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Bugün yurtta heyecanla kutlanı 
Gürbüz ve kudretli Türk gençliği 19 Mayıs'ın yıl dönümün 

memleketin her tarafında güzel gösteriler yapacaktır 
~=====================-=========================================================================================ı 

19 Mayısı;;ı 
"" manası 

N. A. KOÇOKA \ 
Artlk her şey bitmiş her şey sön· 

ınüş gibi görünüyordu. Asırlarca bü
tün bir düşmanlık alemine karşı du
ran kuvet yıkılmış ve silahlarını tes· 
litn etmişti. Geçmiş intikamların Ö· 

CÜ alınacaktı. lstanbul'u işgal eden 
düşman kuvetleri kumandanı beş a
sır eve) muzaffer ve kahraman türk 
kumandanının bindiği beyaz at gibi 
bir atla ve ayni ihtişamla Bizans sur 
larmdan içeri girmişti. Kumandan 
Zaferyus "üç bin senedenberi güna 
gun alaka ile bağlı bulundukları" 
Ege'ye ayak basmıştı. Her tarafta 
korkunç bir ölüm havası esiyordu. 
İnsanlığın tarihini zafer destanla • 
riyle dolduran milletin bir daha di • 
ti.~~nıek üzere esaret altına alın -
En bii;.Üh: bi·r-~ikbinlikle tutuİan ~1-
çülerde dahi bir kurtuluş emaresi 
sezilmiyordu. Her şey fena, her şey 
karanlıktı. Bu sırada her tarafta 
kayııaşmalar başlamıştı. Lakin yur• 
dun her köşesinde coşan ve kabaran 
ınilli enerjiyi bir noktaya toplayıp o
nu kahir bir kuvet haline getirmek 
İçin muhakkak bir dehaya ve milli 
kahramana ihtiyaç vardı. Eğer bu 
olmazsa, bütün bu kaynaşmaJarm, 
Ümitsizlik içinde teessür ve bedbin· 
liğin doğurduğu bir çırpınmadan 
başka bir mahiyeti olmıyacaktı. 
Türk milleti uçurumun kenarında, 
Ufuklardan gelecek milli kahramanı 
bekliyordu. işte bu kahraman 19 ma· 
Yısta Anadolu topraklarına ayak 
hastı. Küçük ve eski bir vapurun İ· 
Çİnden Samsun topraklarına çıkma -
siyle başlıyan bu hadise yalnız biz -
de değil bütün dünyada cereyan e • 
den büyük ve tarihi vakıalardan bi
t-idir. Arbk bundan sonra iki asır -
danberi devam eden mütemadi ha· 
ti.larm neticesi olarak memlekete 
~ele11. düşman yurdun "harimi isme
tırıde" boğulacak ve milletin makus 
talihi büyük kumandanların eliyle 
değişecek, ihtiyar ve ahlaksız Bi • 
2:al'ls'ın ruhuna tevarüs eden saray 
"e onun ananesi yıkılacaktı. Binler
ce Yıldanberi türkün ruhunda ve 
kafasmda hakim olan hasta ve peri -
'an §ark, ölecek yerine müspet ilim
lerin yarattığı ezeli hakikatler kaim 
olacaktı. Sokrat ve Farabi bir daha 
Anadolu topraklarında da Muhittin 
Ağrabi ve Gazali'yi yeneceklerdi. 
E~ki cemiyet ile yalnız bir his iştira
kıyJe bağlı kuvetli yeni bir cemiyet 
~~hcaktı. Eskiden hayat ve cemiyet 
lçınde tnana verdiğimiz bir çok mef
h~rnlar değişecek yerine yeni siste • 
tnırnizin ilham ettiği manalar tuta • 
caktır. 

. l' alnız fertler zihnivetinde değil, 
~ıfletıerde de her milletin bir varlı-
~:rırn~lik ~lduğunu ve her m~.ll~~in 
d dı sakın olduğu topraklar ustun
k e ~erefle haysiyetle yaşamağa hak-

1 kolduğu fikri şarkta da ilan edile· 
ce ti V lh .. . t · e asıl dunyaya yem ve en-
er-esan b' . . 1 k . s· b f.k. ır zıhnıyet ge ece tı. ız u 
ı ırler'ın d.. .. .. d k d t · unya ustun e ne a ar 

bes~~ ettiğini Atatürk'ün gözlerini e
He 1kYete Yumduğu vakit öğrendik. 

er es Q• fA) · ) nun aramızdan u u etme-
11~! le büyük bir alemin göçtüğünü 
soy ,emekte ittifak ettiler. Bugün 
~ernleketlerini kahramanca müda -
aa eden çinliler bile kendilerini 

tahrik eden manevi kuvetlerin için
de Atatürk'ün derin izleri bulundu
ğunu söylemekte tereddüt etmiyor
lar. 19 tnayıs yalnız Türkiye tari
hinde değil İnsanlık tarihinde de 
Yeni bir başlangıç sayılacak kadar 

1335 senesi ma.yısmın 19 un
cu günü Samsun'a çıktım. Va
ziyet ve manzarai umumiye: 

Osmanlı devletinin dahil bu
lunduğu grup, Harbi Umumi
de mağJUp olmuş. osmanlı or
dusu her tarafta zedelenmiş, 

şeraiti ağır bir mütareke imza
lanmış, büyük harbin uzun se
neleri zarfında, millet yorgun 
ve fakir bir halde. Millet ve 
memleketi Harbi Umumiye sev
kedenler, kendi hayatları endi
şesine düşerek, memleketten 
firar etmişler. Saltanat ve hila
fet mevkiini işgal eden Vahdet
tin, mütereddi, şahsını ve yal
nız tahtını temin edebileceğini 

tahayyül ettigi deni tedbırıer 
araştırmakta. Damat Ferit Pa
şanın riyasetindeki kabine; a
ciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız 
padişahın iradesine tabi ve o
nunla beraber şahıslarını vika
ye edebilecek her hangi bir va
ziyete razı. 

Ordunun elinden esliha ve 
cephanesi alınmış ve alınmak
ta ... 

ltilat devletleri, mütareke ah
kamına riayete lüzum görmü
yorlar. Birer vesile ile, itilaf 
donanmaları ve askerleri lstan
bul'da. Adana vilayeti, fransız
lar; Urfa, Maraş, Antep, ingi
lizler tarafından işgal edilmiş. 

Antalya ve Konya'da, ita/yan 
kıtaatı askeriyesi; Merzifon ve 
Samsun'da ingiliz askerleri bu
lunuyor. Her tarafta, ecnebi za
bit ve memurları ve hususi a
damları faaliyette. Nihayet, 
mebdei kelam kabul ettiğimiz 
tarihten dört gün evvel, 15 Ma
yıs - 335 te itilaf devletlerinin 
muvafakatiyle yunan ordusu 
lzmir'e ihraç ediliyor. 

Bundan başka, memleketin 
her tarafında, anasırı hiristiya
niye hafı, celi hususi emel ve 
maksatlarının temini istihsali
ne, devletin bir an eve/ çökme
sine mesai sarfcdiyorlar. 

*** -. •.•..........••.• , ..............................................................................•..................• ,, 

Bütün Ankara donandı bugün 

şehirde büyük tezahürat yapıhyor 
Ankara daha dün akşamdan itibaren donanmıştır. Bütün Türkiye gibi · Ankara'da gençlik ve 
spor bayramrnı kutlamağa hazı~ lanmıştır. Bugün 19 Mayıs Stadyomunda büyük şenlikler ve gös-

1 BOCAZLAR HAK 

Möntrö'nün koy 
hükümler değişm 
İngiliz Başvekilinin Avam Ka 
Türk - İngiliz anlaşmasına clı , 
Londra, 18 a.a. - Avam Kamarasında bir 

Başvekil B. Çemberleyn, şu beyanatta bulunm 
''- 12 mayıs türk • İngiliz deklarasyonu, b 

tarafından müdafaası hakkındaki Montrö 
ahkamını değiştirmemektedir. Zira bu muka 
ve Türkiye' den başka diğer memleketlerin de 
muka velenamed ir. 

----ı İngiliz - T' 

I• k d . __ 1 metni, Akdeniz 

s en er un ı :~ t::;i~:;:a~i 

h k d riyle iş birliği o 1 n o değildir. 

• 
prensıp 

onlasması 
..:> 

Paris, l 8 a.a. - Havas Ajansı 
Ankara'dan aldığı malumata at -
fen bildiriyor : 
İskenderun sancağı meselesinde 
Fransa ile Türkiye arasında bir 
prensip anlaşması vukua gelmiş· 
tir. 

Dört}'ol'da 
olayımıza 

sancak 
Dörtyol, 18 a.a. - Bugün dörtyol . 

daki alayımıza, Milli Şefimiz İsmet t -
nönü adına Orgeneral İzzettin Çalış -
lar tarafından merasimle sancak veril
miştir. Bu törende binlerce halk ve ta
lebeler hazır bulunmuştur. Sancak ver
me merasiminden sonra geçit resmi 
yapılmıştır. Bu münasebetle de gece, 
kasabada fener alayları tertip olunacak 
ve şenlikler yapılacaktır. 

Reisicümhura ve Mareşala tazim 
te1grafları çekilmiştir. 

lngiliz • türk 
Vaşington, 

jansının hususi 
Vaşington P 

bir makalede T~ 

hesine iltihakın 
hemiyetinden v 
ahhur mahzuru 
Jafi ettiğinden 
laşması sulh içi 
mil vücuda ge 
mektedir. 

1 sviçre gazel 
Bern, 18 a.a. 

miz bildiriyor: 
İsviçre gazet 

Çemberleyn'in 
Londra ve Pari 
akislerini neşret 
nin büyük asker 
lara hakimiyetin 
tefiki olan devi 
sı üzerindeki nü 
tebarüz ettirmek 
türklerin göster 
dir ve itim:=t ile 
ra matbuatına 

verdiği kararın 

sevkedeceği tah 

Bulgar gazete[ 

Sofya, 18 a.a. 
miz bildiriyor: 

Dünkü gaz 
Türk - İngiliz 
nın mahiyetini t 

(So 

Filistin'de umumi 
protesto nümayi 

Beyaz kitap yakıldı, T 
hükumet konağı ateşe 

Kudüs, 18 a.a. - Evvelce haber verildiği gibi 
hudi yurdunda bu sabah fecirle beraber umumi a 
tab'a karşı protesto nümayişleri haşlamıştır. 
Şimdiye kadar sükunet hüküm sürmektedir. 

söndürüm saati kaldırılmıştır. Kudüs'te nizamı tt 
askeri kıtalar kamyonlarla sokaklarda dolaşmakt 

Tel · Aviv'de şehrin dış maha1leleri 
tenhadır. Yahudi ahali, şehrin merke
zine akın etmiştir. Halk, sokaklardan 
sükilnetle geçmektedir. Sivil yahudi 
muhafızları, intizamı temin etm k -

otomobiller, soka~ 
dır. 

Tel - Aviv'in aı 
rinde bayraklar o 
mar lar sö li ere: 



.. 
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Günün i~inden 

19 Mayıs 

ULUS 

Ebedi Şef'in Anadolu toprağına, bir vatan kurtarmak, bir istiklal 
k~nn~k ve bir inkılap yaratmak azim ve kararı ile ilk ayak baahğı ıü
n~ bır yıldönümünü daha kutluyoruz. Bu büyük baılangıç gününün dö
numleri, iki yıldır, yurt ölçü.ünde bir gençlik ve spor bayramı olmak vu
f ını da taımıaktadır. 

Stadlarda kavğa 

lcaP ederse k~vgacıların 
kulüpleri feshedilecek 

Genel Direktörlüğün mühim limlmİ 19 mayısı dütünürken daima Atatürk'ün, k&J'§ısındaki Karadeniz 
dalgalarmı ve arkasında kendisini takibe çıkan amansız kuvetleri hatır
layınız: altındaki çürük gemi Oamanlı bünyeainin bir sembolü gibi idi ve 
karıısmdaki Karadeniz dalgaları, yenilecek kara bahtımıza ben:ziyordu
lar. 

Beden Ter biyesi Genel Direktörlüğünün Taksim ve Şeref stad
larında geçen hafta vukua gelen hadiseler üzerine bunlan önle -
yici tedbir alındığını evelce haber vermittik. Bu tedbirlerden, ha
dise ç~karan ve bu fiilleri tekerrür eden kulüplerin feshedileceği
ne daır olan kararı bölgelere ve kulüplere tebliğ eden timimi 

O, fstanbul'da maziden ayrılıp Saınsun'da istikbale kaYUtmuıtur. 
Ne takibine çıkan dütman kuveti, ne karıısında yükselen denizin kor
kunçluiu, ne de altındaki teknenin çürük kaburcaaı onun kahraman 
gönlündeki mukaddes ateıten bir tek kıvılcımı bile aöndürememitti. O 
aönmiyen atef ısı ve ıfığını her dakika arttırarak Samsun'a ulatınca va
tan cofrafyasını değiıtirerek bir güneı olmuıtu. Bu eısiz tuhiu yalnız 
yurdun içinde ve dıtında bulunan ıafillerin çapaklı gözleri göremedi. 

O, bu sefere çıktığı zaman bir takımları: 
- Gemi batar 1 
diye düıündüler; batmadı. 
O Samsun'a ayak baatığı dakikada bir takımları: 
- Vatan batmııtır! Kanaatinde idiler; halbuki O: 
- Batan bir devirdir, diye düıünüyordu ve batan günün ardmdan 

güneti batmıyacak bir gün, ııığı sönmiyecek bir günet doğuyordu O Sam
sun iakeleaine ayak bastığı zaman ... 

Bugün 19 Mayıs stadyomunda ve yurdun baıka alanlarında idman 
hareketleri ve spor ıenlikleri yapan Türk çocuklan, o ilk tulu dakikala
nnda daha dofmamıılardı. Şimdi ise O'nun kıvılcımlarından birer ta
nesini gönüllerinde, kafa ve kalplerinde tafıyan bu körpe kahramanla
nn ahnlannda yannın güneılerini görür gibi oluyoruz. 

19 Mayıs, ümitsizliğin, karanlığın, inhizamın, sefalet ve ıstırabın 
aon sının idi; ümidin, imanın, kurtuluıun, yükaeliıin ve refahm ise bir 
baılangıcı olarak milli tarihimize yazılan sayfanın üzerinde gene o günü 
okuyacaiız. 

Tarihimizin bir baılangıç gününün yıldönümünde cençleri idman ve 
spor hareketlerinde görmekle ne derin bir heyecan duyuyoruz. 19 Ma
yıs, bir vatanın baılangıcı iae onlar da hayatın baılangıç kademelerinde 
deiil midirler? 

Atatürk 19 Mayıa'ta Samaun'a ulaımak Üzere yola çıkmak karannı 
verdikten sonra bir sabah latanbul'un Süleymaniye semtinde eevgili bir 
arkadaıının evine uğramıt, ona veda etmitti. Talihin ve tarihin kendi
aiyle beraber çalıtmasını, beraber zaferlere ulaımaaını mukadder kıldı
iı bu büyük arkadaı, bugün onun ebedi vedaından sonra, millet ve vatan 
mukadderatınm batındadır. 

19 mayıa bayram ı kutlarken ebedi Şef'in hatır&sma olan saycılan
mızla Milli Şef'in iradesine olan bağlılığımızı biribirinden ayrılmaz tek 
ve bütün bir duygu ha inde içimizde duyuyoruz. 

Nurettin ART AM 

ebemiyetrne binaen olduiu gibi sütunlarımıza alıyoruz: bu gürül~ 
tüler çok mevzii ve birkaç ,ahsa münhasır kalmaktadır. Umarız 
ki kulüp idarecileri fena hareketlerj bir cemiyetin hayatına mal
olan muzır tahıslann hareketlerine mani olurlar. Bu suretle hem 
kendi, hem de sporsever halkın huzurlarını temin ederler. 

"İstanbul'da 13-5-939 cumartesi gü- hasıl ettikleri intiba, bütiln bir mem
nü Taksim stadında yapılan Işık ve leket gençliğini alakadar gösterecek 
Haydarpaşa liseleri maçı ile 14-5-939 kadar şümullüdür. Sporcumuzun ve 
pazar günü. Beşiktaş ıtadında yapılan 

1 

sporcularımızın çok nezih olduğunu 
Vefa - Betıktaı takımları maçında filen ispat edebilmek için ilk iş ola
bazı hadiseler olmuı ve bu eınada rak bunları feda etmek lüzumuna ka
mütekabilen birkaç talebe muhtelif ni ve kailim. 
yerlerinden hafifçe yaralanmışlardır. Ameli terbiye meydanları diye ifa
Bunu müteakip işe zabıta elkoymuş, de edebileceğimiz spor sahalarında 
suçlular cUrmUmeıhut mahkemesine bilhaaaa kUltUrlil gençlerimizden ba
ııevkolunmuı ve orada barıımıılardır. zılarının, kardetlik icaplarına aykırı 
Hulba oyuncu, seyirci ve hakem bu olan en kilçUk hareketlerinde bile e
hadiıeden az veya çok müteessir ol - zalanırken bunun maalesef her gün 
muştur. biraz daha sirayet etmek istidadını 

Eveliai hafta buna benzer bir va- gösteren şümulü karşısında lakayt 
ka da Fener stadında olmuştu. Mü- duramayız. Bugüne kadar tatbik et
nakafa, küfür, münazaa, yaralama ve tiğimiz küçük küçük cezalar, aydın 
cürmü meşhut mahkemesi... bir kütlenin hasbelicap ikazı maksa-

Daha evellere ircaı .nazar edersek, dını taşıyan terhibi tedbirlerden iba -
mümasil vakaları bulmakta güçlük ret idi. Vekayi bu küçük ve ferdi ce
çekmeyiz. Kısaca bahismevzuu ettiği- zaların kifayet etmediğini gösterdiği 
miz 1u bir kaç mesele bize bir kere içindir ki 1iddetle hareket lüzumunu 
daha anlatmııı oluyor ki sahalarımız- tamamen duymuş bulunuyoruz. Bun
da bazan samimiyet yerine zıttiyet ve dan böyle içlerindeki kötüleri ayıkla
münaferet hakim olmaktadır. Bu za- madan sahaya takım çıkarmak yüzün
man maçlar vakalar doğuruyor, oyun den bu kabil hadiselerin aynı kulüpte 
cular dölüşüyor, halk taraf taraf ay- tekerrürü görülürse, böyle bir kulü
rılarak buna katılıyor, arbede büyü- bün vücudunun faydadan ziyade za
yor ve neticede kardeş kardeşi döğü- rarı olacağı aşikar olduğundan, Be
yor, yaralıyor ve maalesef herkes bi- den Terbiyesi Kanununun 13 üncü 
ribirinden muğber, münfail ve miln - maddesine istinaden kulübün feshine 
kesir ayrılıyor. Bütün bunlara sebep teşebbüs edeceğim. 
bidayeten üç beJ kişinin müfritliği. Keyfiyetin bütün alakalılara önem-

Her vesileden istifade ederek an- 1 t bl"i b 1ma böl ba 

~ker islihsalimizi 
arttıran tedbir er 

11-1 AV 
!atmak lıtedik ki, spordan gaye bede- e e ı uyuru . sını ve . g~. ı-
ni ve rubu terbiye etmektir. Sporcu, ~ıa:ının ~ şekılde feshıne tuzum 
sinirlerine, kafasına, iradesine kuman cördüğU kulupler oldukça esbabı mu
da edebilen adam demektir. Spor, kö- cibeaiyle Genel Direkt!SrlOfe teklif 
.tllllDUUI 01U•7.a- • pueru.-a un- ._ ~w.ı;ı ... .,,...,.. -J••A4"~ r\ca ederim.,. 
biye vaaıtasıdır. Bu yüzden kötülük 

Pancar 30 paradan 

1 kuruşa çıkanldı 

Şeker buhranı olduğuna 

dair haberler asılsızdır 
Cümhuriyet hükümetirıc alınan i -

ubetli tedbirler neticesi~ 110 bin 

Dün hava çok bulutlu 

geçti 
Dün şehrimizde hava çok bulutlu 

geçmiş, rüzgar garpten saniyede en 
çok 4 metre kadar hızla eamiştir. En 
yüksek ısı 29 derece olarak kayde
dilmiştir. Yurdda hava, Ege mıntaka
sında açık, orta Anadolu'da çok bu-

tona kadar yükselen sene şeker is - lutlu ve yer yer yağıflı, diğer mınta
tihlikimizi mümkün oldug kadar yer- katarda umumiyetle bulutlu geçmiı -
li ,tekerle temin edebilmek 
fabrikalarımızın azami is 
lunacak tekilde çalıştırıl 

in bu sene tir. Son 24 saat içindeki yafışların 

hsalde bu- karemetreye bıraktıkları au miktarla-
sına ve rı Merzifonda 4, Amasyada 3, Anka-

pancar bedelinin de zürra O para ye- ra, Polatlı, Kastamonu, Tokat ve Tur
rine 1 kuruıa iblağen öde mesine ka- halda ı kilogramdır. Rilzglrlar Ak -
rar verilmiştir. Fabrikalar mızın nor -
mal istihsal kabiliyetleri, i t hlak mik
tariyle karıştırılmak suret bazan 
zannedildiği gibi 100-120 

mayıp pancarın kafi mikta 

deniz sahilleri ve şarki Anadoluda 
cenubu garbiden, diğer mıntakalarda 
umumiyetle şimalden saniyede en çok 
5 metre kadar hızla eamiıtir. Dün en 
yüksek ısı Balıkesirde 32, Akhisar
ve Maniıa'da 33, Nazilli ve lalihiye
de 34 derecedir. 

doğmu ve doğmamalıdır. Spor ya -
panlar centilmen, itidaline sahip ve 
soğukkanlı olurlar. Sporcular hakka, 
şerefe, bzeti nefse hürmet ederler, 
büyilk uyarlar, küçük severler, ak -
ran tanırlar. Onların davası tektir: 

Kendilerini yurt müdafaasına hazır 
lamak. Bu dava memleket davasıdır. 
Memleket dlvalarında ise ayrılık. 
gayrilik, kavga, zıttiyet ve münaferet 
yoktur. 

El ve emel birliği vardır. Sporcu -
lar kardeıtir. Onlara düıen iJ içten 
gelen en özlü ~uygularla sevişmek ve 
tam bir barıJ halinde yapmaktır. 
Unutmamalıyız ki ceçenlerimize bu 

iyi huyları telkin etmekte idarecile
rimizin büyük hisseleri vardır. Asa
bına hlldm olamıyarak herhangi bir 
tesir altında sahalarda vaka çıkarabi
lecek phıslara takımlarda yer veril
memeai bu fenalıkları önliyebilmenin 
en kolay yoludur. Ve bu da idarecile
rimizin yediiktidarındadır. En doğru 
hareket bu gibileri hünerlerine bak
mıyarak aramızda bulundurmamak, 
tutmamak ve barındınnamaktır. Ben 
kanlim ki bu kötü huylarla malQJ o
lanlar pek azdır. Buna rağmen yap -
tıkları muarrat ve efkarı umumiyede 

Beden terbiyesi 

teıkilil kanunu 
bu ytl ~ıkar1lmıyor 
Bundan bir müddet evet Beden Ter

biyesi Genel Direktörliiğü teşkilat 
kanunu projesinin hazırlanarak Baı -
vekllet malwnına takdim edildiğini 

yazmıı ve projeye bağlı kadroyu neı • 
retmiıtik. 

Haber aldığımıza göre, büdce im • 
klnları ve diğer zaruri sebepler dola -
yııiyle Genel direktörlük tetkilit ka -
nunu projeıiyle merbut kadronun bu 
sene Bilyilk Millet Meclisine sevki 
geri bırakılmıştır. 

Bu sebeple Genel Direktörlük mer • 
kez teşkilatı ile bazı federuyonlar ve 
bölge aabaıkanlıkları ve diğer bazı 
vazifeler, eakiai gibi muvakkaten ifa 
edilecek ancak mevcut ve evelce ka -
bul edilmiı mahdut ücretli kadro de • 
vam edecektir. 

1 

Bütçe dolayısıyle encoJ 
hüktimetten temenn · 

Encümen, Refik Saydam hük 
takdir ve tebrik etmekt 

Bütçe encümeni, Kamutay'ın bu pazartesi günkü 
tetkike baıhyacağı yeni bütçe dolayııiyle, hükümet 
mennilerde bulunmaktadır. 

Encümen, bütçeyi tetkik sırasında, yerine getiril 
ve memleket için daha uygun gördüğü bu itleri, hük! 
kine ve dikkatine arzetmektedir. 

Yabancı memlekeı 
talebeler 

- Geçen seneki b 
mazbatasında gerek hü 
sermayesi Devlet taraf 
lunan müesseselerce 

Encümen aynı zamanda, bütçe ra -
kamlarında, para istikruında ve di -
ğer işlerde görülen feyiz ve inkitaf • 
tan dolayı, bu kiyaset ve basireti gös
teren Refik Saydam hilkilmetini ve o
nun maliyesini iyi idare eden Maliye 
vekilini tebrike layık görmektedir. ketlere talebe gönderi 

işin bir elden idare ed 
ni temenni edilmişti. 
bu temenniye ilave ede 
sa daha işaret lüzum 
Staj için ecnebi memle 
rileceklere ait olmak ü 
nan tahsisat, tahsilini 
gerek bir ecnebi memle 
muayyen bir mesleğe ir 
sonra muayyen bir işte 
mek ve muayyen bir m 
cı memleketlerdeki tat 
litanı bilfiil görerek ö 
sadiyle gönderileceklere 
Bunlara verilecek ücre1 
hakkında sabit bir esas 
yıp tatbikatta bir çok d 
memurları arasından göı 

dukları bu atajiyerlere 
vam edilen maaşlarındaıı 
namı altında ayrıca bir 
te ve verilen bu pranın 
irelere göre değişmektec 
raftan staj için kimleriıı 
ği hakkında dahi müşteı 
mavcut olmadığı gibi at 
müddet devam edeceği 
dir. Staj için kimlerin ne 
la gönderilebileceğini te 
kilde müıterek esaslar k 
gibilerin gittikleri yerleı 
kontrol ve murakabeye 
ları dahi temin edilmem 
dan orada kaldıkları 
Maarif vekaletinin talebe 
veya aefarethanelerimiz 
bir kontrola tabi tutulm 

Büt~e encümeninin temennileri: 
Encümenin hükümetten temennile

leri arasında en dikkate değer olan -
lan alıyoruz: 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
bütçesi müzakere edilirken tapu mu
amelatının Kanunu medeni ile sair 
hukuki mevzuat dairesinde daha tabii 
yürüyebilmeıi için bazı memleketler
de olduğu &ibi bu mile11e1enin Adli
ye vekUetine bailanmaıı mUnaıip o -
lacağı mütalea kılınmıştır. Bu bapta 
Hükilmetçe tetkikat yapılarak varıla
lacak neticeye göre icabının yapılma
sını şayanı temenni görmekteyiz. 

Demirbtq eıya me•ele.i: 

Ekser daireler masraf bütçelerinin 
demirbaş eşya ve mefruşat tertipleri
ne geçen sene kabul edilen rakamla -
rın a}"nını koydukları ve bazı dairele
rin ise bu tertiplerin vilayetlere ait o
lan kısımlara merkez için iıtediklerin 
den daha az para ayırdıkları görillmüt 
tür. Verilen izahlara göre lıtenilen bu 
tahsisatların ihtiyaç mahıulil olduğu 
anlaşılmasına binanen Encilmenimi -
zin bu yıl için bu tertipleri bomwnıı 
ise de önümüzdeki yıllar için apğıda
ki hususları temin edici tedbirler alın
masını tavsiyeye §ayan bulmaktadır. 

a) - Merkez hizmetlerine mahsus 
demirbat eıya ve mefrupt mubayaa -
11nda kısmen lüka ve kısmen de isra -
fa gidilmiştir. Buna mukabil vflayet
lerin hakiki ihtiyaçları bile temin e • 
gu~i&ıırrumt-rbı:n:l~- .. - -

b) Mefruıat ve demirbat eıya te
darikinde bir nizam mevcut olmayıp 
dairelerin bunları §3hıt ve indi zevk
lere göre tertip eylediği ıörlllmekte
dir. Devlet dairelerinin her kııım de
recesi için muayyen tipler teabit edi
lerek reamt eşya nevi ve tekillerinin 
meydana çıkarılması ve dairelerce 
bunların haricinde ve huıuıl duygula
ra göre efya mubayauının önüne ge -
çilmesi lazımdır. 

c) Eıyanın iyi kullanılması için e
saslı bir kayıt ve nLıam dahi mevcut 
olmadığından bunların hazan tabii ö
mürlerini ikmal etmeden elden çıka -
rılmakta ve yeni ihtiyaçlar baı gös • 
termektedir. Bu nevi eıyaya mlat ta
yin edilmesi ve fena iıtlmalden müte
vellit zararların alikalılara tumin et
tirilmesi takip ve tatbik olunmalıdır. 

d) Vilayetlerin bu nevi ihtiyaçları 
tamamen temin edilmemiı olmakla be 
raber demirbaı eıya tedarikinde ba -
zan en lüzumluları en ıonraya bırakıl 
mııtır.Bu noksanların ikmalinde eve
ti doğrudan doğruya hizmetin if aıı -
na yanyanlarla evrak ve kıymetli eı
yanın muhafazuına mahsuı olanları 

ön safa almak suretiyle vlllyetler ih
tiyaçlarının bir program altına ve 
muntazaman teminine çahımalıdır. 

'-''--.! • 
aını ıaydah bulmaktayız 

Çok ~ocuklu ailelerı 
-Sıhiye vekaleti bütç 

çuklu ailelere yardım 
75.000 lira tahsisat konu 
para mevcut kanuna göre 
ha ziyade berhayat çocuğı 

tere tevzi edilecektir.HÜ 
len izahata göre şimdiye 
lidelere 50 ter lira öde 
tahıiaat noksanından dolı 
tarın 30 liraya indirildiğ 
ba1ka ancak 1933 yılı so 
tesbit edilenlere tediyat 
fi anlaşılmııtır. Bu tahsi 
klfi bir dereceye çıkara 

münasebetle mevzu encüı 
milzakereyi mucip olmuşt 

edilmiş olmasına ve randım nı da mil -
aait bulunmasına göre azam 5 - 80 bin 
tondur. Pancarın normal randıman ve
receği müddet zarfında me eket fab
rikalarında ancak bu kada §eker is -
Lhsal edilebilir. Mevcut d t fabrika-
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Hem bu şekilde, hem d 
lefiyeti kanunu ile teaia 
dam ve himayenin iyi neti 
hede edilmektedir. Gerek 
mı, gerekse çok çocuklu 
rın mai1et ve idarelerini 
mından memleket dahilin 
lere diğer vatandaşlardan 
muamele yapılmaıı zaruri 
tadır. Bu bapta bu gibiler! 
den tenzilat yapılması, ç 
memurlar maa,ıarına ili 
ut verilmesi, bu masrafla 
bilmek için de bekar y 
vergi alınması gibi baZı t 
ra gelmiştir. Encümenim· 
met tarafından bu mevzu 
rak lüzum ve ihtiyaçları 
bir tedbir düşünülmesi ve 
ta icap eden kanun layiha! 
lise sevki arzu edilmiıttir. 

nın pancar sahasında elde 
ıul de azami bu kadar şek 
Köylünün pancara tahsis 
sahasını genişletmek ve p 
tine olan rağbeti arttırma 
ye kadar köylüden 30 para 
edilmekte olan pancarın 
kuruş fiyatla satın alınma 
tırılmıştır. Bu tedbirlerle 
ta fazla pancar mahsulü e 
leceği ümit edilmekte ve i 
lecek teker miktarının da 

ilen mah-
verebilir. 
iği ziraat 

car ziraa -
çin şimdi

mübayaa 
sene bir 

kararlaı -
sene da
edilebi -

hsal edi -
• 80 bin 

tona kadar yükseleceği tal in edil -
mektedir. 

Memlekette kilp şeker b anı mev-
cut olduğuna ve tüccarları iparişle -
rinin yerine getirilemediğ dair bir 
İstanbul gazetesinde yapıl neşriya
tın hakikate uygun olmadı ı öğren -
dik. Mesele tüccarın daha ıyade san
dıkta yerli şeker istemeıind n ve la -
tanbul ihtiyacına tahsis ed"len yerli 
sandıkta küp tekerlerin balen bitmiş 
olmasından başka bir §ey defildir. 
Yoksa bunun haricinde kiıp ve kristal 
teker ıipariılerinin günü gününe ve 
eski fiyatla yerine getirilmekte oldu -
tu atlkadarlarla yaptığımız temaslar-
.... -ı _ .. _ ...... _ 

iki 19 Mayıs 
19 mayısı Ebedi Şefin bir kurtu

luş güneşi halinde Sam.suna ayale 

bastığı gün olarak tanıyor, kutlu
yoruz. Bugünkü sayımızın öteki 
sayfalarında 19 mayısın bu bakım
dan değerini canlandıracak satır
lar ve fıkralar bulacaksınız. 

Gerçekten 1919 yılının bir ba
har günOne bu kadar an, bu kadar 
şöhret, o gün kurtuluş güneşimi

zin Karadeniz kıyılarında bir şeh
rimizden bütün vatan ufuklarına 
doğmasından ileri gelmiJti. 

Fakat 19 mayısın §ôhreti yalnız 
bu doğuşa rastladığından değildir: 

Ebedi Şef, bir gün Boğaz'da haş
metli bir misafiriyle konuıur/cen 
kendisine ıu sual sorulmuJtu: 

- Hangi ayın hangi gününde 
doğdunuz ? 

- 19 mayısta. 
Şu halde 19 mayıs, yalnız tDrk 

kurtuluı güneıinin Anadolu top
raklarında doğduğu güne rastladı
ğından dolayı değil, ondan otuz 
dokuz sene önce asrın en büyük a
damının doğum gününe de tesa
düf ettiği için tarihin iki katlı u-

Bu doğuş ve doğum yıldönD

münde Ebedl Şefin hatırasına, 

şanlı haleli ve arkadaşının da emir 
ve iradesine olan bağlılığımızı tek-
rarJıyalım. T. l. 

Darülaceu'nin i•mi! 

Galiba İstanbul tehir mecli
ainde de arap kaide.ine l'Öre ya
pılmıt terkiplere düıman olanlar 
var ki Darülaceze'nin "içtimai 
muavenet yurdu" gibi bir hale 
konulmaaı teklif edilmit. 

Fakat Amerika ve Avrupa'· 
dan l'elea yardım paralarmm 
Darülaceze adma ıeldiiini ve bu 
kelimenin bir ismihas olduiunu 
söyliyea avukat Abdülkadir Ka
ramilrsel'in itirazı ile ıene eaki i
aim kalmıf. 

Bu haberi okuyan bir terkip 
dütmanı sordu: 

bir terkip hiç ismihaa aayılabilir 

mi? Sayılabilirse buna bir misal 
cösterin bakalım? 

Arkadaıı cevap verdi: 

- Misal çok. Meaela bir tane· 
sini aöyliyeyim: Abdülkadir l 

Bir ressamın bir icadı 

müııa•ebetiyle! 

Genç reuamlanmızdan birisi, 
insanları bugünkünden bet mis· 
li fazla süratle kotturacak bir i
let ve yahut ayakkabı ~t eblliı: 
Akıam ıazeteai iletin uzun uza· 
dıya tafailitmı veriyordu. 

Bir reuam tarafından yapılan 
bu icat hakkında konu komtuaa
nun fikirlerine baıvurduk. Bize 
dediler ki: 

- Acaba resaamcaiızm ya• 

da mı böyle bir ıey icadma mec• 
bur kaldı 7 

- Bu icat, aanat huıuaunda ya
ya kaldıiımıza mı delalet eder? 

- Belki de bu icadmdan son· 
ra reua~ allih ''yiirü kulum!,, 
diyecektir. 

- Fakat sanahnı ayağa dü· 
türmek bir resaama yaraıır mıy
dı ? 

Eier bu yeni icat ayakkabıla
n kadmlanmız da ıiymeie bat· 
larlaraa o zaman Abdülhak Ha
mit'in meıhur beyti büsbütün 
dojTu manaya selecektir : 

Hübub eder cibi reftarrnr.z, ne halettir, 
Acep ne1iml 1eherden mi ıferidesiniz 7 

Bekarlardan verlri mi? 

Bundan birkaç yıl önce bekar
lardan verci alınmuı fikri orta
ya atılllllf ve bunun üzerine pir 
ve mebua doatumuz Halil Nihat, 
güzel bir manzume yazmııtı. Ay· 
ni bahis sene ortaya atılmıı bu
lunuyor. 

Eier bu eeferki teklif, hakkm· 
da bir manzume yazılmakla tat
min edilmiyecek oharaa o aaman 

PrevanteryuJ 

Sıhiye vekaletine bağlı 
rin kafi gelmemesi yüziln 

vekileti kendi memur ve 
için bütçesinden bir kısı 
yırarak bir prevanteryum 
miştir. Bu sene de Emni 
müdürlüğü büteçesinden 
tahıisatla bu şekilde bir 
yum tesisini teklif eylemi 
menimizce de kabul edilm 

Ancak masrafları umu 
den temi nedilen bilUmum 
metlerin kısmen Sıhıye ~ 
gayri bir dairece temini işi 
den idaresi nasını ihlal e 
bu hal yapılan masraf ni 
hizmetlerden bir netice ~ 
mülihazaeını tevlit eylemel 
tlyaçları karıılamak üzere b 
bul edilen bu müesseselerde 
decek mütehasaıs memurl 
ve intihabı ile müessesenin 
trolünün Sıhi e Vekaletin• 
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Filistin meselesinin 

halline doğru İ ngi J iz - Sovyet müzakereleri Şanghay 
statüsü 

-3-

c D U N K U ) 

iST BULG e il 

•.a. Matbuat Servışı 

' Büyiik harptenberi ingifü. impa
ratorluğunun müzmin bir derdi o
lan. Filistin meselesinin halli için 
lngıltere hükümeti yeni bir teklif 
daha yapmı§ bulunuyor. Bu, yirmi 
s~ne .~çinde lngiltere'nin yaptığı ü
çuncu tekliftir: Önce İngiltere hü
kümeti Filistin'de bir yahudi yurdu 
kurınağa çalıştı. Bu, muvaffak ol
mayınca, Filistin'i yahudiler ve a
r~pl~~ arasında taksim etmeği dü
§undu. Bu proje de hem arapların, 
hem Yahudilerin mukavemeti ile 
k.ar§ıla§ınca, meseleyi halletmek i
çın_ londra'da arapların ve yahudi-

Lord Halif aks'ın Moskova'ya 
gideceği haber veriliyor 

İngiliz - Sovyet - Fransız anlaşmasına dair 

Fransız teklifinin kabul edileceği bildiriliyor 

Vaşington, 18 a.a. - Şanghay sta
tüsünün tadili hakkındaki japon tek
liflerine Amerika tarafından verilen 
cevabın çok kati ve diplomatik bir i
fade ile hazırlandığı söylenmektedir. 
Cevapta : 

CUMHURİYET 
Yeni buhrandan harp çıkar mı? 

Nadir Nadi, siyasi buhranlar arasında
ki mesafenin kısalarak buhranların şid -
detlendiii mevzuuna avdet etti.fi ~u .. baı
makalede, son Arnavutluk hadısesı uze -
rinden daha altı hafta geçme~en D&ıı -
zig meselesinin ortaya. çıktıgını, fak~t 
Danzig'in Almanya'ya ılhakı, demokrası
lerin bugiın kuvetlenmiş bulunmaları sa • 
yesinde bir harbe mlincer olmıyacağı, bu 
nunla beraber, serbest şehrin la~zan da 
olsa Almanya'ya geçmesi totalıterlere 
yeni bir övunme vesilesi teşki l ederek 
cüretlerini arttı racacını, aradaki ucuru -
mu biraz daha geni şleteceğini söylüyor, 
"Etraf o kadar karanlık ki, bilmem ışığı 
nerede aramalı? .. diyor. 

YENİ SABAH 

Seyirci vaziyeti 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu başmakalesin

de hususi bayatta, aleme uzaktan tema -
şa~ın bilyük bir zevk ve hikmet teşkil et
tiğini söyliyen miıtefekk~ rlerin hı; pren
sibini siyasi hayata tatbık etmenın bu
gun imkansız bir hale gelmiş oldu"'unu, 
eskiden belki çok kolay olan infiradın 
bugun tatbiki zararlı bulunduğunu yaza -
rak, büyiık kiıçiık bütün devletlerin yal -
nız kalmıyarak kendilerine az çok bir 
istinat noktası aradıklarını yazıyor ve 
sözu balkanlılara getirerek, son istıli ha
diseleri kareısında onların ne kadar şa -
şırdıklannı ve ne zor dakikalar reçirdik· 
!erini misal olarak hatırlattıktan sonra 
her hangi bir umumi harpte Türkiyenin 
seyirci kalmasına imkan verilmiyeceğini, 
ilfi.ve ederek diyor ki: "Bir Avrupa har
bine mevzu teskil edebilecek kurbanlar 
arasında feyizli toprakları, zengin maden
leri ve stratejik miıhim mevkilerilc T ür
kiyenin de dahil olduğunu, kavğanm (bi
zim yorğanın basına ) kopacağını da akıl
dan çıkarmamalıdır . ., 

lerın i,.t· • k' 1 . .. ıra ıy e bır yuvarlak masa 
konferansı içt' tt' 1 ·1· h'"k"' . ıma e ı. ngı ız u u-
rne_tı ~u Yuvarlak masa konferansı
nı 

1
•Çhrnaa Çağırırken, iki unsur, a· 

rka adrında anla§amadıkları takdirde 
en i · · · .sının hır hal §ekli bularak bu-

nt u ernpoze edeceğini bildirmi§tİ. İ§· 
c yuvarlak k f 

ticcsiz kalrnama~~ ~n ed~anks~ıln n~l
sı uzerıne ır ı ngı • tere hük" . .. .. .. . .. 

. .. urnetı bu uçuncu teklıfı ıle-
rı surınckted' 

ı ır. 

ngiliz lekl'f ·· l h''l" d'l bilir : ı ı §OY ~ u asa e ı e· 

kitl b"i; Filistin on sene sonra müsta-
2 de~_let olacaktır. 

.1 - Mustakil Filistin devleti ln-
gı tere'ye 1 k 'b' . • ra ve Mısır gı ı sıyası 
vt e askeri bir ittifakla bağlanacak-
ır. 

3 
- Yahudi muhacereti ilk be§ 

::~e İçinde yetmiş beş bin nüfusa 
unhasır kalacak ve bundan sonra 

da memleketin kapılan muhacere -
le kapanacaktır. 
k.1

4 
- Toprak salı§ı meselesi şu §e· 

L~ de halledilmektedir: memleket 
b ır takım mıntakalara ayrılarak 
azılarında derhal menediliyor. 

Bazı mıntakalarda ise tahdide tabi 
tutuluyor. 

l§te sonuncu teklifin ana hatları 
budur. Teklifin en dikkate layık o
lan noktası, Filistin'de bir yahudi 
Yurdu kurulmasından kati olarak 
Vazgeçilmesidir. Bu, İngiltere tara
fından arap noktainazarma karşı 
Y~~ılmı§ büyük bir konsesiyondur. 
Dıger taraftan araplar, istiklalleri • 
!l_C ~avu§rnak için daha on sene bek-

• • • • L ~· 
nın bugünkü yahudi nüfusul'a ka·: 
lıhnasını kabul etmelidirler. Ve ba-
21 mıntakalarda yahudilere toprak 
satılmasına muvafakat etmelidir
ler. Y etıni§ be§ bin yahudinin mu
haceretin den aonra da memlekette
k~. Yahudi nüfusu arap nüfusuna 
gore ancak üçte bir nisbetini bula • 
caktır. Filistin nüfusunun kahir ek-s . . 
~rıyetıni araplar teşkil edecekler • 

d~~· Bundan ba§ka Filistin'de arap 
nufusunun yahudi nüfusuna na.za
~~n daha velut olduğunu da nazarı 
ıtıbara almak lazımdır. Hüli.sa de
nilebilir ki ynhudilere yapılan ufak 
!ef~k konscsiyonlara rağmen, yeni 
ıngıJh: teklifi arap noktainazarına 
daha uygundur. Ve bugünkü şartlar 
altında İngiltere hükümetinin a
~ap~arı tatmin için gidebileceği en 
ılerı haddir. 

. Yahudilerin bu teklifi İyi telik • 
kı etmiyecekleri aşikardır. Çünkü 
Balfour beyannamesiyle vadedilen 
Yahudi yurduna büyük ümit bağla
mışlardı. Yirmi senedenberi İngilte
re h'"k·· 
. u umetleri bu vadi yerine ge-

~ll'rnek için çok çalışmı§lardır. Fa. 
at teşebbüs arap mulcavemeti kar

şısında yürümemiştir. İngiltere bu 
te,.cbb" ·· ~ usu yaparken Filistin arapla-

Amerika münhasıran Japonya le
hinde olarak her türlü kati tadili 
reddetmektedir. 

Paris 18 a.a. - Milletler Cemiyetinin gelecek toplantısrnda 
Potemkin bulunmıyacağı için İngiliz: aov:et .müzakerelerini ,iyi 
b. k'ld bitirmek üzere Lord Halıfaks ın bızzat Moskova ya Hitler teftişlerine devam ediyor 
ır fe ı e . hf'll . d .. 1 kt d' 

gitmeğe karar verdiği siyasi Parıa ma ı erın e soy enme e ır. Berlin, 18 a .a. - Führer yanında ge
neral Milch olduğu halde Karlsruhe 
civarındaki hava müdafaa bölgesini 
teftiş etmiş ve bir muharebe taliminde 
hazır bulunmuştur. Hitler müteakiben 
fransız hudut bölgesindeki istihkam -
lan tetkik eylemiştir. 

Bu haberle Fransa'nın Moskova se
firinin yakında Paris'ten hareket et
mesi için sefirin Bonne ile vuku bu
lan mülakatından sonra verilen karar 
arasında bir münasebet görülmekte • 
dir. Fransa sefiri Moskova ile Londra 
arasında bir anlaşma zemini hazırla -
mak için Moskova'ya gidecektir. 

Lord Hali/aks Cenevre'ye 
giderken Fransız devlet 
adamlariyle görüıecek 

Londra, 18 a.a. - Resmen bildiril
diğine göre Lord Halifaks cuma gü
nü saat 9 da Cenevre'ye gitmek üzere 
Londra'dan ayrılacaktır. Lord, Parise 
saat 16 da vasıl olacaktır. Mumaileyh 
geceleyin B. Daladiye ve Bonne ile 
görüşecek ve akşam yemeğinde B. 
Bonne'nin misafiri olacaktır. 

Lord Halifaks aynı akşam saat 
21.25 te fransız dele~asyonunu götü
ren aynı trenle Cenevreye hareket e
decektir. 

İngiltere Hariciye Nezareti merke
zi Avrupa departmanı müdürü B. 
William Strang, Lord Halifaks'a re
fakat edecektir. 

Fransız gazetelerinin müzakere
ler hakkında verdikleri tafsilat 

Paris, 18 a.a. - Gazete tefsirleri: 
İngiliz - Sovyet müzakereleri ha~ 

kında Pobers, Londra'dan Eko do 
Pari Jur gazetesine aşağıdaki maliı -
matı vermektedir : : 

ıngııız ve i' rarı:u .... -··-···· · · -· ···· ·· 
Moskova ile müzakerelerde müştere • 
ken derpiş etmeleri icap eden iki me
sele şunlardır: bir taraftan bir sovyet 
yardımına karşı Polonya ve Roman • 
ya'nın itirazlarını tahfif etmek, di
ğer taraftan da Polonya ve Romanya
ya kar§ı yapılan taahhütleri teminat
çı devletleri Sovyetler Birliğine bağ
lıyan veya bağlıyacak olan taahhütler 
ile telif eylemek bahis mevzuu bulu -
nuyordu. İşte Fransa'nın Londra'ya 
yapt~ı ve ingiliz kabinesinin evelki 
gün ve dün sabah yaptığı içtimalarda 
tetkik ettiği teklifler ve mülahazalar 
bu ikinci meseleye taalluk etmiştir. 

Teklifler kabul edilecek mi? 

Gerard Boutelleau, Londra'dan 
Figaro gazetesine bildiriyor : 

Daha evet İngiltere ve Fransa ta
rafından garanti edilmiş olan doğu 
Avrupası devletleri için ikinci bir ga
ranti teşkil edecek bir İngiliz • Fran
sız - Sovyet anlaşma;;ını derpiş eden 
fransız tekliflerinin nihayet kabul e
dileceği tahmin edilebilir. 

Matin gazetesine Londra'dan bil -
diriliyor : 

maddi ve manevi tahrip eden gergin -
liğin sonu demek olmıyacaktır. Fakat 
harp hali olmamakla beraber barış va
ziyeti de denemiyecek olan bu müp -
hem vaziyetin sonu geleceğine inan -
mak mümkün oıacaktır. 

Şimal memleketlerinin Almanyanın 
ademi tecavüz paktı tekliflerine red 
cevabı vermişlerdir. Bunun hakkında 
tefsiratta bulunan Donnadieu, Epok 
gazetesinde diyor ki : 

Almanya bir müddettenberi diplo -
matik teşebbüslerinde bahtsızlıklarla 
karşılaşıyor. Polonya, Romanya ve 
Tiirkiye'deki muvaffakiyetsizlikle -

Filistin'de umumi 
grev ve protesto 
nümayişleri 

(Başı ı ıncı sayfada) 

rinden sonra şimdi de şimal memleket çıların adedi beş bin olarak tahmin e
leri Führer'in kendilerine pek alicena- edilmektedir. 
bane bir surette teklif ettiği ademi te- Tezahuratçılar hükümet dairesine 
cavüz paktını reddettiler. Finlandiya, gelerek evrakı darmadağınık etmi~. 
İsveç ve Norveç şüphesiz bu kabil an - möbleyi sokağa atmış ve yakmış, son
laşmaların artık hiç bir kıymeti olma - ra ingiliz bayraklarını kaldırar~k ye
dığı kanaatinde bulunmuşlardır ve rine mavi _ beyaz renkte yahudı bay
haksız da değildirler. rakları çektikten sonra binayı ateşe 

Popüler gazetesinde Brossolette ya- vermişlerdir. Polis müdahale ederek 

zıyor : hu""ku·· _ tezahüratçıları dağıtmıştır. Yedi kişi Stokholm, Oslo ve Helsinki 
yaralanmıştır. 

metleri, barışı müdafaaya azmetmiş o - Hayfa' da 4.000 genç toplanarak sem 
lan devletlerin Avrupa'da bir karşılık- bol mahiyetinde olan beyaz kitabın 
1ı yardım şebekesi teşkil ettikleri şu bir nüshasının yakmışlardır. Bilahare 
sırada kendilerinin hiç olmazsa, ehe - binlerce kişi. bu gençlere iltihak et • 
miyetsiz ve riyakarane mukavelelerle . . k ki d 

miş ve nümayışçıler so a ar an: 
dahi olsun, barışı tehdit eden devlet - "Kahrolsun beyazkitap, yaşasın Bal -
leri teşvik ve teshil eder vaziyette gö- four'un beyannamesi." diye' bağırarak 
rünmeleri lüzumuna kani olmuşlardır. 
Buna binaen bu hükümetler Almanya- geçmişlerdir. 
nın tekliflerini red eylemişlerdir. Bu- Yangın bombaları 

k · 1 t Kudüs, 18 a.a. - Beyaz kitabı pro-nu yapanlar için büyü hır asa e ve 
cesaret göstermeleri icap ettiğinden testo eden tezahüratçılar muhaceret 
nerKt:ı> u a a • ••- '-~ı ., ... ::.1rt1r nı-mnlc • hürnlarını:ı v:ın~ın çıkar:ın homMl::ır 
rasiler naz zimemdarlarının manev • atmışlardır. Atılan bombalardan çıkan 
relerine ni yet veren bu sakin veka- yangın gittikçe genişlemektedir. 
rı minnetle karşılıyacaklardır. Amman'da tevkil edilen 

1 ngiliz lhükümdarlanna 

Kana a'da yapılan 

güzel 
Kebek. 18 aıa. - Vaktiyle Fransız

larla İngilizler arasında cereyan edip 
Kebek'in akıoetini tayin etmiş olan 
muharebelerin cereyan etmiş olduğu 

ve bugün Abraham ovası denilen 
Saintlaurent'e hakim geniş sahadan 
35.000 çocuk, Fransızca ve İngilizce 
olarak "Allah, kıralı korusun." diye 
başlıyan İngiliz marşını okumuşlar • 
dır. 

Bu sırada kıral ve kıraliçe, bir tri -
bünde bulunuyorlar ve elleriyle çocuk 
ları selamlıyorlardı. 

Maatteessüf güneş ve sıcak, 4 saat
ten beri toplanmış olan çocukları mü
teessir etmiştir. 
Yardım servislerini temin etmekte 

olan izciler, yüzlerce çocuğun bayıl -
mış olduğunu haber vermişlerdir. Ba
yılan çocuklar, mükemmel surette ih
zar edilmiş olan seyyar sıhiye otomo
billerinde derhal tedavi edilmişler -
dir. 

tethişçiler 
Amman, 18 a.a. - Müsellah dört Fi 

listinli tevkif edilmiştir. Bunlar ma • 
verayişşeria kumandanı general Clapp 
paşanın hayatına suykastte bulunmak 
niyetinde olduklarını itiraf etmişler • 
dir. Ayın zamanda İrbit mıntakasın • 
da da bir çok tedhişçiler tevkif olun • 
muştur. 

Çarpı§malar 
Kudüs, 18 a.a. - Kudüsteki nüma • 

yişler akşamleyin ciddi bir mahiyet 
almıştır. 

Mahali komiserlik üzerinde yürü • 
mek isteyen yahudi nümayişçileri ora 
dan yahudi mahallesinin içine doğru 
sürülmüşlerse de nümayişçiler halen 
polis kuvetlerine karşı gelmektedir. 

Mısır hükümetinin vaziyeti 
Kıtaat bunların etrafını çevirmiye 

çalışmaktadır.Saat 21 de İngilizlerden 
on yaralı ve yahudilerden 88 yaralı 

vardı. Bu yaralılardan 40 mevkuf ola
rak yahudi hastanesinde yatmaktadır. 

Kahire, 18 a.a. - Mısır hükümeti, 
ingiliz beyazkitabı muhteviyatının ka 
bulünü Filistin araplarına tavsiye e -
demiyeceğini resmen İngiltereye bil
dirmiştir. 

rının, müstakil arap devletlerinin 
Ve bütün müsJüman aleminin husu
metini Üzerine cclbetmi§tir. Bun
dan başka iki otoriter devlet, Filis • 
tin siyasetini, lngiltere'ye kar§ı bir 
Propaganda mevzuu olarak istismar 
et · · 

. mıştır. Bu tazyik kar§ısrnda ln-
gbılt~re hükümeti, rical etmek mec

ur t' d 

Dün akşam siyasi mahfillerde elde 
edilen malfımata göre, İngiltere ve 
Fransa, Avrupa'da taarruza karşı 

müttehit bir cephe esasına dayanan 
üç taraflı bir anlaşma akti için sov
yetleri tatmin etmeğe amade bulun • 
maktadırlar. Bu mahfillerin ilave et
tiklerine göre, bu makEatla Sovyetler 
Birliği ile iş birliğine amade olup ol
madığı Varşova'dan istimzaç edile
cektir. 

Merasimden sonra kıral ve kıraliçe, 
valinin ikametgahına giderek çay iç -
mi§lerdir . 

Prağ'taki İngiliz 
sefaretinin vaziyeti 

ıye ın e kalmı§hr. Fakat rical 
ederken de Filistin'e yerleşmiş olan 
Yahud'J · • ı crın haklarını korumayı ih-
mal etmed' • • 'b• . b b. ıgı gı ı yetmış eş ın 
Yahudinin F'I' • : h . . t . ı ıstın e mu Aceretını 
;:~ek eder~k, Yahudi nüfusunu 
tine çık:t nufusunun uçte bir nisbe
Hak 'k Tınıya muvaffak olmuştur. 
m t! athşudur ki lngiltere hükü-

e ı, Ya udi! · . · 
d d h . erı tatmin etmek ıçın 

e a a ıler· "d d' muh 1 gı emezdi. Yahu ı 

S d • aceretini tahdit etmek bir iktı
a ı zarurettir M 

rap ··f · eğer ki oradaki a· 
nu usunu ka k .. k" 

olsun. 1917 ~ırrna mum un 
ann . sencsınde Balfour be-

yı· • a~esıyle Yahudilere bütün Fi -
ıstın vadedild" - · 

1 k ıgı zaman, daha ça-
• 1~ an za~nedilcn ve herhalde daha 
ıyı organızc olan Y h d'l • 
hacercti Önünde a al u ı e~·11n· ~u-

k ·ı rap ann ço ıçıne 
çe ı ecekleri znnn d'I • . B 
· l c ı mııtı. eyaz 
ınsan arın Amerika kıtasına ayak 
basar bnsınnz k . . 

. • . • ırmızı renklı yerlı-
lcrın ıçcrılerc çekilerek nihayet in-

Müzakereler devam ediyor 
Resmi mahfiller Moskova ile müza

kerelerin hararetle devam ettiğini bil
diriyorlar. 
Popl gazetesin deHarmel yazıyor : 

Son nutuklar ve diğer tezahürler 
diktatörlerin şaşkın ve hatta endişe i
çinde olduklarını göstermektedir. He
le devamlı ve fili bir şekilde ingiliz • 
fransız - sovyet işbirliği de başarıl -
sın, Avrupa nefes alacaktır. Hiç şüp -
hesiz bu kati bir hal tarzı ve dünyayı 

zasyon noktasında da büyük yardı
ma mazhar olan yahudilerden geri 
olmadıklarını isbat etmiılerdir. Bu 
§artlar altında İngiltere devlet a
damları için realiteye boyun eğ
mekten ba~ka yapacak bir ıey kal
mamı§tı. 

Akşam Kebek virnyeti hükümeti, bir 
ziyafet vermiştir. Ziyafetten sonra 
kıra} ve kıraliçe, valinin hususi apart 
manına çekilmişlerdir. Saint Laurent 
sahileri donatılmış idi. 

Bu sabah saat 9.30 da hususi bir 
trenle Kebek'ten ayrılmışlardır. 

Yunan Kıralının 
teftiş seyahati 

Atina, 18 a.a. - Kıral Jorj, dün şar
ki Makedonya ve garbi Trakya'da se
yahatine başlamış ve Kilkiş, Seres, 
Drama, İskeçe, Gümülcine ve Dedea • 
ğaç'ı ziyaret etmiştir. Kırat her taraf
ta halkın heyecanlı tezahürleriyle kar
şılanmıştır. Kıral, bugün de diğer şe • 
birleri gezmektedir. 

Bir f ersanede infilak 

Londra, 18 a.a. - !ngiliz diploma • 
tik mahfillerinden öğrenildiğine gö -
re alman hükümeti, 25 mayıstan sonra 
Prag'daki ingiliz elçiliğinin harici ez 
memleket hakkının tanınmıyacağını 
Londra'ya bildirmiştir. 

Sanıldığına göre aynı karar, Prag 
ile halen diplomatik münasebetler ida
me eden diğer hükümetlere de tebliğ 
olunmuştur. 

İngiliz hükümeti, bu hususta, halen 
aynı vaziyette bulunan diğer hükümet 
lerle müşavere halindedir. 

Hava Kurumu Başkanının 
tetkikleri 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Hava ku
rumu genel başkanı B. Şükrü Koçak 
İstanbul'a geldi. Piyango müdürlüğü, 
hava kurumu İstanbul şubesi ve Türk
kuşunda tetkiklerde bulundu ve izahat 
aldı. 

Hava postalarına rağbet 
artıyor 

İki tarafın kazancı 

Nalına mıhına muharriri, türk - İngiliz 
anlaşmasının sulh ve emniyeti korumak 
maksadiyle imzalandığını izah ederek, 
bu anlaşmadan sonra. Akdeniz'de sulh ve 
emnivetin muhafazası bakımından vaziye. 
tin, İngiltere'nin bir buçuk iki milyon 
sünITTi. Türkiyenin de bir milyon 250 bin 
tonluk bir donanma kazanması şeklinde 
hülfisa edileb ileceğini söylüyor. 

Memlekette kesme ıeker 
buhranı var mıdır? 

Bir tefsir dolayısiyle 

Sefaettin Karanakcr, Tetkikler ve de -
nemeler sütununda, arap harfleriyle ba -
sılmış kitapların, mektep kıitüpanelerine 
konulmasında mahzur olmadığma dair 
meclisten erkan karar etrafında mütale -
alar yürütüyor ve bu kararın pek yerinde 
ve pek favdalı bulunduf:unu söylemekle 
beraber, "Bu arap harfli kitapları kim 
okuyacak? .. sualini sorduktan sonra, ge
rek tatbiki gerek nazari ilimler için bu 
kitaplardan hiç bir gencin istifade ede -
miyeceğini , bu ilimleri gençlere yeni 
harflerle veremediğimizi, binaenaleyh 
ş:encleril1)ize bu kitaptan istifade yolunu 
da oğretmek kin, liselerde ikinci devre 
son sınıflariyle edebiyat fakültesinde 
haftada bir kaç saat eski yazı tedris edil
mesi düşünülebilecefini söylüyor. 

TAN 

Dı.inkü nüshasında yazdığı ,eker buh -
ranı meselesine avdetle, §eker tüccarı 
Şakir Kerimzade ile yaptığı bir mulikatı 
neşrediyor ve bu zatın memlekette bır şe
ker buhranıJ?levcut olduğunu , bunun se • 
bebi de, ueker şirketlerinde bulunan ida
recılerin idareslzlikleri ve düşüncesiz • 
likleri olduğunu söylodiğini kaydediyor. 

Nüfusumuz nasıl artar? 
Her sabah ıütunu muharriri, biM:lı::e en

cümeninin teklifleri arasında mevcut be
karlardan vergi alınması meselesini mem
nuniyetle kaydettikten sonra, çok çocuklu 
memurlara tahsisat verilmesinin de nüfus 
siyasetimiz bakımından pek büyük fayda. 
sr olacağını söylüyor. 

SON TELGRAF 
Balkanlarda yeni vaziyet 

Akdeniz' de yepyeni bir mesele 
ve pamuk nutuk 

Etem İzzet Benice, bu ünvanlı maka
lesinde Turkiye - İngiltere ittifakının 
dunya diplomasisine getirdiği vuzuhun 
bilhassa balkanlarda dikkati celbetmekte 
oldufunu yazdıktan ve eski Romanya ha
riciye nazırı B. Titüleskonun bu an 
manm balkan antantı esaslarına taa,.uz; 
eden noktaları olmadıktan başka bilakis 
birliğin, daha çok kuvetlenmcsine yar • 
dımı olmuş olduğu suretindeki beyana • 
tını kaydeylediktcn sonra tilrk • İngiliz i
tillfınm, hedefi sulh ve emniyet dlvası 
işinde sadece milli inkişaflarını tamam
lamak olan balkanlara hareket yechelerin
de vuzuh getinniı oldutu mütaleasmı ser
detmektedir. 

Aka Gundüz bu başmakalesinde, türk -
İngiliz ittifakının kati şeklini alması üze
rine yalnız demokrasilerin detil. totali -
terlerin de aynı derecede memnun olduk
larını soyliyerek. Musolininin son nutku
nu yumuşaklığı bakımından pamuk nu -
tuk diye tavsif ediyor ve İtalya'nın bu 
r ibi anlaşmaların sulha matuf olduğunu, 
l:iildiği için bunlardan endişe etmediğini, 
belki Akdeni~de İtalyanın yerini yarın 
Almanyanın alması gibi doı;tane bir teh
like karşısında bulunduğunu söylüyor ve 
"Biz ikinci bir Çek-Slovakya, ikinci bir 
Arnavutluk görmek istemiyoruz.,. eliyor. 

Suriye' de aleyhimize 
propaganda 

Sabiha Zekeriya Sertel, Görüşler sütu
nunda, dün, neresi olduiu anlıyamadıiı 
bir radyo istasyonundan İrakta oturan 
alman propaganda mümessillerinin Ber
tin propaganda vekiletinden bir takım 
emirler aldığı , bu meyanda Türkiye aley
hine propagandaya devam ve Suriye umu
mi ef.kirını Almanya lehine kazanmak 
emri de bulunduiu tarzında bir havadis, 
dinlediğini sôyliyerek suriyelilerin türk
lere olan sempatisi sayesinde bu propa -
candanın orada makes bulamıyacağını 
bilmekle beraber almanların, bu propa -
gandayı yapmaklarına rağmen, bundan şi
kfi.yet vfi.ki olunca sinirlenmelerine hay
ret ettifini söylüyor ve diyor ki: "Haydi 
almanların bu sinirlenmelerini hoı göre
lim, ya biz eikAyetlerimize karşı bizim 
memlekette de bazı şahıslarm sinirlenme
sine nasıl hayret etmiyelim?., 

VAKİT 
Eski eserler 

Asım Uı, bu bas.makalesini, Amerikada 
türkçe olarak basılan Nasayihül vüzera 
vel ümerl isimli bir eski esere tahsis e -
diyor ve bizde ferdi te$ebbüslerle başa -
rılmasına imkln bulunmıyan ne$ir i<ıleri
nin devletin yardımı ve müdahalesi ile 
idaresi lüzumunu Heri ıürüyor. 

SON POSTA 
"O" na ait hatıralar 

Muhittin Birgen "Her ciın" sütununda 
19 mayıs münasebetiyle Atatürk'e ait 
bazı hitıralarını yazıyor. 

İzmit'te mektep ihtiyacı 
İzmitten aldıtı hususi bir mektuba at

fen, Kocaelindeki ilk mekteplerin ihti • 
~ca kifi olmadığını, derslerin çifte ted
rısat ~!arak tatbik edildiğini, aynı dere
cede lıseye de !iİddetle ihtiyaç bulundu • 
ğunu Yazmaktadır. 

AKŞAM 

Dil davasının §&§maz prensipi 
''Dikkatler" sütunu muharriri, türk di

lindeki ikilik meselesini bahis mevıuu e
derek "Hak dili, halk dilidir. Doiru ke-
l!me, ~alkın ~enimsiyerek konuştuğu ke. 
lımedır . ., dedıkten sonra, bu prensip esas 
tutulursa, doğru yolun kolaylıkla mey -
dana çıkacağını yazıyor. 

Devlet memurlarına ait barem 
kanunu son teklini aldı 

Ankaradan aldığı bir telefon haberine 
atfen büdce encümeninin devlet memur
ları barem kanunu projesini bazı tlidil • 
!erle müzakere odip bit i rdiğini yazıyor 
ve projenin ıekli hakkında izahat veri • 
yor. 

Vergi tahsili işlerİ:t'lde 
karışıklık 

Ahlay 
denize 

indiriliyor 
İstanbul, ıs (Telefonla) - Hasköy. 

de Valide kızagında inşa edilmekte o
lan Ay sınıfı denizaltı gemilerimizden 
Atılay yarın saat 12 de merasimle de
nize indirilecektir. Merasime donan -
ma umum komutanı Amiral Şükrü O • 
kan reislik edecektir. 

Yugoslav Naibinin 
Roma seyahati 

-
Yugoslav gazeteleri 

iki devlet arasındaki 

dostluğu methediyorlar 
Belgrat, 18 a.a. - Bütün gazeteler, 

kıral naibi prens Pol'un ve prenses 
Olga'nın İtalya seyahtinin ehemiyeti 
ni tebarüz ettirmekte devam ediyor -
lar. Gazeteler, neşretmekte olduklar • 
rı uzun mütaealarda prens ve pren -
sese İtalya'da yapılmış olan hararetli 
iyi kabulden mütevellit derin memnu
niyetlerini izhar etmektedirler. 

Pravda gazetesi, başmakalesinde, 
kıra] naibi prens'in ve prenses Olga -
nın İtalya'yı ziyaretlerinin sadece i
talyan - yugoslav muhaleset ve dost
luğun bir tezahürü olmakla kalmıya -
rak balkanların ve Avrupa'nın umu • 
mi sulhunda da yardım etmiş oldu -
ğunu ve cihanda tevlit etmiş bulundu 
ğu akislerin bunu isbat etmekte bu -
lunduğunu yazmaktadır. 

Samuprava gazetesi, aynı vadide ka 
leme almış olduğu makalede italya ile 
Yugoslavya arasında 1934 tarihinde 
aktedilmiş olan Belgrat itilafının e -
hemiyetine işaret etmektedir. Bu ga
zete diyor ki : 

kıraz buldukları gibi. Halbuki öyle 
olmadı. Filistin arapları, kendileri
ne Y §ama ve istiklal kazandıran 
bir mücadele yapmışlardır. Nüfus
ları azalmamış nrtmııtır. Organi-

Filistin meselesinin halli, yakın 
şarkta sükunun istikranna yardım 

edeceği gibi, otoriter devletleri, İn· 
giltere aleyhine kullandıkları bir 
propaıanda vasıtasından mahrum 
edecektir. 

A. Ş. ESMER 

Londra, 18 a .a. - Bu sabah Wodl • 
wich tersanesinde bir .infilak vukua 
gelmiştir. 5 kişi ölmüş ve 6 kişi yara • 
lanmıştır. Kaza, 3, 7 pusluk bir tayyare 
difii topu tahmili esnasında vukua gel 
miştir. 

Tahkikata başlanılmıştır. 

İstanbul, ıs (Telefonla) Hava 
postalarına rağbet gittikçe artmakta -
dır. Yolcu fazlalığı dolayısiyle bugün 
Ankara'dan İstanbul'a iki tayyare tah
rik edilmiştir. 

Lllelide oturan bir kariin Aksaray ma
liye ı;ubesinin ilgası üzerine Fatih ve 
Alemdar ıubelerine taksim edilen i&le -
rin karıştığından ve mükelleflerin beyhu
de izaç edildiğinden ıiklyet eden mek • 
tubunu neşrediyor. 

- Memleketimiz daima en derin 
sulhçuyane hisiyattan ilham almakta 
ye bütün komşuları ile iyi komşuluk 
münasebetleri tesis etmek arzusunda 
bulunmaktadır. 
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Cermanizm 

Hari~le Almanhk 
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verdiği emir gibi. Sebebi de ,. ng·ııı·ı • Tu .. rk anlacması A lınanya'ya komşu olan 
milletler Almanya'nın 

"hariçte almanlık" teşkilatın -
dan ve bu teşkilatın çalışmala
rından g!ıtikçc endişelenme -
lidir. 

Avusturya, Südetya ve Çck
ya'mn Almanya'ya ilhak edil -
mesi bu nevi şahsına münhasır 
teşkilatın ne kadar kuvetli ol -
duğunu ispat eder. Evelce 
müstakil olan bu devletlerin 
mezar taşlarında şu cümleler 
yazılıdır: "Hodic mihi, cras ti
bi"; bugün cermanizme ben 
kurban gittim, yarın da sen gi
deceksin. 

Harpten evci dünya.da az ve
ya çok hususi mahiyette olaral.. 
bir çok alman teşekküll~ri 
vardı. Hemen hepsi de Berlin 
hükümctinin kontrolü altında 
idi, yardım görüyordu. Bu teş
kilatın gayesi alman ekonomi
sinin ve alman kültürünün mu
kaddes ateşimi Almanyadan ha
riç yerde daima yakmaktı. Fa
kat bazı memleketlerde çok 
hararetli olan alman siyasetini 
zahıren gizlcmeğc çalışıyorlar
dı. 

Harpten sonra bu alman te -
tekkülleri çöküntüler altında 
süratlc kalktılar. Evcli alman 
ticaret kalkınmasının amille -
rinden birisi olan iktısatcılar 
kalkındı, sonra da ahval ve şe
rait müsaade ettikçe siyasctci
lcr ... 

Temeli ırkcıhk olan naziz -
min kuruluşundan sonra "ha -
ricte almanlık" teşekkülleri c
hemiyetli bir şekilde inkişaf 
etmcğe ve gittikçe azgın bir 
dinamizm iktisap' etmcğe baş -
ladı. Bu teşekküller nazi par -
tislne Jirdi. 

1937 scneıi baıılarında "ha
ric:tc almanlık" Berlin harici -
y• nezaretinde resmi bir idare
Y- bağlandı. Bu idarenin vazi
f eiar olduğu şey, hariçteki al
n"ınlara taallilk eden bütün 
n esclelerdir. Hatta o kadar ki, 
J. ·manya'dan muhaceret eden 
a'manlar devlet partisi olan na
zi partisine ve alnı zamanda 
biıtün Almanya'daki alman -
lar gibi Berlin dikt .. •ör -
luk hükümetine muti ka mak -
tadırlar. Almanya ha tinde 
bulunan almanlar büliıs la • 
rak, hariçte bir alman yJ.leti 
vücuda getirmektedir. 

ff ariçte almanhk'ın yedi 
sekiz coğrafi ofisi var -

dır: şimalde ve Avrupa nın 
ııarkında; Avrupa'nm gaıbında 
(İngiltere ve İrlanda dahil). 
Avrupa'nın cenup pı-'llh nde, 
İtalya'da, İsviçre ve Macaris
tan'da; şimali Afrika'da; 1 tin 
Amerika'sında; uzak ş rkta, 
Avusturalya'da İngiltere ve 
İrlanda da. 

Bu ofislerin her birinin mıi -
dürü kendi mıntakasından u -
mum müdüre "Führer"e karşı 
mesuldür ve bu işlerle bngi 
hükümet azası meşgulsa onun· 
la daimi bir temas halinded·,, 

Alman kanından olan bııt n 
muhacirler, oturdukları mem -
lekette ister millileşmiş o s n 
ister olmasın, bu yedi ıek z 
mıntaka ve ofise dahildir. 

Bunlar arasında hükümf r • 
ma olan nazi:ı:me kattlmıya C• 
lursa, bunlara "hain" nazar yl~ 
bakılır ve öyle muamele ya ı • 
lır. 

Niifuı eayımlan açık açık 
göıteriyor. Bu teşkilata ait sa 
yııız gruplar mevcuttur. H!33 
de 40.000 den fazla teıkilit 
grupu vardı. Hitlerciliğin za -
fcrindenberi bu grupların sayı
sı o nispette artmıştır. 

Mahalli ve mıntakavi büt n 
teşekküller, yapmış oldukları 
faaliyetler hakkında Berlir 'e 
maliimat verirler. Berlin'drn 
askeri bir disiplin dahilinde her 
gün yeni yeni emir ve direktif. 
]er gider. Bu emirlerin baz n 
sert olarak verildiği de vaki -
dir. Meseli. İtalyan olan Tirol -
daki almanlara faaliyetlerini 
durriurmaları için Hitler'in 

Roma - Berlin mihverine da • '.f 
bil olan İtalya ile Almanya'nın 
girişmiş olduğu iyi münase -
betlerdir. ı 1 

"Hariçte almanhk' 'siyasi Yazan: Edith Bricon 
teşkilatının yüksek gayesi, bu- -
lundukları memleketlerde, kcn· 
dilerini Almanya'daki alman· Balkan devletleriyle garp memleketleri arasında 
!ar gibi telakki ettirecek bir bir rapt hattı olan yakın şarkın büyük devleti Türki-
ruh yaratmaktır. Bu suretle 
alman ırkcı birliğinin faaliyet- ye'nin müdafaa cephesine girişi halen oynanmakta o-
lerine iştirak etmek. Avrupa' - lan siyasi oyunun neticesi üzerinde belki kati surette 
ya hatta dünya tevcffuk gaye-
sine kadar varmak istiyorlar. müessir bir hadisedir. Türkiye, ehemiyeti dolayısiy-
Hariçteki almanlar le, başkasının yardımını, ancak mütekabiliyet şartiy-

H itlcrci pancermanistler le kabul edebilirdi. Türkiye'm'n eski rolü, "Drang 
propaganda yazılarında 

daima, dörtte üçü üçüncü Rayh, nach O sten" siyasetinde teşkil ettiği merhale, ve von 
dörtte biri komşu veya diger Papen'in Ankara'ya yollanmasiyle tezahür eden son 
dünya devletleri dahilinde bu-
lunan yüz milyonluk bir mil _ teşebbüsler malfım olunca, bu hadise Fransız - ingiliz 
!etten bahsediyorlar. diplomasisinin bir zaferi diye takdir olunabilir. Türk 

Bu ıakamlar mıibalağalıdır. 
Yalnız, böyle büyük rakamlar- devlet adamlarının siyasi dirayeti ve uzak görürlüğü 
la halkı heyecana getiriyorlar. de bu neticenin husule gelmesine yardım etmiştir. 
Bu hareketin şeflerinden birisi 
olan Boehm de ayni kollcktif anlaşma yakın şarktaki bütün İngiliz - fransız - türk 
gururu ifade ediyor: "Fransız- menfaatlerine şamildir ve lngiltere ile Fransa'ya türk 
!ar ancak 35 milyon, İtalyanlar 
biraz daha fazla. !ehliler 16 ve- limanlarından istifade ile birlikte Romanya'ya vade-
ya 17 milyon, çekler 6 milyon- dilen yardımın ve Sovyetler'le işbirliğinin husule gel-
dur. Yüz milyonluk milletimi-
zin dünya muvazenesinde ne mesi için elzem olan boğazlardan geçme hakkını ver-
kadar ağır basacağını artık siz mektedir. 
anlayın." diyor. 

!ki misal söylersek panccr· Fakat, bundan başka, anlaşmanın bütün şarki Ak-
manistlerin ne gibi deliller i - deniz havzasında statükonun muhafazasına şamil ol-
leri sürdükleri kolayca anlaşı · 
lır~ büyük Lüksenburg düka- duğu sanılmaktadır. Yani bir yandan Türkiye'nin sa-
lığı almanca konuşuyor. tsviç· hilleri, diğer yandar. Suriye, Filistin ve Mısır, veya 
re'nin üçte ikisi alman dili 
kullanıyor diye buralarda otu· hiç olmazsa bu müdafaaya Mkim olan stratejik nokta-
ranları da alman ırkından sayı- /arın müdafaasını gözetmektedir. 
yorlar. 

Sonra, menşeleri cermcn ır. Bu ittifaklar sistemiyle Balkanlar muvazenesinin 
kı diye birleşik Amcrika'da ya- ehemiyetli surette kuvetleneceği tabiidir. Türkiye, 
ttYan yedi sekiz milyon ame -
rikalıyı da alman addediyor • Bulgaristan'ın bugün komşuları içinde, onunla en iyi 
!ar. münasebetler idame edenidir. Bu da, Türkiye'nin Bul-
Hitlercilikten evel garistan üzerinde onu Balkan anlaşması devletleriyle 

1 928 de Kolonya'da top - yakınla . .,maya sevketmek için tesir yapabilecegvini ifa-
lanan yabancı memle - -s 

ketlerdcki alınanlar birliği de eder. Bulgaristan için, mihverin tasailutundan ye-
kongresinde. kongre reisi her gane kurtuluş çaresi de budur. 
tarafta akisler uyandıran bir 
nutuk söyledi ve "hariçteki al· Her halde, demokrat devletlerin, boğazların ifade 
manlık"ın Heimat için bir is - ettiği muazzam vasıtanın kendi taraflarına geçtigwini 
tihbarat kaynağı olduğunu an • 
!attı. gördükleri vakıası ne kadar tebarüz edilse azdır. Fil-

Almanya haricindeki teşek - h k 'k 'h d J 1 · · k• Akd ~ 'd b · küllerle iş birliği yapılmanın, a ı a mı ver ev et erının şar ı e11tz e yapa ı-
milli iktısat. bilhassa ticari ih- lecekleri her hangi bir taarruzi hareketin ilk proble • 
racat ve muhacereti kolaylaş • mi, Balkanları ikiye ayırmak üzere burasiyle Karade-
tırmak, hariç memleketlerdeki 
medeniyet ve fikir hareketle • niz'in irtibatını kesmektir. imdi, büyük harp ispat et· 
rini anlamak idn faydası bü - mıştir ki Çana.kkale boğazı deniz tarafından filen zap-
yük olacaktı. Bu teşekküller -
den siyasi haberler de almak tedilemez. 
-.ı.a- _..,.-.-ı."'ı'!"'~~;:"."'~----verçr--rayoru vucnır. <&r--.-ı:•n ... ~ 

'Meşbu.r aman m\1ellifi Hauf-
f'a göre, Almanya haricinde Makedonya ve Trakya'dan geçen yol. Ve Transconti· 
yaşıyan bütün almanların, Al - nantal Press'in muhabirine yapılan bazı ifşaat da ispat 
manya hakkında yazılmış ve 1 
söylenmiş olan bütün eserleri etmektedir ki Arnavutluk'un ·işgalinin ve talya'nın 
ve sözleri büyük bir alaka ve Yugoslavya'yı kendi tarafına çekmek için gösterdiği 
dikkatle takip etmeleri icap c· 
der. Hariçteki almanlar, Al - büyük gayretlerin saiki bu yolu ele geçirmektir. 
manya'da cıkan hiç bir kitabı, Fakat böyle bir plan büyük teknik güçlükler orta-
broşilrü, gazeteyi, nutku ve ka· f 
lemi kac;ırmamalıdır. Bu al • ya çıkarır. Türkiye, Bulgaristan'ı da kendi tara ına 
manların, Almanya'nın menfa· çekmekle bu planın berhavasını tamamlıyabilir. 
atlerine zıt olan her nevi te -
şebbüsle mücadele etmeleri, Akdeniz'deki dünkü güne mim koyalım. 
hatta bu uğurda bizzat kendi Edit Bricon 
menfaatlerini feda etmeleri i- La Republique 
cap eder. Hangi memlekette o
turuyorlarsa o memleketin 
matbuatı üzrine tesir yapmalı
dır. 
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Almanya'ya komeu olan bazı 
devletlerde "dı3ardaki alman • 
lar" tetkilatr vardır. Bu teşek
küller hakiki birer siyaset te -
şek külüdür. 

Bunun Avusturya'da ve Me
mel'de tipik misalleri vardır. 
Sonra. Letonya'da, Estonya'da 
ve Romanyada da böyle teşek· 
kül'ler mevcuttur. Bundan baş
ka, Lehistan'da, Danimarka'da 
Litvanya'da, Yugoslavya'da, 
Çekoslovakya'da ve Macaris • 
tan'da da alman azlık tcşek -
külleri vardır. Bunların hepsi 
Berlin'den idare edilir. 

Hitlercilik zamanında 
B u "hariçte almanlık" te· 

şekkülleri Hitlercilik 

zamanında çok daha canlı ve 
cüretli olmuştur. Nazist Al -
manya kudretini arttırdıkça, 
alman azlıkları da savletlerini 
arttırıyorlar. Avusturya ve Çe
koslovakya parçalanırken ve 
ilhak edilirken bu alman azlık· 
larınnı ne kadar faaliyette bu· 
lunmuş olduklarını bütün dün· 
ya görmüştür. 

O zamandanberi hafta reç • 
mcz ki, razetelerde orta Av -
rupa'da, Balkanlarda, lsviı;re'
:ie, Danimarka'da, Holanda'da, 
Lüksenburr'da, İngiltere, Bir· 
!eşik Amerika, Berezilya ve 
Arjantinde oturan alınanların 
yaptıkları tahriklere ait endi -
ııeli havadisler okumıyahm ... 

Hatta, alman hükümetinin 

dostça proteıtolarma raimen 
Belçika'da dahi hadiseler olu
yor. Belçika mebuslar mecli -
ıinde bir reisı "Eğer Belçika 
diier bir devletin dahili siya -
setine karışmıyorsa, diğer bir 
devletin de kendi dahili siya • 
ıetine karışmasını istemez. Bi
naenaleyh hükümetin esaslı 
tedbirler alacağına kanaatimiz 
vardır" demiştir. 

Belçika hiç bir devlete köle
lik yapamaz. O daima kendi 
iıtiklil siyasetini haklı olarak 
takip edecektir Belçika, kendi 
memleketinin efendisidir. Bel
çika misafirperverdir, fakat bu 
misafirpcrverliiinin suiistimal 
edilmesine müsaade etmiye -
cektir. 

Cyr. Van Overbergb 

ıey mi? Bak, bugüne kadar aç kalmadık ... Bir kola· 
yınr bulacağız elbette .•• " 

Onu biç ses çıkarmadan gözleriyle takip eden 

Ömer batını kaldırarak kansına baktı. Macide 
bu bakıtlarda haince, .hatta düımanca bir ıeyler 
bulunduğunu zannetti ve titremeğe baıladı. Ömer 
yerinden hafifce kalktı, iki kolunu maaanm üstüne 
koyarak ileri doğru uzattı. Gözleri büzülerek ve 
dudaklan incelerek sordu: 

karısı bir adım sokularak: 
"Hasta mısın?" dedi. 
"Bilmem?" 
Macide daha çok yaklaıarak onun saçlariyle 

oynadı. Sonra, küçük fakat hazin bir gÜlümseme i-
~: . 

"Sen aon cünlerde biraz tuhaf oldun?" dedi. 
"Ne ıibi?" 
Macide bir müddet düşündü: evet, ne gibi? Bu

nu kelimelerle ifade etmek oldukça güçtü. Yalnız 

Öıner'in halindeki değişiklik ihmal edilecek gibi 

değildi. Gözlüklerinin arkasında mütemadiyen kı· 

pırdayan gözleri ara sıra dalıyor, elleri sofra örtü· 

leri ve buna benzer 9eylerle sinirli sinirli oynuyor· 

du. Macide onun sonılan ıeylere biraz geç cevap 

verdiğini, hatta bazen cevap vermeği büsbütün u

nuttuiunu farkediyordu. Karısiyle olan konuıma· 

larmda, hatta onu ku~klamalannda bile, garip bir 

tela§, acele iti olanlara mahsus bir sabırsızlık var

dı. Bunların hepsi Macide'nin gözünün önünden 

ıeçt~ fakat biç birini aöylemeğe karar veremedi. 

Sadece: 

"Çok üzüldüfünü görüyorum ... Neden? ... Her 

§eY yoluna girer ... Parasjzhk bu kadar korkunç bir 

"Bu aözlerinde samimi miain ?" 
Macide f&fırmıftı. Kocaaında timdiye kadar biç 

görmediği bu hal onu adam akıllı ürkütüyordu. Ba· 
ğınr gibi: 

''Ne diyorsun? Ne diyorsun? Omer! ••• Ciddi mi 
yapıyonun ?" Dedi. 

Omer biç kımıldamadı, ayni tekilde ve teker te• 
ker aordu: 

"Benim halimde gördüiün deiitiklik sadece 
parasızlıktan geldiğini samimi olarak mı zamıedi -
yorsun?" 

Macide gözleri yerinden fırhyarak kartıamda· 
kine baktı. Bir adımda masaya geldi ve aynen O· 
mer gibi dirseklerini dayıyarak baımı ona yaklat
tırdı. Kendine hakim olma.mı bilen bir insanın ae· 

aiyle, fakat merak ve heyecanını aaklamadan: 

"Na'ıl ?" dedi "Baıka sebepler mi var? Niçin 

aöylemiyoraun? Yoksa artık her ıeyi bana açmaia 
lüzum görmüyor musun?" 

Omer ayni iarar eden bakıtlarla gözlerini karı· 

sına dikmiıti. Hafif buğulu ve kirli gözlüklerinin 

arkaamda aanki bir ıey yanıyordu. Aizı ımı aıkı 

kapalı, ditleri kilitli, dudaklan yapqıktı. Bütün 

dikkatini Macide'nin heyecanlı fakat her §eyden 
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Sulh bir muvaff akıyel 
daha kazanmııtır 

Yazan: Wladmir d'Ormesaon J 

B. Chamberlain dün in
giliz • türk müzakereleri -
nin mesut neticesini haber 
vermiştir. Vücuda getiril • 
miş olan prensip anlaşma -
sına göre iki devlet harbı 

Akdeniz havzasına sevke · 
decek bir tecavüz halinde 
biribirine yardım etmeye 
karar vermişlerdir. Britan
ya ve Türkiye hükümetleri 
Balkanlarda emniyeti te -
min etmek ve bu bakımdan 
gerekli tedbirlerin alınma -
sı lüzumunda da mutabık 
kalmışlardır. Bu prensip -
lerin tatbik şekilleri iki 
memleket arasında yeni ko· 
nuşmalara meydan vere • 
cektir. 

Bu haber ehemiyetli ol -
duğu kadar memnuniyet 
vericidir. Filhakika, ingi -
liz - türk anlaşmasının şu 

veya bu muayyen noktala
ra değil geniş olan "Akde· 
niz havzasına" şamil oldu -
ğuna dikkat edilsin.. Gene 
şurası da dikkate değer ki 
- (ve bu nokta yalnız Yu
nanistan için değil, Roman
ya ve hatta Yugoslavya i · 
çin pek ehemiyetlidir) -
anlaşma Balkanlara da şa • 
mildir .. İngiliz siyaseti ve 
türk siyaseti demek ki Av-

. rupa'nın bütün bu kısmın -
da tamamiyle birleşmekte • 
dir. Bu hal, sulhun sağlam
laşması için, birinci sınıf 

bir unsurdur. 
Mihver devletleri şarkt 

Avrnna j},. v.:alr•.. ·- • ·1r.• 
maceracı niyetlerini TUi"'· 
kiye'nin bozabileceğini his 
etmişlerdi. Onun içindir ki 
Almanya Ankara'ya a~e 
mahir von Papen'i gönder· 
di. Alman diplomatının'Wl.
zifesi türk hükümetine •ı
manya, İtalya, Bulgaı:'ıtan 
ve Türkiye'yi birleşt cek 
bir pakt teklif etme 

Fakat türkler son 
ccde zeki adamlardır. 
ala bilirler ki bazı •• 
mik" tavırlar takının 
ayni zamanda bir "istik " 
paktı teklif etmek tenakuz 
lu keyfiyetlerdir. Tena • 
kuzsa hiç bir zaman emni
yet telkin etmemiştir. 

İtalya, Arnavutluk'a as
ker çıkarmak, oniki adalar 
dan bazılarını askerle dol • 
durmakla yakın şarkta hiç 
de sulh şampiyonu olarak 
geç~mez. Ayni şekilde, Ro
manya ve Ukranya üzerin
deki alman emelleri insan
lara emniyet telkin edecek 
hususlardan değildir. Al -
manya ile İtalya'nın anla -

madıkları veya anlamaz -
lıktan geldikleri şey bazı 
vakıaların, bazı durumların 
şurada ve burada biribirine 
benzer reaksiyonlar yarat
tığıdır. Mihver devletleri 
bu müşterek reaksiyonlara 
çenberleme adını veriyor • 
!ar... Şu halde, polis me • 
murlarının mütecaviz ol • 
dukları da iddia olunabilir. 
Aşikardır ki biz ingiliz • 

ttirk anlaşmasını kayıtsız 
şartsız tasvip etmekle ikti· 
fa etmiyoruz. Fransa ile 
Türkiye arasında da muva
zi müzakereler başlamıştır. 
Bunlar hala bir neticeye 
aramamışsa, kaziyenin İn
gilere ile Türkiye arasında 
olduğu şekilde olmaması 

yüzündendir. Fakat biz bu 
müzakerelerin de en kıs.a 
zamanda neticelenmesini 
temenni ediyoruz. 

Filhakika halledilecek 
bir mesele vardır. İskende -
run meselesi. Fransız - türk 
anlaşmasının hiç bir yanlış 
anlamaya mahal bırakma -
ması elzem olduğu için, 
sancak meselesinin kati su· 
rette halline ihtiyaç var -
dır. Burasının bizim için i
fade ettiği kıymeti kimse 
azımsayamaz. Bununla be • 
raber, 1938 temmuzunda, 
vaziyet çok değişmiştir. 
Sancak maliye, gümrük, 
nakit muhtariyetinden isti· 
fade etmektedir. Bir türk 
lı-lt:aııı_ orana hnl.unmakt• ~ a l'~u ,ı:mcırmrn- mevcut 
bir nevi "condominium"· 
dur. Bu meseleyi katı su • 
rette tasfiye etmek hiç şüp· 
hesiz her iki memleketin 
menfaatinedir. Münasebet· 
teri şimdiden mükemmel 
olan Paris'le Ankara. bunu 
yapmakla Türkiye ile İn • 
giltere arasında vücuda ge
tirilmiş olan pek fay dalı 
eseri tamamlamıı olacak • 
lardır. 

- .. ": Le Fiıaro 

Burada coırafya ile 

tarih konuıur 
İngiltere ile Fransa tara

fından ıu son zamanlarda 
akdedilmit olan bütün kar· 
şılıkh yardım veya ittifak 
paktları içinde, neticeleri 
itibariyle en ehemiyetlile • 
rinden biri belki Türkiye 
ile imza edildiği ilin edil • 

habersiz yüzüne dikmitti: bir ıeyler okumak, bul· 
mak, sezmek, yakalamak ve ... ezmek istiyordu. 

Macide yavaıça elini uzatarak Omer'in biletini 
yakaladı. Bu sırada genç adam zavallı kadmın yü. 
zünde ve gözlerinde ıüphelerini kuvetlendirecek 
hiç bir feY bulamadığı için mahcup, tekrar iskemle
sine çöktü. Ellerini tamamen karıısmdakinin irade· 
sine terkederek alnmı masanın kenarma dayadı ve 
fevkalade süratle diifünmeğe baıladı: 

"Herkesten korkuyorum... Bunun neticeai ola· 
rak herkesten fÜphe ediyorum. Fakat bu dereceye 
kadar nasıl düıtüm? Macide'nin samimi olmaması 
ihtimalini nasıl oldu da aklıma getirdim. Benimki 
abdallık 1 Kız ne bilsin? Benim ne çirkef oldufumu, 
ne haltlar kanştırdığımı, ne tehlikeler atlattığımı 

nereden bilsin? Her mücrim ruhlu iman aibi ben de 
vehimlerimin oyuncağı olmağa baılıyorum. Mai•· 
zadaki herif benim yaptığnnı görmüı, batti. ıüphe· 
Jenmiı olaa derhal yakama sanbrdı. - Her halde 
kdık kıyafetim pek itimat verecek aoydan deiil· 
di. - Halbuki ben eve gelinceye kadar onu arkam· 
da zannettim. Sonra beni beklemekten bafka kaba· 

bati olmıyan, benim kepazeliklerimin, ruhumun 

çirkefliğinin yüzüme ve tavırlanma vuran akisleri· 

ni insanı ağlatacak kadar masum bir tekilde tefsir 

eden, benim sırf paraıızhk yüzünden bir tuhaf ol

duğumu aöyliyen kadma ben naad muamele ediyo

rum.. Zannediyorum ki her teYİ bildiii halde benim

le oyun oynuyor, zavalhbimıla eğleniyor. Eyvah ... 

O beni kurtanp temizliyecek derken galiba ben onu 

kendi ruhumun korkunç dünyuma çekecefim. •• 

FakaL e..k•~•h•~ 
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TÜRKiYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu 
ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 1112 KcsJ120 Kw. 
7'. A. Q. 

19.74 m. l~JQS Kcı./ 20 Kw. 
'.l'.A.P. 

Sl.70 m. !J&liS Kes./ 20 Kw. 

ANKARA 

CUMA: 19.5.1939 
12.30 Program. 
12.35 Türk müziği - Pi. 
13.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haber -
leri. 

13.15 - 14 Müzik (karışık pro -
gram - Pi.). 

18.30 Program. 
18.35 Müzik (operet müziği -

Pi.) 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziği (fasıl he -

yeti). 
20.00 Memleket saat ayarı, a -

jans ve meteoroloji haberle· 
ri. 

20.15 19 mayıs milli programı
na ait hususi program. Mu
sahabe, tiir ve müzik. 

21.15 Esham, tahvilat, kambi -
yo - nukut ve ziraat borsası 
(fiyat). 

21.25 Neşeli plaklar - R. 
21.30 Müzik (riyaseti ciimhur 

filarmonik orkestrası • şef: 
H. F. Alnar). Neşeli müzik: 
1 - K. M. V. Webcr - Obe -
ron uvertürü. 2 - D. F. E. 
Aubcr - La Meuette de Por
tici, uvertür. 3 - Franz Schu-
bert, 1. ci ve 2. ci balet mü
ziği. 4 - Aime Maillart - Les 
Dragons de Villards, uver -
türü. 5 - A. Thomas: Mig • 
non operası uvertürü. 6 - J. 

l 
Strauss - Wcin Weib und 
Gesang. 

122 30 Müzik (opera aryaları -
.) 

miş olanıdır. 

Burada coğrafya ile tarih 
konuşur. Coğrafya göste -
rir ki Türkiye, şarki Akde
niz'de, ihtiyar Avrupa'mı -
zın cenubunu şarki ve mer
kezi ile denizden biribirine 
rapteden Çanakkale Boğa
zı'na hakimdir. Tarih, ya -
kın bir tarih, harp halinde, 
kapının kapanması neye 
mal olduğunu bize öğret -
mi§tir. Garp Türkiye'yi 

~erde müttefik olarak al -
mış olsaydı umumi harp 
çok daha çabuk ve daha er
ken bitmiş olacaktı. 

Diğer taraftan, Fransa i
le Türkiye'nin dostluk ra • 
bıtaları dört asrı mütecaviz 
bir tarihten başlar. Bu da, 
dostluklarımızın ve ittifak
larımızın tarihinde ideolo
jinin rol oynamadığını is • 
pat eder. Birinci Fransois, 
Kanuni Süleyman'dan ken-

, di imanını ve prensiplerini 
paylaşmasını değil, fakat 
dürüst ve emin bir mütte
fik olmasını istiyordu. Sü
leyman ve halefleri böyle 
birer müttefik oldular. Kı • 
ralların türklerle idame et
tikleri münasebetlerde bir 
tek ihanet kaydedilmiş de -
ğildir. İmdi, bir ittifakta 
en mühim nokta müttefik -
terden her birinin ananele
rinde dürüstlük ve cesare • 
tin bulunmasıdır. 

Le Martin 

23.00 Son ajans haberleri v 
yarınki program. 

23.45 - 24 Müzik (cazbaJ'lt - Pi. 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER 
19.30 Budapcştc - 20.l 
Bcrlin, Frankfurt, Milan 
Münih, Sarbrük - 20.3 
Brüksel - 20.45 Sofya - 2 
Stokholm - 21.45 Roma. 

ORKESTRA KONSERLER 
VE SENFONİK KONSER 
LER: 14 Ştutgart - 18.l 
Hamburg - 19.30 London 
Recyonal - 20.15 Königs • 
berg, Laypzig - 20.30 Li -
yon, Paris - P. T. T., - 21 
Milano - 23 Paris - 24 
Ştutgart. 

ODA MUSİKİSİ : 17..25 Ham
burg - 18.30 Kolonya -
18.45 Viyana - 20.15 Monte 
Ccneri - 22.5 Beromünıter. 

SOLO KONSERLERİ : 13 
Stokholm - 18.20 Laypzig,-
18.45 Doyçlandzender 
19.lS Breslav - 20.15 Doyç
landzender - 21.30 Ham • 
burg - 21.4-0 Kopenhar -
22.20 Doyçlandzender. 

NEFESLİ SAZLAR (Marı v. 
s.): 6.30 Königsbert - 8.30 
Sarbrük - 12 Brcslav, Ham
burg, Laypzig - 18 Ştut • 
gart - 20.45 Tuluz. 

ORG KONSERLERİ VE KO
ROLAR: 18.10 Könirsberc 
- 19.15 Laypzig - 21 Var· 
şova - 21.35 Beromünster -
Z2.1S Stokholm - 22.30 Vl. 
yana. 

HAFİF MÜZİK: 16 Frank • 
furt, Münib - 18 Berlin -
19 Ştutgart - 19.15 Kolon
ya. 

HALK MUSİKİSİ: 18.30 
Frankfurt - 19.10 Könip • 
bcrg - 22.30 Budapeşte (Si
gan orkestrası). 

DANS MÜZİÖİ: 21.50 Monte 
Cencri - 22.45 Liyon, Pa • 
ris - P. T. T., Tuluz, Pirene 
- 23 Floransa, Lüksembu:cc, 
Milano, Roma ~.ıs 
Droytviç. 

Panikçiler 

tarafından 

Çemberlenme 

İngilizleri.n leh paktı ile, 
Londra'nın Türkiye ile yap 
tığı pakt arasındaki fark, 
birinin nazari olarak her ta· 
rafa. te~cih ed!!miıt J _.91.: 
Akdeniz'e münhasır kalma
sıdır. Fakat, her iki diplo -
masi !!etinin bir aradaki va· 
sıfları, samimi olmadıkları 
keyfiyetidir. Çünkü, her i
kisinde de bu anlatmanın 
hiç bir devlet aleyhinde ol
madığı kaydedildiği halde, 
hakikatte, lehlerle yapılan 
anlaşma, münhasıran Al · • 
manya'yı, türklerle yapıla· 
nı ise, sırf İtalya'yı istih -
daf etmektedir. 

İngiliz tahrikçilerinin 
bugün tatbik etmekte ol -
dukları çember politika • 
sında bahis mevzuu, Bri -
tanya'nın makul ve hakiki 
menfaatleri değil, sadece 
orta Avrupa devletlerini e
zip onlara boyun eğdinnek
tir. Nitekim, Çemberleyn'· 
in, bugünkü nutkunda, bal -
kanlardan bahseden kısım 

da bunu isbat etmektedir. 
Balkanlarda emniyeti tesis 
etmek vazifesini, Britanya· 
lılara kim verdi ? 

Fölkişer Beobahter 

fena makaadm kurbanıyım sanki? Hiç ... Bir kere 
parasızlığm büsbütün tesirsiz olduğunu nasıl söyle
rim... Her ıeyin baılangıcı o... Sonra içimdeki bu 
melun ıeytan... Her ıeyi imkansızlığı nispetinde 
bana cazip gösteren beni olmıyacak ıeylerin hasre
tiyle kavuran bu korkunç his... Ben ki bütün öm
rümde hiç bir maddi arzu duymamaiı kendime gu. 
rur vesilesi yapmak iaterdim... Bir kadm çorabı. .. 
Aman yarabbi ..• Bir çorap ..• Hayır •.•. Böyle değil ... 
Ben çorap filan istemedim ... Orada garip, benim e
limde olmıyan bir fey oldu •.. Parmaklanmm teri ... 
lnsanm avucunda kayboluverecek kadar ince bir 
fey ... Peki ... Neden yerine bırakmadım? ... Muhak
kak ki ruhumun benim gözümden kaçacak kadar 
uzak köıelerinde bir ıeytan saklı... Beni oyuncak 
gibi kullanıyor ... Bunlan Macide'ye nasıl anlata• 
yun ••• Suratıma tükürüverir... Fakat bu olur mu? 
Her hangi bir ıeyi ondan saklamak doğru mu? Ben 
niçin onu alıp buraya getirdim? Ruhlanmızm ayn 
tarafları kalacak olduktan sonra niçin bu külfete 

airdim ve onu neden bu derdin içine soktum ••• " 

Dütünceleri dağılmağa, manaaızlaımağa baıla· 

ınıftı •• Bugiinkü hadiselerden sonra kafasmm doğ

ru dürüst itliyecek hali yoktu. Batını kaldırdı ve 
hi.li. kinemm avuçlan içinde duran ellerini çekti. 
Gözleri karanlığa alııtığı için timdi kamaııyordu. 
Biru böyle durdu. Sonra yurgun yorgun kanama 
baktı va biç beklemediği, bu kadar vukuattan son· 
ra bu ruh hali içinde imkinaız buldufu · halde yü. 
zündeki adalelerin kımıldamak ve gülümsemek is
tediklerini f arketti. Kendini ılık bir suya bırakır ai• 
bi bu arzuya tealim oldu. 
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BOGAZLAR HAKKINDA 
ULU~S~~~~~~~~~~~~~~~-:-~-:-~~~~ ~----------------------------------~~~~~~~~--~~~--~~~ 

Bütün şehir donandı 
____ .... ____ _ 

1 Günl(L Möntrö'nün koyduğu 
hükümler değişmemiştir Buaoö'""iRkara·;e1a·· .. ·ya·pııaca k Yirminci yıl biterken 

Yirminci yılı tamamlıyor ve yir· 
mi birinci yıla giriyoruz: Atatürk'· 
ün Samsun'a ayak basmaaiyle ba§
lamı§ olan milli mücadele bu yaı• 
tadır. , 

• 

lstanbul - Edirne 
Edirne - İstanbul 

bisiklet koıusu 
-

Bugünkü büyük 

koşunun programı 
di İ~t:ın~ul, 18 a.a. - Evelcede bil
rdığımız gibi yarınki cuma sabahı 

~aş~ıyacak olan İstanbul - Edirne, 

1 dırne - İstanbul şehirler arası bisik
et Yarışına muhtelif on iki bölgeden 
~~ b.isikletçi iştirak etmektedir. Bu 
~Y~k Yarışa iştirak edecek bisiklet -

~ l~ın sıhi muayeneleri dün beden 
ğ~~ ~Ycsi İstanbul merkezi direktörlü 

un e Yapılınıştır. Yarış, yarın sabah 
aaat tarn 7 30 d 

k • a Topkapı'dan başlıya-
ca tır. Tabın· d·ıd·ğ· .. ··sa bıkJ ın e ı ı ıne gore mu -
Ç ar, saat 9 da Si!ivri'den, 10,30 da 

orlu'dan, 12,30 da Lüleburgazdan 
~eç.ecekler ve 15,30 dan itibaren de 
dırneye girmiş bulunacaklardır. 

Bu büyük yarışın dereceleri şu su
retıe tayin edilecektir · 

.İki etapta koşulmak üzere tertip 
edılrniş b 1 b. . · u unan bu yarışın ırıncı e-
tabı olan Edirne'de müsabıkların mu-
vasalat saatleri tesbit edilecektir. Ay
lı suretle ikinci etabı teşkil eden 
stanbul'a dönüşte de gene müsabık

ların ınuvasalat saatleri tesbit edile
cektir. Bu ıuretlc her iki etabı en az 
2~rnanda koşan bisikletçi, yarışın bi-
rı .. 
ncısı olacak ve ondan sonra gelen -

ler ·· • :rnuteakip dereceleri alacaklardır. 
Bu tasnif ayrıca bölge takımları 

arasında da aynı suretle yapılacak
tır. Bölge takımları dörder kişiden i
barettir. Takım tasnifinde, takımlara 
dahil olup isimleri evelce bildirilmiş 
ilk üç. k ·· • • ·-- • ...,p,_,.. 'hH'tit"eD 

oşucunun saat y eKunu esa,p 
edilecektir. 

Yarışta gerek ferden, gerekse ta
kım halinde verilecek mükafatlar §Un 
lardır: 

l (Ba~ı 1 iDci sayfada) 
nun Karadenize· de şamil ol\ıp olma
dığı hakkında bazı mütalealar serd~
dilerek Çemberleyn'in Karadenıı 

bayram programını yazıyoruz 
hakkındaki ifadesinin müphem oldu
ğundan ve müşarünileyhin Balkan 
devletlerinin bu emniyet cephesine da· 

1 hil olmalarına ehemiyet verdiğinden 
bahsedilmektedir. 
Balkan devletlerinin tamamen 

birleımesi 
Sof ya, 18 a.a. - Hususi muhabirimiz 

bildiriyor : 
Bulgar matbuatı türk - ingiliz an • 

!aşmasının ehemiyeti mahsusası oldu
ğunu ve sovyetlerin bu anlaşmayı tas
vip etmesi de sovyet - ingi!iz anla.ş::ıa~ 
sının intaç edileceğine delalet ettıgını 
ve bu anlaşmanın balkanlarda müessir 
olacağına ve belki Türkiye ile balkan 
devletlerini tamamen birleştirmek i · 
çin bir teşebbüse geçmesine imkan ve
receğini yazmaktadır. 

Bir alman gazeteıinin alman 
zaviyeıinden mütaleası 

Berlin, 18 a.a. - D.N.B. ajansı bil-
diriyor : . 

Berliner Börsen Zeitung gazetesı 
"balkanlarla katı münaı;ebat,, başlığı al 
tında yazdığı bir makat.ede :~r.ki~:. -
nin harici siyasetindekı degışıklıgın 
neticelerini tetkik etmektedir : 

Bu gazete, bazı türk gazetelerinin 
ve ricalinin birden bire Almanyaya 
karşı giriştikleri neşriyata cevap ve
rerek alınanların vaktiyle türk toprak 
Jarına münhasıran boğazları ve eski 
türk imparatorluğunu müda~aa iç.in 
girmiş olduğunu yazıyor ve dıyoı:: kı : 
"Şimdi bu aynı türk memleketı bu 

aynı alman dostundan birden bire 
korkmak lüzumuna kail oluyor. Bu 
dost alman ne Suriyeyi ilhak ederek 
zenginleşen dost ne de bugün Filistin 
ve İrakta bulunan dost değildir. Keza 
umumi harpten sonra yorgun ~~r v_a -
ziyette bulunan Ttirkiyeni~ iıze.rıne 
komşusunu saldırmıya teşvık etmış o· 
lan da o değildir. • . 

Madem ki türk gururu, türk mil~etı. -
ni Parisin bir mahallesinde cebrı. b~r 

·• · ·- -ı:ı "'t"l'"lc JqtJ
yenleri affetmesini bilmiştfr, ken~ı~ı-
ni heyecan anında ingiliz sistemı_nın 
içine atan şayiaların da asılsızhgını 

anlatmakta gecikmiyeceği ümit olu-

1 · k d a terilere fasıla verilecek ve 15 den 19 Mayıs, gençlik ve spor bayramı j teriyle spor kulüp erı ve yu aq a Y 
bugün memleketin her tarafında bü - zılı ?ando.~ar ~.~~n?azarın a m~vcu k S h 

16 30 
S d t 16.30 a kadar yüksek okulların spor 

yük ve heyecanlı tezahürlerle kutlana- krokıye gore yuruyuşe geçmek uzere gösterileri yapılaca tır: ~ a · . 
cak, Ebedi Şefin vatanı kurtarmak ü- erlerini almış olacaklardır. dan itibaren beden t~:bıy~sı ge~el dı
zere Samsun'a ilk çıktığı günün yıldö- y 9 _ Saat (8,45) de orta, lise meslek rektörlüğü Ankara bolgesı emrıne ve-
nümü, kendisinin emanet ettiği gür - ve yüksek okullarla spor kulüplerı rilecektir. . uı 
büz ve yavuz gençliğin güzel tezahür - mümessillerinden beş kız ve beş er ·ı 19 - Y~rüyüş, Halk.e~ı ve ık~s 
!erine vesile olacaktır. kekten miirekkep bir heyet tertip ko- meydanlarıyl.e aah.~ya gırış ve ç ş 

Bu münasebetle şehrimizin her ta - mitesinden bir zatın başkanlığında mevcut krokıye gore olacaktır. .. .. 
rafı baştan aşağı donanmıştır. Ankara- Etnoğrafya müzesine giderek Ebedi 20 - 19 Mayıs 1~39 cu~. gu.n~ 
da tatbik edilecek kutlama programı Şef Atatiirk'ün muvakkat kabrine bir Halk Spor ve gençlık teza?url~rı~ı 
şudur : çelenk koyacaklardır. görmek üzere Stadyoma. davetlıdır. 

1 _ Ebedi Şef Atatürk'ün Türk 10 _ Saat tam (8.30) da okul tale - Stadyoma gele~e.~ler nı?ayet s~a~ 
vatan ve istiklalini kurtarmak üzere besi ve sporcular aşağıdaki tertip da- 9.30 a kadar trıbunlerdekı yerlerını 
Samsun'dan Anadoluya ayak basma - bilinde Samanpazarından hareket e - almış olmalıdırlar. .. .. 
siyle Milli tarihimizin ~eni. v~ mesut decekler ve Çocuksarayı , Anafartalıır 21 - Ankara Radyo.su o gun toren 
devrini açan ve Türk Mılletının kur - caddeleri yoliyle Ulus meydanına ge· °.':aha~lin~e .. esaslı . t~r.tıbat alacak ve 
tutuşuna, Türkiye Cümhuriyetinin ku leceklerdir. Ulus meydanındaki Zafer torenı butun tafsıla~ıyle yurdun her 
ruluşuna kutsal bir başlangıç ol~n .19 Anıtına alayın önündeki çelenk konu- tarafına neşredecektır. .. _ 
Mayıs günü Yurdun İstiklal ve ıstık- Iacak ve kıtalar abideyi selamlayacak 22 - 19 Mayıs 19.39 cu°.':8 .~un~. akşa 
bali kendisine emanet edilen T ürk tar ve durmadan yiirüyüşe devam e - mı Ankara Halkevı ~u gunun y~ksek 
gençliğinin "Spor ve Gençlik Bayra- deceklerdir. Alay Büyük Millet Mec- manasinı tebarüz ~.ttırecek mahıye~te 
1111

,, dır. Bu büyük bayrama rastlıyan lisi önünden Akköprü yoliyle Stad· konferans, spor musabakaları ve eg -
19 Mayıs 1939 cuma günü, yurdun her yoma gidecektir. Ienceler tertip edec~ktir: . 
yerinde olduğu gibi Ankara'da da bü- Yürüyüş şu sıra dahilinde yapıla - 23 - Beden terbıyesı genel dırek-

caktır. törlüğü Ankara bölgesi ve Ankara o-yük törenle kutlanacaktır. , 

1 
2 _ 19 Mayıs 1939 cuma günü sa - kullar spor yurdları futbol ve at e -

bahtan itibaren Ankara'daki resmi ve B~inc~et~~~~i Tüm Bandosu. tizm birincilerine o gün kupa ve ma-
hususi bütün müesseseler, apartman- dalyalar verilecektir. 

2 - Çelenk kıtası. 24 - 19 Mayıs 1939 ak~ı musiki tar, evler, Parti ve Kurumlar binala-

'} 3 - Bayrak kıtası. Koro heyeti radyoda milli marşlar ve rı, mağaza ve dükkanlar, bütün nakı memelekt türküleri aöyliyeceklerdir. 
vasıtalarının iç ve dışları Türk ve /kinci grup: Ankara radyosu spor ve gençlik bay-
Parti bayrakları, kırmızı beyaz kor - 1 _ l\,unatız Alayı Bandosu. 

k 1 ramı için ayrıca hususi bir program delalar ve defne dallariyle süslene - 2 :- K:z orta, lise ve ın.:sı..:t{ o u - tatbik edecektir. 
cek, mag ~ azalar vitrinlerini bu bü- tarı talebesi. 

25 - Bu programın alakadar daire-yük bayramın manasını tebarüz etti - d 
· d k Oru··ncu·· grup: lere gönderilmesi ve gazeteler e neş-recek şekilde tertip ve tanzım e ece - :r 4 d 

terdir. Bandosu. ireler ve hususi müesseseler bu prog-17 ve 18 Mayıs 1939 günlerinde bü-
ı - Müstakil Jandarma Taburu ri tebliğ mahiyetinde olup resmı a -

1- ·· 2 _ Erkek orta, lise ve meslek o- ramı alınca ve gazetelerde okuyunca tün okullarda tedrisat bu önem ı gu -
f d kulları talebesi. kendilerine düıen ödevleri vaktinde nün hususiyeti mevzuu etra ın a ce -

b ·· .. yapacaklardır. reyan edecek, talebeye u gunun Dördüncü grup: 26 _ Bu törene ait inzibati tedbir-
Spor ve Gençlik Bay~amı olarak ~a - ı - Harp okulu Bandoı;u. }erini Emniyet direktörü, merkez ko-
bul edilmesi sebeplen, beden terbıyc- 2 _ Yu.' ksek okullar talebesi. 

· mutanı, Jandarma alay komutanı, müs si ve sporun lüzum ve ehemiyetı, 19 

·· B · • takil jandarma taburu komutanı ve Mayıs gününün manası ve o gün un e§ıncı grup: k . . 
inkilabımızdaki büyük değeri izah o- ı - Ankaragticü an osu. · B d Çankaya kaymakamı müştere en ıttı-

1 d . k haz ve tatbik edeceklerdir. 1 unar..aktır. 18 Mayıs 1939 akşamından 2 - Beden Ter biyesi gene ıre -
it ibaren de şehıru1; ...... ı.-~ .1-J:""- lvuuı;u l\nıtara uo1ı;1;ırtne bağlı spor 
caktır. kulüpleri. 

3 - Ankara Belediyeı>ince hazırla- Her grubun arasında yirmişer met- Mevludü şerif 

Milli mücadele? 
Tarih bakımından milli mücade· 

leyi şöyle tarif edemez miyiz? Ci
han hirbinde mnğlUp olan osmanlı 
imparatorluğu - imzaladığı Mon• 
dros mütarekenamesinin hükümle• 
rine dayanılarak, ve galiplerce ön
ceden kararla§tırılmıı bir plan tat• 
bik olunarak - parçalanmağa ba§
lanınca, Ana yurtta, imparatorlu
ğun bütün gerilik amillerinden mü
nezzeh müstakil bir devlet kurmak 
maksadiyle milletin baıına geçen 
Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Pa• 
ıa'nın giriıip müsbet neticeye eriş
tirdiği kurtuluı hareketleridir. 

Fakat milli mücadele böyle ta-' . riflere sığar mı? O, her çeııt vasıta 
ve imkanlarından tecrit edilmiı bir 
milletin bütün bir husumet alemine 
pervasızca kar§ı koyması; ıstırap~ 

ları ve kahramanlıklariyle, yirminci 
asırda inanılmaz bir efaane yarat -

' 4 • 

ması medeniyetin maddi ve manevı 
bütün silahlarını en medenilerden 
daha iyi kullandığını isbat ederek 
layık olduğu mcvkie çıkması; muci
zelerin unutulduğu bir çağda ta
hakkuk eden bir mucize; millet bir
liğinin kudretine en yeni Örnek; ta
rihin bir harikasıdır. Lakin, milli 
mücadeleyi bu suretle de anlatmak 
kabil değildir. Onu en iyi tarif ve 
izah etmi§ Olan'ı bir defa daha din
liyeceğimiz gündeyiz: Nutku oku· 
yunuz; 1919 sene.si mayısının ı.~ un

cu günü Samsun' a çıktım, cumle
sinden başlayarak ey Türk istikbali
nin evlôdıl l§te; bu ahval ve §erait 
içinde dahi vazifen; Türk istiklôl ve 
cümhuriyetini kurtarmaktır! Muh
taç olduğun kudret damarlarındaki 
asil kanda mevcuttur, cümlesiyle 
bitirinciye kad r okuyunuz. Ancak 
o zaman milli mücadelenin ne oldu
ğunu, nnıul bölünmez bir kül te§okil 
ettiğini İyice anlarsınız. 

Yirmi sene cvel, bir 19 mayıs 
günü - bugün - Ebedi Şef, milli 
mücadeleye ba lamak üzere Sam
aun' a çıkmı§lı. Her §eyin batlangıcı 
olan gençlik, milli mücadelenin 

Ferdi birinciye: Miel marka 
motosiklet. 

nabilir. 
veto - Bu sistemin hesaplarında Türkiye 

nan dövizlerle Stadyom ve Ankara'- re mesafe bulunacak polis süvari 
daki büyük caddeler, meydanlar süs - kıtaları yürüyüş kolunun sağ ve so -
lenecektir. !unda yer alacaklardır. 

Kimya taburu bölilk komutanların
dan önyüzbaşı bay İhsan'ın ruhuna 
ithaf edilmek üzere yarınki cumartesi 
günü saat 16 da ikindi namazını mü -
teakip Hacıbayram camiinde meJUdu 
şerif kıraat edileceğinden arzu buyu
ran zevatın camide bulunmalarını ri-

bati angıç tarihi olan l 9 mayıs gü -
nünü kendine bayram günü yap• 
mı§tır. Atatürk'ün doğum gÜnü de 
19 mayıs değil midir? Kurtuluıun 
bütün sembolleri bugün bir arada, 
fakat yalnız O aramızda değildir. 
Hayır. O'nun büyüklüğünden af 
diliyerek taahih edeyim; aramızda, 
ruhumuzda, vicdanımızdadrr. Ve 
en büyüğümüzden en küçüğümüze 
kadar hepimiz onun yanında ve 
yolundayız. İtte, 19 mayısı bugÜn 
bir daha kutluyoruz ve dünyalar 
durdukça aynı fevk, aynı ne§e, aynı 
heyecanla kutlıyacağız: 19 mayıs 
O'nun zihninde ebedi Türk Cümhu
riyetinin doğduğu gündür. 

Ferdi ikinciye : Süperspesial 
:rnoto marka bisiklet. 

balkanların ingiliz kontrolu altına gir 
oto - mesinde bir hareket noktası olacak -

Ferdi üçüncüye: Saatli Kronometre 
~erdi dördüncüye: Bir çift buvayye 
lastik. 

tır. _ . 
Filhakika, İngiltere şimalde ingılız 

4 - Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 da 11 - Yürüyüşe iştirak edecek okul 

Takım halinde derece atacak böl -
gelere de üçüncüye kadar kıymetli bi
rer kupa verilecektir. 

_ Polonya anlaşmasiyle balka~ an~an -
tının bir azası olan Romanya uzerınde 
ve cenupta ingiliz - Tü~kiye _ anla~?1a
ıile balkan antantının dığer azası uze
rinde tazyikte bulunmaktadır. Bu e -
melleri isbat eden cihet, Türkiytnin 
katt adımını atmadan evel balkan an -
tantının birleşik azasiyle istişarede ~u 
Junmasını İngiltere'nin kabul etmemış 
olmasıdır. Halbuki balkan paktının 

ikinci maddesi mucibince Türkıye 
böyle bir istişarede bulunmıya mec -
burdur, çünkü türk - ingiliz ittifakı bü 
tün balkan memleketlerinin menfaat -
terini alakadar eder. 

Samsun'da karaya çıktığı saat yedide talebeleriyle, spor kulüplerine bağlı 
yirmi bir pare top atılacak ve fabrika- gençler muayyen vakitte Satdyomun 
lar, lokomotifler, otomobiller düdük - Şeref kulesi arkasındaki dış sahaya 
Ierini, kornelerini, bir dakika çalarak gelmiş olacaklar ve orada krokideki 
bu tarihi anı Ebedi Şefin ve onun em yerlerini almış bulunacaklardır. 
rinde Milli Şeref ve istiklil için aziz 12 - Saat tam (10) da Alay başta 
canlarını seve seve feda eden şehitle- Cümhur Başkanlığı Bandosu olduğu 
rimizin kahraman hatıralarını anacak halde yukarıdaki yürüyü§ sırası da -
tar ve bu anda herkes olduğu yerde bilinde Stadyomun şeref kulesi altın
durarak ihtiram vaziyeti alacaklardır. daki kapıdan Stadyoma girerek pistin 

ca ederiz. 1779 

Bu rnükafatlar ·haricinde olarak, 
her iki etap içinde ve müsabıklarca 
~l~rn olmıyan muhtelif yerlerden bi 
rıncı olarak geçeceklere de, bisiklet 
acenteleri tarafından konulmuş muh
telif güzel hediyeler vardır. 

BUGÜN---~ 

5 _Türk Hava Kurumunun Türk sağ tarafını takip ile Şeref Tribünü U US 
Y eni•ehir L aine.nıaaında kuşu teşkilatına bağlı tayyareler saat önünde geçiş resmini yaptıktan son - T 

14,30 - 16,30 - 18,30 - 21 de 

Bu yarışa iştirak edecek koşucula
rın, geçecekleri yerlerde tanınmala -
rını temin maksadiyle - mensup ol -
d~.kları bölge adiyle isimlerini ve 
rnusabaka numaralarını gösterir cet
vel aşağıya derecdilmiştir: 
Bölge Koşucunun Müsabaka 

Türkiye İngiltere ile yaptığı anlaş
ma ile balkanlardan ve dolayısiyle Av
rupa'dan bizzat kendi kedisini ihraç 
etmiş olmuyor m~ ? lşte ~.ürkiyenin 

7 de havada ve şehrin üstünde bulun- ra yürüyüşe devam ederek kale direk 
mak üzere cevelanlar yapacaklar ve bu leri arkasından yeşil sahaya girecek -
büyük günün manasını tebarüz etti - ter bayrak merasimi yapmak üzere 
ren vecizeleri liavi matbu kağıtları a- krokide gösterilen yerlerini alacaklar 
tacaklardır. Okulların ve spor kulüp- dır. 

terinin tehir dahilinde yürüyüş yapa- 13 - Yeşil sahada toplanan talebe 
cakları saat (8.30) dan (10) a kadar ve sporcular müzikanın i~tirakiyle hep 
ve öğleden sonra tayyareler havada beraber istiklal marşını söyliyecekler 
muhtelif gösteriler yapacaklardır. ve bu sırada Şeref kulesine ve Stad-

Denizalll 
D-1 adı adı No. -

Ankara 

" 
" .. .. .. 

Balıkesir 
.. 

Bursa 
,, 

" .. 
" Çanakkale 

Denizli 
Edirne 
Eskişehir 

,, 
" .. .. 
,, 

Kocaeli .. 
" .. 

Konya 

" 
" İstanbul 

" 
" 
" İzmir 
.. 
tt 

" Manisa 

Orhan Suda 
Nuri Kuş 
Nazmi 
Osman 
Alaettin 
Kerim 
Mehmet 
Sabri 
Hikmet 
Hasan 
Ahmet 
İhsan 
Bekir 
Mustafa 
Halit 
Mehmet 
Osman 
Faik 
Faruk 
Zekeriya 
Hasan 
Halil 
İbrahirn 
Mitat 
Şükrü 
Vahdet 
Ahrnet 
Hüssam 
Abdullah 
Lambo 
Mihal 
Agop 
Anastas 
Bayram 
İsmail 
Nihat 
Süleyman 
İsmail 

50 
49 
45 
47 
46 
48 
3 

16 
14 
10 
12 
18 

1 
39 

7 
28 
31 
34 
33 
35 
30 

2 
29 
24 
25• 
26 
42 
43 
44 
23 
8 
5 
4 

19 
20 
21 
22 
6 

kendi kendisine ıhdas ettigı mesele -
nin esası ... Türkiyenin gösterdiği te -
sanütsüzlük karşısında, balkan antan -
tı balarının, bidayette balkan istikla -
r . · b" ük limitler vermiş olan bu ı ıçın uy 

1 
.... d 

antantın ecnebi menfaat er .Y~zu~ ~n 
mahvolmasına mini olmak ıçın but~n 
balkan meselesini kati olarak tetkık 
etmek mecburiyetinde kalacaklarına 
şüphe yoktur. 

Halk opereti geliyor 
İatanbul, 18 (Telefonla).- Ha~k o -

pereti çok geniş bir kadro ıle y~nı.~a
car bale heyetiyle birlikte bug.un ogle 
treniyle Ankaraya hareket ettı. Ope -
ret Ankarada on gün kalacaktır. 

,:!11111111111111111111111111111111111111~ 

- -
~ 390 liraya a -

6 - 19 Mayıs 1939 cuma günü An - yomun diğer &erenlerine çekilecek o
kara Stadyomunda büyük mikyasta lan bayrağımızı selamlıyacaklardır. 
Gençlik ve Spor gösterileri yapılacak 14 - İstikıat marşı ve bayrak keşi
ve bu gösterilere aşağıdaki adları ya- desini müteakip Maarif Vekili Ha -
zıh orta ve meılek okullariyle yük • san - Ali Yücel tarafından bütün Tür
sek okulların talebeleri ve Beden Ter kiye için tören açılış nutku verilecek 
biyesi genel direktörlüğü Ankara böl- tir. Bunu bir kız talebenin nutku ta -
gesine bağlı spor kulüpleri iştirak e- kip edecektir. 

deceklerdir. 15 - Nutku müteakip erkek talebe-
A - Kız orta, lise ve meslek okul - nin kumandasına memur Beden Eği-

ları talebeleri. timi öğretmeninin hitabiyle bütün 
B - Erkek orta, lise ve meslek o- gençlik ve halk "Türk ulusu ve onun 

kulları talebeleri. aziz ve büyük Milli Şefi İsmet İnö-
C - Harp okulu, Gazi Terbiye Ens nü" adına üç defa "Sağ ol,, nidasiyle 

titüsü, Ziraat Enstitüsü, Siyasal Bil- şeref tezahürü yapacaklardır. 
giler okulu, Dil Tarih, Coğrafya Fa- 16 - Şeref tezahüründen sonra 
külteai, Konservatuvar talebeleri. Cümhur Başkanlığı Bandosunun işti-

D - Beden Terbiyesi genel direk - rakiyle Ankara Koro heyeti ve bütün 
törlüfü Ankara bölgesine bağlı spor gençlik (Dağ başını duman almış ... ) 
kulüpleri. Marşını söyliyeceklerdir. 

7 - Törene iştirak edecek bando ve l 7 - Bu marşı takiben sahada ya!-
muzikalar unlardır: nız kız talebe kalarak hep birlikte ve 

A - Cilmhur Başkanlığı Bandosu. öğretmenlerinin kumandasında beden 
B - Sekizinci Tüm Bandosu. hareketlerini yapacaklardır. Kız tale-
C - Harp Okulu Bandosu. beden sonra erkek talebe de öğretmen 
D - Muhafız Alayı Bandosu. !erinin kumandasında beden hareket-
E - Müstakil Jandarma Taburu lerini yapacaklar ve sonra da yüksek 

: Bandosu. ukullar aşa~ıda sıra dahilinde beden 
: F - AnkaragilcU ıpor kulübü ban- hareketi ve spor gösterileri icra ede-

~NEW-YORK sergisine~ - ---- 13 gün New • Y ork'ta -- 2 gün Paris'te E dosu. ceklerdir. -
2 aün Bükret'te S_ Cümhur Baıkanlığı bandosu şehir A - Harp okulu talebesinin beden 

• içindeki ylirüylite ittirak etmiyecek- hareketleri. 
1 gün Roterdam' da : ' yalnız Stadyomdaki geçit resmi ve is- B - Gazi Terbiye Enstitüsü talebe 

---------

Baştanbaşa türkçe 

Gençlerin beğeneceği 

Askerlerin göreceği 

Herkesin seveceği 

Kahramanlık destanı 
İlave olarak: 

DÜNYA HAV AD1SLER1 

(Hitler'in ellinci yılı, İlpanyaya 
giden alman filosu, Sevil'de 
Frankoya meraaim, Romanya Ha
riciye Nazırı Londra'da, Ruz
velt'in nutku, tehlikeli bir oto-

mobil yarııı ve saire). 

Numaralı yerlerinizi gündilzden 
Fazla tafsilat için § tikıat martının ve diğer marşların söy sinin spor gösterileri. 

- lenmesi bu bandonun ittirakiyle ola- C - Harp okulu, Siyasal Bilgiler 12,15 matinesinde 1 § y eniıehir ULUS ıinemıumda§ cakhr. Şehir dahiHndeki ylirliyUı di - okulu. Zfraat en•titüsü talebesinin AŞK VE ŞÖHRET 
: Sait Çelebiye müracaat ;: ğer bandoların refakatiyle yap>laeak - spor gösterH•d. H B 
E 7055 : tır. 18 - Okullar beden hareketleri gös ••• ,, 111111 ,,,, 11~1~11 ~~~ 11111 11111 - - 8 - 19 Mayıs cuma günü saat (8) terilerine saat 12.30 a kadar devam e- '9 
;111111111111111111111111111111111111111" de törene iştirak edecek okul talebe - dcceklerdir. 12.30 dan 15 e kadar gös- 111•••••-

kapatınız. 

Tel. 2193 

Bir hatıra: Samsun'daki Halke
vinde Atatürk'ün yazı odasında, 
maaa üatünde, ıu yazıyı okursunuz: 
"Saat aekizi çeyrek geçiyor. Yazı 
odasındayım. lamet Paıayı bekler
ken bu satırları yazıyorum.,, "Sam
sun'a üçüncü defadır geliyorum. 
ilk geliıim malumdur. Tarihi gözü
mün önünde, büro Üstünde duran 
uzun sigara kutusunun kapağmda 
okuyorum: 19 mayıs 1335. Ondan 
sonra bir defa daha gelmiıtim. Tak
riben dört aenc evel. Bu geliıimin 
tarihini yukarıda teabit ettim. lamet 
Paıa geldi. Y nzıyı bırakıyorum.,, 
Sayfanın batında, "Samsun 16 ey
lul 1928 tarihi, ve altında M. Kemal 
imzaıı vardır. 

Gazi M. Kemal ve ismet Pa§a, 
Atatürk ve lnönü... Bir ıefin eseri 
öteki tefin elindedir. Y anyana ve 
el ele yürümüı olan bu iki büyük in
sanla Samsun'a çıkıı devam edi
yor. Ne mutlu bize; evet, ne mutlu 
bize ki Mustafa Kemaller de bu
gün yirmi yaıınd dırlar. 19 mayı
sın zamanlar öteıine kadar devam 
edeceğine bunlardan kuvetli delil 
olabilir mi 1 

Na8Uhi BAYDAR 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. - -- -- ------- NATTA'nın ---- -- -----Tertip ettiği büyük --- --- NEW-YORK -sergısı : -- -- -: Seyahatine hareket için : - -: az zaman kaldı : - -: Tafsilat için : 

: Yenitehir ULUS sinemasında: - -§ Sait Çelebiye müracaat : 

= 7056 -
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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por ve Beden Terbiyesi 
B 1 R Y I L İÇİNDE BAŞAR !LAN İ Ş L E R 

Devlet sporu eline aldı 

Ve 
Beden terbiyesi Genel Pi rektörlüğü 

sporda mühim işler başardı 
Bugün spor ve gençlik bayra

mını kutlamağa hazırlanır -
ken, geçen bir yıl zarfında, spor ve 
beden terbiyesi sahasında, gençli -
ğin neler kazandığını bir kere göz
den geçirmek faydalı olur. Hiç şüp
hesiz geçen yılın en büyük kazancı 
Büyük Millet Meclisinin 29 haziran 
1938 tarihli celsesinde kabul ettiği 
"Beden terbiyesi ve spor kanunu" 
olmuştur. Bu kanun yurtdaşlarımı
zın fizik ve moral kabiliyetlerini 
milli ve inkıHipçı gayelere göre in
kişafını temin edecek olan oyun, 
jimnastik ve spor faaliyetlerini sevk 
ve idare etmek maksadiyle çıkarıl -
mıştır. 

Kanunun hükmü derhal yerine ge
tirilmiş ve Başvekalete bağlı, hük
mi şahsiyeti haiz olan "Beden terbi
yesi genci direktörlüğü" teskil edil
miştir. 

T eşkilôtın çalışma 

esasları 
"Birimiz hepimiz ıçın, hepimiz 

birimiz için" sturunu kabul etti -
ğimize göre, vletin kendisinin bir 
cüzünü teşkil den fertlerin fizik ve 
moral kuvetir ı murakabe etmesi ka
dar tabii bir l:a olamaz. Devlet bu
na istinat ed r k gençler için ku -
lüplere girme ı ve boş zamanların -
da beden terb sine devam etmeği 
mecburi kılmı e bir nizamname ile. 

tayin edilecek aştaki vatandaşları 

spor mükellef tine tabi tutmuş • 
tur. 

Uludağ'da kayak •poru 

Her zaman, h yerde ve her hare
kette tam mana ıyle disiplin temini 
için icap eden tedbirleri almıştır. 
Ferdin sıhati, tenasübü, güzelliği 

yurt müdafaası kımından lüzum
lu ve zaruri oldı u içindir ki devlet 
bununla kendis alakalı görmüş 

ve beden terbiy i teşkilatının bu
na göre organiz dilmesini düşün
müştür. 

Kanun isimler ir, iki ile sayılan 
mahdut şahıslar tiştirmek gaye -
siyle hazırlanma ştır. Bütün genç
liği orta derece en yukarı çıkar -
mak gayelerin b'" nda görülmüş -
tür. 

Devlet yurtdaş porla alakalan-

dırınağı dutUnUrkcn ılıca iki ga
yeyi göz önünde bulundurmakta -
dır. 

1 - Yurtdaşın sıhatli, kuvetli, 
müteşebbis ve dürüst ahlak sahibi 
bir sportmen olması, 

2- Yurt müdafaasına kendisine c 
manet edilen cümhuriyet ve inkil5bı 
ve yurt istiklalini korumağa mukte
dir yılmaz, çabuk karar verir, çabuk 
icraata geçer, yurt menfaatini her 
menfaatten üstün tutar, yurtsever o
larak yetiştirmek. 

Bu göye üzerinde 

Büyük meclisce kabul edilen ka· 
nun hükümlerini yerine ge -

tirmek gayesiyle teşekkül eden be
den terbiyesi genel direktörlüğü 

gün geçtikçe daha kuvctle taazzuv 

Kır ko§uları bCJ§langıcından bir görünü§ 

etmekte ve unucsınc du§en vazıte -
leri yerine getirmektedir. 

İlk iş olarak merkez istişare he -
yeti teşkil edilmiştir. Bu heyete 
memlekette spor bilgisi ve ihtisası 
tanınmış zevat tayin edilmiştir. İlk 
toplantısını 17 ikinci kanun 1939 ta-

rihinde Türk Hava kurumunda yapan 
merkez istişare heyeti ondan sonra
ki müteaddit içtimalarında kanu -
nun kendisine verdiği sal5hiyetler 
dairesinde kararlar almıştır. 

Meust bir hadise olmak üzere, he
yetin 21 şubat 1939 tarihli ikinci 
toplantısına başvekil Dr. Refik Say
dam'ın reislik ettiğini kaydetmek 
iktiza eder. Başvekilimiz bu içtima
da şu veciz sözlerle teşkilata direk
tif vermiş oldu: 

"- Bendeniz her vakit spor iş
lerinin böyle güzel, bilhassa sı
hat meselesiyle muvazi yürüme
sini ve böyle bir çerçeve içerisi
ne alınmasını isterdim. Sıhiye 

Vekaletinde bulunduğum zaman 
bu işle çok meşgul olmuştum. 

Hatta spor hekimliğini alakal~
dıran birkaç kitabın da tercüme
sine başlamıştım. Öyle zannedi
yorum ki bunlar bitmiş olacaktır. 
Benim en büyük derdim, 12 - 17 
yaş arasındaki gençliğin neşvü

nemasında muzır olan sporlarla 
meşgul olmaları idi. 
Görüyorum ki, bunlar yoluna 
girmektedir. Bu hususta .<;ayın 

generali tebrik ederim. Ve me-
saisi sebkeden arkadaşlara mu -
vaffakiyet dilerim. işte benim 
senelerdenberi istediğim bu idi. 
Memnuniyetle görüyorum ki, bu 
işler yoluna girmektedir. 
Yardımıma ihtiyaç olan husus
larda emrinize amadeyim. Bek
lediğiniz yardımların başında 

bütçenin geleceğini tahmin edi
yorum. Bu hususta da yardımla
rımı yapmakta hiç bir zaman te
reddüt etmiyccegım. Çünkü, 
memleketin istikbalini tevdi e
deceğimiz gençliğin sıhat ve ku
veti ve yurd müdafaasına hazır
lanması için azami yardımı yap
mak vazifemizdir. 
Çalışmalarınızda muvaffakiyet
/er diliyerek yerimi generale 
terkediyor ve işime gidiyorum.,, 

Merkez istişare heyeti ilk toplan-
tısındanberi genel direktörlükçe 
arzedilen işleri tetkik ve müzake
re etmektedir. Bu arada kanunun 
tatbikine mütedair nizamname ile 
sahalara takımların ne suretle çı· 
kacakları ve diğer merasim hakkın
daki talimatı kabul etmiştir. 

Yine Genel Direktörlük tarafın
dan hazırlanan şu talimatlar bugün
lerde müzakere edilmektedir: 

Muvakkat hesap ve alım satım 
talimatı, teftiş talimatı~ Kulüpler 
talimatı sporcuların sıhi muayenele
rine ait talimat, Takımların karşı
lama ve uğurlama talimatı, Tescil, 
müsabaka, ceza, mükafat talimatı , 
Memleket içinde ve dışında yaban
cılarla yapılacak temaslar hakkın
da t alimat, Atış talimatı, Hakem 
komitesi talimatı, Hususi beden 
terbiyesi mektepleri jimnastikhane 
ve salon açacaklar hakkında talimat, 
Saha ve tesisler talimatı. 

Spor çalışmaları 

B eden Terbiyesi Genel Direk
lüğü bir taraftan idare mekaniz

masının kurulmasına ve tanzimine 
çalışırken diğer taraftan da fede
rasyonlar, bölgeler ve kulüpler va
sıtasiyle geniş mikyasta spor ve 
beden terbiyesi faaliyeti temin et
mektedir. Muhtelif spor şubelerin
deki bu faaliyet geçen senelere nis
pet kabul etmiyecek bir inkişaf ar
zetmekte ve gün geçtikçe kemiyet 
ve keyfiyet itibariyle sahasını ge
nişletmektedir. 

Genel direktörlük, her şeyden 
evel bütün spor faaliyetini pro
gramlaştırmağa çalışmıştır. Hazır

lanan spor ve beden tedbiyesi pro
gramları, bütçe ve sair şartların im
kanları nispetinde tatbik sahasına 
konulmaktadır. 

Geçen bir sene içinde yapılan ve 
önümüzdeki aylarda yapılacak bu 
faaliyeti spor nevilerine göre hu
lasa ediyoruz: 

Atletizm 

19 - 5 - 19 

/ 

Beden Terbiyesi Genel Direk-
törlüğü Türk Spor Kurumun-

1an spor işlerini devraldıktan son
ra atletizm federasyonu bütün böl

gelere yaptığı tamimlerle seri kır -
koşuları tertip etmiştir. Masrafsız 
fakat atletizm için en faydalı olan 
kroslar bütün bölgelerde muntazam 
bir surette yapıldı. Bu koşularda 
en iyi derece alanlar Ankara'ya böl
ge takımları olarak geldiler. On ye
di bölge bu müsabakalara girme 
hakkını kazanmıştır. 

iki atlet genç kız 

Kır koşularından başka İstanbul, 
Ankara, İzmir ve diğer bölgelerde 
ciddi surette atletizm hareketlerine 
başlanmıştır. İstanbul'da yüksek at
lamada Polat 1,85 i aşmıştır. On bin 
metrede Rıza, 5000 de de Hüseyin 
Türkiye rekorlarını kırmışlardır. 
Ankara'da her hafta vaoılmalcta o-
· - _ .. • -·•- · · · --..aue1t<flıarına lta<iın. 
erkek yiızlerce atlet iştirak etmek-
tedir. Bilhassa kızlar ve Türkiye'
de yeni ayrılan küçükler ve ortalar 
kategorilerinde sık sık Türkiye ve 
şehir rekorları tesbit edilmektedir. 

Bu ay içinde Mısır'da birçok Av
rupa memleketleri aletlerinin işit

rak ettiği müsabakalara Türkiye de 
davet edilmiştir. Türk takımı beş 
kişiden mürekkep olduğu halde Mı

sır'a gitmiştir. İzmir, İstanbul ve 
Ankara şehirleri arasında lzmir'de 
bir kros müsabakası tertip edilmiş
tir. Bu yarışı İstanbullular kazan
mışlardır. 

Önümüzde yeni açılan mevsime 
atletlerimiz zengin bir kadro, bü
yük ümitler ve geniş bir programla 
girmektedirler. 

Atina'da yapılacak olan Balkan 

oyunlarından dönerken türk milli 
takımı Filistin'e de uğrıyacaktır. 
Ayrıca İstanbul atletizm bayramiy
le, Türkiye birinciliği ve bir ecne
bi teması olacaktır. Yeni kırılan
lardan başka bu mevsimde kırılacak 
daha birkaç rekor vardır. 

At1c ı lt k 

Ankara'da iki amatör kursu bir 
kulüpler öğretmen kursu açılmıştır. 
1 inci amatör kursunun teftiş ve mü
kafat atışları yapılmıştır. 2 inci ama
tör kursu da atışlarını ikmal etmek ü
~eredir. Kulüplerin öğretmen kur
su 22 çaptaki küçük tüfeklerle atış
larına devam etmelçledir, 

.uva~c•c• ue, vumuşane <le ve De-
nizli'de müspet faaliyet vardır. tz
mir'e Adana'ya 22 çaptaki silahlar
dan ve cephanesinden gönderilmiş
tir. Bütün bölgelerde faaliyete ge
çebilmek için ajanlar tayin edilmiş 
hareket görülen bölgelere faaliyet 
programları gönderilmiştir. 

Etimesğut'ta bir tecrübe poligo
nu açılmış Dikmen kayak evine de 
zamanında bir atış sahası açılmak 
üzere bir takım malzeme yaptırıl
mıştır. 

Poligonların planlariyle malzeme 
resimleri yapılıp basıtırılmış ve sa
ha yapılacak yerlere bu planlar da 
beraber gönderilmiştir. Bu planlar 
köy, kasaba, şehir tipleri olmak ü
zere ve beş senelik bir plana uygun 
olacak ve biribirini tamamlıyacak 
surette ihzar edilmiştir. 

Moda' da yapılan deniz yarıılarında iki ~ilteler 

Paraya ve uzun çalışmıya müte
vakkıf olan bu tesisatın ordu tüfe
ğiyle, 22 çap küçük tüfeklerle, ta
banca ve dürbinli tüfeklerle tali
matnameleri poligon, müsabakalar, 
tahminleme, mesafe tahmini, hakem 
talimatnameleri hazırlanmıştır. 

Atıcılığın inkişafı için her vesi
leden istifade çareleri düşünülmüş 
yaya ve bisikletli gezilerinde istira
hat yerlerinde .atış yapabilmek için 
hususi tedabir ve tertibat alınmıştır. 

Bisiklet 

B isiklet federasyonunun ön plan

da tuttuğu esaslı işi memleket-
bu "~po.;un, heveslilerini arttırmak, 
bisikletçileri çoğaltmak, bunlara ait 
imkanları vermektir. 

Aletli sporlar meyanında bulunan 
bisikletin en mühim vasfı kendin
den sonra gelen motörlü vasıtalara 
başlangıç vazifesini görmesi ve 
bunlara fertleri hazırlaması, bunun 
için federasyon: • 

Bu sporun yapılabilme zamanla
rında: 

a) Bölge seri bisiklet müsabaka-
lan, 

b) Memleket turları 
c) Edirne İstanbul yarışları, gibi 

müsabakalar tertip ettiği gibi, yurt
ta sayısı çok olan bisikletin aynı 

zamanda tatil günlerinde muhiti 
tetkik ve eğlenme fırsatlarını te
min maksadiyle de bisiklet gezileri 
programları hazırlamıştır. 

Bunlardan: bölge seri bisiklet ya
rışları yapılmış ve 9 hafta süren bu 
müsabakalar en son olarak 150 kilo
metre mesafeye kadar yükselmiştir. 

Bu şekilde bu bölgelerde yapı

lan bu müsabakalar sonunda 14 ma
yıs pazar günü bu bölge bisikletçi
lerinin derece alanlarını Ankara'ya 
davet ederek 175 kilometrelik bir 
müsabaka tertip etmiş ve bu müsa
bakada derece alanları Edirne İs
tanbul yarışı için ayırmıştır. 

18 Mayısta İstanbul'dan Edirne
ye, 19 Mayısta Edirne'den İstanbu
la yapılacak olan bu müsabakanın 
mesafesi 500 kilometredir. 

Bundan başka bir de motosiklet 
müsabakası tertip etmiştir. Bu mü
sabaka da 21 mayısta Çorlu İstanbul 
olarak tertip edilmistir. 

• * 
Bisikletle memleket dahilindeki 

gezilere yer veren federasyon bu 
sene içinde tatil aylarında memle
ketin hemen her tarafını görebilme 
imkanlarını bisikletçilere vermek 
için büyük mikyasta bir program 
haz ırlamıştır. 

Bisikletli geziler bu sene yalnız 
Ankara'da beş hafta devam etmek 
üzere tertip edilmiştir. Önümüzde
ki sene içinde bu gezilerin bütün 
memleket dahilinde yapılması için 
icabeden tedbirler alınmıştır. 

İskrim 
Ankara ve İstanbul bölgelerinde 

çalışma salonu temin edilmiş, mal
zeme alınmış ve ders programları 

tanzim edilmiştir. 
Ankara'da on eskrimciye ayrı

ca ders açılmıştır. İstanbul'da gü
zel sanatlar akademisinde, talebe 
yurdunda eskrim faaliyetine ba~
lanmıştır. 

( Sonu 7 inci sayfada) 
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Spor ve Beden Terbiyesi 
Başı 6 ıncı sayfada) 

Beynelmilel eskrim federasyo-
nunun n· . . . . ızamnamesının tercümesi 
bıtırılmiştir. 
bi Ge.ç~n ay içinde Ankara'nın gali-

k 
yetı ıle neticelenen İstanbul - An

ara ·· ba musa kalan yapılmıştır. 

Dağcılık ve kayakçılık 
Y ıl başında ve bayramlarda 

d kadınlar ve erkekler arasın-
a Uludag'da, Ankara'da Elmada

gında muht l 0 f · e ı musabakalar yapıl-
md ı!tır. Ankara'da Dikmen'de bir 

age • vı yapılmııtır. Ankara Bur-
sa, Kastamonu E G:. .. , rzurum umuşa-

~e, Tunceli, Kars bölg:lerine ki
t~p, malzeme ve saire temin edilmiş
ır. 

~eynelmilel nizamnamedeki son 
tadıller terciıme edilerek bastırıl
ml ı~tır. Bazı bölgelerdeki dağ ev
erınin · 

8000 
. ınşaatına ayrılan paradan 

B 
1 

lıra Erzurum'a, 4000 lira da 
0 u bölgelerine gönderilmiştir. 

Güre~ 

Geçe~ yıl 4 ve 5 haziran tarih-

i 
lerınde Türkiye'de ilk defa 

o arak b. .. ·1e:. • • mak .. Utun Vl ilyetlere şamıl ol-
etnıi Uzere serbest gilreşi organize 
c"I"k§ v~ evcla bölge ve grup birin
~ •• 1 lerıni bilahare de Ankara'da 
r· U~kiyc serbest gUreş birincilikle
b~n~ Yapmıştır. Bu müsabakalarda 
ırıncilik kazananları milli takım 

elemanlariyle lstanbul'da karşılaş
tırarak milli takım kadrosuna yeni 
u~ıurlar ithal etmiştir. EyHH ayı i
çındc Türkiye greko - romen birin
cilikleri yapmıştır. 

1
• ~undan başka Ankara'da Fin-
andıya • Türkiye greko romen ve 

serbest güreş müsabakalarını yap
tırmıştır. 

r l93~ senesi Avrupa güreş birinci-
ıklerıne iştirak edecek milli güreş 
takımını seçmek için tanınmış kıy
metleri ve Türkiye birincilerini 
Ankara'ya celbederek bir kamp aç
mııtır. Bu kampta ikı ay kadar an
t:enör nezaretinde çalışan güreş
çılcr Uç defa seçme müsabakaları
!!a tabi tutularak muvaffakiyet 

r~?e iştira e~ek üzer·e· Avr~p'a~a 
gonderilmiılerdir. 

• 

Futbol 

K anunu evel 939 tarihinden 
ba§lıyarak içinde bulundu

ğumuz mayıs ayı gayesine kadar 
devam edecek olan altı aylık pro
grama nazaran : başlangıcı daha e
velki tarihlere tesadüf eden lik 
maçlarına devam edilmit ve gene 
bu ay içinde Kocaeli, Aydın, Sey
han ve Samsun bölgelerinde 24 
mıntakanın iştirakiyle başlıyan 
grup birinciliklerinin nihai maçla
rı 19 mayıs ıtadyomunda ikmal e
dilmiştir. 

Bunu takiben ikinci defa mem
leketimize celbedilen Romen takı
miyle yapılan maçlarda muvaffaki
yetli neticeler alınmııtır. 

Şubat ayı içinde muhtelif bölge
lerde hakem kursları açılmış ve bir 
çok gençler buna iştiıak etmişler
dir. Elyevm kurslar nihayete er
miştir. İmtihanlarının yapılması 
yüksek hakem komitesine havale 
edilmiştir. 

Mart ayında başlıyan milH kü
me maçları elyevm devam etmetke
dir. Programa nazaran bunlar İs
tanbul, Ankara ve lzmir'de yapılı
yor ve temmuz ortalanna doğru bi
tecek ve milli küme şampiyonu ta
ayyün edecektir. Milli küme maç-

Karadeniz havuzunda atlamalar 

Kayak~ılanmız bir geçit re•minde Avrupa birinciliklerine iştirak eden binicilerimizden bir gnıJI 

ları yapılırken bu kiımeye dahil o
lamıyan muhtelif takımlar arasın
da da muhtelit takım1ar halinde bir 
seri maç tertip edilmiştir. Bunlara 
da milli küme maçlariylc beraber 
devam edilmektedir. Her üç mınta
kanın birincileri Ankara'da topla
m p bunlar arasında bir seçme maçı 
yapılacak ve şampiyona (beden 
terbiyesi kupası) verilecektir. 

Bu küme maçları devam eder
ken vaziyetin gösterdiği fırsattan 
istifade edilerek İstanbul - Ankara 
muhtelit temasları yapılmıştır. Bu 
temasların birincisi Ankara'nın, i
kincisi İstanbul'un lehine bitmiş
tir. Memleketimize yeniden bir yu
goslav takımı celbolunmaktadır. 
Bunlar ilk maçlarını 23 mayıs tari
hinde İstanbul'da yapacaklardır. 

Diğer spor ~ubelerinde 
Beden terbiyesi genel direktör

lüğü tenis, voleybol, basketbol ve 
su sporları için de hazırladığı faa
liyet programını tatbik etmekte
dir. Önümüzdeki mevsim zarfında 
bu sporların da teşvik ve bölge bi
rinciliği müsabakaları yapılaca~
tır. 

Tenis federasyonu pek yakında 
Ankara, İzmir ve İstanbul tenisçi
lerini karşılaştıracak ve sonbahar
da bir Balkan teması temin edecek
tir. 

Su sporları federasyonu geçen 
ay içinde Ankara'da Çocuk Esirge
me Kurumunun sıcak sulu, kapalı 
yüzme havuzunda gösteriler tertip 
etmiş ve bu gösteriler çok muvaf
fakiyetli neticeler vermiştir. Fede
rasyon bu mevsim içinde bütün 

'b -- • • " ı.,.ftalık bir proırram 
hazırlamıştır. 

Neşriyat 

Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğü neşriyat ve propaganda işleri
ne büyiık bir ehemiyet vermekte
dir. Kanunusani ayından itibaren 
aylık "Beden Terbiyesi ve Spor" 
adh bir mecmua neşretmektedir. Bu 
mecmuaya Türkiye'nin tanınmış 
spor yazıcıları ve teknik sporcula
rı ve idarecileri yazılar yazmakta
dırlar. Bütiın Ti.ırkiyeye dagılan 
bu mecmuanın spor propaganda ba
kımından faydalı olması için hiç 
bir fedakarlıktan çekinilmemekte
tir. 
Diınyanın bütün spor mecmuala

rına ve matbuat ajanslarıan abone o
lunarak bunlar bütün federasyonla
rın faydasına terkedılmiştir. Atina'daki müsabakalarda yüz metre birincisi Frangoliı, ikinci 

Semih ve dördüncü Mehmet Ali Ankara radyosu vasıtasiyle hafta
lık bir spor servisi yurda yayılmak
tadır. Hrr cuma günü saat 19 da 
Ankara rı:ıdyosunda en sel3.hiyettar 
kimselere konferanslar verdiril
mektedir. 

1 Büf ~e dolayısıyle 19Mayısın 
Büyük tiırk pehlivanı Kurtdereli 

namına Genel Direktörlük bir bro -
şür bastırarak her tarafa dağıtmış-
tır. Önümiızdeki zamanlarda neşri· 
yat işleri daha genişletilerek genç
liği ve sporcuyu fazla alakadar ede
cektir. Dünyanın her tarafında çı
kan muhtelif spor, gençlik, izcilik 
ve mümasil eserler sırasiyle türkçe
ye tercüme edilerek bastırılacaktır. 
Radyo, sinema, gazeteler ve diğer 
propaganda vasıtalarından en kısa 
zamanda en verimli tekilde istifade 
edilecektir. 

Sağlık işleri 
Yeni teşekkül eden sağlık dairesi, 

sporların nevine göre ve beden ter
biyesi mükellefiyeti dahilinde bu
lunan yurddatlara tatbik olunmak 
üzere bir beden kabiliyeti talimat
namesi, yaş hadlerine göre her va
tandaşın yapacağı sporların ve han
gi bölgelerde hangi spor nevileri 
tatbik olunacağı hakkında sıhi tali
matnameler hazırlamıştır. Aynca 
bütün sporcuların sıhi sicillerirıe 

esas olmak üzere muayene fişleri 

hazırlanmıştır. Önümüzdeki mev
simden itibaren hepsi tatbik olu
nacaktır. 

/ Almanya memleketimizden 
külliyetli hububat ahyor 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Alman -
ya son günlerde memleketimizden 
külliyetli miktarda hububat almıya 

başlamıştır. Buna mukabil İngiliz ve 
fransız firmaları da türk hububatına 

talip çıkmaktadırlar. Bu suretle hubu· 
bat fiyatları son zamanlarda bir hayli 
yükselmiştir. 

Vniversitede ders kesimi 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Üniver
sitede dersler kesildi. 27 mayısta im -
tihanlara başlanacaktır. Ders kesimi 
dolayısiyle bugün mektepte tezahürat 
yapıldı. ve talebe muallimlere çiçek -
ler verdiler ve nutuklar teati olundu. 

Dôvet 
19 mayıs 331 de zabit namzedi ola -

rak kıtaya çıkan sınıf arkadaşları ara
sında hem kıtaya çıktıkları giınün ha
tırasını ve hem de 19 mayıs bayramını 
kutlamak için Ankara istasyon gazino
sunda bugün saat 20 de bir toplantı ya 
pılacaktır. Bütün alakalılar davet edil 
mektedir. 

Mesut bir evlenme 

•• • 
encumenın 

hükumetten 
temennileri 
(Başı 2 inci sayfada) 

""' manası 
(Başı ı. zncı sayfada) 

ehemiyetlidir. 
Her türlü ihtiyaç ve yoksulluk İ· 

çinde her bakımdan milletimizin on 
altı yıl içinde iki asırlık yol katetme
sinin ve bu suretle doğan türk mu
cizesinin sebebini bu yeni zihniyet 

dilebilmesınin esaslara bağlanmasını ve sistemin yarattığı müspet görü§ 
faydalı gormcktcyiz. ve enerjide aramalıdır. lıte 19 ma

yısın manası budur. 
Atatürk! Sen bugün yoksun! Bin

Milli Müdafaa vekaleti büteçesinin !erce yıllık ölulerin içine sen de ka -
mü~t\kcrcı;.indc bu vekaletin 300.000 rı tın ittin. Fak t bütün çahtmala
liraya yakın karşılıksız borcu oldugu rınd s n en ya ın olan ve senin i-

l 1 H h 
· b" D 

1 
ı deallcrini tahakkuk ettiren Milli 

Borrlar 

an agı mıttır. er angı ır ev et ş f b d d B ·· e aıımı:z. a ır. ı:z. onun on-
dairesinin ne neviden olursa olsun derliği altında aynı inan ve hızla yo
borçlu kalması hazienin itibarına ha- lumuzda süratle yürümeğe karar 
lel vereceginden başka alacaklı vatan- verdik. Sen ebedi uykunda rahat ve 
daşlar için de mağduriyeti mucip o- müsterih uyu, Sevgili ve Büyük Ata. 
lacağı tabii olmakla geçen seneki büt
çe encümeni mazbatasında bu hususa N.A.KOÇOKA 

işaret edilmiş ve hükümetten bazı te- --------------
menniyatta bulunmuştu. Tahsisatsız 
borçlar hakındaki mevzuata riyat şar
tiyle mevcudiyeti haber alınan bu 
borçların tasfiyeleri için icap eden 
tedbirlerin alınması ve her hangi da
ireye ait olursa olsun tahsisatsız borç 
yapılmaması çarelerinin temini lüzu -
muna bir kere daha işaret eylemeyi 
yerinde bulmaktayız. 

Ankara Hukuku 

Maarif Vekileti bütçesinin müzake 
resinde Ankara Hukuk fakültesinin 
Adliye Vekaletinnden alınarak Maarif 
vekaletine bağlanması bahse mevzu ol 
du. Tedrisatın bir elden idare ve tan
zimi için hu müessesenin Maarif ve -
kliletine devri münasip olaca ı ve bu 
takdirde mecburi hizmete tabi h"kim 
yetiştirilmesi için Adliye vekaletince 
yine bir pansiyon açılabileceği derpi 
olunarak önümüzdeki sene içinde bu 
hususun hükumetçe temini arzu edil
miştir. 

Re•mi otomobiller 

Vesaiti nakliye kanunu binek oto -
mobillerinin kimlere verilebilece ini 
bir cetvelle tcsbit ve hizmet nakil va-

E 

mumi kanaat ve intibalarını dahi bu -
rada ifade eylemeyi ayrı bir vazife 

sıtaları için de bu vasıtaların tahsis saymı tır. 
edildikleri hizmetten gayri yerlerde 1932 yılında 169.000.000 lira olarak 
kullanılmıyacağı hakkında umumi ve tanzim edilmiş bulunan Cumhuriyet 
mutlak bir hüküm vazeylemi§tir. Tat- butçesi seneden seneye inkişaf ede -
bikatta bazı dairelerin hizmet nakil rek 1938 yılında 250.000.000 liraya ka
vasıtaları adı altında aldıkları otomo- dar çıkmış olup 1939 için hazırladığı
billeri binek otomobili olarak kullan- mız bu butçeyı dahı 261.000.000 lira o
dıkları görülmektedir. Bu hususta en- larak tesbıt eylemış bulunuyoruz. Pa
cümende cereyan eden müzakrere so- ramızın ıstıkrarı devam etmektedır. 
nunda ne gibi hizmetler için nakil va- Varidatımızda rulen inkişaf Dev
sıtası kullanılabileceğinin kanunda let hızmetlerınin ıstilzam e) ledıgi 
tasrih edilmemi§ bulunması bir nok _ masrafları genı§lik ve kolaylıkla kar

şılıyabilccek derecededir. Bu feyizli 
sanlık olduğu ve binek otomobili için neticeleri her şeyden evel Türk mil -
mezkftr kanunda kabul edilmiş olan Jetinin her sahadaki faaliyet ve feda
kıymctlerle miatlar gözden geçirile - k:irlı ı ile hukumeti idare edenlerin 

Nafıa Vekaleti Hukuk Müpviri Na- rek yeni vaziyetlere göre bunların ta- basiret ve kiy~setlerine medyun bu -
mık Cemal Nazikioğlunun kızı Güzin dili lizımgeleceği neticesine varılmış lunmaktayız. Bu mu affakıyetlerin -
Nazikioğlu ile genç hukukçularımız - ve bunları temin için hükümetçe mev den dolayı Refık Saydam hükumeti -
dan İslam Refioğlunun nikahları dün cut kanun yerine kaim olmak üzere ni ve onun malıycsinı iyi idare eden 
Ankara belediyesinde kıyılmış ve yeni bir kanun layihasının öniımüzde- Maliye vekilini tebrike layık görü -
genç evliler akşam üstU, halkevinde ki içtima senesi içinde Meclise sevki riız. 
bir çay vermişlerdir. Nikahta ve çay- ayanı temenni görülmüttür. Hukümetin bu muvaffakıyetJerinde 
da Dahiliye, Hariciye, Nafıa, Maarif Encümenimizi bu mülahaza ve izah devamını dıleyerek muttefikan kabul 
vekilleriyle bir çok mebuslar ve iki ai- lardan sonra 1939 mali yılı bütçesini eyledigımiz bu 13.yihayı huzurunuza 
lenin kalabalık dostları bulunmuşlar - Yüksek heyetinizin tasvibine arzeder- arzedilmek uzere yuksek Baıkanlığa 

_..._ ______ ~-----~;.__l. __ ...... ,__..___,_.s_--ı._.;ı_--ıı-..ı~---. - cunuunr.11• 



ULUS 19 - 5 - 1939 

Bu güne ait bazı haliralar 
Bugün 19 Mayıs 1919 un yirmi birinci yaşına girdiği gündür. Eşsiz Ata'yı minnet ve şükranla selam -
lıyalım: 19 Mayısı O, yeni Türkiye' nin kunıluş tarihinde ilk mücadele günü olarak ebedileştirmiştir. 
Milli ihtilal bugün başlamıştır. Bir 19 Mayısın yarı sömürgleşmiş, istiklalsiz, harap topraklarını, bir de 
bugünkü Türkiye"yi düşününüz : 
Bu sütunlarda 19 Mayısa ait entresan hatıralar bulacaksınız. O günün çetin şartlarına ve imkansızlıkla
nna bugün bir çağ öteden bakıyor g.'.:>iyiz. 

B ir mecmuanın genç mektep
liler arasında şöyle bir an

ket açtığını hatırlarım. 
" - Türk inkılabının başlangıç 

tarihi nedir? 
19 mayıs 1919 en çok rey almış

tı. Fakat buna, Atatürk"ü çok ya
kından tanıyanlar şu hakikati ila
ve etmişlerdir : 

"- Atatürk daha erkanıharp 
yüzbaşısı Mustafa Kemal olduğu 
zamanlarda bile türk milletinin kur
tuluş yollarını çizmişti. O, bu kur
tuluşu gerçekleştirmek vazifesinin 
kendisine mukadder olduğunu bili
yordu. 19 mayıs 1919 yeni Türki
ye'yi doğuran bu çetin mücadele
nin fiil haline inkılap ettiği gün
dür.,, 

Burada 19 mayısa ait kısa ha
tıralar bulacaksınız. Bütün 19 ma
yısı bir anda anlamak istiyenlere 
göstereceğimiz bir eser vardır. Bu 
eser, 19 mayıs 1919 u, basit bir gün 
olmaktan çıkararak onu, tarih ka
dar engin ve dünya kadar eski bir 
milletin yeniden doğuş ve kuruluş 
günU yapan en büyük türkün, en 
büyük eseri n Yeni Türkiye'dir. 

Dokuzuncu ordu 

müfeHi i: 
-

mezse, onun vazifesini biz yapaca
ğız.,, 

Mustafa Kemal raporlan ve 
protestoyu okuduktan sonra Har
biye nazırının yüzüne baktı : 

- Arzunuz Paşam? 
- Bunun böyle olduğunu zanne-

der misiniz ? 
- Zannetmem. Fakat bir şeyler 

olmak ihtimali de yok değildir. 
Devam etti: 
- İşte bu böyle midir, değil mi

dir, cvela bunu meydana çıkarmak 
için oraya bir zat gitmelidir. Sad
razam Paşa ile bu va7.İfe için sizi 
düşündük. 

- Benim vazifem, yalnız rumla
ra zulüm olup olmadığını tahkik 
etmekten mi ibaret olacaktır? 

- Evet! 
- Pek iyi, yalnız müsaade eder-

seniz vazifeme bir sıfat, bir şekil 
vermek lazımdır. Sizi rahatsız et
miyeyim. Erkanıharbiyenizlc görü
şeyim. 

Kendisine bir generali karşı
lamak teklif edildiği için, 

hasta olduğunu söyliyerek evin
den çıkmıyan muhterem Fevzi Pa
şa makamında yoktur. 

Mustafa Kemal iie ikinci reis 
konuştular. O günlerde ordu mü
f ettişlikleri ihdas edilmek düşü
nüldüğü için, en doğrusu bu unva-
nı ol • • 

İkinci reis Harbiye Nazırı ile 
görüştü. Aldığı direktif şudur: 

·. ~ l 
[ 

Samsun' da Atatürk heykelinin ve çevreainin güzel bir görünÜ§Ü 

L l 
.l r r. 

1 

zam Damat Ferit'in Nışantaşındaki 
konağına akşam yemeğine davet e
dilmiştir. Birkaç kelimeden sonra 
ikisinin arasına derin bir durgun
luk çöküyor. Damat Ferit'te Mus
tafa Kemal'i Babıalide gördüğü za
manki neşeden eser yoktur. Bir a
ralık satine baktı: 

- Acaba nerede kaldılar ? 
- Birini mi bekliyordunuz? 
- Evet, Cevat Paşa Hazretleri 

geleceklerdi. 
Biraz sonra Cevat Paşa da gel

di. Yemek salonuna geçtiler. Üç kı
şilik sofrada, tabak ve takımlar de
ğiştikçe hizmet edenlerin acemiliği 
yüzünden çıkan sesten başka bir 
şey işitilmiyordu. Sadrazamın mi
safirinin yüzüne dikkatle baktığı 

bile yoktu. 
Yemeğin sonuna doğru Sadra

.::am misafirine ve Cevat Paşaya 

bad:arak ikisini c;le meraktan kurta
ran tek cümlesini söyledi : 

- Yemekten sonra biraz konu
~alım. 

O nasında genişçebir masa bu
lunan dar, fakat güzel bir 

salonda daha ayakta iken, Damat 
Ferit : 

- Bır harta getirsek de Müfet
tiş Paşa bize biraz izahat verse .. 
dedi. 

İlk ic:::ır .. t+• - ~:---:~_ .. 
1-.arta konmuıtur. Anlaııhyor Kl 

Sadrazam bunu daha evelden ha
zırlatmıştı. Bu bir Kipert Atlası
dır. Anadolu paftası bulunduktan 
sonra Mustafa Kemal sordu: 

- Arzu ettiğiniz izahat nedir? 
- MeseHi, dedi, Samsun ve hava-

Damat Ferit'in düştüğü veıvcsı 
meydanda idi: 

- Henüz bende pek iyi bilmiyo· 
rum. 

Ve küçük Kipert pafatası üzeri· 
ne elini koyarak: 

- İhtimal şu parşa ... 
Diye bazı vilayetleri tahdid et· 

ti ve daha manalı bir tarzda Cevat 
Paşanın yüzüne baktı. O dedi, ki: 

- Efendim mıntakanın o kadar 
ehemiyeti yoktur. Paşa tabii o mın 
takadaki kuvete kumanda edecek
tir. Hoş zaten nerede kuvet kaldı 
ki... 

Ve sözünü bitirirken vaziyetin 
hiç de mühim olmadığını iyma e
der gibi oldu. 

Kahve gelmişti. Sadrazam daha 
inşirahlı, misafirlerine birer de ıi· 
gara ikram etti. 

Mustafa Kemal, Cevat Paşayı ko 
luna almış, Nişantaşı caddesinin ya 
ya kaldırımı üzerinde sıkı adımlar
la Teşvikiye'ye doğru yürümekte -
dir. Cevat Paşa samimi bir lisanla 
sordu: 

- Bir şey mi yapacaksınız? 
- Evet, bir şey yapacağım 1 
- Allah muvaffak etsin 1 

Birbirinden ayrıldılar. 

"Ben Anadolu' va ,.,,.. 

'd' ' gı ıyorum.,, 

1919 se e i baharına doğru, 

Vahdettın'in nazırları, Mus
tafa Kemale' r ık emniyet etmek 
doğru olmadığı fikrinde idiler. Ka
rarları basitti Mustafa Kemal'i 
Anadolu dağlanna atmalı ve orada 
çürütmeli 1 

"Maksat Samsun ve etrafında 
rumlara zulmeden tiltkleri yola ge
tirmektiı-. Sonra da Anadolu'nun 
şurasında burasında beliren milli 
teşekkülleri ortadan kaldırmaktır ... 

Alacağı salahiyet kağıdında 
Mustafa Kemal'in en dikkat ettiği• 
nokta, şark vilayetlerinde bulunan 
kuvetlerin kumandanı olmak ve bu 
kuvetlerin nüfuz dairesi içinde bu
lunan vilayetlerin valilerine emir 
verebilmektir. Eğer salahiyet kağı
dına, o mıntakaya şu veya bu tarz
da temas eden kuvetlere ve vilayet
lere işarlarda bulunabilmek kaydı 
da konabilirse, tertip tamam olacak-

Atatürk heykelinin üzerindeki yazı lisinde ne yapacaksınız? 
Cevap vermek güçtü. Fakat hiç 

tereddütsüz Ordu Müfettişir.in ağ
zından şu sözler döküldü : 

Ş imdi hareket etmek için ha!· 
ka bir iş kalmamıştır. Bahri

ye. Nazırı Avni Paşa ordu müfettiş
liği karargahını Samsun'a na~lcde
cek vapuru hazırlatmıştır. Vapur 
16 mayıs günü sabahtan akşama ka
dar Galata rıhtımında Mustfa Ke
mal'in emrini bekliyecektir. 

Mustafa Ke 1 de aşağı yukarı 
bu karardadır: rtık İstanbul'da 
ne saray. ne B ali, ne de yaban
cılarla bir iş gorülebilir. Nihayet 
herkes bu haki ti görmüştür. A· 
nadolu'ya geçm k sırasıdır: türk 
milletini ancal ir halk hareketi 
kurtarabilir. 

Hem Vahdettin'in nazırları, 

hem Mustafa Kcrr..al'in kendisi A
nadolu'ya geçmek için vesiyle a
ramaktadırlar. K bine bu vazifeyi 
bulmuştur : 

Harbiyenazırı akir Paşa bir 
gün Anafartalar kahramanını ya
nına çağırdı ve le disine bir dos
ya uzattı : 

- Bunu okur musunuz ? 
Dosya ecnebi abitlerinin ra-

porlarıdır. Hemen hepsi şöyle di
yor: "Türkler, S 3Un ve etrafın
daki rum köylerin tecavüz etmek· 
tedir. Osmanlı hi. meti bu teca
vüzleri menedebı eeek kudrette 
değildir. Buralara mniyet ve hu
zur vermek insı ık borcumuz-
dur.,, 

Dosyanın yanın a bir de pro-
testo vardır: "Eğe osmanlı hükü
meti bu tecavüzle hemen mene-

tı. 

İkinci reise dedi, ki: 
- Salahiyet kağıdına onların 

bütün istediklerini istedikleri gi
bi yazınız. Yalnız bu iki maddeyi i
lave ettiriniz. 

İ kinci reis yüzüne baktı: 
- Bir şey mi yapacaksınız? 

Oda kapılarının sımsıkı kapalı 
olduğuna bir daha dikkat eden Mus· 
tafa Kemal 

- Bana kulağınızı yaklaştırı-

nız, dedi. 
Ve ilave etti : 
- Evet bir şey yapacağım. Bu 

maddeler yazılsa da yazılmasa da 
o şeyi yapacağım. 

Gülümsedi : 
- Vazifemizdir: çalışacağız; 
Kim bilir sadrazam ve kabine a-

zalrı arasında ne geçti? Fakat hep
si kuşkulanmışlardır. Sadrazam sa
lahiyet kağıdını imza etmekten vaz 
geçmiştir. Harbiye Nazırı da imza 
koymaktan korkmaktadır. Yalnız: 

- İmza ederim, dedikten sonra 
biraz düşünmüş: 

- Mühürümü basarım, demiş. 
Artık mühürlü kağıt Mustafa 

Kemal'in elindedir; Dokuzuncu Or
du Müfettişidir. 

İsmet Beyin evinde: 

S üleymaniye'de dar bir so
kağın içinde kafesli bir ev: 

Mustafa Kemal kapıyı biraz vakit
siz ve teklifsiz çalmıştır. Bilmediği 
iki kimsenin, Paşa ile yaverinin e
vin içine girdiğini gören hizmetçi 
kız : 

- Henüz Beycf endi hazır değil
dir, diyor. 

- Sen bizi Beyefendinin misafir 
odasına götür. Kendisi de bir ta
raftan hazır olur. 

Fakat daha söz bitmeden ev sa
hibi sevimli gülüşü ile yanlarına 

gelmiştir: 

...................... 

Bu oda, Atatürk
ün Samsun's ayak 
bastığı zaman i
çinde kaldığı bi
nadaki yatak oda
sıdır. Bu binayı 
930 senesinde Par
tiye hediye etmiş
lerdir. Bugün bu 
oda. bir inkılap 

hatırası olarak zi
yaret ve tavaf e
dilen mukaddes 
bir köşedir . 

............................ 

- Ne haber, ne haber, bu ne bas
kın! 

Bu zat kimdir, bilir misiniz: 
İsmet Bey ! 

- Vaktim vardır. Size bütün hi
kayeyi anlatayım. 

Mustafa Kemal'in Dokuzuncu 
Ordu Müfettişi olarak bir iki güne 
kadar hareket edeceğini işiten İs
met Bey hemen : 

- Ya ben ne yapacağım? dedi. 
- Şimdilik buraua kalacaksın. 

Ya Harbiye Müsteşarı olacaksın 

veya Erkanıharbiyede esaslı bir va
zife alacaksın. Bana yardım ede
ceksiniz.,, 

Evet! Bir ıey 

\J ' 
yapacagım.,, 

13 veya 14 mayısta Dokuzun
cu Ordu Müfettişi Sadra-

- Efendim Samsun ve havali
sinde ecnebi raporlarında bildirilen 
vakaların mübalagalı olduğunu 
zannediyorum. Fakat ne de olsa 
bunlar basit şeylerdir. Tcferrüat
tır. Yerinde tahkikat yapıldıktan 

sonra alınabilecek tedbirler kolay
ca bulunur. Şimdiden şunu bunu 
yapacağımı söylemek gibi isabet
sizliğe düşmekten içtinap ederim, 
her halde merak etmeyiniz. 

D amat Ferit "- Siz ne der -
siniz?" diye sorar gibi Ce· 

vat Paşanın yüzüne baktı: 
-Öyledir, efendim. Bu gibi iş

ler daha iyi yerinde hallonulur. 
Sadrazam mutamain değildi. o

nun kafasında sanki daha büyük 
bir endişe, sual şekli aramaktadır. 
Ve biraz heyecanlı bir sesle bir su
al ağzından çıktı: 

- Peki, siz bana kumandanızın 
bütün mıntakası ne olacağını har
ta üstünde gösterirmisiniz? 

Mustafa Kemal son vedaı yap
mak üzere Erkanıharbiye dairesin
de, reislik bürosundadır. Erkanı
hirbiye reisi Fevzi Paşanın yerine 
Cevat Paşa tayin olunmuştur. Halef 
selef vazife devri yapmaktadırlar. 
Yeni reis masanın başında Musta
fa Kemal ve Fevzi Paşa karşıdadır· 
lar. Kapı kapalıdır. 

Fevzi Paşa İzmir karşısındaki a
dalarda toplanan yunanlıları kara
ya gelirlerse ateşle karşılamak için 
emir verdiğinden birinci ordu mü
fettişliği ile vazifesinden uzaklaş

tırılmıştır. 

Masa üzerinde açılmış bir Türki· 
ye hartası vardır. Gözlerinden, yü
zünden ve tavrından Fevzi Paşa
nın pek dolğun olduğu anlaşılıyor. 

Mustafa Kemal: 
- Ben Anadolu'ya gidiyorum. 

Aramızda fazla münakaşaya hacet 

(Sonu 11. inci sayfada) 

Puılaıız Bandırma vapuru 19 Mayuta bu iıkeleye yanCJfml§ ve Atatürk ıehre buradan ~ıkmııtı 
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Oslo'da aldığımiz neticeler 

Federasyon Asbaşkanı 
güreşleri anlatıyor 

ULUS 

/ ., •••.•.•..........................................................................................•...........••.•••.•.....•.• . ~ 
• • • . O.lo' da yapılan Avnı.pa güreı ıampiyonaıına 

iıtiri.k eden ıüreı milli takımımız cuma günü 
Avrupa'dan lıtanhul'a dönmüttür. Ankara
dan müsabakaya iıtirik eden 66 kiloda Y aıar 
Doju, 72 kiloda Celal Atik, 79 kiloda Ahmet 

Mersin dün lıtanbul' dan ıehrimize ıelmitler
dir. Dün kendisiyle görüıtüğümüz kafile ida
recilerinden, güreı f ederaıyonu Aıbaıkanı B. 
Tayyar Yalaz bize seyahat hakkında ıu malu
matı vermiıtir: . . 

• 
~ . •......................................•.................................................................................. , .. ,. 
A vrupa pınpiyonasına ittirak 

eden güreıçilerimiz: 56 kilo
da Kenan Olcay, 61 kiloda Ahmet 
ltık, 66 kiloda Yapr Doğu, 72 kilo
da Celal Atik, 79 kiloda Ahmet 
Mersin, 87 kiloda Mustafa Çakmak, 
Ağırda Mehmet Çoban. 

19 - 5 - 1939 

Bunlardan maada Finlandiya mü
aabakaları için de 56 kiloda Musta
fa Beton, 66 kiloda Doğan Erdinç, 
ve 79 kiloda Adnan Yurdaer ihtiyat 
olarak ~kibe ithal edildi. 

1939 Avrupa güreı birinciliklerinin a,Jma töreninde lratma milli marıı dinlenirken 

66 kiloda: 

K enan ilk güreıini Finlandiya
lı Kiselli ile yaptı. Sayıyla 

majlnp oldu. İkinci güreti Norveç
li Sitokhe ile yaptı. Norveçliyi ga
yet zayıf ehemiyetsiz telakki eden 
Kenan gayet açık ve dikkatsiz bir 
preı yapıyordu. Bir aralık salto 
yapmağa tegebbüs etti hasmı ayak 
taktı. Orta hakemi favulü görmedi 
ve Kenan mağlfip addedildi. Kenan 
hasmını istihfaf etmeyip tedbirli 
bir gUret yapsaydı kazanacağı mu
hakkaktı. Sporda tevazu esastır. Ra
kip karınca dahi olsa ihmal etme
mek lazımdır. Kenanın bu mağlf1bi
yeti takımın umumi tasnifinde dör
düncülük derecesini kaybetmesine 
aebep oldu. Netekim bu güretçi 
Norveç milletine ir Uçünculük de · 
recesi kazandırır: oldu. 

61 kiloJa: 

8 u sınıf en a ıf tarafımızdı 

Ahmet Iıık ın ilk hasmı Ma
car Tut idi, on be nci dakikaya ka
.ı .... 1-~1..a... bir r•~~.apan_~. 

met kaçak bir gü ı tarzı takip e
diyordu. Minder kemi bir ihtar 
verdi. Buna rağm Ahmet gene 
oyalanmaya devam tti. Bir daha 
ihtar aldı. Yorulm ftu fena bir 
dütünce ile tuıta nilmemek isti
yordu. Gene kaçtı defa aldığı ih
tarla on sekizinci da ikada diskali· 
fiye edilerek mağl oldu. 

İkinci güreıini aman (Schimits) 
Ue yaptı kendisine nazaran yüksek 
beden kabiliyetine malik olan sert 
ve cevval hasmına rtı on altıncı 
dakikada tuıla mağ oldu ve tas
fiyeye uğradı. 

66 lıiloJa: 

Yatar ilk maçını Danimarkalı 

Mayer ile yapt Çok acrt hü· 
cumlarla hasmını buna tarak müsa
bakayı kazandı. Yap n ilk müsa
bakayı kazanması ma viyatı üze. 
rinde çok faydalı ve spet netice 
verdi. Henüz bir sene k güreşçi o
lan ve ilk defa olara milli müsa
bakaya giren Yapr'm bu muvaffa
kiyetini falıhayır tel i ettik. İ
kinci güreıini Eston lıya kartı 
yaptı. Estonyalı da Y pr kadar 
aert fazla olarak tekn bir güreıçi 
idi, çok metin ve yor u bir mü· 
cadeleden sonra Yatar s yiyle mağ
lOp oldu. 

1939 1ene•i Avrupa giirq birinciliklerinden evel içtima 
eden kongre 

Üçüncü müsabakasını halen 66 
kilo birincisi olan lsveçli Anderson 
ile yaptı. Güreıin başından sonuna 
kadar yaptığı yıpratıcı hücumlarla 
hasmını yıldırarak bu güreıi de sa
yiyle kazandı. Güregleri sayiyle ka
zandığı için birinci olamadı. Fakat 
birinci olan İsveçli Anderson'u 
mağlfip etmig oldu. Az zamanda ye· 
tigen Yagar'ın teknik bilgisi arttı· 
ğı takdirde Avrupa hatta dünya l>i· 
rincisi olacağına fÜphe yoktur, ye
ter ki Olimpiyatlara kadar olan bu 

mi ' ' ...._"-'" 

ve mesai sa.~ederek pehlivanlığı 
öğrenmiş olsun •• 

12 kiloda: 

Celil ilk güretini Norveçli Lar· 
sen ile yaptı. Hasmı iyi ve 

tekniği orta bir güreıçi idi. Kuve
ti Ceıaı kadar değildi. Fakat pit· 
kin ve fırsatcu bir güregçi olduğu 
belli idi. İlk önceleri yekdiğerini 
deneme ile uğrattılar, bir aralık 
Celil hasmına bir kafa kol kaptır
dı, köprüye geldi. Tuı olması mu
hakkaktı. Fakat yükıek enerji gös
tererek bu tehlikeli vuiyetten kur
tuldu. Güreı nihayete kadar bera· 
bere vaziyet ar.ıetmesine rağmen 

Celil köprüye gelmit olduğundan 
güreıi sayiyle kaybetti. 

men on sekizinci dakikada tuıla 
mağlUp oldu. 

19 kiloda: 

A hmet Mersin ilk maçını geçen 
sene Avrupa ikinciliği kaza

nan Letonyalı Ozolmiı ile yaptı. 
Bagtan nihayete kadar yaptığı aert 
hücumlarla hasmını bunaltarak ve 
hiç açık vermiyerek güreıi hükmen 
kazandı. 

İkinci güreıini İtalyan Kaletma
nı ile -yapt1-:--ıt:nnıet nedense naıya-

na karşı ilk güteşinde olduğu gibi 
canlı ve atılgan değildi. Güreıi be
rabere cereyan etti. Üçer dakikalık 
bir gUreıte her iki taraf fevkalade
lik gösteremedi. Son dört dakikada 
Ahmedin yorgunluğu gözükUyor
du. Hakemler Kaletmanıyı üstün 
addettiler ve Ahmet mağlQp oldu. 

Ahmet bu güreıini lilzumsuz ve ıu· 
ursuz hareketlerle kendini yorduğu 
için kaybetti. Üçüncü gliregini O
limpiyat ve Avrupa birincisi Boha
tun ile yaptı. Müsabaka çok çetin 
ve zevkli oldu. Şohatun Ahmedin 
karıısında çok çetin bir imtihan 
verdi. Ve neticede sayiyle Bohatun 
galip addedildi. 

81 kiloJa: 

Mustafa Çakmak ilk maçını Es
tonyalı meıhur Teo ile yap

tı. Güreg kamilen ayakta ve sıkı 
boğuşmalarla devam etti. Yer güre
tinde her iki taraf yekdiğerine e· 
saslı bir oyun tatbik edemedi. Son 
dört dakikada Mustafa serbest ça -
lıgtığından galip ilan edildi. Mus
tafanın bu maçı kazanması ümidle
ri arttırdı. Artık önünde esaslı bir 
hasım kalmamıttı. Birincilik ka
zanması kuvetle muhtemeldi. 

İkinci müsabakayı İsveçli Aker
lind ile yaptı. On dakika berabere 
bitti, yer güreşi de aypı sekild~ "•
vam ettı. Hattı son dakikada hiç 

bir fark yoktu. Yalnız İsveçli'nin 
tavurları tutugları daha güzel ve 
isabetli olduğu için Mustfa sayiyle 
mağlCip addedildi. 

Üçüncü müsabakayı İtalyan Sil
vestri ile yaptı. Baştan nihayete 
kadar yaptığı sert hücumlarla has
mını yıpratarak müsabakayı sayiyle 

İkinci gilreıini Eatonyalı Polsey
le yaptı. Bu gUreti de sayiyle kay· 
betti. Celll yaptıfı iki gilreıle ti· 
mal güreşçilerinden apğı olmadığı· 
nı ispat etti. Celil gilreı atilini de
ğiştirerek çalıtmıya batlarsa mu
vaffak olacaktır. Celil iki mağlQbi· 
yetle beı fena puvan almasına rağ
men üçUncülük için Finlandiyalı 
Virtanen ile de bir maç ~ptı. 1936 
Olimpiyadının ikinciıi Virtanen'i 
mütkül vaziyetlere getirmesine rağ- 66 kiloda Y Clfar Doğu Avrupa birinciai l.v~li ile bir gürqinJe 

kazandı. Ve bihakkın yarım acır i· 
kinciliğini aldı. 

Ağır •iki ette: 

Mehmet Çoban ilk gllreıini ı.. 
veçli Neyman ile yaptı ve 

hükmen yenildi. İkinci güreıini 
Danimarkalı ile yaptı. 4 dakikada has 
mını tutla yendi. Üçüncü gUretini 
Macar Bobis ile yaptı. Kuveti az fa
kat Kutkas gibi Avrupa birinciıini 
yenecek güret tekniğine sahip olan 
macar Mehmedin kuveti karıısında 
zayJf kaldı, teıebbüs ettiği saltol&· 
rında muvaffak olamadı ve Çoban 
daha hakiııı gürettiii için ekseri· 
yetle güreti kazandı. Bobis'in bu 
güreıi ekseriyetle kazanması bir 
fena puvan eksik almasına sebep ol· 
du. Hakemlerin taraf girane rolleri 
bu güreşte tecelli etti. Bobis bu su
retle tasfiyeye uğramadı. 

Dördüncü maçı Mehmet meıhur 
Estonyalı Fotkasa kartı yaptı ve 
on ikinci dakikada tuıta yenildi. 
Mehmet gibi kuvetiyle maruf bir 
gilretçiyi yerden kaldırarak atan 
Fotkas'ın en mükemmel bir gUrq· 
çi nldııil;ıınıın ~ .. 1r~; .. ~ .. ; 1ra .. i1 .. rimr 
bırakınm. 

Avrupa güreşlerine bizden maa· 
da: 

İsveçliler, Norveçliler, Danimar· 
kalılar, Finlandiyalılar, Estonyalı 
lar, Litvanyalılar, Almanlar, Fran· 
sızlar, İtalyanlar, İsviçreliler itti· 
rak ettiler. 
Güreıçilerimiz ferdt tasnifte 66 

kiloda ankaralı Yapr Doğu, 87 ki· 
loda Mustafa Çakmak ikincilik al· 
dılar. Takım halinde ise betincl ol
duk. 
Kenan'ın dikkatsizliği hakemin 

görmemcıliii yUzUnden 56 kiloda 
üçüncülük, ve gene hakemler yil· 
zünden ağır siklette bir UçUncUlüğU 
kaybettik. Mersinli'nin ve Celll A· 
tik'in de derece alması muhtemel
di.. Bu tekilde üçüncülük ve mu
hakkak surette dördüncülük kazanı
yorduk. Şimdiki derecemiz gilreı 

ekiplerimizin ıimdiye kadar kazan
dığı derecelerden UıtUndilr. Ekibi· 
miz ferden ve takım halinde kazan· 
dığı derecelerle değil timalin ve 
dünyanın en kuvetli hasımleriyle 
güreıin dördüncü gününe kadar 
bet gUreıçi ile çekiıe çekite müsa
baka yapmak kabiliyet ve kudretini 
gösterdikleri için herkes tarafın • 
dan takdir edilmiıler ve idarecile
rimiz en sellhiyetli ağızlarla tebrik 
edilmiılerdir. 

Şunu da itiraf etmeliyiz, taknm
mızın yegane zayıf tarafı teknik 
cephesidir. Bunu bu müsabakalarda 
bizzat müphede ettik ve esaslı ted· 
birler alarak Olimpiyatlara kadar 
bu noksanı gidermeğe çalııacağı.z. 

Avrupa pınpiyonaıında göze çar· 
pan kıymetler şunlardır: 

56 kiloda Finlandiyalı Kiselli, 61 
kiloda Finlandiyalı Pihinamaki, 66 
kiloda İsveçli Anderson ve Finlan· 
diyah Koıkela, 72 kiloda alman Şey
ker, ve Finlandiyalı Virtanen 79 
kiloda İsveçli Pomatıon, 87 kiloda 
Mustafa, ve Estonyah Teo, Ağır 
siklette: Estonyalı Fotkas. 

Önümüzdeki aylarda yani tem· 
muz ortalarında Romanyalılar Bal
kan güret birinciliklerini Bükret'te 
yapmak istiyorlar, Bükre§'e tifa· 
ben bizi davet ettiler. 

Finlandiya ile yaptığımız maç ta· 
mamiyle hususi mahiyette idi. Av
rupa güretinden avdette onlarla 
dostane bir müsabaka yapmağı fay
dalı bulduk. Bu müsabaka Tel • 
tostron tarafından ortaya konan 
heykel müsabakası değildir. Onu 
baJka bir zamana talik ettik. Gecen 
aene Ankara'da Finlandiyalılara 
karşı yaptığımız maçı kazandığı
mız için bu defa gelirken heykeli 
de beraber alarak memleketimize 
getirdik. lieykel halen direktörlük· 
te muhafaza edilmektedir. 

1 vefalılar Ankaraya 
geliyorlar 

!ıtanbul, 18 (Telefonla) - Bu hafta 
Ankara'da millt küme maçlarını yapa • 
cak olan Vefa takımı bugün saat 15.10 
treniyle Ankara'ya hareket etti ve 
Haydarpap'da Vefa kulübüne men • 
sup sporcular tarafından uğurlandı. 

Güreıçilere madalya tevzii 

Bölge Güreı Ajanlığından : 

1938 • 1939 •encsi bölge birinciliğin· 
de derece alan güreşçilerin madalyala· 
rı 19 mayıs bayramı münasebetiyle ya
pılacak merasimi müteakip saat 16 bu· 
çukta tevzi edileceğinden alakadar gü
reıçilerin saat 16 da stadyomda hazır 

ı bulunmaları tebliğ olunur. 
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1 H A K y E 
Kiyef'de Qeçen bir macera 

yazan: Miıagin Skrydloll 
B· 

d bır kaç konser vermek için Kiyef'-
e ulunduğum ·h· d d . • • • •• tarı ın e başım-
~n §.oyle bir hadise geçti. Ancak va-

z7f~tı daha iyi kavrıyabilmek için: Ki
y de mesafelerin çok b.. ..k ld ğ 

Çeviren: Hikmet Tuna 

rilmek üzere idi. Başka bir mum getir
mesi için, bay Sirenko'yu acaba çağı
rayım mı? Mama fi, eğer kötü bir niye
ti varsa, zaten nasıl olsa, çok geçme-

Bu güne ait bazı hatıralar 
nu b h uyu o u u-

,b u ranla mesken ihtiyacının Pet -
r~hs urg'daki ölçüyü bulmadığını 've 
nı ayet Rusya' b .... 
hük.. .. nın utuI' yollarında 

. u~ suren emniyetsizlik yüzünden, 
mısafırperverliğin had ve hudut ta -
nım~dığını bilmek lazımdır. 
g .. B~.r akşamdı. İki konser arasındaki 
~nub~ serbestti. Kendim de tiyatroya 

gı e ılmeklig·ım . . b .. d . . fad . ıçın, u gun en ıstı-
nı ee ett~m. Eve dönerken, gece yarısı-

g Çmış, saat bire yaklaşmıştı. Yağ
:,~ yagıyordu. Tiyatroya yakın bir 

k tada, kılık ve kıyafeti düzgün bir 
iZ g .. rd .. 

ag· lad 0 
_ um; yanına yaklaşınca, kızın 
ıgını farkettim 

- Size yardımım dokunabilir mi? 
m;- Ah; dedikten sonra, ne yapacağı
m fşı~dırn. Eve, babamın yanına git-

e ıstı yorum· fakat bir türıü cesaret 
edemi ' 
k k yorum; yalnızım; bu saatte so-
h a1~a .dolaşmak, oldukça tehlikeli; v: et~ı uzakta oturuyorum •.. Diye iHi-

di ?;un korkusu, yerinde bir korku i
ka' akat, ne çare ki, araba bulmak im
d nı olmadığını da biliyordum. Bun • 
/n dolayı, kıza refakatimi teklif et -

1 
ırn. Bunun üzerine, dürüst bir insan

. a. beraber olduğuna kanaat getirmek 
~~~n, yukarıdan aşağıya beni bir süz -
k ~ onda? sonra, teklifimi teşekkürle 
.~ ~.l ~ttı Yürüyorduk, fakat yol, bir 

turlu bıtmiyordu. Bir an geldi ki gös-
te • ' rmı olduğum nezakete hiç esef et -
~eden, fakat hiç dt tekin bulmadan, 
ızın ikametgahı, varoşların dışında, 

ıss b. h ız ır yerde olduğunu anladım. Ni-
ayet babasının küçücük evi önüne 

geldik: 
Genç kız, 

- İçeri buyurunuz, babam bizzat si
ze teşekkür edecektir; dedi. 
b. İ~eri girdim; kızın babası, benim 
ırlıkte gelişimin sebebini anlar anla

maz, beni iltifata boğdu; biribirimizi 
~kdim edip tanıştık; adı, Sirenko idi. 
f rta halli, fakat tavır ve hareketleri 
evkalade mükemmel bir adam. Git -

meme müsaade etmediği için, derme 
çatma akşam yemeğini her bcr yemek 
mecburiyetinde kaldım. 

- Benim kızıma bertaraf ettiğiniz 
tehlikeye maruz kalacağınız fikri, 
beni çok üzüyor. Yolunuz, hem çok u
zun, hem de vakit pek geç. Karmanyo
lacıların geceleri yaptıklar:ı baskın • 
lardan sık sık bahsediliyor. Bizim bir 
misafir odamız var ... , geceyi burada 
geçirmek şerefini bize bahşediniz ... 

Zaten çok yorgundum; sokakların 
gece vaziyetlerine ben de pek güven -
mediğim için, teklifi kabul ettim. 

Elektrik olmadığından, kızın babası 
beni odama götürmek ve yolu göster • 
mek için, bir mum yakmak istedi: 

- Kibri tiniz var mı? Diye sordu. 
Rusya'daki ev apartıman merdi

venlerinin pek azında ışık bulunduğu 
için, daima yanımda taşıdığım kibrit 
kutusunu kendisine uzattım; o da, bir 
şamdana dikili olan mumu yaktı : on
dan sonra, önüme düşerek, beni odama 
götürmek için merdivenleri çıkmağa 
başladı. Kapıyı açtı, elime şamdanı 
verdi ve rahat bir uyku temenni etti; 
kızı da ayni temennide bulundu. Oda
ya girdim; arkasından, kapı da kapan
dı. 

Odada. etrafı gözden geçirdim; pek 
ala bir oda idi. Pencereyi açarak, dışa
rı uz.andım; mevkiim, eve yakın bir 
mesafede olan ve ay ışığında, hiç kı
pırdamadan uzanıp giden ağaçların 
uçları hizasında idi. 

Sadece ayakkablarım ile caketimi 
çıkardıktan sonra, yatağa girdim. Bir
denbire, ev sahiplerinin, kibrit kutu -
sunu bana geri vermedikleri aklıma 
geldi. Acaba, kendilerini çağırıp, belki 
gece kullanmam ihtimali olan kibrit 
kutusunu istemeli miyim? Böyle bir 
şey pek hoş kaçmayacaktı. Bay Siren
ko ile kızı, hiç şüphesiz ki, soyunmuş
lardı. Hasılı, yataktan kalkmadım ve 
muınu da yanar bıraktım. Mumun üç
te ikisi yanmıştı; ben uyurken, nasıl 
olsa, kendiliğinden sönecekti. 

Fakat, bir türlü dalıp uyuyamadım. 

den gelmesi lazımdı. Yoksa, imdat di- (Ba~ı 8 inci sayfada) 
ye bağırayım mı? Bağırsam, gene bu- yoktur. Siz bana yardım edeceksi
nu duyan evela, o olacaktı. niz. 

Bu anda, mumun ışığı birdenbire T b .• - a ıı ... evet. 
parlayıp yükseldi, ondan sonra fitil _ Vakit geçmeden ilk yapılacak 
yana yatarak, söndü. Karanlıkta kal - ·ş Ulukı .. la cı·var d b 1 

ı ıı ın a u unupta 
dım. Fakat, bir müddet sonra, gözle • şimendiferle nakledilmelerine mü
rim bu karanlığa alıştı. Bereket ver - saade olunmıyan yirminci kolordu
sin, zifiri bir karanlık değildi; ay ışı- ya şimdi yürüyerek Ankaraya ha-
ğı, oda içindeki eşyayı gölge halinde reket etmelerini emrediniz. 
gösteriyor ve etrafa mat bir renk veri-
yordu. Aklımı, derleyip toplamağa Cevat Paşa önündeki bloknota 
gayret ediyordum. Ne yapmalı? Kapı· işaret etti: 

- Derhal emir veririm. yı kırayım mı? Hayır, manasız bir ha-
reket. Pencere önüne geldim. Dışarı - Sonra şahsen sizinle muhabe
atlayayım mı? Bacağımı kırmayı ve re etmek için bir de hususi şifre is 
ondan sonra, avluda kalmayı göze ala- terim. 
yım mı? Bu da, akıllıca bir hareket ol- - Şimdi.. 
maz. Hayır, odada kalmak, sabahı bek· • Öazi Anadolu'dan iğfalkar da-
lemek, kulaklarımı sivriltmek ve her vetlerle lstanbula çağrıldığı zaman 
ihtimale karşı hazır bulunmak zorun- merkezde ne olup ne bittiğini bu 
da idim. Bir talihsizlik eseri olarak, şifre ile öğrenmiştir. 
yanımda silah da yoktu. 

Peki ama, odada tek başıma mıyım? 
Yalnız olduğuma emin olabilir mi
yim? Ayaklarımın ucuna basıp, hiç 
bir şeye çarpmamağa ve gürültü yap· 
mamağa dikkat ederek bütün odayı a
raştırdım. Araştırmadık ne perde ar -
kası, ve ne de bir köşe kaldı. Ondan 
sonra, yere eğilerek karyolanın altına 
elimi uzattım ... Dehşet içinde geri çe
kildim ... Karyolanın altında bir adam 
yatıyordu! Biraz durakladım, sinirle -
rim gerildi, tüylerim dim dik oldu; a
da:n fırlayıp, üzerime atılacak diye, 
her an bekliyordum ... Mamafi, karyo
lanın altında da kalmış olsa, gene kor
kunçtu. Bu vaziyetime nihayet ver • 
mem icap ediyordu. Diğerlerini kuş -
kulandırmamak için hafif bir sesle, 

- Derhal, çıkınız! Derhal diyo -
rum size, daha ne bekliyorsunuz? Di
ye fısıldadım. 

Adam kımıldamadı. Karyolaya biraz 
daha yaklaştım ve ayağımla adamı it
tim .. Gene kımıldamadı. Eğildim, ca
ketinden yakalıyarak kendisini çek • 
tim: ölmüş bir adamdı. Işığın azlığı, 
adamın neden öldüğünü tespit etme -
me engel oluyordu. Difer taraftan, bu 
cesedin mevcudiyeti, içinde bulun -
duğum vaziyeti tenvire kafi değildi. 
Yalnız, ev sahiplerinden en korkunç 
ihtimalleri bckliyebileceğimi, git gide 
daha iyi anlıyordum. Kendi kendime, 
beni, çoktan uyumuş sanarak, tasav • 
vurlarını gerçekleştirmek için biraz
dan gelirler ..• Diyordum. Bu anda, ak
lıma, korkunç ve iğrenç bir desise gel
di. Ne yapayım, başka çarem kalma -
mıştı. 

Ölijnün caketini çıkarıp, giydim. 
Kendi caketimi de, ceplerimi boşalt -
madan, ona giydirdim; hiç şüphesiz 
ki, hedef, benim ceplerimdeki şeyler· 
di. Bunun üzerine, cesedi yakalıyarak, 
yatağa uzattım ve kendisine uyuyor 
bir insan vaziyeti verdikten sonra, 
kendim, karyolanın altına girip uzan -
dım. 

Dakikalar geçiyordu ama, nasıl geç
tiği tasavvur edilebilir. Saate bakamı
yordum; çünkü, ölünün cebinde idi. 
Birdenbire, kapı önünde, hafif bir a -
yak sesi peyda oldu, kapının anahtarı 
çevrildi. Kapının açıldığını sezdim ... 

Fısıldaşmalar: 
- lşık yakma. Acele eti 
Bunu söyliyen, her halde kız idi. 

Galiba, odaya girmemişti. Biri, ayak -
)arının ucuna basarak. karyolaya doğ
ru geliyordu. Hiç nefes almıyordum. 
Birdenbire, üstümdeki yatağa kuvetli 
bir darbe indirildi; karyola, aşağıya 
esnedikten sonra, yavaş yavaş tekrar 
yukarıya kalktı. 

- Oldu, tamam! Şimdi hiç bir şeyi
ne dokunma, sonra, tekrar gelirsin! 

Diye, fısıldadı. 
Adam, geri çekilip, gitti ve kapı. ya

vaşça kapandı. Anahtar, adeta hiç işi
tilmiyecek derecede hafif çevrildi. 
Derin bir sessizlik, önceki gibi bir ge-
ce. 

Bir felce uğramış bir insan gibi, hiç 
kımıldamıyorum. Üstümde, iki defa 
öldürülen adam yatıyordu. 

Bir kaç gün sonra, polis, Sirenko'
nun bahçesine gömülü on iki kişi çı • 
karmıştı. 

Suriye'de çıkan 

kabine buhranı 

"Tarihe ge~l i ,, 

M ustafa Kemal şimdi Yıldız 

Sarayında çok ufak bir oda
nın içinde Vahdettinle adeta diz
dizedir. Padişahın sağında, hemen 
dirseğini uzatarak dayandığı küçü
cük bir masanın üstünde bir kitap 
duruyor. Odanın Boğaziçine açı

lan büyücek penceresinden görü
nen manzara şudur: Cephelerinde
ki topları Yıldız'a doğrultmuş bi
birine muvazi çizgiler üzerinde du
ran zırhlılar! 

Bu manzarayı görmek için otu -
rulan yerden başı sağa ve sola çe
virivermek kafidir. 

Vahdettin söze başlardı: 
- Pşa, Paşa, dedi. Şimdiye ka

dar devletimize çok hizmet ettin. 
Bunların hepsi artık bu kitaba gir
miştir. 

Elini demin bahsettiğimiz ki
tabın üzerine basarak il!ve etti: 

- Tarihe geçti. 
Gazi o zaman hükmetti, ki masa

nın üstündeki kitap bir osmanlt ta
rihidir. 

- Bunları unutunuz, dedi. Asıl 
şimdi yapacağınız hizmet şimdiye 
kadar yaptıklarınızdan mühim o
lacaktır. Paşa. isterseniz devleti 
kurtarabilirsiniz 1 

- Bu hususta elimden geleni ya
pacağıma emniyet buyurunuz. 

Padişahın düşündüğü şu idi: 
kuvetimiz yoktur: takatimiz kal
mamıştır. Bütün ümit, galiplerin 
dediklerini memlekete kabul etti
rebilm(;k, onların şikayet ettikleri 
hadiselerin önüne geçebilmektir. 

- Muvaffak olunuz, dedi ve aya
ğa kalktı. 

Mustafa Kemal, yanında yaveri 
ile, ve sanki saraydan çıkt1ğını ve 
hareket etmek üzere olduğunu sak
lamak istiyen bir ihtiyatla, ayakla
rının sesini işittirmekten korka
rak, Yıldız tepesinden uzaklaştı. 

19 Mayıs 1919 

Bandırma vapuı-u Galata rıh
tımında hazırdır. Bütün ka

rargah mensupları muayyen saatte 
orada toplanmış olacaklardır. Oto
mobil Şişli'deki evinin önündedir. 
Artık anası ve karde~i ile veda et
mekten başka işi kalmamıştır. 

Tam o sırada iki verden haber 
geliyor: • 

- Torpito gemiyi takip edecek 
ve sizin Anadolu'ya çıkmanıza ma
ni olacaktır. 

İkinci haber damatlardan biri
nin evinden gelmi§tir. 

Fakat maksat ne olabilir? Tev
kif etmekse, kendisi henüz İstan
bulda'dır. Belki daha başka bir 
şey, Karadeniz'in dalgaları içinde 
geçecek başka bir macera .... 

Bir anda karar verdi: 
- Düşündüklerimi tatbik ede

medikten sonra ölmek de daha iyi
dir. 

Yabancı bir yatak, bilmediğim bir ev. 
Yataktan kalktım. oda içinde, bir aşa
ğı bir yukarı dolaşmağa başladım. Ka
pının tokmağını aşağı basıp kapıyı aç
mak istedim ... Nee .. ? Açılmıyor mu ... ? 
Kapı, dışarıdan kapanmıştı. Korkma -
ğa başladım. Buna benzer vakalar en
der şeyler olmadığı gibi, ekseriya Şam, 18 a.a. - Kabine buhranı, bir 
siırprizlerle sona erer. Maceram. bir - tevakkuf devresine girmiştir. Bir mil· 
denbire bana çok acaip gelmeğe baş - li birlik kabinesi vücuda getirmek için 
ladı; aklımdan türlü türlü şeyler geçi- siyasi fırkalar arasında yakınlık tesi -
yordu; bu genç kızın Kiyef sokakla • sine çalışılmaktadır. Fakat şimdiye ka
rında yap yalnız dolaşması, uzun bir dar müsbet hiç bir netice elde edil
yol, tek başına bir ev, bu kapalı kapı... memiştir. Bu babtaki teşebbüslerin a
Belki de, yanılıyordum. kamete uğraması takdirinde kabine 

İhtimal ki, ev sahipleri korkak kim- buhranının halli hususunda haziran ba 
selcrdi de, yabancı misafirden ürkü - şına yani ekseriyeti fransız makama -
yorlardı: kendilerini korumak için, tı ile uzlaşma siyasetine aleyh~ar gö -
üstüme kapıyı kilitlemışlerdi. Mumun rünen meclisin ali içtima devresinin 
ış~ğı tiril tiril titriyordu; zaten tama- ı açılmasına kadar teehhür etmesi , 
nıı le crımiı olduıu içın, fitil C"' dev- mumkündur. 

Ve otomobile binerek rıhtıma 
gitti. Bandırma vapuru uzakta de
mir atmıştı. Bir sandala bınip va
pura girdiler. Ge:ninin içindeki 
kontrol memurları geciktikçe ge
dkiyorlardı. Hükmetıi: henüz ka
rarsızlık içindedirler. 

Ve bundan istifade ederek kap
tana hemen hareket etmek emrini 
verdi. 

Bandırmanın 27 senelik ihtiyar 
kaptanı vapurunun demirini aldır

rnağa başladı. 

Boğazdan çıkarken kaptana ta
kip olunmak ihtimalini söylediler: 

- Ne aksi, dedi, ben de bu deni-

ze ilk defa çıkıyorum. Pusulamız 
da biraz bozuktur. 

- Kaptan efendi, telaş etmeyi
niz, kıyı kıyı gidersiniz. Bundan 
sonra .. maksat artık Anadolu'nun 
herhangi bir noktasına ayak bas
maktan ibarettir. 

Evela Sinob'a vardılar. Mus
tafa Kemal orada lazım ge

lenlerle görüştü. Eğer kolaylıkla 

gidilebilir bir kara yolu olscıydı o
nu tercih edecekti. Fakat yoktu. 
Samsun'a bir dakika evel varmak 
için içinde öyle bir sabırsızlık var
dı, ki gene her türlü tehlikeyi göze 
alarak pusulası bozuk Bandırma

ya bindi. Nihayet Samsun limanına 
girdiler. Balki takip olunmuştur. 

Yalnız Bandırmayı koğalıyanlar, 

Karadeniz'in taşkın dalgaları ile 
boğuşmağa mecbur kaldıklarından 
kıyı taraflarını arıyamamışlardır. 

Mustafa Kemal 19 mayıs 1919 
da Samsun toprağına işte böyle a
yak bastı. 

• 
O günün hahralar1: 

Aşağıda, Atatürk,le beraber 
Samsun'a çıkmış olanların hatıra
larından parçalar bulacaksınız; 

bunlar, inkılap tarihinin eskimi
yen, aşınmıyan. kıymetinden asla 
kaybetmiyen sayfalarını teşkil edi
yor. A tatürk'ün müfettişi bulun
duğu dokuzuncu ordunun sıhiye 
heyeti reisi olan Doktor İbrahim 
Tali lstanbul'dan Samsun'a kadar 
çıkışa ait hatıralarını şöyle anlatı· 
yordu: 

. 
ı stanbuldan 16 mayıs 919 da 

ve akşam saat beşe doğru

ayrıldı k. Şu bir hamle içinde sıkı

şan hadise, inkılap tarihinin ilk 
sayfasıdır. Biz, Atatürkten evel va 
pura girmiştik. Vapurun direğine 
ordu kumandanlarına mahsus olan 
bayrak çektirmiştik. 

Vavur, bütün arzumuza rağmen 
rıhtıma yanaşmamıştı. Çünkü buna im 
kan yoktu. Atatürk'le beraber gelen 
terden, Şefin, rıhtımda uğurlandı

ğını öğrenmiştim. Vapura kimse 
gelmemişti. 

Vapur, Kızkulesi civarına genlin 
ce durdu. O zamanlar, seferlere çı
kan bütün vapurlar, Kızkulesi ö
nünde durur ve muayene edilirdi. 
Bizim Bandırmayı fransız deniz 
memurları muayene ettiler ve yo
lumuza devam ettik. Boğazdan çı
kar çıkmaz, dalgalar eski vapuru 
sarsmaya başladılar. 

Ertesi sabah, İneboluya uğradık. 
Atatürk şehre çıkmadılar. Daha er-
tesi, yani hareketimizin ikinci gü
nü Sinoba gelmiştik. .Vapurumuz, 
yüksüz, dalgalar şiddetli idi. Deniz 
in üstünde bir müddet çalkalandık, 
durduk. Yanımızda Sinoba yeni ta
yin olmuş bir mutasarrıf vardı. O
nu Sinoba bıraktık. 

Sinobtan Samsuna kadar olan bir 
gecelik yolumuz da gene dalgalar
la çekişerek geçti. Daha çok kıyıyı 
takib ediyordu. Nihayet 19 mayıs 
günü ve sabahın erken bir saatinde 
Samsun'a vardık. Sahili dolduran 
halk, bir merasim yaptılar. Halk da
ha o zamandan Mustafa Kemal çok 
iyi tanıyordu. Memleketin ilk kur
tuluşu olan Anafartalarda, Çanak -
kale kahramanının destana benzi
yen yiğitliğini duymıyan kalma
mıştı. Yudun her köşesinden gel
miş olan yüzbinlerce türk çocuğu
nun döğüştüğü ve kanlarını dök
tükleri Çanakkalenin dahi kuman
danına, asker millet her yerde bağ
rını açmıştır. 

Millet ona daha o 

yet hemen hemen bütün yurd köşe
lerinde aynı idi: 

Millet esareti ve istiklalsiz kal
mayı asla hazmedemiyordu. Yeryer 
bazı kımıldamalar vardı. Fakat bun 
larda bir şuur ve nizam yoktu. Ata
türk, bütün bu kuvvetleri bir araya 
tophyarak ve onları tek isim. tek 
gaye, tek maksad etrafında çevre
Jiyerek milli hareketini organize et· 
mekle işe başlamıştır. 

Tarihte Mustafa Kemal gibi, bü
tün kökleşmiş ve yerleşmiş olduğu 
zannedilen aded ve anneleri, kendi 
şahsi sempatisi ve hududsuz sevgi
si ile hiçe saydıran bir insana rastla 
mak hemen hemen mümkün değil
dir. Bu hakikatin en güzel ifadesi
ne, Amasya'ya gireceği gün şahit 

~duk. 

Amasya'ya gireceğimiz gün ra
mazana rastlamıştı. Şefin geldiği
ni haber alan bütün şehir halkı, 

her şeyi unutarak, i den 70 c kadar 
sokaklara dökülmüşler ve şehir dı
şına kadar çıkarak onu göz yaşları 
arasında karşılamışlardı. Halk, ra
mazan olmasına rağmen Atatürk i
çin şehirden hayli uzak mesafede 
çayırlıkta çay hazırlatmışlardı. O
rada, kendilerini kurtarmıya gele
ni aralarında görmekten doğan hu
dutsuz bir sevinç içinde, bizimle 
beraber çay içtiler. Onların yeni i
badet mevzuu, karşılarında idi ve 
bu asil ruhlu millet, şefinin izinden 
hiç bir an ayrılmadı. Bu bağlanı
şın ebedi olduğunu, o günleri gör
mek saadetine ermiş bir vatandaşı
nız olarak tam bir vicdan huzuru 
içinde ifade edebilirim.,. 

Bir sözün yerine 

geliıi: 

U lusun gec;cn ıcnc c;ıkardığı 

19 mayıs sayısı için inti
balarını rica ettiğimiz yukarıdaki 
hatıralar sahibinden dinlediğim ne
fis bir hatıra daha vardır ki onsuz 
kutladığımız ilk 19 mayıs yıldönü
münde içinizi sızlatacaktır: 

Samsun'dan Havza'ya gitmek
tedir. Altında büyük harpten kal
mış eski bir Benz otomobili var. 
Şoför türk değildir. 
• Lastiği dolma olan otomobil 
yolda bozuluyor. Saniyelerin kıy
meti vardır. Şoför çaresiz ve bilgi
siz etrafına bakınıyor. O zamanlar 
köylüler için makine bir asır gari
besidir. 

Mustafa Kemal sinirlidir. Fa
kat zamanında tabii gören sükun 
ve tolerans içinde arkadaşlarına 
dönüyor : 
"- Yirmi se~ sonra her türk 

nahiyesinde birkaç şoför bulaca
ğız!,. diyor. 

O zamanlar için bu söz, ona ilk 
günden beri inanmış olan tam i
manlılara bile vakitsiz gözükmüş

tür. 
Aradan on bir sene geçiyor. 
Türkiye kurtulmuştur ve inkı

lap muzafferdir. 
Gazi Mustafa Kemal, şark vila

yetlerinde bir seyahat yapmakta
dır .. Yolda gene otomobili bozulu
yor. Fakat bu sefer bir Anadolu 
çocuğu olan §Oförü makineyi usta
lıkla kısa bir zamanda tamir ediyor. 
Atatürk bunu seyretmektedir. 

Ve 919 daki Samsun - Havza 
yolcı.:luğunu unutmamıştır. Evcil 
o günU hatırlatıyor ve sonra o gün
kü arkadaşlarına diyor ki: 
"- Size o zaman yirmi sene de

miştim. Daha on sene var. Ben mik
yası kısa tutmuştum. Fakat bu 
millet, bizim bütün tahminlerimizi 
geri bırakan bir kabiliyet göster
miştir. On sene sonra makineyi 
kendimiz yapacağız!., 

Ne olur, Karabük bacalarının 
tüttüğünü görseydi!,. 

günden bağlanmııll .. 
A .. k .. s dk ... 1 • Rıhlım'da tatur un amsun a ı gun en 

memlekete kazandırmaya ka· 
rar vermiş olduğu kayıdsız ve §art- ard 
sız istikllilin planlarını hazırlamak- Y 1 
la geçmiştir. Samsunda işlerimiz bi 
tince Havzaya hareket ettik. 

Şimdi size, benim hayatımın en 
büyük şerefi alarak, Şefimizin ver
diği soy adını kazandıran hadise· 
lerden bahsedeceğim: Atatürkün 
yüksek emirleriyle Havzadan Amas 
yaya, Amasyadan Tokada, oradan 
Sıvasa giderek vaziyeti öğreniyor 

ve kendilerine arzediyorum .. Vazi-

D okuzuncu Ordu Müfettişi 

Mustafa Kemal'in erkanı

harbiye reisi olan miralay Kazım 
Bey (Trakya umum müfettişi ge
neral Kazım Dirik) İstanbul - Sam
sun yolunun hatıralarını anlatır

ken diyor ki : 
19 mayıs 1919 da Galata rıhtı-
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Dış ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait f aahhüfler 
Turkıye Cumhuriyet Merkez bankasın

dan alınan hesap hulasal.ırına gore 13.5.,;s9 
tarihindeki klirinı hesaplan bakiyelerı. 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümburiyet Merkez bankasrn
dalu klıring hesapları borçlu bakıyelcrı 

Memleket Mıktar T. L. 

Belçika 
Çekoılovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İ&viçrc 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
S. S. C. l. 
Yugoslavya 
Yunanıstan 

CETVEL:2 

646.iOO 
3.409.:::o 

75.;.:::ı 
S.511.7CO 

11~.oc:ı 
11.367.0"0 

2i0.:'CO 
s.oso.:::::ı 
sıG gco 

l.933.1CO 
1.301. .. 00 
693.~CO 
122.!CO 
764.000 
487.100 
142 900 

Mubtelıl memleketlerın Merkez banka· 
/arındı tutulan klırint;. hesaplarındd:ı 

alıcıklarımız 

Memleket Mıktar T. L. 

Almanya A. Hesabı 9.483.200 

1 
B. Hesabı 702.200 

talya B. Hesabı 
Yunanistan C. Hesabı 
Letonya 
Lehiıtan 
Estonya 

10.185.400 
227.600 

39.400 
36. 00 

194.600 
43 000 

Yugoslav milli takımı 

İngiltere milli takımma 
2 - 1 galip geldi 

Belgrad, 18 (Hususi) - Belgrad'da 
yapılan maçta Yugoslav milli takımı 

İngiltere milli takımına 2 - ı galip gel
miştir. Milli takıma üç hırvat iştirak 
etmiştir. 

mından Banhrma '\; apuruna ka
rargahla binilınişti.. Rıhtımda dort 
ki~iden başka kimse yoktu. 

16 mayıs heyecanının yeni tel
kin eylediği duygularla vapur rıh
tımdan akşama doğru ayrılmıştı. 

Vapur bütün vapurlar gibi ve iti
laf devletlerinin koyduğu progra
ma uyarak, ilk önce Kızkulesi a
çıklarında demirledi. Bizim vapu
rumuza da itilaf kontrolu bir İngi
liz binba§tS1 ile bir de zabit kıya
fetli ermeni tercüman geldiler. 

Büyük kumandanın emirleriyle 
hemen bunlara karşı gittim ve ka
rargahın Anadolu'ya gitmekte ol
duğunu, kendilerinin bir istekleri 
olup olmadığını sordum. Sakin bir 
ifade ile karargah için bir düşün
celeri olmadığını söylediler ve 
kaptanla tayfalar hakkında basit 
bir kontrol ile iktifa ettiler. 

S inob'a uğranıldı ve az kalın
dı. Buradan doğruca Sam

sun yolunu tuttuk. Samsun'da Bü
yük Şefi; selam kıtası, zabitler ve 
çok kalabalık bir halk kütlesi kar
şıladı. Karaya ayak basar basmaz 
askeri, halkı selamladı. 

Yurdun bütün durumunu lstan
bul'da alaka ile takip eden Büyük 
Şef, Samsun'a çıkar çıkmaz kolor
dularla, Konya ve Ankara ile mu
habereye başlamakla beraber İz

mir, Bursa, Balıkesir Ege ve Trak
ya hakkında en dogru haberleri 
almağa ve hepsini müşterek hız ve 
güç kaynağı olan ve milli davanın 

mihrakına toplamağa başladılar. 
Büyük Şef otomobil ile şehri do

laşarak karargah binasına girdiler. 
Hükilmet makamını ve belediye

yi ziyaret ettiler. Samsun bütün 
Karadeniz'de, devlet ve inkılap ta
rihinde büyük bir rol alacağı için 
milli müdafaanın mihrakı olan bu 
yerde daha emniyetli tutulmak la
zımdı. Samsun da bu tedbirleri 
derhal aldı.,, 

• 
O n dokuz mayısın hatıraları 

anlatmakla biter mı? Fakat 
onları anlatmaya ne lüzum vardır? 
Bir gün ki bize istiklalimizi kazan
dırmış ve yaşama hakkı vermiştir. 
O günU yalnız yıldômimlerinde 

değil, şerefli ,hür ve mesut insan
lar olarak yaşamanın bir şükran 

borcu halinde daima anacağız. A
tatürk Samsun'a çıktığı gün, yal
nız bir milli kahraman ve eşsiz ya
ratıcı olmak vasıflarından başka 

bir şeye, zamanın hiç bir iktidarı
na malik değildi. Buna ihtiyacı da 
yoktu. lstanbul'dan ayrılmak için 
aldığı ordu müfettişliği payesini, 
Babıalinin yüzüne paçavra gibi fır
latmıştı. 

O'nsuz kutladığımız ilk 19 ma
yısta, ka1blerimiz minnet ve şuk
ran dolu olarak manevi varlığı ö
nünde eğilelim: o bu milletin ebe
di sanılan kara mul:adderinı de
ğiştirdi. Her şeyimizi ona bor:slu
yuz. C. K. 
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Vil~yetler _-··~~;'. 

Kalorifer fesisah yapllnlacak 
Kastamonu Daimi Encümenin

den: 
1 - Kastamonu vilay ... ti merkezin -

de inşa edilen kırk yataklı Hastane -
nin sıcak sulu l.alorifer tesi ı ıçın 

Nafıa vekaletince tanzim ed::.:n umu
mi ve fenni şartr '1esine göre yapı . 
lan (16296) lira 35 kuruşluk evrakı 

keşfiyesine göre yapılması 27. 4. 939 

4 - Muvakat teminat yüzde yedi 
buçuk hesabiyle 854 lira 7 kuruştur. 

5 - Satış orman kanununun muvak 
kat 6 ıncı maddesi mucibince mahal
li ve umumi ihtiyacı karşılamak için 
yapılacaktır. 

6 - Teklif mektupları 29 S. 939 gü
nü saat 15 de Antalya orman idare -
sindeki satış komisyonu başkanlığına 
behemhal verilmiş bulunacaktır. 

7 - Şartname ve mukavelenameyi 
görmek isteyenlerin Ankarada orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya or • 
man Çevirge müdürlüğüne müracaat-
ları (3364/1817) 11788 

!~t~;. ay müddetle pazarlığa konul- Kalörif er tesisatı yaphr11acak 
2 - İstekliler bu işe ait evrakı keş-

!ıye ve umumi ve fenni şartname ini Afyon Vilayetinden: 
ve mukavele suretiyle eksiltme şart • Afyon şehrinde yapılmakta olan 
namesinin Ankara, İstanbul ve Kas _ Ali Çetinkaya okulunun (19031) lira 
tamonu nafıa mudürlüklerinde göre • 10 kuruş keşif bedelli kalorifer tesi -
bilirler. satına yapılan tenzilat layık hatta gö-

3 - İhalesi 22 mayıs 939 pazartesi rülmediğinden mezkur tesisat aynı 
gunü saat onda Kat ımonu · ilini en- şeraitle 9. 5. 939 tarinden itibaren bir 
cümeni tarafından yapılacaktır. ay müddetle pazarlığa konulmuştur .. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 1 - Pazarlık vilayet daimi encüme-
} iızde yedi buı: k teminatı olan ni huzurunda ve gelecek 16 mayıs 939 
(1222) lira 23 kuruşluk verilecek te - sah günu saat 15 de icra olunacaktır. 
m :ıatın 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 O gün ihale olunmadığı takdirde 23 
inci maddelerine göre Kastamonu da- mayıs salı günü yine pazarlık yapıla
ir""'" encümeni namına her hangi Zira· caktır. 
at bankasına yatırılarak makbuzunun 2 - Muvakkat teminat 1427 lira~33 
Kastamonu vilayetine gönderilm-.. ı kuruştur. 
, bu işi yapabileceğine dair .• ale 3 - Bu i e ait evrak Nafıa müdür
g ınunden bir hafta evet bulundukları lu unden 1 lira bedel mukabilinde a
v ı·yete müracaat ederek alacaktan lınabilir. Veya gorülebilir. 
c liyet vesikasıyle 939 senesi sicıllı 4 - İstel:li\eı- muayy~n gündrn se
ticarette kayıtlı olduğu• dair vesi . kiz glin evd vilayet makamına mııra
kanın ihale saatinden la akal bir aat caatla almı oldukları ehliyet vesika
e el Kastamonu daimi encumenıne sı. ticaret odası kayıt varakası temi • 
g nderilmesi şarttır. natlarını 'ıamil olarak m:.ı:ıyy n gün 

5 - Posta ile gönderilecek teklif ve saatte eneumene müracaatları ilfin 
rr ktuplariyle vesikalar iadeli taah - olunur. (3277/1792) 11789 
hütlü olması ve ihale saatine kadar 
komisyona gelmiş bulunması şarttır. 

Postaların gecikmesinden dolayı za -
manında gelmiyen teklif mektupla -
rı nazarı itibare alınmaz. Bu hususa 
oaır fazla tafsilat isteyenler bir mek
tupla Kastamonu daimi encümenin -
den sorabılecekleri ilan olunur. 

(1622) 11616 

Hidro elektrik tesisatı 

Elektrik tesisatı 

. yaptırılacak 
Denizli Belediye Reisliğinden : 
Denizli şehri elektrik tesisatının 

41899 lira 66 kuruş keşif bedelli su 
ve yapı işlerinin ihalesi 5 Haziran 939 
pazartesi günü saat on beşte Denizli 
Belediye dairesinde belediye encume
nince yapılmak üzere kapalı zarfla ek 

Muğla Beledı Reisliğinden : siltmeye konulmuştur. 
1 - Kapalı za usuliyle eksiltme- Muvakkat teminat miktarı 3142 lira 

ye konulan iş, ka l, cebri isale bo- 48 kuruştur. 
rusu, santral bina ve 300 KV A Tür- Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile 
boalternatör, on • edi buçuk kilomet- bu şartnameye bağlı: 
relik yüksek volt havai hat, trans- A _ Mukavelename projesi 
{oırrA&tOr binaları t.esisall v~tcf.cr.·.ı-~--...:w:-ı' --ı~~--------
ruatından ibaret ro elektrik tesi- c _ Proje resımleri 
satıdır. Şehir tevı şebekesi hariçtir. D _ Hususi ve fenni şartname 

2 - lşin muham n bedeli 64955,85 (209) kuru bedel mukabilinde De -
liradır. nizli belediyesinden alınabilir. 

3 - İstekliler b ite ait evrakı üç Eksiltmeye girmek isteyenlerin tek 
lira 25 kuruş muka inde Muğla bele lif mektuplarını muvakkat teminat 
diyesinden alabilir ile en az sekiz gün evel müracat ede-

4 - Eksiltme 19 ziran 939 tarihi- rek Denizli vilayetinden alacakları 
ne rastlıyan pazart< s günü saat 16 da muteahhitlik ehliyet vesikası ve Ti -
Muğla belediye da sinde belediye caret odasına kayıtlı bulunduğuna da
enctlmenince yapıla ktır. ir vesika ile birlikte 5 Haziran 1939 

5 - Eksiltmeye 
teklilerin: 

A - 2490 sayılı 
inci maddelerine U} 

kuruıluk muvakkat 
B - Kanunun ta} 

larla asgari 65000 1i 
yaptığına dair nafıa 
teahhitlik vesikası 
zımdır. 

ebilmek için is- tarihinde saat on dörde kadar Deniz • 

minat. 
ettiği vesika • 
ık elektrik işi 
aletinden mü
stermeleri ıa -

li belediye encümeni reisliğine verme 
leri ilan olunur. (1818) 11793 

Duble demir 
potrel ahnacak 
Sıvas Belediyesi Elektrik Mü

n ihale günü dürlüğünden 

ULUS 

Parti ve Halkevi binası 

yaptır1lacak 
C. H. P. Seyhan llyönkurul Ba§

kanlığmdan: 
1 - Adana· Yeni istasyon arasında 

ve asfalt cadde üzerinde inşa edil -
mekte olan parti ve halkevi binasının 
(9897) lira (80) kuruş keşif bedelli 
dahili ve harici sıva işleri ve (4151) 
lira (26) kuruş keşif bedelli ahşap 

parke döşeme ve Linolyom ferşi ve 
(6559) lira (51) kuruş keşif bedelli 
muhtelif karo mozayik pp ve döşeme 
işleri açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu işlerin eksiltmesi ayrı ayrı 
29. S. 939 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat (15) te Adana'da C. H. P. 
binasınd ateşekkül edecek komisyon
da yapılacaktır. 

3 - İstekliler bu işlere ait keşif ev
raklarını görmek için parti başkan -
lığına müracaat etmelidir. 

4 - İsteklilerin her iş için ayn 
keşif tutarlarının % yedibuçuk nis -
betinde muvakkat teminat vermeleri 
ve bu işleri yapmıya iktidarları oldu
ğuna dair yine her iş için ehliyet ve
sikası almak üzere ikinci maddede 
yazılı günden (8) gün evvel vilayet e 
müracaat etmeleri lazımdır. 11702 

Hidro Elektrik tesisatı 

yatırılacak 
Denizli Belediye Reisliği:-ıden : 

Bir senelik ekmek 

ihtiyacı 

Aydın C. Müddeiumumiliğin
den: 

1 - 9 Haziran 939 tarihinden rna -
yıs 940 sonuna kadar Aydın cezaevi 
mahkumlanna vasati günde 400 adet 
verilmek üzre muhammen bedeli 11315 
liradan ibaret beheri 960 gramdan yer 
li buğdayından yapılmış ikinci nevi 
ekmek cezaevine teslim edilmek şar -
tiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. , 

3 - Muvakkat teminat miktarı 848 
lira 62/5 kuruştur. 

4 - Eksiltmeye iştirak edecekler 
teklif mektuplarını ve bu gibi teah -
hütlere girebileceklerine dair Ticaret 
odasından alacakları vesikalarla bir -
tikte 9 haziran cuma günü saat 16 ya 
kadar makbuz mukabilinde C. M. U. 
line tevdie mecburdurlar. 

5 - Eksiltme ve ihale muamelesi 
9 haziran 939 cuma günü saat 16 da 
Aydın C. M. U. liği dairesinde topla
nacak komisyon huzurunda yapıla -
caktır. 

6 - Masraflar milşteriye aittir. 
7 - Daha fazla malfunat almak ve 

şartnameyi görmek isteyenler C. müd 
dei umumiliğine müracaat etmeleri 
lazımdır. (1886) 11865 

D. Demiryollara . 
Denizli şehri Hidro elektrik tesisati 

nın 127849 lira keşif bedelli Cebri bo
ru, makineler, yüksek tevettilr havai 
hat ve şehir dahili şebekesi işi ihale-
si 26 Haziran 1939 pazartesi günü sa- Tahmil ve tahliye münakasası 
at on beşte Denizli belediye dairesin-
de belediye encümenince yapılmak Ü· D. D. Yolları 2. ci t~letme Arltıl"· 
zere kapalı zarfla eksiltmeye kon • ma ve Eksiltme Komisyonundan: 
muştur. Çankırı deposuna 1 Haziran 939 ta-

M uvakkat teminat miktarı 9588 lira rihinden 31. 5. 940 tarihine kadar ge-
67 kuruştur. lecek takriben 17 .000 ton maden kö-

Bu işe ait eksiltme şartnamesi ile mürünün vagonlardan stok yerlerine 
bu ıartnameye bağlı; boşaltılması ve stok yerlerinden ma-

A - Mukavelename projesi, kinalara yükletilmesi ve depo ile 
B - Ke if cetveli, civarının temizlenmesi işi 23. 5. 9 39 
C - Proje resimleri, tarihine rastlayan Salı günü saat 15 
D - Fenni şartname. de Ankara'da ıkinci işletme binasında 
(639) kuruş bedel mukabilinde De - toplanacak komisyonda ihalesi yapıl-

nizli belediyesinden alınabilir. mak üzere kapalı zarf usulile eksilt-
Eksiltmeye girmek isteyenlerin tek meye konulmuştur. 

lif mektuplarını muvakkat teminat ile Muhammen bedeli 5440 liradır. Bu 
en az sekiz gün evci müracaat ederek işe girmek istiyenlerin 408 liralık mu
Denizli vilayetinden alacaktan mlite- vakat teminat makbuz veya banka 
ahhitlik ehliyet vesikası ve Ticaret mektuplarını, kanunun tayin ettifi ve
odasına kayıtlı bulunduğuna dair ve- sika ve beyannamelerile birlikte tek
anca ue--mn\~-- -.h-• ~_,_:, -nt~~-ıın ;ı:ıuauun 'Urifatı daireainde 

hinde saat 14 de kadar Denizli beledi- ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
ye encümeni reisliğine vermeleri ilan reisliğine vermeleri lazımdır. Şartna
olunur. (1819) 11794 me ve mukavele projeleri ikinci işlet-

me kaleminde ve Çankırı istasyonun
Pa ket taşı döşenecek da parasız dağıtılmaktadır. 

(1699) 11663 
İzmir Belediyesinden : 

Aziz Akyürek bulvarının 9 Eylül 
meydanından itibaren 1396 sayılı so -
kağa kadar olan kısmında paket taş -
lariyle 3200 metre murabbaında yeni
den dö§eme yaptırılması baımühen -
dislikteki keşif ve ıartnamesi veçhile 
kapalı zarflı eksiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 16400 lira olup iha
lesi 23. S. 939 salı günü saat 17 dedir. 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde 
hazırlanmış teklif mektupları ihale gü 
nü azami saat 16 ya kadar encümende 
riyasete verilir. Muvakkat teminatı 

1230 liradır. (1542/1729) 11715 

Kömür tahliyesi 
D. D. Yollan 4 l§letme Müdürlü

ğünden: 

939 mali yılı içinde Samsun lima -
nına vapurla gelecek olan ·tahminen 
12 bin ton kömürün vapurdan supa • 
lan olarak alınması ve idare iskelesi
ne nakledilerek supalan olarak testi -
mi kapalı zarf usuliy\c eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

Bir ton kömiırün muham'l'len bedeli 
68 kuruştur. 

6 - Teklif mektup 
saat 15 e kadar makb 
belediye reisliğine ve 
ta ile gönderilecek m 
hilrle gelmesi nazan 
yacaktır. (1712) 

mukabilinde 
ecektir. Pos- Cinsi Adet 

Beherinin 
tuli N. P. Betonarme köprü in_şaatı 

Eksiltme 31. 5. 939 çarşamba günü 
saat 15 de Kayseride itletme müdür • 
lüğü binasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 612 li
ralık ilk teminat vermeleri ve kannu
nun tayin ettiği vesika ve beyanna • 
melerini havi teklif mektuplarını aynı 
gün ve saat 14 de kadar komisyon re
isliğine vermeleri veya posta ile iade
li taahhütlü olarak göndermeleri li -
zımdır. 

upların teah
bare alınmı • 

11694 

Nazarı dik ate 
Amasya C. H. 

Baıkanlığından : 
Ulus gaztesinin 130 

maralı ve Son Telgr 
752, 756; 760, 764 numa 
le neşredilen ilanlarda 
raiti yazılı Amasya Pa 
binası inşaatı talip zuh 
mebni aynı ıerait dahi 
bırakılmıştır. 

Pazarlık 22 mayıs 93 
sadif pazartesi günü sa 
ya C. H. Partisi ilyönl 
da yapılacaktır. Pazar! 
mek isteyenlerin aynı 
ilyonkurula müracaat e 
mu ilan olunur. (3297 

llyonkurul 

429 ilin nu-
gazetesinin 

ı nushalariy
dnakasa ge -

ve Halkevi 
etmemesine 

de pazarhgı 

arihine mü-
15 de Amas 
ul huzurun
iştirak et • 

n ve saatte 
eleri lüzu -
5) 11783 

2324 metre mikôp çam 

ağacı satılacak 
Antalya Vilayeti Or n Çevirge 

Mudürluıunden : 
ı - Antalyanın Kork eli kazası

na bağlı Hacı Bekar Sa s Devlet 
Ormanından bir sene mu etle satılı-
ğa çıkarılan 2324 metre kap gayri 
mamul çam ağacına veril bedel had 
di layik görulmediğind 20 gün 
muddetle ve kapalı zarf ıliyle tek-
rar artırmaya konulmuıtt r 

2 - Satış 29. 5. 939 tar hıne müsa -
dif pazartesi günü saat 16 da Antalya 
Orman idaresinde yapılacaktır. 

3 Muhammen bedel çamın be-
a ri mamul metre mikabi 490 

Dublte demir 
Potrel 90 

80 
14 
22 
23 
15 
8 
2 
8 
4 

9,00 .. .. .. .. .. 
,, .. .. .. 

Kara Valiliğinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kara -

köse - Kağızman • Karı yolunda Ak • 
çay demir köprüsüne "600" metre me
safede Akçay betonarme köprü inıa -
atı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - İhale vahidi fiyat usulu üze • 
rinedir. 

3 - Bu işe ait evraklar şunlardır: 
A - Mukavelename 
B - Eksiltme prtnamesi 
C - Husus? şartname 
D - Bayındırlık itleri genel şart

namesi. 
E - Betonarme büyük köprüler 

hakkında fenni prtname 
F - Şose ve kirgir inpatı ait fen-

nt prtname 
G - Keşif hülasa cetveli 
H - Avan proje 
4 - Bu evrakı isteyenler Nafıa ve

kaletinden, Ankara. İstanbul, Erzu • 
rum ve Kars Nafıa müdürlüklerinde 
görebilirler. 

5 - Muvakkat teminatı ''1500" lira
dır. 

6 - İsteklilerin bu işe girebilmele
ri için ihale günilnden laakal sekiz 
gün evci vilayete müracaatla alacakla 
rı ehliyet vesikP.<ıı ile 939 yılı Ticaret 
odası vesikasını ibraz etmeleri. 

7 - İhale 5. 6. 939 tarihine müsadif 
pazartesi günil saat 14 de Nafıa mü -
diırlük binasında müteşekkil komis -
yonca yapılacaktır. 

8 - isteklilerin 2490 numaralı ka
nuna tevfikan hazırhyacakları teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 13 çe 
kadar makbuz mukabilinde komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. Posta -
da vuku bulacak gecikmeler kabul e-

Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

Bu işe ait mukavele ve şartname 
projeleri Haydarpaşa, Ankara ve Sam 
sun gar müdürlüklerinden ve 4 itlet -
me müdürlüğünden parasız olarak da-
ğıtılmaktadır. (1721) 11714 

Polis 
Keten kumaş alınacak 

Emniyet Umum Müdürlüğünden: 

1 - Elde mevcut numunesine ve 
şartnamesinde yazılı vasıflan dairesin 
de zabıta memurları için azı 4500 ço
ğu 4700 metre yazlık elbiselik krem 
renkte keten kumaı kapalı zarf usu • 
tiyle 26. 5. 939 cuma günü saat 11 de 
münakasaya konmuıtur. 

2 - Beher metrosuna 108 kurut fi
yat biçilen kuma§a ait nümuneyi gör
mek ve şartnameyi almak isteyenle • 
rin umum müdürlük satın komisyonu
na müracaatları. 

3 - Eksiltmeye gim1ek isteyenle • 
rin 384 lira 75 kuruş teminat makbuz 
veya banka mektubunu muhtevi teklif 
mektuplarını ve 2490 sayılı kanunun 
2 - 3 üncü maddelerinde yazılı belge
lerle birlikte eksiltme günil saat 10 a 
kadar komisyona teslim etmeleri. 

Kirahk: 
Kiralık daire - 4 oda 1 hol 2 bal

kon 1 mutbak banyo elektrik ı.ava • 
gazı. 55 lira Yeni§ehir Devlet Şurası 
arkası Yit ıokak No. 23 Basri Bey 
Ap. 2. Kat. 165t 

Kiralık ev - Bahçeli evlerde 76 
numaralı manzaralı, 8 odalı, gllI'ajlı 

ve geniş bahçeli müstakil ev kiralık-
tır. İçindekilere müracaat. .ıli63 

Kiralık daire - Bakanlıklara karşı. 

Karanfil ve Bilge sokağı köşesi. Ze· 
min kat. 4 oda. Elektrik, su havagazı, 
Banyo. 40 lira. Kapıcıya müracaat. 

1686 
Kiralık oda - 2 vestiyer geniş ta

ras dahil kalorifer yaz kış her gün 
sıcak su tam konfor. Yenişehir Ata
türk bulvarı Yenige Ap. No. 9 1709 

19. 5 - 1939 
f --

Satılık · 

Satılık hisse - KilçUk evler yapı 
kooperatifinden bir hisse satılıktır. 

Şeraiti anlamak istiyenlerin 3714 nu • 
maraya telefo netmeleri. 1676 

Acele satılık ev - Cebeciye nazır 

kale önünde 2 daireli 9 odalı bahçeli 
havuzlu konforlu kargir Tel: 2406 
Bayram caddesi No. 1 1685 

Satılık - 45 beygir Lans traktörü 
ve pulluğu, 10 beygir dizel motörü, 
taş kırma makinesi ayrı ayn satılık • 
tır. Ankara posta kutusu 110 TeL 
2406 1710 

Satılık arsa - Balık pazarı asfalt 
üzerinde kuyumcular sırasında Tele· 
fon: 3130 1712 

Satılık ev - Hamamönünde iki kat 
lı 5 odalı, iki böluk, bahçeli 3500 lira· 

Acele kiralık - Alman sefareti kar ya. Telefon: 3130 1714 
şısında 61 No. 3 oda, mutfak, banyo, 
su ve elektrikli hanenin üst katı ace
le kiralıktır. Yanındaki hanede Zeh -
ra'ya müracaat. 1717 

J8 liraya bodrum katı - Müstakil 
antre, bol ziya, bir oda, hol, ve su. De
mirtepe karşısında Ayla sokak Ruşe -
ni B. Ap. Daire 7 Müracaat. 1728 

Kiralık bağ - Büyük Esette iki 
evli iyi sulu havuzlu bağ ve meyvalı 
ğı muhtevi bağ kiralıktır. Taliple ·n 
merkez eczanesine bat vurmaları. 

1746 
Acele devren kiralık - Etfaiye mey 

danı Oper Apartmanı No. 3. Üç oda, 
hol, bütün konforu havi. İçindekilere 
müracaat. 1748 

Kiralık daire - Kooperatif arka -
sında Necati okulu yanında No. 23 U
ğur Ap. daire 3. Tam konfor, banyo, 
havagazı, bol güneş. Kapıcıya müra -
caat. 1750 

Kiralık daire - Samanpazarı kur
şunlu cami karşısı No. 84 Alim bey 
Ap. 2. ci kat tam konfor banyo hava 
gazı aire. Kapıcıya müracaat. 1752 

Kiralık Garaj - Bakanlıklara ya
kın. Kocatepe, Yenikalık sokağı No. 
10. Her nevi otomobile elveriıli. Su ve 
elektrik kira bedeline dahildir. 

Adres: Enver Aktan. Yenisehir, 
Yenlkalık S. No. 10/A. 176S 

Kiralık oda - Adliye sarayı civarın
da manzaralı, her konforu haiz möble
li möblesiz 2 kişilik bir aileye kiralık 
tır. P.K. 52 M.M. rumuzu ile 1768 

Kiralık Mobilyalı oda - Atatürk 
bulvarında. İçinde akar suyu duıu 
vardır. Hazirandan itibaren üç aylık 
kiralıktır. Telefon: 3011 Fuat 1785 

Kiralık hane - Kavaklı derede 
Fransız sefareti karşısında geniş bah· 
çe içinde kalorifer tesisatını haiz ye -
di odalı hane kiralıktır. Tel: 5843 

1787 

Kiralık oda - Yalınız bir bay için 
mobilyalı Sağlık bakanlığı otobüs du
rağı 10 numaralı bakkal Mehmet Mus 
tafaya müracaat. 1791 

Kiralık - Mobilyalı bir oda kira
lıktır. Atatürk bulvarı mühendis Ra
gıp Derviş Apartman. Kapıcıya mü -
racaat. 1792 
Kiralık daire - Resmi ve hususi 

daireye elverişli kiralık daire Postane 
caddesinde Telefon: 1317 

1798 
Kiralık - İstanbul Kızıltoprak Rüş 

tiye So. 16 Bahçe 4 oda su elektrik 
gaz var. Tramvay tren deniz yakın 

Yazlığı 140 lira. Mu. Hizasında No. 
20 Eve, Fatsa' da Fuat Aruna 1799 

Kiralık oda - Asfalt üzeri, tam 
konfor. Uluı meydanında köşedeki 

tütüncüden yahut Sihiye vekaleti o
tobüs durağındaki Tayyare kişesin -
den ıual. Tel: 3283 - 18022 

Kiralık daire - Yenişehir bakan • 
tıklar doğusunda Akay sokak Fethi 
B. köşkü ilerisinde 3 oda 1 hol ban • 
yo, Tel: 1452 A. Kaplan'a müracaat. 

1811 
Kiralık ev - Bahçeli evler ikinci 

durak No. 19 genit antre, kı§ bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 
bodrum, konforu tamam. 1813 

Kiralık ev - 4 oda 1 salon parke 
döşeli tam konforlu, bahçe ortasında. 
Selanik caddesi No. 77 üst kattakilere 
müracaat. Tle: 3364. 1816 

Kiralık müstakil ev - Yenişehir su 
deposu yanında Mardin mebusu B. 
Hasan Koıkü bitiıiğinde No. 38, (2) 
oda mutbah, ıu, elektrik, saire 1817 
Kıralık iki oda - Aile nezdinde 

ehven ve acele, Yenitehir Tuna cad -
desi, Elmadağ ıokak No. 4 de. 1810 

iş verenler : 

Ar•nıyor - Dikitten anlıyan 3 ba
yan itçiye ihtiyaç vardır. Cebeci: Bay 
sal Cad. No. 2 evde Tan Bayanlar ter-

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
evler yapı kooperatifi hisselerinden 
satılık hisse vardır. Tel: 2406 Bay • 
ram caddesi No. 1 1720 

Satılık kagir yeni ev - 1ncesu'da 
620 metre arasalı üçer odalı iki daire, 
mükemmel nezaretli ucuz fiyat. Te!: 
3130 1729 

Satılık apartman - Balık pazarı ci
varında Korucular sokağında 4 daireli 
yanına ilave yapılır arsalı uygun be
delle Tel 2406 Bayram C. No. 1 1733 

Acele satılık arsa - Maltepe'nin en 
hakim yerinde 530 ve Kocatepede 630 
M2 köşebaşı arsa ehven fiyatla verile-
cektir. Telefon: 1538 1754 

Acele satılık arsa - Yenişehir De
mirtepede en güzel yerinde 620 ve 800 
M2 arsalar uygun fiyatla verilecek. 

Tel: 1538 1755 

Satılık arsa - Kavaklı derede Kü
çük Ayrancı yolunda ikinci asfaltta 
1200 ila 1500 metrelik iyi bir arsa satı
lıktır. Güzel manzara münbit toprak. 
Tel: 6819 1762 

Satılık otomobil - 36 model Şev
role Taksi Zincirli camid Ayaıtı Ah-
mede müracaat. 1764 

Satılık motosilclet - İngiliz Trivof 
nıarKa ve ::sepetll az: kullanılmış. Gör~ 
mek ve görüşmek için Saman paza • 
rında Shell Benzincisine müracaat. 

1777 
Acele satılık ev - Sıhiye vekileti 

arkasında asfalta yakın altı odalı: 
bahçeli ve bol güneşli kat çıkmağa 

mütehammil tel 2406 Bayram caddesi 
N~l 1~3 . 

Satılık ucuz ev - Ulucanlar Cilm • 
huriyet mektebi yanında iki bölük vo 
iki kapılı bahçeli 9 odalı hımıı ev 
'4000 liraya Tel: 3130 1784 

Satılık arsalar - Yapılacak Anıt -
Kabir yanında iatimHlk harici. Kelepir 
fiyat. Telefon: 3130 1788 

iş arayanlar: 

I§ arıyor - Takip, tahsil, muamele
den anlar usulü muzaafaya vakıf tec
rübeli muhasip daimi veya muvakkat 
çalışacaktır. Tel: 2119 1751 

I§ arıyor - Askerliğini bitirmiş o
kur yazar güçlü kuvetli bir genç ma
ğaza, depo otel ve inşaat gibi yerlerde 
iş arıyor. Bilhassa şayanı itimattır. 
(P. K. 401 - V. B.) Ankara. 1770 

l§ arıyor - Almanca bilen tek -
nisyen makine ressamı müstakilen ma 
kine ve demir inşaatı idare eder. Şe
hadetname ve referansları vardır. U-
lusta M. K. 1781 

Aranıyor · 

Aranıyor - Bir ev bir de apart· 
man alınacaktır. Her semtte olabilir. 
Satıcıların 3714 numaraya Telefon et-
meleri. 1772 

Ev aranıyor - Küçük, yeni evi o
lanlar tip. numara ve şartlannı Yeni 
Postane cad. No. 52 de Mehmet Kork-
maza bildirıinler. 1800 

Zayi - Çerkes askerlik şubesinden 
almıı oldugum askerlik vesikamı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmu yoktur. 

327 tevellütlü Yazıcı oğlu Masan 

Zayi - Çerkeş askerlik ıubesinden 
almıı olduğum askerlik vesikamı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

323 Tevellütlü Yazıcı oğlu Mehmet 

Fen memuru alınacak 
Birecik Belediye Reisliğinden : 

Belediyemizde (150) lira ücretle 
çalışmak üzere Nafıa fen mektebi ve
ya muadili Avrupa mekteplerinden 
mezun bir fen memuruna ihtiyaç var
dır. İıteyenlerin Birecik belediyesine 
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GLISERINL· 

lllT 
Tuvalet sabunu cilt ve teni 

güzelleştirir. En iıJi tuvalet 

sabunudur. 1107 

Hava Kurumu 

Takım çeliği ahnacak 
Türkkufu Genel Direktörlüğün

den: 
ı - Tükkuşu atelyesi için (Takım 

çeliği) alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (1950) ve 
muvakkat teminatı (146.25) liradır. 

3 - İhalesi açık eksiltme usuliyle 
26. 5. ı939 cuma günü saat ıs te Türk
kuşu yenel direktörlüğündo yapıla • 

ULUS 

Diş Tabibi 

Daniyal Tuna 
Rooperatif arkası Ali Nazmi 

~partmanındaki muayenehane
sınde hastalarını kabul etmek-

caktır. q 
4 - Şartnamesi parasız olarak iste· 

yenlere Tk. satınalma amirliğinden 
verilecektir. 

tedir. 1812 

Yazı - Hesap ve teksir 

makinelerini%İ 

5 - İsteklilerin yazılı gün ve saat
te muvakkat teminatlariyle birlikte 
Türkkuşu genel direktörlüğüne gel • 
meleri ve Ticaret vesikalarını da be • 
raberlerinde getirmeleri ilan olunur. 

ı72S 

lll
?•ktilo Kursu tamir bürosuna ta
ır ettiri · M ü .. nız. emurlar Kooperatifi 

stunde kat 1 Tel: 3714 ı 707 

Bakır ve pirin~ malzemesi 

eksiltmesi 

Satıhk 
Döşeme parkesi 

"f{ A.nkarada on senedir kurumuş 
~raağaç ve dişbudaktan ma · 

muı 1450 m2 parke, toptan veya 
Perakende, satılıktır. Yenişehir 
Posta kutusu 1029 a müracaat. 

1493 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den: 

ı - Atelye için 10. S. 1939 da ihale· 
si yapılacak olan bakır ve pirinç mal· 
zeme eksiltmesine istekli çıkmadığın
dan ihale 19. 5. 1939 cuma günü saat 
15 e bırakılmıştır. 

2 - Malzemenin muhammen bedeli 
(2400) ve muvakkat teminat (180) li· 
raya çıkarılmıştır. 

3 - Diğer şartlar önceki gibidir. 
4 - Daha fazla bilgi almak isteyen

ler Tk. satınalma amirliğine başvura· 

------------~~~~~~~~~ 
bilirler. 1726 

İhale günü tepdili 
Na%arı dikkate 

lstanbuldan gelen yünlü erkek 
elbiselik kumaşları ehven fiyat -
la satmaktayım. Arzu edenler 
A~kara Oteli Bayram Çapçıya 
muracat. 1780 

Mahkemeler 
IU ~_n1~•ra 3. üncü Sulh Hukuk Ha

nı 1 llld ... : 

m V cfata binaen terekesine mahke • 
ec~ eJ konmuş olan Mehmet Keçeci

ye aıt gayri menkul terekesinden Necar 
66 

1 bey mahallesinde kadastronun 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den ı 

19. 5. 939 cumar günü ihale edilece
ği ilan edilen malzemenin eksiltme -
si, o gün resmi tatile rastladığından, 
22. 5. 1939 pazartesi günü aynı saatler 
de yapılacaktır. İtan olunur. 1775 

Tesviyeci takımlan ve 
ölçü aletleri alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüiün

den: 
17. S. 1939 da ihale edileceği itan e

dilmiş oian 2700 L. muhammen bedel• 
1i tesviyeci takımlariyle ölçü aletleri
nin eksiltmesi, verilen fiyatlar layık 

hadde bulunmadığından, 20. 5. 1939 
cuma günü saat ıs e bırakılmııtır. İs
teyenlere ıartnamesi ve diğer malU -
mat Türkkuşu satın alma imirliğin -
den verilir. ı807 

1 ada ve 11 parsel numaralı nata -
tnanı apartmanın açık artırma ile aa -
tılmasına karar verilmiştir. 

ı - Bir tarafı Anatartalar diğer ta- Muhtelif malzeme ihalesi tehiri 
rafı Konya caddeıi 354/50 metre mu-
rabbalık bir arsa üzerinde halen iki 
katın beton armaradiyojenerali döşe
me beton kolonları yapılmış ve nata -
ınaın bir vaziyette bulunan bu gayri
menkulün heyeti umumiyesine ehli 
Vukufca tahmin edilen deferi 54029 li 
ra so kuruştur. 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den: 

ı7. S. 1939 da kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuş olan 10500 L. 
muhammen bedelli muhtelif malzeme 
nin ihalesi, istekli çıkmadğından, 26. 
5. 1939 cuma günil saat lS.30 a hıra -
kılmıştır. Diğer şartlar evelki gibidir. 

Fazla bilgi veya şartname almak is
teyenlerin Türkkuşu satın alma amir
liğine müracaatları ilan olunur. 

ı806 

. ~ - Satış peşindir müzayedeye iş -
t~rak edecekelerin muhammen kıyme· 
tın yüzde yedi buçuk pey akçesi ver
meleri lazımdır. Rusumu dellaliye ve 
~apu harcı alıcıya vergi ve rusumu sa 
ıre de sahiplerine aittir. ---------------

3 - Satış 25. s. 939 perşembe günü ~11111111111111111111111111111111111111~ 

saat 14 de Ankara 3 üncü sulh hukuk ==- DANSI. NG MELEG'"' ı· : 
lllahkemesinde yapılacaktır; ihale be- : 

deli beş gün zarfında mahkeme vez - ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
nesine yatırılmadığı takdirde bozula • 
rak bundan haaıl olacak zarar ve zi • ..1llllllllllllllllllllllllllllllllllllllt. 
Yan ve fark ve faiz ondan tazmin etti- : ... -

rilecektir. § FENNi SÜNNETÇİ ~ 
4 - Gayri menkulü görmek iste - : • -

Yenler mezkCır apartmana ve daha § An~ar~?ın e~ ~yi tanın~ış ve § 
fazla malUmat almak isteyenlerin de : e~klı Sunnetçısı Rıza Tuze~e- : 
ınahkemenin 939/22 numaralı tereke : nı her zaman Sakarya Eczanesın-E 
dosyasına müracaatları ve taliplerin : de arayınız. Telefon: 2018 ı 773 E 
satış günü mahkemede hazır bulunma .,llllllllllllllUllllllllllllllllllllHr 
ları lüzumu irn.n olunur. ı 796 

Ankara 3. cü Sulh Hukuk Ha
kirnliğinden : 

Ölü Mehmet Keçeciye ait Anafar
talar caddesi Hatay apartmanı altın -
?aki mağazada mevcut mobilya ve sa
ır eşyası 27. 5. 939 cumartesi günü sa
a_t 9 da mahallinde satılcağından ta -
lıplerin yevmi mezkurda hazır bulun-
hlaları lüzumu ilan olunur. 179S 

Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha
kirnliiinden : 

Dahliye vekaleti namına hazine a
vukatı Güzide Al.par tarafından Da -
biliye vekaleti eski kütüpane memuru 
Fehmi aleyhine açılan 37 lira 14 ku • 
ruş alacak davasının yapılmakta olan 
durşrnalar sırasında müddealeyh na -
mına çıkarılan davetiye üzerine mu -
maileyhin mezkur dairede olmadığı 
elyavm nerede oturduğu da mahim 
o~madığını beyanla bili tebliğ iade e
dılmesi üzerine mahkemece davetiye 
ve dava arzuhalinin ilanen tebliğine 
karar verilmit mahkeme 16.6.939 günü 
ne bırakılmııtır. MezkCır tarihte mah
kemeye gelmeniz veya bir vekil gön • 
derrneniz aksi takdirde gıyaben durı
mıya devam olunacağı lilzumu dave -
tive dava arzuhali yerinde kaim ol -
nıak ibere lltnen teblit olnur. 

UIOI 

Ki R EÇ 
Sayın mütterilerime 

Senelcrdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyedcn Ari kireçlerimi ötedenbc
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalışarak aynı taşı kullan · 
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o
lan kireçlerimin satışını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatlı 

Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1S72 Mehmet Çavuş 

Cebeci Hastanesi 
Kulak. Burun, Bogaz mütehassısı 

DOKTOR 

Şevket Hüsnü Taray 
Adliye köıeıi ıarraf Hakkı 
Ap. muayenehane Ti: 3912 
Ev Ti 3485 - 16 1507 

Çünkü ASPİRİN seneferdenberi 

her türlü soğukalgınlıklarına ve ağ

rırara karşı tesiri şaşmaz bir il3ç 

olduğunu isbat etmişfir. 
• • 

AS P 1 R 1 N ;,;~tesirinden emin olmak için 

lüHen ffi markasına dikkat ediniz. 

Satlhk ahşap hane dnkazı 
Ankara Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat teminatı 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

---- -- -- -- --
Ahşap hane Duatepe 288 2 35 00 2 63 

Yukarda muhammen bedeli yazılı ahşap hane enkazı arttırma suretiyle 
satılacaktır. İhalesi 26 -V-939 cuma günü saat 15 de yapılacaktır. Taliple 
rin imar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. ( 1751) 11752 

Nazarı dikkate 
Ticaret Türk Anonim Şirketinden : 

Şirketimiz umumi heyetinin 30 mart 1939 tarihinde yaptığı 
fevkalade toplantısında 100.000 liradan tirketimiz sermayeıinin 
300.000 liraya çıkarılmasına karar verilmiştir. 

Bu suretle yeniden ihraç edilecek olan beheri l O lira kıymetin
de 20.000 hiıse senedinden almak iatiyen eski hi11edarlanmızın 
teahhütnameleriyle bedellerini en geç 3 Haziran 1939 tarihine 
kadar tirketimiz merkezine göndermeleri icap ettiği Ticaret ka
nununun 394 üncü ve eıaı mukavelenamemizin 26 ıncı maddeıine 
tevfikan ila·n olunur. 1809 

ESKİ OSMANLI İMPARATORLUCUNUN 
TAKSİME UCRAMIŞ DÜYUNU UMUMİYE MECLİSİ 

Paris, 10 Mayıs 1939 

o/o 71/ 2 FAlZLl 1933 TÜRK BORCU TAHVlLLERl 
HAMlLLERlNE TEDlY AT lLANI 

25 Mayıı 1939 vadesine aid tediyat. 

Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumiye 
Meclisi, Türkiye'de: Ankara ve İstanbul piyasalarında, Trans tefrik edil
meksizin, 2S Mayıs 1939 taksidinin, Türk lirası olarak tediye edileceğini 
ve kupon başına, 0,7346 dolar mukabili olan 0,9303 Türk lirasıqın verilece-
ğini, hamillere ilan eder. • 

Bu meblağ, mezkur taksit için sureti kat'iyede Türk lirası olarak tesbit 
edilmiş olduğundan Türk lirasiyle dollar arasında zuhur edebilecek her
hangi bir tahavvül karşısında, tediyat, bu vadenin müruru zamanına kadar, 
yalnız bu miktar üzerinden icra edilecektir. • 

İşbu meblağ ı2 numaralı ve 25 Mayıs 1939 vadeli kupona mukabil tedi
ye edilecektir. 

Türkiyede 25 Mayıs ı939 vadeli Kuponun tediyesiyle mükellef şunlar
dır: 

Ankarada: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
Osmanlı Banaksı. 

İstanbulda: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, 
Osmanlı Bankası, 

Deutache Bank. 
Meclis, 2S İkinci teşrin 1939 taksidinin dallar esası üzerinden tediyesi

ne karar vermiştir. Binaenaleyh, işbu kupon Türkiye'de 0,7346 dollar mu
kabili olarak ve ıo İkinci teşrin 1939 rayici üzerinden Türk lirasile tediye 
edilecektir. 

Meclis,% 7 ı/2 faizli 1933 Türk borcu tahvilleri kuponlarının tediye ta
rihlerinden beşer sene sonra müruru zamana uğramaları dolayısile işbu 
tahvillerin 25 Mayıs 1934 vadeli ikinci kuponu 2S Mayıs 1939 tarihinde mü
ruruzamana uğrıyacağını hamillerin nazarı ittilaına vazeder. 

ESKi OSMANLI lMPARATORLUGUNUN 
TAKSiME UGRAMIŞ DÜYUNU UMUMiYE MECLlSl 

Faris, ıo Mayıs 1939 

% 7 1/ 2 FAlZLl 1934 lKINCl SIRA TÜRK BORCU 
TAHViLLERi HAMiLLERiNE TEDIYAT iLANI 

25 Mayıı 1939 vadesine aid tediyat. 
Eski Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğramış Düyunu Umumiye 

Meclisi, Türkiyede, İstanbul Piyasasında, 25 Mayıs 1939 taksidinin Türk 
lirası olarak tediye edileceğini ve kupon başına 18.75 Fransız Frangı mu
kabili olan 0,629 Türk lirasının verileceğini, hamillere ilan eder. 

Bu mebliğ, mczkfir taksit için sureti kat'iyede Türk lirası olarak tesbit 
edilmiş olduğundan, Türk lirasiyle Fransız Frangı arasında zuhur edebi
lecek herhangi bir tahavvül karşısında, tediyat, bu vadenin müruruzamanı· 
na kadar, yalnız bu miktar üzerinden icra edilecektir. 

İşbu meblağ 10 numaralı ve 25 Mayıs ı939 vadeli Kupona mukabil tedi
ye edilecektir. 

İstanbul'da, 2S Mayıs ı939 vadeli Kuponun tediyesiyle mükellef mües
seseler şunlardır: 

- Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, 

- Oımanlı Bankan. 7057 

-13-· 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. --
~Askeri Okullara talebe~ == == - -
~ almıyor 

---------------------------------------------------------------------------------------

--ı - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- = 
lerile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, = 
Kınkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli _ 
Erba§ ,.lazırlama Orta okulunun ı. sınıfına talebe alınacaktır. := -:: Kabul tartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o- =: 
ı. ..... . : ..... ;vcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- =: 
re . _: lıl : .\skerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. 

3 ,t _ıml.:r aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- =: 
malıdıı ar. == 

a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları l Haziran- =: 
dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. 

Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı ı5 Ağus-:= 
tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. := 

Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve =: 
San'at Lisesi 1. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar := 
devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve =: -kabul edilmiı olanlara tebliğat yapılır. -

b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta =: 
okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. =: 

c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za- § 
manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- =: 
kerlik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini := 
takip etmeleri ve okuldan çağrılmadıkça hiç bir isteklinin okulun =: 
bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. 

Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O-= 
kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna =: 
alınmaları esas olduğundan bu suretle müracaat edilmesi lazımdır. =: 

d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun =: 
bulunduğu ıehirdeki otel sair her türlil masrafları kendisine aittir. := 
Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik =: 
şubelerince tahkik oluı . .lcaktır. = 

= edemez. = = Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden mşka giydi - = = rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar = 
4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia § 

-maaş da verilir. := 
S - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler = -- -- müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek = - -_ mühendis ve mühendis yetittirilmel-; üzere Avrupa'ya tahsile gön- =: 

- derilir. (1813) 11808 := 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllll~ 

VEBOLİT 
Şüpheli ıu Filtreleri ve Kireçli acı su taıfiye cihazları . 

VEBOLIT Ltd. Sti. 
Merkezi : Galata, BillQr sokak No. 7-9 Tel: 44507 

S"" b 1 •Ankara Bankalar caddesi No. 22, Tel: 2681 
U e eri İzmir Mimar Kemalettin C. No. ıs, Tel: 236S 7028 

Vakıf akarlar bir sene 
müddetle kiraya verilecel" 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: 

Senelik 
muhammen 

kirası Teminatı 

Lira Lira K. 

7SO 
1000 
ı350 

610 
540 
227 
383 
400 
800 

50 
180 
200 

70 
200 
612 

ı200 

5S 
1401 
241 

60 
80 
5S 
60 

100 
ı20 
24 

120 

S6 2S 
7S 

101 2S 
4S 75 
40 so 
ı7 2S 
28 75 
30 00 
60 00 
3 75 

13 50 
ıs oo 
5 25 
ıs oo 
4S 90 

90 00 
4 ıs 

ıos 1s 
18 ıo 
4 50 
6 00 
4 ıs 
4 50 
7 50 
9 00 
ı 80 
9 00 

Vakıf 

numarası Nev'i 

27 
32 
32/1 
32/2 
32/3 
45 
51 
68 
78 
81 

113 
114 
136 
220 
221 

442 
4S9 
479 
19 
24 
2S 
27 
34 
60 
77 

ıo5 

139 

Pansiyon 
Dükkan 

.. .. .. .. 
Daire 
Mağaza 

Dükkan 
Ardiye 
Dükkan 

.. 
Çiftlik 
Sey hamamı 
(Kaplıca 

Mağaza 

Bostan 
Dükkan 
Kahvehane 
Baraka 

" .. 
" 

Ev 
Bostan 
Arsa 
Beş oda 

Mevkii 

Anafartalar 

" 
" .. 
" Zincirli cami 

Anafartalar 
Çocuk sarayı 
Koyun pazarı 
Ulu kapı 
At pazarı 

Saraçlar 
Muhatlı 

Kızılcahamam 

Belediye caddesi 
Üç taşta 
Koyun pazarı 
Ulucanlar 
At pazarı 

.. 
.. .. 

Değirmen barkı 

At pazarı 
Dedebey 

Evsafı yukarda yazılı Vakıf akaratın 1-6-939 gününden 31-S-940 günü
ne kadar senelik kiraları on gün müddetle açık arttırmaya konulmuştur. 
İhaleleri 24 Mayıa 1939 gününe tesadüf eden çarşamba günü saat 15 de V d

kıflar Umum Müdürlüğü varidat müdürlüğünde yapılacaktır. Tutmak 1re 
şartlarını öğrenmek istiyenlerin adı geçen müdürlüğe müracaatları. 

(1836) 11821 

Kirahk yazıhane daires; 
Uluı Meydanında Koçak Hanında ıon katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 



-t4-
-------------------------ULUS 

~ Levazım Amirliği 
-<: - ~ ~ - -

Beyaz peynir ahnacak 
Ankara Levaz ım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Garnizon birlik ve müessesele

rı ıhtiyacı için 23.000 kilo beyaz pey
nır K. Z. ek iltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 10350 lira olup 
muvakkat teminatı 975 lira 75 kuruş· 
tur. 

3 - Eksiltmesi 25.5.939 perşembe 
gunu saat 11 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün
cu maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatından en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
Jifmektuplarını Ankara LV. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

1704) 11687 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Almıı Komisyonundan : 
l - Ankara garnizon birlik ve mü

es eseleri ihuyacı için 100.000 kilo sa
de yağı kapalı zarfla eksiltmeye ko -
nulmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 100.000 lira olup 
ilk teminatı 6250 liradır. 

3 - Eksiltmesi 25 mayıs 939 per
§embe giıniı saat ıs dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale giın ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek
lif mektuplarını Ankara LV. amirliği 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(1707) 11688 

Battaniye alınacak 
Ankara l..ev•z Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
2000 adet battani müteahhit nam 

· · Kamutay 

namesi her gun öğleden sonra M. M. kuruş olan 250 adet bo§ köhne yağ va 
V. satın alma Ko. da görülebilir. rilleri Askeri fabrikalar umum mü • 

Yeni Millet Meclisi 
binası inşaatın :n 
münakasa ilônı 3 - Eksiltmeye girecekler kanuni dürlüğü merkez satın alma komisyo • 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve nunca 5. 6. 1939 pazartesi günü saat T. B. M. M. ln§aat Komiayonun-
3 cü maddlerinde yazılı belgelerle bu 14,30 da açık artırma ile satılacaktır. dan : 
gibi işlerle meştul tüccardan olduk - Şartname parasız olarak komisyondan 1 _ Eksiltmeye konulan iş: Anka-
larına dair vesikalariyle birlikte tek- verilir. rada, Yenişehirde, Devlet mahallesin-
lif mektuplarını eksiltme saatinden Taliplerin muvakkat teminat olan de yapılacak yeni Millet Meclisi bi-
behemhal bir saat eveline kadar M.M. (4) lira (70) kuruq ve 2490 sayılı ka -

ıı nası inşaatı. 
V. satın alma Ko. na vermeleri. nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik le Keşif bedeli 5,779,659 lira 30 kuruş-

(1865) 11862 mezkilr gün ve saatte komisyona mü-
~ 1 tur. 

Hayvan satılacak rac at arı. ( 1781 ) 11775 2 - Eksiltme 30 mayıs 1939 salı gü 

8 
nü saat (15. on beş) te T. B. M. M. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- adef freze fezgihl ihOiCik İnşaat komisyonu odasında kapalı 
misyonundan : zarf usu1ile yapılacaktır. 

1 - İki adet hayvan 27. S. 939 cu- Askeri Fabrikalar Umum Mü- 3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
martesi günü saat 10 da artırma ile dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- dair diğer evrak ve pHinlar 50 lira be 
satılacaktır. misyonundan : del mukabilinde T. B. M. M. İnşaat 

2 - Hayvanları görmek isteyenler Tahmin edilen bedeli (8000) lira o· komisyonundan alınabilir. 
her gün Sıhiye depoda görebilirler. lan 8 adet Freze tezgahı Askeri Fab- 4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 

3 - Taliplerin belli gün ve saatte rikalar umum müdürlüğü merkez sa - 2490 numaralı arttırma ve eksiltme 
M. M. V. önündeki sahada bulunma - tın alma komisyonunca 30 6. 1939 cu- ve ihale kanunundaki şeraitten mada, 
lan ilan olunur. (18902) 11867 ma günü saat 15,30 da kapalı zarfla i- en geç munakasadan beş gün evveli -
------------- hale edilecektir. Şartname parasız o- ne kadar İnşaat komisyonuna istida 

Okullar 
!arak komisyondan verilir. Taliplerin ile müracaat ederek bir ehliyet vesi -
muvakkat teminat olan (600) lirayı ha kası almaları ve bu vesikayı da teklif 
vi teklif mektuplarını mezkur günde mektuplariyle beraber komisyona ver 
saat 14,30 za kadar komisyona verme- meleri şarttır. Bu tarihten sonra mü-

Muhfelif kf 1 k Jeri ve kendilerinin de 2490 sayılı ka- racaat edenlere vesika verilemez. Eh· me ep eJYiSI i lni(i nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik - liyet vesikası alabilmek için istida i· 
Mektepler Satın A lma Komisyo- le komisyoncu olmadıklarına ve bu iş le beraber aşağıda yazılı vesaiki ko· 

nundan : le alakadar tüccardan olduklarına da- misyona tevdi etmeleri lazımdır: Ko-
l - Ankara birinci orta okul için ir Ticaret odası vesikasiyle mezkur misyon tarafından inşaatın yapılması 

50 adet dersane sırası, 20 adet çöp ku gün ve saatte komisyona müracaatla - kendilerine ihale edilenler (a, b. c,d) 
tusu. 3 adet yazıhane koltuğu, 2 adet rı. (1800) 11780 fıkralarında yazılı bulunan vesikala-
sandalye, bir adet masa yaptırılacak- t rı ve yahut Noterlikçe musaddak su-

tır. 4 kalem vida alınacak retlerini komisyona tevdi edecekler. 
2 - Her sıranın tahmini fiyatı dir. Bu evrak inşaatın hitamiyle ka-

1530 kuruı, kutuların 500, koltukların A sk eri Fabrikala r Umum Mü- bulü kati muamelesinin yapılmasına 
3800, sandalyelerin 1900, Masanın 4600 dürlüğü Merkez Satın Alma Ko- kadar muhafaza ve teminat ile beraber 
kuruıtur. Muvakkat teminatı 80 lira- misyonundan : iade edileceklerdir. Bu vesikalar da 
dır. 3000 Paket 5x 5o mm. Dip vidası mukavelenin mütemmimidirler. 

3 - Şartname ve rCıiiroieri görmek 5000 " 5,sox 35 ,, Kuşak vidası a) Şirketin ismi, şirketin sahipleri, 
istiyenler her gün birinci orta okul 2000 ,, 6x4o ,, Kulp noterlikçe musaddak mali ve fenni 
direktörlüğune müracaat edebilirler. " hissedarları ve bu hissedarların bu i-2500 ,. 4X20 ,, Menteşe . . . 

4 - Eksiltmesi 20 mayıs 1939 cu - .d şın hıtamına kadar müşterek olacakla-
martesi günü saat 10 da mektepler mu· T h . d.l bed 1• (5000)vı1 . ası rına dair Noterlikçe musaddak bilhas 

a mın e ı en e ı ıra o- b . . . h ~ · k k 1 haaebeciliğinde toplanacü okullar lan dört kalem vida Askeri Fabrika _ sa . u ış ıçın ususı şır et mu ave e-
aatın alma komisyonunda yapılacak la .. d .. 1 .• ğ.. k t 1 lerı. 

. . . r umum mu ur u u mer ez sa ın a b) M.. ahh.d' kl · i ve ıhale edılecektır. k . 
5 6 1939 . ute ı ın yaptı arı mımar 

ı . . ma omısyonunca . . pazartesı k . h • 1 • 1 · 1. • • b w hesabına alınaca tır Açık eksilt • 5 - ıteklılenn muvakkat temina - .. .. 14 1 ki .hal d'l ıymetı aız o anış erın ıstesını, un 
mesi 25.5.939 peru.mbe

0 

ııriinU uat ıs tı, ebiltmeden evel mektepler muba - guktnui U:~.. te pazar ı a ılar ek e kı e- ların bedellerini ve iti verenler tara-
..-- ·- bccil. • • uw ce r. v- .. name paraaıs o a o - f dan tan.z• 1 büanü 

de lıtanbul Tophanede LV. lmirlilf ae ığı 'ftZneal ... ne yatırılıp ala- miıyondan verilir. Taliplerin muvak- im hbildUımil~funan .~ei sure~-
•tın alma komisy nda yapılacak. cap makbau alıp komiayona vere - kat teminat olan (375) lira ve 2490 nu e tea. n ı a e~•• ne ve yaptı&-

1~ 5 - ~939 

T. C. l İ R AA T B A N KAS 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

•• 

i~ 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 30 lirası bulu .ara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı-
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 .. 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 .. S.000 .. 
120 .. 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 

" 
DiKKAT: Hesaplarındaki para la r bir ıene içinde 50 li

radan a9ağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı tak dirde o/o 20 
fazlaaiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

Nakliyat işi münakasası 
Siinerllln• l • lltii Demir n Cel• flklkll .. midirliiliilldeı: 

tır. Tahmin bedeli 2IOOOO lira ilk temi- cekdr. (1666) 11639 mual kan 2 3 __ ........ 1 ri d lan binalarda biç bir ansa olmadıfı-
l ı unun ve · IDMIUe e n e- na dair bonservisler Ereilı· (" --dm"az) Malmü'dürl.ıı •• ~ Ba 

mtı 1500 liradır. Şartmme ve nJmune- Lı w-ıLJ ....__._ lmad ,____ • . !f.f!!~~tt. • .::=:.~~~~==~=====u~=~=-~ n • -- • IQ T™&& 8 WW)ODctl O ı~UUI c Jfeım} ~ Ua ha. 
bnünt walkalariyle beraber bel •- Janna dari Ticaret odası . veaikaai!.Je meti haiz bir tek binayı müte'!ı~it len bulunduiu Karadeniz Ereğli'ıinin Akçe Kilise Köyünden Fil-
atte komiıyona gelme eri. (1682) mukQr gün ve aaatte komıayona mu - veya müteahhidin iııpat bafnrinıendi- yoı'a nakli ve vqona tahmili iti bir müteablıide ihale edilecelrtir. 

11689 

250 
IJ.. • racatları (1828) 11805 si veya bat mimarı olarak yaptırmıt ihale 2 Haziran 1939 cuma pnü ... t 14 de Karabük'te kapalı 

E .. kt "k t 1 k .. lllllrl ..-. llılM . oldutuna dair vesika. zarf uaulü ile icra edilecektir. 
n yap ın GCG lahiaarlar Umum MüclürHitiD • 4 kalem Vida hakkında . D) Vnaika aıüatenit, mali vasiye - Talip olanlarm, teldifleriai Z Haziran 1939 siinü ... t 12 ye ka-
~ ı.....- A..atlli Sata 4 tın beyanı. dar Fabrikalamm:ı Müdürlüjüne 400 liralık munkbt teminat 

Alma KomiaJoa ...... ı • 
1 

• • Aakeri Falwikala1' Umum Mü- 5 - Ekıiltmeye girebilmek için ia- akçesiyle birlikte teslim etmeleri Uin olunur. 
1 - Nakliye depoeundald elektrik- 1 - Şartnameal mucıbince 250.000 clirlilü Merkez Satm Alma Ko- tekiilerin 187.139 lira 78 kurutluk mu Banlca hu iti diledili talibe ihale etmek bakknu 

1 bkla pt lacaktır metre düs beyaz lranaviçe kapalı Ari miqonanclaa ı vakkat teminat vermeleri. eder. 
muhaf U.: 
1804 er puar ya ın • utuU1le ebiltmeye koamuttur 1 · · · 

2 -Taliplerin 82 li kati teminat- It _ Muhlımmen bedeli 387So mu· 5. 6• 1939 puarteıi gilnO saat 14 te 6-: ateklılenn teklif mektuplan-
larlyle birlikte 22. 5. pazartesi ili- . pazarlığı alacak olan 4 kalem vida nı 2 ınci maddede yazılı saatten bir 
nü mt 10 da Ankara ı... amirlip • n;t t~S:. ~.2~ ~:S ı · . nın illn :~esinde •hven pa- saat eveline ~~r T. B. M. M. inpat 
tın alma komisyonuna elmeleri. __ 

1
-
5 

•-L.. · 
1 

• ı .:_: ket verine adet ..,.,.ldı~ ... 1••ılmıt komisyon nıslığlne numaralı makbuz 
( 1879) 11856 _., te A11umtqta evuım fUURıı 1 ı-· •· .. ---, . . - mukabilinde teslim edeceklerdir. Pos 

müdUriyetindeld alım komisyonunda ~r. Şartnameıinde ona gore değııık • tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

1000 Çl"ft köh" ne fotin yapılacaktır. lık yapıldığı ve 6, 8, 10 ve 12 Mayıs (1304) 11345 
IV - Şartnameler her gün aöri ge 1939 tarihlerinde bu vidalar baklanda ------------

çen tube ile lzmir ve Ankara ı.ptı . çıkan illnlar hUldlmsiizdür. (1829) 
dürlilklerinden lM kunat bedel mu - 11806 

Ankara ı...uan A..irliti Satın kabilinde alınablleceii gibi nimune -
Alma IComiqoaunclaa de görfilebilir. 

1 _ Depolar komutan tında mn _ V - ~Ub~rlU teklif mektubunu b 
cut 1000 ift kahne fot n arttırma su- nunl veııka ıle ,r, 7,5 ıU~nme paıuı 111 .... 

ç makbusu veya banka temınat mektu • • 

satdacak 
İç işler Bakanlığı 

92.198 kilogr• Rispat 
Harita yapt1rllacak 
Dahili:re V ekiletiadea ı retiyle satılacakıtr. bu .bti ed k '--pal f1an Aakeri Fabrikala1' Umum Mü-T · nuı va ece - ı sar n _ 2 - alipleArinkaZ2. 5L· 9 ~l'&i eaı eksiltme için tayin edilen günde ek - d~Qü Merkez Satın Alma Ko- Rize kuabuının 300 hektarlık vils-

gilnU saat 14 n ra amır ı. sa- ·ıtme i d bl 11_ '-- maayoaanclaa ı . 
• • sı saat n en r saat eve &De - - atindekı meakQn ve gayri meskQn sa-

tın alma komısyonuna lmelen. dar LA- L • ba.ı. 1 ~ hat· L--
(lS93) 11868 mea&ur &omııyon -,Jn.ı5.na Tahmin edilen bedeli (3715) lira banın ı wuır hartalarının yapılma-

makbuz mukabilinde verilmesi 1hım- (fiO) kurut olan 92890 Kg. Flüspat sı eksiltmeye çıkarılmıttır. 
dır. (3240 1776) 11812 müteahhit nam ve hesabına Askeri itin maktu bedeli 6000 liradır. 

Alci k d 1 Fabrikalar umum mildürlülil merkez Eksiltme 2 Haziran 939 cuma günü 
G ar Grin nazari satın alma komisyonunca 2. 6. 1939 uat 15 de RUe kasabasında belediye 

95 bin kilo st§mr eti 
ah nacak 

dl"kkatı"ne cuma giin saat 15 te açık eksiltme ile dairesinde belediye eksiltme komia-
Aakara ı....u- Amiırliti Satm ihale edilecektir. Şartname paraau o- yonu tarafından yapılacaktır. 

Alma Komisyoaaadaa lahiaarlar Betmfidürlütüadea : larak komiayondan verilir. Taliplerin Muvakat teminat 450 liradır. 
ı - Siirtteki birlikle ihtiyacı i- llayıı 939 80Dunda müddetleri bi- muvakkat teminat olan (278) lira (67) Şartnameler paruu olarak Rize be-

çin 95.000 kilo aığıreti 5 • 939 puar- ten barut, tütün Ye müskirat beyie kurut ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. lediye reiılifinden ve Ankarada Be
teai günil sat 11 de ka zarfla ek - tezkerelerinin dellftirilmeaine 20 ma- maddelerindeki veaaikle komisyoncu lediyeler imar heyeti fen tenifinden 
siltmesi yapılacaktır. M hammen be- yıı 939 da bq1anarak 31 mayıı 939 ak olmadıklarına ve bu itle alikadar tile- alına~Jir. . • 
deli 20900 liradır. f8llll nihayet verilecektir. cardan olduklarına dari Ticaret oda - Ekaıltmeye •ttırak etmek isteyenle-

llk teminatı 1567 lira kuruıtur. Her bayi tezkeresini bu milddet sar • veaibaiyle mezkQr gün ve saatte r~n Beledi_Yeler i~ heyeti fen tefli· 
2 - Şartnameyi görmek isteyenler fında deilttirmelidir. komisyona müracaatları. ğınden iıtırak vesıkaıı almaları ve bu 

it saatlerinde her pn ksiltmeye el- 1 Haziranda yapılacak yoklamada (18301) 11807 nu teklif mektuplarına koymalan ıa -
receklerin saat 10 a ka teminat ve tezkeresiz aatıt yapanlar görillüne zımdır •. 
teklif mektuplarını Siir tüm satın baklannda cezai htllrilniler tatbik olu- 1 ldef ....... 1'11111 lez••• Teklıflerin ta~in edilen ~nde. ~ -
atma komisyonuna verme eri. nacaktır. .... at 14 de kadar Rıze Beledıye reıslı. 

(1894) 11869 Her teskere için ikiter fotolnf ile Ilı... ğine verilmit olmuı veya po9ta De bu 
------------- müskirat ve barut için yirmi beter ku- saate kadar ıönderilmit olmalan ıa -

ruılulr, tiltiin için bet kunıtluk pul AaJı.İ Fabrikalar Um- Mi- zamdır. (1837) 11819 
ile •tıt tubıemiu mOracaat edilmesi clGrl6ii Mnn Saba Alma Ko
ve fotoiraflann beluımhaJ fotograf - ...,.__.._ : 

Mi ili Mü da fı:, ~ı B. 
hanelere cam lberine çektirilmesi i • Tabmia edilen bedeli (1685) lira o-

•llıJ 1tn olunur. (ı.784)• 11813 lan bir adet otomatik Rende tesgllu 
1i'lil' Askeri Fabrikalar umum mildilrliliil 

..... , .... 
il. M. Vekileti Satıa Alma ıt. 

Askeri Fa brik o la r 
-.,.....a-a 

ı - Hepalne tahmin edilen fiyatı 
MOO altı bin Ura olan 800 tekiz JUa 
IMlet demir paberli ftteriner eca -
.... j sandalı kapalı arf uwliyle 7 .. 
W- 939 çartanba sini saat 11 de M. Aabri Fabrilatar u ...... 

U L U S - 20. inci 11L - No: 6H8 

lmtiyu sahibi 
lakeacler Artan 

merkez satın alma komisyonunca 6. 7. 
1939 pel'fCIDbe gilnU aaat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna
me paruıZ' ollırak komiıyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(126) lira (38) kurut ve 2490 numara
lı bııanp 2 ve 3. maddelerindeki ve-
aalkle komisyoncu olmadıklarına ve Umumi netriyatı idare eden 

İntaat ve tesisat mttnakasaıı 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Ankara mezbabumcla J&Pllacak 250 bin 199 lira 15 lr.unq 
kıymet mahammmeli Firiprif ik ve kan kurutma inpat ve tesisatı 
lcapalı zarf uauliyle 60 sün müddetle eluiltmeye konulmuttur. 

2 - lbat..i 18 t~1939 salı aünü ... t 11 de Belediye en
cümeninde 1apılacaktır. 
3- Muvakkat teminab (18,785) liradır. 
4 - Şartn.me •e kefif •• mukavele proje ve krokilerini 18r • 

mek iatiyenlerin her sün yazı itleri kalemine müracaat etmeleri 
Ye iateldileria de teklif mektuplannı 18 temmuz 1939 salı sünü 
... tona kadar encümene vermeleri ilin olunur. (1897) 11886 

Fotoğraf malzemesi alınacak 
Emniyet Umam MticlirHifüaclea ı 

Miktarı Beheri Tutarı 
Cinai llarbaı Eb'adı Düzine Kilo kurut Li. K. 

--
Fototraf camı Havf h12 340 100 340 .. .. .. 6s 9 180 50 90 .. .. .. 4a 6 100 45 45 .. .. .. 13xl8 30 200 45 .. .. .. 18:&24 20 4IO 84 
Fotoiraf k&lıda Aİf• 18x24 300 Paket İ25 975 
Kontab filmi 10 Adet • 8 
Atfa filmi h12 3 Paket -1'5 4 5 
il etol 10 Kilo 1000 100 
Hidrokinon 12 .. 750 90 
Sillflt de ıut 69 .. 60 41 40 
Karbuaat depom 105 .. 136 50 
Hipo.ilfit 135 .. 40 50 
Blailfit 1/250 1 10 35 
Brilmer depom l/750 300 5 25 
Amonyak 1 .. 140 ı 40 
Asit uetik 2 .. 75 ı ~ 
ispirto (eaf) 1 .. 125 ı 25 
Siyanur O/ 300 ı 25 
SUblilme O/llO 1000 2 ~ 

--
Yeldln 2037 95 

Yukarda dna: miktar ve muhamjlea bedelleri yasalı fotofraf mabem. i 
26-5-939 tarihine mUaadif cuma ~ aut 15 te ~ık eblltme ile mtlnakaaa-,. .... ._ ... 

bu itle aWradar tüccardan oldukları _ Yuı itleri MUdüril 
na dair Ticaret odası vnlkui le~me==-•,..,- .__ __ M_ um_M _ taa __ F_aik_ FEN __ IK __ _.,~---V atın alma Ko.. da satın alına cllrllil il 1 ı latm A... ._ 

Eblltmeye ,µmek isti~ DS Hra Z5 kurut muvakkat teminat malr· 
bu veya a.b .. lrtabu ve 24t0 kan 2-~ maddelerinde..nab 

-
: • • • • • • • • • 
i 

-



19 - 5 - 1939 ULUS 

.:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -----1 H E R . A N N E, B A B A B i L M E L i i ---=: Et ve Sebzelerin iyi pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve saf olmamasından hasıl 'Olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvan ' 
=:tar, ince barsağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. -§§ Halsizlik, Kansızlık, Hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri,.:t>urun makat kaşınması, ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri gece kor~uları, görm 
=:de bozukluk hep bu kurtların tesiridir. (iSMET SOLUCAN BlSKUV1T1) Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyetle verilir. Her çocuk seve seve yer .. Çocukla 
=:de birkaç defa ihtiyaten mutlak veriniz. Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solucan olmadığına itimat ediniz. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesin 
=:Tarzı istimali kutular içinde yazılıdır. -S D1KKA T: Piyasada taklid olarak başka solucan bisküvitleri çıkmıştır. Lutfen kutuların üzerinde (İSMET) markasını arayınız. Fiatı her eczanede 20 kuruştur. ---
~ıııııııııııııııııııııııııııırıııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııırrııııııııırırıııııııııırııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Köylü elbiseleri 
satış f iatları 

.ti• ' ., ·.'. ., - .'' • .. · r :. • • " • • 'ı~ • .~ ...... ıı~'~j!~"~ı:..·•- ~.' ._ . 
. , ' . .~: • , " . . . .• . . ~ .. .., . : .• , .' .. '' : . '- ..... ·~· .- . •. ~ ",.'.-'~~~ ~~.,f .. _.,..._,:<trı 

' • ,ı • .. .... • ~- .... ~. • "' • ... ..... • :.• ... , • " .... , • /. '. ~;~?.fi) ~~·'~~··-..~~~ 

.. 

Her bedene göre 
Çulaki 

Bedenler Krş. 

42 360 
44 ve 46 400 
48ve 50 435 
52 450 

ince şayak Kaim şayak Damalı şayak 
Krş. Krş. Krş. 

520 
585 
640 
655 

545 
620 
675 
700 

550 
625 
685 
700 

Halis yünden yapılmış olan bu 
elbiselerin satıldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLİ MALLAR PAZARLARI Dl R 

Mağazamızın köylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatla bulabilirsiniz ! 

erece 

Ankara Gar Gazinosu 
Yemeklerini memleketin en şık, kibar lokantasında ye

mek istiyenler hep orada toplanıyor. 

Gazinonun tarasları, güzel tarhedilmiş havadar bahçesi 
de açılmış ve fevkalade döşenmiştir. 

Nefis ve ucuz yemek, mükemmel servis 
Maestra Darvaş'in idaresindeki güzel Orkestra 

Her cumartesi akşamı "Dine Dansan,, 
Müessesenin Direktörlüğünü Osman Sencer deruhte etmiştir 

.:!J 1111111 iLAÇLARINIZI 11111111!:. -:= S k E . nden yaptırınız. Avrupa ve yer-:= 
O arya czonesı li ilaçlar her çeşidini (Kodak)::: 

=: marka rontken fil~lerinin tazesini ehven olarak eczahane- := 
§ mizde bulabilirsiniz. lş Bankası karşısında. Telefon: 2018 § 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

Toplantı 
Türkiye İş Bankası Memurları 

Yardım Cemiyetinden : · 
Cemiyetin umumi heyetinin ruzna

mesinde yazılı, nizamnamesinin üçün
cü maddesine bir fıkra ilavesi ve dör
düncü maddesinin değiştirilmesi için 
25. 5. 1939 perşembe günü saat onda 
Ank,ıra'da Ulus meydanında Türkiye 
İş Bankası binası dahiJindeki dairei 
mahsusasında toplanacağı ilcin olu -
nur. 1797 

FOSFARSOL 
KAN, KUVET, İŞTİHA ŞURUBU 

Umum doktorların müttefikan tak
dir ve milyonlarca vatandaşa itimatla 
tavsiye ettikleri en mükemmel bir ku
vet şurubudur. Daima kanı tazeleyip 
çoğaltır. Tatlı bir iştiha temin eder. 
Her zaman gençlik, dinçlik verir, ze· 
ka ve hafıza kudretini yükseltir. Si · 
nirleri, adaleleri kuvetlendirerek, uy
kusuzluk, halsizlik, fena düşünceleri 
giderir. Vücut makinesine lazım olan 
bütün enerji ve kabiliyeti vererek da· 
ima azim, irade, neşe sahibi eder. Mi
de, barsak tembelliğinden ileri gelen 
muannit inkıbazlarda, bel gevşekliği 
ve ademi iktidarda şayanı hayret fay
dalar temin eder. 

FOSFARSOL'u 
[)iğer hütfrn kuvvet ilaçlarından 

ayıran başlıca hassa 
Devamlı bir surette kan, kuvet, iştiha 
yaratması ve ilk kullananlarda bile 
micize tesirini derhal göstermesi
dir. Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma ve 
umum kansızlıkla neticelenen tehlike
li hastalıkların nekahat devrelerinde 
en Il'}Ükemmel bir derman şurubudur. 
Sxhat Vekaletinin resmi müsaadesini 

~ 

<oı:t' 

ıf 

Gayri menkullerin senelik icar ihalesi 
Ankara Defterdarlığından: Muhammen aylık 

Metruke İcarı Depozito 
Mahallesi Sokağı Cinsi Kapı No. No. Lira Kr. Lira Kr. Müştemitatı 

---- -- --
Misakı milli 
(Vattarin) Hanardı ev 9/22 118 25 22 50) Üç oda bir sofa bir m 

bir odunluk. 

" ,, ,, 10/67 124 35 31 50) Üç oda bir mutbak b 
kiler bir taraça. 

Öksüzce Eğri bucak 
" 26 453 13 Su 12 İki oda iki odunluk b 
(belediye) 

Misakı milli Aydemir dükkan 4, 28-21 52 10 9 

Cebeci hapishanesi dahilinde dükkan 10 15 13 50) 

Yukarda evsafı yazılı gayrimenkullerin 1-6-1939 tarihinde 31-5-1940 gayesine kadar senelik icar 
31-5-939 günü saat 15 de yapılmak ii zere açık arttırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen teminat makbuzu ile sözü geçen gün de defterdarlıkta topla 
misyonuna gelmeleri ve bu hususta izahat almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlak müdürlüğ 
ları ilan olunur. (1822) 

YENi 
BU GECE SAAT 21 de 

HALK OPERETİ 

Temsil heyeti tarafından 

ZOZO DALMAS 
ve Macar Bale heyeti'nin iştira

kiyle H A L İ M E 
Büyük Şark Opereti 3 perde 

Fiatlar: Loca 400 - Orkestra kol
tuk 125 - Koltuk 100 - Balkon 75 

Duhuliye 50 kuruştur 
Gündüz 14,45 - 16,45 seanslarında 

BRODV AY YILDIZI 
Shirley Temple 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Türkçe sözlü büyük film 

SEFİLLER 
Baş rollerde: 

Frederik Marş - Rachelle H udson 
Seanslar: 

14.30 - 16.30 - 18.30 Gece 21 de 

12,15 de Halk matinesi 
ALÇAKLIK 

su 
BU GÜN BU G 

İki büyük film bi 

1 - Sahra Kaça 

2 - Kar Topu 
Seanslar: 

14 - 16 - 18 ve gece 
12 de' ucuz hak ma 

DİKKAT: 

Geceleri iki film birden 
ri de her seansta bır film 

o:: : : : : : : •:x: : : : : : : :=:::=: :•:::= :>: : : : ;; oc<: :• : ; : : :X: : : : ; : : : :XX: : : : : :ıoc:xx:x:x: : : : : : : : : : : : :XX: 

Yeni Sinemada Varyete numaralarında: 7 kişilik Fevkalade BALE heyeti ve bu me 
heyecanlı Akrobatik numaralar 
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GUMRUK TAR lESINDE YAPILAN TENZii.AT VZERINE 

e RC.A 911 /t, ~di ' 

e RC.A 911 U ~ti 

Daima birinci olduğu gibi, RCA, 1939 
radyo çeşitlerinin yeni satış fiatıarını 

birinci olarak ilana muvaffak olmuştur. 

Bu harikulade radyolar arasında yuvanızı 
şenlendirecek ahizeyi şüphesiz bula
caksınız. 

Fiatları ise, elbette bugün her zamandan 
fazla her keseye uygundur. 

Veni RC A radyonuzu seçmek için artık 
beklemenize hiç bir sebep yoktur. 

VENi SATIŞ FiATLARI 

6 ay taksitle 

T 36. 

• 50.-

RCA 86 X - 4 .. • 70. -

12 ay taksitle 

RCA Niagara .. 
/ 

5 ıambalı • 115.-

RCA 98 il 8 • • 170.-

RCA 911 o 11 • • 225.-

RCA 912 " 12 .. • 270. -

RCA 911 - K o 11 .. ıa~ııuıı 1) 305. -

RCA 912-K lP 12 " il il 360.-

911 - u il 11 .. ladJouamorn o 450.-

• 12 • u D 565. ·-

il 15 o • 1 650.-

BOURLA BiRADERLER 
İSTANBUL - ANKARA - IZMİR 

e RC.A 91Z U ~i. 

••• 

e RC.A 91Z K &tt<>dtl~ 


