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Spor ve Gençlik Bayramı bütün 
yurtta büyük heyecanla kutlandı 

Milli Şefimiz lnönü 19 Mayıtt StaJyomunJa gefİt re•mini 
seyrediyorlar 

Gençlik M.illi ,Şefimiz matlrıönü'nün hu:wrundan 
tcU:ımle ge~iyor 

Milli Şef lnönü ve sayın Bayan lnonü Atatür1lün kabrine 
~elenk koyuyorlar 

Milli Sef'in yüksek huzurlarında 

Ankara'da 19 Mayıs Stadyomunda 
gençlik çok güzel gösteriler yaph 

Stadyomu dolduran 50 binden fazla halk 

gençlerimizi ~urup dinlenmeden alkışlıyordu 
Ebedi Şef Atatürk' ün türk vatan 1 tün resmi ve hususi müesseseler elek- topla başladı. Top atılırken, fabrika • 

ve istaklalini kurtarmak üzere Sam - trikle donatılmıştı. Her yer türk ve lar, lokomotifler, otomobiller düdük
sun'da Anadolu'ya ayak basmasiyle ta· parti bayraklariyle bezenmişti. Halk ]erini çalmışlardır. Bu esnada bulun
rihimizin yeni ve mesut devrini açan gece sokaklara dökülerek bayramının dukları yarlerde ihtiram vaziyeti alan 
ve türk milletinin kurtuluşuna Tür - arifesinde neşe içinde geç vakitlere halk Ebedi Şcf'in ve O'nun emrinde 
kiye cümhuriyetinin kuruluşuna kut - kadar gezmiş ve eğlenmiştir. Sokak - Milli Şef ve istiklale canlarını. seve 
sal bir başlangıç olan 19 Mayısın yıl - tarda 19 mayısın ve gençlik bayramı - seve feda eden aziz şehitlerimizin 
dönümü, spor ve gençlik payramı dün nın manasını gösterir dövizler asıl - kahraman hatıralarını anmışlardır. 
bütün yurdda olduğu gibi Ankarada mıştı. Bu saatten sonra şehir üzerinde 
da günün büyük manasını tebarüz et - Türkkuşuna mensup tayyareler muh-
tirecek bir şekilde ve çok muntazam Atılan toplar telif filolar halinde uçarak vecizeler 

Maarif Vekilimiz H aıan - Ali Yücel 
nutkunu söylüyor 

bir haltic kutlanmıştır. Dünkü merasim Atatürk'ün 19 
Ankara daha bir gün cvelden bu bü- Mayıs 1919 da Samsun'da karaya çık

yük gün için hazırlanmıştı . Gece bil - tığı saatte, tam yedide atılan 21 pare 

atmışlardır. Bu uçuşlar sekiz "'buçuk
tan ona kadar devam etmiştir. 

(Sonu 8 inci sayfada) 

Maarif Vekilimizin nutkunu dinliyen gençlik 
Ebedi Şel'e ağlıyor 

19 Mayıs 
F. R. ATAY 

Atatürk 19 Mayıs 1919 da 
Samsun' da karaya çıktı: yeni 
Türkiye devletinin temeli yirmi 
sene evel bugün atılmıştır. 

1919 da Mustafa Kemal'in bü
tün kuveti, türk milletinin teslim 
olmamak iradesinden ibaretti. 
Bu irade ancak kahraman mil
letlerde bulunabilir ve Mustafa 
Kemal gibi kahramanları ancak 
böyle milletler yaratabilir. 

ikisi de biribirine zaruri idiler. 
1919 inkıraz demektir. 1939 Tür
kiye'sini görüyorsunuz: bu muğ· 
cize, Mustafa Kemal' in dehası 
ile milli faziletlerimizin müşte· 
rek eseridir. Biri öldü ise, öteki, 
daha canlı, daha şuurlu ve daha 
kendine inanmış olarak devam 
etmektedir. 

O henüz yatarken, bu memle
lekette Mustafa Kemal'in ölü
münden korkmıyan tek vatan

( Sonu 8. inci sayfada) 

19 Mayı s yddönümünde 

lnönü, Ebedi Sel'in 
kabrine tazimle 

(elenkler koydular 
Ankara, 19 a .a. - Reisicümhur ismet lnönü ve Bayan lnönü, 

19 Mayıs Stadyomundaki merasimi müteakip B. M. Meclisi Re
isi Abdülhalik Renda ile beraber Atatürk'ün Etnografya müze -
sindeki muvakkat metfenine gitmişler, Sevgili ve Ebedi Şefin 
mezarına tazimle büketler koymuşlardır. Bu ziyarette Riyaseti -
cümhurun bütün erkanı. Dahiliye Vekili, Ankara Valisi ve ku -
mandanları Reisicümhurun maiyetinde bulunmuşlardır. 

1 :·:~Rahatsız bulunan Başvekil namına da Atatürk'ün mezarına 
~elenk konmuştur. 

Büyük ve 
erkek millet! 

Çemberleyn Türklerden bu 
kelimelerle bahsediyor 

Londra, 19 a.a. -Çemberleyn bugün 
Avam kamarasında beyanatta buluna -
rak Türkiye'den bahsetmiş ve türk 
milleti ile onu idare edenleri methüse
na eyledikten sonra demiştir ki : 
"- İngiliz - türk müzakereleri öyle 

bir menfaat ve görüş beraberliği gös -
termiştir ki, iki hükümet anlaşmış ol
duklarını 12 mayısta ilan etmişlerdir. 
Bu anlaşmanın karşılıklı mahiyetine 
büyük bir chemiyet veriyoruz. Bir har 
be sürüklendiğimiz takdirde Alman -
yanın civarında bi'ze bütün kuvetleriy 
le yardım edecek büyük ve erkek bir 
milletin bulunduğunu düşünmek mem
nuniyet verici bir hadisedir. 

Çcmberleyn ingiliz - türk anlaşma -
sının ıümulünden bahsederek bu an -

(Sonu 8 inci sayfe.da) 

Maari f Vekilimiz d iyor ki: 

Gençler, istiklal ve hürİyet 
tarihimizin başlangıci 
sizin bayramınızdır! 

Maarif Vekilimiz Hasan - Al i Yücel dünkü 

bayramı çok güzel bir nutukla açtı 

Dün bütün yurtta kutlanan 19 mayıs spor ve gençlik bayramını An
k ara'da Maarif Vekilimiz B. Hasan - Ali Yücel veciz vı.? güzel bir nu
tukla açtı. Radyo vasıtasiyle her tarafta dinlenen bu nutuk, stadyo
mu dolduran 50 b inden fa7.la halk tarafından alkıtlarla ve bravo ses
leriyle sık sık kesildi. 
Bilhassa, nutkun batlangıcında, Atatürk'ün adı ilk dt'!fa &eçince 
stadyom cotkun alkıtlarla sarsıldı. Milli Şef lnönü'nden bahseden 
cümle ler hararetli tezahürlere ve çok sürekli alkışlara vesile oldu. 
Maarif Vekilimizin bütün türk mille t inin hislerine tercüman olan bu 
değerli ve güzel nutkunu, olduğu gibi, sütunlarımıza alıyoruz : 

[Hasan -Ali Yücel'in nutku 9 uncu sayfamızdadır] 
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Günün i~inden 

19 Mayıs nutku 
' Dünkü 19 Mayıs Bayramında hafızamız Ankara topraklarında 
ebediyet uykusuna dalan Ebedi Şefimizin hatıralarını tekrarlıya -
rak, başımız orayı şereflendiren Milli Şefin önünde eğilerek, 
gözlerimiz birer kahraman filizi halinde yürüyen ve hareketler yapan 
gençliği görerek, kulaklarımızda Maarif Vekilimizin söylediği çok özlü 
nutku dinliyerek heyecan ve zevk duydu. 

Değerli vekili konuşurken dinliyenler, onun hitabesinde türk milleti -
nin, kendini kurtarmak, ona medeni bir hayat ve sarsılmaz bir istiklal 
getirmek yolunda en çetin savaşlara atılan ve kısa zaman içinde asırlara 
sığmıyacak başarılar kazanan bir kurtarıcının hatırası karşısında, ne ka
dar hürmetkar kaldığını ve kalacağını, bizim her zaman O"nu vatan ve 
vatanı O'nun kadar seve(:eğimizi; 

Ebedi Şefin 19 Mayıs 1919 tarihinde bir istiklal savaşma başlaması -
na mukabil Başbuğumuz Milli Şefin de. her zaman olduğu gibi, 19 Ma -
yıs 1939 tarihlerinde bir istikbal savaşında feragatin, fedakarlığın, fazi
letin hepimiz için aziz bir örneği olduğunu; 

Kendisinden istenilen hiç bir fedakarlığı esirğemiyen bizim neslimi -
zin kendisinden sonra gelecek olanlarda da bu meziyeti ziyadesiyle bula
cağı ümidiyle gözlerini yumacağım en veciz ve en belağatli kelimelerle 
anlatılmış •.:mldular. 

Dünkü 19 Mayıs hitabesinde şimdi fani hayattan ayrılmış olan en bü
yük türk evladına hazin ve hürmetkar bir mersiye vardı. Şair Hasan -Ali 
Yücel, bu duyguyu, kendisini yakından, uzaktan dinliyen binlerce gö -
nül sahibine duyurabilmiştir. 

Dünkü 19 Mayıs hitabesinde yaşlı ve genç bütün millet kütlesinin 
bir tek hedef arkasında, Milli Şefin emrinde birleşmesi lüzumunu göste
ren canlı cümlelerde eski sosyoloji mualliminin isabetini seziyorduk. 

Gene bu hitabede dünden, bugünden misaller alarak vatan çocukla -
nna yannm alması gereken durumu izahta bir terbiyeci ve mantık mü
ellifi olarak Yücel, en muvaffak bir eda ile konuştu. 

Sözün kısası, şiirden, edebiyattan, belagattan, ilim, felsefe ve mantık
tan, fakat '.>unlann hepsinin üstünde bu büyük millete ve onun yüksek 
ıeflerine duyduğu candan bağlılıktan ilham alarak konuşan genç ve he
yecanlı Maarif Vekilimiz ancak kutlanabilir ve ancak muvaffak olabilir
di. N.ARTAM 

500 kilometrelik bisiklet yarışı 

İstanbul • Edirne arasındaki 
etapta Lambo birinci geldi 
Edirne, 19 (HusL muhabirimiz ı ..al l l l l l il l l l l il l l l l il 111111111111111111 

bildiriyor) - İstanbu - Edirne - Edir- : ~ 
~e tatanbuı ~~sı~dak oo kilo~etre -

1
: Bugünkü spor hareketleri : 

lık yarııın bırıncı etapını teşkıl eden : : 
İstanbul • Edirne yar ş bugün muh - : : 
telif mıntakaları tems 1 eden 37 koşu- : Tenis : 
CU ilralllUUQ .7-r--L'i• ..,. A~'>h VP. - -

di buçukta İstanbuld. uisiklet fede - = .l"'mK&T l'CfVllC l'l'iu~l:l'\au ; 

rasyonu asbaşkanı Ca ıd'in işaretiyle § J 9 Mayıs Stadyomu § 
başlandı. Havanın kap 1 ve şiddetli - Sa 8 30 : 
rilzgtrlı olması yarışın ehemiyetini _ at: · : 
arttırıyordu. Koıu başl ığı andan iti- : Milli küme E 
haren İstanbulu temsil eden Lamba, : -
Anastas, Mihal; Ankara mıntakasın - ~ VEFA - DEMIRSPOR § 
dan Orhan ve Nuri Kuş, Kocaeliden : 19 Mayıs Stadyomu : 
İbrahim kuvetli birk ç atakla öne = : 
geçtiler. Koşu bu şekild devam eder- : Saat: 16.30 : 
ken mUsabıkların bir ka ölotona ay - .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 

rıldılcları görülüyordu. Bu hız müsa- Gazi Terbiye Enstitüsü son 
bakanın nihayetine kad r devam etti. 
140 ıncı kilometrede Eskiıehir ekipi -
ni temsil eden Zekeriya Osman ve 
İnnir'i temsil eden Ba ram birinci 
pölotonu yakaladılar. Bu arada An -
karagüclindan Nuri Kuş un, Selimin, 
Nazminin, ve İstanbuldan Anastasın 

bisikletlerinde ehemiyetl rızalar ol
maaı yüzünden bir hayli geri kaldı -
lar. 

Bu defa koşu Orhan, Lambo, Mi -
hal, Zekeriya, Osman ve B yram ara
sında heyecanla devam edı ordu. Ne
ticede, İstanbul bölgesin n Lambo, 
sekiz saat 26 dakikada bi ci, Eski -
şehirden Osman beş metr farkla i 
kinci, İstanbuldan Mihal 10 metre 
farkla üçüncü, İzmirden B yram 15 

metre farkla dördüncü, Aı k radan Or 
han ve Eskişehirden Zeke ı a 20 met
re farkla beşinci gelmiş) rdir. Altı 

dakika sonra Eskişehirdc Halil 7 
metre farkla İzmitten Şük ı, bir da -
kika 50 saniye sonra lzmi den Süley
man, Balıkesirden Sabri ve Ankara -
dan Osman gelmişlerdir. nları da 
muhtelif fasılalarla diğerler takip et
miştir. Edimeye vasıl olan ıisikletçi· 

ler yarın 6,30 da İstanbul' dönecek -
ler ve ikinci etap koşusun vapacak -
tardır. Bisikletçilerin geç<'ceği yolla
ra dökUlen halk yarışı alaka ve heye -
canla takip etmiş ve sporc 1 r Edir -
neye geldikleri zaman, haz r bulunan 
bliyük bir sporcu kütlesi tarafından 

heyecanla alkışlanmışlardır 

Malatya belediye reı iği 

Malatya belediye reisliği seçilen 
doktor Cafer Özelçin'in intihabı yük
ıek tasdika iktiran etmiştir. 

D.D. yolları 1939 biıtçesi 

Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1939 fi -
nans yılı blidcesi dünkü Resmi gazete
de çıkmı§tır. 

sımf f alebelerinin 
Eskiıehir' deki f etkikleri 

Gazi Terbiye Enstitüsü Pedagoji 
son sınıfı başlarında hocaları Fuad 
Baymur olduğu halde Eskişehir'e bir 
tetkik seyahatine gitmişler, köy öğret
men okulu teşkilat ve çalışmasını Mah 
mudiye eğitmen kursunu, Harnidiye, 
Mahmure, Çifteler köy ve nahiyeler, 
Sayid Halim paşa, Abbas Halim paşa, 
çiftliklerindeki mektepleri gezmiş ve 
tetkikatta bulunmuşlardır. Bu arada 
eğitmenlerin idaresindeki mektepleri 
de görmüşlerdir. Beş gün sliren bu ge
ziden sonra Eskişehir'e dönerek ilk o
kulları, liseyi, ve şimendifer fabrika
sını gezdikten sonra Ankaraya mek • 
teplerine dönmüşlerdir. 

mektup 
Aziz dostum, geçende aldığım 

bir mektubunda "her gün birkaç 
dostumu daha bana düşman eden 
bir meslekte çalışıyorum.,, diyor
dun. Sana hak vermemezlik ede
mem. Bizde eskidenberi mi?.ah, hic
vin torunu sayılır ve mizahi bir 
fıkrada adı okşanarak geçmiş olan 
bir kimse çimdiklendiğini, ôpülen 
bir yüz ısırıldığını vehmeder. 

Yıllarca kendisini arayıp sor
mağa vakit bulamadığın eski bir 
arkadaşa dökecek en büyük derdin, 
demek ki, bu oldu. Belki de bunun 
sebebi, benim de şöyle yarı buçuk, 
mizahi - Bay Refik Şevket ince 
gibi okumak lazım gelirse meza
hl - yazılar yazmamdır ve bu der
di benim de çektiğimi dü§Unmüş o
labilirsin. 

Bunda da haksı%sın diyemem. 
Biz, belki yazılarımızı yazar

ken kendi işimize kendimizce ehe
miyet vererek alayla /itilenin, is 
tihza ile nüktenin ayrı ayrı şeyler 
olduğunu, dostlukla samimiyetin 
de bizim sütunlarımızda yer alabi-

- - -
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--- -
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Ankara radyosunda 
Atatürk gecesi 

Dün gece Ebedi Şef Atatür
k'ün bundan 20 yıl önce vata
nı kurtarmak için Snmsun'dan 
Anadolu'ya ayak basmasının 
yıldönümü münasebetiyle An
kara radyosu fevkalade bir 
program tertip etmi~ti .• 
Sinop mebusu Cevdet Kerim 
lnccdayı radyoda fevkalade 
beğenilen çok güzel bir nutuk 
irat etmitlir. Bu nutuktan son
ra Ebedi Şefin hayatta iken 
sevdiği ve zevkle dinlediği şar
kılar dinlenmİ§tİr. Halk radyo
da Atatürk'ün sevdiği §:ırkıla
rı dinlerken Büyük Şefi min
net ve heyecanla ve göz yaşı 
dökerek bir daha, bir daha 
anmıttır. 

Cevdet Kerim lncedayı'nın 

Atatürk'e dair cidden büyük 
bir kuvet ve kudretle söyledi
ği nutkunu karilerimiz yarın 

Acı bir kayıp 

Ahmet Ağaoğlu dün 

vefat etti 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Bir 

müddettenberi rahatsız ve evinde te -
davi edilmekte bulunan eski mebus 
ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu buğün 

öğleden evcl karaciğer iltihabından 

mütevellit bir kalb zaafı neticesinde 
vefat etmiştir. 

Cenazesi yarın münevver gençliğin 
ve üniversite talebesinin iştirak ede -
ceği merasimle kald;rılacaktır. 

Merhum ölümünden biraz evel aile
sini ve çocuklarını yanına çağırmış: 
"İnsan vicdani bir makinedir. Her 

makine mutlaka günün birinde hare -
ketinden kesilerek işlemez olur. Ha -
yatımızda hepimiz için mukadder o -
lan ölümümden dolayı fazla teessür 
duymayın. Size metin olmağı tavsiye 
ederim. Biribirinizden ayrılmayınız.,, 
dedikten bir müddet sonra gözlerini 
hayata yummuştur. 

*** 

Halkevi köycülük kolunun 

Ankara köylerinde 
19 Mayıs bayramı 

Gençlik ve spor bayramını, civardaki köyliilerin İftİrakiyle A
raplar köyünde kutluyacağını yazdığımız Halk.evi köycüleri, per· 
şembe akşamı saat 18 de Araplar köyüne giderek, orada, Üreğil, 
Kayaş, Karaağaç ve diğer civar köylerden gelen yüzlerce köylü 
tarafından, davul ve zurna çalınarak heyecanlı bir surette karşı· 
lanmışlar, nahiye müdürü Bay Niyazi, köylüleri birer birer, Halk
evlilerle tanıştırmıştır. 

Tenis 

müsabakaları 

bugün baıhyor 

O gece, köyllilerimizle samimi gö • 

ı rüşme ve konuşmalar yapılmış, güzel 
bir mevzuda, Karagöz gösterilmiş bun 

1 
dan seyirciler pek çok ne§Clenmiıler
dir. 

Ulus sütunlarında aynen bula- U zun seneler gazeteci, Matbuat Bugün 19 Mayıs Stadyomunda Te
nis federasyonunun tertip ettiği An
kara Tenis teşvik müsabakalarına 

başlanılacaktır. Bu müsabakalara bu
gün öğleden evel ve sonra yapılacak 
yarın öğleye kadar da devam edile -
cek, gelecek hafta da dömifinal ve 
final müsabakaları yapılacaktır.! 

Millt ve mahalli oyunlar oynanmış 
sin sin ve halayık çevrilmiştir. Bu 
vesile ile de spor ve gençlik mevzu
unda konuşulmuştur. Atalarımızın 

binicilik ve atçılıktaki merakları ve 
muvaffakiyetleriyle çeşitli sporlara 
olan alakaları anlatılarak bu hususta 
teıvikler yapılmıştır. Bu program ve 
eğlentiye saat 23.30 a kadar devam e
dilmiştir. 

caklar ve kıymetli hatibi rad- umum müdürü, profesör olan türk ir-
yoda tnkip edenler ve edemi- fanına hizmet eden Ağaoğlu türk ale· 
yenler bunu zevkle, heyecanla minde tanınmış bir mütefekkir, iyi ve 
tekrar tekrar okuyacaklardır. d \._ ,} i ealist bir insandı. Muhtelif gazete -

Sabah erkenden davulun sesiyle u
yanan köylüler, 8 den itibaren köy 
meydanında toplanarak oyun ve eğ • 
lentilerine başlamışlardır. --------------- lerde baş muharrirlikte bulunmuş ve 

19 Mayıs 1331 de 
~ıkan subaylanmll 

19 Mayıs 331 de neşet eden subayla
rımız dün akşam istasyon gazinosun -
da toplanmışlar ve 25 inci senei dev -
riyelerini; mesut bir tesadüf eseri o
larak Büyük Türk'ün Samsun'a çık -
tıkları ilk güne tesadüf eden büyük 
bayram ile birlikte ve büyük bir neşe 
içinde kutlamışlardır. 

Ae1 bir yıp 

Dr. Feliks Kann 

Teessürle öğrendiğimize göre, Na -
fia Vekaleti demiryollar inşaat daire
si ı;tatik mütehassısı Profesör Dr. Fe
liks Kann bir müddetten beri müpte -
la olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 
dün tedavi altında bulunduğu Nümu
ne hastaesinde hayata ebediyen göz -
terini yummuştur. 

Cenazesi bugün saat 15.30 da Nü
mune hastanesinden kaldırılacaktır. 

Mühendis arkadaşlarla bilumum 
nafia mensuplarının Nümune hastane
sinde bulunmaları rica olunmaktadır. 

• • • 
Beş senedenberi Nafıa Vekaleti 

hizmetinde bulunmakta olan Prof. Dr. 
Feliks Kann'ın beton köprüler Uze -
rinde muhtelif lisanlara tercüme edil
miş beynelmilel şöhreti haiz eserleri 
mevcuttur. Kendisinin Türkiyedeki 
en büyük köprUlerin inşası hususun -
ad büyük hizmetleri görülmüştür;. Ke
derli ailesine başsağı dileriz. 

Ieceğini düşünürüz. Fakat okurla
rımızın önceden verllmiş hüküm
leri, onlara kelimelerimizde, ha
zan, satırlarımızın arasında aklı

mızdan geçmiyen tfırizler buldurur. 
Sen mizahın ta kendisini yapı

yorsun. Ben, mizahımtırak yazıla

rımda bile bu türlü bahtsızlıklara 
uğruyorum. 

Geçenlerde mevkii yükselen 
meşhur bir dostumun bu yükseli
§İnden memnun olduğumu anlatan 
bir fıkra yazdığım zaman, onu 
memnun ettiğimi sanmıştım. Beş 

on gün sonra bu dost: 
- Bula bula bana iki ufa sıfat 

mı buldun? diye bana çıkı§tı. 
Gene geçenlerde değerli bir şai

rin şiir kitabının çıkmak üzere ol
duğunu okurlarıma bir başka vesi
leden istifade ederek müjdelemek 
istemiştim. Bu şair de, bir biçimini 
getirip beni şu yolda azarladı: 

türk gençliğine bir çok eserler bırak
mıştır. Bunlar arasında çocukları 

memleket için iftihar edilecek dere -
cede yetişmişlerdir. Ailesine, çocuk -
tarı Süreyya Ağaoğlu, Tezer Taşkı -
ran'a ve dostlarına başsağıları dileriz. 

Federasyon kazananlara kupa ve 
mükafat verecektir. Stadyom idaresi 
müsabakaları seyre geleceklerden du
huliye almıyacaktır. 

Bu sırada diğer köylerden gelen 
heyetler ve halkevinden gelen ikinci 
bir grup da samimiyetle karşılanmış 

ve esas programın tatbikına geçilmiı • 
tir. 

Bayan Mebrurenin gençlik ve spor 
bayramını anlatan konuşmasını müte
akip köy çocukları, eğitmenlerinin i
daresinde çeşitli spor hareketleri yap
mışlar ve çok muvaffak olmuşlardır. 
Bütün köylüler sevinçle yavrularının 
hareketlerini ve muvaffakiyetlerini 
alkışlamışlardır. 

Avukalhk haysiyet 

divanı 
Adliye Vekaleti avukatlık kanunu

nun 110 uncu maddesine göre "avukat
lar haysiyet divanını seçmiştir. Bu 
seçimde haysiyet divanı reisliğine 

Temyiz Mahkemesi Reisi BB. İhsan, 
ikinci reisliğine Temyiz Mahkemesi 
birinci ceza dairesi reisi Halil, azalık
lara Temyiz Mahkemesi ticaret daire
si azasından Şefkati ve Memduh, İs
tanbul avukatlarından Hasan Ferit, 
İzmir avukatlarından Süleyman Faik, 
Ankara avukatlarından İbrahim A-
,-~. --ıı"-'-1ıır'--~'-· 

Yedek fizalıklara Temyiz Mahke -

Bugünkü müsabakanın programı 
şudur: 

Saat Kort 
---- ~ 

8,30 A Adalet • Bn. Riedel 
.. B Muhtar - Derviş 
,, c Taki - Orhan 

9,15 A Ahmet Tandoğan - Galip 
,, B Semih - Alaettin Taluy 
,, c Cemil - Ali Çuna 

10 A Oberle - İzzet .. B Alaettin - İ. Nişli 
.. c Hüseyin • Cevdet 

10,45 A Talha - Kerim 

" B Mithat - Ahmet 
.. c Mualla Toser - Melahat 

·Kayaalp 
11,30 A Oberlc - İzzet 

,, B Bn. Gress ve Dervi§ - Bn. 
Riedl'l ve Riedel .. c Muhtar ve Hüseyin - Cev· 

,, 
.. 

mesi hukuk dairesi azasından Selim 
Nafiz ve Şemsettin, İcra dairesinden 
Necati, İstanbul avukatlarından Sa- 15 
dettin Ferit, Ankara avukatlarından 
Hamit Şevket İnce, İstanbul avukat
larından Şüküfe seçilmişlerdir. 

det ve Semih 

ÖGLEDEN SONRA 
A Riedel ve Ahmet Tando • 

ğan - Orhan ve Galip 
B 
c 

11-1 AVA 

F~ 
Hava bulutlu geçti 
Şehrimizde hava umumiyetle çok 

15,45 

,, 
,, 

16,30 

A Alaettin ve Jülide • Ada
let ve Kerim 

B 
c 
A Bayan Türkan ve diğeri • 

Mualla Toser ve A. Tan
doğan 

,, B 
.. c 

17,15 A Alaettin ve Derviı • Mit
hat ve İzzet 

,, B 
c 

bulutlu geçmiş, rüzgar garptan sani - 18 
.. 

Turnuvaya ittirak etmiyen 
balar . yede 3 metre hızla esmiştir. En yük • 

sek suhunet 28 derece kaydedilmiştir. 
Yurdda hava, Trakyada bulutlu, 

Karadeniz kıyılarında kapalı ve yer 
yer sisli, diğer bölgelerde çok bulut -
lu ve yer yer yağışlı geçmiştir. 

24 saat içindeki yağışların kare -
metreye bıraktıkları su mikdarı A
rapsun, Şarkışla, ve Şebin Karahisar
da altı, Sivasta dört, Çorumda 3, Af
yon, Bolu, Kastamonu, Tosya, Amas-

.. 
- Beni şimdiye kadar bir §iir ki

tabı bile olmıyan bir şair diye her
kese tanıtmaktan maksadın ne idi? 

Ağlatmanın şartı ağlamak, fa
kat güldürmenin şartı, asi§ gülme
mektir, derler. Okurlarını gü/dür
meğe uğraşan mizahçılar ise, acaba, 
hem gülmiyecek, hem de böyle kar
şılıklar alarak" ağlayacaklar mıdır? 

Bu vesile ile aklıma iki eski mıs
ra geliyor : 

Birisi bu: 

Gülerim ben aana hilni\ir hünrür. 

Birisi de şu : 

Ağlarım aklıma geldik~e rülü tlilderimiz. 
T. 1. 

Suya sabuna dairi 

İstanbul gazetelerinden birisi
nin gündelik fıkralara ayırdığı 
bir sütunun devamlı baılıiı ıu• 

ya, ve Karsta iki, Elazığ, Erzurum 
Bayburd, Gerzede bir kilogramdır. 

Rüzgarlar mütehavvil olmak üzere 
saniyede en çok 9 metre kadar hızla 
esmittir. 

En yüksek ıuhunetler Diyarbakır
da 32, Akhisar, İzmir ve Nazilli'de 33, 
Balıkesirde 34 derecededir. 

, dur: "Suya sabuna dokunma
dan,,. Bu sütun baılığı hakkında 

a-eçenlerde biriıi : 
~ Bunu beğenmiyorum, suya 

ıabuna dokunmadan temiz üs
lup, temiz fikir ortaya konabilir 
mi? 

Evelki gün bir baıka gazete
de yazılan bir fıkra gördüm. Bu 
fıkranın yarısı sulardan, yarısı 

da hamamlardan bahıediyordu. 
Yani hem suya, hem de sabuna 
dokunan bir fıkra idi. 

1Iahi, gazeteciler! 
Mevzularmı seçerken bile bir

birlerine dokunmaktan geri dur
muyorlar l 

Harp! 

Son zamanlarda siyasi nutuk 
aöyJiyenlerin, &İyasi makale ya
zanlann mÜfterek bir tarafı var: 
ortada sulh var mı? Ortada harp 
var mı? bu ıuale cevap vermek. 
Sulha da, harbe de hem var, hem 
yok diyenler bulunuyor. 

Bana kalırsa ortada harp var • 
dır: 

Harp ile aulh harp halindedir .. 

Bundan sonra gene çok zevkli, ma
halli oyunlar oynanmıştır. 

Köylülerimize, bu 19 Mayıs bayra
mının geniş manası ve gençliğin spor 
bayramı olması sebepleri 19 Mayıs 

1919 un mahalli hayatımızdaki rolü, 
gerek konuşmalar ve gerek tertip e • 
dilen çeşitli eğlenmeler ile bihakkın 
anlatılmış ve taddırılmıştır. 

Daha sonra, yüzlerce köylü buzu • 
runda, Araplar köyüne, içinde 100 
den fazla faydalı kitabı ihtiva eden 
kütüpane hediye edilmiş ve cümhuri-
ycı.111 c:neıı vıau .uu.:n.1~~ .u Vl'i:u1cı J.1.1\.0~ G -

simle konulmuştur. Bu arada gençler 
tarafından okumanın faydaları, ha -
yatta lüzumunu anlatan güzel konuş
malar yapılmış, askerlikte okuyup 
yazmayı öğrenen bir köylü tarafından 
çok beliğ bir cevap verilmiştir. 

Köyde mevcut bütün çocuklara şe • 
ker ikram edilmiş, miniminilerin ne .. 
şelerine, ağızlarını tatlandırmak aami".
miyeti de ilave edilmiştir. KUçük 
köylüler, halkevine teşekkür etmiıler, 
gür seıleriyle okudukları şiir, man -
zume ve şarkılar ve milli oyunlarla 
cevap vermişlerdir. 

Bu eğlentilere büyük bir samimi .. 
yet ve neşe içinde geç vakte kadar de
vam edilmiş, köycülük şubesi adına, 

Halil Sezai Erkut'un • "cümhuriyette 
köylü,, mevzulu heyecanlı bir konuı .. 
masiyle köylülere veda edilmiş, köy .. 
lüler ve nahiye müdürü Niyazi tara
fından halkevlilere teşekkür edilmiş 

ve köylüler halkevinde, gece verile -
cek müsamere ·ve törene davet oluna
rak biletleri verilmiş ve bundan son
ra her köy halkı davul ve zurna çalı
narak merasimle köylerine ve halkev
liler de şehre uğurlanmışlardır. 

Halkevi gençleri, gerek kendilerine 
ve gerek diğer misafir köylülere gös
terdikleri misafir severlikten ve ayran 
ve sair ikramlarından ve bayramdaki 
muvaffakiyetlerinden dolayı Araplar 
köyüne ve diğer köylülerle nahiye mü 
dürii Bay Niyazi'ye teşekkürü bir va
zife sayıyorlar. 

Halkevi köycüleri cumartesi ve pa
zar günleri de evelce yazdığımız prog 
ramlaana devam edeceklerdir. Köy -
]erimizde bu büyük bayramı canlı bir 
surette kutlıyan halkevi gençlerini 
tebrik ederiz. 

Ankara Halkevinde: 
Dün saat 20.30 da Halkevini doldu

ran kalabalık bir gençlik kütlesi tara
fından 19 Mayıs "gençlik ve spor,. 
bayramı töreni yapılmıştır. Atatürk 
tazimle anıldıktan sonra halkevi adı
na, Halil Sezai Erkut tarafından, Ata
türkün Samsuna çıkıgı, sonraki savaş 
ve inkıliipları, gençlik ve spor bayra
mının manasını anlatan, heyecanlı ve 
çok alkışlanan bir konferans verilmiş 
bundan sonra da, gençlik adına, sıya
sal bilgiler okulundan Burhan Çeltik 
bir konuşma yapmıştır. Burhan Çel • 
tik, gençlığin Atatürk'ün yolunda ve 
Milli Şef'in emrinde kendisine düşen 
ve milli vazifelerini müdrik ve buna 
daima hazır olduğunu tebarüz ettir -
miştir. 

Daha sonra Ebedi Şefin' geçense
ne stadyomu teşriflerini gösteren fi
lim gösterilmiş ve Çakır Ali piyesi 
temsil edilmiştir. 
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Türkiye ve Almanya 
Tiirk - lngiliz anlatması üzerine 

alınan gazeteleri tarafından yapı
lan nqriy tın tonu deği§ti. Savru
lan tehditlerin hiç bir tesir yapma • 
dıiını gören eski dostlarımız, §İmdi 
hiribirimizin noktainazannı görüp 
ah} rnaktan bahsetmektedirler. D. 
N. B. ajnnsı Bcrlincr Bör en Zei
tung gazcte:inin bir yazısını hülnaa 
ediyor. Bu yazıda iman refikimiz 
ezcüınle §Unları yazmaktadır: 

.. . .. . . 
... - . - - . 

Beyaz kitaptan sonra 

Filistin' de kanlı hadiseler 
ve çarpışmalar oldu 

Yunan ıralı iSTANBUL G ze eleri 

'' Mademki türk gururu, türk 
!nilletini Paris'in bir mahallesinde 
cebri bir sulh muahedesiyle tezli) 
etrnek istiyenlcri affetmesini bil
hıittir · kendisini heyecan anında 
İngiJi; aistcminin içine atan ;ayiala
tın da sılaızlığını anlamakta ge
cikrniyeccği ümit olunabilir.,. 

Kudüs, 19 a.a. - Kudüs sokaklarında vuku bulan çarpıımalar~ 
üç bin kişinin iştirak ettiği tahmin olunmaktadı~. Sok.aklardakı 
maddi hasar mühimdir. Şehrin civar mahallelerınde hır kaç ya
hudi bürosu yakılmıştır. Resmi makamlar yahudi cemaatinin 
merkezinde arattırmalar yapmışlardır. 

Dün geceye doğru Telaviv'de bir -, 
denbire muhalif olan işçi ve tadilci 
yahudi grupları arasında çarpışmalar 
olmuş ve 40 kişi yaralanmıştır. Zabıta 
kuvetleri işe mtidahale etmiştir. Sü • 
kun teessüs etmiş gibi görünüyor. 

İngiltere ve 
Sovyetler 

Türkiye ile lngiltcre ve Fransa 
l\t aınd ki münasebetler hakkında
ki İYJnayı bir tarafa bırakalım. Al
ınan gazetesi unutuyor ki bahis 
!nevzuu olan muahcdcden üç sene 
sonra Paris'in bir mahallesinde de
ğil, laviçre'nin bir şehrinde aynı 
devletlerle türk milletini tatmin e
den batka bir muahede imzalan
httttır. Ve bu muahede imzalandık
tan sonra Türkiye artık geçmi§in ü
~erind n sünger çekmiıtir. Sevr 
hıu hcdeaini imzalatmıya teıebbüs 
edenlere kaJ"fı ebediyen dü,man mı 
olacağız? Palmenton'un dediği gi
bi, devletler arasındaki siyasi mü
haaebetlerde ebedi dostluklar ve e
b di düımanlıklnr yoktur. Ebedi 
.tnenfaat meseleleri vardır. 

Fakat biz alman gazetesinin i
kinci fıkr sı üzerinde durmak İsti
Yoruz. Eğer almanlar, Türkiye'yi 
İngiltere ile it birliği y pmağ 
gcvkeden sebepleri h kikaten bilmi
Yorlaraa biz kendilerine bir defa 
daha tekrar edelim: bu sebepleri, 
Böraen gazetesinin yazdığı gibi, fa• 
Yial rda değil, vakıalarda ramak 
gerektir. Versailles sulhunun zin
cirlerini kırmak yolundaki alman 
te§ebbüsü türk milleti tarafından 
daima mpati ile k rıılanmııtır. 
Alm nya'nın silahlanması Türkiye'
de sevinç uyandırdı. Avusturya'nın 
ilh kı, iman milli birliğinin tahak
kukuna doğru bir dım telakki e
dildi. Süd t rnıntakasmın milli hu
dut) r içine alınması da aynı mana
ya lındL Fa at lmanya burad 
dunn dı. Nazi ır naz riyesine ay· 
kın olduğu halde bir gün ansızın 
Çekya'yı ilhak ederek orta Avru· 
pa'd bir müstemleke urdu. Erte· 

gün b lk nlı bir müttefikimizi 
tazyik etm ğe ba ladı. Ve gaz lele
ri de bir takım mellerden bahset
tiler. lt lya air hsız e müdafaasız 
bir küçük memleketi ilhak ederek 
Balkanlara yak b atı. Bundan son• 
ra İtalyan gazel leri, B ikan antan
hnm tensikinden bahaettiler. Bun • 
lar fayialar değil vakıalardır, Bu 
§artlar altında Türkiye'nin emniye
tini batka kombinezon! rda arama• 
ııı pek tabii idi. Platonik iman dost
luğu Türkiye'ye bu emniyeti vere
bilir miydi 7 Bu sualin cevabını ta • 
rih bırall lım. Osmanlı imparator
luğu 1890 senesinden sonra büyük 
harbe kadar Alm ny 'nın samimi 
ve pek andık dostu idi. Bu devlet 
lngiltere'ye meydan okuyarak al
ınanlara Bclgrat timendiferinin 
irntiy zına verdi. Almanlan memle
ketin iktısadi ve siyasi mukaddera· 
tiyle Jiık l ndırdı. 

Harbe teknddüm eden on sene 
içinde Osmanlı lmpnratorluğu, Al
rnanya'nın ittifak imzalemamı! 
rnüttefiki vaziyetinde idi. Halbukı 
bir gün Almanya'nın müttefiki olan 
Avusturya Boana Heraek'i ilh k e
dince, o zamanki alman hükümeti
nin dostu ol n oamanh hükümetine 
tavsiyesi ıu olmu§tu : 

HiiJise'Je yaralananlar 

Kudüs, 19 a.a. - Di.ınkü nümayişler 
esnasında yaralanan yahudiler adedi
nin yüz olduğu tahmin edilmektedir. 
On İngiliz polis memuru da yaralan
DllŞtır. 

İngiliz Hariciye Nazırı 
Moskova'ya gitmiyor 

Saat 22 de intizam teessüs etmiş 

bulunuyordu. 
Kudüsteki yahudi mahallesinin 

merkezi ciddi hasara uğramıştır. 
İngiliz kıta;ı.tı, nümayişçilerin iler

lemelerine mani olmak için barikad • 
lar vücuda getirmek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 

Filiatin'Jen gele11 rapor 
Londra, 19 a a. - Dün avam kama

rasında muhaliflerin reisi Bay Attle 
sömürgeler nazın bay Mac Donald'tan 
Filiıtinin vaziyeti hakkında beyanat
ta bulunup bulunmıyacağını sormuş -
tur. 

Bay Mac Donald, Filistin'deki ali 
komi erden bir rapor almış olduğu 
cevabmı vermiştir. 

Bu raporda ezcüml<' şöyle denmek 
tedir : 

Bütün şehirlerde yahudilc.r umu
mi grev yapmışlardır. Yahudiler bü· 
tün ticari muamelelerini durdurmuı -
tardır. Siyonistler dün abalı Kudüa
te bir nümayiş tertip etmişlerdir. Ku
düste bir hükümet bürosunun dört o
dasına konulmu olan dört valizin i· 
çinde bulunan saatli bombalar yüzün
den ufak tefek yangınlar çıkmıştır. 

.. TclaYiv" de beyaz kitap muhtevi
yatının ne olduğu anla;ıhr anlaşıl
maz halk, hükümet binasına girerek 
mobilyeleri yakmış, ve vesaiki tahrip 
etmiştir. 

Amerika yahuJilerinin 
müracaatleri 

Nevyork, 19 a.a. - Yahudilerin İn
gilizler aleyhine Aınerika'da yap
makta oldukları tahrikat günden gü
ne artmaktadır. Bay Ruzvelt'e binler
ce protesto telgrafı gelmektedir. 

Amerika iş federasyonu İngUtere 
hükümetine müracaat ederek Balfur 
beyannamesine riayet edilmesini iste
miştir. 

Amerikan yahudi cemiyeti reısı 

haham "Vise'' gazetelere beyanatta 
bulunarak Balfur'un imza etmi ol
duğu bir vesikayı Çemberleyn'in ip· 
tal edemiyeceğini söylemiştir. 

Paris, 19 a.a. - SeJahiyettar meha
fiJ, Londra'dan alınan malUmata at· 
fen İngiltere hükümetinin Lord Hali
faks'ın Moskova'yı ziyareti asla der
piş etmemiş olduğunu beyan etmek
tedirler. 

Fran•ız gazetelerinin verikleri 
haberler 

Paris, 19 a.a. - İngiliz - Fransız • 
Sovyet müzakereleri etrafında Pöti 
Pariziyen gazetesi, Londra'da muha ~ 
birinden aldığı aşağıdaki haberlerı 

vermektedir: 
Buradaki hissiyat, sovyet makam -

]arının hareketinde bir değişiklik vu
kua gelmediği merkezindedir. Fakat 
bu akşam burada söylendiğine göre, 
Maiski, yarın sabah yeniden hariciye
ye gidecektir. Bir fransız iş birliği

nin son güçlükleri yenmeği mümkün 
kılacağı ümidi bakidir. . 

Zira gerek Londra ve gerek Parıs, 
yeni bir alman ilerleyi§iz:ıe ka~
şı kuvetli bir acd vUcuda getırmek ı· 
çin Sovyetler Birliği ile bir anla§~ 
yapılmasının büyük faydasına kanı 
bulunmaktadır. 

Ekselsiyor gazetesi de Londra m~
habirinden aldığı u malltmatı ven -
yor: 

Sovyet zimamdarlarına göre, son 
ingiliz teklifleri, 8 mayıs teklifleri
ne nazaran büyük bir terakki arzet • 
mekle beraber, tecavüzü bertaraf et
mekten ziyade, bir tecavüz takdirin -
de işbirliği yapılmasında görülecek 
sulleri tespit eylemeği istihdaf etmek 
tedir. Bu ruh haleti iledir ki İngiliz
ler, Sovyetlere, ancak Fra~s~ ve İn· 
giltere'nin müdahalesi takdırınde, R.o 
manya ve Polonyaya yardım etmesı
ni teklif etmektedir. Diğer taraftan 

Sovyetler Birliğinin fikrine gö~e, Al
manya ile Sovyetler ara~ınd~k~ d~v: 
Jetlerden biri ve yahut dığerının, ıkı 
garp demokrasisinin müdah~leıi~i cel 
betmiyecek bir tarzda organıze bır te
cavüze maruz kalmasının imkanı m~v 
cuttur. Bu takdirde Fransa ve lngıl· 
tere garantisi kendisini göstermiye
cek ve Soveytler Birliği, Fran~a ~e 
lngiltere'den herhangi bir müessı~ 
yardım ümidinde bulunmad.an kendı 
stratejik vaziyeti vahimleşmıı olacak-

İngiltere kırat ve kıraliçesinin A_
merika'yı ziyaretleri esnasında kendı
lerine binlerce imza taşıyan bir isti
daname takdim edileceği haber veril· 
mektedir. tır. • 

Bayan Tabouis, Oeuvre gazetesın
de diyor ki: 

Madrid'te 
zafer geçidi 

Türk 
topraklarında 

Atina, 19 a.a. - Atina ajansı bil -
diriyor: Yunan kıralı Trakya'daki tef 
tiş seyahatine devam ederek İskeçe ve 
Demotuka şehir ve mmtakalarını gez
dikten sonra Pityon köprüsünden 
türk topraklarına geçerek oradan Di
kayon ve Ormenion ileri karakolları
na gitmiştir. 

Türk topraklarında yunan kıralı -
na yapılan kabul yunan toprakların -
daki kadar hararetli olmuştur. Uumi 
müfettiş Kazım Dirik ile Edirne ko -
lordu kumandam ve yunan konsolosu 
kıralı selamlamıştır. Kırat selam res -
mini yapan türk müfrezesini teftiş et
miştir. 

Edirne'den gelen türkJerdcn mü -
rekkep kalabalık bir halk kütlesi iç • 
ten gelen tezahüratta bulunmuşlar ve 
ellerinde türk ve yunan bayraklarını 
sallayarak "Yaşasın Vasilyas,, diye ba
ğırmışlardır. 

Kırat umumi müfettiş ile kolordu 
kumandanını hususi vagonuna davet 
ederek kendileriyle 15 dakika kadar 
çok samimi görüşmüştür. 

Kıralın treni halkın alkışları ara -
sında ve tiirk karakolları tarafından 
seHimJanarak Karaağaç müsellesini 
geçmiş ve tekrar yunan topraklarına 
girmiştir. 

KıraI. yunan - bulgar hududuna 
kadar ilerlemiş ve oradan merkezi 
Trakya"ya ve Makedonya'ya gitmiştir. 

Birleıik Amerika'nın 

Bahriye 
Vaşington, 19 a.a. - Ayan meclisi, 

1940 bahriye bütçesini 14 reye karşı 
61 reyle kabul etmiştir. 

773.149.151 dolardan ibaret olan 
krediler 500 tayyare mübayaasına, 23 
harp gemisi inşasına tahsis edilecek
tir. İnşa edilecek harp gemilerinin iki 
si, lüzum görüldüğü takdirde, kırk 
beşer bin tonluk iki kruvazör olacak
tır. 

Japonlar 
mağlup 

Hongkong, 19 a.a. - Anlu mıntaka
sında mukabil taarruza geçen Çin ku· 
vetleri Tong-lo-ho'yu geri almıştır. 

Çin kuvetleri, Kingşan demiryo -
Junun garp tarafı boyunca Tang - Hu 
nun cenubuna doğru ilerlemektedir. 
Bu kuvetlerin hedefi, buradaki düş
ma'n kuvetlerini çevirmektir. 

Çin kuvetleri, AnJu'dan Yinçenge 
kadar olan sahada düşmanın yolunu 
kesmek için Tiemen ve Kingşan ara • 
sındaki japon mevzilerine şiddetle 
hücum etmiştir. Japon kıtaları mağ -
JOp olmuş ve çinliler Saoze'yi geri al
mıştır. 

Atilay 
Denizaltı gemimiz 

dün denize indirildi 

CUMHURİYET 
Büyük milli bayramımız 
Başmakale sütununda Cümhuriyet im

zasiylc çrkan bu yazı.d~, Atatürk'ü.!1 Sam
sun'a ayak bastığı gunun yıldnüm~ ?lan 
ısı mayıs bayramını izah ~c .. turk ın~ıli -
bının baılangıcı olan o cünun chcmıyct
lcri tebarüz ettirilerek ''.Bayram~mız he
pimize kutlu olsun,, dcnılmcktcdır. 

Bütçe haasaıiyeti 
"Hldiaclcr arası" ıütununda, Peyami 

Sefa büdcc müzakereleri esnasında mec
liste' cereyan eden israf münakapsı e_: -
rafında mütalca yürütüyor ve israf da • 
vasının, Ziya Gcvher'lc Refik lncc'n.in 
söyledikleri ı;ibi otomobillerde kuzu. cı -
ğcri taoınmasından ibaret olmadılını ısrı
fın her 11hada kendisini gôstcrcbileccği -
ni yazıyor ve "Avrupa tcfecisinin os -
manh imparatorluı;una koyduğu hac • 
zl ödemiyc hilll devam ediyoruz. İlk 
kararlarımızdan biri bu felaketi çocukla
rımı:a devrctmcmckti. Büyük Mille~ Mec
lisinin goıtcrcccği büdcc hassasiyeti bu 
tarihi ihdc gene sadık kalmak için ola • 
cak,, diyor. 

Türk parasının kıymetini 
koruma 

An"k:aradan aldığı bir telefon haberinde, 
tiırk parasının kıymetini koruma mahiye· 
tindeki 12 numaralı kararnameye ek bir 
kararnamenin vekiller heyetince ha::ırlan
dığını yazıyor ve yeni kararnamenin mad
delerini izah ediyor. 

Atatürk bayramı 
"Nalına mıhına" sütunu muharriri, 1!1 

mayıs tarihinin milli mücadele ve istik
lil harbinin baolangıç tarihi olduğunu 
soylcdiği bu yazııında, epey zaman evci 
&ençlik ve spor bayramı olarak kabul edi
len bugiınun rcımt bayramlar arasına ka
tılma&ını 11137 ve 1938 senelerinde iste -
miı; olduğunu hatırlatarak, geçen sene 
mccliı tarafından resmi bayramlara ilave 
edilen 19 mayıs bayramının Atatürk bay
ramı demek daha doğru olacağını ileri 
sürdükten ıonra 19 matıs bayramını ilk 
defa olarak Atatürk'silz kutladığımızı 
fakat, bayramın heyecanından hiç bir şey 
kaybetmemiş olduğunu, bilakis tUrk ıcnç
Jiğinin bu seneki jimnastik hareketlerin -
de daha büyük bir gayret ve intizam 
göıtcrcccGini soyluyor ve diyor ki: "Bu
günkü bayramda ilk vazifemiz onun aziz 
hatıruını en büyüle rıükran hisleriyle an
maktır . ., 

TAN -
19 Mayıs gençlik bayramı 

Burhan Felek. baGma.ka\e alltununda. 
çıkan bu yazısında, ısı mayıı bayramının 
spor ve ccnçlik bayramı olmaktan ziya
de Atatiırk'ün Samıun'a ayak baatıtı ıril
nün yıldönilmU olmak gibi belli bir lp
rct taııdı ını ııöyli7crck ıençllğln bugün 
yapacağı tezahürlerin chcmiyetini teba
rüz ettiriyor. 

Çok çocuklu aileler meselesi 

"GünUn meseleleri" lltununda, hükü
mctin çok çocuklu ailelere mükifıt ol -
mak üzere ayırdı"ı tahsisatın maksadı te
mine kifi gelmediğini aynlan paranın az 
olduğunu, esasen çok çocuklu ailelerin 
ekseriya fakir ve cahil olduklarından 
hükümctin kendilerine böyle bir tahsisat 
ayrıldığından haberdar olmadıklarını 
söylüyor ve maksat memlekette nüfusu 
arttırmak olduğuna ıöre yapılacak en 
miıhim iıin çocuk vefatının önüne ceç -
mck lizcrc, bu tahsisatla, her ıcne hiç 
olmazsa bir villycttc çocuk vefatı ve ço
cuk hastalıkları ile mücadele eden mü -
eascııclcr vücuda ectinnck olduğunu ya
zıyor. 

İKDAM 

19 Mayıs 
Ba$1llakalc sütununda çıkın İkdam im

zalı yazıda, 151 mayıaın gençlik ve ıpor 
bayramı oluGu onun en chemiyctıiz tari
fi olduiu ıöylencrck, bu ıcnliklerin tllrk 
zaferinin ve inkillibının en büyük baılın· 
rıcını kutlamak için bir vesile te~kil et· 
tiği izah ediliyor ve Atatürk'ün _Samıun'ı 
ayak bastığı builinün chcmiyetı tcbarllz 
ettiriliyor. 

Vatandaı ne zaman türkçe 
konugacak 

- Bosn Hera k'in ilhakını ta
nıınaktnn b tka çare yoktur. 

Ve osmanh hükümcti de tanımak 
mecburiyetinde kaldı. Fakat üç se
ne sonra imparntotluğa bu defa 
Almanya'nın batk bir müttefiki, 
halya tecavüz etti. 1911 senesi ey· 
lulünün sonund İtalya üç gün müh-

Madrid, 19 a.a. - İki gün devam e
decek olan zafer enlikleri bu gece 
yarısı başlamıştır. Memleketin her te
pesinde ateş yakılmııtır. 

Madrid'de saat 9 ile 14 arasında as
kert bir merasim yapılmıgtır. Geçide 
220 bin kişi iştirak etmiştir. Bunun 
15 bini italyan, 2500 ü almandır. Cu
martesi günü Santabarbara kilisesin
de ruhani bir ayin yapılacaktır. Dip
lomatların da iştir!k edeceği merasim 
bugün öğlede nsonra olacaktır. 

"Londranın resmt mahfilleri, Sov
yetlere verilecek yeni ingiliz teklif~e
rini teıpit bahsinde Halifaks, Daladı -
ye ve Bonnet arasında Pariıte yapıla· 
cak görüımelere büyük ehemiyet at • 
fetmekte ve bu görüşmeler hakkında 
büyük ümitler be lemektedir. Lond • 
rada, iyi haber alan mahfillerde son 
dakikada çıkan bu güçlükler, bir kaç 
haftadan beri tehlikelerin biraz geri -
!emiş olmasına atfedilmektedir. Bil -
hassa harici siyaaet bahsinde fikirle • 
rin bu derece biribirinden aykırı ol -
duğu ingiliz kabinesinde tebarüz eden 
birliği, bu tehlikeler vücuda getirmi§
ti. Halbuki şimdi bu tehlike zayıfla -
mış ve bu da fikir ayrılıklarını yeni -
den meydana çıkarmıştır. 

İstanbul, 19 a.a. - Ay sınıfı de • 
nizaltı gemilerimizin üçüncüsü olup 
Haliç'tc Valide Kızağında inşa edil -
mekte bulunan Atılay denizaltı gemi
miz, bugün saat 12 de merasimle de -
nize indirilmiştir. 

"Suya ubuna dokunmadan'' ıütunun -
da A.N.K., mühim iılcrimizden bid de 
vatandaea ikide birde türkçe konuoma -
ıını tavsiye etmek olduğu halde, yahudi, 
rum ermeni vatıındııın "O me:ıhur ve 
mendebur lisanım cdcrzatlarını., konuı • 
maktan aall fariğ olmadıklarını, İltan • 
bul'un muhtelif aemtleriniıi hail rum, 
ermeni, yahudi vasıflarını bu yüzden kay
betmediklerini utırlattıktın ıonra, er • 
menice ile yahudiccyi yasak etmek, bu 
da kifi gelmene, bir kanunla menederci: 
hiç olmazsa ekalliyet çocuklarının, ru -
hen ve fikren türk olmalarını temin et -
mek tavsiyesinde bulunarak "Bizim öz di
limizi bcnimscmlycnleri ve benimseme • 
mekte !arar edenleri, bire merbut farze· 
debilmck için hüsnll niyeti de geçip aaf
dilliiin hudutlanna girmek llzım ıcllr,, 
diyor. 

letli bir ültimatom tevdi ederek 
derhal Trabluagarp h rbini batladı. 
Bu defa da alman hariciye nazırı 
Von Cagov, hükümctinin teessürü
nü bildinn kle iktifa etti. Sonra 
ne§r dilen gizli muhaberelerden an
i tılıyor ki, Almanya. İtalya tara
fından yapılan bu cmrivakiden do· 
lnyı memnun kalmamakla beraber, 
rnüscllea ittifak d vletleri ıı.rasında
hi tesanüdün muh fazası için bunu 
kabul etmek mecburiyetinde kal
tnıttı. ltaly 'yı ittifaktan kaçırmak 
Almany 'yı tecrit edecekti. Gerçi 
alm nl r ltalya'nın ittifaka sadık ol· 
:rnadığını biliyor} rdı. Fakat zeva
hiri muhaf za etm k alınanlar için 
chemiyetli idi. Hüı·a Almany 'nın 
ltalya'ya ihtiyacı v rdı. Bugünkü 
Almany 'nın ltalya'yıı ihtiyacı ol
duğu gibi. 

Alman gazeteı;i biribirimizin 

noktainıı.zarını anlıyıı.lam diyor. Biz 
d bunu istiyoruz. Kendi vaziyeti
miz budur. Fakat lngiltere ile yap
tığımız bu anlaımadan dolayı Al
manya'nın neden bu der ce kutku
landığını anlayamıyoruz. lngiliz -
Türk anl~ıması teca\•Üzü önlemek 
için yapılmıttır. Ortada tecavüz 
maksadını güdenler yoksa kuıku
lanmak için aebep de yoktur. Bu 
bahiste tekrar, İngiliz - Türk dek
larasyonunun yapıldığı gün Kazım 
Özalp'ın söylediği söze geliyoruz: 
yalnız sulh maksadiyle y pılan bu 
anlaımadan ıüphe edenler varaa, 
biz de hakkiyle onların hüsnüniyet· 
lerinden §Üphe edebiliriz. 

A. Ş. ESMER 

lngiltere Kıral ve 
Kıroliçesinin 

Amerika seyahatleri 
Vaşington, 19 a.a. - İngiliz kıra) 

ve kıraliçesini hamil bulunan tren 8 
haziranda Union garına varacak ve 
kıral ile kıraliçeyi garda Reisicümhur 
ve Bayan Ruzvelt ıelamhyacaktır. 

Kıral ve kıraliçe buradaki ikamet
leri esnasında Vaıington'un Mount -
Vernon'daki evini ziyaret edecekler
dir. 

Montrealde ingiJiz kıral ve kırali
çesi şerefine yapılacak şenlikleri gör
mek üzere buraya iki milyon kiti gel 
miştir. 

Merasimde Amiral Şükrü Okan 
Milli Müdafaa erkana ile kalabalık 
bir davetli kütlesi hazır bulunmuştur. 

Eveıa lstiktaı marşı çalınmış, mü
teakiben söylenen nutuklardan sonra 
mutad olduğu veçhile yeni gemımız 
üzerinde bir şampanya şişesi patlatıl
mış ve bundan sonra Atılay denize in
dirilmiştir. 

• 

[~~~~~~~~:i!~:~~ 
yısiyle yapılan büyük tezahür
lerin resimlerine geniş mikyaa
ta Yer ayırmak makaadiyle 
köylü okuyuculanmız için her 
on be§ günde bir verdiğimiz 
Yurt ilôvcmizi yarına bırak
mak zaruretinde kaldık. 
Çocuk iliıv mizi de küçük oku-

J yuculanmız yannki sayımızda 

!..~~~~~.~.~~:..~~:::.::~~::~: .. " .. : 

YENİ SABAH 
Satırlar arasında 

Hüseyin Cahit Yalçın., buıilnkil baı -
makalcıinde, mihver devletlerinin, hazır
lıkları ve ıözlcriyle harp ırzuıu göıter
diklerlni, dünyanın bugünkü kıranlık, 
muztarip ve kıraraız vu:iyetindcn, mih
ver devletlerinin mcsul mevkide kıldık -
lannı söylUyor ve mihver devletlerinin 
sulhu lhlll bakımından bilfiil ciddi ıuç
lar işlediklerini de hatırlattıktan son
ra, herkesin ıulh istemekte ittifak etti -
ğini 16.kin asıl vaziyeti ormek için sa • 
urlar arasını okumak IAzım geldi ini, 
totaliterlerin iıtcdiklcrl balı: ve hakikat
le kabili telif olmadığından açığa vur -
madrklannı, efk&l".ı umumiy~lcrlni müp • 
hem sözlerle aldatmıya mecbur bulun • 
duklannı ilivc ediyor. 

a.a. M ıtbuıt St!rvısı 

VAKİT 

Türk - İngiliz anlatmasının 
piyasadaki tesirleri 

Türk _ inıiliz anlaşmasının ihr_acatımız 
dolayısiylc iktisadiyatımız .. u~crındc çok 
müsait tesirleri gorulduğunü, anlafm& 
dolaysiylc gerek Almanyanın gez:~ In -
giltcrc ve Fransanın mcmlekctımızdcn 
ham madde talepleri arttıC:mı yazıyor. 

Sözlere uyrnıyan hareketler 
Asım u., bu ba1J113kalcaindc . İtalya 

ba,vekilinln bu •on nutkunu bahıs mev
zuu ederek, Musolininin, sulhun muha -
fazası emellerinden bahsetmesindeki ıe -
hepleri araştırıyor ve bunun belki mcm· 
lckct umumi cfk rını teskin etmek, bel
ki istiHi emellerini hariçten gizlemek 
maksadına matuf olduC:unu, fakat sulh
tan bahseden sozlcrinin gözle görulcn 
hareketlerine uyma.dıgını ıôylilyor ve 
"sulh istiycn devlet ada~ta.rının, yalnız 
sozlcrini değil, harcketlcrını de sulh ıa
yeıılnin icaplarına uydurması llizımdır.,, 
diyor. 

Himaye gören çocuk teşhir 
edilmemelidir 

Bedreddin Ulgcn, bu baılık altındaki 
yazısında muhtelif hayır cemiyetleri ta -
rafından himaye edilen yoksul aile çocuk· 
larının, ıu veya bu vcıilc ile tcıhir edil
mesini tenkit ediyor ve yaptıklara yar • 
dımı göstermek iıtiyenlcrin yazı ile te
min etmelerini, resme ve filme lüzum ol
madıfını söylüyor ve diyor ki : "Maarif 
V ekll.lctinin vaziyeti nazarı dikkate ala
rak çocuklara içtimai terbiye bakımın -
dan rencide edecek olan bu hareketin ö
nüne geçeceğini ümid ediyoruz.,, 

AKŞAM 

Yeni rotamız 
Fazıl Ahmet Aykaç, dünyanın halı:, a -

dalcı istikUIJ, mülki tam:ımiyct ıibi bü -
tün ~edeni mcfhumlıırın hiçe uyıldığı 
bir devirde yapdıtını soyliycrck beynel
milel eahadaki haksızlıkları izah ettikten 
sonra sozü Ti.ırldycyc getirerek tiırklerin 
insanlık karııısında çetin fakat çok iie -
rcfli bir odevc malik olduğunu, bunun bir 
.nevi medeniyet sporu olduğunu söylüyor 
ve ''Gerçc etrafımızda ııimdidcn epeyce 
~amata başladı. Lakin biz şuur ve izim
le yolumuza devam edelim. Rotamızı 
bozmadan ve soğuk kanlılığımızı kay -
bctnfcdcn" diyor. 

SON POSTA 
Türk muci~esinin tarihi 

Emekli. genuıı.1 H . Erkile.t. '-"i\dll bar
binin Mustafa Xcmal pap'nm Samsım'e 
ayak bumııaiylc baılayıp ~ımıct ~18"!11!1 
15123 yıl,tndaki Lozan z:afcrıyle bıttiğını 
ve yabancılann bu dort yıl iki aylık dev
reye türk mucizesi dediklerini söyliye -
rck iıtiklll aava§ının tarihçesini yapıyor. 

O ve gençlik 

E. Talu, 19 mayısın, türk inkilibı t~ri
hindc iki ayrı yeri olmak llzım geldiğınl, 
Atatürk'iln elli dokuz yıl evci dünyaya 
bugUn gelml15 ve 20 yıl cvcl de Samsun'a 
bugun ayak bumııı olduğunu, tUrk ccnç -
liğinin bugünü bayram günü yapmasını 
bizzat O'nun arzu ettiğini ıöylüyor ve 
Atatlirk'ün, gençliğe olan ı;evgi ve itima
dını tcbarllz ettirerek, gençliğin de A -
tatürk sevgisini ha re kadar ncııillcrdcn 
nesillere intikal ettirerek &önlünde taıı
yacağını illve ediyor ve :·ısı ma~~ tllrk
luğtin müzaaf ıan gunüdür. Tarıhın en 
büyük adamı ve tarihin en azametli iı -
tiklll aavaıı O'nun içinden o gün doğdu 
ve o gün baıladı.,, diyor. 

Samsırn'un manası 
Muhıttin Birgen, "Her gün" sütununda 

Ataturk'iın Samsuna ayak basmuına 
tckııddum odcn günlere ait hatıralarını 
yazarak Atatlirk'lin müatcıına &ahsiyctini 
tebarüz ettiriyor. İstiklll mücadelesiyle 
onu takip eden inkillpların ancak O'nun 
Samsun'a ayak bastı ı dakikadaki ruhi 
haleti ile izah cdcbllcccgini ıöyliycrck, 
fcvknlldc içtımai hldiıclcrdc ruhun oy
nadığı role iaarct ettikten ı;onra, Sım -
aun'a çıkan Mustafa Kemal, bcı asır İs
tanbul'da oturup da Anadolu'nun harabi
aindcn başka hiç bir ııey yapmıyan tür -
kün Samsun yoliylc tekrar Anadolu'ya 
donm~ıi diye izah ediyor ve Ataturk'un 
ne Mustafa, ne Kemal, ne M. Kemal, ne 
Gazi, ne de Ata defi!, sadece türk oldu -
ğunu söylüyor. 

HABER 
Bir temenni tahakkuk ediyor 

"Her gün,, sütunu muharriri, geçen se
ne 111 mayıs giınu Hatay hakkında ileri 
ıürdiliiı temennilerin tahakkuk ettiğini_ 
eöyliycrck 111 mayı gününü "Yakın bir 
Atide yalnız Hatay çocugunu değil, bü • 
tün hataylı ırkda11larımızı coisilmüze 
baatıracağımızdan emin bulunarak kutla
yoruz.,, diyor ve ilivc ediyor "Türk mil
letint! bu çifte bıyrami yaşatanlara bin 
minnet ve şukıın." 

19 Mayıs bayramı 
Atatilrk'ün Samsun'a ayak bastığı g{l

nün yıldöniımü olan ısı mayı' bayramını 
izah ediyor ve bayramımız kutlu olsun 
diyor • ., 

Bu kadına acıyalım 

"Şimdilik bu ~dar" siıtununda, Murat 
Scrtoğlu, babasız dört çocu&unu yaııt • 
mak için fuhuı yaptığından dolayı mah • 
kCl'.J\CYC verilen bir kadının vesikasız fu
huı iılcmck sucundan belki de hapse atı
lacağını, vatanda,ın aağlıf:ını ve mcmle -
ketin moral vaziyetini düfünen hı.ikiımc
tin böyle bir kanunu tatbik etmekte yer
den göke kad:ır haklı olduı:unu ıôyledik
tcn sonra, kadını da haklı buluyor ve di
yor ki: Eğer dort çocuklu ve kimsesiz bir 
kadın geçinmek ve çocuklarını geçindir
mek için bir le aradı ı halde bulamazsa, 
o memlekette kendisini ve çocuklarını 
açlıktan kurtaracak bir içtimai yırdım 
mlicsscıesi yoksa ve c er dediği gibi üçu 
kız olan ve gittikçe büyüyen çocukları -
nın ıcrcf ve namuılarını dueünmck fazi
letini göstererek gizli fuhu$ yapıyorsa 
o kadın hurmct cdılmiye ve sayılmıya bi
le lliyıktir. 
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Aşk 
~ 

ve spor N ·DiNi 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Ra 

DALGA UZUNLUGU 

Spor yapan gençlerden birçoğu- cak uzun bir müddet dinlendikten 
nun düşündükleri - bazrla.rının da sonra çocuk babası olabildiklerine 
hekimlere sordukları - şey: aca- çok dikkat edilmiştir .•• 
ba, aşk spora dokunur mu? Demek ki söylediğim o gençler 

Bunun hangi a§k olduğunu, şüp- tam sporcu, yahut sporla kendileri -
hesiz tahmin ediyorsunuz. Leyla ile ni çok yormuş olmıyan gençlerdir. 
mecnunun aşkı gibi büyük aşk de- Aşk kendilerinden' kaçmadığı için, 
ğil. Zaten pek az görülen, büyiik onunla spor arasında aksine bir 
edebiyata zemin olan - en son münasebet bulunup bulunmadığını 
duyduğumuz misalinde de bu za- öğrenmek İsterler. 
manın en azametli tacını ve tahtını Aşk insam hiç yormaz demek 
bıraktıran - o gerçekten aşka tu- pek açık bir hakikati inkar etmek 
tulan spor yapmağı aklına getir- olur. Bu hakikati herkes bilir. An
mez, aşkından kurtulmağı düşün- cak yorgunluk muvakkat bir müd
mediğinden onun hekimlerle de det içindir. Bu muvakkat müddete 
münasebeti olmaz. bakarak, aşkın insana sonradan da 

B · ·· ledig-im gençlerin sor- yorgunluk vereceğine hükmetmek 
enım soy ··b ı· l B d 1'11 d 

dukları, tabii hayat ilminin tetkik ı mu ": a~a 0 ur. una e ı e~ . e 
tt·-· l' deva.mm t · aşk ıhtıyacının tekrar gelmeııdır. e ıgı ve nes ın ı emın e- . _ . 

d kt B t b .. a,.k · · b ıl Aşk yorgunluktan daıma kaçtıgı ı· en a§ ır. u a ıı ,, ıçın az arı . . _ 
· d ı B d d 1 çın tekrar gelmesı yorgunlugun 
ınsanı yorar er er. un an o ayı, ·-· . . 1• 1 v·· 

l · ı d h k d geçtıgıne en ıyı a amet o ur... ucu-genç enn sorma arı a a sız ır _ . . . . 
d ·ı S k d. · · du saglam hır adam ıçın aşkın ıfra-
enı emez. porcu genç en ısını l k . .. .. .. k l 

d b . d f·k·r · ı · d b tı o maı:, aş ınsanın omrunu ısa t-spor an, ır e ı ı ış erın en a§- _ . 
k h . b. l l d H 1 maz. Spor yapmaga manı olmasına a ıç ır ıey e yormama ı ır. a - . . . h 
b k • t b" t k d'l · d·~· da bır sebep yoktur. Eşmı ma ke-u ı a ıa m en ı erıne ver ıgı o . • . _ 

1• d h" t t k "ht" melere şıkayete gıtmege mecbur et-
nes m evamına ızme eme ı ı- ·~· h ld k d' · h b h 

d k dil · · b. · tıgı a e, en ısı er sa a mez-
yacı a en erını ta ıatın emrıne b h d. 1 - "ld" - · • h d b a a a topuz a sıgrr o urmege gı-
ıtaata mecbur eder... O al e u d d h.k. · h d . . • d en a amın ı ayesı me§ ur ur. 
meselenin halledılmesı )azım ır. M bah d 1 ~ ··1d" k 
Tabiat ... emrine itaat kuvetli spor- ez a a topuz a sıgır 0 urme 

de haylice zorlu bir spor olsa gerek
cu o)msğa dokunur nıu? 

Meseleyi halletmek lazım ama, tir. 
Bu kaide, tabii, sağlam vücutlu 

ondan önce düşünülecek bir nokta 
olanlar için. Aşk yo,rgunluktan ka

var: doğrusunu isterseniz, bunu so- çarsa da her hastalıktan kaçmaz. 
ran gençler tam sporcu değillerdir. Bazı hastalara - aksine - musal
Tam sporcular, atletler aşkı hemen 

lat olur, galiba romanlara mevzu 
hiç hatırlarına getirmezler. Daha olmak için... O vakit kaide §Üphe
doğrusu, aşk onların hatırına gel-

siz değişir. Fakat hastalar zaten 
mez. Sebebi de gayet basit, dünya-

sporcu olamazlar. O halde "mara • 
l:la en ıiddetli kıskançlığa sebep o • 

zi" aıkm bugÜnkü bahsimizde yeri lan aşk kendisi de son derecede 
k k ı "h · d k yoktur. G. A. 
ıs ançtır. nsanın zı nın e en-

dinden ba§ka hiç bir §ey düşün-
ceye tahammül edemez. Zihninde 
atktan ba§ka bir dÜ§Ünce olunca 
aık kaçar gider. A§k ihtiyacı gelin
ce insan bir küçük hesap yapmağa 
kalkıısa bile a§k kalmaz... Ger
çekten sporcunun, atletin zihninde 
ancak kuvet göstermek, rakibi yen
mek düşüncesi bulunduğu için at
letler hiç bir yerde a~k kahramanı 
olmamışlardır. Bizim rahmetli Ka· 
ra Ahmet pehlivanı göremedinizse 

- de vaktiyle Paris'te kazandığı §Öh ~ 
reli duymuşsunuzdur. Kuvetinin 
töhretini itilen meraklı Paris ka
dınları kendisini mağlüp etmek için 
etrafını sardıkları halde onun ka-

Avam Kamarası 

mecburi askerlik 

kanununu kabul etti 
Londra, 19 a.a. - Avam Kamarası 

üçüncü okunuşunda mecburi askerlik 
kanunu projesini kati olarak 130 reye 
karşı 377 reyle tasvip etmiştir. Avam 
kamarası aynı zamanda yardımcı ku
vetler hakkındaki kanun projesini de 
kabul etmiştir. 

Başına siyah çarşafı bir kat-
ran kazanı, bir kara kabus 

gibi geçirmiş, yüzünü yalnız tek 
gözü dışarıda kalacak gibi kapamı§ 
bir kadını tasavvur ediniz. Allahın 
verdiği iki göze, gene allfilı namına 
isyan ettiğini bile farkedemiyecek 
derecede karanlık bir kadın. 

Siyah çarşafının içinde mahlGk 
mu, cadı mı, hortlak mı, yoksa bir 
Venüs mü olduğunu tahmin edeme
diğiniz o kadın bugün bir ankaralı
dan, bir parisliden tamamiyle fark
sızdır. 

lran'da dünkü cadı, bugiin kıv
rak ve şakrak bir genç kızdır. Bir 
inkılap yaşların tabii seyrini bile 
baş aşağı etmiş, Umman'ın bilin
mez dalgalarında kaybolmak üze
re akan nehirleri temiz ve berrak 
kaynaklarında tutmuştur. 

Kadınların yaşlanmadığını iddia 
edenlerin düşüncelerini haklı çı
karmak için bundan daba kudretli 
misal olabilir mi? ... 

İran'da geçen iki sene, taş devri 
ile tunç devri arasındaki fark de
ğil, taş devri ile büyük endüstri a
rasındaki mukayesesiz mesafedir. 

Bu iki sene içinde, İran kadını 
ismine çadır denilen ve hakikatte, 
hiç olmazsa birçok nefes menfezle
ri olan çadırdan daha beter çarşafı 
atarak eski freskler üzerinde gör
düğümüz 4000 senelik İran güzel
Hğiniı hala bakir, ve hala bütün ha
lavetiyle devam ettiğini göstermiş
tir. 

İran'da kadının "çadır" dan kur
tulması, toprak altında yatan bir 
sanat şaheserinin bütün hatları ile 
tekrar bulunmasıdır. Bu bir tarihi 
keşiftir. Bu keşif şimdi kuru kuru 
müzeleri değil, bütün Tahran so
kaklarını, Tahran salonlarını ha
yatla, renkle, neşe ile süslüyor. Bir 
kadın kahkahası, bir kadın konuş
ması, şimdi bütün garpla, şarkh 1-
ran'ı vasletmiştir. Tıpkı devrimizin 
en büyük icadı olan telsiz gibi . 

Bu büyük kudretin mucidi de 
İran'ın büyük reformatörü Rıza 
Şah Pehlevidir. . 1 cat nasıl olmu§tur? Gayet baa. 

sit. O kadar basit ki Kristof 
Kolomp'tan dahi misal alamayız. 

dınlardan kaçması herkesin gözüne 
çarpmı§tı ve herkes bunu pehliva
nın atka perhiz ettiğine hamletmit
ti. 

Tarihine 
Vatanına 

zaferler yazdıran.. Bayrağına çelenkler koyduran •• 
§erefler toplayan •• Deniz ejderlerinin hayat ve 

ölüm sava§ı .. 
Halbuki aıka perhiz olamaz. 

Tabiatın fertlere verdiği en kuvet
li emir nesli devam ettirmek emri
dir. Tabiattan bu emir çıktığı vakit 
ona itaat etmek zaruri olur. Atlet -
lerin, pehlivanların a§ktan kaçın
maları perhiz arzusundan değil, 
aşk kendilerini kovalamadığı için· 
dir... Beden kuveti ve aşk kudreti 
başka başka şeylerdir. A§k kalıba, 
kıyafete bakmaz ..• Bunu söylemek
le atletler, pehlivanlar mutlaka kö
se olurlar demek istemiyorum. On· 
larm arasında da çok, bir düzine ço
cuk babası olan bulunabilir. Fakat 
müstesna olarak, kaide aksinedir. 
Aşk insanı yorar mı, yormaz mı 

haledilecek meseledir ama yorgun 
adamlardan kaçtığı şüphesizdir: en 
zorlu atletler olan alpinislerin an-

DENİZ Al Ti D-1 
Pat O'Brien - George Brent - Warne Moris 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
İspanyol muziği - Meksika rumbaları - Panama kabareleri -

Zevk ... Eğlence ... Aşk ... Neş'e ... ve kahramanlık dolu film. 
Şimdiye kadar yapılan Türkçe filmlerin en mükemmeli 

Yenişehir ULUS Sinemasında 
llave olarak Dünya Havadisleri 

12,15 ucuz matinesinde 

A,k ve §Öhret 

r 

Harry Baur 

Macide'nin yüzü de derhal aydınlanmı§tl. Bu
na rağmen henüz devam eden bir endişe ifadesi her 
halinden belli olmakta idi. Ömer'e sokuldu: 

"Her şeyi, bütün kafandan geçenleri, bütün 
dertlerini bana ne zaman söyliyeceksin ?" dedi. 
"Büsbütün bana yabancı §eyler dü§ündüğünü ve 
bunların elinde kıvrandığını görüyorum. Bunları u· 
zaktan seyretmek hoş bir şey değil!" 

Çok yumuşak ve tatlı olmak istiyen sözlerinde 
biraz, hatta bir haylı sitem bulunduğu Ömer'in ku
lağından kaçmadı. Derhal kızacaktı. Kendini top -
lıyarak: 

"Hakkın var ••. Sana her şeyi söylemek, bütün 
münasebetsiz taraflarımı önüne dökmek lazım ••• 
Yalnız benden •.• " burada bir müddet durdu ve ke
lime aradı. Nefret edersin, korkarsın, iğrenirsin ... 
gibi tabirler ona belki doğru, fakat çok şiddetli 
görünüyordu. Her §eye rağmen nefsi hakkında kul
lanacağı sözlerin ölçüsüne dikkat ediyordu. Bir an 
için bunun lüzumsuz ve saçma bir gururdan geldi
ğini düşündü ve derhal keskin ve inatcı bir ifade ile 
bütün kelimeleri bir arada sıralayıverdi: "Yalnız 
benden nefret edersin, tiksinirsin, korkarsın diye 
cesaret edemiyorum! •• " Dedi. 

Macide inanamıyarak ona bakıyordu. Yava§ça: 
"Zannetmemi" dedi. Sonra izah etmek ister gi-

bi: 

Tel. 2193 

"Böyle korkunç şeyler yapmıt olacağını zannet· 
meml" Dedi. 

Ömer'in derhal yüzü değiıti. Bir müddet evelki 
haşin tavrını alacağa benziyordu. Mınldandı: 

"Demek böyle şeyler yaptığımı sana söyler ve 
inandmraam .... '' 

Devam edemedi. Gene münasip bir kelime bu
lamıyordu. Macide de önüne bakıyor ve ona yardun 
etmiyordu. 

Uzun süren bu sükut devam edecek gibiydi. Ka
pı vuruldu. ikisi birden başlarını çevirdiler. Hiç bi
risi "Gir!" demeden kapı aralandı ve Nihat görün• 
dü. 

Ömer yerinden kalkarak ona doğru yürüdü: 
"Ne istiyorsun?'• 
Nihat durakladı. Sonra gülerek: 

''Pek kibar bir istikbal ediş doğrusu!. •• " Dedi. 
Ömer özür diler gibi: 
"Hayır canını, onun için değil; gece yarısı bir 

şey mi oldu diye merak ettim!" 

"Ne gece yarısı? Saat daha dokuza bile gelme-
di. Seninle biraz konutmak, hatta hanımefendi mü
saade ederse biraz beraber çıkmak iııtiyorduml,, 

Macide'ye döndü. Genç kadın gözlerini başka 
tarafa çevirdi ve omuzlarını ailkti. 

Ömer karısına bakmadan: 

"Peki, geliyorumP' Dedi. Sonra Macido'yc aor• 
du: "Müsaade eder misin?" 

Macide ba§iyle evet iıareti yaptı. 
iki genç hemen çıktılar. 

*** 
Nihat daha merdivenlerde iken Öıner'in kolun• 

dan tutarak: 

l.__Y_a_za_n_:_M_ü_m_t_a_z_F_a_i k_F_e_n_i k_I 

Iran gençlik tezahürlerinde diplomatlar tribünü 

Şöyle anlatıyorlar: 

- Bundan iki sene evet, kız mu
allim mektebinde bir müsamere ve
riliyor ve mükafat tevzii töreni ya
pılıyordu. Şehinşah buraya impara
toriçe ve kızlariyle beraber geldi. 
Bunlar, üzerlerinden eski kıyafet
leri atmışlar ve tamamiyle modern 
bir şekilde giyinmişlerdi. Kıraliçe 

ve kızları müsamerede bulunan 
halk tarafından uzun uzun alkış
landılar. Ve hemen ertesi günü bü
tün Tahran sokaklarında "çadır'', 

yerini levent vücutlara ve avrupai 
giyinen kadınlara terketti. 

Çadırın altında tek gözü ile dün
yanın ancak yarısını görebilen ka
dının aradığı bir göz değil miydi? 
Şehinşah ona, iki gözünü birden 
verdi. Bu, sade taassuba karşı ser
best fikrin değil, estetiğin de ka
zandığı bir zaferdir. 

Bu, yalnız elbisede yapılan bir 
reform değildir. Bunu fikirlerde 
de büyük bir inkişaf takip etmiştir. 
Çadırın gölgesinde dumura uğra
mak tehlikesine bile maruz bulu
nan parlak, zeki gözler bütün has
reti ile ziyaya açılmıştır. Münev
ver kadın, kelimenin tam manasiy
le güneşin bütün yaratıcı hasletle
rini kafasına vücuduna toplıyabi
len, toplamasını bilen kadındır. I
şık ona hayatın çeşitli nimetlerini 
göstermiştir. 

Evinde gayet misafir seven, ik
ram etmesini, ağırlamasını, konuş
masını bilen, daima iyi giyinen ki
bar ve asil İran kadını, şimdi çalış
ma aleminin muhtelif safhalarında 
yer almağa başlamıştır. İran kadını 
artık İran'ın entelektüel kudretini 
arttırmaktadır. Eskiden yalnız ço
cuk doğurmasını bilen kadın şimdi 
çocuğa bakmasını da biliyor. Eski
den yalnız erkeğin yaptığı işi şim
di bir kadın da pek ala başarabili
yor. Kadının kurtulması, nüfusun 
keyfiyetine, ve hatta düşünen, iş
liyen nüfusun kemiyetine de tesir 
etmiştir. Bir milletin kudretini bir 
anda belki de iki misline çıkarmak, 
hiç olmazsa ona bu imkanları te
min etmek küçük görülebilir bir i
cat mıdır? ... Entelektüel reformla
rın en büyük mihanik icatları bile 
solda sıfır halinde bırakabileceği
ne bu hadise güzel bir örnektir: 
Mühendis ancak bir Robot yapabi-

lran kızları beden terbiyeıi 
hareketleri yaparlarken 

lirse, inkılapçı adam, bir millet ya-
ratır. 

Akşam salonda uzun eteklerini 
büyilk bir zarafetle manikürlü 

parmaklan arasına hapsedip. ci
lalı parkeler üzerinde bir Arjantin 
tangosunun ahengini hazla ezerek 
dans eden iranlı kadını, ertesi gün 
üzerinde keten önlüğü ve 'elinde 
kauçuk eldivenleriyle, bir klinikte 
hasta tedavi ederken ve yahut, ko
yu renk bir elbise ile bir kürsüde 
gençlere ders verirken görmeniz 
kabildir. İranlı kadın bugün haki
katen üç meçhullü fakat eskiden 
hiç bir meçhulü maHi.m olmıyan 

mühim bir muadeleyi halletmiştir. 
"a + b = x" i bulmuştur. (Ka

dın + hüriyet = inkılap) tır. 

Bugün Tahran darülfünununda 
beş tane kadın profesör bulundu
ğunu ve yalnız edebiyat fakülte
sinde 85 talebeden 39 unun genç 
kız bulunduğunu söylersem bana i
nanır mısınız? 

Böyle sosyal bir inkılapta iki se
ne az bir zamandır. Filhakika iki 
senede profesör yetişmez. Fakat 
Avrupa'da ümitsiz yere tahsil gö
ren, ve lran'da baştan aşağı siyahla
ra bürünmüş İran kadınlığının ya
sını tutan kardeşlerine bakarak ha· 
yalleri bile kapanan birçok genç 
kızlar, tahsilin yarınahret için bi -
le işe yaramıyan boş bir riyazet ol
madığını görmüş, ve yurtlarında 
kadınlığın kurtulmasiylc en büyük 
şanslarına kavuşmuştur. 

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
19.74 m. 15195 Kes./ 20 Kw. T. A. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. 

ANKARA 

CUMARTESİ - 20 • 5 - 1939 
13.30 Program 
13.30 M'UZlK (Bir konserto .- Pl.) 
14.00 Memleket saat ayarı, a3ans ve 

roloji haberleri. 
14.10 TÜRK MüZ1G!: 1 - Nişanbure 

revi. '2 - Ziya paşanın nişanbur 
maisi: (Ey gül ne acep). 3 - Ziy 
şanın nişanburek semaiııi: (Bin 
söylersin). 4 - Fahire Fersan: 
mençe taksimi 5 - Ahmet Rasimi 
şarkı; (Bir gönlüme bir hali pe 
nıma bak). 6 - Ali Rifat beyin ni 
burek şarkı: (Meyledip bir) 7 • 
şanburek saz semaisi. 

14.40 MÜZİK (Neşeli plaklar - Pl.) 
15.30 Milli Küme müsabakaları (19 

stadından naklen). 
17.30 Program 
17.35 MÜZİK (Dans saati) 
18.15 TÜRK MüZ1Gt: (Fasıl heyeti 
19.00 Konuşma (Dış politika ha.disele 
19.15 TÜRK MÜZİGİ: 1 - Cemil 

kürdilihicazkar peşrevi. 2 - Boğ 
kürdilihicazkar şarkı: (Güller a 
biilbül olmuş bi karar). 3 - Şems 
Ziya'nın kürdilihicazkar şarkı: ( 
venme hüsnüne). 4 - Selahattin P 
rın kürdilihicazkar şarkı: (Ne g 
var) 5 - Kemal Niyazi Seyhun: ( 
mençe taksimi). 6 - Artakinin kür 
hicazkar şarkı: (Ay dalgalanırken 
Vasilin kürdilihicazkar &az sem 
Dedenin uşşak şarkısı: (Ağlatı 
güldürürler) 9 - Hicaz türkü: (S 
melimin gözlerine) 10 - Gerd 
türkü; (Ey serenler serenler) 

20.00 Memleket saat ayan, ajana vem 
oroloji haberleri. 

20.15 TEM SİL ; (Werther) Yazan: 
et he. 

21.15 Esham, tahvilat, kambiyo - nukut 
ziraat borsası (fiyat) 

Zl.25 N e.~eli plaklar - R. 
21.30 MUZİK (Küçük orkC6tra • ıef: 

cip Aşkın) : ı - KClcr Bela - Kel 
avı - Balet müziği 2 - Heuberg 
Şarkda süitinden - Rakseden kızla 
Niemann - Vala boston. 

Z2.00 Haftalık posta kutusu 
23.30 MÜZİK (Balet müziği - pi.) 
23.00 Son ajans haberleri ve yarın.ki p 

gram 
23.15 24 MÜZİK (Cazband - Pi.). 

AVRUPA 

OPERA VE OPERETLER; 18 Doyçl 
Zender - 20 Paris - P.T.T. -
Brüksel - 21 Roma, Varşova 

ORKESTRA KONSERLERİ VE SE 
FONiK KONSERLER : 20,30 St 
burg - 21 Floransa - 21.30 Lond 
Recyonal - 22.25 Kopenhag. 

ODA MUSİKİSİ: 17.50 Paris - P.T.T 
20,30 Sottens - 22.20 Doyçland Z 
der - 22.30 Mili.no . 

SOLO KONSERLERİ; 18 Sarbrük-2 
Konlonya. 

NEFESLİ SAZT~AR (Marş v.s.): 12 M .. 
18 Frankfurt - 19 Laypzig - 1 
Doyçland Zender - 20.15 Bertin. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLA 
18.30 Hamburg - 20.30 Floransa. 

HAFİF MÜZİK: 16 Kolonya ve diğer a 
man istasyonları ve Königsberg -
Viyana - 18.50 Königsberg - 19 M 
nih - 20.15 Breslav, Doyçland Z 
der, Frankfurt, Ştütgart - 21 St 
holm - 22.20 Münib. 

HALK MUSİKİSİ: 14 Ştütgart - ıs. 
Berlin - 19.10 Kolonya. 

DANS MÜ'Zlôt: 15.20 Hamburg - 18. 
Layp:z:ig - 19 Breslav - 22 Mon 
Ceneri - 22.10 Bromünster, Sott 
- 22.15 Floransa, Stokholm - 22. 
Breslav ve diğer alman istasyonları 
22.35 Kolonya- ?2.40 Brüksel - 22. 
Sovya, Tuluz, Pirene - 22.50 Mün 
- Z3 Budapeşte, Droytviç, Flora 
Luksemburg, Milano, Strazburg, Pa 
ris - 23.5 London - Recyonal - 23. ' 
Varşova - 24 Mili.no, Roma. 

Hitler'in teftişleri 

Berlin, 19 a.a. - Führer, bu sah 
Kehl mıntakasından İsviçre hududu 
kadar garp hududunun müstahkc 
mıntakalarını ziyarete devom etmiş 
tir. 

"Bize para lazım azizim! ••• " Dedi. 
"Bana da lazım!,, 

"Sana keyfin için lazım ... Bize gayelerimiz için, 
yapacağımız işler için lazım I" 

Sokakta bir kaç adım yürüdüler. Ömer dalgın
dı. Yavaı yavaş kendini toplamağa çahşarak: 

"Nereye gidiyoruz?" dedi, ''Para bulmağa mı? 
Adam mı soyacağız? Ev mi basacağız 7u Sonra dit· 
lerini aıkarak garip bir şekilde güldü ve daha ziya
de kendi kendine imit gibi mırıldandı: "Bunları ya• 
pabilecek hale geldim çünkü .• .'• 

sadece kuvete tapan mahluktur. Dünyaya bizim gi
bi insanlar kendi kafalarında tasavvur ettikleri 
§ekli vermeli ve koyun sürüsünden farkı olmıyan 
halk ise sadece tabi olmalıdır. Bunu sabit fikir ha· 
Jinde kafana yerleştir ve maddi, manevi bütün ku· 
vetlerin ile bu yolda çalışırsan muhakkak gayene 
vanrsın .•• Muvaffak olmamak ihtimali pek azdır; 
belki de hiç yoktur .• .'• 

Nihat ona merhametle baktı: 
.. Sen hiç fena bir çocuk değilsin! •• " Dedi. "Sen• 

den istifade edilebilirdi .. Hayatını 6u salakça gidi§· 
ten ayırmak ve ona daha mi.nah bir istikamet ver· 
mek, daha büyiik hedeflerin peşinde ko§mak müm
kündü .•• Fakat sen istemiyorsun .• Sana acıyorum ••• 
Sen böyle postane köıelerinde üç buçuk kuru§a me· 
murluk yaparak ev beslemeğe uğra§acak adam mı
sın?" Eliyle Ömer'in ba§mı dürttü: "Bu kafa büı
bütüo batka itler becerebilir ..• Sen kendini ziyan e
diyorsun, halbuki buna hakkm yok! ... M:ıdemki 
herkes gibi değilsin, onlardan daha akıllı, daha Üs· 
tünsün, onlara hükmetmek hakkın, hatta vazifen
dir. Yalnız bunu istemek lazım. Her §eyi feda ede
bilecek kadar tiddetle istemek ve bütün arzulannı 
bir tek gayeye: insanlara hükmetmek, onların ba
şına geçmek gayesine hasretmek lazım. Sonra senin 
gibi hayallerle, çocukça, daha doğrusu kadmca his· 
lerle uğraımak da insanı berbat eder. Hayatmı na
aıl olup da bir kadına bağladığına §a§ıyorum. Kadın 
bir oyuncaktan ba§ka nedir? Erkek, tam mini.siy-
le erkek ol... · .......... ı.._ 

Ömer ona yandan bir göz attı. Nihad'm bu ka· 
dar kendinden geçerek zırvaladığını ilk defa gö-
rüyordu: · 

"Hasta mısırı kardeşim?" diye sordu. 
Nihat onun gırtlağına sarılacak gibi ellerini kal· 

dırdı ve homurdandı: 

"Abdal •• Ben de seni adam yerine koydum ' da 
konu§uyorum. Sen bizim aramıza giremezsin ki?" 

Ömer bu istihfaf dolu sözlerden almdı: 

"Ne münaaebet?" dedi, "Yalnız senin gibi so. 
ğuk kanlı bir insanın bu derece hararetlenmesine 
ta§hml Ne malum, belki ben de senin fikirlerinden 
bir çoğuna iştirak ediyorum?" 

"Ciddi mi aöylüyorııun ?" 

''Ne bileyim? Herkesten daha üstün olmak fena 
bir şey değil .•• Fakat bu meseleler üzerinde hiç dü
§ÜJımedim kil ••• Bence insanlara hükmetmek arzu· 
su mi.ni.sızdll' .• Etrafım12 o kadar çirkefle dolu ki, 
temiz kalmak için bir tek çare kendi dünyamız~ çe· 
kiJmek ve muhitle, hiç olmazsa mi.nen, ali.kamızı 
kesmekdir!" 

"Sus, gene o manasız hülyalarına ba§ladm! ••• 
Nasıl ali.kanı kesersin? Toprağa bağlı olduğunu u
nutma ve benimle konuıurkeD lütfen esrarke e i· 
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Milli Sef'in yüksek huzurlarında 

~Ankara' da 19 Mayıs Stadyomunda 
I gençlik güzel gösteriler yaptl 

Stadyomu dolduran 50 binden fazla halk 
gençlerimizi durup dinlenmeden alkışlıyordu 
' 

(Batı 1 inci sayfada) 

'Atatiirlı'ün manevi huzurunda 

ya uyularak hep bir aiızdan iıtiklil 
marşı okundu. 

tarının çok güzel tertip edilmiş olan 
muhtelif spor tubelerine ait hareket -
!eriyle başlandı. Ondan sonra Yük -
sek Ziraat Enstitüsü talebelerinin 
spor hareketleri de aynı alika ve 
zevkle takip edildi. 

Stadyomda beden hareketleri ve 
ıöıteriler yapacak olan mektep tale -
beteri ve ıporcular harekete geçme -
den evet her mektepten ve kulüpler -
den ve izci oymaklarından seçilmiş 
birer müme11il Ankara maarif müdü
ril B. Rahmi Vidinel'in reisliğinde o
larak Etnografya müzesine giderek 
Ebedi Şef Atatürk'iln muvakkat met
fenine gençlik namına bir çelenk 
koymutlardır. 

Şeref tribününde bulunan İsmet İn
önü ve sayın refikalariyle, vekilleri
miz, kapalı tribünlerdeki mebuslar, 
bükümet erkanı, diğer davetliler bin
lerce halk istiklalimizin ve bütünlü
ğümüzün remzi olan istiklal marşını 
ayakta dinlediler. 

Futbol maçı 
Sıra Gazi Terbiye Enstitüsü ile 

erkek lisesinin yapacağı maça gel
mişti. Maarif Vekili B. Hasan • Ali 
Yücel'in galip tarafa vadettiği kupa
yı kazanmak azmiyle uhaya çıkan iki 
tarafın oyunu, stadyomu dolduran 
halkın heyecanlı tezahürleri arasında 
başladı ve dakikadan dakikaya artan 
bu heyecan içinde 3 - 4 erkek lisesi· 
nin galibiyetiyle bitti. 

Nutuklar: ; •wı• . 

Bu meraıim çok hazin olmuştur. 

İstiklal marşı bittikten sonra Maa
rif Vekilimiz B. Hasan • Ali Yücel, 
aynını diğer sütunlarımıza aldığımız 
güzel nutkunu söyledi. Nutuk stad
yomu dolduran on binlerce halkın sık 
sık alkışlariyle ve mütemadi bravo 
sesleriyle kesiliyordu. 

B. Rahmi Vidinel gençlik mümessil
lerine hitaben kısa bir söylev vermiş 

ve tonunda tunları söylemiştir: 
.. _ Türk gençliğini yaratan Ulu 

Atatllrk'ün huzurunda bulunuyoruz 
çocuklar. O'nun yüksek, manevi hu • 
surunda bet dakik" ihtiramla sükut 
edelim ve O'nu metle selamlıya • 
hm." 

Maarif Vekilinin nutkundan ıonra 
gençlik adına, kız liıeai V C den 341 
Güner Cendey şu kısa, fakat özlU 
söylevi verdi: 
"- Arkadaıtar, 

Bu .CSzler oraya gelen mümesail 
ıençleri hüngür hüngür ağlattı .. 

Kalpleri hilzUnle dolduran bu tö
renden sonra tam saat 8.30 da Saman
puannda toplanan mektepli ve ku • 
lüpUl gençler hareket amiri maarif 
müdür muavini B. Ferit Karslı'nın 
itaretiyle yUrüyüte batlamışlardır. 
YilrUyUfe 5 grup ittirak ediyordu. 
Bet rruptaki talebe ve sporcu aay111 
bet bini geçiyordu. Gruplar tU sırayı 
tlkip ediyorlardı: 

Grup 1: Çelenk ve bayrak kıta.ı: 
Sekizinci tüm bando , çelenk, türk 

bayrakları, parti bayra arı, okul ve 
ıporcular bayrakları. 

Grup 2: Kız talebeler. (Orta ve 
Malelıi Teclri.at): 

Muhafız alayı bandoı kız lisesi, ti 
caret liıesı, tUrk maartt cemıyetr u e
ıi, Kız enıtitüıü, lkinc ı >rta, üçüncü 
orta okullar. 

Grup 3: Erkek talebeler. (Orta 
11e Mulelıi TeJri.at): 
Müıtaldl jandarma ta uru bandoıu, 

Erkek liaeıi, Gazi liaeıi, Türk Maarif 
Cemiyeti liıeıi, Ticaret 1 sesi, sanat 
okulu, lnpat uıta okulu irinci orta, 
üçilncü orta. 

Grup 4: Yiihelı okullar: 
Harp okulu bandoau, arp okulu, 

Dil, tarih - coirafya fakültesi, Gazi 
terbiye enatitüıü, Huku fakültesi, 
Siyual bilıiler okulu, Zi aat enstitü
leri. 
Grup S: Spor kulüpleri: 

Ankara&ücü bandoıu, A karagücü, 
Güneı ve Gençlerbirliği kulüpleri 
ıporculan. 

Her ırupun araıında yirmiter met· 
re mesafe bulunmakta ve P liı ıüva· 
ri kıtaları yürüyüt kolun n aağ ve 
ıolunda yer almakta idile . 

Kafile Uluı meydanına elince çe
lenk ırupu zafer anıtına Ankara 
gençliii adına bir çelenk koydu ve 
gençler Ata'nın heykelini ı lamlıya
rak ıtadyoma doğru geçtil 

Gaıterilere ittirik edece 
ve sporcular saat 9.30 da ıta oma gel 
mitler Ye maraton kulesi kaıında 
kendilerine tahıiı edilen ye 
lanmıılardı. 

lnönü •tadyomtla 

Saat ona on kala Cüm rreisliği 
bandosu teref tribünü önün yer al
dı. Ona bet kala çalınan ist al marşı 
Milli lef, Deiitmeı: Ba"kan İnönü'· 
nün ıtadyoma !eref verdik ini ha · 
ber veriyordu. co,kun alkııla arasın
da tribündeki yerini alan C mhurre
iiimia halkı aellmladı. 

Bu esnada ıtadyomdaki reklere 

Bugün on dokuz mayıı... Bugün 
Büyük Ata'nın büyük inkılaba başla
dığı günden on dokuz bin defa daha 
kuvetli, daha dinç ve daha gürbüzüz. 
Bunu göstermek için burada toplan
dık .... 

Biz, ölmez insanların yarattığı türk 
inkılabının sarsılmaz temelleriyiz. 
Kafalarımızı, gönüllerimizi içiçe hal
kalanmış zincirler gibi biribirine bc,:;
ladık, çelik sırtlarımızda büyükleri· 
mizin en büyük emanetini taşıyoruz. 
Bugün sağlık ve neşe bayramımızdır. 
Geleceğe kartı koymakta ne kadar 
güvenilir olduğumuzu, geçmitte bizi 
kurtaran büyüklerimize göstermek is· 
tiyoruz. Gürbüz omuzlarımıza verile
cek, bütün vazifelere kartı bir gülle 
gibi aağlam hazırlandık. 

Biz, kemalle,mi! bir gençlik ordu· 
suyuz. Görütlerimiz kur,un gibi isa
betlidir. Zekamızı kılıç gibi kullan -
maıını .biliriz. Sözümüz anlımız gibi 
açıktır. Bileğimiz bükülmez, kalpleri
miz yumuşaktır fakat ezilmez. 

Bu gençlik kendisini yetiştiren Ata
larına liyiktir. Bize güvenen yanıl
mıyacaktır." 

lnönü'ne 1aygı 

Nutuk biter bitmez B. Mahmut I
ııtman'ın kumandasiyle bütün genç -
lik, türk ulusu ve onun aziz ve büyük 
Milli Şef'i İsmet İnönü adına Uç de
fa (Sağol) diye bağırdı. Bu teref te
zahüründen ıonra bando refakatinde 
gençliğin ve halkın ittirildyle "Dağ
batını duman almıt .. prkııı okundu. 
Müteakiben erkek talebe muntazam 
bir tekilde ıahayı terketti. 

Kızlarımız yeıil aaha üzerinde da
ğıldılar ve yerlerini aldılar. Ondan 
sonra Gazi Terbiye Enıtitüıü Beden 
Terbiyesi kısmı muallimlerinden Bn. 
Zehra Alagöz'ün idaresinde beden ha 
reketlerini yaptılar. 
Kız talebenin hareketleri alkıtlar a

rasında bitti. Sonra kumanda ile aaha· 
dan ayrıldılar. Erkek talebeler ortaya 
gelerek bede• hareketlerine batladı • 
lar. Umumi takdirler aruında bu ha
reketler de nihayet buldu. 

Biribirinden güzel hareketler 

Bundan ıonra kumandanları emrin
de sahaya gelerek düdükle idman ha· 
reketleri yapan Harbiye mektebi ta
lebeleri "yap, bravo,, ıesleriyle tak • 
dir edildiler ve idmanları bitince har
biyeliler, büyükleri 1elimlıyarak ma
raton kulesi altındaki kapıdan dııarı 
çıktılar. 

Günün güzel göıterilerinden biri 
de Gazi Terbiye EnıtitUıU kız ve er
kek talebelerinin mUzife uyarak yap 
tıkları güzel ritmik hareketler oldu. 
Yarım saat kadar ıüren bu göıteriler
den ıonra programın öğleden evelki 
kıamı bitmiı oldu. 

Maarif Vekilimiz kısa ve taltifkar 
cümlelerle kupayı eı kek lisesi takı
mına verdi ve Gazi Terbiye Enstitü -
sil takımı kaptanını da çok güzel bir 
maç çıkardıkları için tebrik etti. 

Gece 

Spor ve gençlik bayramı dün gece 
Ankara'ya başka bir revnak vermişti. 
Güzel ve temiz Ankara'mızın sokak • 
lan, parkları geç vakitlere kadar halk 
ile dolu idi. Resmi ve hususi binaları 
süsliyen t§ıklar, kırmızı renkli bay
raklarımızı aydınlatıyordu. Böylelik
le Ankara halkı istiklal savaşımızın 
batlangıcını teşkil edrıı hu büyük ve 
kutsal bayramı şevk ve heyecanla kut· 
lamış oldu. 

Büyük ve 
erkek millet! 

(emberleyn Türklerden bu 

kelimelerle bahsediyor 
(Başı 1 incı sayfada) 

latmanın Akdenizde olduğu gibi Lr~' • 
kanlarda da tatbik edileceğini ve 
müddetli bir muahede ile bu anla:r-~cl 
ahkamının teyit olunacağını ıöyleınit
tir. 

Türkiye - Fransa anlClfmtm ve 
F ranaa' nın umumi aiycueti 

Pariı, 19 a.a. - Ayan hariciye eneli· 
meninde reia Brenger umumi siyaset 
hakkında beyanatta bulunmuştur : 

Berenger, bir taraftan Fransa ve İn
giltere diğer taraftan Türkiye, Rusr,a. 
Polonya ve Yunanistan arasında mu -
zakerelerin müsait bir tekilde ilerle -
diğini kaydettikten sonra. . ~üşterek 
türk - İngiliz beyannamesının ı~z~sı • 
nı hatırlatmış ve bir harp takdırınde 
karııhklı yardım paktının b~nu takip 
edeceğini, İskenderun sancagı hakkın· 
da iki hükümet anlaşma hasıl olur ol -
maz Fransa ile Türkiye tarafından da 
mümasil bir vesikanın imza edileceği -
ni ıöylemiştir. 

Bir üçler anlaşmasının akdi için 
Ruıya ile yapılmakta olan mü~aker.e: 
lere gelince, hariciye encümenı reısı, 

İngiliz • fransız • rus noktai nazarl_'.lrı -
nın biribirine yakınlaşmakta oldugu -
nu ve önümüzdeki milletler cemiye -
ti konseyi toplantııının Polonya Yu • 
naniıtan ve Romanya da dahil olmak 
il.zere muhtelif devletlerle nihai anlaş 
manın yapılmasını tacil eyliyeceğini 
bildirmiştir • 

19 MO:yıs 
(Başı 1 inci sayfada) 

daı, bizzat Mustafa Kemal' in 
keııdisi idi. Atatürk, eserinin ve 
milletinin devamını, kendisi gi
bi bir faninin ömrüne dahi bağ
lamağı hiç bir zaman düıünme
miıtir. Ölümünün nerede iıe se
nesine yaklaııyoruz: kurduğu ni
zam, hiç bir tarafından çatlak 
alameti vermemiıtir. Hiç kimse, 
hatta Muıtafa Kemal'le dahi be· 
raber ölmiyeceğini iıpat eden 
bugünkü Türkiyemiz, her za
mandan daha itibarlı, daha kud
retli ve daha emniyet içindedir. 
Türk milletinin büyük diyeceği 
adam, itte bu türlü büyük olma
lıdır. 

19 Mayıı 1919! Her mağlup -
tan daha vuıtaıız ve çareıiz bir 
mağlup! Türk tarihinin en kara 
sayfası! Bakınız, bir millette ha
yat ve hüriyet iradesi ne demek
tir? Kemalizm muğcizeıinin ma
yası, bu irade olmuıtur:Bu irade 
belki hiç bir zaman o kadar mül
hit bir imtihan daha geçirmez. 
Fakat imtihan o kadar müthit ol
ıa dahi, bu millet ondan mutlaka 
muzaffer çlkar. 

19 Mayıı, Gençliğin bayramı· 
dır. Bir gün, arkadaılarım gene 
onun ölümü korkuıu ıardığı va
kit, Atatürk demitti ki: 

- Neden endite ediyorsunuz? 
Mustafa Kemaller yirmi yatın· 
dadır! 

19 Mayıı 1919 un yirminci yıl
dönümünde, bu söz tekrar kula
ğımda çınlıyor. 

Hatıraıınrn huzurunda eğile
lim ! 

F. R. ATAY 

Türk parası kıymetini 

koruma kararnamesi 

İcra vekilleri heyeti türk parası kıy
metini koruma hakkındaki on iki nu • 
maralı kararnameye ek bir kararname 
kabul etmiştir. Kararnameyi neşredi
yoruz: 

"1- Müvarid.atına aerbcıt dö.v.iı v~ 
rilen memleketler menıeli mallar be· 
dellerinin ödenmesi için muktazi dö -

vizler bu memleketlere yapılmıı olan 
ihracattan mütehasııl döviz diıponi -
bilitelerinin müsaadeıi ve mezkilr 
memleketlerden her biri için o memle
te yapılan ihracattan elde edilen dö 7 
vizler yekununa ancak yüzde aekıenı 
nispetinde verilir. 

2 - Birinci maddede yazılı memle· 
ketlere vaki olacak ihracat bedellerin
den mütehasaıl dövizler ihracatçılar 

tarafından Türkiye Cümhuriyet mer -
kez bankaıına satılır. Türkiye Cüm -
huriyet Merkez bankası bu dövizleri 
memleket itibariyle ayrı ayrı hesapla
rını tutar. 

1 

3 - Birinci maddede yazılı memle
ketlerle huıuıi takaı mevzuu olabile· 
cek mallar % 20 döviz payı mahfuz 
kalmak gartiyle iktıaat vekilliğince ta
yin ve Reımi gazete ile ilan olunur." 

Bütün yurtta 

Gençlik ve Spor bayramı 
tezahüratla kutlandı 

İstanbul, 19 a.a. - 19 mayıa spor ı türk ve spor gençlik bayramı bugii 
ve gençlik bayramı, bugün Kadıkö - büyük tezahüratla kutlandı. Ebed 
yünde, Fenerbahçe ıtadında, muaz - Şefimizin portrelerini hamil tablo bi 
zam tezahüratla çok parlak bir şekil - subayın nezaretinde saat 9,30 da Gaz· 
de tesid edildi. iskelesine tezahüratla getirildi. Bura 

Günün çok erken saatinden batlı - da vali başta olmak üzere ukeri v 
yarak, Kadıköye akan kalabalık, saat sivil erkan ve binlerce halk, tarafın 
9 a doğru, Fenerbahçe stadına giden dan kar§ılandı. 
yollara, bir izdiham manzarası ver- Atatürk'ün portresi iakeleye çıkarı
miıti. Binlerce insan, müteaddid yer· hrken üç tayyaremiz Samsun ufukla
lerde inzibati kontrollerden geçerek rında uçuyor ve bu mutlu tezahürleri 
stadyoma gidiyordu. selamlıyordu. 

Saat 9 da, ıtad tamamen dolmuı - Atatürk'ün heykeli önünde beledi-
tu. 15.000 den fazla bir kalabalık tri - ye rei.ai tarafından şehir namına bir 
bünleri, ayakta duracak yerleri, kenar- söylev verildi. Bunu takip eden geçit 
daki çimen sahayı doldurmuştu. resmi çok parlak oldu. Bütün Samsun 

Kalabalık arasında vali ve belediye Atatürk ve gençlik gününü heyecan 
reisi Lfitfi Kırdar, Orgeneral Fahret - içinde yqadı. 
tin Altay, birçok mebuılar, vilayet ve J • 'd 
belediye erkanı göze çarpıyordu. zmır e 

Törene saat 10.5 ta vali ve komu- İzmir, 19 a.a. - Bugün bütün tz -
tanın gençleri tcftit etmesiyle baglan· mir 19 Mayısı kutluyor. İzmir ıençli
dı. Bu sırada 5.000 den fazla kız ve ği sabahtanberi bir sel halinde Ebedt 
erkek mektepli, 500 kadar sporcu, sa- Baıbuğun ordularına ilk hedeflerini 
hada yer almıştı. Muntazam ve yek • işaret eden heylr.el önüne koşmakta ve 
nesak kıyafetli gürbüz gençler, se- huzurunda bütün varhğiyle eğilmek
yircilerin göğsünü iftiharla kabartan tedir. Türk gençliği oradan daha dinç 
bir manzara teşkil ediyordu. daha imanlı daha taze Ege kıyıların-

Vali, her mektep kümesinin önün • da ufuklara uzanan mukaddes çelik 
den geçerken: elin kendilerine verdiği aziz emanete 

daha ııkı aarılmıt ayrılıyor ve bay
ramlarını yapmağa gidiyorlar. Lise ve 
orta okulların bütün izcilerin ıpor ku 
rumları ve Türkkuıu mensupları saat 
9 da kıtla meydanında toplanmıılar 
ve hatlarında askeri mızıka olduğu 
halde yürüyü§C geçerek cümhuriyet 
meydanına gitmigler ve Ebedi Şefin 
heykeline çelenkler koymuglardır. 

- Merhaba gençler, nasılsınız?? .. 
diye soruyor ve tek bir ses halinde: 

- Sağol, cevabını alıyordu. 

Teftiş bittikten sonra, bando orta -
ya geldi ve yalnız 5.000 gencin değil, 
15.000 seyircinin de ittirakiyle İıtik
ıaı martı ıöylendi ve direğe bayrak 
çekildi 

Müteakiben vali ve belediye reisi Türk gençleri yürüyügte Dağbafını 
çıktı ve alkıtlarla zaman zaman kesi- du~n almıt yürüyelim ar~datl.ar 
len güzel bir nutuk ıöyledi. martını söylüyordu. Çelenkten de ıa-

Bundan sonra beden terbiyesi teı- tiklil martı nağmeleri arasında koy
kilatı namına futbol hakemlerimizden yuyorlardı. Gazi ilk okulu talebesi de 
Tarık Özerengin, bir nutuk söyledi. büyük adın sahibini aelamlamağa ge-

Sıra, geçit törenine gelmitti. len kafile arasında bulunuyordu. Ay

En önde mekteplerin ve ıpor te
ıekküllerinin bayraklarını tqıyan 
gençler geçtiler. 

nı saatte kız öğretmen okulu ve Kar
ııyaka orta okulları izcleri de Kartı -
yaka iıkeleıinde toplandılar ve tram
petleri hatlarında Soğukkuyuya gide-

Onları eskrimci, kayakçı ve fut- rek Atatürk'ün anneainin kabrine çe
bolcu üniversiteliler takip ettiler. Da- lenkler koydular. Büyük kurtancıla
ha sonra kız mekteplilerimi% görUn- rının anasını ihtiramla ıeUmlıyarak 

er. - - _.._.. uwlııwptnwr _.. mnner. 
sporcular geçtiler. 

Bu sene bir yenilik olmak üzere ıı
ralar dokuz kigilik tertip olunmuıtu. 
Büyük bir intizam ve parlak bir mu
vaffakiyetle nihayetlenen bu geçit 
reımi, devam ettiği 45 dakika içinde 
ıtadyomu dolduran halkın dinmiyen 
alkıtlarını topladı. 

Sıra, idman hareketlerine gelmiftL 
Evela kız talebeler, ku muallim 

mektebi beden terbiyeıi öğretmeni 
Meaadet'in kumanduında hareket yap 
tılar. 

Bundan ıonra da erkek talebe, mu
allim mektebi öğretmeni Ferbat'ın 
kumandasiyle aynı hareketleri tek
rarladılar. 

Kız ve erkek talebenin ıenit mik
yasta bir muvaff.ıriyet kazandığını 
kaydetmek icap eder. 

Gümiifane'de 

Edirne' de 
Edime, 19 a.a. - Gençlik ve ıpor 

bayramı bugiin Edime'de ıimdiye ka
dar yapılmıt bütün millt bayramların 
fevkinde bir canlılık ve heyecanla 
kutlanmakta ve Ebedi Şefin azis ha
tıraları bu veıile ile de candan saygı 
ve tükranla anılmaktadır. 

Sabah 10 buçukta Karaağaç yolu 
il.zerindeki ıtadyom kartıaında bütün 
mektepler ve binlerce halk yerlerini 
almıt bulunuyordu. 

Yugoslavya ve Romanya 

Belgrad, 19 a.a. - Yugoslavya ha -
riciye nazırı Markoviç ile Romanya 
hariciye nazırı Gaf enko'nun pazar gü
nü Tuna üzerindeki yugoılav - romen 
hududunda bulutacakları resmen bil -
dirilmektedir. 

ıütüı oıs HABERLER 

X Bern - Zürih'te yapılan beynel
milel at yarıtında ordu mUkifatını 
"Gubbio" adındaki hayvana binmit o
lan italyan yüzbatılarından Mario 
Argenton kazanmııtır. 

Gümüşane, 19 a.a. - 19 mayıı ıeh -
rimizde çok heyecanlı göıterilerle 
kutlanmıttır. Orta okullar, halkevi 
ıpor ıubeıi ve Gümüt spor kulüpleri 
tarafından Cümhuriyet alanındaki a
nıta çelenkler konulmu,tur. Halkevi 
bandoıu iıtiklal mar,ını çaldıktan 
sonra bayrak meraıimi yapılmıt ve 
muhtelif halk hatipleri tarafından ta
rihsel günün önemi hakkında söylev
ler verilmittir. Orta okul talebeıinin 
Cümhuriyet alanında yaptıktan jim • 
naıtik hareketleri takdirle \tartılan -
mıttır. Meydanın dört bir tarafı bin· 
terce halkla hıncahınç dolmuttur. 

General Kazım Dirik yanında bat 
müpvir vali kumandan olduğu halde 
gençleri ıelamlamıt ve oradan spor 
aahaıına gidilmittir. Burada yapılan 
büyük geçit resmini müteakip lise 
baımuavini Fahri 19 mayıı günü mi
naıını çok heyecanlı bir nutukla can
landırmıı ve bunu kız ve erkek tale
benin beden hareketleri takip etmit
tir. 

Saat 12 ye kadar devam eden beden 
hareketlerini öğleden sonra atletizm 
hareketleri takip etmittir. 

Bugün Edime - lıtanbul arasında
ki bisiklet yarı,ıarına da rutlamıt ve 
katılmıt bulunması ıehirdeki heyeca
nı bir daha artırmaktadır. 

Zonguldak' ta 

X Budapeıte - Macar ve İrlanda 
milli takımları 2 - 2 berabere kalımt· 
lardır. 

Sinop' ta 

pnlı türk hayratı çekiliyo ve halk 
tarafından sellmlanıyordu. 

Cerit rami baılıyor 
Geçit resmi tam 10 da har ket lmi

ri Birinci Orta mektep Müd ü Feri
dun Dündar'ın bir itaretiyle başladı. 
Maraton kulesi hizaıından oplu bir 
bayrak kümesi arkasından ıı a ile ge· 

lnönü gidiyor 

Milli Şef lnönU. saat 10 dan itiba
ren ıeçit resmini ve hareketleri all
ka ile takip buyurdular. Maarif Ve
kilinden ve diğer alikahlardan iz~t 
aldılar ve saat on tıçe doğru halim 
cogkun tezahürleri araıında 19 mayıı 
stadyomundan ayrıldılar. Teırifleri 
ııraıında kendiıine takdim edilen Bn. 
Zehra Alaıö• ve B. Mahmut Itıt -
man'ı tebrik ettiler. 

EncUmen reisi, müteakiben Yuğoı -
lavya, Macaristan ve hpanyanın vazi· 
yetleri hakkında da beyanatta bulun -
muı ve Milano paktına dair mal~t 
vermittir. 

Brenger, papalığın 7 mayıstaki te -
tebbüıUnil hatırlatmıt ve bir be~l~r 
konferanıının toplanmaıının ne ıçın 
muvafık görülmediğini anlatmıgtır. 

X Londra - Avam kamarası, üçün
cü okunmuını müteakip ulıced an
trenman kanununu 130 reye kartı 337 
rey ile kabul etmittir. 

Sinop, 19 a.a. - 19 mayıı gençlik ve 
ıpor bayramı buıiln her yıldan daha 
cotkun tezahürat içinde teıit edildi. 
Hazırlanan program mucibince saat 
onda ıpor alanında okul talebeleri id
man yurdu gençleri alanda ıöıterilen 
yerlerini aldılar. Bütün Sinop halkı 
alanda toplanmıttı. 

Vali gençlilin önünden geçerek 
bayramı tebrik etti. İıtikl&l martı ile 
merasim ba!ladı. Eveli vali Vural 19 
ınayııın bllyük minaıını.izah eder he
yecanlı bir nutuk ıöyledi. Okullar ve 
ıporcular namına ıöylevler verildi. 

Zonguldak, 19 a.a. - Ebedi Şef A
tatürk'iln Samıun'a ayak butıp 19 
Mayıı ıpor gençlik bayramı münue
betiyle Zonguldak'ın her tarafı öaen
le süslenmittir. Saat 8 de okullar ıpor 
cular izciler batta vali olduğu halde 
hükümet erkinı memurları Halk Par
tiıi, Halkevi, Belediye ve müeHeae
ler menıuplariyle esnaf kurumları iş
çiler ve binlerce halk cümhuriyet 
meydanına ıelerek Ebedi Şef'in büı· 
tüne çelenkler koymuılardır. 

Saat 10 da vali parti ba!kanı yanın
da askert komutan. Halkevi batünı 
belediye reiıi, kültür direktörü oldu
ğu halde sahaya gelerek gençlerin 
bayramını kutladılar. 

len ıençler ıeref tribününe ğru i-
lerliyor, halk kendilerini kunca 
alkıtlıyordu. Eveti kıs mektepliler, 
onlan takip eden erkek talebeler ve 
sonra ıporcular teref tribUnünün ö • 
nünden ıeçtller. 

Geçit reami bitince talebe ve spor· 
cular ye!il sahada toplandılar. Erkek 
liıeıi beden terbiyesi muallimi B. 

Ö§le<fen sonra 

Öileden sonra aut 15 te 19 mayıı 
stadyomunu dolduran on binlerce 
halk, programın ikinci kıımında bulun 
dular. 

Soıyaliıt Bachelet Ruıyanın iktisa
di ve aakert vaziyeti hakkında izahat 
vermit ve franıız - ruı paktının takvi
yeıini terviç eylemiıtir. 

Hariciye encilmeni, ıoıyaliıt Bac -
helet'nin raporuna verilecek netice 
hakkındaki kararını tehir etmittir. 

Encümen, bu kararını vermeden ön
ce başvekile bir sual listesi tevdi ede • 
rek Rusyanın iktisadi ve askeri teş -
kilitı hakkında icap eden mali'ımatı 

X Vatington - Hükümet alikadar 
hükümetlere birer nota göndererek, 
ıs haziran 1939 tarihinde vldemi gele
cek olan borçlannın miktarını hatır
latmııtır. Çekoılovakyaya ilk defa o
larak nota gönderilmemittir. 

X Paris - "Lieutenant - de - Vaiı
aeau - Pariı" denia tayyareıi, dün ak
f&ID "Port Waahinıton'a vaııl olmut
tur. 

Okul talebeleri çetitli beden hare
ketleri yaptılar. &ehir bqtan bata 
bayraklarla donatılmıttır. Bu ıece 
bayram §Cref ine tehir bol ıııkla ten -
vir edilecektir. 

Sam.an'Ja 
Samsun, 19 La. - Türk vatan ve 

İıtiklil marşı ile meraıime batlan
dı: Derin bir saygı ile bayrak çekil
mesini müteakip vali ve parti batka
m Halit Aksoy bu günün büyüklüğü
nü tebarüz ettiren çok veciz bir ıöy
ln verdi. Bunu ıpor tetkilitı adına 
doktor Nurettin Savcı heyecanlı bir 
konutma yaptı. Okulların ıpor kulüp 
lerinin bUtiln halkın takdirini çeken 
ıpor hareketleri de bunlan takip etti. 

X Paris - "Davis" kupası Fransa iıtiklilini kurtarmak üzere Ebedi Şe- Zonguldaklılar ve bütün gençlik bu 
Çine kartı kazandığı iki galebeyle fin Samsun'a ilk gelitlerinin 20 inci mutlu günü genit bir alaka coıkun 
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Macar hikayesi 
-----------·-------------

Dönüş 
Yazan: Franz Gyimesi 

Ağır ve boğucu bir sıcak ortalığı 
kavuruyordu. Gökyüziınde küçük bir 
bulut yoktu. Yaprakları kımıldatacak 
en hafif bir rüzgar esmiyordu. Uzak
~ki ağaçların üzerinde yerleşen a
gustos böceklerinin muttarit cırlama
larından başka bir ses işitilmiyordu. 

İhtiyar kadın belini doğrulttu. 

Çeviren: F. Zahir Törümküney 

- Geleceğim, Anne. 
- Beni mektupsuz bırakma ... Ha -

berini alamayınca meraktan hasta o -
luyorum oğlum. •. Sık, sık yaz olmaz 
mı? •. 

- Vakit buldukça yazarım. Fakat, 
pek öyle sık mektup bekleme. Ders
lerime çalışacağım... İmtihanlara ha
zırlanacağım ..• Bu sene son scnemdir •. 
Sınıfta kalırsam, pek feci olur ... 

Sabah, gün doğmadan tarlaya gelmiş 
Ve şimdiye kadar bir dakika dinlen
rneden çalışmıştı. Burı:şuk alnına bi -
tiken iri tei: damlalannı elinin ter
siyle sildi. Başını kaldırıp gökyüzü -
ne baktı. Güneşe nazaran öğle vakti 
bir hayli geçmişti. Çapasını bir kena
ra bıraktı. Sütlülerinden birkaç ko
çan mısır kopardı. Torbasına yerleş -
tirdi. Oğlu taze mısır kebabına bayı
lırdı. Bunları ona götürecekti. Torba
sını arkasına vurdu. İhtiyar ve yor
gun adımlarla köyünün yolunu tut
tu. 

Evin avlusundan içeri girdi. Oğlu, 
ıneyva ağaçlarının altına yerleştirdi • 
ği şezlonga uzanmış kitap okuyordu. 
~ir müddet durdu. Hayran hayran 
delikanlıyı seyretti. Beyaz pantalo
nu, beyaz iskarpini, açık yakalı spor 
gömleği ile bu bir köylü delikanlı
sından ziyade kibar ve zengin bir şe· 
birli ailesinin refah içinde yetişmiş 
Çocuğuna benziyordu. Güzel ve zarif 
Yüzünden sıhat fışkırıyordu. Pek ya
kında doktor çıkacaktı. İhtiyar ana
nın göğsü iftiharla kabardı. Delikan
lıya yaklaştı. Şefkat dolu bir sesle 
sordu : 

- Karnın acıktı değil mi Kolman? 
Genç adam, başını kitabından kal

dırmadan cevap verdi : 
- Evet. Yemek hala hazırlanmadı 

mı? 

İhtiyar kadın, özür diliyen bir ta-
\1ırla : · 

- Şimdi hazırlarım yavrum, dedi. 
Hemen mutfağa koştu. Ocağı yak· 

tı. Tencereyi üzerine oturttu. Yemek 
ısınıncıya kadar sofrayı kurdu. 

Ocağın altını karıştırdı. Oğlunun 
bu saate kadar aç kaldığına üzülüyor, 
bir an evel sofraya oturulmasını isti
yordu. 

Kendisi açtı. Güneşin altında saat
lerce çalıgmıştı. Yorgunluktan ve su
suzluktan bayılacak bir hale gelmiş
ti. F a kat, bunun ehemiyeti yo tu. 
Oğlu için her fedaldlrlığa katlanmak 
onun vazifesiydi. 

Tencerenin kapağı tıkırdarnağa 

başladı. Yemek ısınmıştı. Bahçeye 
koştu. Oğlunu çağırdı. 

Genç adam, gerinerek şezlongdan 
kalktı. Ağır adımlarla mutfağa doğru 
geldi. Sofraya oturdular. İhtiyar ka -
dın, Kolman'ın her hareketini dikkat· 
le takip ediyordu. Sağ elinde bıçak, 
sol elinde çatal yavaş ve kibar hare
ketlerle yemeğini yiyordu. 

Yemeğin sonlarına doğru, ihtiyar 
anasının yüzüne baktı. Talimat verir 
gibi söylendi: 

- Yemek saatlerinde intizama dik
kat etmek Hizım. Tarlaya gidince her 
§eyi unutuyorsun. Çok rica ederim. 
Bundan sonra on ikide evde bulun. 
Dün, akşama kadar gelmedin. Gidip 
lokantada karnımı doyurmağa mecbur 
oldum. 

İhtiyar kadın, çekinerek izahat 
verdi: 

Kadıncağız, ellerini uğuşturdu: 
- Haklısın oğlum. Sen benim ku · 

suruma bakma. İhtiyarlık, analık. İs
tiyorum ki ; her gün haberini alayım. 
Ne yapıyorsun? Nasıl vakit geçiri
yorsun hepı;ini bileyim... Ama, gene 
sen nasıl istersen öyle olsun ... 

- Peki anne, peki. Elim değdikçe 
yazarım. 

İhtiyar kadın, tekrar yalvardı: 
- Oğlum, yılbaşı tatilinde mutlak 

beklerim. Bayramda beni yalnız bı -
rakma. 

- Olur, olur. 
Arabaya bindiler. Sessizce istasyo -

na gittiler. , 
Tren hareket etti. İhtiyar kadın 

gözlerini parmaklariyle silerek istas
yondan ayrıldı. 

• • • 
Kış birdenbire bastırdı . Her tarafı 

kar kapladı. İhtiyar kadın, sobanın 
yanında oturmuş, oğlundan gelen 
mektubu okuyordu. Kolman, sıhatte 
olduğunu, derslerine çalıştığını ve 
yılbaşında geleceğini yazıyordu. 

Nihayet, kadıncağızın sabırsızlıkla 

beklediği gün geldi. Fakat oğlu gel -
medi. 

• * • 
- Ne diyordum. Evet Kler, bizim 

orada yılbaşı pek sevimsiz geçer. Sa
bah kilise, akşam kilise. Gece, köyün 
basık, karanlık lokantasında balo, iki 
kelimeyi bir araya ge.tiremiyen köy 
kızları. öküzden, attan başka lakırdı 
bilmiyen cahil delikanlılar. Tahammül 
edilir şey değil. O~un icin gitmedim. 

Genç kız, çapkınca güldü: 
- Köy kızlarının arasında çok gü

zelleri vardır. Onların içinde hiç ho
şuna giden olmadı mı Kolman? 

Genç adam, kaşlarını çattı. Gururu
na dokunulmuş bir insan tavriyle: 

- Rica ederim Kler, dedi. Benim 
zevkim böyle iptidai kim elerle an -
laşmağa müsait midir? 

Kler, gözlerini süzdü : 
- Beni beğeniyor musun Kolman? 
Genç adam, heyecanla atıldı: 
- Bundan nasıl şüphe edebilirsin? 

Seni beğenmek değil... Çılgınca sevi
yorum Kler. 

- Haydi öyleyse dans edelim Kol
man. 

Binlerce ampulün nura garkettiği 
salonda, dans eden çiftlerin arasına 
karıştılar. Kıvrak bir tangonun, tatlı 
ahengine kapılıp dönmeğe başladılar. 

Müzik sustu. Dans bitti. Delikanlı 
teklif etti: 

- Bir şampanya daha içer misin 
Kler? 
Kız şen bir kahkaha attı: 
- Bir de içerim, istersen iki de. 
Bu sırada salona kalabalık bir grup 

girdi. Ağır tuvaletli kadınlar, fevka
lade fraklı erkekler. Garsonlar koşuş
tular. Yeni gelenleri, çiçeklerle dona
tılmış, buzlu şampanyalar hazırlan -
mış bir masaya götürdüler. 

Kler. durdu. Veda için elini uzattı. 
Kolman, telaşla sordu: 

- Nereye gidiyorsun Kler? 

Genç kız, >;eni gelenleri işaret etti. 

- Arkadaşlarım geldi. Bu gece 

- Yavrum, son çapa zamanı geçi

yor. Daha dünya kadar işim var. E
ğer çapayı yetiştireme.zsem bunca e • 
ınek mahvolup gider. Ekinlerı biçme 
zamanı da geldi. Çiftçilikte en büyük 
Şart, her işi vaktinde yapmaktır. Yal
nızım, başa çıkamıyorum. Adamların 
Yanından ayrılmak, onları yalnız bı· 
rakmak olmaz. Bizim, topraktan baş· 
ka varidatımız yok. Sönra ne yer. ne 
içeriz? Sen Budapeşte'de nasıl okur
sun? 

sözleştik, birlikte eğleneceğiz. Yarın 

akşam buluşalım Kolman. 

Kler, bir kuş gibi sıçrıyarak arka
daşlarına gitti. Delikanlıya yarım a -

ğızla olsun, birlikte gelmesini teklif 

etmedi. Demek onu arkadaşlariyle. ta-

uı.:us 

Maarif Vekilimiz diyor ki: 

Gençler, istiklal ve hürİyet 
tarihimizin başlangıcı 
sizin bayramınızdır! 

Maarif Vekilimiz Hasan - Ali Yücel dünkü 

bayramı çok güzel bir nutukla açtl 
Büyük Türk milleti ve onun Yüce Milli Şefi; 
19 Mayıs gençlik ve •por bayramını bütün memlekette ve huzu

runuzda açıyorum. 
YurddCJ§larım; 
Bugün, Türk tarihinin bahtiyar bir bCJ§langıcını tekrar ve hep 

beraber yaııyoruz. 19 Mayıs, milletimizin en büyük evladı, Ebedi 
Şefimiz, kurtarıcımız., sevgili Atamız. Mustafa Kemal'in Anadolu 
topraklarına ayak baıtığı gündür. Yirmi yıl önce, Karadeniz'in 
dalgaları arasında küçük bir geminin Türk milletine getirdiği bü
yük •aadeti; bir ideal, bir •evgi ve minnet halinde her zaman yü
reklerimizde ya§atacağız. 

Şimdi, hür, müstakil bir vcıtan olarak üstünde dimdik durduğu
nuz bu aziz topraklar, onun bize, ölmez, zeval bulmaz. yadigarı
dır. Ondan ayrılmanın acısı, kalplerimizde vatan muhabbetine, 
istiklal afkına inkılap etti. Onu vatanımız. kadar sevmek, vatanı
mızı onun kadar ıevmek olmuıtur. 19 Mayısı bütün Türk milleti 
tek varlık olarak iliklerine kadar hissediyor. Milli birlik ve bii
tünlüğümüzü, her milli hôdiıe gibi bu da, yeni bir delil şeklinde 
bütün cihana gösterecektir. 

Az.iz milletim; 
Sen, dün.va durdukça dur; sen her zaman ya a var ol... Sıcak 

koynunda hatırası yatan evlatların kadar, göğsünde besleyip bii
yüttüklerin ve büyütmekte olduklann, bu miibarek yurdu her tPh
likeclen, evet, her tehlikeden koruyacak, onu var kuvetivle yük -
ıeltecek ve bahtiyar edecektir. Bu imanın doğruluğunu. Tür• ;dP
aliz.minin büyük timsali olan Milli Şefimizin, yüce şahsında bul
maktayız. 

ismet lnönü: feragatli hayatı, vatan yolundaki ledakarlıl lnrı; 
azmi, basireti; Türk inkılabının her safhasındaki yapıcılıl: hiz
met ve kudretiyle, ulu Türk milletinin başbuğu, önderi, ahlak ve 
fazilette onun kutıal bir örneğidir. Onun dü§Ünccsine uvarhen 
m;lletin arzusunu yerine getirdiğimize, onun sözünü tutarken va
tanın laydaıına hareket ettiğimize cand~n inrl'Jnıvoruz. 

1919 yılının 19 Mayısında Ebedi A'atiirh'iin barladı{:ı lst:l.1ô.1 
saVCJ§ına, O, 1939 yılının 19 Mayısında, bir medeniyet ve istiklal 
•avaıı halinde devam etmektedir. 

Gençler, sevgili türk çocukları; 
Unutmamıı olduğunuza çok eminim: geçen yıl, bugün, Ebedi 

Şefimiz Atatürk, •on umumi ziyaretini sizleri görmek için buraya 
gelerek yapmıftı. Son ziyareti. Ôyle ... Çünkü, bundan sonra umu
mi bir millet toplanmasına gelemiyecek kadar hasta olmuştu. De
mek ki, gençler, siz i hep bir arada görmek, Türk milleti için bes
lediği en büyük ümit ve emeli sizlerin varlığınızda yaıamak, 
onun nazarında en büyük bir zevk imif. Zaten, kencli•İ için en 
yükıek kıymet olan Türk cümhuriyet ve istiklcilini, O, size emanet 
efmemif mi idi? 

Ey yiğit, yurdsever kız, erkek türk gençleri! 
Sizi, daima bu emanete liyakatli görerek tebcil ediyorum. lı

tiklcil ve hüriyet tarihimizin baılangıcı, sizin bayramınızdır. Yü
rekleriniz vatan :evgiıi, climağınız ilim aşkı, benliğiniz fazilet 
nuru ile dolu olsun. Bugün, sizin bayramınız olduğu için bize en 
büyük bayram oluyor. Bizler; ağa/arınız, babalarınız, analarınız., 
atalarınız bizler; biz.den sonra gelecek Türk evlatlarını kendimiz
den daha mükemmel görmekle mesut olacağız. Sizi, çelik gibi 
sağlam vücut/arınız.la, ftıfmıyan akıl ve muhakemelcriniz.le, doğ
ru yoldan ayrılmıyan ahlak ve karakterinizle istikbale hazırlan
mıf görüyoruz.. Gözlerimizi hayata yumup vücutlarımızı vatan 
topraklarına kalbedeceğimiz anda, duran kalplerimize, ıon hu
zur ve emniyeti sizler verecekıiniz. Siz de yaşamanın zevkini, ça
lışarak, adam o!arak, bizden esirgemiyeceğinize itimat ediyoruz. 
Vatan, sizden önceki nesilden, bizden, mal istcd;ğ; zaman malı
mızı. c11n istPdiği zaman canımızı verdik. Sizin de, bizden sonra 
gelPcek nesfllerin de böyle yapacağına iman ediyoruz. 

Gençler; 
Sizi, neşeli. canlı. hevecanlı, duygulu ve uyanık gÖrf>Tt l,;;ıiin 

millet. •;zir:le beraber bayram ediyor. Sizi •aran bu sevgi ile ifti
har Pc/iniz. 

Gençler; 
Bayramınız kutlu olwn! ..• 

Yeni cins 
portakallar 

. ' 
' 

j Tôyin ve terfiler 
• Dahiliye Vekaletinde : 

Delikanlı, anasının sözlerini can 
ıkıntlSiyle dinledi. Cevap vermedi. 

Islık çalarak sofradan kalktı . Ağaç· 
ların altındaki ezlonga uzandı. 

• 
Tatil bitmiş, ders zamanı yaklaş· 

rnıştı. Kolman, kitaplarını, çamaşır

larını, elbiselerini odanın dört bir ta· 
rafına yaymış, bavullarını yerleştiri • 
Yordu. 

nıştırmağa layık görmedi. 

Müzik, büyük bir gürültüyle başla
dı. Salonu dans eden çiftler kapladı. 

Genç adam, ıendeliyerek salondan 
çıktı. Gecenin keskin ayazında, Buda
peşte'nin geniş caddelerinde saatler · 
ce yalnız başına dolaştı. 

Adana, (Husust) - Adana bölge • 
sindeki tecrübe bahçelerinde yeni por
takal cinsleri üzerinde tetkikler ya -
pılmaktadır. Bu bahçelere narenciye 
cinslerinden Filistin'den getirilen Va
lansiya, Şamuti, Vaıington Neval fi· 
danları da dikilmiştir. 

Meclisi idareler umum müdürlü -
ğünde açık bulunan 40 lira maaşlı şu
be müdür muavinliğine 35 lira maaş
lı BB. Kemal Başkal, 40 lira maa§h 
hukuk müşavirliği muhakemat mü -
dür muavinliğine 35 lira maaşlı hu -
kuk müşavirliği şefi Ekrem Vardarlı 
terfian tayin edilmişlerdir. 

• Nafıa Vekaletinde : 

*** 
İhtiyar kadın, teldolabın önünde 

Kiralık : 
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 

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

18 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 havuzhı bağ ve meyvalı 
ğı muhtevi bağ kiralıktır. Taliple · ı 
merkez eczanesine baş vurmaları. 

1746 

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

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

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

Adres : Enver Aktan. Yenişehir, 
Yenikalık S. No. 10/ A. 1765 

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 duşu 
vardır. Hazirandan itibaren üç aylık 
kiralıktır. Telefon: 3011 Fuat 1785 

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

1787 

Kiralık - Mobilyalı bir oda kira
lıktır. Atatürk bulvarı mtihen/Jis Ra· 
gıp Derviş Apartman. Kapıcıı•a mil -
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 ı 799 

Kiralık oda - Asfalt üzeri, tam 
konfor. Ulus meydanında köşedeki 
tütünciiden yahut Sihiye vekaleti o
tobüs durağındaki Tayyare kişesin -
den sual. Tel: 3383 1802 

Kiralık daire - Yenişehir bakan -
lıklar 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 geniş antre, kıt bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 

bodrum, konforu tamam. 1813 

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

Kiralık müstakil ev - Yenişehir su 
deposu yanında Mardin mebusu B. 
Hasan Köşkü biti§iğinde No. 38, (2) 
oda mutbah, su, elektrik, ıaire 1817 
Kiralık iki oda - Aile nezdinde 

ehven ve acele, Yeniıehir Tuna cad • 
desi, Elmadağ ıokak No. 4 de. 1810 

İş arayanlar: 
İhtiyar kadın, bir kenara büzül

müş onu seyrediyordu. 
Delikanlı birden öfke ile bağırdı: 

li arıyor - Takip, tahsil, muamele· 
den anlar usulü muzaafaya vakıf tec· 
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Küçük ilôn şartları 
Dört utırlık ktic;ük ilinlardan: 

Bir defa ic;ln 30 Kuruı 
İki defa için 50 Kuruı 
Uç defa itin 70 Kuruı 

Dört defa için 80 Kuruı 
Devamlı küçük llinlardan her de
fası içın 10 kuru, alınır. Meıeli 10 
de fa oeşredılecek bir ilin için, 140 
kuru$ alınacaktır. Bir kolaylık ol
mak üzere her satır, kehme arala
rındaki boşluklar müstesna, 30 harf 
itibar edilmiııtlr. Bir küc;lik ili.u 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dort satırdan fazla her aaur için 
beher seferine ayrıca on kuruıı alı-
nır. 

Kuc;ilk ilinlarıo 120 harfi eec;me
meaı lbımdır. Bu miktarı eec;en ı. 
15.nlar aynca pul tarifesine t.lbldlr. 

riibeli muhasip daimi veya muvakkat 
çalışacaktır. Tel: 2119 1751 

Jş 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 

lş 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 

Satılık · 

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 traktöril 
ve pulluğu, 10 beygir dizel motörü, 
taş kırma makinesi ayrı ayrı satılık • 
tır. Ankara posta kutusu 110 Tel 
2406 1710 

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

Satılık ev - Hamamönilnde iki kat 
lı 5 odalı, iki böllik, bahçeli 3500 lira-
ya. Telefon: 3130 1714 

Satılık - Yapılmakta olan küçük 
evler yapı kooperatifi hisselerinden 
\\atılık hisse vardır. Tel~ 2~06 Bay • 
ram cadde&i No. l 1720 

Satılık k§gir yeni ev - fncesu'da 
620 metre arasalı üçer odalı iki daire, 
mUkemmel nezaretli ucuz fiyat. Tel: 
S130 1729 

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

Acele satılık .arsa - Maltepe'nin en 
h:ikim 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 

I 

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

Satılık motosiklet - İngiliz Triyof 
marka ve Sepetli az kullanılmış. Gör
mek ve görüşmek için Saman paza • 
rında Shell Benzincisine müracaat. 

1777 
Acele satılık ev - Sıhiye vekaleti 

arkasında asfalta yakın altı odalı: 
bahçeli ve bol güneşli kat çıkmağa 
mütehammil tel 2406 Bayram caddesi 
No. l 1783 

Satılık ucuz ev - Ulucanlar Cüm • 
huriyet mektebi yanında iki bölük ve 
iki kapılı bahçeli 9 odalı hımış ev 
4000 liraya Tel: 3130 1784 

Satılık arsalar - Yapılacak Anıt -
Kabir yanında istimlak harici. Kelepir 
fiyat. Telefon: 3130 1788 

Aranıyor : 
- Hay allah cezasını versin 1 Teşrih 

kitabını fareler kemirmiş 1 Bıktım, u
sandım artık bu pislikten 1 ••• Evin içi 
fare yuvasına dönmüş!... 

durdu. Hüzünle baktı. Yılbaşı için 
hazırlanan tavuklar, çörekler, kay
maklı tatlılar iki gündür el sürülme · 
den duruyordu. 

Gözleri doldu. İçini çekti. 
Kapı vuruldu. Yakışıklı, güzel bir 

delikanlı girdi. 

Bu portakal çeşitlerinden Şamutiler 
orta boy, meyvaları gayet sulu, iri ve 
çekirdeği azdır. Navel Va§İngton 
cinslerinin de meyvaları gayet iri ve 
uzunca, kabuğu ince çok kokuludur. 
Bilhassa bu portakal cinsleri ihracat 
için, dayanıklı olduğundan gayet el -
verişlidir. 

Kozan' da belediye itleri 

35 lira maaş ilzerinde kanuni müd
detini dolduran Nafıa Müfettişi BB. 
Fuat Demiralp'ın maaşı 70 liraya çı
karılmış, Erzurum nafıa müdiirü ü • 
çlincü sınıf başmilhendis Asım Günç 
maaşiyle Muğla viHiyeti nafıa müdür
lüğüne, Muğla vilayeti nafıa müdürü 
üçüncü sınıf nafıa başmühendisi Meh 
met Nuri Kuran Yozgat vilayeti nafıa 
müdürlilğüne tayin edilmişlerdir. 

B. Cevdet Erentürk terfian D.D.Y. 
maliye ve muhasebe dairesi veznedar
lığına, Çivril hazine avukatı Ali Rıza 
Se~ik terfi~n aynı vazifeye, Kütahya 
varidat .. eskı memuru Kerim Yiğit al
tıncı tumen muhasebeciliği muhase. 
be katipliğine, İstanbul varidat kon
trol memuru Hamdi Özgüre! bütçe 
ve mali kontrol umum müdürlüğü va
ridat kontrol memurluğuna, Eskişe -
bir defterdarlığı daktilosu Cabbar 
Gökel vekalet zat işleri müdürlüğü 
daktiloluğuna, D.D.Y. Kayseri i§let
mesi memuru Hüseyin Avni Arseven 
D.D.Y. maliye muhasebe dairesi vez
nedarlığına tayin edilmitlerdir. 

Aranıyor - Bir ev bir de apart
man alınacaktır. Her semtte olabilir. 
Satıcıların 3714 numaraya Telefon et-

Elindeki kitabı hiddetle yere çarp· 
tı. 

İhtiyar kadın, yerinden fırladı. 
Ritabın parçalanan yapraklarını top
ladı. Oğlunu teskine çalıştı : 

- Kır yeri böyle olur yavrum .• 
İhtiyarım ... Evin işlerine eskisi gibi 
bakamıyorum ... 

Kolman, homurdanarak eşyalarını 
Yerleştirmekte devam etti. 

İhtiyar kadın, korkarak sordu: 
- Yılba~ı tatilinde geleceksin de· 

gil mi oğlum? 

İhtiyar kadın. sevinçle haykırdı: 
- Oğlum! ..• Kolman ! .. 
Kucaklaştılar. Yemekten sonra de-

lika~lı annesinin yanına yaklaştı. Ko
luyla omuzundan sardı: 

- Anne, dedi. İmtihanlarım çok 
iyi geçiyor. İlkbaharda doktor çıka· 
cağım. Nişanlanmağa karar verdim. 
Sen de yalnızlıktan kurtulursun. An· 
diraş'ın kızı Maria'yı alacağım. 

İhtiyar kadın, kulaklarına inana· 
madı: 

- Hani oğlum, sen ıehirli kız ala-

Adana, (Husus'i) - Adana'nın tari
hi kazalarından birisi olan Kozan'da 
belediye faaliyeti genitlemiştir. Ko· 
zan belediyesi bet senelik bir imar 
progamı hazırlamıı ve işe başlamıştır· 
Kazada bir çok yenilikler yapılacak • 
tır. 

caktın? 

Delikanlı, dudaklarını büktU: 
- Onları ıehirliler alsın, dedi. Biz 

köylüyüz. Bizleri bizim gibiler anlar. 

• P. T. T. U. Müdürlüğünde: 

Antalya P.T.T. müdürü BB. Faik 
Aydaş Afyon P.T.T. müdürlüğüne, 
Isparta P.T.T. müdürü Hamdi Özay
dın Antalya P.T.T. müdürlüğüne, 
Afyon P.T.T. müdürü Muhittin Tan 
Isparta P.T.T. müdürlüğüne tayin e
dilmişlerdir. 

• Maliye Vekaletinde : 

İzmir işletmesi anbar muhasibi B. 

meleri. ı 772 
Ev aranıyor - Küçük, yeni evi o

lanlar tip, numara ve şartlarını Yeni 
Postane cad. No. 52 de Mehmet Kork-
maza bildirsinler. 1800 

iş verenler : 

Aranıyor - Dikişten anhyan 3 ba
yan i§çiye ihtiyaç vardır. Cebeci : Bay 
sal Cad. No. 2 evde Tan Bayanlar ter. 

zi Evine müracaat. 180ı 
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;:· Levazım Amirli§i 

Kaşar peyniri ahnacak 
Ankara Levazım Amirliğı Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Harp okulu ihtiyacı için 3600 

kilo kaşar peyniri açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2340 lira 
olup muvakkat teminatı 175 lira 50 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 5. 939 cuma gü· 
nü saat l 1 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt· 
me günü 2490 sayılı kanunun 2. 3, ün
ciı maddelerinde istenilen belgeleriyle 
birlikte ihale gün ve saatinden en geç 
bir saat eveline kadar teminat ve tek 
lif mektuplarım Ankara Lv. amirliği 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

(106) 11707 

Tereyağ ahnacak 
Ankara Levazım Amirlieı Satın 

Alına Komisyonundan : 
ı - Harp okulu, hastane, Gedikli 

okulu ihtiyacı için 5000 kilo tereyağı 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 7500 olup 
ilk teminat( 562 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 26. 5. 939 cuma gü· 
nü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3. ün 
cü maddelerindeki belgeleriyle birlik
te ihale gün ve saatineden en geç bir 
saat eveline kadar teminat ve teklif 
mektuplarını Ankara Lv. amirliği sa
tınalma komisyonuna vermeleri. 

(1708) 11708 

Tavuk ah nacak 
Ankara Levazım Amirltği Satın 

Alma Komisyon\ ndan : 
ı - Harp okul hastane, Gedikli 

oklu ihtiyacı için 000 kilo tavuk ka 
palı zarfla eksiltıre e konmuştur. 

2 - Muhammeı bedeli 6000 olup 
ilk teminatı 450 1i a 

3 - Eksiltmesi 4. 5. 939 çarşamba 
günil saat 15 dedir 

4 - Elesntmeyc 
me günü 2490 sayıl 
cü maddelerindeki 
likte ihale gün ve 
tir saat eveline ka<" 
lif mektuplarını Aı 
satın alma komisro 

(1"0 

.anunun 2, 3. ün
lgeleriyle bir • 
atinden en geç 
tenıinat ve tek
ra Lv. amirliği 

na vermeleri. 
11709 

ı 9 kalem muh elif elektrik 
malzemesi alınacak 

A nkara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonund n : 

Bir yüksek mimar veya 

mühendis a lın acak 
Ankara Levazım Amirliginden : 

1 - Merkezi Afyonda olmak ve as
keri binalar inşaat, tamirat ve sair te· 
sisat proje, keşif ve resimlerini t~n · 
zim ve kor. bölgesinde yapılacak ınşa 
ata nezaret eylemek üzere bir yüksek 
mimar veya yüksek mühendis hi.zmete 
alınacaktır. Aylık ücreti 250 lıradır. 
Civar garnizonlara muvakkat memu
riyetle gönderilirse kanuna uygun o
larak harcırahı verilir. 

2 - İsteklilerin 1 Temmuz 933 tarih 
ve 161 sayılı ordu emirnamesiyte neş· 
redilmiş olan 551. No. h talimatta ya· 
zıh şartları haiz olmaları lazımdır .. 
Bu talimat askerlik şubelerinde görü
lebilir. 

3 - Bu vazifeye istekli olanlar her 
cins vesikalarının, diplomalarının, 
bonservislerinin musaddak suretlerini 
fotoğraflı dilekçelerine bağ lıyarak bu 
ilanı yapan komisyon veya bulunduk
ları mahallin askerlik şube reisleri va
sıtasiyle Afyonda askeri satın alma 
komisyonu başkanlığına göndermeli 
<lirler. 

4 - İsteklilerin 25. Mayıs 939 tari· 
hine kadar müracatla bu tekemmül et
miş evraklarım göndermiş bulunmala
rı rica olunur. (1808) 11792 

-
Soba ve feferrüah ahnarak 

iç işler Bakanlığı 

Ta keometrik Harita 

a ldırılacak 
Dahiliye Vekaletinden : 

Çorlu kasabasının 330 hektarlık kıs 
mın hali hazır hartalariyle bunu mu
hat 170 hektarlık kısmı ile 500 hekta
ra varan sahanın yalnız 1/4000 mik· 
yaslı münhanili takeometrik hartası

nın yeniden alımı işi kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

lşin maktu bedeli 7500 liradır. 
Eksiltme 29. Mayıs 939 pazartesi 

günü saat 15 te Kırlareli belediye da· 
ircsinde toplanacak belediye eksiltme 
komisyonunda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 562.5 liradır. 
Eh.siltmeyc iştirak edecekler vak • 

tinde belediyeler imar heyr-ti fen şef
liğinden iştirak vesik<ısı alarak teklif 
mektuplarına !:oymaları liizımdır. 

Şaı tnameler l'"rasız olarak Ankara
tla 1mar heyetı fe"l ~efli~inden ıe Çor 
lu belediyesinden alınabilir. Teklifle
rin tayin edilen günde saat 14 de ka 
dar Çorlu belediye reisliğine verilmi 
veya posta ile bu saata kadar gönde
rilmiş olması llizımdır. (1693) 11748 

7 .D~ . pemiryollan 
" 

ti kapalı zarfla 26. Haziran 939 pa
zartesi günü saat 15 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da satın alına
caktır. 

2 - İlk teminat 3950 lira olup şart
namesi 2i0 kuruş karşılığında M. M. 
V. satın alma Ko. dan alınır. 

3 - Eksiltmeye girecekler 2490 sa
yılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerinde 
yazılı vesikalarla ve bu gibi işlerle 
meşğul bulunduklarına dair Ticaret 
Odasından alacakları vesaikle birlikte 
teklif mektuplerını eksiltme saatin
den bir saat evveline kadar behemehal 
Ankara M. M. V. satın alma Ko. na 
vermiş bulunmaları. (1649) 11669 

3.000 kilo oksijenli su 
alt nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - Yerli mamulatından 3000 kilo 
oksijenli su 7 haziran 939 çarşamba 
günü saat 10 da Ankarada M.M.V. sa
tın alma Ko. tarafından açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3000 lira olup ilk teminat 225 liradır. 

Şartnamesi her giin öğleden sonra M . 
M. V. satın alma Ko. da goriilür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı ve bu işlerle 
meşgul tüccardan olduklarına dair ve
sikaları ile birlikte eksiltme ı;-:ln ve 
saatinde M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (1868) 11878 

Mühendis, mimar ve 

Sürveyan ah nacak 
Satın Alma Ko· 

Ankı\l'a Lı•vazım Amirliği Satın misyonundan : 
Alma Komisyonundan : ı- M. M. Vekaleti inc:.aat şubesi 

M. M. Vekaleti 

1 - Aşağıda cins ve mikdarları ya· Kömür boşaltma ve emrinde çalıştırılmak üze;e biri elek-
zılı malzeme pazarlıkla satın alına - trik ve kalorifer diğeri inşaat mühen· 
caktır. yükletilmesi disi olmak üzere iki mühendis, iki 

2 - Taliplerin 22-5-939 pazartesi D. D. Yolları 2. ci işletme Arttrr· yüsek mimar ve iki sürveyan ile ha • 
günü saat 15 de Ankara Lv. amirliği ma ve Eksiltme Komisyonı:ndan: riçteki korlar emrinde çalıştırılmak 
satın alma komisyonuna gelmel~ri. Ankara deposuna 1 Haziran 939 üzere yedi yüksek mimar alınacaktır 

( 1895) . . tarihinden 31. 5. 940 tarihine kadar 2 - Mlihendis, yüksek mimarlar VC' 

10 adet 1 numaralı halk t~p~ soba 1 gelecek takriben 40,000 ton maden kö- sürveyanlara tesbit edilmiş kadro da-
30 .. 2 numaralı halk tıpı soba . . .. 1 d t k rlerine hilinde ücretleri verilecektir. 
40 Soba tahtası muriınun vagon ar an s o . yde 

' k 1 ma 3 - Taliplerin Milli Müdafaa Ve • 
400 ' Soba borusu boşaltılması ve sto yer erın e? . • . be . b' t . 

" 
118

;
3 

kinalara yükletilmesi ve depo ıle cı- kaleti ınşaat şu sıne ızza veya ıs • 

2 - Eksiltme, 2. 6. 939 tarihine mü· 
sadif cuma günü saat (16) da Nafıa 
vekaletinde şose ve köprüler reisli
ği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak (463) kuruş 
mukabilinde adı geçen reislikten alı· 
nabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin· 
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafıa vekaletine müracaatla bu gibi 
inşaatı yapabileceklerine dair müte
ahhitlik vesikası almaları 15zımdır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 4. ün· 
cü maddede bahsedilen vesika ile Ti
caret odası vesikasını ve (5875) lira
lık muvakkat teminatlarını havi ola
rak 2490 sayılı kanunun tarifatı dai
resinde hazırlıyacakları kapalı zarf 
larını ikinci maddede yazılı vakitten 
bir saat eveline kadar komisyon reis
liğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lfizımdır. ( 1365) 11394 

Bef onaı me köprü inıaah 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Kırklareli ve Tekirdağ vilayet· 
!eri dahilinde Çerkesköy - Vize -
Kırklareli yolu iızcrindeki Ergene, 
Çayırderc, So~ucakdere köprülerinin 
betonarme ve gene aynı yol üzerinde
ki Büyükdere köprüsü döşemesinin 
de ahşap olarak yeniden inşaatı 
(67.2 4) lira (22) kuruş keşif bedeli 
üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme, 5-6-939 tarihine mli
sadif ı azartcsi günü saat (lfı) da Na
fıa Vekaletinde şose ve köpriiler reis
liği odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
mütcferri diğer evrak (337) kuruş 

mukabilinde adı geç~n reislikten alı
nabilir. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin· 
den en az sekiz gün evel bir istida ile 
Nafia Vekaletine müracaatla bu gihi 
inşaatı yapabileceklerine dair ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

Yüksek mimar veya diplomall 
mühendis alınacak 

Kilis Belediye Reisliğinden ı 
Şehri iki yüz lira ücretle belediye

miz için yüksek mimar veya diploma· 
h bir mühendis alınacaktır. 

Taliplerin evrakı müspiteleriyle 
mliracaatları ilan olunur. 11826 

60 çift öküz alınacak 
Haymana Hükümet TabipliğİD • 

den : 
14. 4. 939 tarihinde on beş güO 

müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt • 
meye konulan 60 çift öküze ihale gU• 
nü olan 24. 4. 939 tarihinde talip zu• 
hur etmediğinden artırma ve eksilt • 
me ve ihale kanununun 40 mcı mad • 
desi mucibince bir ay içinde hazine 
menfaatine uygun olmak şartiyle pa• 
zarlıkla alınacağından talip olanların 
Haymana hükumet tabipliğine müra· 
caatları (1715) 11697 

Elektrik t esi sah ve inşaatı 
Gümü§hacıköy Belediyesinden ı 

Gümüşhacıköy belediyesinin 23~ 
lira bedeli keşifli elektrik tesis ve bı· 
nası inşa işi pazarlık suretiyle talibi• 
ne verilecektir. 

1 - Keşif bedeli 23000 liradır 
2 - Muvakkat teminat akçesi bede· 

li keşfe göre 1725 liradır. 
3 - lşe ı temmuz 939 glinü ba§la· 

narak 31 mayı 940 tarihinde ikmal e • 
dilecektir. 

4 - Bu işe ait vesaikler şunlardır. 
A) Keşif hulcisası, 
B) Fenni musaddak proje, ve şart• 

name, 
5 - Pazarlık işi 2490 sayılı kanun 

hükümlerine göredir. 
6 - İstekliler bu işe ait evrakı be • 

lcdiye dairesinde biUi. bedel görebilir• 
ler, 

7 - Mukaveleyi müteakip on gün 
zarfında muvakkat teminat akçesi % 
15 e doldurulacaktır. Teminat akçesi 
glarak ipotekli gayri menkul dahi ka· 
bul edilecektir. 

8 - Talipler bu hapta bittanzim ve 
vekaletçe tasdik buyurulan proje ve 
şartnameyi aynen kabul ve ifa etmek 
mecburiyetindedir. 

120 " Soba dirseği varının temizlenmesi işi 24. 5. 939 ta- tida ile mür.ıcatları. 

1000 f k h f 
. rihine rastlayan Çarşanba günü saat 4 - Taliplerin tayin sırasında ara • 

Çİ t Ö ne Otln 15 de Ankara'da ikinci işletme bina· nılacak vesikalar : 

5 - Eksiltmeye gireceklerin dör -
diincü maddede bahsedilen vesika ile 
939 senesine ait ticaret odası vesikası
nı ve (4612) liralık muvakkat teminat
larını havi olarak 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dairesinde hazırlıyacakları 
kapalı zarflarını ikinci maddede yazı
lı vakitten bir saat eveline kadar mak· 
buz mukabilinde 

0

komisyon reisliğine 
vermeleri muktezidir. ( 1851) 11872 

Regülôtör inşaatı 

9 - Verilecek para müteahhidin 
yaptığı işe göre tediye edilecektir. 

10 - İnşaat ve tesisat işi bittikten 
sonra belediyece celbedilecek bir he
yeti fenniye tarafından şartnameye 

uygunluğu tasdik edildikten sonra 
teslim muamclesL.y.,iPılacak ve tlu
ba tı defaten verilecektir. 

satılacak 
sında toplanacak komisyonda ihalesi a) Diploması aslı veya tasdikli su -
yapılmak üzere kapalı zarf usulile reli. 

b) Türk olmak ve ecnebi kadınla ev 
Ankar a Levazım Amirliği Satın eksiltmeye konmuştur. li olmamak. 

Al-.-. llC.-'.7-•d•a • - - Muhammen bedeli ~1200 l~radır. Bu c) Askerliğini yapmış olmak. 
1 - Depolar komutanlığında mev • işe girmek istiyenlerın 840 lıralık mu- d) Hüsnühal vesikası. 

· kkat teminat makbuz veya banka 
cut 1000 çift köhne fotın arttırma su- va · tt'w• e) Tam tec:ekküllü heyeti sıhiye ra-. ı ı k mektuplarını, kanunun tayın e ıgı :ı 
retıy e satı aca ıtr. b 1 ·ı birlikte poru. 

2 - Taliplerin 22. 5. 939 pazartesi vesika ve eyanname er~ e . f) Bonservis. 
il il saat 14 Ankara Lv. amirlig"i sa- tekliflerini kanunun tarıfatı daıre· v 

g n . • · d ayni gün saat ı4 de kadar ko- j) İki seneden evel ayrılmıyacagına 
tın alma komısyonuna gelmelerı. sın e . 

1
.w. 1 • l"zım dair teahhüt senedi. (1850) 11851 

1893 11868 misyon reıs ıgıne verme erı ~ ~ 
( ) dır. Şartname ve mukavele pro1elerı 

Tuz al ınacak 
Ank ara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pazarlıkla 1000 liralık tuz alı • 

nacaktır. 

ikinci işletme kaleminde parasız da
ğıtılmaktadır. (1700) 11686 

Irmak isi as yon büfesi kiraya 

verilecek' 

500 kilo saf iyod ahnacak 
M . M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonunda n : 

Nafıa Vekaletinden : 
Eksiltmeye konulan iş: 
ı - Hora.unlu- Nazilli aulama lca

naliyle Pirlibey sulama kanalına s~ 
vermek üzere Büyük Menderes nehrı 
üzerinde inşa edilecek olan Feslek re
gülatörü ile Akedüğü inşaatı keşif be· 
deli (431.787) lira (45) kuruştur. 
ı - Eksiltme 20·6-939 tarihine ras

lıyan salı günü saat 11 de Nafia Ve
kaleti sular umum miidürlüğü su ek· 
siltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

11 - Aksi takdirde teminatı bele -
diyeye irat kayıt ve ba!tkaca da zarar 
alınacaktır. 11884 

Gümrük ve 1. B. 

Tatlı su 
• • 

taşıma ışı 
l - Harp okulu iç n 19 kalem muh 

telif elektrik malzem pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Liste" Ko. yonda gö
rülür. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir -
likte 22 - 5 - 939 pazartesi günü saat 
11 de Ankara Lv. amirliği satın alma 
komisyonuna gelmeleir. (1901) 11875 

D. D. Yollan 2. ci ltletme Art
tırma ve Eksiltme Komisyonunda n : 

Senelik muhammen kira bedeli 50 
lira olan Irmak istasyonunda yeni in
§a edilen büfe pazarlıkla ve bir sene 
müddetle kiraya verilecektir. 6.6.939 
tarihine rastlıyan salı günü saat 15 te 
Ankara istasyonunda ikinci işletme 

binasında toplanacak komisyon tara • 
fından ihalesi yapılacaktır. 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

4500 lira olan 500 kilo saf (İ Y O D) 
7 - temmuz - 939 cuma günü saat 10 da 
M. M. V • ..fitın alma Ko. da açık ek
siltme suretiyle satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 337 lira 50 kuruş o
lup şartnamesi her gün öğleden sonra 
Ko. da görülür. 

3 - İstekliler eksilme şartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (21) lira (60) kuruş muka -
bilinde sular umum müdürlüğünden 

alabilirler. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 

isteklilerin (21 021) lira (50) kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve eksilt -
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün evci ellerinde bulunan vesikalar
la birlikte bir dilekçe ile Nafia Veka
letine müracaat ederek bu işe mahsus 
olmak üzere vesika almaları ve bu ve· 
sikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu müd
det içinde vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye iştirak edemezler. 

Ankara inhisarlar BaımüdürlÜ• 
ğündcn : 

Baş müdürlüğümüze bağlı tuzlala • 
rın 939 mali yılında içme tatlı su ihti· 
yaçlarının temin ve taşınması işleri i
çin 15-5-939 tarihinde yapılan açık 
pazarlıkta teklif edilen fiyatları had
di Jayıkında görülmiyen ve talibi çık
mıyan aşağıda yazılı tuzlaların tatlı 
su taşıma işleri bermucibi kanun on 
gün müddetle uzatılmış ve 27-5-939 
tarihinde cumartesi günü saat 11 de 
açık pazarlığın yeniden icrasına karar 
verilmiştir. Muayyen vaktinde talip • 
lerin baş müdürlüğümüze ve yahut 
mahalleri tuzla memurluklarına mü· 
racaatları itan olunur. 

2 - Taliplerin tem tlariyle bir · 
likte 23-5-939 salı gün aat 10 da An· 
kara Lv. amirliği satır ma komisyo-
nuna gelmeleri. (1900 11874 

Yüksek mühendis veya 
mimar ahnacak 

Ankara Levazım 
Alma Komisyonunda 

ı - Diyarbakırda K 
şubede askeri binalar J 

rılmak üzere bir yükse 
ya yüksek mimar alına 

2 - Aylık ücreti ola 
250 ve mimara 200 lira 

3 - İ teklilerin l Tc 
rih ve lf.1 No. lu ordu 
neşredilmiş olan 551 ~ 
yazılı eraiti haiz olm. 

4 - Talip olanların 
diploma ve bonservisle 
chk suretlerini fotoğra 
riyle ilanı yapan komis 
lundukları mahallin ask 
ri vasıtasiyle nihayet l 
fl •nüne kadar Divarb:tk 
;ılma komisvonuna gön 
o'unur. (1737) 

irhğı Satın 

:>rdu 9. uncu 
nde çalıştı · 
nühendis ve 
tır. 

c mühendise 
ilecektir. 

muz 938 ta
mirnamesiyle 
1ı talimatta 
rı lazımdır. 

cins vesika, 
ıin musad 

dilekçe le 
n veya bu 
lik şubele 

Haıiran 939 
askeri satın 
meleri ilan 

11721 

Devlet Or.rian iş. 

Satılı k köknar tomruğu 
Devlet Orman işletmesi Kara· 

bük Revir Amirliğinden: 

1 - Karabükte istasyonda Revir Ö· 

niınde istifte mevcut "737" adet mu· 
adili "608" metre mikap "496" desi 
metre mikap köknar tomruğu açık aı
tırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyul • 
ınuş olup hacim kabuksuz orta kutuı 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname 
si Ankarada Orman umum müdürlü 
ğünde ve orman başmühendis muavin 
liğinde, İstanbulda Orman başmühen· 
dis muavinliğinde ve Karabükte dev -
let orman işletmesi Revir amirliğinde 
görlilebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede· 
li "11" lira "60" kuruştur. 

5 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 29. 5. 939 günü saat 1 l 
de Karabükteki Revir merkeziRe mü · 
racaatları. ( 3295/ 1794) 11790 

Yo -urt a l ınacak ... 
Ankara Levazım Amırlığı Satın 

Miktarı 

Cinsi Kilo 

Alma Komisyonund~n : • 
T. Bedeli llk teminatı 
Lira Ku. Lira kuruş 

Anadolu ciheti yoğurt 22250 3560 00 267 00 
Sur dahili .. 70144 11924 48 894 34 
Sur harici .. 15880 2858 40 214 38 

İstanbul LV. amirli ine bağlı müessesat için yukarda miktarları tahmin 
bedel ve teminatları ya ılı yoğurt 26 Mayıs 939 cuma günü saat 15 de kapa 
h zarfla alınacaktır. Heyeti umumiyesi bir müteahhide verilecektir. İstek· 
tilerin kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
s::ıat evvel Tophanede amirli!: satınalma komisyonuna vermeleri. 11706 

İsteklilerin 4.50 liralık muvakkat 
teminat ma~'mz veya banka mektup -
larivle kanunun tayin ettiği vesaiki 
ha~ilen muayyen gün ve saatte ko • 
misyonda hazır bulunmaları iUi.n olu-
ı·uı. 

Şartname ve mukavele projeleri i • 
kinci işletme kaleminden ve Irmak 
istasyonundan parasız verilmektedir. 

(1874) 11883 

Milh Müdafaa B. 

Kanat ıeridi ahnacak 
M. M . V ek a le ti Satın Alma Ko • 

misyonunda n : 
ı - (100.100) metre muhtelif cins 

kanat şeridi alınacaktır .. Muhammen 
bedeli (5600) lira olup ilk teminat 
miktarı (420) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 7. 6. 
939 çarşamba günü saat 15 de vekalet 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

3 - Şartname ve nümuneleri her 
gün komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ilk teminat ve tek· 
lif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri. (1424) 11430 

Harp paketi satın 
alına.cak 

M. M. V ekaleti Satın Alma Ko
misyonund a n : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
(54.000) elli dört bin lira olan 
(150.000) yüz elli bin adet harp pake· 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3, 
cü maddelerinde yazılı vesikalarla bu 
gibi işlerle meşgul tüccardan oldukla
rına dair vesikaları ile birlikte eksilt
me gün ve saatinde Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(1867) 11877 

13.900 metre sargll ık bez 

ah nacak 
M . M. Vekaleti Sa tın A lma Ko

misyonunda n : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı 24 kuruş olan 13900 metre sar
gılık bez açık eksiltme suretiyle 7 • 
haziran • 939 çarşamba günü saat 
10.30 da Ankarada M.M.V. satın alma 
Ko. tarafından satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 250 lira olup şart • 
namesi her gün öğleden sonra bedel • 
siz olarak Ko. da görhlür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bu 
gibi işlerle meşgul tiiccardan oldukla
rına dair vesikaları ile birlikte eksilt
me gün ve saatinde M. M. V. satın al
ma Ko. da bulunmaları. (1866) 11876 

Bayındmrl ık B. 

Demir köprü i nşaatı 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Balıkesir vilayetinde Balıke

sir • Kepsut yolundaki "Simav" ve 
"Kille" köprülerinin kenar ayakları 
kargir orta ayak ve kirişler demir ve 
döşemesi betonarme olarak yeniden 
inşaatı (92.500) lira keşif bedeli üze
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltmi
y e çıkarılmıştır. 

5 - İsteklilerin tekli f mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular un1llm müdürlü • 
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
lfızımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (1840) l 1871 

-. Kazalar 

Hükumet konağımn inıaah 

ikmal edilecek 
i spir Kaymakamlığından 

1 - İspir kazasında yeniden yapıl
makta olan ve zemin katı ikmal edil • 
miş bulunan hükümct konağının ik -
mali inşaatı kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 29999 lira 85 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 9-6-939 da cuma gi,!nii 
saat 15 de İspir kaymakamlık, odasın
da teşekkül edecek komisyonda yapı
lacak . 

4 - Muvakkat teminat miktarı 2250 
liradır. 

5 - İstekliler bu işe ait evrakı fen
niyeyi ve şartnameyi kaymakamlıktan 
ve Erzurumda Nafia müdürlüğünden 
alabilirler. 

6 - 2490 numaralı kanun hükümle
ri mucibince aranılan evsafı haiz bu -
lunan istekliler birinci maddede ya -
zılan gün ve saatten bir saat evel tek
lif mektuplarını komisyona vermiş ol-
maları ilan olunur. (1908) 11885 

Tuzlanın 
adı 

Sekili 
Çankırı 

Taytak 
Keçeç 

(1902) 

Aylık 
muhammen 

bedeli 

26 -
10 -
4-

40 -

Bir senelik 
nakliye üc
retine ıöre 
ilk teminat 
parası 

23 40 
9-
3 60 

36 -
11880 

Ankar_a ValiliQi 

Elektrik fesisah yaphnla<ak 
A nkllra Val iliğinden : 

Keşif bedeli (6835) liradan ibaret 
bulunan Ankara Irmak fidanlığı elek
trik tesisatı açık eksiltme suretiyle i-

haleye konulmuştur. 26. 5. 939 cuma 
günü saat 15 de Ankara vilayet binası 

dahilinde Nafıa müdürlüğünde yapıla 
caktır. İsteklilerin 512 lira 63 kuru1-
luk teminat mektup veya makbuzu i-

le bu işe girebileceklerine dair ehli -
yet ve Ticaret odası vesikalarını ha -
milen mezkur ihale saatinde komisyo
na müracaatları. 

Keşif ve şartnameyi istekliler Na -
fıa müdürlüğünden her giin görebilir-
ler. (1773) 11746 
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Bir senelik ekmek 

Ankara 
den: 

ihtiyacı 
C. Müddeiumumiliğin-

Sivas ceza evinin 940 senesi mayıs 
niayetine kadar bir senelik ekmek ih
tiyacı beher çifti 960 gram hesabiyle 
en az 135000 ve en çok 160.000 kilo o
larak alınacak olan ekmek çarşıda sa
tılan ikinci nevi ekmekten ve beledi · 
ye narkı üzerinden tenzilatla ihale e
dilmek üzere 11. 5. 939 tarihinden iti
baren kapalı zarf usuliyle yirmi gün 
müddetle münakasaya konulmuştur. 
Talip olanların yüzde yedi buçuk he
sabiyle teminatı muvakkate ve banka 
makbuzu ile haziranın 1. inci perşem
be günü saat 14 te Sivas Cümhuriyet 
Müddei U.lik dairesinde müteşekkil 

komisyona ve daha ziyade malOmat 
almak isteyenlerin cezaevi müdüriye
tine müracaatları ilan olunur. 

(1747) 11724 

Vilôyetler 

Gazino Garaj ve saire 
yaptırılacak 

' G. Antep Vakıflar Müdürlü
fünden: 
Kilis vakıflar idaresine ait Cümhu

riyet caddesindeki eski kulüp binası 
arsası üzerine yeniden yaptırılacak 
&azino, garaj ve şoför odaları inşaatı 
kapalı zarf usuliyle ve vahidi fiyat e-
1as üzerine eksiltmeye çıkanlmıştır. 

ı - Bu işin muhammen bedeli 
(17593) lira (53) kuruştur. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname 
ve sair evrakı G. Antep. Vakıflar mü 
dürlüğü ile Kilis vakıflar memurlu • 
fundan parasız olarak alabilirler. 

3 - Eksiltme 25. 5. 939 tarihine mü 
aadif pazartesi günü öğleden sonra 
saat 15 de G. Antep vakıflar müdürlü 
tünde toplanacak eksiltme komisyo -
nu tarafından yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin atağıdaki yazılı teminat ve 
vesaiki aynı günde saat 14 de komis • 
yon reisliğine teslim etmiş olacaktır. 

A - 2490 sayılı kanun abkimına 
uygun olarak: 1319 lira Sl kuruş mu • 
vakkat teminat. 

B - Bu kanunun tayin ettiği vesi
kalar. 

5 - Mektup ile bu işe girmek iste
yenler mektupları iadeli taahhütlü o
larak göndermesi lazımdır. 

6 - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak iateyenlerin G. Antep ve Kilis 
vakıflar idaresine müracaat etmeleri 
iktiza eder. (1843) 11800 

300 bin adet parke taıı ahnacak 
Erzurum Vilayetinden : 

1 - Beheri 10 kurut muhammen 
bedelli 300.000 adet parke taşının mü
bayaaaı kapalı zarf usuliyle eksiltme-

ye konmuıtur. • .. .. 
2 - İhalesi 3-6-939 cumartesı gunu 

aaat 11 de hükümet konağı içindeki 
daimt encümen odasında yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 2250 liradır. 
4 - İatekliler bu işe ait şartname 

ve saireyi her gün daimi encümen ka-
leminde okuyabilirler. 

5 - Taliplerin kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerinde yazılı vesikalarla 
birlikte teminat ve teklif mektupları
nı 32 inci madde veçhile ihale saatin
den bir saat eveline kadar vilayet da
imt encümeni reisliğine vermelerinin 
ve poatada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (3429-1909) 11886 

Hava Kurumu 

Tesviyeci takımları ve 
ölçü aletleri alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün· 

den: 
17. 5. 1939 da ihale edileceği ilan e

dilmit olan 2700 L. muhammen bede~
li tesviyeci takımlariyle ölçü aletlerı
nin eksiltmesi, verilen fiyatlar rnyık 
hadde bulunmadığından, 26. 5. 1939 
cuma günü saat 15 e bırakılmıştır. İs
teyenlere tartnameai ve diğer malü • 
mat Türkkuşu satın alma amirliğin • 
den verilir. 1807 

Muhtelif malzeme ihalesi lehiri 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün· 

den: 
17. 5. 1939 da kapalı zarf usuliyle 

eksiltmeye konulmuş olan 10500 L. 
muhammen bedelli muhtelif malzeme 
nin ihalesi, istekli çıkmadğından, 26. 
5. 1939 cuma günü saat 15.30 a hıra • 
kılmııtır. Diğer şartlar evelki gibidir. 

Pula bilgi veya prtname al~k ~s
teyenlerin Tilrkkuşu satın alma amır
lliin• müracaatları ilin olunur. 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakım Evi Baılabipliğinden 

Muhammen Miktan 
Cinsi 
l inci nevi ekmek 
Koyun eti 
İnek südü 
İnek yoğurdu 
Pirinç 
Makarna 
Zeytinyağı 

Kurusoğan 

Sadeyağı 
Şehriye 

Kuru bamya 
Sabun 
İrmik 
Soda 
Pirinç unu 
Kuru fasülya 
Mercimek 
Nohut 
Un 
Çay 
Kuru kayısı 

Taze fasulya 
Patlıcan 

Semiz otu 
Kabak 
Taze bakla 

Fi atı 
10/ 2S 
50 
17/ 5 
20 
25 
25 
60 
07 

105 
25 

110 
040 
024 
010 
045 
015 
015 
015 
012 
360 
070 

015 
015 
012 
010 
010 

Kırmızı domates 012 
Dolmalık biber 014 
Taze bamya 020 

Kilosu 
9500 
4500 
3000 
1500 
2000 

500 
150 
750 
600 
100 
015 
650 
050 
350 
070 
150 
100 
100 
050 
030 
100 

500 
500 
350 
400 
400 
400 
350 
200 

Tutarı 

Lira 
973 

2250 
525 
300 
500 
125 
090 
052 
630 
025 
016 
260 
012 
035 
031 
022 
015 
015 
006 
108 
070 

K 
7S 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
00 
00 
00 
00 

% 1,S muvakkat 
Teminatı 

Lira K 
73 03 

168 75 
39 37 
22 50 
37 so 
09 37 
06 7S 
03 94 
47 25 
01 87 
01 24 
19 50 
00 90 
02 62 
02 36 
01 69 
01 12 
Ol 12 
00 4S 
08 10 
05 25 

Enginar 010 
Pırasa 007 

350 adet 
400 

2014 
075 
075 
042 
040 
040 
048 
049 
040 
035 
028 
028 
044 
040 
006 
040 
080 
027 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
ao 
00 
00 
00 

ısı 

005 
005 
003 
003 
003 
003 
003 
003 
002 
002 
002 
003 
003 
000 
003 
006 
002 

03 
62 
62 
15 
00 
00 
60 
67 
00 
62 
10 
10 
30 
00 
45 
00 
00 
02 

Lahana 007 
Kereviz 
Ispanak 
Yerelması 

Karnabahar 
Patates 
İç bezelye 

011 
010 
006 
016 
008 
018 

400 
400 
400 
100 
250 

1000 
lS(I 

737 00 55 25 
1 - Ankara Doğum ve Bakım Evinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan yukar

da cins ve miktarlariyle muhammen fiatları yazılı mevaddın açık eksiltme
ye konulacak ve ihalesi 1939 yılı haziranın altıncı sah günü saat on beşte 

yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin artırma eksiUme ihale kanununun 2 ve 3 üncü madde
lerinde yazılı şeraiti haiz olanların şartnamelerini bedelsiz almak üzere her 
gün Işıklar caddesinde Doğum Evi baştabipliğine müracaatları. 

3 - İsteklilerin% 7,5 teminatı muvakkate akçelerini yukarda yazılı i
hale saatinden evel Ankara defterdarlık veznesine yatırılarak mukabilin
de alınacak makbuz ile birlikte müessesede teıkil olunan komisyona gelme-

leri bildirilir. (1899) 11881 

İ htiyat eratın 
1939 mutat 
yoklaması 

Ankara Yerli Aakerlik Şubeain-

ballatta yerli kayıtlı olanların ilk yok 
lamaları yapılacaktır. Bunlar da ha -
ziran 939 nihayetine kadar nüfus cilz
danlariyle birlikte ve her gün şubeye 
gelerek yoklamalarını yaptırmaları i
lin olunur. (1809 

Yoklaması yapılacak era -
tın yoklamaya geleceii ta· 

den : Doğumu rih ve gün. 

ı - Ankara mahallatı yerli kayıtlı 310 - 311 22/Mayıa /939 pazartesi 
310 dan 330 dahil doğumuna kadar o- 312 - 313 24/Mayıs /939 ça.rpmba 
lan ihtiyat eratın 939 senesi mutad 314 - 315 26/Mayıs /939 cuma 
yoklaması yapılacaktır. Köylerin yok 316-317 29/Mayıs /939 pazarteai 
laması yapılmıştır. Hangi doğumlu e· 318- 319 31/Mayıs /939 çarşamba 
ratın yoklamalarının hangi gün yapı- 320 - 321 2/ Haziran/ 939 cuma 
lacağı aşağıda yazılıdır. Her er kendi 322- 323 5/ Haziran / 939 pazartesi 
doğumuna tayin edilen günde nüfus 324 - 325 7 / Haziran / 939 çarp.mba 
cüzdanı ve askeri veaaikiylo ıubeye 326 - 327 9/ Haziran /939 cuma 
müracaatı lazımdır. 328 - 329 12/ Haziran / 939 pazarteai 

2 - 939 senesinde askerlik çağına 330 14/Haziran /939 çarşamba 
girmiş 335 doğumlu erat kesilen mu- 11882 

Yiyecek, yakakcak ve saire ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 
Emrazı zühreviye hastanesinin 1939 mali yılı ihtiyacı olan apğıda ev· 

saf ve miktarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve sairenin 20 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafsilat şartnamelerinde yazılı
dır. 1939 yılı haziranının beşinci pazartesi günü saat 14 de ihalei katiyeıi 

yapılacağından isteklilerin artırma ve eksiltme ihale kanununun ikinci ve 
üçüncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanlar şartnamelerini görmek üze
re her gün öğleden evvel Eski postane caddesinde Bozkurt apartmanında 

emrazı zübreviye hastanesi tababetine müracaatları ve ihale günü saat 14 

den evvel % 7 ,5 teminatı muvakkate olarak bankaların vereceği muvakkat 
teminat mektuplarından batka nakit mahiyetinde bulunan tahvilatlar veya 
nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdüriyeti veznesine yatı· 
rılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarda yazılı ihale günü saat 14 de 
müessesemizde teşekkül edecek eksiltme komisyonuna müracaatları ilin 

olunur. 

Cinsi 

Birinci ekmek 
Erkek koyun eti 
Kuzu eti 
Pirinç 
Bulgur 
Makarna 
Kuru fasulye 
Nohut 
Mercimek 
Kuru Amasya bamyası 
Kuru soğan 
Harman çay 
Sade yağ 
Zeytin yağı 
Domates salçası 
Kuru kaysi çekirdeksiz 

,. Vişne 

" Erik 
Un 
Yumurta 
Sabun 
Soda 
Bilumum yaş sebzeler 
Odun 
Sömikok 
Yek(llı 

Miktarı 

7000 
3500 

600 
1250 

500 
150 
150 
150 
100 
50 

350 
15 

400 
7S 

Adet 

150 
30 
30 
25 
50 

300 
350 
150 

5000 
10000 
25000 

Muhammen 
Fiatı 

10 25 
48 
50 
24 
15 
30 
13 
14 
15 

110 
7 

380 
100 

55 
30 
65 
40 
30 
12 
1 50 

38 
8 

16 vasati 
2 
2 60 

% 7,5 teminatı 
Tutarı muvakkate 

717 50 
1680 

300 
300 

75 
45 
19 50 
21 
15 
55 
24 50 
57 

400 
41 25 
45 
19 50 
12 
7 50 
6 
4 50 

133 
12 

800 
20C. 
650 

,5640 25 
(1763) 

53 81 
126 00 
22 50 
22 50 

5 63 
3 38 
1 46 
1 58 
1 12 
4 13 
1 84 
4 28 

30 00 
3 11 
3 38 
1 46 
o 90 
o S6 
o 45 
o 34 
9 98 
o 90 

60 00 
15 00 
48 75 

423 05 
11809 

Ankara Belediyesi 

857 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

1 - Yenişehirde yeni Kalık soka • 
ğında imarın 1088 ada 20 parselinde 
bulunan ve müstakilen belediyeye ait 
(68S6) lira kıymeti muhammineli 857 
metre murabaı yer kapalı zarf usuliy
le on beş gün müddetle artırmaya ko
nulmuıtur. 

2 - İhalesi 6. 6. 939 salı günü saat 
11 de Belediye encümeninde yapıla • 
caktır. 

3 - Muvakkat teminatı 514,50 lira
dır. 

4 - Şartname ve !krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı itleri kale
mine müracaat etmeleri ve isteklile • 
rin de teminat ve teklif mektuplarını 
6. 6. 939 salı saat 10 na kadar encüme· 
ne vermeleri ilan olunur. 

(1855) 11835 

Alôkadarların nazarı 

dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Yangın yerinde imarın 480 ada 
2 parselinde bulunan 9 metre murab
baı yol fazlasiyle mezkur parselde ka
destronun 705 ada 6 parselini teıkil 
eden 37 metre murabbaı ki ceman 46 
metre murabbaı yer on beş gün müd -
detle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (107,50) li
radır. 

3 - Muvakat teminat 8,50 liradır. 
4 - Şartname ve krokisini görmek 

isteyenlerin her gün yazı işleri kale · 
mine ve isteklilerin de 30. S. 939 sah 
günü saat 10,30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. (1785) 11759 

829 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

ı - Yenişehirde yeni Kalık soka -
ğında İmarın 1088 ada 19 parselinde 
bulunan ve müstakilen belediyeye ait 
6632 lira kıymeti muhamrnineli 829 
metre murabbaı yer kapalı zarf usu • 
liyle on beş gün müddetle artırmaya 

konulmu9tur. 
2 - İhalesi 6. 6. 939 salı günü saat 

on birde Belediye encümeninde yapı
lacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 497,50 lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı İ!Jleri kale • 
mine müracaatları ve isteklilerin de 
teminat ve teklif mektuplarını 6. 6. 
939 aalı günü saat on'a ıtadar encüme
ne vermeleri ilin olunur. 

(18S2) 11832 

422 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden: 

ı - Yenişehirde Kurunlar sokağın 
da 1171 ada 21 parselde bulunan ve 
müatakilen Belediyeye ait 422 metre 
mürabbaı yer on bet müddetle açık 

artırmaya konulmuıtur • 
2 - Muhammen bedeli ( 4220) lira • 

dır. 

3 - Muvakkat teminat 316,50 lira
dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
isteyenlerin her gün yazı işleri kale
mine ve iateklilerin de 9. 6. 939 cuma 
günü Belediye encümenine müracaat-
ları (1853) 11833 

111 metre murabbaı yer sahhyor 

Tuz nakliye eksiltmesi 
lnhiaarlar Umum Müdürlüğünden : 

Naklolunacak tuz Sevk mıntakası Ton başına M. bedel Teminat 
Miktarı nakliye üc- Lira Lira 
Ton reti kuruş 

18 000 Karadeniz limanları 350 63000 4725 
12 000 Akdeniz ,, 300 36000 2700 
10 000 Marmara denizi ,, lSO 15000 1125 
40 000 285 114000 8S50 

1 - 939 mali seneai zarfında Çamaltı ve Foça tuzlalarından Karadeniz, 
Akdeniz ve Marmara denizi limanlarına ceman 40.000 ton tuzun nakli işi 

şartnamesi mucibince kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
11 - Her mıntakaya naklolunacak miktar ve muhammen bedellerile te

minatları yukarda yazılıdır. 
III - Eksiltme 5-VI-939 pazartesi günü saat 15 te Kabataşta levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım komiayonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen ıube ile Ankara ve İzmir Başmil

dürlüklerinde 570 kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 
V - Talipler gerek üç mıntaka için birden ve gerek 1 veya 2 mıntaka 

için teklifatta bulunabilirl~r. Bu takdirde verecekleri teminat akçesi teklif 
edecekleri mıntakaya ait miktrlarda olmalıdır. 

Fiatlar haddi layik görüldüğü takdirde 3 mıntaka için birden yapılan 
teklif tercih edilir. 

VI - İstekliler mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile % 7,5 gü • 
venme parası makbuzu veya Banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan 
kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar "saat 14 de kadar" 
mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermelidirler. 

Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (3476-1890) 11879 

Satılık an kaz 
Ankara Belediyesinden : Muhammen B. Muvakkat B. 

Cinsi Mahallesi Ada Parsel Lira Ku. Lira Ku. 

Ahctan hane Duatepe 28S 19 30 00 2 25 '" . . 
Yukarda muhammen bedeli yazılı ahtap hanenın enkazı arttırma sure -

tiyle satılacaktır. İhalesi 22-V-939 pazarteai günü saat ıs de yapılacaktır. 

Taliplerin İmar müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. 11628 

Bir sene müddetle kiraya verilecek 
gayri menkuller 

Ankara Belediyeainden : 

Senelik Mu. 
Dükkan İcarı Teminat 

Hal No: 

Saman pazarı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1200 
250 
soo 
700 
500 
500 
500 
500 
500 

10 500 
11 500 
12 500 
13 600 
14 500 
15 600 
16 2 dük. 1000 
17 600 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

500 
600 
500 
600 
500 
700 
500 
700 
600 
700 
600 
700 
600 

90 
18,7S 
37,50 
S2,SO 
37,SO 
37,SO 
37,50 
37,50 
3': so 
37,eq 
37,50 
37,50 
45 
37,50 
45 
75 
45 
37,50 
45 
37,50 
45 
37,50 
52,50 
37,SO 
S2,50 
45 
52,50 
4S 
52,50 
45 

Dükk!n 

Hal No: 31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 • 

Senelik 
İcarı 

700 
600 
800 
600 
800 
650 
800 
650 
800 
650 
900 
6SO 
900 
650 
900 
650 
900 
650 

49 900 
50 650 
51 960 
52 500 
54 500 
55 800 
63 400 
65 1500 
10/ 1 soo 
10/ 2 400 
10 Müker. 500 

Depo 3 
Bentderesi depo 

Mu. 
Teminat 

S2,50 
45 
60 
45 
60 
48,75 
60 
48,75 
60 
48,75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
67,50 
48,75 
72 
37,SO 
37,SO 
60 
30 

'112,50 
42,50 
30 
42,50 

Ankara Belediye Reialiğinden ı 
1 - Çankırı caddesinde İmarın 7M ı 

ada 10 paraelinde bulunan Belediyeye 
ait 111 metre murabbaı yer on bet gün 
müddetle açık artırmaya . konulmuı • 
tur. 

4 
6 

14 
16 
18 
30 

22 
24 
26 

400 
500 
soo 
500 
500 
soo 

600 
600 
710 

30 
37,SO 
37,SO 
37,SO 
37,SO 
37,50 

45 
Yenihayat mektebi 
civarı 

300 
96 
96 
84 
72 
75 
48 

60 
60 

S40 
200 
200 
200 
200 
461 

22,50 
7,50 
7,50 
7 
6 
6 
3,75 

4,50 
4,50 

40,50 
15 
15 

2 - Muhammen bedeli 1110 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 83,50 lira· 

dır. 

4 -Şartname ve krokisini görmek 
iateyenlerin her gün yazı itleri kale· 
mine ve isteklilerin de 9. 6. 939 cuma 
günü saat 10.30 da belediye encümeni 
ne müracaatları (1854) 11834 

406 metre murabbaı yer sahhyor 
Ankara Beled iye Reialiiinden : 

1 - Yenişehirde Kurumlar sokağın 
da 1171 ada 22 parselinde bulunan ve 
müstakilen belediyeye ait 406 metre 
murabbaı yer on bet gün müddetle a
çık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 4060 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 304,50 lira· 

dır. 

4 - Şartname ve krokisini görmek 
iateyenlerin her gün yazı itleri kale • 
lemine ve iateklilerin de 9. 6. 939 cu
ma günü saat 10.30 da belediye encü-
menine müracaatları (1856) 11836 

P. T. ve T. Md. 

Teklif müddeti uıalıhyor 
P. T. T. Umum Müdürlüiünden: 

Halk tipi telsiz alıcıları için teklif 
ve nümune vermek müddeti mayıs 939 
sonuna kadar uzatılmııtır. 

- ""- (1832). 11825 

Koyun pazarı 

Saraçlar 
Ulucanlar 
Atpazarı 

Patabahçe 
HükUmet 
caddesi 

Anafartalar 

Han ardı 
deposu 

7 
12/ 2 
38 

4 
196 
40 

2,4 
89 
91 
93 

7 

1300 
800 
150 
120 
100 
100 

2775 

2820 
1026 
1550 
1000 

180 

45 
53,25 
97,50 
60 
22,50 

9 
8,50 

istasyon 
Hapishane civarı 

• 7,50 Atıf bey M. Depo 48 
48 

208,50 Hapishane civan 
depo 200 

150 211,50 
77 

116,25 
75 

13,50 

Hallaç Mahmut ardiye 30 
Şükriye mahallesi 120 
Yenitehir Kömür de. 300 

300 

15 
15 
35 
4 
4 

15 
56,2S 

2,25 
9 

22, 
22, 

300 22,SO 
1 - Yukarda semt ve numara ve bir senelik icar bedelile muvakkat tc 

minatları gösterilen gayri menkullerin ı haziran 939 tarihinden itibaren ki 
raya verilmek üzere on bet gün müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Şartnamesini görmek istiyenle rin her gün ,yazı itleri kalemine v 
isteklilerin de 29-S-939 pazartesi günü saat onda Belediye Encümenine mü 
racaatları. (1786) 11760 

Kirahk yazıhane dairesi 
Uluı Meydanında Koçak Hanında son katta üç veya dört 

odalı tam konforlu bir daire kirabkbr. Telefon: 2305 

1723 



-t~-

Hakikaten 
, 

ve 

Kadınlar1 En ince 

Rahim has- elbisenizin 

talığından altında 
.. .. 

koruyan sıh- gorunmez. 

hi en birinci Vücuda bü-

ôdet bezle· tün serbesti-

ridir. sini verir. 
7032 

.:!llllllllllllllllllllJllllllJlllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -- -~ Lise mezunu gençler aranıyor ~ - -- -§ Türkkuşu Genel Direktörlüğünden : _ - -

ULUS 

T. C. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.SOO lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralr ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara 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 .. 5.000 .. 
120 " 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

20 - 5 - 19 

Köylü elbiseleri 
satış f iatları 

Her bedene .. gore 
Çulaki İnce şayak Kalın şayak Damalı §ayak: 

Bedenler Krş. Krş. Krş. Krş. 

42 360 520 545 550 
44ve46 400 585 620 625 
48ve50 435 640 675 685 
52 450 655 700 700 

Halis yünden yapılmış olan bu 
elbiselerin satıldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLİ MALLAR PAZARLARIDIR 

Mağazamızın köylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatla bulabilirsiniz! 

.:!.Jlllllllllllllll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ---------- Hangar yaptırılacak 
---= Türkkuşu teşkilatında, motörlü ve motörsüz tayyareler = = üzerinde öğretmen olarak çalışmak maksadiyle yetiştiri- = 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

---- Türk Hava Kurumu Genel Merkez Baş- ı 

1 
=: Iecek lise mezunu gençlere ihtiyaç vardır. S 
§ Aranılan bel\i başla şartlar şunlardır: · § = J - Türk soyundan olmak, =: = 2 - İyi hal ve şöhret sahibi bulunmak, = 
=: 3 - Sağlık durumu tayyareciliğe elverişli olmak, _ 
§ 4 - Boyu 1 yaşında olanların 1.60 dan, 20 yaşında O• =: = lanlarm da 1. den aşağı olmamak, 
=: 5 - Lise m unu olmak. • =: = En az 18 en ok 20 yaşında olmak. = 
5 isteklilerin 15 haziran 1939 tarihine kadar müracaat =: 
:= etmeleri lazımd r. Bu tarihten sonra sıhhi muayeneler ya- := = pılarak İnönü k mpına sevkolunacaklar ve orada muvaf- =: 
E: fakiyet göatercn er kabul edilecektir. =: 
_ Daha fazla lumat almak istiyenlerin Türkkuşu şube- := 
5 lerine müracaa etmeleri ilcin olunur. 1437 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Bankalar 

• 

lnsaat 
~ 

4 - Eksiltme 2. 6. 1939 cuma gunu 
saat 16 da Ankarada Sümerbank U -
mumi müdürlüğü binasında yapılacak 
tır. 

5 - İstekliler teklif evrakı meya -
nında şimdiye kadar yapmı~ oldukla
ları bu kabil işlere bunların bedelleri-

Sümerbank Umum Müdürlüğiin- ne ve hangi Bankalarla muamelede bu 
lunduklarına dair vesikalarını koya -
caklardır. 

den: 

- Acele ucuz 

Satılık eşya 
Salon, yemek odası, yatak o
dası takımları, avizeler, so
balar. 

Adres: Yenişehir - Yüksel 
cacldeai Mimar Kemal mek
tebi kar,ısında Ateş Hakkı 
apartmanı l numaralaı daire 

Telefon: 2488 

Yazı - Hesap ve teksir 
makinelerinizi 

Daktilo Kursu tamir bürosuna ta
mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci G Ö Z hastalıkları 
sınıf mütehassısı 
İstanbul Haydarpaşa Hastanesi sabık 
gö:ı mütehassısı ve Gülhane Hastanesi 
sabık göz baş muavini. Muayene: sa
bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye sırası 
Talas Ap. kat: 1 1573 

TJ: 3592 __ _, 

Yeni Yakacak Pazarı 

ME~E KÖMÜRLERİ 
En eyisidir. Tl: 1475 1789 

-
§ kanllğından : -=: 1) Etimesğut'ta Türkkuşu alanında yaptırılacak Hava Müste= şarlığı Tecrübe ve Muayene Komisyonuna ait bir hangar kapalı 
=: zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 
§ 2) Bu inşaatın muhammen bedeli (88.436) lira (2) kurutşur. = 3) İstekliler bu işe ait şartname, keşif vesaireye ait evrakı Ti.irk 
=: Hava Kurumu Genel Merkezinden (4) lira (42) kuruş mukabilinde 
:= alabilirler. 
:= 4) Eksiltme 25. 5. 939 perşembe günü, saat 15 te Türk Hava Ku= rumu Genel merkezinde toplanacak komisyon tarafından yapıla= cakt~r. -:= 5) - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariy-= le birlikte aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 e kadar 
=: Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lazımdır. = 6) Muvakkat teminat miktarı (5.671) lira (80) kuruştur. 
= 7) Eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanundaki şart= ları haiz olduktan başka en az (60.000) liralık mümasil bir işi mu= vaffakiyetle başardıklarına dair vesika ibraz etmeleri lazımdır. 
- 1637 --
-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Ankara Gar Gazinosu 

1 

1 - Karabük Demir v Çelik Fab - 6 - Muvakkat teminat miktarı -------------
ve işçileri 39.635 liradır. ____________ .. 

rikaları müessesesi mem 
için yaptırılacak: 

Yemeklerini memleketin en şık, kibar lokantasında ye
mek istiyenler hep orada toplanıyor. 

Bir odalı 100 
İki .. 100 
Üç .. 50 
Dört ., 30 

F1rsattan istifade ediniz 7 - Teklif mektuplarını havi zarf
ları kapalı olarak ihale günü saat 15 
e kadar Ankara'da Sümerbank Muha- 19. 5. 939 tarihli Ulus gazete -
berat şubesine teslim edilecektir. sinde 3 üncü Sulh Hukuk Ha -

kimliğinin ilan şartları dahilin-
Evin inşaatı vahidi fi. a esasiyle 

ve kapalı zarf usuliyle ksiltmeyc 
konmuştur. 

Posta ile gönderilen tekliflerin ni- de bir tarafı Anafartalar cad. di-
hayet ihale saatinden bir saat evete ğer tarafı Konya caddesinde 
kadar gelmiş ve zarfların kanuni şe - Mehmet Keçeci inşaatı satışı 
kilde kapatılmış olması lazımdır. 25.5.939 da saat 14 de 3 üncü Sulh 2 - İşbu inşaatın muha en keşif 

bedeli 897.106.20 liradır. 8- Bu inşaatı Banka taliplerden di Hukuk Mahkemesinde yapıla -

3 - Eksiltme evrakı 50 
bilinde Sümerbank muam 
sinden alınabilir. 

a muka - lediğine vermek veyahut münakasayı ... ca•k•tı•r•. •••••••1•8•18••• 
t şube - hükümsüz saymakta tamamen serbest 

tir. (1863) 11847 -------------

lfı.meti Farika 

Ankara: ~ark 

PATTY 
Güzellik Entitüsü 

Beyoğlu İstiklal caddesi No: 211 
Güzellik seven kıymetli müıterilerine 
modern cilt tedavilerine ait en son müs
tahzaratını emniyetle tavsiye eder. 

erkez Ecza deposundan isteyiniz. 1778 

,--------------------------~ 
CiLDİNE KIYMAYAN 

POKER 
KER~ Troş bıçağını 

~'i:iiiii•iiii·t--ı ... •mı!'~·ı·ı~if .. ,F.: ...... 
KULLANIR 

Her yerde Poker lraı bıçaklarım araymlı 

M. Nedim İren gün Yeni hal No. 1 - 59 

DİKKAT 
Mehmet Keçecinin vefatı do -

layısiyle belediye karşısında Ha
tay apartımanı al~daki mefru -
şat ve mobilya magazası 27.5.939 
cumartesi saat 9 da kati ihalesi 
yapılacaktır. 

Bu müddet zarfındaki mecburi 
satış dolayısiyle yapılan ucuz -
luktan istifade etmelerini sayın 
müşterilere tavsiye ederiz. 18919 

U L U S - 20. inci yıl. - No: 6391 

İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
ULUS Baaımevi ANKARA 

.1•·····································--

Ucuz kiralık ev 
Y enişehirde Yüksel cadde Mi

mar Kemal mektebi karşısında 
Ateş Hakkı apartmanı birinci da-

iresi ucuz kiraya verilecektir. 
Parkeli altı oda ve geniş salon. 
İçindekilere müracaat. (Telefon 
2488, 3130). 

~ ...................................... .. 

YENi 
BU GECE SAAT 21 DE 

HALK OPERETİ 
Temsil Heyeti Tarafından 

ZOZO DALMAS ve MACAR BALE 
Heyetinin iştirakiyle 
MODERN KIZLAR 

OPERET 3 PERDE 
FİYATLAR 

Orkestra: 125 - Koltuk: 100 
Balkon: 75 - Duhuliye: 50 

Loca: 400 kuruş 
Bugün Gıindüz tam saat 17 de 

Tenzilatlı fiyatlarla Halk Opereti 

Gazinonun tarasları, güzel tarhedilmiş havadar bahçesi 
de açılmış ve fevkalade döşenmiştir. 

Nefis ve ucuz yemek, mükemmel servis 
Maestra Darva,'in idaresindeki güzel Orkestra 

Her cumartesi akşamı "Dine Dansan,, 
Müessesenin Direktörlüğünü Osman Sencer deruhte etmiıtir 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

Türkçe sözlü büyük film 

SEFİLLER 

Öksürükleri kö • 
künden keser tec

rübelidir 

sus 
BUGÜN GÜNDÜZ 

14 Matinelerinden itibaren 
lki film birden 

1 - Caniler Kıralı 
Baş Rolde 

CONRADT WCİDT 

tarafından Baş rollerde: 
HALİME 

2~ÖLDÜREN AT 
Operet 3 perde Frederik Marş - Rachelle Hudson 
FİYATLAR BUGÜN ÖôLEDEN EVEL 

Orkestra 4-0 • Balkon 50 - Duhuliye 30 Seanslar: u cu:ı matinelerde 
Loca 200 kuruş 10 ve 12 de ucuz halk matinesi 

Gündüz 10 ve 12 ucuz matinelerde Saat 10 da 
ve 14.45 seanslarında Öğleden sonra KAR TOPU 

BRODVAY KUKLASI Saat: 12 de 
(Shirley Temple) 14.30 • 16.30 • 18.30 Gece 21 de SAHRA KAÇAKÇILARI 

: : : : : : : : :ıc : : : : : : : : : : : : : : : :x:•: : :x:x::><:c : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : o : o 
Yeni Sinemada Varyete numaralarında: 7 kişilik Fevkalade BALE heyeti ve bu meyanda 

heyecanlı Akrobatik numaralar 


