüzum görmesinin bir 
le'bebi de budur. Bu münasebetle 
ICordel Hul Amerika hükümetinin, 
Sti.n.on kaicıe&indon aynlmayı asla 

dütiinanediiini ve Habetietanm il
hakını da tannnıyacaimı Nrİh ola
rak bildinnittir. 

.Amerika hariciye vekilinin bu İ -
z~brnda 'bir taraftan, RuZTeltin yap
trgı &'afı tamir etmek, diler taraf -
t~n da Çenıberlayn bükümetini ten
kid ve muahaze etmek gibi iki mak
sad aarih olarak eezili,or. 

'A • . ş_ ESMER 

Dalôdiye 
aleyhinde 

Fransada neıredilen 
• 

yanlıı haberler 
Paris, 19 (A.A.) - B. Dala~iye, 

matbuata beyanatta bulunarak Fran
sada neşredilmekte olan yanlış haber
lerin aleyhinde bulunmuş ve şöyle de
miştir: 
"- Bazen şu veya bu memleketin 

seferberlik yapmış olduğu, bazen de 
Fransanın bir ültimatom aldığı haber 
veriliyor, bazen de bize saçma bir ta
lüm kararlar~ muıılihane maksatlarımrz 
ile taban tabana zıt kararlar isnad olu
nuyor. 

B. Daladiye, yanlış haber İflle eden
lerin kanunen tecziye edileceklerini 
beyan etmiştir. 

Daladiye bundan sonra demiştir ki: 
Hükümetin-bütün hareketleri, Fran

san1n ~~ akidesi olan sulhun mu
hafazasına hasredilmiştir. 

Londra mükllemeleri fransız - inıgi
liz anlaıpnaaını kuvvetlendirmiştir. 
Bu anlqma kim&eyi tehdit etmemekte 
ve Avrupa aulhunun bir vasıtası olarak 
tebarü2; eylemektedir. Bu anlaşma her 
tarafta ve herkesle uyuşmayı istihdaf 
ediyor ve ona çalışıyor. Bu gayretler 
Fransa birlik ve soğukkanlılığını mu
hafaza etmekte devam eylediği nisbet
te kolaylıkla ve muvafafkiyetle neti
celenir. Fransa bunu yapabilir. Çünkü 
kuvvetlidir. Sulh arzusu bunun ilk ga
rantisi ve .kuvveti de son garantisidir. 

Hadisat ve şartlar her ne olursa ol
sun Fransa tek başına anavatan ve im
paratorluk hududlarını müdafaaya ve 
türlü şiddet teşebbüslerine karşı istik
lalini, rejimini ve topraklarının ta
mamlığını muhafazaya muktedirdir. 
Size sadece hatırlatmak istediğim, ta· 
kib ettiğimiz sulhçu hedeflerin daim
liği, kullanmak istediğimiz vasıtaların 
şerefliliği ve her türlü harekete Fran
sa kuvvetlerinin verdiği emniyettir. 

Hu§ov'un İ§gali bitti 
Japonlar Huşovun işgalini bugün öğ 

le vakti tamam etmişlerdir. Çin garni
zonu cenubu şarkiye doğru ricat 'et
mektedir. japon kuvvetleri, çinlilerin 
yolunu kesmeğe uğraşmaktadırlar. Ja
ponlar Huşovun 250 kilometre garbin
deki Lunghai demiryolunun iki tara
fında mevzilerini tahkim etmektedir
ler. 

Lord Halifaks 
istifa mı ediyor? 
Paris, 19 (A.A.) - Bayan Tabui 

Övr gazetesinde Lord Halifaks'ın dün 
akşam Bay Çemberlayn'e Uç hafta son
ra istifa etmek hususundaki kati kara
rını bildirmiş olduğunu yazmaktadır. 
Fakat Bayan Tabui'ye göre Londrada 
italyan siyasetinde vukua geleceği tah 
min olunan değişikliklerin Lord Hali
faks'r hareketini tebdile icbar etmesi 
muhtemeldir. 

Breton 
gizli 

muhtariyet~ilerinin 

propagandalan 
Paris, 19 A.A.) - 'Breton muhtari

yetçilerinin merıkezinde polisçe yapılan 
araştırmalarda bir çok propaganda ka
ğıdlan ele geçirilmiştir. Bu meyanda 
hakiki istiklal istemeye davet cıden bit 
beyannaem müsveddesi bulunmuştur. 

Bu araştırınalar cuınhur rewının 

Britanyaya yapacağı seyahat münase
betiyle vuku bulmuştur. 

Sovyetlcrin şimal donanmaı;ı•

nm beşinci yıl dönümü 

Moskova, 19 (A.A.) - Bahriye ko
miseri Smirof, şimal donanmasının ku
ruluşunun beşinci yıl dönüİnü münase
betiyle neşrettiği bir emriyevmide ez
cümle diyor ki : 
"- Sovyet şimal donanması, şimal 

hududlarımrzı şerefle müdafaa edebi
lecek ve eğer faşiz mütecaviz mukad
des topraklanmıza hücuma cüret ey
lerse, onu ezebilecek bir kuvvet ve 
kudret iktisab etmiştir. 

"o~ ıehir" atletizm müsabakalar1 

Bütün birincilikleri dün 
lstanbul atletleri aldılar 

Türk spor kurumu atletizm :federas- ı bul) 54. • 
yonunun hazırladığı, "19 mayıs 3 şehir ... 
birincilikleri,, nin ikinci yıl mtiaaba- Yu.~~e~ atlama : 
kalan dün şehir atadyomunda başla- . Bırın~ı: Pulat (İstanbul) ı.so; ikin-
dı. cı: J erfı (Ankara) 1.7 5. 

Yapılmakta olan büyük jimnastik Cirit atma : 
şenliklerinden sonra, Ankara, htan- . :Sir.inci: Şerif Baset (İstanbul) 49.5, 
bul ve İzmir atletlerinin kaşrılaşpıala- ikmcı: Necdet Dinçer (İstanıbul) 46.80 
rına imkan veren bu müsabakalar, 
stadyomu dolduran on binlerce seyir- 100 metre düz koıu : 
ciyi ana apor sayılan atletizme bağlci- Bir~n~i:. Nazmi Uçar (İetanbul) 
maya vesile olacak bir intizamla başa- 11.5; ıkıncı: Necati Savaş (Ankara 
rıldı. · 11.6 

Federasyıonun müsabakaları hazır
lamak hususunda çok dikkatli ve titiz 
davrandığı programdan belli oluyor
d~. Federasyon Başkanı B. Vildan A
ıır Kantarcının reisliğindeki hakem 
hey~ti vazifesini hakkiyle yaptı. Üç 
'ehrın seçkin atletleri de hakemlerin 
vazifelerini kolaylaştırmak hususun
da azami gayreti gösterdiler. Atletle
rimiz dün yeni rekorlar elde edemedi
ler. Fakat neticeler gene güzel sayıla
bilir. 

Teknik neticeler şunlardır: 

400 metre düz ko§u : 
Birinci: Cemal Koşan (İstanbul) 

SJ.5,; ikinci: Gali.P. Darılmaz _,İstan-

1500 metre düz ko§U : 
Bir.in~i:. Recep Koşar (İstanbul) 

4.14; ıkıncı: Galip Darılmaz (Ankara) 
4.16. 

Sırıkla yii kse kadama : 
Birinci: Haydar Aşan (İ&tanbul) 

3.21 

4x! ~o. b<ıyrak yarı~ı : 
Bırıncı: İstaibul takımı 45.3; ikin

ci: Ankara takımı 46.6; üçüncü; İzmir 
takımı 47.6 

Müsabakalara bugün saat 15 deri iti
baren 19 mayıs stadyomu.nıda devam e
dilecektir. 

Heni.ayn partbinirı. verdiği 
kararlar 

Prag, 19 (A.A.) - Henlaynin fırka
ıı §Unlara karar vermiştir: 

1. - Parti adamdan olan tacirlerin 
B. Henlayn'iİı portresini dükkanlarına 
asmaları mecburidir. 

2. - Parti mensubları, intihabat mü
nasebetiyle ev ve dük.kanlarını bay
raklarla donataeaklardır. Kongre ser
viai fırka azasının intihabat arifesi o
lan cumartesi günü pencerelerinde 
tenvirat yapmalarına nezaret edecek
tir. 

3. - Alman ıiazi kıtaları gibi motör
lü kıtalar ihdas edilecektir. 

İlahiyat fakültesinin alman 'talebesi 
Henlayn fırkasına iltihak etmişlerdir. 

Çiftçi Jırk&mın ileri 
sii rdiiğii Jikirler 

Prag. 19 (A.A.) - Çiftçi fırkası re
isi B. Rudolf Beran, intihab münase
betiyle yapılan bir toplantıda söyledi
ği bir nutukta şöyle demiştir: 
"- Bir takım hatfılar irtikab ettik. 

Vazifemiz, alman vahdetine mukabil 
çek vahdetini çıkarmaktır .• Slovaklar
la birleşmeli ve fı.rkalarımız arasında 
vahdeti temin etmeliyiz. Komilnistler
le hiç bir uzlaşma yapmıyacağız. Fakat 
almanlarımızla ve ekalliyetlerimizle 
namuskahane ve şeciane anlaşmamız 
lazımdır. Dış politika sahasında Al
manya, Polonya ve Macaristan ile an
laşmamız ve ayni zamanda İngiltere ve 
Fransaya sadık kalmamız icab eder. İ
talya ile ya.kınlık tesis etmemiz, Por
tekizle normal milnuebetler vücuda 
getirmemiz ve Franko nezdine bir mü
messil göndenneımiz icab eder. 

· Çiftçi fırkası, B. Hodzanın fırkası-

dır.,, 

lnailterenin dıı politikası 
Londra, 19 (A.A.) - Lordlar kama

raaı, dUn ak§&m amele f~rkaamdan loni 
Snell tarafından verilmit olan ve bü
kilmetin harici ıiyaaetini tevbih eden 
takriri reddetmiştir. Lordlar kamarası 
muhafazakarlardan lord Borke tara
fından verilen ve htikümetin siyaseti
ni tasvib eden takriri kabul etmiştir. 

Lord Halifaks, ingiliz - İtalyan itilafı
nı müdafaa etmi' ve bu itilUın harp 
tehlikelerini azaltmış olduğunu söyle
miştir. 

A11idük Otto nişanlandı 
Brüksel, 19 (A.A.) - Arşidük Otto 

dö Habsburg'un Lihtestayn prensesi 
Mari Terez ile ve 4rşidükün kız kar
deşi Arşidüşes Adelaidin lihtenstayn 
hükümdarı prenses ile nişanlan~ış 
oldukları ~aber verilmektedir. 

Fransada horoz siklet 
şampiyonluğu 

Paris, 19 (A.A.) - Fransa horoz sik
let boks şampiyonu Bernar Böru on i
ki ravundluk bir maçta sayı hes~biyle 
Jorj Batay'i döğmüştür. 

B. Ahmed Saffet Ohkay1n 
cenazesi .bugün kaldutlacak 
Ölümünü, bil yük bir teessürle haber 

verdiğimiz Elbığ mebusu B. Ahmed 
Saffet Ohkayın cenazesi bugün öğle 
üzeri kaldırılacak ve namazı Hacrbay
ram camiinde kılındıktan sonra Cebe
ci mezadığına götürüiccektir. 

Polatlida güreşler 
Polatlı, 19 (Hususi) - Türk Hava 

Kurumu Polatlı şubesinin 19 mayıs 
bayramı münasebetiyle tertib eyledi
ği güreş müsabakalarında Mehmed 
Dinarlı bulgar Dimoyu, Mülayim 
Karaormanlı Kiroyu yendiler. Mağ
lUbiyeti kabul etmiyen iki pehlivan 
cumartesi günü tekrar güreşiyorlar. 

Taksim Meydanı genişliyor 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Belediye 

Taksim meydanının hazirandan itiba
ren derhal geniıletilmesi için etüdleı 
yaptırmaktadır. Bugün valinin reisli
ğinde yapılan bir toplantıda meydan 
projesinin esasları tcsbit edilmi~ir. 

-3-

İstanbul - Edirne 

bisiklet yar111 
Eyyup Yılmaz (Ankoro)· 

birinci etabı 8 saot 

24 dakikada kazandı 
Edime, 19 (A.A.)-İ.stanbul -EGir

ne ıbisiklet yarışının 240 kilometrelik 
birinci etabı bugün saat 8.30 da baıfla
dı ve Edirnede son buldu. 

Koşucular, uat 7.30 da Taksim abi
desine giderek merasimle çelenk koy

duktan ve spor bayramı münasebetiy
le ınutuklar söyledikten sonra Topka-
pıya hareket etmişlerdir. . 

Saat 8.30 da dapar i~eti verilmiş ve 
muhtelif bölgelerden müsabakaya gi
ren 29 bieikletçi yola çıkmıştır. 

Memleketimizde ilk defa yapilaıı 
müsabaka büyük bir intizamla cereyan 
etmi~tir. 
Koşuyu arızadan dolayı yalnız An· 

karadan Kamuran B<>zkır, 1zmirdıe4 
Cihad, Mustafa ve 1atanbuldoln Aeoı> 
bitirememişlerdir. 

110 kilometrelik bir mesafeyi toplu 
bitiren koşucular asfalt yola yakın bir 
noktada Eyüp Yılmaz yaptığı bir atak
la biribirinden ayrılmışlardır. 

Neticede ikinci bir 10 dakika açan 
Eyüp Yılmaz birinci gelmiştir. 

Koşunun teknik neticeleri şuclltr: 
Birinci: Eyüp Yılmaz (Ankaar) 8 

saat 24 dakika 14 saniye. 
İkinci: Halil (Eskişcıhir) 8 &aat )4 

dakika. 
Üçüncü: Lambo (İstaOO..l) 8 saat 5'l 

dakika 30 saniye. 
Dördüncü: lbrailim (Koc;.aıefl) 8 eaat 

57 dakika, 
Beşinci: Bayram (İzmir) bir ~er-

lek geride. 
Altıncı~ Cahid (Edime) Bir 4:die .. 

lek geride. .. 
Yol üzerinde bulunan kasaba ve l8Ci.y 

lüler ve bilhassa Lüleburgazlüar bi
sikletçilerimize emsalsiz teza:hitrat\a 
bulunmuşlardır. 
Yarın akşam Ziraat bahçesinde &por 

cular şerefine bir çay ziyafeti verile
cek~ir. Ziyafette Edirnede bulunan 
galataaarayh sporcular da umumi mü
fettişin davetlisi olarak bulaoacaWar
dır. 

Bisikletçiler yarından 8ıC>ma aaat 6 
da İatanbula hareket edeoekkr ve Lii
leburgazda iki saat mola ~ 
dit. 

Benzin 
fiatları 
indirildi 
lktiaad Vekaletinden : 
21 Mayıs 1938 tarihinden muteber 

olmak üzere benzinin perakende azami 
satış fiatı beş şehir için aşağıda götıtc-
rildiği gibi tenzil edilmiştir : • 
Dökme litre Çift büyilk teneke 
Ankara 18 660 
İstanbul 15.S 580 
İzmir 15.S 580 
Samsun 580 

Mersin - belodiyc istihlak 
resmi hariç - 5 7 S 

Diğer yerlerde azami satış fiatlan 
İstanbul ve lzmirde çift bilyük tene-ke
nin depo fiatı olan 521,75 kurup nak
liye ve mahalli resimlerle listesi vekl
lete mevdu yerlerde satıcı komisyonu 
ve bayi kan ilave edilerek tayin ye tee-
bit olunur. (a.a.) 

Hamidiye bugün 
Vamadan ayrılıyor 

Varna, 19 (A.A.) - Varna belediye 
reisi Mustakof dün gece rıhtım gazino 
sunda Hamidiye kumaodanı şerefine 
bir ziyafet vermiştir. 

Belediye reisi, Atatürkün sıhati ve 
türk milletinin refahı temennisiyle 
söylediği nutukta, Hamidiyenin bu zi
yaretinin iki memleket arasındaki iyi 
komşuluk münasebetlerinin bir neti
cesi daha aıkı kültürel ve ekonomik 
teşriki mesainin başlangıcı olduğunu 
kaydeylemiştir. 

Hamidiye kumandanı kıraı Borisin 
sıhatinc ve bulgar milletinin refahına 
kadehini kaldınnıştır. 

Bugün Hamidiye müretcbatı ile Ti
ça kulübil arasında bir futbol ~ı ya
pılmı§:tır. 

Akşam, Türkiye elçisi Berker bir 
ziyafet vermiş ve ziyafeti bir kabul 
resmi takib etmiştir. 

Hamidiyc yarın akşam Varnadan ay
rılacaktır. 

İstanbul elektrik 
ıirketi ve belediye 

İstanbul, 19 (Telefonla) - İstanbul 
belediyesinin hükümete müracaat ede
rek elektrik şirketinin kendisine dev
redilmesini istemesi muhtemeldir. 
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-64- Ya.zan: M. Şevki Yazman 

Mektebten evvelki çağlarda 

çocuğun sosyal durumu 
Filhakika Avustralyalılar kendi 

laianlannı kazmakta devam eder
ken bizimkilerin kazma seslerini 
duyuyorlar. Mühendialer ite koyu. 
luyor Ye meaafeyi ancak 1-2 yarda 
tahmin diyorlar. 

Ya.zan: Tezer T CJ§kıran 
Geçen yazımızda iki yaşına kadar maya hazırdır diyebiliriz. Hatta kcn

olan çocukların ıoıyal durumlarını disinc bir it verdiğimiz, kendisinden 
tcsbitc çahşmıttık. Şimdi de daha her hangi bir şey istediğimiz zaman 
yukarı ya,ları tetkik edeceğiz: tuhaf bir gurur da duyar. Çocuğun bu 

Uçüncü yat büyük ile çocuk ara- vazifcaevcrliğindcn istifade ederek inad 
sında yepyeni bir devre yaratır. Ço- devresinde kendisine yaptınlamamış 
cuklarda bu çağda hakim olan inad her şeyi yaptırmak ve çocuğa terbiye 
ve meydan okuma, kendi benliğini, itibariyle istenilen istikameti ver
arzu ve iradesini tahakkuk ettirme mck kolaydır. Artık çocuğun büyük
mcyillcri dolayısiylc büyükler ile le olan münasebeti üç yaşından ev
çocuk arasında daimi bir anlaşma- vclki gibi basit değildir. Altı yaşın
mazlık vardır ve çok kere çocuk ken- da olan çocuğun adeta kendi alemi 
~isini her hangi bir toplulukta da vardır. Kendisini tamamen çocuğu
ıdare etmek hususunda müsaid gö- ı na vermiş olan bir anne bile bu yeni 
rünmektcdir. Bundan dolayı bu inad alemi bilemez. Çocukta neler oluyor, 
yaşının başlamasında~ evvel çocuk bunu ancak tahmin edebiliriz. Çocuk 
aynı yaş arkadaşları ıle temasa gel- şimdi her hangi bir surette başkala
miş olmalıdır. Ancak her hangi bir rını aldatmakda mahirdir. tık sakla
scbeble bu temas gccikmit ise, hatta ma ve ilk yalan vakaları baş göstc
inad devresinde bile çocuğu bir o- rir. 

Acele ederek kendi lağmılarmı 
•aktinden evvel patlatıyorlar. Top
rak hiç açılmıy<a·, Avustralya siper
leri İ8ıe geri fırlayan toprakla dOlu
:JOI'. Bizim lağımm yakmlığı hak
kındaki tahmin bota çıkıyor. 

Bu defa krtalardan madenlerde 
Ç&llflllıt efradla maden mühendisi 
aranıyor, lağım itine piyadeler de
ğil onlar memur ediliyor. Bunlar da 
bizim lağrmlara kati olarak 4-5 ka
dem yaklqmadan liinm ateıle • 
memeleri emrolunuyor. 

Bizimkiler yavaı ve fasılalı ka
zıyorlar. 24 haziranda A vuatralya. 
lılar bizim lağona 8 kademe kad....-
80kuld uJıdarma kani oluyorlar. Bi
zim tunelin tabanı Avustralya tune
linin tavanı hizasında. Ertesi gün 
bu mesafe 3-4 kademe diiJüyor. 
Avuatralyalılar lağrmlarmı daha 
evvel patlatıyorlar ve makineli tü
fek mevzünin önünde 20 kadem 
kutrunda bir çukurluk açılıyor. 

Deue kollariyle cepheye erzak ve cephane ICJ§ınıyor 

yun grubuna .s?kmak için bazı .~ecrü- Ancak çocuklar umumiyetle yala
bclcr yapılabılır. Eğer bu tecrubeler nı büyüklere kar§ı kabahatlerini ü
- çok kere olduğu gibi - müşküller zerlerinden atmak üzere kullanırlar. 
g?stcriyorsa inad devresinin bitmesi- Yalanların çoğu büyüklerden ogre

radan İç taraf ıöriinüyor. Tunel a- olduklarını haber vrdi. Bunun uze- nı beklemek daha doğrudur. O za- nilir. Yani cocuk, büyükler tarafın-
labildiö-ine ileri doa...• devam edi- rm' e de k 1 - · b' öb' · d w ld' w • • •· - o o uzenne ır n etççı man a ço~.ugu~ temasa ge ıgı ço- dan hadiselerin olduğundan başka 
yor. Görünürde kimseler yoktu. ikame olundu. Biraz sonra da bu cuk sayısı uç dort yaş arkadaşından tiirlü nakledildiğini, saklandığını, 
Kumandan bir an teTedüd ediyor. nöbetçi kum torbaları arkasından yukarı olmamalıdır. Çocuğun bu ar- gizlendiğini görür. o da kendi saha
Sonra bir ara geTİye adam gönde- bir ıtık geldiğini bildirdi. Anlatılı- kadaşlarla temasının muntazam ve s na aid hadiselerde bazılarını sakla
rerek tahrip kalıbı isteniyor, mak- yordu ki türkler torbaları kaldır- devamlı olmasını temine çal:şmalr- mak lüzumunu duyar. Bazı yalanlar 
aadı liğım dehlizinin beriki ağzı· makla mefguldürler. Hemen en ya- dır', Çünkü oyu.ocak ile ve her türlü hususunda da çocuk büyük tarafın
nı berhava etmektir .. Fakat sonra kın siperdeki çav114 Brovna bu la- sakın oyunlar ıle çocuk tek başına dan himaye edilmiş olur ve hakikati 
gelecek bu kalıblarla iyi bir netice ğun çukuruna bir bomba atmaaı bil- meşgul olabilirse de hareketli oyun- söylemek cesaretini gö::teremez. Mc
alamıyacaimı düıünerek vaz geçi- dirildi ve· Avustralyalı nöbetçinin lar için aynı yaş arkadaşlarına şid- seıa çocuğun yaptığı her hangi bir 
yor. Kum torbalarmı biraz daha a- zarar görmem si için de bu n cbetçi detli ihtiyacı vardır. Dört yaşındaki kabahat evin bir büyüğünün yanında 
çarak yanmdaki neferiyle beraber de geri alındı. işte Zeki beyin nefe- çocuk tek başına oraya buraya sıç- cereyan ctti~i halde diP,cr büyüğe bu 
içeri giriyor. Dehliz 17 kadem ile- rinin lağım içerisinde sürünmesi bu ramak, hoplamak, koşma~ gibi faali- hadise sezdirilmcz, saklanır, çocuğa 
ri gittikten sonra kaim bir zavıye zamana tesadüf edeT. yctlerdcn zevk almaz. Bır çok hare- da saklaması tenbih olunursa çocuk 
ile aola sapıyor. Zeki bey buraya Avustralya 7 inci taburunun k0w kctli oyunların zevkini ancak diğer yalancılığa alışmaya başlar. Bunun 
kadar geliyor. Sonra ileri bir çavut- mutanı albay Ellyot k .. ndi siperleri ço~~klarl~. beraber tadab~Iir. Dikkat içindir ki çocuk saklamaları ve ya
la bir neferden mürekkeb bir ke- gerisindeki karargahında oturur- cdılırse dort beş çocuk hır araya ge- lanları ile mücadelenin en mühim 

Bu infilak da bizim makineli tü
fek mevzüni berhava edemiyor. iki 
üç gün sonra bizimkiler yer albndan 
gene kazma sesleri itittikleri vakit 
fqlllıyorlar. Fakat buna karşılık 
gene bir yer altı teıebbüaü yap
maktan ise bu kÖfyi mümkün oldu
iu kadar bot bulundurmaya karar 
Yeriyorlar. Avustralyalılar 4 tem
muzda bir lağan daha patlatıyor
lar. Siper gene tamamen berh.:- ·a 
edilemiyor ama bu defa ön şivi u
çuyor ve burada nöbet bekliycn S 
nelerimiz ıehid oluyor. 

Bu zmnana kadar yalnız liğım pat· 
)atmakla iktifa eden Avuıturalya erki
nıharbiyeıi bundan sonra bu pat
latma.lan bir baakm hareketiyle 
birleftirmeğe karar veriyor. 

Bu eenada bizimkiler siperleri 
cmluba dofru biraz ilerletiyorlar. 
patlayan ..ki lal- .,.n ~ 
le öyle bir vaziyet baaıl olaycır ki; 
bizim mevziler ile ingiliz mevzileri 
aruında adeta bir yeraltı yolu 
meydana geliyor. 

Merkez tepedeki türk tabur ku
mandanı Zeki bey (balen emeldi 
l'eneral ve Erzurum Mebuu) bu 
nziyeti bizzat tetkik etmek kaygı
•ma dütüyor. 8 temmuzda yanına 
bir nefer alarak lağımm patlamıt 
olan çukuruna giriyor. Çukurun di
binde tq, tel, ağaç parçalan birbi
rine kanpnıttır. Bunları birer birer 
bldırmaia bqlıyorlar. Altta iki 
elektrik nakili görünüyor ve bunlar 
kum torbalan iatiflerinin arasında 
kayboluyor. Bu kum torbalan her 
halde ingiliz dehlizinin ııkılanmuı 
için kullanılmıttı ve bu nakiller de 
her halde liimun atılmasını temin 
etmifti. Zeki bey yanmdaki nefer
le bu kmn torbalannı da kaldırma· 
ya baılıyor. Biraz sonra kulaklan
na hafif sesler geliyor. Bu: delhizin 
öteki ucunda beldiyen nöbetçinin kı
pırdamaımdan çıkan •ıtir. 

Sükunetle itlerine devam ediyor
lar. Bir ufak delik açılıyor ve bu-

tif kolu göndeTiyor. Bunlar biraz lip hareketli bir oyun oynadıklar: safhasr büyüg· ün kendi kendı'nı' kon-
. d" .. J V f h ken lag· rmın kazılmasına memur aonra gen onuyor ar. e ne er e- zaman çok kere muntazam, sakin bir trolü vt- <'"""İ!a daima bir numune 

lecanla tunlan anlatıyor: Biraz git- mühendis soluk soluğa yanına geldi oyun aranmaz, oyun çolc -nı. 0 1 ...... vu:iyctindc bulunduğunu uııutınQm"' 
tikten aonra baaamaklarla bir par- ve ona fU haberi verdi: Çocuklar kendilerinden geçerler. 0- sıdır. Bütün diğer hallerde olduğu 
ça aıaiı inmiıler ve orada bir •tık - Türkler kazdığımız lağunm nun içindir ki bu yaşlarda bütün di- gibi bu hususta da çocuğu dayak ile 
görmüıler. Bunun Üzerine geri dö- içine girdiler ğcr oyunlara nazaran en çok müştc- ceza ile tehdiddcn çekinmeliyiz. Ço
nüp gelirken arkalarndan tabanca ElJyot derhal yaveri yüzbqı Gril rck oyunlar oynamayı severler. Bu cuğun bariz bir izzeti nefsi olduğunu 
ile at99 etmiıler, buna karıılık ken- il orada tesadüfen bulunan diğer oyunların bir kısmı bizzat çocuklar ve bu hisse hürmetle mükellef bu
dileri de tüfekleriyle at99 tmitler bir yüzbqıya dütmanı tunelden dı- tarafından bulunmu9tur. Diğer mü- lunduğumuzu bilmeliyiz. 
ise de her iki tarafm kUl'fUDlan yan fArl abnak için bir müfreze gön_,. bim bir kısmı ise halk arasında öte· Diğer taraftan çocuğu bcceriksiz-
.............._;ss' t • 10 ..a L ... ...ı:ı ....... _• • J J rd ltıl ·ıd.n 
ne bir te7 oı;..m.;. ·- - ------ - Taziyeti görm en ve 1 tftN •ttte«!''t~ltlu: "~ 1)8· ş~;r bTrtürnitı-.:~:am~malcTaitlia:D 

Avustralya aiperlerinde ise '\'aka icra$lllda belki hatalar olur dütün- baların oynadığı kaidelere göre to- etmemeliyiz. Bu yaşlarda çocuk bü-
fÖyle cereyan diyordu: cesiyle kendisi bizzat yanma iki ne- runlar tarafından tekrarlanan bu o- yüğün daimi tesiri altındadır. Bü-

Merkez tepenin k.rfıamdaki fer alarak lağanm çatal tetir.il et- yunlarm - bize ne kadar saçma gö- yük kendisine ciddiyetle ve kati ola-
menii tutan Avutral,. kolordu- tiii yerdeki nöbetçinin yanma git- rünürlerse görilnsilnler - çocuk top· rak beceriksiz, aptal derse çocuk be· 
aunun yedinci tab.u aa.bah taraa- ti. Daha Laiana girerken kencli.aine luluklarında ihmal edilmemesi lazım· ccriksiz olur, cesaretini kaybeder. 
Madunu yaparken bir bqı türkle- gürültü yapmamak için ayaimdaki dır. Zaten bu oyunların çocuğun psi- Kendisine itimad hissi azalır. 
r~ itsalinde olduiu maliim olan la- çizmelerin çıkanlmaıı li.zmı gel- kolojisinc ne derece yaraştığını gös- Bazı çocuklar da muhit tarafından 
ian çukurunun etrafında taze top- diğini söylediler. Bu talebe boyun teren en büyük delil nesilden nesle fazla şımartıldıkları için doğru ol
rak yığınlan gördü. Düpnanm o kı- eğdi ve çizmelerini çıkardı. En ön- bu oyunların devam edebilmesidir. mayan vasıtalarla gayelerine varma
ıun siperlerini tahkim ve takviye de kendisi olmak üzere arkadqla- Bet ile altı yaşındaki çocuklarda ya çalışırlar. Mesela istedikleri bir 
etmekte olduğuna hükmetti. Bu es- riyle dehlizin içinde ilerledi. Geçid inad devresinin tam aksi olan yeni şeyi elde etmek için yalan, uydurma 
nada Avuatralyalı mühendialer la- dardı. Fakat mütkili.ta rağmen 20 bir ruhi halet görülür. Evvelce kendi hastalık, inad, yaygara bunların bat· 
imım cenub kolu içinde piyade ef- kadem kadar ilerleyince yüzüne bir isteklerini yapmak için o kadar inad- lıca vasıtalarıdır. Bu nevi çocuklara 
radı iatihdam etmek auretiyle yeni •tık çarpb. Bunu bir baintma takib et· cı görünen çocuk, yavaş yavat büyü- ve bütün çocuklara kendi kendilerine 
bir liğım ilerletiyorlardı. Bu dehli- ti. ğc kendi isteği ile itaata hatlar. Bu yapabilecekleri ve yapamıyacakları 
zin nihaytine yakm bir yere de bir (Sonu var) yatdaki çocuk adeta emirleri yap- işlerin hududunu ayırtmak lazımdır. 
nöbetçi konm\lflu. Vazifeai bir ucu Çocuğa başarma kabiliyeti üzerinde 
türk siperlerinin önüne çıkan met- yanlıt mali1mat vererek kendisini al-
ruk kola kimseyi aolonamaktı. ..ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, datmamahyız. Küçük çocuk bilmeli-

Delhizlerin ilerisinde tam bir aü- : Yazan: Alexiı Tolstoi No: 94 E dir ki yapabileceği şeyler olduğu gi-- -kUııetin muhafazası mecburi idi. : : bi, yapamıyacağı şeyler de vardır. . - -Çünkü türklerin bazı dinleme cı- : : Bu itibarla kendi kendisine, yardım-
hazlanna malik olmaımdan ıüphe E E sız yapamıyacağı işlerde zorluk çı-
ediliyordu. E E karmadan, yardıma müıaid olmalı, 

Saat 11.45 de laionda bulunan E E kendi kendisine ba,arabilcccği işlcr-
nöbetçi mühendisi lairmm öbür ta- : : de de yardım istemenin ayıb bulun-

Ankara: 

Öğle Neşriyatı: -
. 12.30 Karış~k.P fC 

neşrıyatı - 12.50 PJik: Tı.irk musikııı 
halk şarkıları - 13.15 Dahili ve Harici ıır 
berler. 
Akşam Neşriyatı: _,.ıı 

. 18.30 Karıtık ~ 
neırıyatı - 19,15 (Türk musikisi ve ,,..
prkıları) - 20.00 Saat ayarı ve arabça ıılf' 
r iyat - 20.15 Türk musikisi ve halk ta~ 
lan (Handan ve arkadaşları) - 21.00 ~ 
aofon ıolo: (Nihat Esenıin) PiyaJlll": 
(Marael Bi) - 21.15 Plakla danı muıik_i! 
- 22.00 Ajanı haberleri - 22.U Yarfl' 
proeram ve İstiklal marıı. 

fstanhul : 

Uğle f'ljeşriyatı: -""* 
12.30 PWda _._.. 

musıkisi - 12.50 Havadıs - 1.3.05 pıiJıl' 
tı.irk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plik alll 
rıyatr. 

Akşam Neşriyatı: .~ 
18.30 Plakla °"' 

musikisi - 19.15 Konferanı: Ali Kimi~ 
Yıiz { ~ocuk terbiyesi) - 19.55 Borsa il" 
berlerı - 20 .Muzaffer İlkar ve arkacı.I 
ları tarafından turk musıkisi ve halk prll' 
!arı - 20.45 Hava raporu - 20.48 Ömer.~ 
za tarafından arabça söylev - 21.00 JıfiJlll"' 
ve arkadaşları tarafından türk musikisi ~ 
halk ıarkuarı (Saat ayarı) - 21.45 O" 
KES'l'RA: 1 - Puçini: Madam baterfle1·1' 
Çaykovsky: Nokturun. 3. Siede: Valı Jaııı' 
4 - Friml: Endiyan love - 22.15 Ajana b" 
berleri - 22.30 Plakla sololar, opera ve O' 
peret parçaları - 22.50 - 23 Son bat>et1" 
ve ertesi gijnün proıramı. 

Avrupa : 

<J.l:"K.t<A VE OPERETLER: 18.30 Mal' 
kova - 19.10 Hamburı - 19.30 Budape~ 
- 19.35 liukreı - 20 Stokholm - :zo.r 
Sottens, Strazburı. 

O.t<K.l!.S l'.t<A k.ONSERLERİ VE SE~ 
FON İK KONSERLER: 13.15 Münib - ıf 
Berlin - 17.15 Rorna - 18.45 Moskovı"" 
20 Bruksel, Moskova ve alman iataayoıııad 
- 20.30 lierlin, Paria - P.T.T. - 21.55 Br 
romunster - 22 Kopenhac - 23 Kolonya"" 
24 Frankfurt, Stuttıart. 

ODA M USİKISı: lS Frankfurt - ısJf 
Hamburı - 16 Münib - 18 Stuttprt"" 
18.10 Hamburı - 19.10 Laypziı, Münib"" 
19.30 Laypziı - 22.30 Pra&. 

SOLO KONSELERl: 16.30 Prai - ıt 
Bükreı - 21 Roma - 22.15 Lükaembur~., 
NEFESLİ SAZLAR (Marı v. a.): .,..... 

alman istasyonları - 12 Hamburıı, M~ 
- 19.10 Frankfurt - 19.25 Prai - 20 Bet' 
lin, Laypziı . 

"'" ...,,, vaşlarda çocukta geçici ol~ 
görülür. Meseli çocuk oyun arıw.,_. 
ları için zalim cezalar düşünür, ver' 
kendi kendisine uydurduğu ~ 
larda bu hal sezilir. Böyle vaziye~ 
lerdc en iyisi çocuğu baJka mevzula 
ra çekerek bu nevi dütüncelcrde 
uzaklattırmaktır. Ancak çocuk bbi· 
~""Y""",.Ji!-:-! ı_ .. ..ı::.-::-- ... 1"' .. .,a .... """-· 
ıçın uğraştığımızın farkmda oımr1 
malıdır. Bereket versin ki çocuğıJ 
tckimülündc bu zulümden hoıtanoı' 
ekseriya tamamen nazaridir. Kendi 
kendisine geldiği gibi çocuk da " 
lim ve fena bir karakter ccbheai bl' 
rakmadan kendi kendisine kaybolut• 

rafında türklerin faaliyet halinde ı §_ E duğunu öğrenmelidir. 
: Yalan ve gizleme gibi zulüm hissi 

~----------------------~------~--~~~~----~~~------~-: -

Bir yatından iki yaşına kadar ol_, 
çocuk için yalnız ve ancak bir teok 18' 
arkadaşı bahis mevzuu iken üçüncO 
yatın başlarında üçüncü bir arka 
gruba girebilir. Veya dört kişilik bil 
arkadaş grubu dört ve bet yaşında~ 
çocuk için pek uygundur. AncaJ 
mcktcb çağındaki çocuğun sınıf gibi 
büyük bir topluluğa girmek ihtiytf 
ve imkanı vardır. Başlangıçda büyil" 
ğc o kadar kuvvetle bağlı olan çocıs• 
için yaş arkadatları kıymet kazall" 
dıkça bu bağlılık ehemiyctini kaybl' 
der. Bunun içindir ki çocuğun arkl' 
dat grubu genişlediği nisbettc, grub' 
ların faaliyetinin, oyunların bü.yU• 
tarafından tanzim, ıevk ve idareain• 
lüzum kalmaz. Denebilir ki bu yaf 
lardaki oyunları idare eden oyun ld' 
idelcridir. Bilhaaaa halk arasında yl' 
yılmış olan oyunlar bu hususda bd' 
yük rol oynarlar. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111: - §ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• 
E "Aralarından birine,insanın yüreği- lardı ... " İmparatorluk sefareti katiblerinden 

biri kendi gözleriyle gördüklerini ve 
hikaye olunanları hatıra defterine 
,c>ylc kaydediyordu: 

" ... Danimarka elçiliği lı:atib/eri me
rak edip Preobrajenski'ye gittiler. Bu 
facianın merkez noktası olduğunu ge
len şaşkın seslerden anladıkları yerle
re doğru ilerliyerek muhtelif zindan
ları ziyaret ettiler. Medhalinden itiba
ren zemini kan pıhtılariyle kaplı olan 
üç izbayı dehşet içinde titreye titreye 
gezmişlerdi ki öncekilerden daha tiz 
ve daha acıklı bağırtılar, iniltiler i
şiterek dördüncü bir izbada cereyan 
et~lcte olan feciaları görmek arzusu· 
na kapıldılar ... 

"Fakat, eşikten içeri adımlarını an
cak atmışlardı ki burada bizzat çarla 
boyar/arına tesadüf ettiklerinden şaıı
rarak geri çekildiler. Tavana asılmış 
çıplak bir adamın kaqısında ayakta 
durmakta olan çar, bu habersiz gelen 
misafirlere dönüp baktı ve yabancıla
rın kendisini böyle bir işle meşgul gör 
müş olmalarından dolayı her halde 
hiç memnun olmadı. Hemen bunların 
arkasından koşan Narişkin onları der
hal isti cevaba başladı: "Siz kim siniz? 
Ne için buraya geldiniz?" Bunlar sus
tuk/arından derhal prens Romodanov
ski'nin yanına gelmelerinde israr etti. 
Fakat şahsiyet/erinin masuniyetine 
güvenen katib/er, esasen küstahça o
lan bu emre itaatte ihmal gösterdiler. 
Bununla beraber bir zabit, yollarını 

-kesmek niyeti ile, atını dört nala koş- E 
tuarrak peşleri sıra geldi. Fakat kuv- : 
vet kitiblerde idi: Hem kalabalık, E 
hem de kendilerinden pek emin idiler. E 
Ancak, zabitin kati tedbir almağa ha- E 
zır olduğunu farkederek emin bir ye- E 
re sığınmakta istical ettiler ... Bu zabi- : 
tin ismini daha sonra öğrendim - A- E 
Jeksaşka - çarın gözdesi, pek tehlike- : 

- ni parça parça edecek gibi bağıran ka- • • • • • • • • • • 
E rısı ile çocukları idam kötüğline kadar " ... anlaşıldığına göre strttliç/eril 
E refakat ettiler.Fakat mahkCJm, eldiven- zorla girmek istemiş oldukları plJ' 
: /eriyle renkli mendilini hatıra olarak surlarının pek mukaddes v~ taarrus ~ 
E kendi ellerile teslim ettikten sonra ba dilmez olduğunu isbat etmek istey•I 
E şını kötüğe koydu... çar, mazgallara direkler geçirilet 
E "C~Jlada doğru ilerleyen bir diğeri her birine iki isinin asılmasını emt 
E çarın önünden geçerken yüksek sesle: ti. O gün bu suretle iki yüzden faıl' 
E "Majeste, oradan çekil, ben uzanaca- adam asıldı ... Sanırım ki bu derece 11' 
: ğım ... " Dedi." rikulade bir sed hiç bir tJehria etraiıd 

1i bir adam ... " 

" ... Yeni bir vergi ihdas olundu: Her 
prikaz memuru, işgal ettiği mevkile 

mütenasib bir para ödeyecektir .... 
HO akşam Lö Ftor'un sarayında pek 

muhteşem eğlenceler vardı. Orada ha
zır bulunanlar yapılan fevkalade fişek 

--------- . ------------ > --

-: ''Bana na.klettiler ki ÇJJr, o gün, ge- çevirmemiştir.-

: neral Gordon'a streliçlerin israr ve i- "27 ilk teşrin ... Bu idam diğerleritl' 
: nadından şikayet etmiş: Balta altında den büsbütün farklıdır. Adeta inatJl1' 
E bile hatalarını itiraf etmiyorlar. Halci- mıyacak §ekilde, muhtelif tarazladrl 
E katen ruslar çok imıdcıdır/ar ... " icra olunmuştur ... JJO kişi, bir hamW 

ve mehtab şenlikleri temaşa ettiler. E 
Bizzat çar, bir ateş perisi gibi, çıplak : -

E de, kanlariyle Büyük • Meydan'ı sd' 
: "Novodeviçi manastırı clvarında. lamışlardır. Bu azametli idam, anc•" 
E dört köşe, otuz sepha kurularak iki çarın emriyle bütün boyar/arın, DurtJI. 

yüz otuz streliç asıldı. isyanın ele ba- ayanının, diyak/arın cell§d vazift$1 bahçeyi dolaprak çarkı/elekleri, zev· 
vareleri yakıyordu. Çaerviç Alekseyi 
ile çarevna Nataliya da bu manzarayı 
hususi bir odanın penceresinden sey
rediyorlardı ... Bunu talcib eden balo
da, denildiğine gl5re çarın, uzak bir 
manastıra süreceği meşru karısının ye
rini tutmakta olan Anna Mons, en gü
zel kadın olarak takdir olundu ... " 

" ... ilk teıirnin onuncu gilnil çar, bü
tiln yabancı elçileri idamda hazır bu
lunmağa davet etti. Preobrajenskaya 
kışlaları civarında yüksele bir yer iş
kenceye tahsis edilmi~i: Burada idam 
olunanların başlarrnın takıldığı kazık
lar bulunması mutaddır. Bu seler, bu 
tepenin etrafaı silihlı bir muhafız ala-

Ruı orduları Noteburg kalesine hücum eclerlerlten şılarından Sofiya'ya arzuhal vermiş o- görmek zaruretinde kalmaları üzerirıl 
yı çeviriyordu. Etrafda, ağaçların ils- tırdığı bir sıranın üzerine çıkan katib l ıan. üçü, onun hücresinin tam pencere- icra edilebilmiştir. Çarın itimadsı.I'.:t_ 
tüne ve evleirn damlarına çıkmış bir asilerin idam hükmünü halb okuyor- lerı altın~, m~nastır~n dıv~rına asıldı. ğr son dereceyi bulmuş, herkesin ıtır' 
çok moskof da vardı. Seyirciler arasın- du. Halk susuyordu. Cell§d vazifesini Otrahdalkıt, ötlu e/dlerın,_e baglanmş olan kum asilere karşı alaka beslediğindt~ 
da bulunan yabancılar idam yerine görmeğe başladı. arzu a 1 u uyor u... şüphe etmekte bulunmuştur. Bütün ~ 

Yak/a-:tırılmıyordu. idam kütükleri b' • leri gelenleri bir kan davasiyle bağl#' 
-s "Bu ıçareler sıralarını belc.Jiyor, i- "Ayaklanmaya iştirak etmiş olan .,-

önceden hazırlanmı-:tı. Sogwuk bir rilz- mağı tasavvur etmiştir ... Yüksek 11JI 
., dam olunmak ilzere birer birer yakla- papasların idamında ma~ste çar da bu- k. . " aıJ 

gı;.r •siyordu. Herkesin ayakları don- ı sahıbi ailelere mensub olan b.t • "" ııyorlardı... Yilzlerinde M keder, ne /undu. Cellid, bunlardan ikisinin ba- .,,, 
muctu. Çoktanberi intizar olunuyor· bu zatlar, geçirecekleri imtihan kat~ 

., de pek yalcın ölilmiln korkusunu gör- caklarını ve kolarınr bir demirle kır- sında tir tir titreyerek idam mahallin', 
du ... Nihayet, çar, yanında pek marul diJm. Böyle bir hissizliği cesaret tellk- dıktan sonra onları h~niJz e11nlı iken gelmişlı«dir. Her biri, karşısınd~ 
Aleksaşka olduğu halde , landosu ile /ci edemHn. Bu onların ruhlarındaki çarka bağladı. Oçüncüsüniin baıı uçu 1.#ııJ mahkflmun idam hükmünü okudu~· 
geldi. Landodan inen çar, kötüklerin sallbetten değil, ancak maruz kalmış ruldu. Çarka bağlı olan papaslar üçün- sonra mahkilmun başını kesmek s•t': 
önünde durdu. Bu sırada mahkilmlar oldukları iılcenceleri düfilMrek haya- cü papasın bu kadar tatlı bir öllimle bu tiyle btı lıü/cmü ~rine getirec~· 
Jcalabalığı meşCJm meydanı doldurmuş- ta artık hiç bir kıymet vermemekte ol- aubtan Jcurtulmu.J olmasından dolayı 
tu. Bir aslrıerin oradan burı7a do/af· malarıa6n iltıri ıeliyorda.. lısıldapralı tffssürlerini anlatıyor· (Soaıı var) 
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~ HAYAT ve SIHAT § 
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Yüksek ökçe 
Vaktiyle methur bir edibimizin lmanenin 1IDahllmuı aeticeei olaa 

Yapbfı sibi, kendilerini •arabİldik· aerekıtirı Bir • .-.,.ıa tem.in eclil. 
leri dencc:lea daha 7'ikMık aöeter- m_,... aib.wti bafka bir YUllayla 
lbelc iateyen ~ yükaek ök· temin ebDek. 
~i iakarpin lriyenlr Yana da, yük. Zaten, ~ ökçede büyük 
aek ökçe kadmlılm pnmdanclır. mahnr ıönmk ele bina mübal.-

Acaba, bayanlar da :rükaek ök. ph olar. Pek .-C. pli...-1-i be
Çeyi _ .lddsd• olduiu gibi - nüz t,apemleeme•lf kıalann ,.ük· 
ho,larmı uma söttermek için iDİ 1ek öqell llkupia siJmelwi ...,_ 
tercih eclsler7 Hiç de eleji). Kısa deki .....ıarmm cliqb bGyümeei
bo,. kadm paelliline dokunmaz ki n ..... olaltllir. ODiu' ela ima ök
~ as.,.,.i• mecburiy.t olaun: çeli Iİ,..._• fakat iTM:. bibWik· 
Kıaac1k boyha aiil fidanı uzun uzun ten -. ,.akMk ökçeler ltiıru a
tervi aiacmdan elbette daha aüzel- yak ~imini ı.o...ıar da pek bü
dir. Hllltl uzun boylu ıüzeller fi- 7ik sanır nnneclsı-1, J"ik .. ök
dan boylulann rafbet aördüklsi- çea..m pfalm•rtlenheri •:rakla· 
ni lmlraa•bldan •akit, bodur ta~ rm çirldal....-..ı. Milidir. 
her sün piliç, diyerek dudak km· Yük•k ökçenin cWaa phak TÜ
nrlar, fakd daima piliç aibi aörii- r&Deein• ıelince, mafasMlan ma
necek kadar kıaa boylu olmadllda- tasaya _.tı..-ce dolaf&ll bayanla
rına canlan aıkılır... nn, iskarpinler çıkmadıkça, aade 
He~ nedense hekimlerin araam· yüiuek ök~den do~ayı !°S:U~~ulda· 

da y\ikMk ökçenin dÜflnanlan pek rmdan fikl,.t ettıklen lf~tilmez. 
çoktur. Yükaek ökçelerin kadm a• Bu da bir alııaklık neticeei olaa 
yafnım tabii teklini bozdafunu, aerektir. 
yüriİJÜte zahmet YWdiiini ,.. ça- Hele, ti7atik ~ıfmı iyi et
buk bozıclufuna eöyll,.....Jc bclmla- mek içia Bana kaplıcalarma relen 
ra. ~ alçak ökçeli ialcarpia riJIDe- ba,..am Uludaida~ otelci~ ~t.m 
leruu taniye ederler. Fakat be- tl tepHiM kad• ~ ökçelı • 
kimlerin eödDi ancak mektebcleki brpiaı.iyle w ka~ anamda 
kızlar clialer. Melrtebden kmtula- ptip relcliliai ıördikten IOIU"a, 

rak bir ı.mv,. aireza yahud .., ka- yükMk ökçeye kartı düpnanlılım 
dım ~ ~ 1~ kızm ilk iti yük· haybe& asaldı. 
aek ökçeli bir çıft iskarpin .ım.k· G.A. 

tll'. Yma.k ökçe aenç kı•m kaclm- -----------
lık ietlldllıini ka•nc:llfma lllmet 
olm. Niçin? 

Yüluek ~ 
- u:L .. -'i• 1-dllllll endunma 
~.-- ............ ~. 
zariflik T9rir de onan için. .. En SÜ· 
zezl Yklldl• b . .._..1__ _ı.ı.
da L:.- L• .. -.ulll& a7--

u-ı; u .. .., olnuıdan ·a~da 

darcld---= kolları ........ batı ö
ne oina İci L!- hım-bıllık • 1 er, dm111ana _- -

Ev Kadınına 
Reçeteler 

Kavun reçeli 
.. a.lar_. Soma ayaklarına yük- 1t1.ı.m.ı 

~k okçeti iabrpmı_. lfiydirind ı ı kilo ka..-, 3 kilo ,._, 1 litre 
erh.J omuzlan cliselir kollanna 

çeviklik a ı· -ı-"" '·ı· b:".h~ aa, tarçın e .... ao - ..... ... u~-.. ...... , 
endaua dü .. .ıq._ vır=- kaTml ahmr tlit ...-.; 

B111111n da 1beW frit.bütin &sik, f9 iyice kasmr ,... .. hafifçe .. ,_. 
tabii, bir hldiwlir. iDlanm topak- lw f81dnWderi .. ,,_apı1ı ıa-u 
lal'llllll albna ~ ökçeı. _.. pkanlD' klt;lk w.W. feku.de 
~ ap.ıJk 1De11resi bird_.,iN Dm Jw111r ,.._..-. e....- 1 tlakilr• 1ar 
aic:lemı, ........ igla ...... .. ...................... -. .. .... _..,. ..... ı• • Wktla _.. lar ...... ll&w ecllllr. Halil-..-

..... Wrllkte btclwmap bir huçak aat pifirilir koyalqmca 
~ur oı-. a.11.-:s-:- de J&- &tefte.. md!rlltr Ka"NDOZ& kvmlr. 
baeri artar. Baalana hepd k..t-- . 
d~ ................ .uıı .... ,.. ...... (....... •> 
liİrk• .. adeta ayaldumm aca- 19'9'1 ..... 

-- 1-W'llık ilerlecliiindea, ,....... .,...,,.., 

.... Mriflik ıelir. En sünl 2 kilo - ı 1/2 kilo .-.. 
damlar ~ v.cuna baula- • ~ .. 
r.k ıapılaa laueketlr delil midir? bll' kıMlela rom lilrörii. 

YGUek öqe bdmlıtm süelliii .,...,,,._, 
.._ aarl~iii için icad edilen Tanlı&- .,. __ , k .ıı.. kabuklan 1-nn "L!-1---!-..I- b• • oldu- _TUIU.,. YJ &Dll"t ...., 

en muUllll .,..._ ın h fil küçük murahba teklinde 
......... Mkiml..m OD& dÜflDllD ol- ım:.i':: ............... ti ....... 
................ Mt kAr .... ralulD'... ...... ..... ....... 
-....; :\fdzı~le .... ..,. .......... .___,___ L-.11-- -z-

micadelmİll - -r-r--,. __.. ..... 
11~ Havuc receli !PllP..il...... k-ILsrTla - ··-·' -ııtta pek .. .. • Wlo .. ftlt a lalO ...... 1/1 
"-·· w-. .... 111 ....... 

rak ..:&__.. "tı • • .. t.ea- - 1 .... -. ............... ··----· ~fti, -- ...... .......... ....... ,. '~ .... ....... 
ki ~ ~·· ...... KMm ..... .,,_," ............... ... karpial................. ... -·...,. ........... ........ 
•l;-teellililli ..... : T ............ lglM ..... fiti 9• 
=:ı:ıı·ı·!lllP .. ™ .... -·....... .... ..... ..... ..... ..... ...... ..... 

... ....,.. ...... rf ............. . 

Günün ~llllk 
MESELELERİ lngiliz - ltalyan 11Göo iQid 

19 Mayıs bayramı 

anlaşması Avani Kamarasında 
H itler'in Romaya hareli:et etti· 

ii 2 mayıe pazartesi gUni1 
Britanya avam kamaısı incilb - i· 
talyan w:lqmalarmı tMclik etti. 

Biribirinden tamaiyle ayrı iki ha
va: Partiler araamda ayrılık ve küt
leler arumda birlik; enditeli karar
ıubk ve galibane itminan; tedafüi 
manevra ve mw:af f erane taarrus. 11 
mayata Avrupa tarihinde yeni bir 
devre bqlamııtır. Ve Avueturya il
hakının, Romanın zaferinin, Prafa 
karp olan diplomatik kıomplonun 
yanında 16 nisanda parafe edilmift 
fakat vade ile tahaku.k ettirilmeai 
kabil bulunmut olan evrakta alell· 
de bir banka muameleei hali vardır. 

Bay Nevil Çcmbcrlayn'in izahın
da parlak hiç bir taraf yoktur. Pek 
ali bilirim ki diplomatik metinlerin 
bütün mukavele kuvevtini kaybet· 
tikleri bir devirde bunlar hakkında 
yeni tefıirlerde ne hitabet hareket· 
lerine Ye ne de hararetli iddialara 
mUuid delildir. Hiç tühe yok ki 
beti '"beyanat" olan altı llhikanm 
takib, bet notun ve fula olan Filia
tin bakkmda bir de tifahl tebliiin 
ikmal ettili bu protokol, hukuki ma
hiyeti itibariyle normal bir muahe
deden çok bafka bir ,eydir ve bunla
rı tefair etmek isteyen de ancak ta· 
dad ile iktifa etmek mecburiyetin· 
dedir. Ben ancak ukeri iıtihbar&tın 
milbadeleaine ,yabud ıudt Arabista
na aid sekiz madde ele bir yenilik 
görmekteyim: Diierleri ealıci metin-
leri teyid etmekte, veya urih hakla
rı taleb ve bu ıuretle de medeniye· 
tin inhitatuu ve ıulhun narinliiini 
kayld ve ipret etmektedir. 

H&1dkat 9udur 1ıci bay Çemberlayn 
ıiyul ve ahllkl ıobeblerle, bu isah-
4'. l&dece bir fibriat taıuimine mec
bul'dtl; Tlliilnli; ihar ve izahdan 
memnuda. 

B qve-kil bu manevranın mev
zunıı tarih edemezdi. Beya

natı katı dejildir: "Zan edenemhiç 
kimse filphe edemez ki bu udapa
nın imzasından ~vel 1 tal ya ile mem
leketimiz ..-.ında 9lduau ıjbi 1411-
ya ile Ji'ranN. ıqıaıpd&Jd ~UomıeQp
lerde A91'Upa bayatmın tehlikeli bir 
noktMmı tefkil ediyordu. Majeate
nin hilkümeti aanmaktadu .ki, genit 
ölçüde, kendimise itibar edip itimad 
cöetermekliiimiaden dolmllf ola 
meaelelerm tetldkinde hU...ilniyot 
aklı.selim i.bru etmekle bale edile
bilir. Fakat böyle y~ilmek için 
de hidiaeler ne derece naboı olurlar· 
aa olaunlar onları "ldvklın sUK Jra
bul etmek eı..ndlr. 'hdU edemlJ8-
celimis realitelen asıksa •lrımk 
ı•taMl.,U... Umld ederim ld A•· 
raplMla diba nonaaı ve daba aaıı
blr .... ,. dotnı ~ ilk adat 
•tmıt oluyop. "Hud olur da bat
ftkil, llmollninin "fa .-.U, yahud 
hiç bir nmu'9 nntlndekl tekllflnl 
küu1 edip pnmlb ltlbulyl• blr ... 
ıa,.. tabükuk ettirmekle 4, 5, w e 
_,_ ._. - Berlln mUnerilai 
fnDlqeceibd ... Pral ......... da 
clüa kati ..,ıerla en-. pıac:•ll
Dl lmlcl ...... oWu ... ~
UnlU 

Seleflılrntn hıltalanlW411 ..... 

Yazan: Jak Bordu 
Franaxa lö T A N •GMlainll• 

tlmHch: Stresa'da Habefiatan hak
kındaki ltalyan dileklerinin kayde
dilmemesi; ne tam hakimiyeti, ne de 
modern mil--.eleri bulunan bir 
devlet lehine lıııollektif emniyet ve 
Cennre unklyonları tecriH>eaiııi 
yapmak cibi bir projeyi himaye e
dilmesi; bir çıkmua ciren Cenevre 
ile Londrayı tevkif etmlt okulda 
ithlm olunan Lava! kablneeine kartı 
ihtiyateızça mücadele olunması; ve 
günün ideolojieine daha muti olan 
halk cepheei erklnmın te,cl edilme
ıi; Lokamo paktının ihllline ve 
Ren encelinln tenine döndilrlmeai
ne kartı derhal teveklıciil ıö-teirlme
ıi ... Biltiln bu kararlardan her biri 
Berlin - Roaia mihverinin ballarını 
ıılmut ve 11 mart inlulibını hazır
lamıttr. Meeul nurlar Bay Nevll 
Çemberlayn ile ayni maa etrafnda 
oturuyorlardı. Bunlardan goğu bat
vekil ile ayni hülrilmete menı1ub i
diler. Buılarr buliln de onun çallf"' 
ma arkadaflarııdır. 

ratır, hldiHlere Mbebiyet verarui. 
Fakat parlAmenıtoda bUtln bunları 
bilmiyeıı yoktu. 

Fakat ltlrular oldu... 

Hatlyı t•llm etımek Jrahpelik 
delildir. HlcM.elerden den 

alma& da llorku lllmetl Myılamu. 
Daha k&tü.ilnUn &ıllne ceçmek için 
mul dellftirmekte hiç bir ,erefıis· 
lik 1'oktur. Gözleri kapalı üzerine 
doğru gitmekte olduğu felaketten 
milletini kurtarmak için IWkça söy
lememek tehlimine atılmakta da 
fena hiç bir taraf yoktur. Muhak
kak 1ıci pç bir cephe değiıtirltle ve 
neticeai filpheli bir milsakere ile 
barb tehlikelerini bale edip ıulh ta· 
Hini çotaltmak iae ceaaretab bir•· 
damın iti değildir. 

Yarının tarihi Loyd Circ'un .. Bu 
en iirenç. en ıerefıbce, en alçakça 
bir tealim oluftur" demlt olmumı 
tuvib etmiyecektir. Bllllda, Bay 
Nevil Çemberlayn'in iıtldadlarmın 
hududu ne olurea oı.un, erkekçe fa
zileti, inunlarınm mevkiinl tayin e
dip onlara emir vermek imldnmı te-
mineden ve demqoiları lıııorlnıtup 
balkı hUrmete ıevkeden kuvntlni, 
ceearetinl takdir edecektir 

H atib bu deiitiklllin mentele
rinl de anlaı.nudL Vakıa 

bu Bay Çemberlayn'in iktidar mw
kiine ıelmainden evel ba1l1mJ1li. 
Alr.denis ıerılnlillnln ortadan kalk
maıı baflanp:ı olan centilmen - Ai
rimenat'in tarihi 2 aon klnun 1937 -ı -------------

dir. Fakat B•, çem1>erıayn'in "btl· ı· la" çlardan ı·stı•htak yük almuı plln"mı hlıber aldılı ve 1 u 
bunun t.ııakkuk ettirileceiine kana-
llt ıetirdili ıtlndtlr kl hariciye ne· • • 1 
zareti üzerindeki murakabeeini tez- vergısı a ınmaması 
yide ve bu neurette phıa ve uaul 
değittirmele kanr vermiftir. lnail· hakkındaki kanun 
len ym• A.Wap9da delfl, cihan-
da bir harbı 8nlemete mecburdu. 6 
110n tefrin 1937, cumarteel &Unil Ro
ma Aaanya - Japonya paktına f.tti
rak etti. 8 1on tqrin puarteel gtlnü 
de Bay Ncvil Çemberlayn, lord Ha
\iai'ııea' ı ~dine gönderdi. Çoğalan 
tehlilte kai'fllmda dipbnui memur-
1an ftlltaat;'le nonnal mft•kere 
:yolu Ceııevrenh:a kollüdfi emniyet 
pranıtileir gibi tainisdir. Daha 
yWmekten cörmek_ doğcuıdan doğ

ruya bir teıme temin etmek_ daha 
pl>uk bal etmek lbımdır. Loıd Ha
lifab &idiyor ve ıerl ıeliyor, ha
berler ıetlriyor, •• tlmid nriyor. 
Fakat Hitler kaçınıyor, hldi1eler te
..U edi'yor- Yalms Muollnl Jaftf" 
ı..-ır, belki pciktlrmek ... her hal
de temdld etmek lnıdretlal baisdlr. 
Zira puuudlr, muftffaklyete da
lla si)'ade~. ~ 
bae tebar llafb1or. l1p111ıyada had» 
anyor. • AftltarJa ptmbJor. Pır
.. ba fnmm. Onu p•lenak ıa
Dlldır. lallalNau latlJW. Ve Nnll 
ÇmıhrlaJll al .... tta IDBM'brql 
9llP ıe • .._. netlcehndldJOf. ... 

8...-U ._ lseht.n nrmılrıea, 
lllil8lrl ...... .., bu wahlıt1erl 
J'll•haa mı?M1 .. a. Yapuydı .. 
.. Ye ... ,. -.:rlr bareket et-· ---~_...,. .•. 

llemlebt ~iade lmll "18 eaıe
bl memlebtluden kıba1 ol\IDUl iapen
clyarl ve tıbbi mUatab•rlar, sarfları 
üzerinde yazılı aatııt fiatlarma ıtSro bir 
kuruştan beş kuruşa kadar muhtelif 
ni.betlerde iatihlik ramine tibi tu
tuıımu, • lMmlarcla Atlf fillı ~ 
t.., lmnll&--•••mr ..rps.aa-
af Jal ... 

Bize bu heyecanlı ve manalı sini 
,..... ..... ..,........ • ldiçfi. 
........ •••l•W. 4 ıtwtik-
..... -N.~ 

tç Bakanlıkta teılril edilen Tlllyet 
buıuıi idare büdceleri tetkik encü· 
meni çalıımalarına devam etmekte
dir. Encümenin tot1ıci1ıcini bidrdlll 
Yospt, Jtırtelılr, Buna " Xlrkllr
ell villyetleri 1938 bldce projeleri 
Bqbebnlıia ankediJmltdr. Is Ba
kanlık bucGnlerde ......... ... 
a.-un " Anmlya ..ua,.tled ına 
btldce projeleriDI de tMdlk ......... 
ben ..... lrMlıla wrteıktlr • 

llaHPn ubl lbd,....... temla ... 
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Büyük Şel Mersine hareket etmek üzere istasyona Atatürk 19 mayıs stadyumunda idman hareketlerini takib eclioyrlar 

• 

Atatürk stadyumun şeref tribününde harekah takib eaiyorlar 

~ 

.4' Atatürk.ün yüksek 

idman hareketlerini dikkat ve intizamla yapan genç 
liseli kızlarımız 

huzurlarile yapllan 
Spor ve gençlik bayramı 

Ankara mekteb!ilerinin bayrak takımı geçit resmi esncutncla 

Mckte~!erir.in bayra' ~ ·mnı ta);ıyan mektebli kız ve erkek talebeler Dünkü şenliklerin tribiinferden ta!fan seyircileri 

HMbiye mektebi talebeleri nmhtelil ıppr hareketleri arasırıdJı . ... o...;ı bıJ ıöswileri YJ'l~rlcırkA 



Tü ·'ı ve p'lrti bayra 1·ların.ı ta:;ıyan gür?,ü;: sporc·•hr Ablnhrını ve ağabeylerini seyreden hüçül: yavrular 

Yiikaek Ziraat Enatitüaü talebelerinin kayak takımı 

"Dağ bcqını duman almıf .. ,, koro bu marıı okurken 
Subay namz.e.dlerimiz. enteraan bir hareket eananntla Harbiye melıtebi talebeleri geçit reaminde 

Beden terbiyeai mektebi lıız. talebeai ıerel tribünü önünden geçerlerken Yetil çimenler üatünde en güzel hareketleri yapan ve takdirler toplayan kızlarımız 
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Türk milleti yanndan 
emin ve müsterihtir 

B. Şükrü Kaya gençliğe çok . 
kıynıetli bir nutuk söyledi 

( Ba§ı ı. inci sayf~da ) 
asmanlı ordusu her tarafta zedelen
miş, ıeraiti ağır bir mütarekenamc ım
ulınmış, büyük harbin uzun seneleri 
zarfında mi/Jet yorgun ve fakir bir 
halde .. Millet ve memleketi harbi u
mumiye sevkedenler kendi hayatları 
endişesine düşerek memleketten firar 
etmi§ler. Saltanat ve hilafet mevkiıni 
işgal eden Vahdettin mütereddi şahsı
nı ve yalnız tahtını temin edebileceği
ni tahayyül ettiği deni tedbirler ara~
tırmakta .. Damat Ferid Paşanın riya
setindeki kabine aciz, haysiyetsiz, ce
bin, yalnız padişahın iradesine tabi ve 
onunla beraber şahıslarını vikaye ede
bilecek herhangi bir vaziyete ruı .. 
Ordunun elinden silahı ve cebhanesi 
alınmış ve alınmakta ... ,, 

. 
Gençler, Atatürk'ün veciz kelamı

nın, umumi tarih edebiyatına haketti
ği bu huin levha, medeniyet tarihinin 
dalına utanacağı bir sayfa olarak ne
silden nesile naklolunacak, türk mil
letine reva görülen bu ikibetten in
sanlığın yüzü kızaracaktır. O akibetin, 
türk olsun, türkün gayrisi olsun gafil, 
hain veya düşman, bütün günahkar ve 
suçluları o silinmez hac:aletin ıstırabı
nı gönüllerinde ve kara damgasını d~ 
alınlarında, • adlarında daima ta~ıya
caklardır. 

Kurtulan yurd ve onu kurtaran 

sal Önderimiz olduğu halde bütün 
türk milleti emin ve yarınından müs
terihtir. Vatan, millet sizlere güve
niyor ve sizlerle övünüyor. 
Sağlam kafa, sağlam vücudda olur. 

Evet, fakat, k&:fa, bilgi ile teçhiz e
dilmezse kol kuvveti ham bir madde 
halinde ve batkalarının elinde ve em
rinde ancak istismar vasıtası olur ve 
daima kullanılanın aleyhinde olarak. 

Sizlerin her yönemden kuvvetli ve 
kudretli olmanız için, analarınız, ba
balarınız, partiniz, milletiniz, büyük 
Millet Meclisiniz, hulasa bütün bir 
devlet hiç bir fedakarlığı esirgeme· 
mektedir. Kafalarınızın kudreti ve 
kollarınızın kuvveti kabil olabildiği 
kadar çoğalsın ve artsın diye her im
kan hazırlanmakta ve her vasıta eli
mize verilmektedir. 

Türk gençliğinin vazifeleri 
Aile ocağında, okulda, kışlada, tar

lada, tezgahta ve fabrikada her yerde 
türk çocuğunu ve türk gencini, sağ
lam, gürbüz, güzel, ne§eli, eyi huylu, 
iıe, savaşa, hulasa yaşamağa elveriş· 
li yüksek ve seçkin vasıflı birer in
san olarak, yetiftirmek için, Atatürk 
icab eden direktifleri vermiştir. 

Millet, fırka, Büyük Millet Meclisi 
ve onun hükümeti her işde olduğu 
gibi, Ulu önderin bu idealini az za· 
manda tahakkuk ettireceklerdir. 
Güreş, binicilik, cirit, kayak, nişan

cılık, okçuluk, avcılık, dağcılık, de
nizcilik, havacılık, golf, el, ayak top 
oyunları gibi ulusal ve arsıulusal bil· 
tün sporların tanzim ve idaresini dev 
Jet esaslı bir ödev olarak eline ala
cak, her şube kendine mahsus tekni
ği, metodu, muayyen programı ile 
bir nizam ve intizam altına girecek
tir. Devlet, mevcud imkanları ve va
sıtaları artıracak ve bu alakasiyle mu
vazi olarak da müsbet neticeler al
mak için otoritesini ve mürakabesini 
esaslı bir vazife olarak kullanacak-
tır. 

ULUS 

Yüzbine yakın Ankaralı 

19.Mayısı fevkalôde 
tezahürle kutladı 

( Ba§ı 1. inci sayfada ) 
aabahın çok erken aaatlerinde stadyo
mu doldurmaya bqlamıılardı. Bu a • 
kın, oturacak değil, ayakta duracak 
bir yer, sahayı görebilecek ufacık bir 
yer kalıncaya kadar devam etti. 

* Tören tam saat on dörde iki kala 
ba§lıyor. Kamutay başkanı B. Abdül
halik Renda, Vekiller ıeref tribünün
de yer almıılardı. 

Saat tam 14 ... Maraton kapısının al
tından sahaya giren cumhur başkan • 
lığının bandosu, yürüyüf havasına bir 
vücud, sıhat, gilrbüzlük, çeviklik, di • 
siplin imtihanı vermeye gelen binler
ce talebeyi sahaya soktu. Bandonun 
arkasından türk bayrakları ve cum
huriyet halk partisi .bayraklarını taşı
yan bu gençlik, ellerindeki şanlı bay
rağın asalet ve büyüklüğünden husu -
si bir kıymet bulmuş gibi idiler. 

Evvela kızlarımız geçtiler ve uzun 
uzun alkışlandılar. Sonra beyaz atlet 
fanilası ve siyah pantalonlu erkek ta
lebeler alkış ve takdir topluyorlar. 
Göğüslerinde taşıdıkları mekteb i
simleri için hep birer övünülecek eser 
halinde yetişmiş olan bıt binlerce genç 
ordulaşmış bir milletin kadrosu halin
de idiler. 

Kız ve erkek talebelerden sonra 
sporcular geçiyor. Dünkü tören, ken
disini seyredenlerde tam spor sevgi
sinin ne kadar zengin olabileceği hak 
kında da bir fikir verdi. Sporun bir 
devlet mevzuu olarak ele alınması ka
rarlaştığı şu günlerde vücud ve kafa 
kültürü veren bütün beden hareketle
rinin seri ve kül halinde on binlerin 
gözü ve zevki önüne konuluşu güzel 
bir sürpriz oldu, 

Geçit resmi tamamlanmıştı. Sıra 

halinde gördüğümüz bütün gençlik, 
şimdi sahada ve hep beraber ... bir da
kika sônra sahadakiler ve onları sey
redenler hepsi beraber istiklal mar
şını bu güzel günün verdiği asil bir 
heyecan hissi içinde hep beraber söy
lediler. 

hayı terkettiler ve kız talebelerin be
den terbiyesi hareketleri başladı. Bu 
sırada dünkü törenin en büyük hldi
sesi oldu: 

Büyük Şef Atatürk refakatlerinde 
Baıvekil Celil Bayar ve maiyetlerin
deki zatlar oldukları halde sahayı §e
reflendirdiler. Halk; Ulu Önderi an
latılması imkansız bir heyecan ve 
şevk içinde dakikalarca, uzun uzun 
alkııladılar. Atatürk, şeref locasın

dan halkı selamladılar. 
Kız talebelerin hareketlerinden son 

ra erkek talebeler ve yüksek tahsil 
gençliği muhtelif spor gösterileri 
yaptılar. İyi yetiştirilmiş gençlerin 
bu güzel h_areketleri bol takdir top
ladı. 
Türkkuşuna mensub hava filoları, 

bütün hareketlerin devam ettiği müd 
det zarfında filo halinde ve tek uçuş
lar yapıyorlar, bugünün büyük bay
ramını anlatan dövizler atıyorlardı. 
Kanadlı gençliğin doğuşunu müjdele 
yen ve sayısı hiç de azımsanmıyacak 
kadar çok olan hava filolarımız, türk 
çocuklarının toprak üstündeki mu
vaffakıyet ve kabiliyetlerinin gökle
rimiz için de bir hakikat olduğunu 
anlatan bu hava gösterileri, dünün en 
çok alaka ve sempati toplayan hadi
selerinden biri olmuştur. 

Bütün beden terbiyesi hareketleri
ni, spor gösterilerini, piramid ve türlü 
idmanları muvaffakiyetle başaran 
gençlerimizden sonra üç şehir arasında 
atletizm mücabakaları yapıldı ve tö -
ren böylelikle bitti. 

Dün ba§ıchir, en tarihi ve unutul -
maz günlerinden birini yaşamıştır. 

Dün yeni devrin başladığı günün yir
mi yaşına girişini kutladık. 29 ilk 
teşrinde, bu yeni devrin kurucusu ve 
yapıcısının büyük eseri olan cumhu -
riyetin on beşinci ydını kutlayacağız. 

Dün akşamki suvare 

4J - 5 - 1938 

Gene~al Mari~ ıereline verilen ziya/ette 

Dost Yugoslavya nazırı 
general Mariçin ziyaretleri 
ve şeref ine verilen ziyafetler 

Yugoslavya harbiye ve bahriye na
zırı general Mariç dün öğleden önce 
Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp 
ile birlikte harbiye mektebini ve po • 
lis, jandarma enstitüsünü, muhafız kı
taatı karargahını gezmiş ve bu ziya
retleri esnasında kendisine karşı as -
keri merasim yapılmıştır. 

General Mariç harb okulunu ziya -
retleri esnasında sınıfları gezmiş ve 
der.slcri takib etmiştir. Jandarma ve 
polis enstitüsünde de kendisine mek
tebin ihtısas şubeleri hakkında izahat 
verilmiştir. 

General Mariç akşam üzeri de fişek 
fabrikasını gezmiştir. 

Bayan Mariç refakatinde mihman
darları Bayan Mümtaz Ulusoy olduğu 
halde dün öğleden önce Kızılay ve 

bah sat 7 de büyük kurtarıcının Sam
suna ayak bastığı dakil. 
vapur ve lokomotif düdüklerinin mü
temadi çalmalarile tesidi suretı'c ba• 
lanmıştır. 

Bayram şehrin bütün stadlarında 
on binlerce davetli huzurunda aynı 

zamanda kutlanmıştır. Resmi tören 
Taksim stadında yapılmış ve bu me -
rasimde vali ve belediye reisi Mu -
hiddin OstÜndağ, İstanbul komutanı 
general Halis, amiral Şükrü Okan, 
üniversite rektörü Cemil Bilsel ve da-

Çocuk esirgeme kurumlarını ziyaret 
etmiş ve akşam üzerine doğru da Çu• 
buk barajına gitmiştir. 

Dün Yugoslavya harbiye ve bahri• 
ye nazırı general Mariç ve refikası 
şerefine Hariciye Vekili Dr. Arasta• 
rafından Çankayadaki hariciye köş• 
künde bir öğle ziyafeti verildiği gibi 
akşam da büyük erkanı harbiye reisi 
Mareşal Çakmak tarafından Anadolu 
kulübünde mukellef bir ziyafet veril• 
miştir. 

Bu ziyafeti Dahiliye Vekili ve Par· 
ti Genel Sekreteri Şükrü Kyanın dost 
ve müttefik memleketin kara ve de· 
niz kuvvetlerinin büyük mümessili ve 
refikası şerefine Marmara köşkünde 
vermiı olduğu bir suvare takib etmiş
tir. 

Ha tayda 
tazyik 

( Ba§ı l. inci sayfada ) 
fınaa yapılan yolsuzluklar ve türkle • 
re karşı tatoik edilen tazyik ve tedhit 
haroketi hakkında milletler cemiyeti· 
ne ve fransız hükiimetine birer nota 
1.·ermiştir. 

Seçim komiıyonumın bir 
ıebibi . 

Atatürkün, artık insan olarak yaşa
mak haklh bitti ve tarihi kapandı sanı
lan türk mileltinin c:anlılğına ve ka
rakterine ve bilhassa hakkı, haysiyeti, 
istiklali için her zaman, her şeyini or
taya koyacak kudret ve kabiliyette ol
duğuna sarsılmaz imanı olmasaydı, e
ğer, onun insanları yllksek idealler 
etrafında toplamak ve birleştirmek, 
fuur, kanaat ve isteklerile sevk ve ida
re etmek kabiliyeti olmasaydı, eğer o
nun dehaların üstünde olan kuman
danlığı olmasaydı türk askerinin ba
hadırlığı olmasaydı ve eğer modern ve 
müsbct ilimlerle ırıücehhez dimağı ve 
bilhaua büyük kalbi olmasaydı bugün 
f:U güzel vatan parçalanmt§ ve yid el
lerde JHız ve l\arap ••bu s\l••l mlllft 
perişan ve hatti yok olacaktı. Beşer 
zulme ve zulmete boğulacaktı. 

Bundan sonra Cumhuriyet Halk 
kanlarda büyük igler bagarmış ve ba- Partisi Genel Sekreteri ve Dahiliye 
prmaya namzettir. Böyle karakter ve V.ıdlLB &Wuü __ıca l9 

Türk milleti, zamanlarda ve me-

Dahiliye vekili ve Parti 'Genel sek· ha birçok zevat hazır bulunmuşlardır. 
reteri- B. Şükrü Kaya tarafından dün Sabah saat yediden itibaren stad 
gece Marmara köşkünde 19 mayıs spor dolmağa başlamış ve saat 9da kalabalık 
ve gençlik bayramı münasebetiyle bir en kesif bir hale gelmiştir. Saat 9,30 

su~.v!.~~i§tir. -,~,~-----'\ Yltf"*i\ttpffle~Jr!nJ1ı8ı't:n.Ş~~yı4~'! 
heyeti ile sayın misafirimiz Yugoslav- kek mekteb talebelerinden 3000 genç 
ya Hamiye ve bahriye nazırı General stadda evelden tayin edilmiş olan yer 
Mariç, kordiplomatik ve tanınmış ze- lerini almışlardır. Saat 20 ye doğru va
vatın bulunduğu suvare geç vakte ka- li Muhiddin Üstündağ beraberinde 
dar çok samimi bir hava içinde devam general Halis ve amiral Şükrü Okan 

Antakya, 18 (A.A.) [Anadolu ajan-,n 
sının hususi muhabiri bildiriyor]: 

Yurddaşlarım, 

Atatürk, Türkiyeyi ve tUrkleri ta
aavvurlanmıı ve hazırlanmıı o feci 
durumdan kurtarmakla, dünyanın 

mühim ve büyük· bir parçasında giri
ıeceği boğuşmalardan ve düşeceği ka
otik hallerden kurtardı. Türklilğü, i
lerleme ve barış amili olarak insan
lık camiası arasında liyık olduğu ıe
refli makamına iade etti. Mütareke
nin karma karıtık tasfiye anlarında 
ilk olarak kurtulma yolunu buldu ve 
kurtulmak istiyenlere örnek ve ön
der oldu. (Şiddetli alkışlar). 

Dünya efkarı umumiyesinin' ve ci
handa bütün sağ duygu sahiplerinin 
Atatürk'e hayranlığının ve takdirkar 
lığının ve türk inkılabına ve türklere 
karşı da sempati ve hayranlığının bir 
çok sebebleri arasında bu kurtarma 
ve kurtulma hissinin verdiği memnu
niyetin yeri büyüktür. 

19 Mayıı Stadyomu 
19 mayıs günü beıer tarihinin, in

sanlık ve medeniyet lehine olarak ta
lihini ve gidi§ini değiştirdiği gün
dür. Onu takib eden 18 senenin her 
günü cihanın gözü önüne a.erilmit ve 
yayılmıt olan eserleri, o devrim gü
nünün ne bUyUk ve ne ilemıümul ne
ticeler verdiğini göstermektedir ve 
mütemadi bir ıttıratla itide göster
mekte devam edecektir. Bu atinin en 
kuvvetli zamini, ey türk gençleri siz
lenıiniz. Onun içindir ki, Atatürk bu 
19 mayıs gününün türk gençliğine ve 
türk sporculuğuna tahsis ed~lme.sini 
tensip buyurdular. (Alkışlar). Mılle
timiz de o günün hatırasını sizin bay
ramınız olarak kutluyor. Milli bay
ramlarınız arasına girecek olan bu
günün buradan böyle her yıl kutlula
yacağız. Münasib göreceğinizi tah
min ederek sizin için yapılan bu sa
hanın adını bu ulu gilne izafe etmek 
istedi~. Tasvib ederseniz bundan 
böyle bu sahanın adı "19 Mayıs Stad
yomu,, olsun. (Sürekli alkıtlar). 

Bu yurd gençliğe emanettir 
Yurddaılarmı. 
Atatürk, yarattığı eseri büyük nut

kunda türk gençiliğine emanet etmiı
lerdi. O emanetle bu gençlik bayra
mı arasın.daki yakınlık ve samimi ali
ka aıiklrdır. O kadar büyük fedakir
lıklarla, güçlüklerle elde edilen istik 
lal ve cumhuriyet ancak böyle yük
sek evsaf, kabiliyet ve ahlakta yetiı
tirilecek temiz kanlı, temiz ellere bı
rakılırdı. 

Size bırakılan bu kıymetli ulusal e
maneti, ilelebet muhafaza ve müda
faa edeceğinize, hatta büyülterek yük 
aelteceğinize, batımızda ulu ve ulu-

davada bulunan b\r m\TI~\n •ell'a, ,,.,,_ tlfr'IP:mllft lrui'tUIUJ~~ın~:YI:~ 
gi, kabiliyet ve idman müsabakala- ni, büyük bir alaka ile dinlenen ve 
rmda vereceği kıymetin derecesi el- radyo ile bütün dünyaya yayılan .bir 
bet beynelmilel mikyaslarla ölçülür. nutukla izah etti. 19 mayısın salahi
(Alkıılar). yetli bir ağızdan ve vesikalara daya-

Hangi faaliyet sahasında olursa o~- narak yapılan bu güzel tahliliyle, bü
sun bir türk genci ve sporcusu kendı- yük günün eşsizliğini daha iyi kav
ni milletine beğendirebilmek için ar - rayan dinleyiciler Parti genel sekre
sıulusal kıymet kazanmaya çalışmalı- terinin nutkunu, birçok yerlerinde 
dır. Kendi aramızdaki muvaffakiyet - devamlı alkı§larla kestiler. 
lerin kıymeti, kabiliyet ve olgunluk B. Şükrü Kaya'dan sonra Ankara 
derecesini apmaz. Kendi aramızda kız lisesi talebesin.den Meliha özküp, 
kalır, 19 mayısın minnetini, bugünkü meıud 

Gögüı kabartan hayatının temeli sayan inkılab genç-
muva/lakiyeıler liğinin şükran ve bağlılık hislerini 

Yurddaşlar, 
• heyecanlı cümlelerle anlattı. 

İmkan ve emek verildiği takdirde 
türk gençliği kabiliyetinin ne parlak 
neticeler vereceğinin en yakın ve en 
güzel misalini bize Nis'te, Roma'da. 
süvari genç subaylarımız verdi. (Şid • 
detli alkışlar) • 

Beynelmilel binicilik tekniğinin en 
zor prtları içinde atlanması en güç 
manialar karşısında binicilikte en ile
ri giden bUyük milletlerin seçkin mü
messilleri arasında birinci gelmek, 
türk bayrağını şeref direğine çektir -
mek ne taliin, ne tesadüfün, ne de 

J • 

milli atavik veya fahsi istidadın eserı 
dir. (Alkıtlar) Bu zafer, tekniğe dik
kat ve titizlikle riayet ederek, üşenme 
den, bıkmadan, usanmadan, yorulma • 
dan metodlu, senelerce çalışmanın, 
temkinli, imsakli, ve sabırlı idealist 
bir hayat yaıamanın ·güçlükle elde ~
dilen bir mahsulüdür. Bu çetin dersın 
tatbiki, her imtihanda her türke aynı 
muvaffakıyeti vadeder. 

Bize arsıulusal müsabakalarda her 
türkten beklediğimiz muvaffakiyet 
şerefini ve o gerefi kazanma yolunu 
gösteren genç ıubaylarımızı burada 
huzurunuzda ve bütün millet muvace
hesinde tebrik etmek ve kendilerini 
teknik, metod ve nizamla yetiştiren 
büyük ordumuza teşekkürlerimizi 
sunmak hepimiz için övünülecek ve 
sevinilecek bir ödevdir. (Şiddetli ve 
sürekli alkıtlar). 

Gençliğin mu va/ Jakiyeıi 
Türk gençleri , 
Baıınızda Atatürk olduğu halde a 

nalarmız, babalarınız, milletiniz ve 
.devletiniz sizden böyle muvaffakiyet· 
ler umuyor ve bekliyor. 

Yurddatlar, 
Büyük Şef ebedi nutkunda hür ve 

müstakil vatanı gençlerimize emanet 
ederken, "Ey türk gençliği, birinci 
vazifen türk istiklalini, türk cumhu • 
rlyetini ilelebed muhafaza ve müda
faa etmektir. Muhtaç olduğun kudret 
damaralrındaki aail kanda mevcud-
dur,, diyor. • 

Size verilen bu kı)'IDCtli ve büyiijt 

Bu sırada, dünkü törene, güzel ve 
unutulmaz bir hususiyet veren hadi
se olarak memleketimizin kıymetli 
misafiri dost ve müttefik Yugoslavya
nın Harbiye ve Bahriye nazırı Orge
neral Mariç maiyetindeki zevat, Ge
nel Kurmay Baıkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak'la beraber stadyoma geldiler. 
Muhterem misafirimizin milli bayra
mımıza karşı gösterdiği bu sempati 
ve alaka uzun alkışlarla karıılandı. 

Bundan sonra erkek lisesi talebe
sinden Rebii'nin §U ifadesini tekrar
hyarak bütün gençlik ve halk andiç
~iler: 

- Sporcu kardeıler 1 
Ulu önderimiz, kurtanc111112 bü • 

yÜk Atatürk uğrunda ebedi andı-
mızı içelim : · 

Ey varlığımızı yaratan sayın aev
gili Atatürk ... Açtığın yolda, kurdu
ğun ülküde, gösterdiğin amaçta, 
hiç durmadan yÜrüyeceğimize ve 
bu uğurda kanımızı güle güle akıta
cağımıza söz veririz.,. 

Büyük Önder stadyumda 
Bundan so.nra hususiyeti, inkılib 

tarihimize karışmıı olan bir marı ıöy 
lendi ve büyük bir alaka ile dinlendi. 
"Dağ batını duman almıı,. marfı, A
tatürk, 19 mayıs 1919 da Samsunda 
karaya çıktıktan sonra büyük sava
p batlaınak üzere Anadolunun içleri
ne doğru bir otomobille giderlerken, 
muvaffakıyetini müjdeleyen bu marpn 
ıöylenmesini yaver ve zabitlerine e
mir buyurmuılardı. 

Marttan sonra erkek talebeler sa-

mesuliyetli ödevi ıerefle yapacağını • 
za hepimizin imanı vardır. 

Bu imanla Ulu Önder Atatürk ve 
Baıvekil Celil Bayar adlarına 19 ma
yıs gününü hepinize kutlayarak bu
gün bütün yurdumuzun her bucağın· 
da yapılacak töreni açar, türk milleti
ni ve sayın misafirlerimizi 10n1uz sev 
gi ve saygılarla aeliılı1arım. .(Cofkun 
alkıılar~ 

etmiştir. olduğu halde talebeleri teftiş etmiş-
D.u·· nku" tören · tır. 

Dün saat 20.30 da Halkevinde 19 Bundan sonra bayrak direğ;,inin et· 
mayıs Atatürkün Anadoluya ilk ayak rafı mekteb bayrak direklerile çevrili 
bastığı gün ve spor bayramı olduğu olduğu halde, istiklal marşı çalınırken 
için bir tören hazırlanmıştır. direğe bayrağımız çekilmiş ve bu te-

Törene bandonun çaldığı istiklal rennüme 3000 gen~ bir ağızdan iştirak 
marşı ile başlanmış, bundan sonra etmiştir. 
Ferruh Kurter ,19 mayıs hakkındaki Müteakiben büyük günün türk tari 
açıı söyleviyle bugünün ehemiyetini hinde bir dönüm noktası olarak haiz 
anlatmıştır. Bundan• sonra Halkevi olduğu fevkalade değeri canlandıran 
spor faaliyetlerinden, güreşten boks- güzel bir nutuk söylemiştir. Bu nut -
tan, eskrimden türlü gösteriler ya- ku mektebliler adına söz söyliyen 
pılmıı, Ankarada bulunan Menıinli genç bir kızın ateşli ve heyecanlı hi -
Ahmet halkın ısrarı üzerine bir ser- tabesi takib etmiştir. 
best güreı gösterişi yapmıştır. Bun-

Bundan sonra evvela kızlar sonra dan sonra spor filmi gösterilerek me-
rasime son verilmiştir. erkekler bunu takiben muhtelif apor 

Memlekette 
19 Mayıs 

Memleketin dört köşesinden husu
si muhabirlerimizden aldığımız tel
graf ve telefon haberlerile ajansa ge -
len telgraflar; Türkiyenin en uzak kö 
şclerinde bile, 19 mayısın eşsiz bir he
yecan, gönüİ ve kafa birliğile kutlan
dığını, halkevlerinde, stadyomlarda, 
cumhuriyet alanlarında, spor meydan 
larında gösteriler, geçid . resimleri, 
beden terbiyesi hareketleri yapıldığı
nı, konferanslar ve müsamereler veril 
diğini bildirmektedir. Bütün bu se
vinç ve heyecan dekoru içinde milli 
bayramlarımızın ve yeni devrin anası 
olan gün milletin heyecan ve gönül -
den alakası içinde yirmi yqına gir
miş olmaktadır. 

İstanbul halkevinde 
letanbul, 19 (Telefonla) - Bugün 

lıtanıbuldaki 'halkevlerinde 19 mayıs 
spor ve gençlik bayramı münasebetile 
gece ve gündüz toplantılar yapıldı. 
Kasımpqada deniz gedikli erbaş mek
tebinde spor tezahürleri büyük bir ka
labalık topladı. Müsabakalar sonunda 
kazananlara mükafatın törenle dğıtıl
dı. 

İstanbulda 
yap dan 

büyük tören 
İatanbul, 19 (A.A.) - Bugünkü 19 

maya bayramınm kutlanmasına sa-

teşekkülleri, aralarında Çoban Meh
med bulunan güreşçiler, birçok ku
lüblerin futbol takımları muntazam 
yürüyüşle valinin önünden geçmişler 
dir. 

Müteakiben evvela kızlar, sonra da 
erkekler tarafından toplu bir şekilde 
ve fevkalade muntazam jimnastik ha
reketleri yapılmış ve çok alkışlanmış 
tır. 

Staddaki merasimden sonra Tak
sim abidesi önünde ayrıca merasim 
yapılmıştır. Abidenin etrafı mekteb 
bayraklarile çevrili olduğu halde bil -
tün meydan dahi talebe tarafından 

ihata edilmişti. Hep bir ağızdan söyle 
nen ve çalınan istiklal marşından son 
ra abideye tstanbul okulları, kara, de 
niz talebe birliği ve bisikletçiler na
mına çelenkler konulmuş ve müteaki
ben bir izci talebenin söylediği heye
canlı bir nutukla merasime nihayet 
verilmiştir. 

19 Mayısh subaylann loplanhsı 
19 mapıs 1915 de orduya çıkan su

baylardan Ankarada bulunanlar, her 
seneki toplantılarını dün gece Şehir 
lokantasında yapmışlar ve orduya çı
kış tarihlerinin Büyük Şefin Samsuna 
ayak bastığı tarihe tesadüf etmesi ha
dise11inin şeref ve bahtiyarlığını teaid 
ederek 23 yıllık hatıralannı hep bira
rada anmışlardır. 

Kızılay Haftası 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Kızılay 
haftasının bu sene 1 hazirandan itiba
ren başlaması kararla.ştmlmlf ve ha· 
ZJıclıklara başlanmıştır. 

Secim komiavonu 2enel sekreteri. Kothlsyon-aJamarmaan oanıanmn ıs. 
tifa etmiş olduklarına dair olan habe
ri yalanlamaktadır. 

Suriyeli ermeniler de seçime 
İftiriik ettiriliyorlar 

Antakya, 18 (A.A.) - [Anadolu a
jansının hususi muhabiri bildiriyor]: 
Gazeteler Suriyeden birçok ermeni· 
nin tescil edilmek üzere Vatani kütle 
tarafından masrafları ödenerek ve ay· 
rıca para da verilerek Hataya gönde • 
rilmelerine devam edilmekte olduğu
nu ve bu hareketin nihayet karşı ta -
raf gazeteleri tarafından itiraf edil .. 
mekte bulunduğunu kaydediyorlar. 

Halepte ikamet eden ve Şam'la Be· 
rutta garajları bulunan büyük bir nak
liyatçı da bu sabah bunu bana teyid 
etti. Kendisinden kiralanan büyük o· 
tokarlara 25 er ermeni konulduğunu 
ve bunların l&kenderunda bir gün 
zarfında hem nüfus dairesinde hem de 
tescil bürosunda işlerini bitirerek o -
tokarın geri dönmekte olduğunu söy
ledi. 

Antakya, 18 (A.A.) - [Anadolu a· 
jansının hususi muhabiri bildiriyor]: 
Dün Reyhaniyede türkleri yaralıyan
ların elebaşısı Haydar Hasan Misto 
hükümet tarafından Reyhaniyeden u· 
zaklaştmlmak için İskenderuna gön• 
derilmiştir. Haydarın ge~enlerde pa
zar yerinde silah attığı için tevkif e • 
dildiği zaman ittihadı vatani kartını 
göstererek serbest bırakılmıştı. O 
zamandan beri de Reyhaniyede tahrik 
ve tazyiklerine devam etmiş olan Hay 
darın şimdi lskenderunda nasıl bir 
hattı hareket takib edeceği belli de· 
ğildir, 

Bitaraf mahkemenin ilk kararı 
Antakya, 19 (A.A.) - (Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiri· 
yor) 

Bitaraf mahkeme ilk kararını dün 
vermittir. Muhakeme edilenler Akte• 
pede partizanların tecavüzüne uğra· 
yan beı türktür. Müddeiumumi mev• 
kufların tecziye edilmesini istemiş• 
tir. Mahkeme bunlardan üçünün hadi· 
se ile alikaları olmadığından beraat· 
lerine ve diğer ikisi hakkında başka 
şahidlerin dinlenmesi için muhake· 
menin tehirine karar vermiştir. Bera· 
at edenler serbest bırakılmıştır . 

Antakya, 19 (A.A.) - (AnadohJ 
Ajansının hususi muhabiri bildiri• 
yor) 

Evvelki gün harbiyede bir kadınla 
bir erkeğin yaralanmasiyle neticele· 
nen bir hidise daha vuku bulmuştu!· 
Vaka Deruzi ve Yahtu köyleri arasın· 
da kırda 16-17 yaşlarında ik~ karde· 
gin ittihadı vatanicilerin türklük a· 
leyhindeki fiddetli propagandaların• 
mukabele etmelerinden çıkmıştır. 
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lstanbul belediYesi ' 

Şehir Tiyatrosu 1 
TAM KADROSU 1LE i 

21 May~s 1938 Cumartesi akşamından itibaren ,. 

HALKEVINDE 
temsillerine başlıyor • 3037 ......................................... ._. ................................................ , ........... .. 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Doğum ve Çocuk Bakune vi Baştabibliğinden : 

Ankara doğum ve çocuk bakım evinin 1938 mali yıllık ihtiyacı olan aşağı
da ci~ ve mikdarları ve muhammen fiatlan yazılı mevaddın evsafları şart
namesınde yazıl~ olup - yirmi - gün müddetle açık eksiltmeye konulacağın
da~ 1938.yıl~ hazıranın sekizinci günü ihalesi yapılacaktır. 

steklılerın arttınna eksiltme ihale kanununun 2 ve 3 eti maddelerinde 
yazılr şeraiti haiz olanlar . .. k .. h ·· .. ~ ı d 

ın şartnamelerinı gorme uzere er gun og e en e-. 
v:.ı Işıklar caddesinde doğum ve çocuk bakımevi baştabibliğine ve ihale gü
nunde saat on b t . eş en evel 7 /5 teminatı muvakkate olarak banıkaların vere-
ceklerı rn.uvakkat t · k.d k'd . . enıınat mektublarmdan başka olan na ı veya na ı ma-
hıyetınde bulu . 

nan evrakın Ankara defterdarlık muhasebe veznesıne yatırıl-
ınıg bulunacaktır lst kl'l · · .. .. ·· d k"l 

1 · e ı erın yukarıda yazılı ıhale gunu muessese e teş ı 
o wıacak k · 

-

<>mısyona gelmeleri bildirilir. (1517) 3063 

Cinsi 
1 inci ekmek 
Koyun eti 
Süt 
Yoğurt 

Pirin~ 

Makarna 
Zeytinyağı 

Kurusovan 
Sadeyağı 

Şehriye. 
Kuru bamya 
Sabun. 
İn:nik 
Soda 
Biaküvit 
Pirinç unu 
Kuru faaulya 
Mercimek 
Nohut 
Çay 
Un 
Salça 
Kurukayaı 

Patlıcan 
T~e f:u~ulya 

Taz.ebamyc 
Kabak 

Enginar 

Semizotu 
Balda 
lç bczelya 
DomatC11 
Pırasa 

!..ahan 
kereviz 

karnabahar 
lspanaıc 
Patatea 
Yerelnıası 

Doltnalı.k ıbi'ber 

Muhammen Mikdarı 
fiatı Kilo 

9/5 8000 
50 <IBOO 

15 
30 
22 
30 
55 
05 

150 
28 

110 
35 
22 
10 
80 
42 
12 
12 
12 

350 
12 
26 
80 

15 
15 

20 
15 

ıs 

15 
11 
20 
10 
10 
10 
15 
25 
15 
12 
10 
15 

-

3800 
1500 
2500 

650 
150 
750 
600 
120 

020 
650 
80 

400 

50 
100 
250 
150 
080 
030· 
100 
100 
100 

500 
500 
300 

500 
350 adet 
400 
400 
100 
400 
400 

400 
400 
250 
400 

1000 

100 
350 

Tutarı 

Lira Kr. 
760 

2400 
570 
450 
550 
195 
82 50 
37 50 

69-0 
33 60 
22 00 

227 50 
17 60 

40 
4-0 
42 
30 
18 
09 60 

105 00 
12 00 
26 00 
80 00 

2258 30 
75 
75 

60 
75 

52 50 

60 
44 
20 
40 

40 
40 

60 
62 50 
60 

120 
10 
52 50 

9% 50 

%7,5 
teminatı 

Lira Kr. 
57 00 

180 00 
42 75 
33 75 
41 25 
14 62 
06 , l~ 
02 81 
51 75 
02 52 
Ol 65 

17 07 
01 32 

03 00 
03 00 
03 15 
02 25 
Ol 35 
00 72 
07 87 
00 90 
01 95 
06 00 

169 37 

s 62 

5 62 
4 50 
5 62 

3 94 
4 50 
3 30 
1 50 
3 00 
3 00 

3 00 
4 5(} 

4 69 
4 50 
9 00 
o 75 
3 94 

70 98 

i~Ril•Z•,_i 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Yeni ve Cebeci eczaneleri 
Pazartesi : Halk ve Sakarya .. 
Salı : Ege ve Çankaya .. 
Çarşamba • : Sebat ve Y enişe~ir " 
Perşembe : İstanbul eczanesı 
Cuma : Merkez 
Cumartesi : Ankara ., 

d A LK ve YEN 1 
SİNEMALAR 

Seans saatleri 

YENİ 

14.45 
16.45 
ıs.45 

YEN! 

13 
14.45 
16.45 
18.45 

YEN! 

11 
13 
14-.45 
16.45 
18.45 

Her gÜn 

Cumartesi gilnleri 

Pazar günleri 

HALK 

14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

13 
14.30 
16.30 
18.30 

HALK 

11 
13 

14.30 
16.30 
18.30 

Geceleri saat 21 de 
Lüzumlu Telefon 

Numaraları 
Yangın ihbarı: (1521). - Telefon, müra

caat şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - Elektrik ve Havagazı 
Arıza Memurluğu: (1846). - Mesajeri 
Şehir Anbarı: (3705). - Taksi Te
lefon numaraları: Zincirli cami civarı: 
(2645, 1050, 1196). - Samanpazarı civa
n: (2806, 3259). - Yenişehir, Havuzba. 
şı, Bizim taksi: (2323) - Havuz başı: 
Güven taksi: (3848); Birlik taksi: (2333) 
- Çankırı caddesi, Ulus taksi: (1291). 
Otobüslerin ilk ve son 

Seferleri 
Sabah Akşam 
11k Son 
sefer sefer · 

Ulus M. dan K. dere'ye b.4!> 23.00 
K. dere'den Ulus M. na 7.15 23.20 
Ulus M. dan Çankaya'ya 7.2S 23.00 
Cankaya'dan Ulus M. na 7.10 23.20. 
Ulus M. dan Dikmen'e 7.30 19.00 
Dikmen'den Ulus M. na 8.00 19.30 
Ulus M. dan Keçiören'e 6.30 21.00 
Keçiören'den Ulus M. na 7.00 21.30 
Ulus M. dan Etlik'e 6.30 20.30 
Etlik'ten Ulus M. na 7.00 21.00 
Ulus M. dan Cebeci'ye 7.00 23.00 
Cebeci'denUlus M. na 7.00 23.00 
Cebeci'den As. fabl. ra 7.00 -.-
As. fabl. dan Cebeci'ye -.- 17 .00 
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Yenişehir'e 7.10 23.00 
S. pazarı'ndan Akköprü'ye 6.45 7.30 
Akköprüden S. pazarı'na 8.00 9.45 
§ U. Meydanı ile lstasyon arasında her 

beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha sıktır. 

§ U. Meydanı ile Yenişehir, Bakanlıklar, 
Cebeci, Samanpazan arasında saat 8 
den 20 ye kadar vasati her beş dakika
da; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamlan Ulus Meydanından saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus Mey
danına dönüşleri sinemaların dağılış 
saatlerine tabidirler. 

Tr e n Saa tl e ri 
Haydarpaşa'ya : Her sabah 8.20.Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de pazartesi, perşembe 
cumartesi Toros 

Samsun hattına sürat.) 
: Hergün 9,35 (Kayse

ri, Sıvas, Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 
Kırıkkale'ye rayotobüs " 16.05 

GU ND E LIK 
Hicri - 1357 
Rebiül'evvel: 20 

S. D. 
Güneş: 4 37 

Rumi- 1354 
Mayıs: 7 

S. D. 
Akşam: 19 24 

O!~ 1 d•~:= :~;:~:;:::,::.;:;: . 
B • f . lenn her gun yazı ışlerı kalemıne mu-

ı r en şefı a ranıyor raca.atları ve ihale 24 mayıs 938 salı1 

günü saat 11 de belediye encümeninde 
yapılacağından o gün saat ona kadar 
teminatlariyle birlikte teklif mektub
larını beeldiye encümenine vermeleri. 

D evlet H 
diirlüv :~-..ı ava yolları Umum Mü

g >Q'"-'en : 
1 - Şinıd'k' k 

reti üç YÜZ ;. ı adronıuzda aylık üc-
haldir. ıra olan fen şefliği nıün-

2 - Büyük Mill .. 
muş olan te•k·ı~ et Meclısıne sunul

:s ı at kanunu ı~ 'h 
göre üç mühend' d ayı asına 
cek fen heyeti .ıs e~ . teşekkül ede-

nın reısın k 
ğerlerine ytemh•er r e. ~e sen di-
1.f d' . . :s ıra aslıg maa t k 
ı c ılmış ve ıcabınd b § e 
li hasılları ücret ol a kunların emsa-
leceği kaydı konuım:r .. ~ da verilebi-

3 ı· 1 :s ur. 
- Ta ıp erin tayyare nı·· .. 

olması şarttır. . uhendısı 
4 - Talihlerin : 
A) Mekteb şehadetnamesi 
B) Sıhat raporu 

C) Polisten musaddak hüs .. 
mazbatası nuhal 

D) Şimdiye kadar çalıştıkla 
lerden aldıkları vesikalar rı Yer-

E) Nüfus tezkeresi sureti 
F) üç adet fotoğraf 
G) Askerlik vesikası 
İle birlikte hava yolları fen mü

dürlüğüne müracaatları. (1450) 2898 

.Ankarq .~el~"iyes.j 

Bir Dizel molirü ıhnacık 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Çankaya motör dairesi için alı

llaca.k olan bir dizel motörü ile pompa 
on beş gün"müddetle ve kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (15000) lira
dır. 

(1374) 2742 

Satıhk eski kamyon 
Ankara Bele d iyesinden : 

1 - Açık arttırmaya konulan Opel 
marka bir adet eski kamyon için istek
li çıkmadığından açık arttırması on 
beş gün uzatılmıştr. 

2 - Muhammen bedeli ( 130) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (11,25) li
radır. 

4- Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 20 mayıs 938 cuma günü 
saat on buçukta belediye encümenine 
milracaatları. (1465) 2912 

EJbise, f ofln Ye saire ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su idaresi itçileri için 73 ta
kım elbise ve 54 takım tulum elbise, 
68 çift postal, 5 çift fotin on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1149,45) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminatı (87,20) li
radır. 

4 - Şartname ve numunesini gör
mek isteyenle~in her gün yazı işleri 
kalemine ve isteklilerin de 24 mayıs 
938 salı günü saat on buçukta belediye 
encümenine müracaatları 

(1370) 2738 

Diinkü çapraz kelimelerin 
hal1edilmiş şekli 
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Sağdan sola ve yukardan aşağıya: 
1 - Bir dost devlet hükürnet reisi 
2 - Komşu bir memleket, kasaba-

nın zıddı 

3 - Güneşten muhafaza eden, açık 
kırmızı 

4 - Hükümetleri biribirine bağla
yan, büyüklerin şanından olan 
şey 

5 - Geniş, oda 
6 - En mühim gıda, sembol 
7 - Uye, Ege bölgesinde bir kaıa 
8 - Mevcudata hayat vermek 
9 - Boşuboşuna 

Celôl Bayarın Belgrad seyahati ve 

türk yugoslôv dostluk ve ittifakı 

Balkanlarda sulh 
yolunda - çahşmalar 

Başbakanımız Celal Bayar'la Dış Bakanımız Rüştü Arasın 
Belgradı ziyaretleri dolayısiyle L'Echo de Belgrade gaze
tesinde Jan Burguan yazıyor: 

Kemalist Tükriyenin çehresinde, ! bulmuş oldu. Tam askerce bir kardeş
zahiren aykırı, hakikatte bıribirini it- liğe delalet eden bu telgrafı yugoslav
mam edici iki görünüş vardır ki, Ana- lar asla unutmıyacaklardır. 
dolunun vakur ve çetin zemini üzerin- Dostluk paktının imzasmdanberi, 
de teressüİn eder: Bu karakterlerden gerek ~iribirlerini ziyaret, gerekse 
(bütün kahramanlık ve hararetten i- Balkan antantı toplantıları vesilesiyle 
baret) biri muzaffer Şef Kemal Ata- türk ve yugoslav devlet adamları sık 
türk'ün idaersi altından modern vatan- stk buluşmuşlardır. Bu kadar sık mü
perverlikle yenileştirilmiş eski Ttirki- liikatlar sistematik bir i~hirliğine de
yenin askeri ananesine merbuttur; lil değil midir? 
mantıki ve sulhçu olan öteki karakter, Doğrudan doğru tüıık - yugôslav iş
maliyeciler, iktisadcılar ve inşacılar i- birliği, fakat ayni zamanda Balkan an
cab ettiren abidevi bir eseri ilham et- tantı içinde işbirliği. Hakikatte, Bal -
mektedir. Belgradın misafiri olan B. kanlar arası: tesanüdü bugün o kadar 
Celal Bayar'ın şah~iyeti, işte yeni sıkıdır ki, en srltıctsı en genişinde 
Türkiye'nin bu ikinci karakterini tem- mündemiç olarak, bunlardan birini di
sil eder. ğerlerinden hariç tasavvur etmek mÜŞ· 

Cumhur reisi Kemal Atatürk'ün me- kildir. Atina paktının mütecanis koro
sai arkadaşı, milli ihtilal askeri, İzmir sunda diplomatik "düo"lar için de yer 
mebusu olan bugünkü Ankara bükü- vardır. 

metinin şefi, cumhuriyetin istiklalini 
temin etmiş olan Lozan muahedesi es
nasında carriere ine başlamış oldu. Fa
kat memleketi, her türlü yabancı ve
sayetlerden kurtarmak için, türk ser
mayeli ilk mali müesseseyi kurmak i
cab ediyordu ve bunu kuran B. Celal 
Bayar oldu; bir kaç sene içinde bunu 
bir çok şubeleri olan, memleketin ik
tisadi hayatında esaslı bir rol oyna
yan kudretli bir banka haline getirdi. 

1932 de, umumi buhranxn en had 
devre-sinde, İ.stµet 111önü hü}dimeti o
na ekonomi bakanlığını t~vdi etti. 
Memleketin bütün iktisadi ve mali me
seleleri metodla tetkik ve enerjik bir 

*** 
İşte, B. Cel5.l Bayar ve B. Rüştü A

ras, 1933 de iki memleket arasında im
zalanmış olan paktı hakiki bir ittifak 
haline getirmiş olan ti.irk - yunan mua
hedesini Belgradda izah etmişlerdir. 
Bu evolüsyonda Balkan paktının di
ğer akidlerini hayrete düşürecek bir 
nokta yoktur. Eski ti.irk - yunan mua
hedesinin de iki memleketin mülki ta
mamiyetlerini karşılıklı garanti eden 
bir hü.kmün mevcudiy eti hatırlanırsa, 
yeni muahedeôe her hangi bir diğer 
devlete karşı hiç bir vaki tedbir ol-
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madxğı görülür; ~u m~ahede, sad~ce, 
Ege denizinin ikı sahıldar devletı ~ 
rasında maziye nazaran daha sıkı bir 
işbirliğini tesbit etmektedir. 

Bütün yakın şarkta, tüne siyaseti, 
bugünkü Balkan antantının ölçüsünü 
asan genişlikte bir hareket uyandır
~ıştır. Ankara hi.ikümetinin dostu o
lan devletler ve bilhassa Yugoslavya, 
Türkiye, 1ra~ Irak ve Af~an_tstanı bi:
leştiren 9 temmuz 937 tarihlı pakta la
kayd kalamaz. Boğazların muhafızı o
lan Türkiye, Balkan antantxnda Avru
pa cihetinden emniyeti için bir ga~an
ti bulmuşıtu. Yeni yaıkın şark paktıyle 
Akdenizden Asyaya götüren yollarla 
imparatorlukların mukadderatı çap
razlaşan yol ağızlarını himaye etmek 
arzusundadtr. 

Böylece, Tuna ovaJarmdan, 1ndus 
nehrinin suladığı daha geniş ovalara 
kadar bir paktlar sistemi 1!CessÜS' et
mektedir: Küçük antant, Balkan an
tantt, şark paktı, hepsi ayni çelikten 
dökülmüş sulh zincirlerinin halkaları. 
Bu paktların elastikiyeti devletlere 
umumi politikalarım hududlarrnda 
müdafaa ile mükellef oldukları daha 
hususi menfaatlere intibak ettirmek 
imkanını vermektedir. Bir kaç hafta 
evel, B. Rüştü Aras, Kahirede, Mrsır 
hükümetini ziyareti esnasında, bu sis
temin cenub antenini kuruyordu. Dün 
Belgradda, d~inya politikasının büyük 
problemleri hakkında fikir neşrede
cek olan şimal anteniyle meşgul olun
du. 

Türk - yugoslav müzakerelerinden 
hiç bir ani ve sansasyonel netice bek· 
lenmiyordu, çünkü Topçudere nutuk
larında bu kadar mesud bir ~kilde ta
rif edilmiş olan iki memleketin işbir
liği, bütün dünyaca malum, değişmez 
esaslar üzerinde kurulmuş.tur. Fakat 
Sinaya konferansından sonra olduğu 
gibi, bu türk - yugoslav dostluğu gün
lerinde de, cenubu şarki Avrupası 
müttefiklerinin, ilk ve tek prensibi 
her türlü sulh eserlerine iştirak et• 
mek arzu::ıu olan bir politikada birleş
mek lüzumunu hiç bir zaman bu dere
ce şiddetle his etmemiş olduklarını C• 

hemiyetli bir vakıa olaNl'k kaydede
lim. 

surette hal edildi. Tatbiki salfilıiyet ve 
otoritesine tevdi edilen beş yıllık en:. 
düstri programını hazırlayan da gene 
o oldu. 

19 Mayısın .manas ı 
Geçen sene, mesai arkadaşı İsmet 

lnönü'nün yerine başvekalete çağrıl

mış olan bugünkü türk hükümeti rei

si, formasyonu kadar politik temayül· 
leri itibariyle de, baş vekil Stoyadi
noviç'le mükemmelen anlaşacak vazi
yettedir. Bir. kaç ay evel yugoslav 
meslekdaşını Ankarada karşılamış ol
maktan memnun, bu ziyareti iade için 
Belgrada gelmiştir. Kendisine, huzu
ru bu türk- yugoslav temasının diplo
matik chemiyetini teyid eden, Türki
yenin mahir ve faal dış bakanı B. Rüş
tü Aras refakat etmektedir. 
Osmanlı imparatorluğunun tasfiye

si Sırblarla türklerin müi-ıasebetlerini 
tamamiyle değiştirmiştir. İstanıbulda 
toplanan ikinci Balkan konferansı es
nasında söylediği gibi bu imparator
luğun kati surette tarihin koynuna 
gömülmüş olduğunu ve uzun bir tec
rübe devresinin bütün Balkan millet
lerine birleşme lüzumunu öğrettiğini 
anlamış olması, Kemal Atatürkün, ge
lecek nesiller karşısında büyük liya
katlarından birini teşkil eder. Kurtu
lu~ saatından itibaren Türkiye Akde
nizin şark hav?.asmda olduğu kadar 
Karadenizde ve küçük Asyada hayati 
menfaatlerini korumak mecburiyetin
de olduğunu takdir etti. Bu itibarla 
Kemalist hükümet Avrupadaki hudut
larım garanti etmeye, Balkanlarda 
statüko'yu sağlamlaştırmaya matuf 
bütün gayretleri sempatiyle karşda
yacaktı. 

İki memleket arasında normal mü
nasebetlerin tesisi tarihi olan 28 ilk 
teşrin 1925 de Ankarada imzalanan 
türk - yugoslav muahedesini telkin e
den de bu fikir olmamış mıdır? Evvela 
platonik sahada başlamış olan bu iş 
birliği, inkişaf ederek 26 son teşrin 
1933 de yeni bir dostluk ve saldırmaz
bk paktının imzasına müncer oldu. 
Bu pakt, iki memleketin hususi men
faatlerinin hududunu aşarak, Balkan
larda umunıl sulha takayyüd etmek hu
susundaki karşılıklı arzuların üadesi ol 
muştu. Bu ideal kıral Aleksandrın 
İstanbulda Kemal Atatürkle tarihi 
mülakatları ile tahakkuk safhasına 
girmişti. 

Türk - yugoslav dostluğu politikası, 
9 ilk teşrin 1934 de kıral Aleksandrın 
hayatına mal olan faciadan sonra, A
tatürk Belgrada: "Ordumuzu sefer
ber etmeye ihtiyaç var mıdır?" diye 
telgraf çekince en yüksek ifadesini 

B. Cevad Abbas Gürerin 
radyodaki konferansı 
( Başı 2. inci sayfada ) 

tün kudsiyeti.Atatürkün büyük iŞ.e bu
gün başlamış olmasındadır. 

Büyük harbın derin kahırlı mütare 
ke aylarında herç ve merci içinde .. A
tatürk hiç bir vaide, hiç bir tesire, hiç 
bir alayışa bakmadı. Yalnız o; kuvvet 
ve kudretinden sıyrılmış gibi; fakat 
bütün cevheriyle duran milletine isti
nad e~ği şiar edindi. 

İstanıbuldaki mesaisi içinde Hakimi
yeti milliyeye müstenid bilakayd ve 
şart mustakil yeni bir türk devleti 
kurmağa karar vermişti. İşte; 

Samsondan valilere, .kumandanlara, 
belediye reislerine, milli teşekküllere 
tebliğ ve telkin ettiği iradesinin tecei
liyatı ; .. bu kararın mahsulü olduğu gi
bi; .. bugünkü hür ve mustakil 1 ürki
yenin doğmasını da bu karar temin 
etmiştir. 
Yurddaşlarım; 

Kararlarının tatbikatına; karaya 
basmasiyle başlayan Atatürkün ilk i
şi; aziz milleti birliğe, beraberliğe, da
vet etmek ve onun çok yüksek olan şe
ref ve izzetinefsine layik parolasıının 
ya istiklal ve ya ölüm olacağını bütün 
vatan evladlarma 'işaert etmek oldu. 

Ey yarının büyükleri;.. bugünkü 
sevgili gençlik; . 

Bu ilahi parola, hiç bir zaman unu
tulmamah ; .. bugün için, yarın için, ge
lecek için yegane parolamız gene bu· 
dur. Bunu benliğinle, varlığınla bera
ber tut. 

Aziz yurddaşlarım; 
Çok gençliğindenberi mektebte, kış

lada, sahrada, hazerde, seferde, daima 
milleti arasında ömür sürmüş, aziz 
milletinin vicdanında ve istikbalinde 
°duyduğu ve gördüğü büyük tekaı:nül 
isti-dadını bir milli sxr gibi yüksek de
hasında muhafaza etmiş olan Atatürk; 
19 mayıs sabahın-dan itibaren de b~ 
sırrın ilhamlarını türklüğün umumı 
hayatında tatbika ba.şlam~ır. 

O gün bugün daima ilerleme ilham
larını doğuran sır sahibi; yarın için.de 
türkün fıtratında meknuz kabiliyet ve 
kudreıtinin ölçüsünü elinde tutmakta 
ve her yaşaıdııcı hamleeini bütün neza-

ket ve tevazuiyle milli ~ere bağla· 
maktadır. . . 

O her adımını atışında; o her ılerı 
yürüyüşünde ; o her başarı.sının ~?u~
da bir defa daha yükselınış, ve Turkı-
yeyi yükseltmiştir. . ~ 

Onu yükseldikçe da.ı:ıa f:zıletkar, 
yükseldikçe daha mahvı-yetka:r, yük
seldikçe daha ferağatk~r .tanı:oruz:. 

Bu, büyük hasletlerıdı~ k.ı o; turk 
tarihinde eş.siz ve benzersızdır. 

Görüşü, duyuşu, ince~.i~~· nez~keti, 
hazmı, sabrı kimsede gorulmemış en 
geniş ölçüdedir. · 

O, uzak yakın hadiseleri olduğu gi-
bi görür telepatisinin hududu yıoktur. 

Kendi,nde toplanan bu yüksek vasıf
larının şahikasına kimse erişemez. 

Aziz yurddaşlarım: 
Dünyanın bildiği hakikatlerdendir 

ki; Atatürk; iş başında deh~ ve cela
det fışkıran bir volkan, kendı hayat ve 
insaniyet aleminde Ş;efkat ve merha
met kaynağı bir ummandır. 

Ey yurddaş, ey türk genci; 
Atatürkün me2(iyetleirndeki zen -

ginliği ta.mmiyle tasvire kudretim yet

mez. Ben bu sözlerimle beşerin üstün

de gördüğüm bu oğan yaradılışlı Ata. 
türkün hayat ve faaliyetini ve büyük 

evsafını, ve akide olarak yarattığı Ke
malizmin mebdeini kısaca söylemiş ol· 

dum. Yoksa bunlar onun tarihini tes

bit edecek cildler içinde bir satır bile 
olamaz. 

Şimdi hep birden yüzümüzü o kıb
leye tevcih ederek diyelim. 

Atatürk; sen şimdiye kadar gelen 
baş huğların hepsinden yüksek bir var
lıksm. 

Dost, düşman görüyor ve biliyor ki; 
Türkiye demek Atatürk demektir. 

Sen bundan beş yıl evel bize; ne mut 
lu türküm diyene buyurmuştun. Biz 
türkler de; .. ogün, bugün, her gün ne 
mutlu başında Atatürkü olan türkle
re; diyoruz. Ve bununla dünyalar ka· 
dar öğünüyoruz. 

Başımızı göklere erdiern yüce başın 
var olsun! Sen çok ya~ 1-
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' · Vilayetler 
Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Gümüıane Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümü~a
ne vilayetinin Pirahmet - Kelkit, Pös -
ke - Erzincan yolunun muhtelif kilÖ -
metrelerinde yaptırılacak 38 adet be
tonarme menfez inşaatı olup bedeli 
keşfi 17697 lira 23 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umıımiyesi 
D - Tesviyei türabiye ve kargir in-

şaatina aid fenni şartname 
E - Hususi şartname, keşif cetveli 

metraj cetveli, istiyenler bunları Gü
müşane Nafıa Müdürlüğünden alabi · 
lirler. 

3 - Eksiltme 23 - mayıs - i.938 pa -
zartesi günü saat 15 de. 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle ya 
pılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is -
teklinin 1328 lira muvakkat teminat 
vermesi, bundan ba!!a ticaret odası ve -
sikası ve Nafıa yüksek Bakanlığının 
miiteahhitlik vesikasını göstermesi şart 
tır. 

6 - Teklif mektupları üçüncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline ka
tar Gümüşane Nafıa Müdürlüğünde te
şekkül edecek komisvona makbuz mu
kabilinde verilmiş olacaktır. Postada 
vuku bulacak gecikmeler kabul c fümez. 

(2698 - 1413) 21-.35 

Hapisane binası yıkhnlacak 
İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye ko
nulan (22959,35) lira keşif bedelli İs
tanbul umumi hapishane binası yıkıl
masının 2. 5. 938 pazartesi günü saat 
15 te ihalesi yapılmak üzere ilan edil 
miş ise de yapılan tenzilat mikdarı 
haddi itidal görülmemiş olduğundan 
bu işin 2490 sayılı kanunun 31 inci 
maddesi mucibince yeniden eski şart 
lar dahilinde kapalı zarf usulile eksilt 
meye çıkarılması ve eksiltmenin 3. 6. 
938 cuma günü saat 15 te nafıa müdür 
lüğünde yapılmasına karar verilmiş 
tir. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlrk iş 

leri genel ,hususi ve fenni ıartnamele 
ri, proje, keşif hülasasile buna müte 
ferri diğer evrak dairesinde görüle 
cektir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 
İsteklilerin teklif mektubları ve en 

az (15.000) liralık bu işe benzer iş 
yaptığına dair Nafıa Vekaletinden a 
lrnmış ehliyet ve 938 yılına aid ticaret 
odası vesikalarını havi kapalı zarfla 
rını 3. 6. 938 cuma günü aaat 14 e ka 
dar nafıa müdürlüğüne vermeleri. 

(2631/1381) 2781 

Granit parke t aıı ah nacak 
İzmir Belediyesinden :, 

Yeni yapılacak ve tamir edilecek 
yollar için ince kumlukları tercih e -
dilerek alınacak 150 bin adet granit 
parke taşı 13. 5. 938 tarihinden itiba -
ren on beş gün müddetle kapalı zarf
lı eksiltmeye konulmuştur. Muham
men keşif bedeli 21262 lira 50 kuruş
tur. Belediyenin talebi üzerine müte
ahhid ihale bedeli üzerinden ayrıca 

yüz bin adet taş daha vermeğe mec
burdur. Keşif ve şartnamesi baş mü
hendislikten ücretsiz olarak tedarik 
edilir. Taşradan istiyenler posta üc
retini göndermelidirler. 

Kapalı zarfla ihalesi 31. 5. 938 
salı günü saat on altıda belediye en -
cümeninde yapılacaktır. Ve muvak
kat teminat mikdarı 1594 lira 75 kuruş 
tur. İştirak edecekler 2490 sayılı ka
nunun tarifi dairesinde hazırlanmı' 
teklif mcktublarını ihale günü olan 
31. 5, 938 salı günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine vermelidirler. 

(1594/1473) 2938 

Koyun eti ahnacak 
İzmir Memleket Hastahanesi Baı 

tabibliğinden : 
İzmir memleket ve Eşref paşa hasta

hanelerinin bir yıllık ihtiyacını karşı
layacak olan 40.000 kilo ve 18400 lir~
lık tutarı olan koyun eti 13.5.938 tarı-
hinden 2.6.938 tarihine kadar 21 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. İstekli olanların 
şeraiti münakasayı görmek isteyenler 
Ankara sıhhat ve içtimai muavenet 
müdüriyetine müarcaatları. Eksiltme
ye iştirak edeceklerin eksiltmenin ic
rasından evel bedeli muhamrnenin % 
yedi buçuk nisbetinde 1380 lira temi
natı muvakkatesini İzmir muhasebei 
hususiye müdüriyetine yatırarak ala
cağı makbuz veya muteber bir banka 
mektubunu bir zarf içine diğer bir 
zarf içine de teklifnamesini ve üzerine 
sarih adresinin yazılması ve bu iki zar
fın bir .zarf içine konularak üstü mü
hürlenerek zarfın üezrine hangi iş için 
eksiltmeye iştirak edeceğinin derci ve 
ihale günü olan 2.6.938 tarihine rastla
yan perşembe günü saat 9 dan 12 ye 
kadar İzmir ili vilayet daimi encüme

nine müracaatları. (1616/1493) 2986 

Sinop C. Müddei Uın.miliğinden : 
Sinop genel ceza evindeki mahkUm 

ve mevkuflara 1-6-938 gününden 1-6-
939 gününe kadar bir yıl içinde veri
lecek ekmek 11-5-938 gününden iti
baren ıs gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye çıkarılmı,tır. 

1 - Verilecek ekmek 650 randı
manlı Samsun bir bat undan yapıla
cak ve beher ekmek 960 gram olarak 
pişirilecektir. 

2 - Ekmekler ceza evi müdürlüğü 
nün gösterileceği lilzum üzerine yev
miye 700 ila 1000 adet arasında her 
gün nihayet saat 14 de kadar ceza e
vine teslim edilecektir. 

3 - istekliler muhammen bedelin 
yüzde yedibuçuk olan 2190 liralık 
teminatı muvakkate verecektir. 

4 - Ihale 30-5-938 pazartesı günü 
saat 15 de Sinop C. M. U. liğinde mü
teşekkil komisyonda adliye bakanlı
ğının mezuniyetine talikan yapıla
caktır. 

5 - Teklif mektupları 30-5-938 pa· 
zartesi günü saat 14 de kadar sıra nu
marası ile makbuz mukabilinde 4 ncü 
maddede yazılı komisyon reisine Ve· 
rilecektir. 

6 - Mektupların beşinci maddede 
gösterilen saatte yetişmek üzere ia
deli teahhüdlü mektup şeklinde gön
derilmesi caizdir bu halde zarfın mü
hür mumu ile veya eyice kapatılması 
lazımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan 
veya içinde şartname dışında şartları 
ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellit bilcüm
le rüsum tekalif ve damğa resmi ile 
ilan ücretlerinin umum tahlil ücreti 
ve masarifatı ve sairenin cümlesı mü· 
teahhide aiddir: 

9 - Şartnameyi görmek ve daha 
fazla tafsilat almak isteyenler tatil 
günlerinden maada her gün Sinop C. 
M. U. liği kalemine müracaat etme-
leri ilan olunur. (1442) 2867 

Maden kömürü alınacak 
İzmir Belediyeıinden : 
Havagazı fabrikasının 938 mali yı

lı ihtiyacı olan 47 50 ton zerodiz "0,10" 
lave Zonguldak maden kömürü 
12-5-938 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle kapalı zarflı eksiltmeye ko
nulmuştur. Bedeli muhammeni beher 
tonu on lira altmış kuruştan elli bin üç 
yüz elli liradır. İhalesi 27-5-938 cuma 
günü saat 16 da olup muvakkat temi
nat mikdan üç bin yedi yüz atlmış ye -
di lira elli kuruıtur. Şartnamesi 250 
k~ '-4el.-..:k·WJ1-·- ı..nn'llll!- .-a..,. 
düdüğünden tedarik edilir. Tet§radan 
istiyenler şartname ücretile birlikte 
posta ücretini de göndermelidirler. İş
tirak etmek istiyenler 2490 sayılı ka -
nunun tarifi dairesinde hazırlanmış 

teklif mektuplannı ihale günü olan 
27-5-938 cuma günü saat on beşe kadar 
encümen reisliğine vermelidirler. 

(1566-1454) 2907 

Kapah zarf usuliyle 

arthrma ilônı 

Edirne Vilayeti Defterdarlığm · 
dan : 
Keşan ve İpsala kazaları dahilinde 

vaki Pamuklu, Serçe, Kınalı, Malama
tına, Büyük Gala ve Küçük Gala göl
leri dahilinde Enez dalyanı ve Enez is
kelesinden sahile kadar Meriç nehri
nin tamamı ve eski Mericin tamamiyle 
Enez dahilindeki deniz sahili ve hu
dudu milli dahilindeki mezkur iki ka
zanın bilcümle balık sayt mahallerinin 
3 senelik balık sayt rusumunun mülte
zime ihalesi kapalı zarf usuliye 20 gün 
müddetle artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Bedeli ihale senevi 5292 liradır. 
2 - Bu işe aid şartname Ankara def

terdarlığı varidat müdüriyetinde mev
cuttur. Mezkur müdüriyetten alıncı.bi· 
lir. 

3 - Arttırma 18.5.1938 tarihine tesa· 
düf eden çarşamba günü saat 15 de E
dime defterdarlığında toplanacak ko
misyonu mahsusunda yapılacaktır. 

4 - ArttITmaya girebilmek için talip
lerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine teslim etmiş olmaları lazım
dır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun yüzde 7,5 muvak
l:at teminat akçesi (1191 lira) 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar: 
C) Kanunun 4 üncü maddesi muci

bince arttırmaya girmeye bir mani bu-
1 unmadığına dair imzalı vesaik. 

5 - Teklif mektupları yukarıda 3 ün
cü maddede yazılı saatten bir saat eve
lineka dar makbuz mukabilinde komis
yon reisliğine verilecektir. Posta ile 
gönderilecek teklif mektuplarının ia
deli teahhütlü olması lhımdır. 
Şartnameyi görmek ve daha fazla 

ma!Umat almak istiyenlerin Ankara 
defterdarlığrna müracaat ~tmeleri ilan 
olunur. (1485) 2972 

Bir mühendis aranıyor 
Zonguldak Urbaylığınclan : 

275 lira aylık ücretli bir mühendis 
veya mimar mühendis alınacaktır. İs 
teklilerin veaaikile Urba.ylığa müra 
caatları. 3072 

U1.: US 

Demiryolları 
Bir binek otomobili 

kiralanacak 
Devlet Demiryollan Sabn Alma Ko

miıyonundan : 
Senelik icar bedeli 1320 lira tahmin 

edilen kapalı bir binek otomobili 31-
5-938 sah günü saat 15 de Ankarada 
idare binasında açık eksiltme yolu 
ile kiralanacaktır. 

Bu eksiltmeye girmek isteyen
lerin 99 liralık muvakkat temi -
nat ile kanunun tayin ettiği vesikala
rı ve otomobil sahibi olup Ankarada 
icrayı sanatla mezun bulunduklarına 
dair almış oldukları vesaiki komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe aid şartname parasız olarak 
Ankarada malzeme dairesinden alına
bilir. (1410) 2944 

Muhtelif baskül ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 11905 lira olan 49 

adet muhtelif basküller 13.6.938 pa
zartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankara' da idare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 892,88 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte· 
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisyon reis 
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme daiersinden, Haydarpa· 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da· 
ğıtılacaktır. (1391) 2883 

Çam kerestesi ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komia · 

yonundan: 

Metre mikabı muhammen bedeli 50 
lira olan takriben 95,688 metre mikabı 
çam kereste 23.5.938 pazartesi günü 
saat 15.30 da pazarlık usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (365,25) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ile ayni gün ve 
saate kadar komisyon reisliğine gel
meleri lazımdır. 
Şartname Ankarada malzeme daire-

sinde görülebilir. (1475) 2982 

1300 ~m tomruk ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma .Komis

yonundan: 
Metre mikabı muhammen bedeli 29 

Har olan 1300 adet çam t.omruk 2.6.938 
per,embe günü saat 15.30 da kapalı 
zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2612,33 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni 
gün saat 14.30 a kadar komisy<>n reis
liğine vermeleri 11zrmdır. 
Şartnameler 174 kuruşa Ankara, 

Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir vez
ne] erinde satılmaktadır. (1476) 2983 

Kesilmemiı odun ahnacak 
Devlet Demiryollan İkinci İtletme 

Dairesinden : 
Muhammen bedeli 2250 lira olan 

meşe ve gürgen karışık olarak (300) 
üç yüz ton · kesilmemiş odun açık ek
siltme usuliyle alınacaktır. 

Eksiltme 31-5-938 sah günü saat 
15 de Ankarada ikinci işletme satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 169 liradır. Şart
name komisyonca parasız gösterilir. 

Eksiltmeye girmek isteyenler kanu 
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika· 
Iarla birlikte aynı gün ve saatte ko
misyona müracatlarr. (1469) 2948 

İsf an bul -Edirne kısmında 
yo1cu gruplarına tenzilat 

D. D . Yolları Umum Müdürlüğün 
den : 

1 Haziran 938 tarihinden itibaren 
en aşağı on kişi ücreti vermek ve gi
diş-dönüş bileti almak şartiyle Sirke
ci-Edirne kısmında seyahat edecek 
yolcu grublarrna gıdış-dönüş için 
yalnız gidiş ücreti alınmak suretiyle 
yarı yarıya tenzilat yapılmıştır. Bun
dan başka yirmi bir kişilik grublarda 
bir, ve daha fazla kişilik gurublarda 
da beher yirmi bir kişiye mukabil 
bir yolcu ücreti daha tenzil edilir. 
Dönüş biletlerinin meriyet müdde

ti iki aydır. Bu müddet dahilinde ol
mak üzere gidişte ve dönüşte isteni
len istasyonda istenildiği kadar te
vakkuf edilebilir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmelidir. (1529) 3066 

2 grup malzeme ah nacak 
~ Ve•• ...._.._._. AJ--.-Vettm• _ ____s_ -

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı iki grup malzeme 28-6-1938 
salı günü saat 15.30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usu1ü ile Ankarada 
idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı muvak-
0 kat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesi
kası ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a kadar her gurup için ayrı zarf 
halinde komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Gurup isim 

1 Makas takımları, 
Grovazman, manganezli 
göbek, 

2 50.000 adet normal hat 
demir traversi 

. (1349) 

Muhammen 
bedel 
Lira 

323.700,-

222.624,-

Muvakkat 
teminat 

Lira 

16.698,-

12.381,20 
2882 

3 grup tezgôh ahnacak 
Devlet Demiryolları Satın Alma Ko miıyonundan : 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelit 
3 gurup tezgahlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 30-6-1938 perşembe günü 
ı:.dat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina· 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler aşağıda gösterilen miktarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve nafia müteahhitlik vesikalarını ve 
tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komis>'.on reisliğine vermeleri lazım 
dır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta 
d:r. 
S ra Muhammen Muvakkat 
No Tezgahın cinsi Miktarı Bedel teminat 

adet Lira Lira 
1 Sutunlu matkablar ve 43 55000 4000 

masa matkapları 
2 Ufki delme ve fereze tezgahı 1 28000 2100 
3 Dik tornalar 3 30000 2250 

(1419) 2945 

Muhtelif • odun alınacak cıns 

D. D. Yollan Satın Alma Korniı yonundan : 
Birinci işletme ihtiyacı için aşağıda cins ve mikdarı ile muhammen bedeli 
yazılı odun kapalı zarf usuliyle münakasaya çıkarılmıştır. 

Eksiltme 6.6.938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 16 da Haydar
paşa gar binası birinci işletme eksiltme komisyonunca yapılacaktır. 

İstekliler, eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ve evrak ve 
vesaikle'teklif mektublarının eksiltme günü saat 15 'e kadar komisyon reis· 
liğine verilmesi lazımdır. 

Bu husustaki şartname ve mukavele projesinin Haydarpaşa yol baş mü
fettişliği tarafından parasız olarak verilmekte olduğu bildirilir. 

!hale edilecek Muhammen Muvakat 
mikdarı bedeli beher tonu teminatı Tutarı 

Odunun cinsi 
Safi meşe veya gürgen ve 
yahud çam veya her üçü
nün mahlCıtu 
Safi meşe 

(2886/.1526). 

ton Lira Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

300 
200 

12 60 468 75 6250 00 

306S 

ıaıttH:wm:ıro 
Satılık : 

Acele sabbk arsa - !smetpaşa ma
hallesinde Aykut sokağında 302 M. 
Murabbaında bir arsa Sebat otelinde 
Nihat Temiz'e müracaat. 2798 

Acele ıabhk hane - Devlet Şurası 
yanında 800 M. bahçe içinde Elgün so
'<ağında 5 No, lı haneye müracaat. 

2829 

Acele aatılıw arsa - Yenişehir Se
lanik cad. 423 - 590 M. uygun fiatla ve-
rilecektir. Tl. 1538 2901 

Küçük ilôn şartJar1 
Dört satırlık küçülı: ilinlardan : 
Bir defa için 30 Kurut 
İki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük illnların her defası içi~ 

1
10 kuruş alınır. Meseli 10 defa neıredı· 
lecek bir ilin için 140 kurus almacaktJt· 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır, ke
lime aralarındaki boıluklar müstesıı' 
30 harf itibar edilmiıtir. Bir küçülı: il 
120 harften ibaret olmahdır-
Dört satırdan fazla her satır için ayrıcı 
10 kuruı alınır. Satılık arıa - İstasyon arkasında İ

marca parsellenmiş muhtelif çapta H. j 
Alıcıoğlu Tl. 1538 2902 lş arıyanlar : 

Acele satılık ev - Yenişehir Onur
luk sokak 5 odalı uygun fiatla. H. Alı-
cıoğlu Tl. 1538 2903 

Muhasebe derıleri - Tecrübeli ~ 
bay tarafından en çok üç ayda mükeıst' 
melen öğretilir. Ulı:.sda A. U. rumuıır 
na mektubla mür.tcat. 286' 

KiraJık : 

Kiralık daire - Dcmirtepe kar~• 
da Aylan sokak Ruşeni a.partmıanırıd' 

Satılık - Öncebecide Uğurlu sokak- mükemmel konfor ve nezaretli 4 od" 
ta tam konforlu iki katlı 17 numaralı a-

Acele satılık arsa - Dikmen asfalt 
caddesi, yapılmakta olan Fahri apartı • 
manı ittisali 722 M2 cephesi 20 M. dir. 
T. 2527 ye veya Paşalar tepesi Ekono-
mi sokak No. 1/ A haneye. 2935 

apartımanda 7 nwnaraya müracaat. 
_Jartıman satılıktır. Alt kata müracaat. 2976 

2957 

Satılık - 1934 modeli Ford Spor o
.omobili satılıktır. Gazi bulvarı mühen
dis Ragıp B. apartımanında kapıcıya 

711Üracaat. 2963 

Satılık arsalar - Yenişehir Cebeci 
ve Maltepede inşaata elverişli ufak eb
attadır. Ti. 2487 Vahdi Doğru Er 

2964 

Satılık ev, arsa, aparhman - Yeni
şehir ve Cebecide acele satılık ev, arsa, 
apartıman Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2965 

Acele satılık arsa - Yenişehir Sela
nik Cad. 24,5 M. cepheli Blok apartı
man inşasına müsaittir. Tl. 2487 Vah -
di Doğru Er. 2966 

Satılık - Ankaranın her tarafında 
imar dahil ve haricinde parça parça sa· 
trlabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel: 2406 3038 

Satılık süı balıkları - Akvariyum 
için canlı ekzotik cins bahklar satılık -
tır. Telefon 3374 numaraya müracaat. 

3035 

Sablık - Ankaranın her tarafında 
- ... l" ----

evler ve apartımanlar Neşet Şeren Tel. 

Kiralık - Demirtepede zemin kat S 
oda kiler, banyo, mutbak kömürl~ 
Akbay soakğı No. 9 2877 

Kiralık - Şişlide istasyona 2 daJÔ' 
kada abide caddesi asfalt üstünde ~°'. 
222 5 - 6 oda sıcak su kalorifer möble» 
ve möblesiz 6 ay ve senelik Tel. 431S1 

3055 

Kiralık - Yenişehir otobüs garı~ 
karşısı Ersoy apartımanı telefon 3654 
3710 3053 

Kiralık - Aile yanında möble bir "' 
da Atatürk bulvarında uygun şartl• 
konforlu yalnız Bayan tercih cdilit• 
Ulus'ta C. R. rumuzuna yaziyle mür" 
caat. 3054 

Kiralık - Yenişehir Tuna cad. Ye
nipazar yeri 40 No. lu Ferit apa.rtırn'' 
nında 3 oda bir hol fiat 45 liradır. Ott 
katta ve sahiplerine müracaat. 30()8 

İş verenler : 

Mühendiı yanında çalıtacak
veya orta mekteb mezunu gençler c; 
nacaktır. Son teklifleriyle Ulus'ta rr1 

hendis rumuzuna mektubla mürac l 
"tı '/;. 

2406 3037 Müteferrik : 
Satıhk - Ankaranın her tarafında 

imarca parsellenmiş küçük çapta inşa
ata elverişli arsalar Neşet Şeren Tel. 
2406 3036 

Satılık Apartman - Yenişchirde Dü
zenli sokakda 20 No: (Kazım Özalp 
asfalt caddeden beşinci bina) İki daire
si beşer odalı, bir dairesi dört odalı ay
rıca çamaşırlık ve uşak odası. Ortakat
taki sahibinden sorulabilir. Telefon: 
2572. 3067 

Satıhk hurda 
Ankara Defterdarlığından : 

Fransızca Dertleri - Diplomah ., 
tecrübeli bir Bayan tarafından Lnri' 
hanlara hazırlık. Nccatibey okulu '!" 
nında No. 2 ı. ci kata müracaat 3070 

Aranıyor: 

Acele olarak - Y enişehirde 5 - 6 
odalı müstakil bahçeli kiralık ev aran" 
yor. Ankara Posta kutusu 296 ya me~· 
tupla müracaat. 3034 

otomobiller 

CİNS! 

Fort kamyoneti 

Muhammen kıymeti 
Lira K. 
150 

Depozito mikaarı 
Lira K. 

11 25 
Buik markalı otomobil 
Berliye markalı kamyonet {on dış 

175 13 13 

lastiğiyle) 25 ı 88 

Lingolen markalı otomobil 350 26 25 
4 pisiklet 6 motisiklet: parça halinde 30 2 25 

Yul-arrda cinsi ve evsafı yazılı otomobil, kamyonet ve diğer hurda e,yı· 
lar 26. 5. 038 tarihine müsadi' perşembe günü saat 15 de defterdarhkta mii" 
teşekkil komisyonda ihale edilmek üzere açık artırmağa konulmuştur. 

İsteklilerin dipozito makbu~lariyle birlikte sözü geçen komisyona mürl" 
c::ıatlarr. (1404) 2825 

Muhtelif sebze ve • 
saıre ah nacak 

Ankara Merkez Hıfzıaaıhha Mü eaaesesi Arttınna, Eksiltme ve lıı.JI 
Komisyonundan ; 

1 - Merkez hıfzıssıhha müessesesinin aşağıda cins ve miktarları ., 
tahmin edilen bedelleri gösterilen yeşillik ihtiyacı on beş gün müddetle 1' 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameler Ankarada Cebeci caddesinde Merkez hıfzıssıhha milel' 
sesesi arttırma, eksiltme ve ihale komisyonunda görülür. 

3 - Eksiltme 1 haziran 1938 çarşamba günü saat 11 dedir. Komisyon nıil' 
essese dahilindedir. 

4 - Muvakkat teminat 615 liradır. 
5 - Teklif mektubları 1 haziran 1938 çarşamba günü saat 10 a kadar JcO" 

misyona tevdi olunur. Bu saatten sonra verilecek mektublar kabul olun~ 
6 - Muvakkat teminat mukabili nakid ve nakid mahiyetindeki evrak kabıl1 

edilmiyeceğinden bunların maliye vekaleti merkez muhasebeciliği veznesil1e 
yatırılması için taliplerin daha evvel komisyona müracaatla birer irsali>'e 
.almaları ve bu irsaliyeler ile sihat vekaleti muhasebe müdürlüğüne mUr•· 
caat etmeleri lazımdır. 

Cinsi Miktarı Bedeli muhaınrnt11 ______ ___,. 
Pancar 20000 Kilo 1200 Lira 
Lahna 20000 .. 1000 .. 
Havuç 20000 .. 2000 .. 
Ispanak 20000 .. 1600 • Yonca 40000 .. 1000 .. 
Ye,illik (Marul, salata.) 20000 ,. 1400 ,. %946 

.(1467), 
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ESMİ İLANLAR 
Dahiliye bakanhği .. 

Muğla içme suyu inıaat ve 
tesisah eksiltmesi 

C) Kanunun d&dirıeii maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, . 

T nısla ~llacak arleıiyen 
araıhrma kuyusuna aid eksiltme 

Dahiliye Vekaletinden : 

Benzin ah nacak 
Adliye Vekaletinden : 

Vekalet binek otomobilinin 938 ma
li yılı ihtiyacı için asgari 400 azami 
500 teneke benzin açık eksiltme ile a
lınacaktır. 

1 - Eksiltme 2.6.938 tarihine tesa
düf eden perşembe günü saat 15 de 
temyiz binasında vekalet levazım ve 
daire müdürlüğü odasında toplanan 
komisyonda yapılacaktır, 

2-:- !s~ekliler bu hususa aid şartna
meyı vekfilet levazım ve daire müd .. _ 
lüğünden her zaman parasız alabi~~
ler. 

3 - l~~eklilerin 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 cu maddelerindeki şeraiti haiz 
bulunmaları şarttır. 

4 - BC:h.er tenekesi 332.5 kuruştan 
mecmuu ıçın 1662.5 lira b d 1 tahm" 

d
.1 . . e e ın 

e ı mıştır. 

h 
5 - Eksilt~eye gireceklerin mu-
amnıen bedelın % 7,5 ğu olan 124 lira 

69 kuruşun nakden veya 2490 sayılı ka
nu~nda kabul edilen tahvilatı mal san
dıgına teslim ederek alacakları san
dık makbuzlariyle birlikte eksiltme 
komisyonunda hazır bulunmaları ilan 
olunur. (1281) 

2617 

, · · Boy1ndı~hk Bakanı.o·· · 

Demir masa, sandalya 

ve saire alınacak 
• Nafıa Vcka·let· d 

h . ın en : 
2 azıran 1938 

15 de A k perşembe günü saat 
me k .

1
n arada Nafia Vekaleti malze

e sı tmc ko . 

Hariciye Bakanlığı 

Fransızca daktiloluk 
Hariciye Vekiletinden : 
Hariciye vekaletinde münhal bulu-

n 
h 

g 

an bir fransızca daktiloluğa bilimti
an bir bayan alınacaktır. İmtihanda 

muvaffak olana liyakati derecesine 
öre azamt 150 liraya kadar ücret ve
ılecektir. 
. 

r 

u 

Taliplerin vesaiki ile vekalet evrak 
mum müdürlüğüne müracaat eyle-

meleri. 2951 

· Gqmrük ve inhisarlar B. 

4 kalem çivi alınacak 
inhisarlar Umuın Müdürlüğün

den: 
9000 kilo 15/ 45 Çivi 

40000 " 15/50 " 
12000 » 16/ 60 » 

7000 " 17/70 " 
1 - Yukarda eb'adı gösterilen 

68.000 kilo çivi pazarlıkla satın alına -
caktır. . 

II - Pazarlık I-VI-938 tarihine 
r 

s 

astlıyan çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şube -
indeki alım komisyonunda yapılacak-

tır. 

JII - Şartnameler parasız olarak 
her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin 
edilen gün ve saatte %7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(2792-1461) 2909 

den sonra M. M. V. satın alma komis
yonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve ü<süncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektublariyle birlikte ihale 
saatından en az bir saat evvel komis-
yona vermeleri. (1327) 2667 

Hangar yaptırdacak 
M. M. M. Vekaleti Sabn Alma Ko

misyonundan : 
1 - Izmir tayyare alayında yaptırı

lacak bir çift (F) tipi hangar inşaatı 
kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Keşif bedeli (252.901,25) iki 
yüz elli iki bin dokuz yüz bir lira' 
yirmi beş kuruştur. 

3 - Eksiltme 23 mayıs 1938 pazar
tesi günü saat 15 dedir. 

4 - İlk teminat (13.866,05) on üç 
bin sekiz yüz altmış altı lira beş ku
ruştur. 

5 - Keşif proje ve şartnameler 12 
lira 65 kuruşa M. M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. 

6 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
idari şartnamenin 4 üncü maddesinin 
(F) fıkrasında yazılı vesikalarla bir. 
likte teklif mektublarım eksiltme sa
atından behemehal bir saat evveline 
kadar M. M. V. satın alma Ko. na ver-
meleri. (1296) 2618 

Gürgen kalaSI ahnatak 
M. M. Vekaleti Satın Alına Ko -

misyonundan : 
1) Müteahhid nam ve hesabına 49 

metre mikabı gürgen kalası açık ek
siltmeye konmuştur. 

Dahiliye Vekaletinden : 

D) Belediyeler imar heyeti fen §ef
" liğinden münakasaya girme için ala

cakları vesika, 

Muğlaya 4.5 kilometre mesafede 
Şemsettin menıbaının şehre isalesi su 
deposu inşası ve şehir tesisatı ile mü
teferri i~lerin yapılması kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 - İşin muhammen bedeli 98582 
lfra 47 kuruştur. 

2 - İstekliler bu i'e aid şartn.>me
me, proje ve sair evrakı 493 kuruş mu
kabi1inde dahiliye vekaleti belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinden alabilir
ler. 

3 - Eksiltme 31. mayıs . 1938 tarihi 
ne rastlıyan salı günü saat 11 de An
karada dahiliye vekaleti binasmda top 
!anacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve ve
saiki aynı gün saat ona kadar kıomis· 
yan reisliğine teslim etmiş olmaları 

lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 6179 lira 12 
kuruş.luk muvakka tteminat, 

B - Kanunun tayin ettiği vesika
lar. 

C - Kanunun dördüncü maddesi 
mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D - Belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinden münakasaya girmek için 
alacakları vesika. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat <>na kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

5 - Teklif mektubları ihale günü 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imh heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1433) 2918 

Ereğli halihaz1r harilasınm 
tanzimi münakasası 

Dahiliye Vekaletinden : 
Konya valiliğine bağlı Ereğli kasa

basının hali hazır hartalarının ahmı 
işi kapalı zarf usuliyle toptan götürü 
olarak münakasaya çıkarılmıştır. 

1 - İşin maktu bedeli 3000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname, 

ve sair evrakı parasız olarak dahiliye 
vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefilğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan salı günü saat onbirde 
Ankarada Dahiliye vekaleti binasın

da toplanacak belediyeler imar heye
tinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
mison reisliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır. 

A) 2490 sayılı anunun 16 ve 17 inci 
maddelrine uygun 225 liralık muvak
kat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 

Tarsusa 2.5 kilometre mesafede bu
lunan Berdan çayı vadisi Uzerinde 
mevcud 50 metrelik kuyunun 75 metre 
da.ha derine indirilmeai kapalı zarfM. 
eksiltmeye konulmuıtur. 

ı - İşin muhammen bedeli 6000 lise.-
dır. • 

2 - istekliler bu işe aid ~rtnameyi 
bilabedel dahiliye vekaleti belediye
ler imar heyeti fen ş.efliğinıden alabi· 

ler. "h" 
3 _Eksiltme 26-5-1938 tarı me rast 

lıyan perşembe günü ~a~ 11 ~ Anka
rada dahiliye vekaletı bınasında ~op
lanacak belediyeler imar heyetınce 
yapılacaktır . 

4 _ Eksiltmeye girebilmek için ja.. 

teklilerin aşağıda ya.zılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
misyon reisliğine teslim etmilo olı:nala
n lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
inci maddelerine uygun 450 lira.Irk 
muvakkat teminat, 

B - Kanunun t:ayin ettiği vesika
lar. 

5 - Teklif mektubları ihale güııil 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderileeek teklü ınek
tublarının iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1360) 2767 

Yün fanila ahnatak 
Posta ile gönderilecek teklif mek

tublarmın iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. 

mektub, Jandarma Genel Komutanlığı Anka-

an 10385 1
. mısyonu odasında cem-

det müs ır_a muhammen bedelli 150 a l 
tatıl demir masa 50 adet yu 

-
-variak de · d 

1 
mır masa 600 adet demir san-

a ya 30 adet şems~ye ve ayağı 140 a 
det hasırlr demir koltuk 50 adet demir 

2) Tahmin edilen bedeli 9480 lira 
olup ilk teminat parası 711 liradır. 

3) !halesi 6 temmuz 938 çarşamba 
günü saat 14 dedir. 

4) Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa
yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
istenilen belgeleriyle ihale gün ve 
saatmda M. M. V. satın alma komis
yonunda hazır bulunmaları. (1516) 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
istiyenlerin belediyeleı imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmelerı . 

(1359) 2766 

Ermenak halihaıu haritasının 

. D) Belediyeler imar heyeti fen şef- ra Satın Alma Komisyonundan : 
liğinden münakasaya girme için ala- 1 _ Bir tanesine yüz seksen kurut 
cakları vesika, fiyat tahmin edilen kırk üç bin yün 

5 - Teklif mektubları ihale günü fanila kapalı zarf usuliyle 2. 6. 938 
saat ona kadar makbuz mukabilinde perşembe günü saat onda satın alına~ 
komisyon reisliğine verilecektir. caktır. -

6 • 
epet, 50 adet demir levhanın kapal 

zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 
I 

Muvakkat teminat 778.88 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruat 

Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü 
dilrlüğünden parasız olarak alınabilir 
. İsteklilerin teklif mektuplarım ta 
lımatnamesine göre vekaletten alınmrş 
malzeme müteahhitliği vesikasile bir 
likte aynı gün saat 14 e kadar komis 
Yona vermeleri Hlzımdı.r. (1487} 2974 

ı 

-

-
-
-

Benzin ah nacak 
Kültür Bakanlığından : 

-8 
1 - Bakanlık otomobilinin 7290 

4oo . litreden ibaret olan bir seneli k 
benzın sa f" . r ıyatı açrk eksiltme sure -tıyle münak asaya konulmuştur. 

2 - Bu hu · kanlık susa aıd şartname ba 
levazım direktörı·· . .. d d" 

-
3 T r ugun e ır. 

6. 6 . ; 8 a ıbleri~ yevmi ihale ola n 
pazartesı g-un·· d .. -te 126 liral k . u saat on ort 

halli mal s 
1 

d t_:mınat akçesinin ma 
beyyin makabn ıgına Yatırıldığını miı 

-
-

. uzla bak 1 dırektörlü ·Ü .. an ık levazım 
na mür g nde muteşekil komisyo 

acaatla rı ilan olunur. (1509) 
-

260 ton hamızı azot 
Askeri F b ·k 1 1 ..•.. d a rı a ar Umum Müdür 

ugun en: 
Tahmin cd"l . 1 en bedelı (70.200) lir 

olan 260 ton h 
arnrzı azot askeri fabrı 

kalar umum tnildürıu·· •.. A 
. gu nkara satı 

alma komısyonunca 1 7 938 .. 
· · cuma gurı 

saat 15 de kapalı zarfla ı"b 1 d"I k . a e e ı tce 
tır. Şartname (3) lira (Sl) k 

a 

n 
ii 

-
-b T d k . . uruş mu 

.ta ı ın c omısyondan verilir. Tah'l 
lerin mu;akka~ teminat-olan (4760) 

1 
rayı havı teklıf mektublarını rnezkQ 

. 
i-

günde saat 14 de kadar komı"sy . ona ve-
meleri ve kendılerinin de 2490 

r 

-
numa 

ralı kanunun 2 ve 3. maddelerind ._ 
k A il e~ ; 

vesaikle mez ur g n ve saatte komis 
vona müracaatları . (1418) .!88t: 

200 ton elektrolit bakı r 
Askeri Fabrikalar Umum Miı 

dürlüğü Satm Alma Koınisyon.un 
-
-

dan : 
Tahmin edilen bedeli (80.000) lir 

olan 200 ton Elektrolit bakır Aske 
Fabrikalar Uınum Müdürlüğü Ank 
ra satın alma komisyonunca 8. 7. 93 
cuma günü saat 15 de kapalr zarf 
ihale edilecektir. Şartname ( 4) lir 
ınukabilinde komisyondan verili 
'l'aliblerin muvakkat teminat olan 
(5250) lirayı havi teklif mektublarxn 
mezkfır günde saat 14 de ka~ar. k 
misyona vermeleri ve kendılerın 
de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
maddelerindeki vcsaikle mezkur giı 
ve saatte komisyona müracaatları. 

a 
ri 
a-
8 

la 
a 
r. 

ı 

o-
in 
3 
n 

(1518) 3064 

~ezaren sistemi kolluk alınacak 
Türkutu Genel Direktörlüğün

den : 

i 
ı. - !nönündeki Türkkuşu kampı 

çin 311 tane hezaren sistemi yarım 

koltuk sandalye satın alınacaktır. 

3062 

' .. r- ... ;A .. .Levaz'lin Amirliği · 

tanzimi münakasası 
Dahiliye Vekaletinden : 

Konya valiliğine bağlr Ennenak 
kasabasmm halı hazır haritalarmm 
alıml işi kapalı zarf usuliyle ve top
tan götürü olarak münakasaya çıka
rılmıştır. 

1 
ı. - Muhammen kıymeti İnönü tes

im 933 lira,. ilk teminatı 69.97 liradır. ,_ 
3. - Nümunesi her gün Ankarada 

Kurum merkezinde görülebilir. 

: -. 1 - lşin muhammen bedeli 2500 

1 
4. - tahlesi 24.5.1938 tarihine rast

ayan salı günü saat 15 de Ankarada 
Kurum merkezinde yapılacaktır. 

5. - İştid.k edeceklerin belli gün 
ve saatte teminatlariyle birlikte hazır 
bulunmaları. 2304 

L:~~:~!~~::~~:~:;:::::ı . 
Kitap bastırılacak 
Maıtbuat Umum Müdürlüğünden: 
ı. - Matbuat Umum Müdürlüğü 

"Türkiyede matbuat rejimleri,, adı 
eseri açık eksiltmeye koymuştur. 

2. - Bu eser bin beş yüz tane ha· 
sılacaktır. 

3. - Kitabın tahmini bedeli iki 
bin, muvakkat teminat 150 liradır. 

4. - Şartname, Ankarada Matbuat 
umum müdürlüğünde parasız olarak 
verilir. 

5. - Açık . eksiltme 6 haziran 1938 
günü saat 2,30 da dahiliye vekaleti 
binasındaki matbuat umum müdürlü-
ğünde yapılacaktır. 3071 

Maliye baka~h.Oı . 
Benzin alınacak 

Maliye Vekaletinden : 
Tahmin edilen bedeli üç bin altı yüz 

yetmiş lira olan yirmi bin litre benzin 
pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlık 23.5.938 pazartesi günü sa
at on beşte levazım müdürlüğünde mü
teşekkil komisyon~a yaprlacakt~.r ... 
Şartnamesi her gun levazım aıudur

lüğünde görülebilir. Pazarlığa iştirak 
etmek isteyenlerin me-..;kur gün ve sa
atte (551) liralık teminatları ve kanu
n! belgeleriyle komisyonda hazır ou-
lunmaları. (1519) 3046 

, M. M. bakanlığı:.~-: 
' 

Tire fanilô alınacak 
M. M. V ekii.Jeti Satına ima Ko. 
1 - Beher açledine tahmin edilen 

fiyatı 75 yetmiş beş kuruş olan 12000 
on iki bin tane tire fanila kapalı zarf 
usuliyle mUnakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 30 mayıs 938 pazartesi 
günü saat ıs dedir. 

3 - İlk teminatı (675) altı yüz yet
miş beş liradır. 
. 4 -:- Evsaf ve şartnamesini almak 
ısteyen bedelsiz olarak her gün öğle-

Y 1 k liradır. 
OQ U rt a 1 naca 2 - !stekliler bu işe aid şartname, 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - İstanbul levazım hn.irliğine 
bağlı müessesat için 113316 kilo yo
ğurdun kapalı zarfla eksiltmesi 17 
mayıs 938 saat 15 te Tophanede İstan
bul levazım funirliği satın alma ko
misyonunda yaprlacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 18130 
lira 56 kuruş ilk teminatı 1359 lira 79 
kuruştur. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. Yoğurdun hepsi bir müteahhi
de verilebileceği gibi Anadolu ciheti, 
Rumeli ciheti ve Sur harici olmak ü -
zere üç grupa da ayrılabilir. İstekli -
lerin kanuni vesikalarile beraber tek -
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evel komisyona vermeleri. (1252) 

2518 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Al

ma Komisyonundan : 
1 - Pınarhisar garnizonu için 180~0 

Alpullu için 12000, Vize için 12_000 kı~ 
lo sade yağı kapalı zarfla eksıltmesı 
20 mayıs 1938, Pınarhisar saat ~6, A:l
pullu saat 11, Vize saat 15 de Vıze tü
men satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. · 

2 - Pmarhisarın muhammen bede
li 11100 lira, Alpullu ve Vizenin 10~00 
lira, Pınarhisar ilk teminatı 1283 Iıra, 
Alpullu ve Vizenin 810 liradır. ~a~
namesi hergün komisyonda görulur. 
Teklif mektuplarının belli saatlerden 
bir saat eveline kadar komisyona ve-
rilmesi (1305) 2629 

~-·k~.~~~~] 
Kundura ahnacak 
Orman Konıma Genel Komutanlık 

Sabn Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel komuUm

hk kıtalar ihtiyacı için 10000 adet kun 
dura kapalı zarf usulile ihalesi 27.5.938 
cuma günü saat 15 de Ankarada Yeni -
şehirde komutanlık binasındaki satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Muhammen bedeli 4400 lira mu
vakkat teminatı (3300) liradır. 

3 - Şartnameler iki lira mukabilin
de satın alma komisyonundan alınabilir 

4 - İsteklilerin ~artnamesinde yazı
lı vesikalarla beraber teklif mektupla -
nm ihale saatinden bir saat evveline ka
dar komisyona vermeleri ilan olunur. 

(1428} 2~9 

ve sair evrakı bilabedel Dahiliye veka 
leti belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan sair günü saat onbirde 
Dahiliye vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı tem.inat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
mison reisliğine teslim etmiş olınala
rı lazımdır. 

A) 2490 sayılı anunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun 187 lira 50 kuruş
luk mukavvat teminat, 

B) Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C) Kanunun dördüncü maddesi 

mucibince eksiltmeye girmeye bir 
mani bulunmadığına dair imzalı bir 
mektub, 

D) Belediyeler imar heyeti fen şef
liğinden münakasaya girme için ala
cakları vesika, 

5 - Teklif mektubları ihale günli 
saat ona kadar makbuz mukabilinde 
komisyon reisliğine verilecektir. 

Posta ile gönderilecek teklif mek
tublarının iadeli taahhüdlü olması ve 
nihayet bu saate kadar komisyona 
gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak 
isteyenlerin belediyeler imar heyeti 
fen şefliğine müracaat etmeleri. 

(1435) 2920 

İskilip kasabası halihaz1r 
haritası tanzimi münakasası 

Dahiliye Vekaletinden : 
Çorum valiliğine bağlı İskilip ka

sabasının hali hazır hartasının alımı 
işi kapalı zarf usuliyle ve toptan gö
türü olarak münakasaya çıkarılmış· 
tır. 

1 - İşin maktuan bedeli 4000 lira
dır. 

2 - İstekliler bu işe aid şartname, 
ve sair evrakı bilabedel Dahiliye veka 
Jeti belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1938 tarihi
ne rastlayan salı günü saat onbirde 
Dahiliye vekaleti binasında toplana
cak belediyeler imar heyetinde yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin aşağıda yazılı teminat ve 
vesaiki aynı gün saat ona kadar ko
mison reisliğine teslim etmiş olmala
rı lazımdır. 

A) 2490 sayılı anunun 16 ve 17 inci 
maddelerine uygun 300 liralık mu
yakkat teminat. 

Posta ile gönderilecek teklif mek- 2 _ Buna aid şartname (387) kurut 
tublarının iadeli taahhildlü olması ve karşılığında komisyondan alınabilir. 
nihayet bu saate kadar komisyona 3 - Eksiltmesine girmek isteyenle--
gelmiş bulunması lazımdır. rin {5120) liralık teminat ve kanunun 

Bu iş h~kkmda. fazla ~z~at alma~ ve şartnamede yazılı vesikaları muh-
isteyenlerın beledıyeler ımar heyetı . kl"f kt bl b ıı· ·· 

• v . •• 1 . tevı te ı me u arının e ı gun 
fen şeflıgıne muracaat etme en. l t d k k d k · · (1434) 2919 saa o uza a ar omısyona vermıı 

____________ _,olmaları. (H17) 2917 

5 kalem eşya ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An kara Sa.tın Alma Komisyonundan: 

1 - Aşağı.da çefit milcdar tahmin bedelleri yazılı eşya hizalarında göete
rilen tarihlerde ekaiıtme usulü ile satın ahnaca-1-tır. 

2 - Şatrnameleri parasız olarak komisyondan alınabilecek bu eksiltme
lere girmek isteyenlerin kapalı zarf eksiltmesiyle alınacaklar için şartn.ame
'de yazılı belge ve teminat makıbuz veya banka mektubunu muhtevi teklif 

mektublarını ~ksiltme saatından en geç bir saat evel komisyona vermiş ol
maları ve açık eksiltme ile alınacaklar için bu vesika ve teminat makbuz ve 
ya banka mektublariyle tam vaktında k<>misyona baş vurmaları. (1503) 

Cins ve mikdarı Tahmin Teminat Alım usulü !hale tarih 

A. 3000 portatif çadır 
B. 6500 Matra 
C. 14000 Yün eldiven 
Ç. 1000 Tuğla 
D. 2000 liralık naftalin 

bedeli ve gün saat 
640 K. 765. lira K. zarf 10.6.938 cuma 10 
130 K. 633.75 K. ,, 11.6. Cumartesi 10 

35 K. 367.50 K. açık 13.6. pazartesi 10 
450 K. 337.50 K. ,, 13.6. pazartesi 15 
27,5 K.15000 K. •• 14.6. Salı 10 
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Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Valiliğinden : 
Emrazı zühreviye hastahanesinin 1938 mali yılı ihtiyacı olan a~ağıda cins 

ve müfredatı ile tahmin fiatları ve hizalarında gösterilen muvakkaıt teminat 
paraları yazılı mevaddın evsafları şartnamelerinde yazılı olup 16 gün müd
detle açk eksiltmeye konulduğundan 1938 mali yılı baziranm 8 inci çarpın. 
ha günü saat 14 de ihalei katiy~i yapılacaktır. lsteklilerin 2490 sayılı art. 
tırma eksiltme ihale kanununun 2 ve3 üncü maddelerinde yazılı ~eraiti haiz 
olanlar şartnamelerini görmek ve 'tafsilat almak üzere emrazı Z. ha&tahaneai 
tababetine müracaat ve ihale gününde saat 14 den evel % 7.5 teminatı mu
vakkate olarak bankalann vereceği teminat mektublarından baş.ka nakden 
veya nakid mahiyetinde bulunan tahvilatın Ankara defterdarlık veznesine 
yatırılmış bulunulacaktır. İsteklilerin yukarıda yazılı ihale günü hastaha 
nemizde teşekkül edecek arttırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları i
lan olunur. Tahmin % 7,5 teminatı 

Chı ~ i 

Birinci ekmek 
Pirinç 
Makama 
Sade yağ 
Zeytinyağı 

Kuru fasulya 
Mercimek 
Nohut 
Kuru soğan 
Sabun 
Soda 
Domates salçası 
Kuru Malatya kayısısı 
Un 
Koyun ve kuzu eti 
Çay 
Odun 
Sömikok Ton 
Yaş sebze: 

Mikdarı 

kilo 
7000 
1750 

25 

150 
400 
50 

100 
50 
50 

350 
300 
150 
150 
75 
50 

4000 
12 

12000 

5000 

olunan fiyatı Tutarı muvakkate 
Kuruş Lira K. parası 

9,50 
20 
30 

120 
55 
12 
10 
12 
6 

36 
10 
30 
60 
12 
50 

350 
2,50 

2500 
13,50 

665 
350 
45 

480 
27 50 
12 
5 
6 

21 
108 
15 
45 
45 
6 

2000 
42 

300 
625 
670 

Lira Kuruş 
49 88 
26 25 
3 38 

36 
2 
o 
o 
o 
1 

. 8 
1 
3 
3 
o 

150 
3 

22 
46 
ı;rı 

00 
07 
90 
38 
45 
58 
10 
13 
38 
38 
45 
00 
15 
50 
88 

!"1. ıl,Su 1ıu .1 

Taze fasulya, Patlıcan, taze bamya, taze domates, T. biber, caze ve s:::la
mora yaprak, karnebahar, kabak, ispanak, semizot, lahana, prraaa, k"reviz, 
patates, hezelya, ve saic yaş ecbzeler dahildir . . (1496) 3059 
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Kirahk dükkanlar 

~nkara Valiliğinden : 

Hususi idareye ait olup taşhan ve bankalar caddesinde bulunan ve 31-5-
1938 gününde icar müddeti hitam bulan dükkanların numaraları ve icar 
müddetleriyle muhammen icar bedelleri aşağıda gösterildiği veçhile 2490 
ıayılı kanunun hükümlerine tevfikan açık artırmaya konulmuştur. 

İhalesi 23-5-1938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de vilayet da
imi encümen huzuriyle yapılacaktır. 

Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYO UN 
İhaleye iştirak etmek istiyenlerin muhammen bedel üzerinden % 7,5 nis

betinde teminatlariyle birlikte mezkQr tarih ve saatte vilayet daimi encü
men salonunda bulunmaları ve şartnameyi görmek isteyenlerin hususi ida
re tahakkuk ve tahsil müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

İcar müddetine göre 
lcar müddeti Muhammen bedeli 

Emlakin No. Cinsi Mevkii sene L. K. 

12 
4-64 
19 
23 
27 
33 
35 
39 
40 
41 
42 
43 
47 
48-1 
48-2 
48-3 
48-4 
48-5 
53 
57 
58-1 
58-2 
58-3 
3 

Dükkan Ta~han 

" ,. .. .Bankalar caddesi 

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

" .. " .. 
,, .. " .. " " 
" .. " .. .. ,, 
.. •• ,, 
.. .. " 
" .. " .. .. .. .. " .. .. .. .. .. •• .. 
" " .. .. " " 
" " " 
" " ,. 

medrese binası öksüzce Mah. 

Uç sene 
1 sene 
bir sene 
bir sene 

iki " 
üç .. 
bir ,. 
bir ,. 
üç 
bir " 
üç 

" üç 
üç 

.. 
üç .. 
iki .. 
bir ,. 
bir ,, 
bir ,, 
bir ,, 
bir ,, 

üç " 
üç .. 
üç " 
bir ,, 

(1259) 

4320 
5548 
1080 
1080 
3700 
450 
150 
150 

3600 
150 

3600 
3240 
3600 
3280 32 
2546 88 
1308 
1200 
1200 
1560 
1800 
4443 
4190 40 
4054 50 
206 
2542 

iktisat vekôleti iç t icaret umum müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın sigorta işite meşgul olmak lizere kanuni hükümler daire

sinde tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ecnebi sigorta şirketlerinden 
Koımpani Dasürans Jeneral Yangın sigorta Şirketi bu kere müracaatle şir
ketin Türkiye umumi vekilliğini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek şir· 
ketle alakasını kestiğini ve şirket 1-1-1938 tarihinden itibaren Türkiyedeki 
faaliyetini tatil ettiğini ve şirketin tasfiyesile İstanbulda Galatada Voyvo
da caddesinde Jeneral hanında "Roger Debeire" in meşgul olacağını bildir· 
miştir. Bu şirketle alakası olanların "Roger Debeire,, ve icabında İktısad 
Vekaletine müracaat etmeleri ilan olunur. 2005 

de insanlığa hizmet 
etmektedir; çünkü 

RADYOLİN 
dişleri, dişler mideyi, mide 
vücudu kuvvetlendirir. Sıh
hatli ve kuvvetli insanlar da 

medeniyete hizmet eder. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra diılerinizi 
muntazaman lırçalayınız. 

2726 

Ki ra lık 
Ankarada Anafartalar ve hükfunet 

caddeleri üzerinde Kuyulukahve na
miyle maruf bina kiralıktır. Dahilen 

1 

iki, üç parça dükan olarak taksime 
de muvafakat olunacaktır. İsteyenle
rin Belediye karşısında Hatay apart
manında (8) numaraya müracaatları. 

Kazanç vergisi borçluları 
Ankara Defterdarlığından : Vergi 

HASAN MEYV A ÖZÜ 

rağmen Avrupa meyva özlerinden beşmisli daha ucuzdur. Hasan Meyva 
Ve çok köpürür. 25 · 40 - 60 - 100 kuruştur. 

iıtahsızhk 
Haumsuhk 
~ik 

Ek~lik 

Butanlı 

Gaz. sancı 

Dil pashğı 

Mide bozukhJil 
Barsak alaied 
İnkıbaz 

Sanhk, safra 
Sıkmll, siDir 
Karaciğer 

Horlamak 
ve bütün mide ve barsak rahatsı~ 
larmda mutlaka Hasan Meyva 06' 
istimal ediniz. Mide için her yeıner 
ten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım bel" 
dak su içinde ve barsak hastalıldarııt' 
da her sabah veya gece yatarken ~ 
karnına 1-2 çorba kaşığı yarım biat" 
dak su içinde köpürterek içmendit• 
Hasan Meyva Özü meyvalardan 'ff 
meyvalarm özlerinden yapılmış bit 
harikai san'attir. Avrupa ve biıh-' 
İngiliz meyva tuzlarından daha yi#' 
sek olduğu katiyetle sabittir. Bu
Özü yalnız bir türlü olup şekersnmt• 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
LİMON-PORTAKAL-MANDALİNA -çtı.FJC.ACAC Ctı.Eal-MUZ
ANANAS-FRENK ÜZÜMÜ-SİNALKO - ŞEFT ALİ-KA YISl-ARMUD 

nevilerinde olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapılmxştrr. Hasan Meyva Özünün bütün evsafına mUiık 
olmakla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 
~Şampanya v~ en nefi~ gazozlar gibi gaye~ ~ezzetl.i olup evlerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kolay· 

hgx ve ucuzlugu sebebıyle kullanılır. İngılız ve ıtalyan şerbetlerine tamamile benzer ve onlardan daha yüksek 
evsafa maliktir. 

Yazın sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En sıhhi bir mayidir. Mideyi bozan 
mutlaka Hasan Gazoz Özü içiniz. Şişesi kavanoz halinde 25 . 40 - 60 . 100 kuruştur. 

Kazanç vergisi borçlula r1 
Antalya Vilayeti Defterdarlığın dan : 

şerbetler yerine 
2747 

Kapı 

Mahallesi Sokağı No. İşi İsmi 
Matrah Vergisi Toarb 

No. 

Has Balaban 
,, ,, 

Rabetiye 

Yenikapı 

" 
Yıldırım gazi 

72 
72 
29 

Lira K. N is. Li. K. senesi 

Meyhaneci Abdullah oğlu Hayri 150 00 90 
Bakkal ,, ,, 10 00 25 

,, Afyonkarahisann pa
şa M. Yahya oğ. Hü-
seyin 10 92 25 

-----
63 66 
3 00 

934 
934 

Ihbar No. Dos. mikdarı Elmalx Hükümet Kuşadalı Mehmed 78 Eskici 
4 14 934 

İsmi 
Bereski 

Nuh oğlu Ali 

A.A$rm 

İbrahim Tayta§ 

Asperah Rangelof 

Emin oğlu Abdul· 

t~ı 

Ta~ron 

Uncu 

Komisyoncu 

H. müteahhit 

T~ron 

lah Lütfü Kahveci 

H. Mehmed oğlu 
Ahmed Bakkal 

Homondo Koney Taşaron 

Mahmud oğlu Ke-
mal Marangoz 

Soller Yanoş Marangoz 
Ömer oğlu Ali Rıza Polis memuru 

IWil 

Keleş oğlu İbrahim 

Mchmed 

Alemdar zade 
Tevfik 

Nusret Kemal 

İ•veç grupu 

Arabacı 

Kasap 

Tuğla ocağı 

Ülkü mecmuası 

Demiryolu inşaatı 

Mehmed oğlu Abbas Bakkal 

Bekir oğlu Ziya Eskici 

Mukadder oğlu 
Ömer 

Nebiye Nimet 

Sadettin oğ. Behzat 

Kemal ve kardeşi 
Srtkı 

Hasan oğlu Hüseyin 

Abdullah oğlu 
Dursun 

Yakup oğlu Fikri 

Şevket oğlu İsmail 

Mahmud oğlu Sami 

Nuri oğlu Hilmi 

Osman Rahmi 
Kaptan 

İsmail oğlu Galip 

Manastırlı Kemal 
ve Sıtkı 
Abdullah 

Etem oğlu Arif 
Aaperof Rangelof 

Kalaycı 

Pansiyoncu 

Bizim kahve 

Köfteci 

Eskici 

Kahveci 

Terzi 

Ağızlıkçı 

Kahveci 

Eskici 

Komisyoncu 

Tamirci 

Köfteci 

Akın lokantası 

Kahveci 

Taşaron 

Tlcarctgllhı 

Kız lisesi inşaatı 

Atpazarı 

NcVl ı!Jent'a1 'fte. '.fto. ~. 

Kazanç 934 1264 

" 
Kurt mah. Mevsim &0. .. 
Kurt mah. rum kilisesi N. 15 .. 
Tabakhane Meryem evinde 

bulgar tebaasından .. 
Hocapaşa Anafartalar No. 15 ,, 

lsmetpaşa Uzun yol ,, 

Leblebici Mah. B. Şefik evi ,, 

Rum kilisesi ,, 

Kurt Aydın sokak ,, 

Soğuk kuyu No. 1 Sayım 

Etlik bağları Balanın Kesik 
köprü köyünden 

Altındağ 150 No. evde 
Leblebici malı. Leblebici 

" 
" 

sokak Kazanç 

Çubuk yolu 

Ulus caddesi 
Fevzipaşa Müdafaai Hukuk 
caddesi 
Akköprü Yeni Turan 

Akşemsettin Çankırı cad
desi No. 12 
Bostani M. Çankırı cad. 
No. 119 
Anafartalar cad. Hocapaşa 
Hocapaşa Anafartalar 

Müdafaai Hukuk caddesi 

Atıfbey 

Atıfbey M. 219 No. 
Hocapaşa Anafartalar 

Hocapaşa Anafartalar 
Atıfbey M. No. 219 
İsmetpaşa Uzun yol 

Gökçe oğlu İstiklal cad. 

Fevzipaşa Soğuk kuyu 

Müdafaai Hukuk caddesi, 
lsmetpaşa Uzun yol 
Tahtakale caddesi 

Altındağ 621 N. 

Tabakhane Meryem evinde 

bulgar tebaasmdan 

" ,, 

.. 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 

" .. 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 
" 

•• 

934 519 

934 
937 

934 

935 

934 
934 

934 
934 
936 

936 
936 

934 

934 
934 

934 
934 

934 

934 
934 
934 

934 
934 

934 
934 
934 
934 
934 

934 
934 

934 
934 
934 

934 

962 
324 

1307 

10 

267 
1608 

1211 
1211 

1624 

36 

199 

2028 
1542 

189 

01 
25 

411 

63 
602 

321 
406 
505 
321 
280 

111 
234 

63 
2262 
588 

1307 

79 

77 
25 
54 

78 

3 

5 

79 

8 

16 
2 

1 

2 

11 

2 

46 

39 
46 

46 

46 
46 
33 

46 
46 

46 
46 
46 
46 

2 

45 
2 

33 
29 

6 

78 

52 

17 
75 
44 

75 

14 

99 
49 

90 
30 
67 

95 
30 

13 

33 
82 

50 
67 

61 

60 
58 
67 

43 
51 

45 
49 
50 
46 

58 

82 
23 

69 
17 
51 

75 

--· 
10455 

3522 
7243 

3359 

5 57 

o 38 

3 14 
18 00 

45 02 

2560 246 53 

3816 12 00 
17 04 

59 13 
48 30 
o 75 

o 75 
1 80 

25 50 

314 50 
15 75 

1917 62 
14 23 

12 59 

3 i9 

480 00 
75 36 

41 40 
5 52 

30 78 
31 04 

118 13 
42 25 
27 60 

1152 00 
18 75 

41 40 
9 24 

37 80 

45 02 

Yukarda isim ve ikametgahları yazılı mükelefler namına tahakkuk ettirilen kazanç vergisi birinci ihbarna
meleri hali hazır adreslerinin mallım olmaması hasebile hukuk usulü muhakemeleri kanununun birinci mad-
desi hükümlerine göre tebliğ yerine kaim olmak üzere itan olunur. (1536) 3069 

___. .. ~· =~--~~-==~~== ........ ..._. 
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Saraç Romanyalı Haşim 
20 00 25 l 14 935 

,, Kışlahan 8 oğlu Kazxm. 12 50 25 O 72 935 21.'96 
Balibey Aşağı pazar 39 Köfteci Abdullah oğlu Hakkı 100 00 25 1 44 934 JıOıt9 

Yukarda isim ve ikametgahları yazılı mükellefler namına tahakuk ettirilen kazanç vergısı birinci ihbar:~ 
meleri hali hazır adreslerinin meçhul bulunması hasebiyle Hukuk usulü muhakemeleri kanununun 1+1 iod 
maddesi hükümlerine göre tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (1535) 3068 

Sose tamiratı 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (33679) lira (20) ku· 

ruştan ibaret bulunan Polatlı - Hay
mana yolunun 10-1- 000 - 39 + 000 ki
lometreleri arasında şose tamiratı ile 
taş ihzarat işi kapalı zarf usulü ile ek • 
siltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6·6-938 pazartesi günü 
saat 15 de Ankara vilayet daimi encü · 
meninde yapılacaktır. İstekliler teklif 
mektupları ticaret odası vesikası 2525 
lira 94 kuruşluk muvakkat teminat 
mektubu veya makbuzları ve Nafıa Ve
kaletinden 38 takvim yılma mahsus o
larak aldıkları müteahhitlik vesikaları 

ile birlikte sözü geçen günde saat 14 de 
kadar encümen reisliğine vermeleri. 

Keşif ve şartnameyi Nafıa Müdür -
lüğünde görebilirler. (1427) 2888 

Yol tami ratı 
Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli 178550 lira 51 kuruş

tan ibaret bulunan Ankara • Kırşehir 
yolunun 80+ 000 - 103 + 500 üncü ki· 
lometreleri arasında toprak tesviyesi, 

1 
sm,1li imalat ile esaslı tamirat işi kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 6-6-938 pazartesi günü 
saat 15 de Ankara vilayeti daimi encü
meninde yapılacaktır. İsteklilerin teklif 
mektupları, ticaret odası vesikası ve 
10177 lira 53 kuruşluk muvakkat temi
nat mektubu veya makbuzları ve Nafıa 
Vekaletinden 938 takvim yılma mah
sus miiteahhitlik vesikalariyle birlikte 
sözü geçen günde saat 14 e kadar en
cümen reisliğine vermeleri. 

Keşif ve şartnameyi her gün Nafıa 
Müdürlüğünde görebilirler. 

(1426) 2887 

Kirahk sinema yeri 
Ankara Valiliğine : 

Şehir bahçesi önündeki dükkanların 
üzerinde işletilecek yazlık sinemanın 
işletilmesi 2490 sayılı kanun hüküm
lerine tevfikan açık artırmaya konul
muştur. 

İhale 23 mayıs 938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet dimi encümeninde 
yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale günü daimi encü
mene gelmeleri şartnameyi görmek 
isteyenlerin hususi muhasebe müdür
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

(1362) 2732 

Zayiler 
Zayi - Ankara belediyesinden aldı· 

ğım 1439 numaralı bisiklet plakasını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan bük• 
mü olmadığı ilan olunur. Ankara Öz• 
beyler mahallesi Özcngöz sokak 15 nıı 
maralı evde Kenan Ersoy 3074 
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U L US - 19. uncu yıl. - No.: 6035 

İmtiyaz sahibi 
Nureddin Ki.mil Suner 

Umumi Neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik Fenik 

Ulus Basımevi: Ankara 

• ============================================== 

• 

YENİ SİNEMALAR H ALK 
BU GÜN BU GECE 

Büyük aık heyecan ve ihtiras filmi 

KIZIL İZDİVAÇ 

Baı rolde: MARLEN DİETRİCH 

Seanslar : 2,45 - 4,45 - 6,45 Gece 21 de 

Programa ilaveten: Başvekil Celal 
Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras'ın 
Belgrad seyahati mufassal intibaları 
Gece saal 21 de: Ankara Palas orkes· 
trasının iştirakiyle dans numaraları. 
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BUGÜN BU GECE 
Aşk - Neş'e - Heyecan ve güzellik filmi 

MEKSİKA GOLO 
Baş rolde: GLADY SVARTHOUT 
Seanslar: 2,30 - 4,30 - 6,30 Gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar: 40-30-20 
Programa ilaveten: Başvekil Celiil 
Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras'm 
Belgrad seyahati mufassal intibaları 

Halk Matinesi 12,15 de : 
Kırmızı vagon 
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• 
Yangın, hayat, otomobil, cam • t 1 1 ialil Naci Mrııcıoğlu. T-lcfon: 123" 
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• • ''Unyon" Ankara accntahğı 133' 


