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Lord Hal ifaks Paris'te 

Sovyet -lngiliz an.lasması 
i(in müzakereler yaplldı 

Lord Hali/aka 

Sovyetlerin Londra Büyük Elçisi de 
bu esnada Paris'te bulunuyordu 

Sovyet İngiliz görüşmelerinde 
haylı zorluklara rastlanıyor 

lord Halif aks Cenevre'ye hareket etti 
Londra, 20 a.a. - Çemberleyn, Avam Kamarasında beyanatta 

bulunarak demiştir ki: 
- Biz İngiltere ile diğer devletler arasında bir ittifak vücude 

getirmiye uğraşmıyoruz. Sadece muhtemel bir taarruza karşı mu
kavemet etmek çarelerini araıtırıyoruz. Bir milletin itbirliğini te
min ederken diğer bir milleti dilgir ederek onun bizimle beraber 
çalışmasına mani olacak olursak, takip ettiğimiz siyasette muvaf
fak olamayız. 

19 Mayıs 1919 un ylldönümünde 

Bunun içindir ki, ehemiyeti büyük 
l olan bu te.şebbüsümüzde oldukça ih -

1 tiyatlı davranmak lazımdır. Siyaseti -
mizin gayesi bir "sulh cephesi., kur -
maktır. Acul davranarak timdiye ka -
dar yapılanları yıkmaktan ise bu cep
henin teşekkülünü birkaç gün daha 
tehir etmek evladır. 

Sovyetler Birlifinin itilifa ittirak 
edebileceğini zannediyoruz. Mütkill
ta tesadüf ettiğimiz nolttaları lüzum -
auz bir istical göstermeden müzakere 
etmekliğimize müsaade edin, bize ka· 
lırsa, en makul hal çaresi budur.,. 

EBED/ŞEF 
ATATÜRK 

Sinop mdusu Cevdet Kerim lncedayı, eve/ki akıam radyoda Atatürk'ün 
Samsun'dan Anadolu'ya ilk ayak bastığı güniln yıldönümü dolayısiyle çok 
güzel bir konuıma yapmııtır. Cevdet Kerim 1ncedayı'nın bu konu§mtfsını 
aynen sütunlarımıza alıyoru~ 

Her milletin hayat ve hatırasında, 1 
istikbali için hareket ve ideal kaynağı 
sayılan bazı mukadues ve milli günle- ı 
ri vardır. Fakat o milletlerin günleri • 
nin hiç biri, türkün hayat ve tarihin
deki kutsal günleri kadar evrensel de
ğildir ve olamamıştır. Bu, o günleri 
yaratan ulusumuzun üstünlüğünden 
ve büyük hadiseleri ancak büyük mil· 
!etlerin yaratabileceğindendir. Şimdi 
hakkında konuşacağım tarihin 19 ma
yıs günü, bu günlerden biri ve belki 
en üstünüdür. 
Sayın yurtdaşlar; 

Bugün 19 mayıs spor ve gençlik 
bayramı; sabahtanberi aziz yurdun her 
tarafında, sağlamlar, açık alanlarda, 
hasta ve takatsizler odalarında rahat 
döşeklerinde hep bu büyük günü kut
ladı. Bu gönülden gelen duygulu tö -
renler şimdi, bu saatlerde meydanlar
dan, Cümhuriyet Halk Partisinin kur
duğu halk üniversiteleri ve Atatürk 
inkılabının ve Kemalist rejimin kay • 
nak yerleri olan halkevleri salonlarına 
ve kürsülerine intikal etti oralarda de· 
vam ediyor. 

Sabahtanberi mesut, bahtiyar, ku -
vetli ve müterakki Türkiye Cümhuri -
yeti yurdunu dolduran ve sallıyan bir 
oğultu var. Bu oğutlu 1 

(Ey varlığımızı yaratan sevgili Ata
türk! Senin yerine ba§ edindiğimiz a
ziz istiklil ve inkılap arkadaşın. sev -
gili kardeşin İsmet İnönü'nün etrafın
da tıbkı senin günündeki gibiyiz. Böy
lece açtığın yolda, kurduğun ülküde, 
gösterdiğin amaçta hiç durmadan yü
rüyeceğimize and içeriz) 
oğultusu. 

Kıymetl i mütefekkir 

Ağaoğlunun cenazesi 

dün törenle kaldır1ldı 

Takdirkô rları cenazeyi 

eller üzerinde taşıdılar 
İstanbul, 20 a.a. - Büyük türk mü

tefekkiri Ağaoğlu Ahmet, bugün tak· 
dirkarlarının ihtiram- elleri üzerinde 
ebedi istirahat yerine götürüldü. 

Çembcrleyn bundan sonra Pottm • 
kinin Cenevreye gelmemesinin tee11il 

(Sonu S inci sayfada) 

Kırşehir' de 

Nafia Vekili Elektrik 

santralını açtı 
Kırşehir, 20 a. a. - Nafıa Vekili 

General Ali Fuat Cebesoy, elektrik 
tesisatının açılış resminde hazır bu· 
lunmaları hususunda belediyemiz ta• 
rafından yapılmış olan daveti kabul 
ederek dün buraya gelmiş ve halkımız 
tarafından samimı tezahürlerle karşı· 
lanmıştır. 

Nafıa Vekilimiz yapılmakta olan 
yeni evlerle çarşıyı gezdikten sonra 
elektrik santral binasına gidiımiştir. 

Fuat Cebesoy söylediği bir hitabe
yi müteakip kordelayı kesmek sure· 
tiyle elektrik tesisatını açmıştır. 

Nafıa Vekilimiz bu merasimden 
sonra tekrar Ankara'ya dönmüşlerdir 

, 

Hatay'ın 1 

kurtuluş 
bayram ı 

Antakya, 20 a.a. - Millet meclisi 
toplanarak ana vatan resmi günlerine 
ilive olarak Türk ordusunun Hata
y'a girdiği 5 temmuz gününü kurtu • 
luı ve meclisin açıldığı 2 eylftl günü
nü kurtulut bayramı ~}arak kabul et
mi9tir. Meclis bundan başka Hatay 
ıehitlerinin kemiklerinin bir yere 
toplanmasını ve bir şehitler abidesi 
kurulmasını kararlaştırmıştır. 

Antakyada gençlik ve apor 
bayramı 

Antakya, 20 a.a. - Gençlik ve ıpor 
bayı:amı burada zengin bir program· 
la lise sahasında kutlanmıştır. Bay
ram münasebetiyle Hatay'ın bütün 
şehirleri türk bayrak?ariyle donan
mıştır. 

Taylur Sökmen lakenderun'da 

İskenderun, 20 a.a. - Devlet reisi 
Tayfur Sökmen şehrimizegelmiş dün 
geceyi orduevinde ge;irmiştir. 

Kont Ciano 

Berlin'de 

Askeri pakt 
Yar1n imzalanıyor 

Yazısı 3 üncü sayfada 

Bütün bir milletin ebedi tef Ata • 
türk'ün işaretinde ve etrafında toplan
ması sayesinde kurulabilmiı olan ye
ni türk devletinin feyiz ve ıatvetiyle 
taze leşmiş ve kuvetleşmit 17 milyon -
luk bir milletin gönül ve dilinden çı • 
kan bu haykırış, bastığımız mübarek 
topraklardan, parlak semamıza kadar 
yükseliyor, oradan tekrar temiz kalp 
vicdanımıza aksediyor. 

Sabah erkenden İhlamur'da geniş 
yeşil sahalara nazır evinin içi, bahçe • 
si ve önü son vazifelerini yapmağa 
koşan arkadaş, dost ve takdirkarları 
ve aynı zamanda dostlarının, ilim ve 
kültür müesseselerinin gönderdiği 
musanna çelenklerle dolmuştu. 

l stanbul - Edfrne biaiklet yarııı bClfladıktan sonra 

(Ey varlıgımızı yaratan sevgili Ata
türk: senin yerine baş edindiğimiz a
ziz istiklal ve inkılap arkadaşın sevgi
li kardeşin İsmet İnönü'nün etrafında 
tıbkı senin ı::ünündeki gibiyiz. Böyle
ce, açtığın yolda, kurduğun ülküde, 
gösterdiğin amaçta hiç durmadan yü
rüyeceğimize and içeriz). 

Yurtda:ılar ; 
19 mayıs ömrü hilkatla başlıyan 

türk alem ve hayatında yeni bir satvet 
ve itila başlangıcıdır. Türk genci iıe 
bu yeni devri ebedileştirecek tüken -
mez ve nihayetsiz bir kuvet ve tazele-

(Sonu 5 ıncı sayfada) 

Hazır bulunanlar arasında vali Lfıt
fi Kırdar, İstanbul'daki mebsuslar ve 
elçiler, eski vekiller, Üniversite pro -
fesörleri, bütün matbuat erkanı, dost
ları, takdirkarları ve arkadaşları var
dı. 

Cenaze. saat 11.15 te evin önündeki 
antreye indirildi. Burada yapılan kı
sa bir dini merasimden sonra eller üs
tünde teşvikiye camisine götürüldii. 

Cenazede bir kıta asker ve Çap;\ 
kız mektebi talebeleri de bulunuyor

( Sonu 3 üncü sayf"'1a ) 

İstanbul - Edirne bisiklet 
• 

yarışları dün neticelendi 
Umumi tasnifle Osman (Eskiıehir) birinci oldu 

İstanbul, 20 a.a. - lıtanbul • Edirne bisiklet yarıtının iki·nci 
merha lesi olan Edirne - lıtanbul kıımı bugün sabahleyin 6.30 da 
Edime'den hareket edilerek 4.30 da l stanbul'a gelinmek ıuretile 
amamlanmıftır. (Sonu S incı sayfada) 

Haliçte'ki tersanemizde inşa edilen Ay sın ıfrna mensup Atılay denizaltı gemiıinia 
törenle denize indirildiğini yazmıştık. Yukarıda birinci resimde Atılay'ı denize 
a~ılırken, ikinci resimde de denizaltı gemimizi denize inerken görüyorsunuz. 

GÖBELS DÜNYA YA SORUYOR: 

Biz size ne yapllk .! 
Sonra Almanya'nın yaptıklarını 
birer birer anlatmıya baılıyor 

Göbels bir nutkunda da diyor ki: 

'' az kebap yedik!,, 
Az yağ yedik 
hudutlarımızı 

ve bu suretle 
tahkim ettik 

Berlin, 20 a.a. - "O. N. B." 8 . Göbbelı, Fölkiıer Beobahter 
gazetesinde intiıar eden bir makalesinde Londra, Pariı ve Va
ıington' daki harp amillerini takbih ediyor ve diyor ki: 

"Cihan halkına soruyoruz : onlara 
na yaptık? Bu sualin cevabı ancak 
"hiç" olabilir. Hiç bir tarafta diğer -
terinin menfaatlerine dokunmadık. 
Ren mıntakasını tekrar askeri bir ha
le koymakla onların hakimiyet huku-

kunu ihlal ettik mi? Avusturya ve 
Südet memleketi Almanya'ya iltihak 
için Cebredildiler mi? Bohemya ve 
Moravya'da alman himayesinin ihdasa 
müstakbel bir barba hazırlık mı yok • 

(Sonu J üncü sayfada) 



Günün iıinden 
,,, 

Ağaoğlu1nun ölümü 
.. Y azdıtı eserlerin kıymetinden baıka ahlak ve karakterinin yük
Mkliii balummdan adı aaygı ile anılmağa değen methur İngiliz muhar· 
riri air Walter Scot ölümünden kısa bir müddet önce yanında bulunan 
damadına, bütün ömründe hasıl ettiii kanaatlerin bir hülasuı, emel Ye 
arzuların bir aübdeai olarak : 

- Oilum, iyi ol demitti 
1908 yılından sonraki fikir ve kültür hayatımızda belli batlı bir talı· 

aiyet oldutu için, hiç ıüphesiz, inkılaplar tarihimizde kendisine y• ve
ncefimia Ahmet Aiaotlu da evelki gün bir mütefekkire yakıtan bir 
ölümle öldü. Olümünden pek az önce etrafma toplanan çocuklanna 
ıu aöaleri aöylediiini dünkü Ulus'ta okumuı olacaksınız: 

"insan vicdani bir makinedir. Her makine mutlaka sünün birinde 
hareketinden keailerek iılemez olur. Hayatımızda hepimiz için mukad
der olan ölümden dolayı fazla teeaaür duymaym. Size metin olmayı 
tavsiye ederim. Biribirinizden ayrılmaymız.,, 

Kafkaaya'da hayata açtıiı sözlerini lstanbul'da yuman bu türk 
mütefekkirinin ölümü kartısmda duyduiumuz teeuürü buracıkta ifa
deye utratırken onun hayatı ve eserleri gibi ölümünden de dera aldıiı· 
mızı kaydetmeliyiz. 

Kayzerling'in "toför aan" dediği aanmıza "ıürat aırı", "makine 
aın diyenler olduiu ıibi Çek edibi rahmetli Kapek'in methur eserin
den aonra zamanımızdaki inaanlann birer makine haline geldiiini kı· 
nayan Ye beienenler de vardır. Aiaoğlu, son nefesinde asrımızın ideal 
inaaanu da tarif ederek aon Yazifeleriıtden birisini gördü: Yicdani 
makine. 

Mücadele, parlamento, neıriyat, üniversite aleminde durup dinlen
medea çalıtmıı, hatta Y•tının ilerlemiı, aıhatinin bozulmut :>imasına 
ratmea. aoa aünlere kadar dünya ıiyaaeti hakkında bize cüretli ve 
lrudntli yaaılanm okutmuı olan Ahmet Ağaoğlu'nun olümiyle bir 
"vicdani makine" durmuı oluyor. 

Oaua çocuklarma, bir millet minyatürü demek olan ailesıne hitap 
eden aon sözlerinde bütün vatandaılarının da hisse alacakları bir vasi· 
,..t aialidirı feYkali.de hadiseler kartısında fazla teeuüre kapılma
mak, metin olmak ve birliği, beraberliği elden bırakmamak. 

Şimal türlderinin büyük mütefekkiri İsmail Gaaprinıki'nin ölümü 
dola,.W,.le 1914 aeneainde "Türk yurdu" mecmuaıına yazdığı bir ma
kalede Alımet Bey, ondaki fazla hayatiyeti, zindeliği hatırlatarak "bu 
ölüme inaaam.ryorum" demitti. 

Keadiai ele lunail Bey kadar mücadeleci ve zinde olan Afaoilu'· 
aun ölümü haberini biz de onun yirmi bet sene önce duyduğu duygular
la karplaclık. 

Afaotlu'aun ölümü ile tefekkür cephemizde bir gedik açılmıt ol
makla beraber her biri ayn ayn birer mütefekkir olan çocuklarının bu 
ralıaeJi kapıyacaklarmı diifünerek teselli duyuyoruz. 

lslihlye al yına 
sancak verildi 

N. ARTAM 

Tenis teşvik 

müsabakaları 

ULUS 

Bugünkü At yarışları 

Koşulara iştirak eden 
atların mikdarı artıyor 

Bu&Un ilkbahar at kotularının Ü· 
çüncüsil yapılacaktır. Yavaı yavaı 
menimin büyük koıularına yaklaıı· 
yoruz. Bu ıebeple koıulara ittirik e
den atların adedi fazlalaımakta, koıu· 
lar da güzelletınektedir. Bugünkü ko
ıuların ikisinde on, birinde de dokuz 
at kotacağına göre müıterek bahsin 
pek hararetli olacağı muhakkaktır. 
Koıularda kazanm11.1ı ihtimali olan 

atlar hakkındaki dUşüncelerimizi 11-

raaiyle aıağı yuıvoruy;, 

Birinci lıOfU: 
O ç ve daha yukarı yııta ve 939 se

nesi zarfında 600 liradan fazla müka
fat kazanmamıı halis kan ingiliz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 320 
lira mesafesi 1400 metredir. 

Bu kotunun ıeraiti 600 liradan faz· 
la kazanmıı atlara müsait olmadığın· 
dan ve Uç yaıtı İngiliz taylarına ayrı 

bir koıu olduğundan burada yal • 
nız Uç halis kan kopcaktır. Bunlar da 
Bay Sait Halim'in Sunandair, Bay 
Burhan Iııl'ın Komisarj, Bay Kemal 
Tezer'in Taıpınarıdır. Bunların ara 
aından hiç tereddilt etmeksizin Su • 
naadair favori olarak gösterilebilir. 

/irinci "°"': 
Uç yaıında ve hiç koıu kazanmamıı 

halis kan arap taylara mahsustur. İk· 
ramiyesi 190 lira mesafesi 1200 metre
dir. 

Bu koıuda Bora. Dinç, Önal, To· 
murcuk ve Örnek isminde bet tay ko
ıacaktır. 

Birinci ve ikinci hafta tay koşula
rını kazanan taylar bu koıuya ittırak 
edemediklerinden bu koıunun favori
sini diğer iki kotuda plase olan taylar 
arasında aramak lazımdır. 

Birinci hafta Dinç ikinci Örnek ü
çüncü olmuıtu. İkinci hafta da Atkın 
ikinci Dinç Uçilncü Örnek dördüncü 
olmuıtu. İlk koıuyu kazanan Atkın 
bu koıuda olmadığına göre Dinç ve 
Ömek'in rakiplerinden pnslı olduk· 
lalarını zannediyoruz. 

Dört ve daha yukan yaıtaki yarım 

rının geçmeğe çahpcakları taydır. 

Karanfil'i her ne kadar biz de bu ko· 
ıunun favorisi yapıyor isek de biribi
rine çok yakın kuvette olan bu tayla· 
rın koıusu hakkında hiç bir zaman ku· 
vetli bir tahminde bulunmak kabil de 
ğildir. Bu ıene geçen seneden daha i
yi koşan ve rakiplerinden oldukça kü
çük olan Yatafan, ihmal edilmiyecek 
bir kuvettir. Saniyen ayatındaki ufak 
bir arıza dolıyısiyle sonbahar koıula
rının hepsine ittirik edemiyen Yıl· 
mazkaya da ayağı tedavi edilmiJ ve ol· 
dukça iyi bir formda sahaya çıkacak
tır. 

Bunlardan m!da aynı ahır için ko
ıacak olan Ece ve Batıray da İzmirde 
güzel koıutar yapmııtardır. Bu sebep· 
le koşu bilhassa at sahipleri için çok 
heyecanlı olacaktır. Çünkü bu koıu· 

yu kazanan tayı Gazi koşusunu ka
zaamağa namzet tay olarak göster· 
mek mümkündür. 

Bizce koşunun favorileri Karanfil, 
Yılmazkaya ve Yatağandır. 

Beıinci lıoıu: 

Dört ve daha yukarı yaşta ve 939 se
nesinde hiç koşu kazanmamış halis 
kan arap at ve kısraklara mahsustur. 
İkramiyesi 190 lira mesafesi 1400 met 

redir. 
Bu koşuda Mebrük, Can, Derviş II, 

Ceylin, Efe, Yıldız, Grup, Bahtiyar, 
Çelenk ve Ceylin Tek isminde on at 
koşacaktır. Bu atlar arasında şimdiye 
kadar yaptıkları koşularda rakipleri
ne faik kuvetleri ile tanınmıı Ceylan 
ve Bahtiyar vardır. Fakat Bahtiyar İz 
mir yarıılarındanberi bili formunu 
bulamadı. Onun için çabuk atlar ara
sında muvaffakiyet gösterebilmesi 
zordur. Ceylin ise rakiplerinden iyi 
vaziyettedir. Çabuk bir at olmamasına 
rağmen bu koıuda ıanslıdır. Diğer at
lardan Yıldız ve Efe Ceylin için teh· 
tikeli olabilirler. Her koıuda olduğu 
gibi bu koıuda en bilyilk avutsayder 
Çelenktir. 

21 • 5 - 193 

tr 
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Milli Küme puvan cetveli 
Maç Galip Berabere Mailup Attığı Ycdıgi Puvan 

Ankaragücü 11 6 1 4 27 18 24 
Fenerbahçe 8 6 o 2 16 7 20 
Demirspor 8 5 l 2 21 13 19 
Bctiktq 8 4 1 3 19 10 17 
Doğanspor 8 3 1 4 11 22 15 
Vefa 9 3 1 5 24 23 16 
Galatasaray 6 3 o 3 9 11 11 
Ateşspor 10 1 1 8 6 29 13 
NOT: Cetvelimiz ıol avaraJı uıulline ıöre huırlanmııtır. Buna nazaran 

hillı:men ıallp Beıilı:taı'ın lehine 2, hilkmcn matlup Galatasaray'ın 
aleyhine 2 gol yazılmııtır. 
Hukmcn mağlilp takımlara ayrıca 11fır puvan verilmektedir. 

Dünkü milli küme maçında 

D. Spor Vefa takımını 
6 -3 mağlüp etti 

1 

Milli kümenin dokuzuncu haftasında lıtanbul'un Vefa talnm 
Ankara' daki müaabakalannı yapmak üzere cuma günü ıehrimi 
ze geldi ve dün ilk karıılatmaıını ıampiyonumuz Deminpor'l 
yaptı. Vefa'nın birinci devrenin sonlarına doğru parlıyan, bun 
mukabil Demirapor'un ni•beten ıevtiyen oyunu yüzünden il 
haf tayım da 2 - 2 beraberlikle biten maç, ikinci kısımda ablan 
gollerle 6 - 3 Ankara takımının lehine netkelendi. 

19 Mayıs stadyomu tribünleri, di· yunlarını oynamıya batladılar. Ma 
ğer maçlardaki kadar olmamakla be - zevkli bir seyir aldı. Beraberlikle bi • 
raber gene dolu idi. Şeref tribünün • teceii sanılan müsabakanın seyri, o
de Hariciye Vekili B. Şükrü Satacoğ- nuncu dakikaya doğru Arif'in attığı 
lu ve Beden Terbiyeıi Genel Direk • llçilncil golle gene değitti. Bunu Ari
törü Tümgeneral Cemil Taner bulu - fin dördüncü golil takip etti. Bu ea -
nuyorlardı. nada demirsporlu bekler kaleci ile pas 
Maçın hakemi İhsan Türemen idi. laplım derken kendi kalelerine bir 

Takımlar da şu kadrolarla ıahaya çık- gol girmesine sebep oldular. Sonra da 
mıılardı: kazandıkları bir penaltıyı atamadılar. 
DEMİRSPOR : Şevket'in şütünü Safa yakaladı. 

Fakat biraz sonra sağdan Mustafa -
Hilmi - Gazi, Şevket - Salih, ibra - nın bir ıandelini küçük Orhan gole 

hl'm, K"'"mı'J - Mustafa, Arif, Orhan 
il çevirdi. Maç bitmek üzere iken Orhan 

Barlas, Küçük Orhan, Zeki. altıncı golil de yaptı ve maç 6 - 3 An-
VEF A : kara şampiyonunun lehine neticelen-

Saf a - Lutfi, Vahid • AbdUJ, Hak- di. 
kı, Şükrü - Necip, Su/hl, Gazi, Mub - Na•ıl oynaJJar? 
teıem, Mehmet. Demirsporlular gerek takım halin -

de gerekse ferd itibariyle dUn çok iyi 
Birinci devre idiler, fakat bu takımı teşkil eden ar-
Maçın daha ilk dakikalannda An • kadaıların bir tek kusurları var: O da 

kara takımının vuiyete hakim olduğu oyunun bazı zamanlarında iki gevıek 
anlaşıldı. Çünkil bet forvet Vefa ka. tutmalarıdır. Dün bu yüzden mağhip 
lesi onüne yerletmiJ gibi idi. Haflar olabilirlerdi. Şampiyon ve milli kil • 

leWai,.., (H....&) 19 __,,_ sii.
nf1 Ialahiye'deld piya e alayına or
ıeneral luettin Çalıılar tarafından 
büyWr bir törenle unw verildi. Tö

rene korıeneral Muza fer Ergüder 
teni ftrmitlerdir. Me dan blihlye 
w cinnnın bütün mili memurları 

bdınh n erkekli bini e balkı ile 
dolmuftur. Orıeneral ve bir nutku 
mlteakip kahraman alay uncatını 

alay kumandan vekili y bay Salinı 
Gilnay'a verdi. Alay kom anı aldıtı 

uncatın ıeref ini, alayın son eri ka
lıncıya kadar muhafua edecefini 
18yledl ve kahraman ere ant içti
ler. Bunu erlerimizin eyecandan 
yerleri titreten sert adıml bir geçit 
nml takip etti. Tören ihiye'de 
tinıdiye kadar ıörillmemit ıiyük bir 
tenhUrı veıile tetkil etti. n ihtiya
nnclan en ıencine kadar bü n kaaa
tı. halla heyecanlı bir &ün tadı. 

Beden terbiyesi genel direktörlü- kan İngiliz at ve kısraklara mahsus 
fil tenis federasyonunun tertip et· h&ııclikt&>bJ'. tkıawi.nJi ~O.~ v~ 
mlt olduğu Ankara tenlı tef"lk tnll· mesafesi 1800 metredir. Bu ko1uda 
sabakalarına dün 19 mayıs ıtadyomu kotacak atlarla taııyacakları kilolar 

Ve fa müdafaasının def etmi ye çalııtı- ı •m•e•y•e•do,aııtıh.,.iıtll ıllb~irseıta .. k•ı9"m.,.,"'diia,..ima,qnbRıilTr r:ma~çı, 
~-~-.-..--~lllri )'lltlii1ır-~ 1il1dlaapantıı.... "'_,..., ..... ,...,,., '1111§•&aıgı gt· 

besliyorlardı. · bi bitirmek mecburiyetindedir. Maa • 
Amas>:a'ya 

çekirge yağdı 

Halk oper ti 
şehrimizde 

fatanbul Şehir tiyatroıund ıonra, 
belli batlı tiyatro ekiplerim den o
lan, Halk opereti ıehrimize & miı ve 
temıillerlne batlamııtır. 

38 kitlllk bir heyet halinde 
ret, Moeatro Kapuçellinin id 
bir orkestra ve 10 kiıilik bir 
takviye edilml9tir. 
Tanınmıı kadın ve erkek a 

den mürekkep olan Halk ope 
kara 'da on gün kalacak ve bu 
karılan eserlerden Mahmut 
nin Modern kızlar, Atk bor'I 
ıuf Sururi'nin Oç yıldız, Zırd 
Rahmet efendisini temsil ed 

opc
ıinde 
le ile 

dir. Buncnn batka eski repert 
iki temeil daha vardır. Dün ıe yeni 
sinemada ilk defa olarak Mod rn kız· 
lar opereti muvaffakiyetle tr sil e· 
dilmittir. 

Halk Opereti Ankara'dan IO a ba· 
zı Anadolu tehirlerini dolaş ak ve 
temsiller vermek kararındadır. 

Gümüşanede bir çocuk 
bofuluyordu 

Gilmüpne, 20 a.a. - Buıün ya -
ıında ilk okul talebesinden bir e kek 
Harılt ırmafında yüzmekte iken su -
yun cereyanını kapılarak 200 m tre 
kadar ıllrilklenmiıtir. Çocuk bo ul -
mak tızere iken polis memurlarından 
Muıtafa Çetinkaya. Aliettin Tağan, 
Emin Yurddaı ırmafa atılarak bu 
genç talebeyi kurtarmıtlardır. 

kortlarında başlanıldı. ıunlardır. 
Saat 8,30 dan akıam geç vakte ka- C 1 65 N 1 62 Ol 60 Al 

d dü . ~· . .. ey an - az ı • ga - • 
ar n neırettı.ımız programa go- 1 59 M h 58 B" 58 . cey an • a mure - ıntepe • 

re tek ve çıftl.er .arasında mUaabaka- Fri 56 • Lüksbar 55 Mesud 50. 
tara devam edıldı. Maçlar bugün de g '. , 
"ğl k dar la k dö 'f' 11 Bu atlar arasında bılhassa Ceylanın 
o eye a yapı ca ve mı ına e 'd 1 b. h ld ld • .. 1 · 
f . al ::·-bak 1 1 k tam ı man ı ır a e o ugu soy enı· 
ın m..... a arının ıonu ıe ece . 

h ft 1 cak 
yorsa da taııyaca~ı kıloyu unutma-

a a a ına tır. 

Karadeniz'de sis 
Sinop, 20 a.a. - Karadeniz sahille

ri on gündenberi kalın bir aiı tabaka
siyle örtillüdilr. Vapurlar siı yüzün. 
den yollarına zorlukla devam edebili
yorlar. Dün akpm limanımıza ıelme
ai beklenilen cUmhuriyet vapfıru ıe • 
ne sis yüzünden bu aabah limanımıza 
gelebilmittir. 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni 22. V. 939 

pazartesi günü saat 10 da toplanac:aJc
tır. 

X Divanı Muhasebat Encümeni 22. 
V. 1939 pazartesi günü saat 10 da top· 
}anacaktır. 

mak lizımdır.,, 

Ceylin'dan daha milaait kilo ile 
koşan Nazlı, Al ceylan ve Bintepenin 
rakiplerinden pnılı olduklarını zan
nediyoruz. 

Dördüncü lıotu: 

Oç yaıındaki yerli halis kan İngiliz 
taylara mahsustur. İkramiyesi 550 Ji. 
ra meaafeıi 2000 metredir. 

Altıncı hafta Ga.zi koıuıunu kota· 
cak olan on tayın ittirlk edeceği bu 
koıu günün en enteresan koşusu ola
caktır. 

Tayların isimleri ıunlardır: Karan
fil, Dorukurd, Kaya - Yatağan, Yıl· 

mazkaya, Sifkap, Batıray, Ece, Oya. 
F. Filame geçen sene sonbaharda kot· 
tuğu üç koıuyu ve bu sene de İzmirde 
bir koıuyu kolaylıkla kazanmağa mu
vaffak olan Bay Ahmet Atman'ın Ka· 
ranfil ilmindeki tayı bUtUn rakiple-

Amasya, 20 a.a. - Vilayetimiz da -
bilinde elli altmıt bin dekarlık saha
da bet günden beri külliyetli miktar • 
da ve müstevli tekilde çekirge yağmı· 
ya batlamııtır. Mahıllt vasıta ile ya -
pıla nmlicadelenin azlığı sebebiyle 
Ziraat Vekiletinden acele yardım iı • 
tenmiıtir. 
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Bugünkü spor hareketleri 
TENiS 
• 

19 Mayıs ıtadyomunda 
Saat: 8.30 

BÖLGE KUPASI 
Gençler Birliti • Güneı 

19 mayıı stıdyomu 
Dıt aaha. Saat: 12,30 

MILLIKOME 
Ankaragilcü - Vefa 
19 mayıs ıtadyomu 

aut: 14,15 

mafih, dünkil oyunları bir muvaffa • 
Bu üstünlük dokuzuncu dakikada kiyettir. Bu sebeple kendilerini teb • 

tesirini gösterdi ve Orhan takımına rik ederiz. 
ilk golU kuandırdı. B..unu müteakip vefa dünkü oyunuyla bize Anka • 
vefalılar hilcuma geçtiler. Hilmi, ek· ra takımları için zayıf göründü. Za
•eriyetle aaidan gelen akınlara hedef man zaman parlayıp sönen hücumları 
oldu. Fakat, takım 19 uncu dakikada hep phıi gayrete bağlı idi. Takımı iç- . 
Kilçilk Orhan'ın &yatından ikinci 1°· !erindeki bir iki as oyuncu sürükle -
ıu de yiyince durakladı. Hücum ııra • mektedir. 
11 ıene Deminpor'a gelmitti. Sal a • Hakem İhsan Türemen, timdiye ka· 
çık Muıtafa ve Zeki ortadaki arka • dar kendisinde görmediğimiz bir dur
daılarına çok mUaaid fıraatlar huır • gunlukla maçı idare etti. Fakat bun • 
lıyorlardı. Ukin Orhanlar ve Arif dan ziyade oyuncuları ve hatta aeyir
bunlardan istifade edemiyorlardı. cileri taJırtan beyaz gömlekle ortada 

Oyun yavaı yavaı durıunlaıtı. De· dolaımasını tenkit etmek isteriz. 
mirıporlular, rakiplerini muhakkak 
yenebileceklerini zannederek daha zi-
yade "fantui" aayabilcceiimia pu -
larla vakit geçiriyorlardı. Bunun ce
zasını çabuk ıördiller: Vefalılar 38 
inci dakikada Gui'nin yaptıfı birinci 
golil kazandılar. Bir iki dakika ıonra 
hakemin ofuyd aaydıfı bir ıol daha 
oldu. Ve nihayet 43 Uncu dakikada 
Muhteıem ikinci golil de yaptı. Dev. 
re 2-2 beraberlikle bitti. 

I kinci J evre 

Vefalılar ikinci devrede galibiyet 
ümidi ile canlı ve güzel bir oyuna &i • 
rittiler. Demiraporlular da hakiki o • 

Nepiyal sergisi bir hallı 
daha a~ıkl1r 

Ankara'da Sergi Evinden açılan 

neıriyat aergiıinin bu akıam kapan -
ması kararlaımııtı. Halbuki bu ıergi 
fevkalade rağbet görmüt ve yapılan 
milracaatlar üzerine Maarif Vekileti 
sergiyi bir hafta daha temdit ederek 
29 Mayıı pazartesi günü kapatmağa 

karar vermiıtir. 
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Münevver dilenciler! 
1stanbul'da dilencilerle macade

leye girişildigini, fakat dilencilerin 
de bu mucadele çerçevem dııında 
gene işlerine devam etmenin çare
sini aradıklarım gazetelerde oku
muştuk. A~karamızda da dilenciler 
yok değildir: hele dün bir dostu
muzun anlattığı bir vakaya göre 
bunlanıı içinde, hükmetmelisiniz ki, 
dilenciliği bir nevi merhamet sim
sarlığı bllline koymuı olanlar da 
bulunmaktadır. Dostumuzun anlat· 
tığı vaka §Udur: 

- Dün bizim evin kapısı çalındı; 
kapıyı açanla konuşan ziyaretçinin 
ağzında kendi ismimi duydum. Son
ra gelip haber verdiler; .. bir genç e
linde bir mektupla sizi arıyor,. de • 
diler. Kapıya çıktım. Tanımadığım 
bir delikanlı bana bir mektup uzat
tı. Mektup bir roman kadar uzun -
du. içinde ıehit düşen bir baba biti
rilen bir mektep, bir imtihanda mu
vaff akiyetsizlik, bir avukat yanında 
kltiplik, Belediyeye ve Hlhvine 
mliracaat, nihayet zaruret, açlılı ve 
yersizlik hilclyeleri vardı. Neticeyi 
tahmin edersiniz: nihayet bana ı•l
mi,ıi, benim yapacağım plul bir 

para yardımiyle savallı bir ı•nç se
/alet ve zaruretten hrtulacalctı. 

Gence benim adresimi ve ismimi 
Mredea 6lreadiğiaJ sordum. Pılı 

uygun bir cevap veremedi fakat göz
leri lrapıaıa azeriadelri kartıma iliı
ti. Delikanlının vaktinden evel di
lencilikte profesyoaelJe§mekte ol • 
duğunu anlama/cla beraber, lceadlsJ
ne biraz yardımda bulundum. Bi -
zim bahçeden çıktıktan sonra arka
sından baktım; yanımu:dalri a,art
manı tetkilc etti H onu gözüne kes
tiremiyerek geçti. Oçünca binantn 
hpısından içeri daldı. Bir müddet 
ıonra sokağa çılıtığım zaman, aynı 
delikanlıyı bir baılca sokakta bir 
batka apartmandan çıkar gördüm. 
Gllya bana hitap eden zarlııtın are
ri adressiz mektubu cebine yer -
leftir/yordu.,. 

Ne demeli Münevverlerden bazı
larıaıa dileaecek hdar yolısul daı-

ZMıi hepimizi tHulre ıarakler. 
Aynı tHHIJrleri dilencilerin bu tar
ıa mlnevverleda. hrfl da duyma-
lı mı! Duymam.ıı mıyız! T. 1. 

Aılıın ce.zaı/ 

Filadelfiya'da senci bir postan• 
katibi, mefhur ainema yıldızı Gre
ta Garbo'ya abayı yakmıt •e ... 
y111a mektuplar ıöndererek kızı 
ralıat11z ettiii içia Gç aeae hapse 
mahküm olmuıtur. 

Olsa olsa, kara seYda buna de· 
nir. Fakat bir aevdaya üç sene ha
pis cezaıı, oldukça ıunturlu Wr 
teY def il mi 1 Yalı ut baıka türlü 
diafüniıneniz, bir aevda için üç ae
ne bapia, en hafif c:eaadır, cliye
bilininiz. 

Bembeyaa Gnta Garbo',.a lpk 
olaa •İlmİJ'Ü poata ki.tibiaia bu 
cuayı J'elDeUnden aoara iDMn• 

hatırına ıu geliyor: 
- Acaba Jozefin Beyker'e aıık 

olan beyazlar, ne ceaa sördüler? 

Yeni bir moda mı? 

Nevyork aergisinde bayanlan• 
mızm Anadolu'ya ait .,ülli kıya • 
fetleri Amerika'da yeni modalar 
yaratacakmıf. 

Bu modadan memnun olmalı • 
yız. Belki de bu sayede kendi kı· 
yafetlerimia, bizim aalonlanmn· 
da da raibet ıörmeie baılar. 

A.,.i htımam! 

~İlayet gazetelerinden birisi • 
nin muharriri, yaadıiı bir bat ma
kalede çıktılı 19hirde "Aıri ha • 
mamlar'' yapılmasını iatiyor. Fa -
kat makale, bu asri hamamı, "Ai· 
le ile birlikte •• sıhi tartlar altm
da banyo almak aeYk n ihtiyacı • 
nm senelerce de•am edip ıiclen 
mahrumiyeti acıklı olduiu kadar 
da ıstıraplıdır." diyerek iat .... k· 
tedir. 

Ah ıu "uri" kelimeainia bqma 
ıelenlert 

Umumi bir hamam uri de olaa, 
orada aile ile birlikte yı)raadmı• 
yacaiı, sene aahici uriliiia icap. 
larmclan biriai cleiil midir? 

Haya kısmen buluHu ge(li 
Dün ıehrimi.zde hava kısmen bulut

lu geçmi§, rüzgar cenubu garbiden 
saniyede en çok 6 metre kadar hızla 

esmiıtir. Günün en yüksek ısısı 30 
derecdir. Yurtta doğu Anadolu bölge
ıiyle Karadeniz kıyılarında hava bu
lutlu, ve pek mevzi yagmurlu, cenup 
bölgeleriyle orta Andadolunun şark 
taratlarında bulutlu, diğer bölgelerde 
açık geçmektedir. 

24 saat içinde yurtta Ege'nin cenup 
kısımlarından başka yerlerdeki fay • 
dalı yağııların kare mürabbalarına 
bıraktıkları su miktarları Rize'de 15, 
Mustafa Kemal paşa'da 13, Toıya'da 

11, Bayburt'ta 9, Uludağ ve Elazığ'da 
7, Kocaeli ile Erzurum'da 6, Karaman 
ve Ulukııla'da 5, Eskişehir, Sandıklı, 

Diyarbakır'da 4, Geyve, Sivas ve İs • 
parta'da 3, İstanbul, Kütahya ve Ma -
latya'da 2, Kars'ta bir kilogramdır. 

En yüksek ısılar Edirne'de 28, Bur
aa'da 29, Balıkesir ve Adanad'a 31, lz
mir'de 32, Akhiur'da 35 derecedir. 



21. 5. 1939 -
[:~:~:~::::::~~:~:~:±.:~:~~::::ı DÜNYA HABERLERi 

Sovyetlerle işbirliği 
Sovyetleri sulh cepheaine ittirü 

ettirmek için lnailtere tarafmdan 
)'aprlan teıebbüaün müabet bir ne
tice Termemeai tecavüz ve emriva· 
ki politikaamm önlenmeaine taraf· 
tar olan mahafilde endite tevlit et
llleie batlamııtır. Bu endite evelki 
&Ün inailiz avam kamaraamda ya • 
pılan uzun bir münakapda açık o
larak ifade eclilmiıtir. Yalnız mu
halefet lideri Attlee detil, Eden ve 
Çhurchill aibi muhafazakarlar ve 
Uoyd Georse aibi liberal de Çem
berleyn hükümetini bu yüzden 
tenkit etmiılerclir. 

Bu tenkitlere hedef olan insiliz 
batvekili müzakerelerin tabii ae7 • 
rini takip etmekte olduiunu sö7le
mi1 Ye bir çıkmaz içine sirmiı bu
lunduldanm inkir etmiıtir. Bunun· 
la beraber, aradaki ihtilafm mahi· 
yetini aarih olarak izah etmekten 
çekinmİftİr. Her halde bu teahhur· 
dan SoyYet hükiimetinin meaul ad
dedilemiyeceii Çemberleyn'in söz· 
lerinden de anlqrlmaktaclır. insi· 
liz hükümeti, aovyetlere yaplıiı ilk 
teklifte Romanya ve Polonya'7a 
Yerilen sarantiler icabı bu devlet • 
lere 7ardımcla bulunmak yaziyeti 
haaıl olduiu zaman IOVJ'etlerin de 
aynı deYletlere 7arcbm 7apmalan· 
nı talep etmiıti. Görülü7or ki bu, 
lnsiltere Ye Fransa tarafmdan it 
birliii için yapılmıt bir teklif de
lildir. "Şu vaziyette bia Romanya • 
ya Ye Polonya'ya ,.ardımda bulu
nacafız. Si• de k .. di bqmıza ha • 
reket ederek 7ardım yapmrz,, de • 
mekten ibarettir. Sovyetlerin böyle 
bir teklifi kabul etmiyecekleri aıi· 
kardır. Çünkü bir defa harbm bat
ladıfmı farzedelim. Sovyetler har· 
ba aürüklendikten aonra sarp de· 
mokraailerinin mütecaYizle aulh ya• 
parak Sovyetleri yalnız bırakmlJ'a • 
caldan hakkmda biç bir teminat 
yoktur. Gerçi Stalin, komiiniat par· 
tiainin kongreainde teca'YÜZe karıı 
komtu devletlere yapılacak Sovyet 
~ardımmdan bahaetıniıti. Fakat 
Stalin aynı zamanda ıu aöaleri de 
aöylemiıti: 

.. At .. ten keatane çekmek için 
batkalan tarafmdaa prOYOke ecU
len bir barba ittiraktea kaçınmalı· 
71z.,. 

lngiltere'nin yaphfl ilk teklifte, 
Sovyetler kendilerine böyle ateıten 
keatane çekmek yuifesiain Yeril• 
mek iatenildifini •adil•. Eaaaa 
Münih'ten beri So...yetler iki sarp 
demokruiaine "Ye tiilhuaa bunlar
dan lnsiltere'ye kartı sücn•it bir 
Yazi,.ette idiler. laıiltere Ye Frama 
Münih'te Çekoalovakya'J• Alman • 
yaya tealim ederken So'Y)'etlerle 
ıörüpniye bile tenezzül etmediler. 
Sovyet hükümeti, bu iki demokrat 
devlete, yapılan itin tehlikeaini an· 
latm.,.a çalqmca, Sovyetlerin bir 
harp proYoke etmek iıtecliiini SÖY· 
lediler. Ve Münih'ten aonra ıerek 
lnsiltere Ye serek Frama artık Al
man,.a'nm prka clofnı döndüfünü 
Ye burada "menfur,, komünizmle 
.. menfur'' fatizmin çarpıprak bi
ribirini yiyeceklerini dütünmekte 
teaelli buldular. 

itte bu aıralardadir ki Sovyetler 
aiyaaı mzi•aya çekilerek kendi 
kendilerini müdafaa edebilecekle • 
rini bütün dÜDJ'•J'• ilan ettiler. Al· 
man1a'nm, o zaman aannedildifi 
sibi, Ukranya maceraama ıiriım• 

GÖBELS DÜNYAYA SORUYOR: 

Biz size ne yaptık! 
Sonra Almanya'nın yaptıklannı 
birer birer anlatmıya baılıyor 

Göbels bir nutkunda da diyor ki: 

'' az kebap yedik!,, 
Az yağ yedik 
hudutlarımızı 

(Baıı l. inci sayfada) 

ve bu suretle 
tahkim ettik 
akhıelime döneceklerini ve Avrupa • 
nın en vahti bir fel&ketten esirıene • 
cetini h&ll kuvetle ümit etme~teyiz. 
Bu huıuıta biz elimizden geleni yap
mak istiyoruz. 

Göbbela'in nutltu 

sa bir ıulh hareketi mi idi? Memel 
topraklan itiraz götürmez bir aurette 
bize ait değil mi idi? lngilterenin, 
Franaa'nın ve bilhaua Amerikanın bu 
menfaat böleelerinde umumiyet iti • 
bariyle ne itleri var? Hiç 1üphesiz bir 
çok itleri ve zorlukları olduğu diğer Berlin, 20 a. a. - Göbbelı, nazi par· 
yerlerde mefiul olsalar daha iyi yap· tiıinin tezahüratı münaıebetiyle Ko
mıı olmazlar mı? Hilen, hiç davet e· lonyada bir nutuk söylemittir: 
dilmedikleri halde Danzig ve koridor Hatip, nazizmin iktıdar mevkiine 
meselesi yüzünden Almanya ile Po • geçtitinden beri vücuda getirdili e • 

seri methüsena etmit ve demittir ki: lonya araaındaki ihtilafa müdahale e· 
diyorlar. Herkes biliyor ki Danzig al· " lngiltere'de bu kadar açık konut· 
mandır ve leh hariciye nazın da bu • mamıza hayret ediyorlar. Bu kadar a
nu itiraf eylemittir. Herkes biliyor ki çık konupbiliyoruz, çünkü üç yıl 
Almanyanın doğu Pruıya ile difer al· kendimizi tereyağından ve etten mah· 
man toprakları araıında irtibata ihti • rum ederek hudutlarımızı muhafaza 
yacı vardır. Londra. Pariı ve Vaıini· eden tahkimatı yaptık. Daha az yağ 
ton'un ıulh imalatçıları müdahale et· ve kebabı yememizden hiç bir kimıe· 
mek iıtemeselerdi, bu iki mesele de ye 'fenalık gelmedi. Dünya ile tama • 
böylece hallolunup gidecekti. Polon- men açık bir surette konupbilmek za. 
ya tahrikitından bahsetmek iıtemiyo- m*nının gelmeıi için top yaptık me • 
ruz. Zira bu meıelede Polonya tali e- seleleri biribiri ardınca hallettik. Bu 
hemiyettedir. Fakat bu taıkınlıklarla çetin bir devre oldu. Veraay muahe • 
mutabık olduklarını bildiren Londra deeini sayfa sayfa yırttıiums .uman 
ve Pariı'in kudl tahrikitı karı11ında Avrupa'da yeni bir vasiyet teHltla et· 

ıuaamayız. Bu tahrikltın hedefi Al • ti.Hatip biraz ötede ıu ıuretle devam 
manyaya çember içine almaktır. Eter 
ditlerimbe kadar ıillhlanmıı olaay • etmittir: 
dık bunlar bizi ne hale getirirlerdi? "Eyl~lde barba dokunarak geçtik. 
Fakat Londra çenbcrcileri bize taar • Bu çok tehlikeli bir teyeli. Riç tüphe
rus ederlene ditlerini eranite çarpa. aiz buı teyler riıke ettik, fakat mu· 
caklardır. Alman orduıu aall yerini vaffakiyet meydandadır." 
terketmiyecektir. Batı hududumuzu Nuır Almanyanın bugünktl Jnıve. 
beton ve çelikten bir kale muhafaza tinden de bahsederek: "İtte bu emnl· 
etmektedir. Bunun için Londranın ta· yet haçuı içindedir ki, Hitler Damlı 
aavvur ettifi çenberleme bizi korku • meaeleainl orta~ koydu., demittir. 
tamaz. Biz harp ve panik tahrikltçıla- Hatip eaaaen mutlak olan vaziyeti 
rının aklıselimine değil, milletlerin bir kat daha gerginlettirmemek için 
aklııelimine müracaat ediyoruz. Bi- bundan bahaetmiyeceğini aöylemit. fa· 
zim fikrimizce, Avrupa'da harbı iıtil· kat Almanyanın serbest tehir üzerin· 
zam eden hiç bir mesele mevcut olma- deki hakkını teyit eyledikten aonra de
dığını bir kere daha kaydediyoruz. mittir ki: 
Hitler bant iati&'or. Fakat Almanya· .. Demokraıilerin son saat çaldıiı 
nın hayati haklarını teminat altına a- saman bizim kadar nefesleri olacalı • 
lan bir barıt iıtiyor. Çemberciler her nı zannetmiyoruz. Demokrasilerin 18-
ıeye rapen kendi milletlerinin fik • tuıleri zayıftır. Diler milletlerde &i
rini detittirmiye muvaffak oldukları rülen panikten dolayı müteeuifiz. Bu 
takdirde, biz bu milletlere hakild panik bisde mevcut delildir. endip
mücrimlerin kimler oldufunu gi:iate • de olmaklıltmı• için hiç bir sebep 
recetiz. İlk ceza)'\ tüphesls bu mesut yoktur. A~ milleti Hitler'e karii • 
ter çekeceklerdir. Fakat milletlerin körüne itimad edebilir. 

Almanya leh Baldvln hükGmet 

Kont Ciano 

Berlin'de 

Askeri pakt 
Yarın lmıalan1yor 

Roma, 20 a.a. - Kont Ciano, refaka
tinde ıeneral Pariani oldutu halde 
Berlin'e hareket etmittir. Nazır, pa· 
zar günü Berlin'e muvualat edecek· 
tir. 

Kont Ciano ile von Ribbentrop, pa
zartesi sabahı Alman • İtalyan askeri 
paktını imza edeceklerdir. İmzayı mü 
tealrip Kont Ciano, Hitler tarafından 
kabul edilecektir. 

A•ieri palrt 
Pariı, 20 a.a. - Roma'dan Le Jour 

gazetesine bildiriliyor: 
İtalyan • Alman aıkert paktı on ıe· 

nelik olacak ve askeri iıtiıare ve belki 
de daimi askeri iıtipre prensıpını 
koyacaktır. İki kumandanlık yalnız 
umumt bir harp halinde değil, tarafla
rından biri askeri bir harekete ıiritti· 
ti andan itibaren birlewecektir. Bu· 
nunla beraber, tam m&nuiyle "tek ku· 
manda,, meselesinin bertaraf edildifi 
anlatılmaktadır. 

Nihayet, bazı haberlere giSre, taraf
lardan birinin diter bir memleketle gi 
riıeceti bir ihtillf demokrasilerin it
tifak ve ıaranti ıiıtemlerinin faaliye
te geçmesini intaç ettifi takdirde, İ· 
talyan • Alman ittifakı otomatik bir 
ıurette tatbik nhuına geçecektir. 

Ma-'ini'nin nutlm 

Roma, 20 LL - Muaolini Coni'de 
ıöylediği bir nutukta İtalyan • Al· 
man paktının pazarteai pnti imzala· 
TtaC&ğını bildirmit ve demittir ki: 

.. Bu ıuretle, hiç kimsenin hiç bir 
ıey yapamıyacatı 150 milyonluk bir 
kütle vücuda gelecektir. Bu kütle li· 
IWariyle ve inunlariyle aulh iıtiyor. 
Fakat mubafualclr ve mürteci demok 
ruiler önüne seçllmes ytirilytifümU· 
zemini olmıya tetebbilı ettikleri tak
dirde bu ıulhu onlara cebren•kabul et· 
tirmiye de hazırdır.,, 

Japonya ittifaka girecek mi? 
Tokyo, 20 a.a. - Buıün aut 14.30 

da kabine toplantısının aonunda netr•· 
dilen kısa bir teblifde, Avrupa vuiye 
ti karfııında Japonya'nın takip ede
cefi ıiyuet huıuıunda tam bir muta· 
bakat hasıl olduğu bildirilmektedir. 

Japon hükümetinin kararı Roma ve 
Berlin'e bildirileceğinden ve bu hu
ıuıta her halde müzakereler yapılma· 
ıı llzım geleceğinden 22 mayııtı İtal
yan • Alman ittifakının imzası mera
ıimine Japonya'nın filen ittirlk ede
bilmesine ihtimal verilmiyor. 

Mamafih Almanya ve İtalya, ittifa
kın imzasından evet Japonya'nın va· 
ziyetinden haberdar edileceklerin
den mezkilr ittifakı tu veya bu ıuretle 
Jaeonya'nın da iltihakına imldn vere
cek bir tarzda tanzim edeceklerdir. 

Hollanda Kırall~esl 
Bel~lka'ya gidiyor 

meaİ de SoYyet)erin kendi kuvet)erİ hudutlar1nı slyasetlhl 
hakkmdaki bu itimadlannm ,.erin· Brükael, 20 a.a. _ Holan<U kırali • 
de olduiunu söatermittir. Otoriter çeai Vilhelmine, üç pn ıürecek olan 

devletler komünistlik üaerine ... • tahk'ım ediyor tasvip ediyor resmi bir ziyarette bulunmak üzere 
dıracaklan yerde biri Franaa'am salı günü buraya ıetecektir. 
imparatorluiu, diieri de lnsiltere- B · '- J Le 

O d b t Londra. 20 a.L _ Muhafuaklrlar u zıyaret, ıeçen sene aıra o-
nin hayati menfaatleri ile alakalı Berlln, 20 a.L - r u mat ua tU· ı ı da' 

Vod 1 b gü V··1k· lı"derı· eıkı" '-··-kı"l Lort Baldvin bu po t tarafından Ho an ya yapılan 
.. halara dotru ;yürüyünce, iki de- beıi albay Von e u n ° ı • ~ re • · b" kabel mahi 
mokrat devlet: ıer Beobahter ıazetesine yazdıtı bit akpm Verceatet'de taylediti bir nu- . anu zıyarete ~r mu . e ye-

, p ı il tut-.- hü'-n-etin 11·va-tinl tamUDiy· tınde tellk. ki edil.mektedır.. Bununla _ Yaasm Yari makalede Almanyan ın o onya e .. ..., &\Ull J-- berabe n •• ı.~ 1 1 • .:ı- k f tt"k le taavı"p etmekte oldu.ıır..u taylemit r, diplomatık m .. ,,_..t er beyne 
di•e bai---• hatladılar. Ve olan ademi tecav&u pa tını eame ı ... ·1 1 d la . 1 "k" mi ı ··-ı h d 1 d "hti t ve demittir ki • mı e vuiyet o yıııy e ı ı me e. 

bir kaç hafta nel hiç de kıymet Ye ten aonra prk u ut arın a 1 Uya .. : '-
1 

ketin biribirine daha ziyade yaklat-
ehemiyet Yermedikleri Sovyetleri tedbirleri aldıfını ve bir takım m 1 • Meml~ketımiz m1Jcul heraeı e malc iıtedikleri ve buı mahfillerin 
yardıma daTet ettiler. Fakat daYet tahkem hatlar vücuda getirditini yu· akıllıca görütmele büırdır. Fakat Hollanda ile Belçika aruında aıkerl 
yukarda izah edilen mahi1ette Y•· maktadır. ~~ularına kartı zorbalık ya!~r~ bir it birliii yapılmuına taraftar ol· 
pıldıfma ıöre, bihakkm SoVJ'etle • Albay Vodel'in verdiii malam.ta ıö ııtıyenlere de kartı dunmya -· duklarının sö lendiii tU ıırada bu zi. 
rin ıüphelerini celbetti. Bununla re ps-ki Pruıya daha timdiden battan lanmııtır. yarete huauıf bir ehemiyet atfetmek· 
beraber, Sovyet hük&meti lnailte • bap bir kale haline ıelmit bulunmak· Şuna katiyetle eminim ki, naayo- tedirler. 
re ile Frama'Ja tecavüzü önle- tadır. nal IOlyaliıt ve fqiıt ideoloji milte· 
mek için derhal itbirliii yaprlmaar· Şark mıntakaıı da eayet kısa bir sa auıplan deııile1rilecelder mUlteana 
Dl teklif etti. So.,.et •ek•ifinin insi- mandamanda garp huduttan derece • olmak üzere dUnyada hiç bir fert bar· Veteriner talebeslnln 
liz teklifinden farkı ıu noktadadır ıinde tahkim edilmit olacaktır. Ku • bi iıtemiyor. Eter nuyonal 101ya· 
ki, Sovyetler, derhal iıbirliti yapıl· vetli etütler Silezyadan .ite koyu~mu9 liıt ve fatiı\ rüesa kuvete müracaata 
muma taraftardırlar. lasilizler bulunuyorlar. Otostrad ınpıı ekıple: karar verecek olurlaru bütün dünya 
iae, ilk tektifleriade, itbirlifiae ya- leri de prp hudutlarından oldufu rı memleketlerinin takbihine ulnya· vedi toplantısı 
DafJDamıflanlır. Bir defa harp bi buralarda çalıttınlacaktır. c:aklardır. Bu. hiç kiımenin !llukave· 
batlana. aia de arkamad- pli • met edemiyeceli bir tuyiktir. Bu Ytikaek ziraat enıtitillti veteriner 
niz demitlerdir. Harp bafl•chktan lbmadır. Demek olu.tor ki lasilt .. mukavemeti Napolyon bile eBatere· fakültesi ton 11nıf talebeıi dün gece 
sonra yalna bıralulmalan ihtimali- re Ye Fraaaa, So'Yyetlerle bqiia it- memittir ve Napolyonun ~vaf fak o• Baraj pzinoıunda bir vecit toplantı· 
ni ileri ıürünce, Frama'am buna tifak akdetmekten çekiniyorlar. lamadıtı yerde hiç bir fert muvaffak ıı tertip etmiJ1erdir. Gece yarııına 
bir çare buldui• Ye lnsiltere'nin Fakat harp çıkana ittifak akdet • olamu." kadar nete içinde devam eden bu 
de bunu kabulü aö:rlenmektedir. mek için ıimdiden tet.hhüt altına Baldvin, Hitler ıibi mahir bir ıi· toplantıda Ziraat Vekilimi• B. M\.\h • 
Şöyle ki: Harp yaziyeti haul olup ıirmiye razıdırlar. Bu teklifteki yuet adamının böyle bir hataya dü • liı Erkmen, enstitünün profesörleri 
da So.,.etler bu harba ittirak ettik- büyük mantıkaızlrk ıundadır ki, in- ıebileceiini katiyen nnnetmeditini ve birçok ıtlzide dlvetli hazır bulun· 
leri takdirde Jnsiltere Ye Fransa, sil tere hükümeti, harp halinde söylemit ve nihayet ve belki de pek muttur. Gençler tarafından memleket 
SoVJ'etlerle itltirHii yapmaJ'I Ye ay- Sovyetlerle ittifak akdetmiye hazırlyakında Almanya n ltalya da dahil oyunları oynanmıt. prkılar okun· 
n aalh imaalam•ırnaJ'I buaünden olmakla beraber, barba mani ol· olmak üzere btlttin dünya balkının mut profesörlere ıUrpnzli hediyeler 
bbal etmektedir)•. lıte aon teklif mak için busünden böyle ltir mü- htianüniyetinin kantıkhk unıurlan· dalıtılmııtır. Gece yarı11 dtvetliler 
iN imit- a- pek kanpk bir DaMbete ıirifmiye razı defilclir. na galebe çalacap bnMtini uhar ey· huıuıi otobüalerle tchre avdet etmit 

• A. • ESMER ıİemittir. !erdir. 
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ISTA•Ul 
CUMHURİYET 

Bir cevap 
Nadır Nadi, buıunkü baı makalesini, 

Türk - lnciliz anlqmaıından aonra, Al· 
man matbuatının hakkımızda kullandııı 
liaanm tenkidine tahsis etmekte ve bu 
liunın, Turk • Alman d09tluiunu koru
mali iıtıyenler hesabına hıç de ıamıd ve
ric.i bir mahiyet taıımadıiını aöyliyerek 
bu ribi yazılara cevap vermek milli va. 
karımıza yakıtmıyacak bır hareket ol
malda beraber, anlapnayı Balkan pak
tına dahil doıtlarımız aleyhıne yapılmıı 
ribi soıtermek iıtiyen bazı yazıları da 
ıukiitla karıılamayı doiru bulmadıiını 
illve ettıkten aonra, Turk • lnııliz an
laımaaının Balkanlılar jçın zararlı de
iil faydalı olduıunu izah etmektedir. 

Ablay denize inerken 
Nalına mıhına sütunu muharriri, dun

ku 19 may11 ııinü, İltan bul teraaneainde 
yeni bir harp ıemiılnln denıze ınmesı 
hldııeaıni hayatının en mesut ıunlerın
den birı olarak tavıif ettikten aonra A
tılay ıemiıının ıerçi yuzde :yuz tur«' ıe
mııi olmadıimı, ıçınde alman ııçılerının 
de çalıttıiını, fakat bu ıllr ıemılerin bi
zım ıçın ameli bir darahane vuıfeaı ıo
recetınl izah ediyor ve A.tılay'ın denıze 
atılııı türle denizciliii için çok mesut bır 
bldiıedır diyor. 

Almanya'nın son harp 
hazırbklan 

TAN -
M. Zekeriya Sertel, baı makalesinde, 

Hitler'in kavram i•l.mli eserinde izah et
titi haricl ııyaıetin askeri kısmının tar· 
zı tatbiki hakkında çıkan bir eserden 
bahsederek, bu eserde teferruatı yazılan 
protramm birinci kısmı bıtip ıkıncı kıs
mına hazırlanıldıimı ve sulhu kurtara
cak olan imilın demokruilerin muvaffa
Jı:iyeti oldutunu ıoyluyor. 

19m&JJ• 
Sabiha~ekerıya Sertel, Göniıler sü

tununda, 19 mayıs tarihinin Ataturk'un 
Samaun'a ayak baıtıiı.,1atıll altına ııren 
toprakları kurtarmak ıçin pliınnı tatbı
ka ciriıtıii ılk ciin oldusunu ızah ede
rek, Ataturk'un kendıaa ıçin buyülı: kıy
metler taııyan bu ıünu ıençlık bayramı 
ile bırlettıririten, onu ıençlere emanet 
etmeci daha emnıyetlı bulduıunu aoylu
yor ve dünkü meraaıme ait intibaları 
kaydedıyor. 

VAIİJ 
Türle anJ-.nau Balkan 
antantınr bozdu mu ? 

Asan Ua bu baı IMkal.mde Tilrit • 
İnailiz anlaemaamm Balkan antantmı 
bozduiu yolundaki alman ve italyan 
propaıanduma mukabele ederek anıa1• 
manın"Akdcniz ıtatukosunu b~zmağa 
d~ıl .b~li.lti• muhafazaya matuf olan ma
hıyetillj tebartb ettiri10r •e Tiıir • ı.. 
sfU. anJa.,....ınm Bdıaa atuatmı bo
mp boanuıcbirm tQin •uifealnln ne Ro
ma ne de Berlin hWriimetlerine ait ol
madıfmı, bu huuata karar vermek sall
hiyetı sadece Balkan antantı konseyine 
ait buluncfuiunu aoylüyor. 

••• 
Bu&iinlrii cazeteler, ıençlik ve •Por 

ba~ma ait r~im v.e taf~llttan batb, 
Atılay ın ~enıze ındınlmesıne ait yazıla
ra ve reaımlere futa yer vermitler ve 
makaleleriyle fıkralannm çofunu Ahmet 
Aia~ilun1111 vefatı hidİHaiae hurotnıit
lerdir. 

Kıymetli mütefekkir 

Ağaoilunun cenazesi 
dün törenle kaldırıldı 

(Bqı 1. iacl ayf Mla) 

du. Saat 12.30 da namuı kılındıktan 
aonra cenaze gene eller üıttinde Feri
köy kabriıtanına kadar ıöttirüldü. Ve 
orada hanrlanan medfenine göz yq -
lan aruında indirildi. 

Dini meraaimden aonra aralarında 
doktor, edip ve profesör olmak üzere ı 
bir çok hatipler, büyük ttirk aliminin 
idealiıt ruhunun bu memlekette ya • 
rattıit büyük Türklük cereyanlarının 
deleri etrafında söz söylediler ve mil
tef ekldr m.il~ici Ağaoğlunun yübek 
meziyetlerını heyecanlı sözlerle aena 
ettiler. 

Suni bir göl 
Novi, 20 LL - Burada ıunl bir 

göl vücuda getirilmeıine karar veril
mittir. Göl, 80 metre yübeklifinde 
bir set vuıtaıiyle Borbera nehrinden 
ıu alacütır. Bu ıöl, deniz tayyarele
ri için bir üı vuif eainı ıörecek, aynı 
~da ıuıuzluktan dolayı pek 
milnbit olmıyan 25.000 hektar ıenitli 
tinde bir araziyi ıulayacaktır. 

X Bordo, - Gironda tezılhtann • 
da iııp edilen 1.800 tonluk .. Lanlque
net" muhribi bueün denize indirilmit 
tir. 

X Londra - "İmparatorluk havacı
lık &ünü" bütün lnailtere'de büyük 
meruimle tetit edilmittir. Her tipte 
5.000 i mütecavb ta)'1Ue11 ihtift e-

•.a . .111 atbuat SerYısi 

19 Mayıı. 

19 Mayıı'ın 20 inci 
yıl dönümünde. 

AK~AM 

HABER 

Suad Dervı,, bu baıhkh maka es de 
20 yaıına ginnıı ve artık r şd t 
etmıı olan bu neslın Ataturk - İsmet fno
nu devrı nealının, bu m ilet tar nde b • 
ribırine baihyan nesıller ıçı de en yı ı· 
lenmiı madenden bir halka old u u b • 
lıyoruz ve eier ıun ıel nıe ke ne d • 
ıen vazifeyi turk tarıh nın en e efl ı • 
faaına yazdıracak bır varlık go terece ı
ne emıniz, diyor. 

SON IlLGRAF 
Yanbı )'Gldan yürüyorlar. 

Ethem hzet Benıce, bu makalesınde, 
aım.n matbuatının yanlıı ve haksı r 
manevra yoluna aaptıiını, Turk - 1ntılız 
itillfmın mutearrız ve mutecav z e • 
ler onüne en biiyuk bır ıed g çıkıver
meaının dunya ıulhunu saflam a tırd ı 
kadar bazı menfaat hesap arını da alt t 
etmlı oldugunu yazdıktan ıonrş ıoyle 
dıyor : 

İnıılız Baıvekilinin Turkiye den bah
ıederken "buyuk ve erkek mıllet deme
ıı bıle Balkanlar dlvaaı ve Alm nya kar
ııımd&ki hattı hareketımızı ı ah ede 

YENİ SABAH 
Zaruri neticeye doğnı 
Huaeyın Cahıt Yalçın ortalıkta mev. 

cut roze çarpan ıukiiııetın da mı olac 
na ınanmamakla beraber ıst b le da 
emniyetli bir •ozle bakmalı: m mkun o -
dujunu, zaten böyle buhran ı aman r
da her seçen (iinun sulh ve u "'18 he
ubma kQdedilm•ı llzım •eldı ını ı y. 
JecSHrtea sonra, Avrupa vazıyetını mut • 
J.ıa ederek ilk panık dakıkalannda a a 
selen •ahım ihtımallerin tahakkuk etme
dıtini, •:mı zamanda Balkan bırlıi n 11 
de bu çetin imtihandan muvaffalciyet e 
ı~çmiı olduiunu izah edıyor ve Turlı: ye. 
nın vanyetındcki emn1yctı ve kuvetı 
tebarü ettirerek, netıceyı bqfiııkfl çıJ. 
Pli kotao1111 devam edemıyecet , eveli 
mllnrer dnletlerintn solukları kesılece• 
ti teklinde cöetenyor ve • ya harp ya 
aılAhlan azaltma ve anlatma, bunun ıkısı 
ortası yok,, dıyor. 

Muvaffak olacağız 
Her sabah ıiitununda Cemalettın Sa

raçoflu, Atılay denızaltı ıemııının de
nize indirilmesi munasebetiyle yazdırı 
bu fıkrada, bu hidııenin az zamanda hız
lı adanlarla katettıiımız yolun uzunlu
iunu ıoıterdıiıni bir muddet sonra iz. 
mit tenaııemızde torpido muhrıpleri, 
kruvazorler bale yapacaiıımzı ve mUYaf· 
falı: olacacıınızı aoyluyor. 

Harp Okulunda 
A falürk heykeli 

Genç heykeltraıtarımızdan Kenan 
Yontucunun Harp okulu içın bır ae
nedenberi çalıtarak hazırladıgı Ata
türk irpt ibideai meraaimle açılmı • 
tır. Eser rozetlerden bırinde Ataturk
ten alınan ilhamla bir aubayın prdu 
iltihakını ve kumandaya geçi§inı dı
ter rozette harpte genç bir subayın 
fedakirlığını gösterm ktedır. Yuka
ndaki resimde dünku t renden bır ın· 
tıba görüyorıunw:. 

den 78 hava meydanı bugun halka a
çılau~ır. 

X Budape§te - Naibin kuçuk oğlu 
Nik6la Horti. Macui tan'ın Rıo-De 
aneiro Orta elçilifine tayin edilmıı • 
tir. 
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GENÇLİK ve SPOR BAYRAMI 

Bütün yurtta parlak 
tezahüratla kutlandı 

' Erzurum, 20 a.a. - Büyük Atamız'. 
ın Samsun'a çıktıkları günün yıldönü
mü ve gençlik bayramı olan 19 Mayıs 
günü burada büyük tezahüratla kut -
lanmıştır. Bütün Erzurum sabah 9 da 
törenin yapılacağı alanda toplanmış 
bulunuyordu. Bütün kumandanların 

ve mülki, askeri memurinde hazır bu
lunduğu halde merasime istiklil mar
şı ile başlanmış ve bunu valinin genç· 
liğc tebriki takip eylemiştir. Mektep
lilerin beden terbiyesi hareketleri bü
yük bir alaka ve takdirle takip edil -
miş. Erzurumgücü ve ilk okulların da 
iştirakiyle bir geçit resmi yapılmış -
tır. 

Öğleden sonra da lise alanında lise 
takımları arasında da bir futbol maçı 
yapılmıştır. 

1:.'>nya'da 

toplanmış. Söylenen nutuklarla geçit 
resmi ve talebelerin beden hareketleri 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Urla' da ı~ 

Urfa. 20 a a. - Milli tarihimizin 
mesut günlerini açan ve türk milleti· 
nin kurtuluşuna, Türkiye eümhuriye
tinin kuruluıuna ulusal bir başlangıç 
olan 19 Mayıa günü Urfa cümhuriyet 
alanında binlerce halk ve gencin işti -
rakiyle ve çoşkun tezahüratla kutlan -
dı. 

Büyük Şef Atatürk'ün heykeline 
çelenkler kondu ve alandaki mcrasi -
me istiklal marşiyle başlandı. 

Valimiz K. Demirer ve hatipler ta
rafından hitabeler irat edilerek bu gü 
nün tarihi durumu ve iıtiklil savaşı -
nın türk inkilabının büyüklüğü teba -
rüz ettirildi. Gençliğin spor hareketle 

Konya, 20 a.a. - 19 Mayıs günü ve k k . b.. .. k il ri çok güzeldi ve sık sı al ışlandı. 
gençlık bayramı ut~n. 0 . u arın, Halkevi spor kolu tarafından ıpor-
sporcuların ve halkın ıştırakıylc çoş-1 1 d b h Ik . 1 

d V 1
. cu ar a ına u gece a evı sa onun -

kun tezahüratla kutlulan ı. a ı ve - d b. b 1 ·ıd· . . • .. 1.. k k a ır a o ven ı. 
kılı Rıza Tarhan ın oz u nut u, me -
teplilerin muntazam beden hareketle Artvin' de 

Bayan Melek Celal Sofuyu gerek o
kuyucularımız, gerek memleketimizin 
sanat 3.lcmi pek iyi tanır. Arada sıra· 
da makalelerini bastığımız bayan Me
lek Celal, muhtelif resim sergilerinde 
teşhir ettiği tabloları ve heykelleri i
le ve bilhassa geçen sene hattat Ki -ri çok alkışlandı. 

Bugün merasime başlanırken genç
ler Atatürk anıtına müteaddit çelenk
ler konulmuştur. 

Trabzon' da 

Trabzon, 20 a.a. - Bugün yirmi bin 
Trabzonlu iki bin mekteplinin ve 
ıpor gençliğinin idman ve spor hare
ketlerini çoşkun zevk ve takdirle sey 
retti. 

Artvin, 20 a.a. - Artvin'dc gençlik mil Akdik hakkındaki pek özenli csc
vc spor bayramı parlak bir surette ri ile kültür hayatımızın seçkin bir 
kutlanmıştır. Saat 10 da spor sahasın- siması olmuştur. Ebedi Şefimiz Ata • 
da birleşmiş olan binlerce halkın ha - türk'ün ölümü üzerine türk kadınlığı
rarctli alkııtarı arasında vali Kadri nın vefalı ve müncvvcı . duygularını 
Uçak ve kültür direktörü tarafından tecessüm ettirmek üzere sanatkarımı
bu günün kutsiyeti hakkında söylev - zın bizzat vücuda geirdiği madalya, 
!er verilmiştir. estetik itibariyle pek değerli olduğu 

Geçit resmini müteakip çok güzel i ve meşhur Hcykcltraş Poisson'un bü • 
bir şekilde cimnastik ve sai'. spor ha· yük ta~~irini kaza~d~ğı için ?•r iki 
rckctleri yapılmıştır. Mcrat1mc başla· cephcsının de rcsmını ncgrcdıyoruz. 
nırken gençlik ve halk milli Şef'in i- Bu eser yalnız sanatkarın maharetini 
zinden yürüyeceklerine ant içmişler- değil, türk kadınlığının ileri duygu -
dir. tarını da pek iyi tebarüz ettirdiğini 

Tekirdağ' da 

Cümhuriyct meydanında başlıyan 

bu gençlik şenliği üç saat devam et -
ti ve vali Refik Karaltan bu büyük 
bayramı yaratan Ebedi Şef Atatürk'
ün büyük tarihi hizmetlerini canlan -
dıran ve İnônün'c karşı sarsılmaz bağ Tekirdağ, 20 a.a. - Türklüğü haya· 
lılığımızı tekrar eden heyecanlı hita • ta kavuşıuran 19 May11 günü Tekirda 
besi bütün sahayı dolduran halkın ve ğın'da hakiki bir mutluluğun sevinci 
gençliğin tezahüratiylc ılandı. 1 il.• kutlanmıştır. Saat 9 dan itibaren 

Gençler Atasının ve ılli Şef'in i- bınlerce halk, subaylar, ve memurlar, 
zinde heyecan ve kuvcti} e yürüyecc- aporcu gençler bütün okullar Atatürk 

görmekten çok sevindik. Ve madalya
nın teksir edilerek kız enstitülerinde 
mükafat olarak dahi verilebileceğini 

düşündük. Bayan Melek Celal Sofu'
Yi.. samimiyetle tebrik ederiz. 

Samsun sergisi 
ğinc ant içti. Bayramda hrimizdcki heykeli önünde toplanmışlardır. Saat Samsun, 20 a.a. - Samsun beşinci 
konsoloslar orman fakülte inin türk 1 tam 10 da vali ve tümen K. mcvkilcri- yerli mallar sergisi bugün törenle a -
ecnebi profesörleri ve talrbeleri de bu ne gclm!ş ve iıti~lil mar~i~le bayrağı çıldı. Vali Fuat Tuksal kısa bir söy· 
lunuyorlardı. Gençliğin bu bayram mız çckılerek selam rcsmı ıfa olun - !evi müteakip kordcliyı keserek acr • 
münasebetiyle yaptığı jimnastik hare muştur. Bunu takiben Ebedi Şef'in. giyi açtı ve sergideki pavyonları gez-
keti herke• tarafından. yra.nlı.kla heykeline. müteaddit çelenkler kon • d\lcr. Yerli mtt\\ atan blr çok mUes· 

seyredildi. muştur. sese sergiye iştirak etmiş bulunmak-
Hatiplerin heyecanlı sözleri bu gü- tadır. 

nün kutaallığını belirttikten ıonra şi-
U9ak, 20 a.a. - 19 Mayı günü ve 

gençlik bayramı burada bü k teza -

hüratla kutlandı Merasime, mektep -

irler okunmu:ıtur. Bundan ıonra her · 
kes yürüyüş kolu nizamında Ebedi 
Şef'in anıtı önünde saygı geçidi yap -
m11t1r. 

önyndcn bir geçit resmi yapmıştır. 

Gtçit resminden sonra mekteplerimiz 
beden hareketleri yapmışlardır. Ha -
tipler söyledikleri nutuklarda bu mes
ut günün önemini belirtmi1lerdir. 

Çorwn'da 

Üç şehir atletizm 
müsobakalar1 

Birinci gün bir Türkiye 

rekoru kırıldı 
İstanbul, 19 (Telefonla) - Ankara, 

İstanbul ve İzmir atletleri ara11nda 
19 Mayıs spor ve gençlik bayramı do
Jayısile tertip edilen üç şehir atletizm 
müsabakaları dün Fenerbahçe stadın· 
da binlerce seyirci önünde ve büyük 
bir intizam içinde yapılmıştır. 

Beynelmilel atletizm müsabakaları
na iştirak etmek üzere Mısıra giden 
birinci sınıf bazı atletlerin girmediği 
bu karşılaşmalar ümidin fevkinde 
zevkli cereyan etmiş ve uzun atlama -
da yeni bir istidad olan Muzaffer ta -
rafından bir de Türkiye rekoru kırıl
mıştır. Senelerden beri yedi metreye 
ulaşamıyan atletler dün ilk defa ola -
rak yedi metre on santim atlamak 
muvaffakiyetini göstermişlerdir. 

Müsabakalara bugün gene Fener -
bahçe stadında devam edilecek ve ne· 
ticclcr belJi olacaktır. Dünkü karşı -
Jaşmalarda alınan dereceleri bildiri -
yoruz. 

100 metre: 
1 İrfan İstanbul 11.3/ 10, 2 Cemil İz

mir, 3 Vcdad İstanbul, 
400 metre: 

Karaya oturan bir 
gemi kurfarlldı 

İstanbul, 29 a.a. - Gemi kurtarma 
şirketinden bildirilmiştir: 

Köstcncc'dcn Stcttin'c giderken 
sis yüzünden Şarköy civarında İnce
burun'da ehemiyetli derecede karaya 
oturan 9.000 ton tayyare benzini ha
muleli alman bandıralı .. Mittclmeer" 
vapuru, Türk gemi kurtarma müesse
sesinin Alemdar, Hora ve Saroı kur· 
tarma gemilerinin bir haftalık geceli 
gündüzlü mesaisiyle bu sabah kurta 
rılmış ve Şarköy'c getirilmiştir. Ge
minin hamulesinin tayyare benzini 
olmaıı ve hararetin bugünlerde fazla 
bulunması dolayısiyle büyük bir teh
like atlatılmış ve geminin sığlıklar 

üzerinde oturması kurtarma ameliye
sini ehemiyetleştirmittir. Gemi ve 
hamulenin kıymeti 600.000 türk lira
sı tahmin edilmektedir. 

Bir ada kayboluyor 

(_R_A_o_ v_o_) 
TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postaları 
TÜRKİYE R•dyosu - ANKARA Radyosu 

DALGA UZUNLUGU 

1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
19.74 m. 15195 Ku./ 20 Kw. T. A. Q. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 K•. T. A. P. 

ANKARA 

PAZAR 21. 5. 939 
lZ.30 Program. 
12.3S Muzik (kuçi.ık orkestra - Şef: Ne· 

cip Aşkın) ı. Lindner - Şarap jJihı 
Baküı serefinc dans - 2. Carı Ryda
hl • M. elodi - 3. Lehar - Götterıat· 
tc operetinden potpuri. 

13.00 Memleket saat ayarı, ajans ve me
teoroloji haberleri. 

13.lS Müzik (Küçük orkestra.· Şef: Ne
cip A kın) devam ı. Hannı Löhr -
Büyük vals - 2. Carlo Thomıen -
Dua - 3. Winkler - Donna Chiquita. 
(İspanyol üvcrturü). 

13.SO - 14.30 Türk müziil 1. Hicaz pe~re
vi - 2. Şerif lçli'nin bicaı ıarkı : 
(Derdimi ummana döktüm) - 3. 
Ş'Ckip Memduh'un hicaz ıarkı : 
(Mahvolsun o talih) - 4. Udi Fah
ri'nin hicaz şarkı : (Bahar olu Çe
menzar .. ) - 5. . . . • . . : (Tak
sim) - 6. Halk türküsü : (İnce ça-

Manil, 20 a.a. _ Nüfuıu 4.000 ki'lli yır biçilirmi) - 7. Karıcıvır türkü: 
::ı (Benliyi aldım kaçaktan) - 8. Sas 

ve genişliği 15 kilometre murabbaı o- ıemaisi. 
lan Büyük Okyanust'a Manil'in 100 15.30 Milli kiline müsabakaları (19 Mayıo 
mil cenubunda kiin Ytşilada vuku- 'tadından naklen). 

11.30 Proiram. 
bulan zelzeleler dolayısiylc kaybol- l?.3, Müzik (pnar çayı) Pi. 
mak üzeredir. 18.15 Çocuk saati. 

1 Cemal İstanbul 53 8/ 10, 
Ankara, 3 Zara İstanbul. 
110 manialı: 

Adanın sakinleri ufak sandallara 18·45 Müzik (Şen oda miııiii: İbrahim 
Ozıür ve Atet bOcekleri). 

2 Nuri binerek civardaki adalara iltica et· 19.15 Türk müziii (Fasıl heyeti). 

1 Vasfi İstanbul 16. 1/ 10, 2 Suha 
İzmir, 3 Yavru İstanbul. 
1500 metre: 

1 Adnan Ankara 4. 18. 4/ 10, 2 Hüse
yin İstanbul, 3 İbrahim İstanbul. 

4X400 bayrak: 
1 İstanbul takımı (Zara, Galip. Ha· 

na, Firuzan) 3. 39. 8 110, 2 Ankara ta
kımı, 3 İzmir takımı. 

Yüksek: 
1 Süı:eyya İstanbul 

Ankara 1. 77, 
!. 81, 2 Jerfi 

Gülle: · 
1 Arat İstanbul 13.22, 2 Şerif İs • 

tanbul, 3 Suha İzmir. 

Cirid: 
1 Şerif İstanbul 48.15, 2 Yarat İs -

tanbul 48, 3 Mustafa Ankara. 

Tek adım: 
1 Muaffcr İstanbul 7.10 (yeni Tür

kiye rekoru). 
2 Vakur İzmir 6.80, 3 Ömer Anka-

Birinci günün puan tasnifine göre 
İstanbul 130 puanla birinci, Ankara 
56 puanla ikinci, İzmir 52 puanla Ü· 

çüncüdür. 
ikinci gün 

Atletizm müsabakalarının nihai 

mişlerdir. 20.00 Memleket saat ayarı. ajanı ve me-
teoroloji haberJeri. 

kısmı bugün Kadıköyünde Fenerbab
çe stadında yapılmıştır. 
Alınan teknik neticeler şunlardır: 
200 metre - birinci İrfan "İstanbul,. 

23, ikinci Muzaffer "İstanbul,, üçün -
CÜ Cemil 0 lzmir,,. 

800 metre - birinci Cemal "İstanbul, 
2, 4, 6, ikinci İbrahim "İstanbul,. U
çüncü Ökkeş "Ankara.,. 

5000 metre - Birinci Hüseyin "İs -
tanbul,. 16, 9/ 4/ 10, ikinci Ali "Anka -
ra 11 Uçüncü Artan "İstanbul,.. 

Üç adım - 141,: 1 Vakur "İzmir,. 54, 
13, ikinci Süreyya "İstanbul,. üçüncü 
Fethi "İzmir". 

Disk • Birinci Arat "İstanbul,. 45, 
38, ikinci Yavru "İstanbul,. üçüncü A· 
tıf "İzmir". 

4 x 400 bayrak - birinci "İstanbul,. 
44, 8/10, ikinci UAnkara", üçüncü 0İı· 
tan bul". 

Sırık atlama .. Muhittin °Ankara,. 
birinci 3,21 metre, ikinci Vicaropulos 
·"1.atanbut,, u un.eu şerır -ı tanbut . ., 

Umumi puan tasnifinde: 
Birinci (İıtanbul) 232 puan, ikinci 

(Ankara) 104 puan, üçüncli (İzmir) 
93 puan. 

Müsabakalardan ıonra galiplere ku
pa ve madalyalar tevzi edilmiştir. 

20.15 Türk milziti 1, Nihavend peırevi 
Osm&Jl beyin - 2. Osman Nihad'ın 
nihavend ıarkt : (ııene bu yıl ada 
ıensiz) - 3. Şemsettin Ziya'nın ıe
tereban sarkı : (Oldu ıep mahmu
run) - 4. Halidun'un suzinak pr .. 
kı : (SOyle ey canan) - 5. Şemıet
tin Ziya'nın hicaz tarkı : (Amlıın 
yar ile) - 6. İsak Varan'ın beateni
gar şarkı : (Gönül ıana çoktan) -
1. Bimen Şen'in bestenigar ıarlcı : 
(Derdimi ummana .. ) - 1. Ştikril 
Osman'ın buselik tarla : (Gönül ha
rareti .. ) - 9. Artakinin nibavend 
_.,rkı : (Koklasam aaçlarıru) - 10. 
Neveser uz semai~i. 

21.00 Ne$eh plıiklar - R. 
21.10 Müı:ik (Riyaseticümhur bandosu .. 

Şef: İh!11n Künçer) 1. Souaa .. Marı 
- 2. J, Strıusı • Cenup .UIIeri val
ıı - 3. Ctzar Franck . Re minör 
ıenfonisınin Lentosu - 4. Korsa
koff · Hint ıarkısr - 5. Tıchai

' kowıky · İtalyan kaprisi. 
22.00 Anadolu ajansı (Spor ıerviıi). 
?2.10 Müzik (Cazhand) Pi. 
22.45 • 23 Son •.janı haberleri ve yarınki 

proğram. 

. 
lzmir Euar•-~'-----İ 

ve İtalya 

liler ile balkın Atatürk anı ına çelenk 
!er koymalariyle başlandı v bu vesile 
ile Ebedi Şcf'c balkın min tini ve 
Milli Şcf'c karşı sarsılmaz ğlılığı -
nı ifade eden heyecanlı nut klar aöy
Jendi Öğleden önce yapılan b r top
lantıyı takiben gençlerden mılteşck • 
kil bir heyet yaşlı sporcular a hasta -
neleri ziyaret eylemişlerdir. Öğleden 
ıonra stadyomda saat 4 de baş ıyarak 
on dokuza kadar devam eden ıpor 

şenlikleri ve eğlenceleri yaı ı 'tıtftır. 

Bu merasime iştirak eden m k .epli -
ler ve ıporcuların hareketleri er ke
ıin takdirini toplamıttır. 

Merasimin öğleden sonraki ikinci 
safhasına deniz kıyısındaki spor saha· 
aında devam edilmiş ve burada on bin 
ki~i toplanmıştır. Okullar, ıpor ku -
Jüplcri, alaylar, avcılar düzgün bir gc 
çit resmi yapmış bunu takip eden jim· 
nastik hareketleri ve sportif oyunlar 
çok alkışlanmıştır. Tekirdağlılara eş
siz bir ıpor günü yaratan bu bayra -
mın gecesi de neşeli ve renkli bir şe· 
kilde kutlanmıştır. 

Çorum, 20 a.a. - Bugün Çorum he· 
yecanlı ve çoşkun gösterilere sahne 
oldu ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
bayramı eski senelere nisbeten çok 
daha alakalı ve geniş ölçüde kutlan - , 
dı. 

' 

İzmir, 20 a.a. - İtalya milli lktıaat 
nezareti harici ticaret enıtitüıü ser • 

gilcr müdürü profesör Mimar Pctro

dante İzmir entrrnasyonal fuarına İ • 

talya hlikümctinin resmen iştiraki do

layısiylc yeni pavyon hakkında etüd· 
!er yapmak üzere şehrimize gelmiş ve 
belediye reisi doktor Behçet Uz'u zi
yaret eylemiştir. 

Kültür parkı tetkik eden profcıör 
gerek parkın ve gerek serginin Avru
pa'da emsaline az tesadüf edilir bir 
tarzda tertip ve tanzim edildiğini ve 
bugünkü vaziyeti itibarile gelecek yıl 
!arda inkişafa daha çok müsait bir 
halde hazırlandığını söylemiştir. Sabahki merasimi müteakip bir hey 

et hastaneleri ve ihtiyar sporcuları zi · 
yaret eylemiştir. 

Daha pek erkenden cümhuriyet ala
nına toplanan binlerce halkın iştira -
kiyle yapılan tezahürata hatipler ta -

• rafından söylenen ve günün büyüklü-
günü ifade eden heyecanlı nutuklar
la başlanmış okulların jimnastik hare
ketlerindeki muvaffakiyetleri sevgi 
ile seyredilmiştir. 

Rize' de Mar~'ta 
Maraş, 20 a.a. - Bugün gençlik ve 

Rize, 20 a.a. - Bugün ıpor ve genç spor bayramına saat 9 da başlanmış -
lik bayramı töreni Rize'dc çok arlak • tır. Spor alanını etrafında binlerce 
bir tarzda yapı!mı9tır. Bütün lk o-I halk toplanmıştı: 

Bayrama iştirak için civar köyler -
den yaya ve atlı olarak yüzlerce köy
lü buraya gelmiş bulunuyorlardı. kullar ve memurlar spor acı ında Bütün okul talebeleri büyüklerin 

İçimizdeki Şeytan 
'Tefrika No: 49=Ya n: Sabahattin Ali 

Omer uzun zaman cev P vermedi. Nihat kendi 
sözlerinin ona tesir ettiiinı zannediyor, halbuki Ö· 
mer bu anda büsbütün b a feyler düıünüyordu. 

"Hakikaten çirkef mah uklarız! Ne yüzle, han
gi cesaretle temiz kalmaktan, kendi dünyamıza çe· 
!.ilmekten bahsediyorum en •. Ben ..• Ne auratla ... 
Sonra bu Nihat neler ywn rtluyor? Onun her saç· 
rralığını bilirdim ama, bu üklük deliti olduğunu 
ıımdi öğreniyorum. Düny ya hükmetmeie hazırla
nıyormuı ! Dunya kim? nden baıka dünya var 
nu? Herkesin bir tek dün} a ı vardır, o da kendisi ... 
Ust tarafiyle alakadar ol ğa bile değmez .• Zeki 
olmak, kuvetli kafa ve bilıı sahibi olmak neye yarı
yor? Bizi istediğimiz saad le götüremedikten son· 
ı·a .•. Zekamız olmasa daha ı i idi. Otlar, hayvanlar, 
bulutlar ve kayalar gibi ya amak bana daha saadet 
verici, daha yorgunlukauz, daha minilr geliyor ... 
Fakat bunları Nihad'a söyl menin faydası yok ••• 
Benden ne istediiini ôireni eve dOneyim ... Macide 
merak ediyordur!" 

Birdenbire yüreği çarpmaia baıladr: 

"Ben ne yaptım? Eyvah ••• Ne utanmaz ve dü • 
tüncesiz adamrm !. •. Beni b kliyen karımı bin türlü 
sefil ıüphelerle ıaıırttım, kendi ruhumun pit taraf
larmdan onu mesul etmeğe kadar vardrm, sonra, 
bir sözle ırönlünü bile almadan bu serseriye uyup 
tekrar drıarı fırladrm. Beni yemeğe bekliyordu.. 

Kınnızı abajürün altında karıı karııya çay içecek
tik .•• Parurzlığrmızdan bahaedip biraz üzülecek, 
biribirimizi avutmağa çahıarak biraz gülü,ecek ve 
Nihayet biribirimize ıarılarak yan aç midelerimiz .. 
le yataia girecektik.. Bütün bunlar Nihad'ın aaç
malannı dinlemekten.. Mağaza camekinlanna 
kurtlar ıribi parhyan ırözlerle bakmaktan ve çılgın
ca arzulann oyuncağı olmaktan iyidir ... Ne iıim var 
benim burada!. •• " 

Nihada döndü : 
"Ben eve dönmeliyim. Macide yemeie bekli -

yor!" dedi. 
Nihat onu kolundan yakaladr: 
"Seıi benim en iyi arkadaıımıın, Ömer!" dedi. 

"later fikirlerimi kabul et, ister etme, bana yardun 
etmeliıin ... Bize para lizrm J 0 

"Delirdin mi? Benim para bulabileceiimi nurl 
tahmin edebilirain? Sonra bu parayı nereye sarfe
decekaiııiz ?" 

"O kadar derin sorma .. Yalnız ten de biliyorsun 
ki, bir ta~un mecmualar ve ufak tefek de olsa ki
taplar neırediyoruz ••. Gençlik bizimle beraber, fa
kat fakir 1 Çok kere bu kitapları bedava vermeğe 
mecbur oluyoruz.. Mecmualar ayda hiç olmaza& 
bir kaç yÜz lira eritiyor •• Halbuki sutamayız .•• Düı
manlarrmız var, onlan cevapaız bırakamayız ••• in
saniyet, hak, adalet gibi sözlerle gençliği zehirle -
mek iatiyen cereyanlarla mücadeleye mecburuz ••• 
Bunlarm hepai para ile olur •• Sen bize para bulabi

lirain ••• " 
Ömer onun IÖzünü keati: 
"Bir türü mecmua çrkardığrnızm farkındayrm ••• 

Bereket venin ben aranızdan ayrıldım. Fakat et -
rafına topladığın o biçare delikanlılar, imzalarmı 

\ 

Bir tayyareci kayboldu 

lıtanbul'da üç ıehir atletizm müsabakalarına İftiralı 
etlen atletlerden bazıları 

Stokholm, 20 a.a. - Terre - Neuve
dcn İsveç'e doğru Atlantik aşırı bir 
sefere çıkmış olan tayyareci Charles 
Backman, kaybolmuştur. Tayyareci -
nin bir kazaya kurban gittiği zanne
dilmektedir. 

matbu olarak görebilmek için babalarından aydan 
aya gelen bir kaç kuruıu ıana memnuniyetle verir
ler! Ne diye baıka yerlere baı vuruyoraun ... " 

"Brrak ırevezeliği .• Harçlıktan arttırma para ile 
ciddi it yürümez.u" . 

Biraz durdu, aonra karar vererek Omer'i omu• 
zundan yakaladı: 

"Şu senin veznedar bize para bulabilir?" 
''Kaçıkl" 

"O bize para tedarik edebilir ••• Hem de iıtediii· 
mia kadar ... Beı yÜa lira .. Bin lira ••• " 

"Hemen yann arzunuzu kendiıine töylerim ..• 
Bankadan alır, iıtediğiniz yere bırakır •• Yalnız teh
dit mektubunu yazıp bana •erin .•• " 

"Ne zannettin ya? Elbetta tehdit edecektin ... 
Onun için büyük bir fedakarlık detil ki .• Ha iki yüz 
lira, ha iki bin lira •• Hepai ihtilat, hepai ayni ceza ..• 
Vazifetinde kaldriı kardrr •• Böyle ıeyler hazan ae
nelerce, hazan hiç meydana çrkmıyabilir... Fakat 
biz onu ihbar edersek derhal gider. Anlıyor mu
sun? Bu fena bir hareket değildir.. Çünkü kendi 
ıahsi menfaatimiz İçin yapmıyorus •• Bunu idi aoy• 
gunculukla karııtıracak kadar aeraem deiilain har 
halde •• Unutma ki, biz yükııek bir ıraye için nııta 
bulmağa çalıııyoruz, kend{ idi ihtiyaçlamnız için 
mendil, çorap çalmıyoruz!" 

Ömer birdenbire tap tarı keıilerek arkadaırnr 
yakaladı. Caddenin ıtıkları alımda parlıyan yüzü
nü ona yaklaıtmp gözlerinin içine bakarak sor
du: 

"Nereden biliyorawı? Rezil •• Ne zamandanberi 
benim peıimdesin? Anlatıldı •• Sen veznedarr değil, 
beni tehdit etmek niyetindetinJ., Ama yağına 

yok! ..• " 

Nihat ıaıkın bir halde durakladı ve ıap sarı 
yüzü ani tekilde terlere gömülen Ömer'e baktı: 

"itiraf ederim ki ıu anda aeni anlamıyorum •.• 
Şimdi ben torayım: Haıta mııın ?" 

Ömer gözlerini yere indirdi: 
"Bırak beni ••• Hastayım ... Eve döneceğim!" di· 

ye homurdandr. 
Nihat iarar etmedi. Arkadaıının hali onu kor

kutmuıtu.. Sadece: 
"Sözlerimi unutma, üzerinde düıün !.. Hayatta 

kendine layik olan mevkii almak için her türlü ça
reye baı vurmak meıriidur. Modası geçmit ahlak 
kaidelerini unut I ••• " Dedi ve elini uzatmadan ayrıl
dı. 

Ömer bir müddet onu arkasından ıeyretti. Beı 
on adım Herdeki kahvelerden birine girdifini gôr
dü. Orada camek&nın arkasında oturan kır aaçh bir 
adam derhal yerinden kalkarak Nihad'i karııladr 
ve kendi maıaaına çaıiırdı. 

Ömer bu adamın, bir müddettenberi Nihad'la 
11kı fıkı ahbaplık eden mahud tatar ıuratlı herif ol
dufunu ırördü. Geçenlerde bir yerde iamini de tÖY· 
lemiılerdi, fakat fU anda hatırlayamıyordu.. Onu 
yakmdan tanıyan biri, umumi harpten ıonra dün
yanın muhtelif yerlerinde teıekkül eden ve bir kaç 
ay veya bir kaç sene ıonra batan küçük ve uydur
ma de•letlerden birinde reislik yahut nazırlık yap
trğmı ve o zamandanberi sergüzeıtler içinde ıurda 
burda dolaıtıiını anlatmııtı. Ömer Nihad'in bu a
damla ne alıt veriıi olabileceiini düıünerek evin 
yolunu tuttu.. 
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(Sonu IJtır) 



!t - 5 - 1939 

19 mayıs 1919 un ylldönümüncle 

EBED/ŞEF 
ATATÜRK 

(Başı 1 inci sayfada) ı osmanlı imparatorluğunun son ordu -
me kaynağıdır. !arının felaketini tadil eden ordular 

Cümhuriyet Halk Partisi ve hükü - kumandanı Mustafa Kemal!.. 
meti; 19 mayıs gününü spor ve genç
lik bayramı yapmakla bir başlangıcı 
bir nihayctsizliğc ulaıtırmıı. Atatürk 
ruh ve manasını ve yer yüzünde. sat· 
vetli bir türk alemini dünyanın ömrü 
ile ömürlemek gayesini meydana ge -
tirıniJtir. 

Tarihi ele alalım· Türkün doğuıun· 
dan baJlıyarak bir zamanlar dünyaya 
hilı:im olduğu devri hatırlıyalım. Son· 
ra 16 ıncı asırdanberi tedricen gerile -

•ye gerileye, küçüle küçüle geçirdiği 
devirleri dütünelim. Her ikisindeki a· 
milleri biribirine vuralım ve nihayet 
yer yüzünde varlık diye kalabilmiş o
lan bir garp türklcrinin büyük harp
ten sonra Mondros mütarekenamesiy
le düştüğü hazin vaziyete gelelim. BÜ· 
tün bunları bir lahza bir ıirtema şeridi 
gibi kafamızın içinde çevirip gözümü
zün önünden geçirelim ve sonra bu -
günkü şerefli ve kuvctli Türkiye'ye 
bakalım. Dünya kurulduğundanberi 
.zaman zaman ve yer yer belirip devir
lerini yaşamış olan medeniyet ıtıkları 
ve yakın asırlara kadar cihan tarihini 
dolduran hadisat Asya kaynağından 
tapn türkler tarafından kurulan dev
let ve medeniyet ııilsileleridir. Bırakı
nız türkün o eski medeniyet ve cihan
ıümullük devirlerini. 
Osmanlı türkleri adını alan en son 

kolu ele alalım. İstanbul'u, Afrika"yı 
fethettiğimiz ve Avrupa içerlerine yü
rüdüğümüz zamanlarda dünya harita· 
aı daha henüz layikiylc bilinmiyordu. 
Bu zamanlar göz önüne getirilirse en 
uzak üç asır eveline kadar dünyanın 
her sahada en ileri bir milleti olduğu
muz kolayca meydana çıkar. Ne oldu 
da türk milletinin bu açık bahtı kısa 
.zamanda süratla karara karara Mond
ros adasının önünde ufak bir gemiye 
girecek kadar küçüldü 1 

Bunun tahlili ve daima göz önünde 
tutulması yeni Türkiye Cümhuriycti 
çocuklarının, tarih boyunca bir daha 
gaflete düşmemeleri için istiklll ve 
inkılabımızın iyi korunması için çok 
gereklidir. 

Hepimizce mal(Un olan sebep ve A
miller altında Osmanlı imparatorlu -
iunda tevakkuf ve inhitat hatladığı 
aıralarda idi ki garp medeniyetinin de 
ilk kıvılcımları belirmeğe batlamıt bu
lunuyordu. Bu devirlerde avrup~ıla • 
rın ilerleme ve osmanlıların genleme 
hareketleri tersine istikametlerde yü
rüyerek biribirinden o kadar ıüratle 
uzadı ki uyandığımız zaman arada ka
panması güç korkunç bir uçurum h~ -
aıl olmuştu. Bu vaziyet kartl&lnd~ ıı
gal ettiğimiz arz parçasının hususıye
ti, milletimizin tarihsel kıymet ve 
cevherinin üstünlüğü, intikam, korku 
ve menfaatler bakımından Avrupa 
devletlerinin rekabetli hırsını, osman
lı imparatorluğu üzerine şiddetle çek
mit bulunuyordu. İtte imparatorl_uk 
bu dütkünlUk içinde iken bilt~~ .?~~
yayı saran ve sonunda yer yuzunun 
manzarasını değittiren büyük harp 
geldi çattı. Sonunda ne oldu? Türk 
milletinin mütemadiyen ibzal ve iıraf 
edilen kabiliyet ve fedakarlığına rağ -
men; tevekkül ve sefahat hayatına da
lan, ıon bir kaç asırdanberi her cephe
den savletini arttıran Avrupa'nın yok 
edici istill hareketleri önünde ciddi ve 
kurtarıcı tedbirler yerine tevekkül ve 
mutavaat politikası takip eden ve her 
darbede bir vatan parçası bir ulusal 
öğür ve hak parçası vererek h.a~_at u
zatmağa savaşan, diğer yanda!' du_nya
ya bedel bir hazine olan bu mılletı her 
türlü ihmal ve geri zihniyetlerle ba • 
tırmağa uğraşan biçare ve günahkar 
imparatorluk, bizi Mondroı adaaı~ın 
önüne yıkıp bıraktı ve Sevr hançeny
le de kendi eliyle canevimizden vur -
du. • 

Artık, büyük harbın ıonu türk .tarı-
hinin de sonu olacağı zannedilmıf ve 
o akibet güya kendi hatbı neticesi o
larak türk milletine mukadder ve ll
yik görülmüştü. Elde kalan türk ~ur
du parçalanıp, dağıtılacak türk mılle
ti esir ve imha edilecekti. 
Vatandaşlar; bizi· bu zalim hükme 

boyun eğdirmek için, milletin ntUda • 
faa vasıtaları elinden alınmıı. vatanın 
hudutları, kaleleri ateı çenberiyle aa
rılmış, içinde yer yer hiyanet yangın
ları ika edilmiş, milli kaynakların 
hepsi kurutulmak için her türlü ted -
birler alınmıştı. • 

İtte bu kadar büyük bir fellket içın
dc gene, bahtlı ve büyü\ bir millet ol· 
manın saadetiyle karşılaşıyoruz. Esa
ıen türkün mahiyetini takdire beşer 
aklı kifayet edemez. Az zaman sonra 
yalnız Türkiye'yi değil bütün dunya
yı ıtıtan bir güneı olan Mustafa Ke -
mal 1 Türkün bağrından bir seher yıl
dızı gibi doğmağa başlıyor. 

Çanakkale'de yurdu mutlak bir 
mahvdan kurtaran fırka kumandanı 
Muıtafa Kemal, prkta rus ordularının 
iıtilhını durduran ordu kumandanı 

Suri e'den ekilen 

Hayır; bütün bu büyük sıfatların 
üstünde şu en büyük vaınfla mutassıf 
olan Mustafa Kemal 1 
Çocukluğundanberi milletinin sü -

rüklcnmektc olduğu badireyi gö -
rüp yanan: onun yüce tarihini ve her 
milletten üstün varlıklarını en iyi bi
len mert, kahraman, vefakar, mütcced
dit sadece asil bir türk çocuğu olan 
Mustafa Kemal. 

Her şeyin bitmiş gibi göründüğü bu 
felaketli günlerde kuvet ve vasıta say
dığı her şeyden ümidini keserek Şiıli'
deki evinin odasına kapandı, başını i
ki elinin arasına aldı bir kaç temiz 
yürekli arkadaşını hatırladı . Vicdan 
ve liyakatini, her şeye rağmen namağ
lup türk ord~sunu, türk zabitini en 
kıymetli malzeme ve vasıta olarak ö -
nüne koydu, büyük milletinde ter ve 
taze duran bir sırrı keşfetti (damar -
larındaki asil kanı). 

O zaman dünyadan üstün bir zen -
ginlikle zenginleşti ve kendi kendine 
karar verdi hareket. Nereye gidecek
ti? 

Fedakar insanlar emrinde yeryer is
yan halinde bulunan milletinin içine 
karışacak ve başına geçecekti. İşte 
dünyanın en kuvetli ve galip ordula -
rının birleşerek )ter taraftan yurdu is
tilaya başladıkları günlerde onu pus· 
laıız, köhne, küçük bir tekne ile Kara
deniz'in korkunç dalgaları arasında 
tek batına, yap yalnız bir yolcu ola -
rak görüyoruz. 

O, Bandırma vpurunun başına a~ılı 
küçilk bir petrol limbasının aydınlat
tığı fersiz bir ziya ile, ummanın ka -
ranlıkları arasında tek başına yap yal
nız kalmış milletini arıyordu. Bu iki 
hasretzede 19 mayıs 1919 günü Sam -
sun'da biribirine kavuştu ve türk ale
mi o gün sönmei güneşine kavuştu. O 
güneş Atatürk ideali. 
Vatandaşlar; Atatürk, memlek~t~n 

bir rehbere muhtaç olduğu en krıtık 
bir anda meydana çıkmıt ve o zaman 
mailup sanılan türklüğU, Avrupa'nın 
bir uşağı yapmak ihtirasiyle hareket 
eden cihan husumetinin elinden, ona 
gideceği yolu göstererek daha o gtin 
kurtarmıştır. 

Esasen türk tarihi her zaman böyle 
bunaltılardan sonra bir şef devrinin 
geldiğini kaydeder. 

Cümhuriyetin, türk inkılabının aıil 
gençliği; işte 19 mayıs budur. Senin 
istikbalin o gün başladığı için 19 ma • 
yıs günü sana bayram yapıldı. Büyük 
milleti daima tazeliyccek olan genç -
tik! Felaketle saadetin ayrıldığı bu -
günün ıırrı senin için daima hareket 
sırrı olacaktır. 

Aziz türk gençliği; görüyorsun ve 
bilmelisin ki dünya barometresinin 
gösterdiği ileri istikameti ~örüp tak~p 
cdcmiyen milletler mcvcudıyct beklı • 
yemezler. Hayat ve tabiat kadar inuf
sız ve merhametsiz bir şey yoktur. An
cak onu yenen milletler ayakta durur
lar. Hava nasıl boşluğa hücum cd~rae, 
bilgi fen ve marifet hiilasa mcdenıyct 
de bBylcdir. Her bakımdan asrın teç~i
zatiylc mücehhez olmadıkça yer yu -
zünde dik durmak, öğürlü kalmak 
yoktur. Türk inkılabı bu zaruret ve i
cabın mevlududur. 

MalUmdur ki zaman zaman beliren 
yer yüzü mücadeleleri içtinabı kabil 
olmıyan bir ıeydir. Ancak mü~dcleye 
tam manisiyle hazır olan mıllctle~, 
bundan içtinabı kabil bir hale sokabı
lirlcr. 

Bunun içindir ki cümhuriyct idare
si: cümburiyetci, milliyctci, inkıllp -
cı, dcvletci, halkçı ve lay~k .olan t.ürk 
gençliğini tam vasıflı yctıştırmeyı en 
üstün i§lerden tutmuştur ve gene bu
nun içindir ki seni manen ve madde
ten yetiştirecek her vasıtayı her feda
karlıkla ha.zırlarken ıporu da milli bir 
it ve millet iti diye vazife ?l~rak .. aaı:ıa 
mal ediyor. Unutma ki tarıhın buyük 
milletleri kuvctli olan milletlerdir. 

Yurtdaşlar; bir an için yirmi sene
lik hatıramızı yoklıyalım; Mondroı 
mütarekenamesi, kutsal yurdumuzun 
düşmanlar tarafından işgali ve korun
ma vasıtalarımızın ellerimizden alını -
şı, hilafet ve saltanatın hiyancti, Sevr, 
buna karşı istiklll savaşı, Mudany~ 
mütarekcnamcsi, Lozan, saltanat ve h\ 
lifetin yok edilmesi, cümhurluğumu -
zun kuruluşu, devlet işlerinin din it -
terinden kurtarılışı, giyinme, yazı, ta· 
rih, dil ve aleHimum kültür alanındaki 
değişiklikler ve. ilerleyifler, yurt ba : 
yındırlığı, ulu.-1 ekonomi ve _-:_nayı 
hareketleri, dünyanın gıbta ettıgı ve 
ürktüğü büyük ve modem ordumuz 
nihayet yirmi sene içinde çelik bir 
~enberle çevrilmit sağlam bir yurt ve 
onun üzerinde bugünkü kudretli, ı a
henkli mutlu türk milleti; itte yeni 
Türkiye cümhuriyeti ve türk inkıll -
hının meıut neticeleri. 

Aziz vatandatlır; asırlarca dünyaya 
bakarak hicran duyan Türkiye timdi, 
ebedi tef Atatilrk'ün ~in n teapit et-

ULUS 

Lord Halifaks Paris'te 
Sovyetlerin Londra Büyük Elçisi de 

bu esnada Paris'te bulunuyordu 

Sovyet İngiliz görüşmelerinde 
haylı zorluklara rastlanıyor 

. (Başı 1 inci sayfada) /baret olduğunu öğrenmcğe karar ver-
fe şayan olduğunu ıöylemit. çünkü bu miştir. 

gaybubctin Lord Halifaks ile Potcm- Kabine, Varşova ve Bükreşt'en ala
kin'in şahsen fikirlerini teati etmek cağı cevapların ve cumartesi ile pa
imkinından mahrum bırakmıı olduğu zartesi günleri Pariste ve Cencvrcdc 
nu ilave etmiştir. yapılacak görüşmlerin neticesine gö-

Halilak• Pari•' e hareket etti re çarşamba günü son kararının vere-
Londra, 20 a.a. - Lord Halifaks re- ccktir. 

fakatinde Hariciye Nezareti hukuk iş İngiliz hüküme•i mahfillerinde 
leri müdürü Malkin, orta Avrupa iş- söylendiğine göre İngiltere, Sovyet 
leri dairesi tefi Strang ve matbuat taleplerinin bir miktarını daha isaf e
dairesi eıfi Peake olduğu halde Pari- decektir. 
se hareket etmiştir. Nazır, bugün öğ - Aynı mahfiller, şarki Avrupa'da 1 
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l•tanbul • Eclirne binklet yarl§ına btl§lanırken 

İstanbul - Edirne bisiklet 
yarışları dün neticelendi 

leden sonra Paris'te Daladiyc ve Bon- harp vukuunda İngiltere ile müttefik 
ne ile görüşecektir. lcrinin hraeket serbestliklerinc halci 

Paris, 20 r.a. - Fransız - ingiliz gelmeden sovyetlerlc umumi bir anlaş Umum"ı tasn·ıre Osman (Esk·ıceh·ır) b·ır·ınc·ı oldu 
konuşmaları saat 19.SO de bitmiştir. ma yapılabikegi kanaatini izhar eyle t.f 

Saat 20 de Harbiye Nezaretinde in- mektcdirler. 
giliz diplomatları ıerefine ıekiz kişi
lik husust bir ziyafet verilmiştir. 

Müzakereler neticesinde hiç bir teb
liğde nctredilmemiştir. 

Lord Halifaks bu akşam saat 21.30 
da Ccnevreye hareket etmiş ve istas -
yonda Bonne tarafından selamlan -
mıştır. 

Aynı trenle Sovyetler Birliğinin 
Londra büyük elçisi Maiski de Cc -
nevreye hareket etmiştir. 

Mai•ki'nin vercliği malumat 
Londra, 20 a.a. - Von Sittar 

saat 19 da hariciye nezaretinde Miski
yi kabul ederek, mumailcyhin saat 
22 de Parise hareketinden evel bazı 
mallırnat almak istemiştir. 

Van Sittart, sefirden ıs m;ıyısta 

yapılan sovyet tekliflerinin sovyetle
rin son sözünü teşkil edip etmediğini 
sormuştur. Çünkü dün tevdi edilen 
sovyet notası, ıs mayıstaki notanın 
muhteviyatının teyidinden ibarettir. 

Maiski, hükümetinin esas adcedi
len nokta hakkında kanaatini değiştir 
miyecefini zannettifini söylemiştir. 

O nokta tudur : 
"Mütterek emniyet mütekabil yar

dım taahhütlerine girişilmediği tak
dirde kabili tahakkuk değildir.,, 
Varşova ve Romanya'ya soruldu 

Bunun üzerine İngilter liükümeti, 
derhal Vartova ve Romanya ile te
masa geçerek bu iki memleketin ha -
reketiyle üç taraflı bir yardım paktı 
ve bunun neticeleri hakkında bu iki 
memleketin itirazlarının nelerden i-

lngiliz - Sovyet müzakereıin
deki zorluklar 

Londra, 20 a.a. - Dün Maiski'nin 
Hariciye Nezaretine yaptığı ziyaret -
ten 'sonra kabinenin hariciye komite -
si toplanmıştır. Bu toplantıdan sonra 
İngiliz - svyet müzakerelerinin şimdi
ki vaziyeti salahiyettar mahfil!erde §U 
suretle tarif ve tesbit olunmaktadır: 

Sovyctler birliğinin teklifleri hiç 
şüphesiz ingiliz hükümetinin nazarın
da olduğu gibi diğer hükümetlerc de 
zorluklar arzetmektedir Fakat bu va
ziyet zorlukların yenilemiyeceği de · 
mek değildir. Londra meseleyi azami 
hüsniıniyetle ve kabul edilebilir bir 
tarza varmak arzusiyle tetkik eyle -
mektcdir. Bununla beraber alakadar 
hükümctlerlc istişare için zamana ih -
tiyaç vardır ve yeni bir merhale daha 
katı için bir kaç gün gecikecektir. 

Halifaks Cenevre seyahati esnasın
da fransız naıırlariyle ve Ccnevrcde 
Maiski ile temas edecektir. 

Mai•ki Pari•'te 
Paris, 20 a.a. - Bu sabah Paris'e 

gelmiş olan Sovyetler Birliğinin Lon
dra sefiri Maiski, derhal dün Bonnc 
tarafından kabul edilmiş olan Sovyet
lerin Paris sefiri Suriç ile görüşmüş
tür. 

Moskova müzakereleri hakkındaki 
Fransız ve İngiliz noktai nazarlan 
hakkında malı'.imatt.ar olan iki Sovyet 
diplomatı Moskova ile telefonla ko
nuşmuşlardır. 

tiği, milli şef İnönü'nün ebedilcştir - 'dan)la körfezini dolduran itilaf do: 
mek ve Kemallettirmei< için ilen doğ- nanma1arını gösterdi ve bunların gcrı
ru hız verdiği ideal etrafında bir vücut sindeki kuvetli milletleri ve orduları 
gibi ıuurla, süratle hedefine koıan ve hatırlattı ve bu muazzam kuvctler kar
yep yeni bir 11em olan yeni Türkiy_e şısında taannut ve israrınız_ın m~nası
bugün dünyaya hicran ve hayret ven- nı anlayamıyoruz demek ııtedı. Ma
yor. O acı ve kötü günler asırlık dene- reşal şu cevabı verdi. Daha bidayette 
cek kadar gerilerde ve gittikçe dolup ipten özengi kırık kasatura ve sürgü
kapanan hazin bir uçurum halinde !erini aldığınız silahlarla işe başlar -
kaldı, bizim timdi yeni amaçlarımız, ken bu kuvetleri nazarıdikkatc aldık. 
yeni ufuklarımız var. Biz yeni ilemin Tevekkül ile değil hesapla harekete 
yolcularıyız. . geçtik. Onun için muzaffer olduk. Ben 
Vatandaşlar i Atatürk'ün aldığı mı- de size tek bir kıymet gösteriyorum. 

ras kendi ifadesiyle (uçurumun kc- Bu muzaffer ordunun dayandığı bil -
narında yıkık bir ülke, türlü düşma~- yük türk ulusu. Dedi ve mükalcmeyi 
larla kanlı boğuşmalar, yıll~rca ~u- hemen kesti. Arkadaşlar hele bundan 
ren sava§), bize bıraktığı mıraı ısc 

(İçerde ve dışarda saygı ile tanılan 
yeni vatan, yeni sosyete, yenı devlet). 

Son asır medeniyet aleminde bir ha
kikat olarak yer alan bu vakıa türk in
kılabının eseridir. Biz bu inkılabı, 
yalnız büyük milletimizin istiklali, 
istikbali ve yücelmesi için değil ayni 
zamanda medeniyetin ilerlemesi ve 
dünya ıulhunun korunması için de e
sas biliyor ve ilerletiyoruz. Bazı tah -
lillere göre eski Türkiye, çlünyanın a
na yollarının birlcştiii kilit noktalar
da bulunduğu kadar bir inhitat ve in
hizam hayatı geçirdiiinden cazip var
lıklarına tevarüs için kuvctli milletle
rin ihtiraaını celp ve tahrik ediyor de
niyor, binaenaleyh dünyanın sulh ve 
sük\tnunu bozan bir mahiyet sayılı -
yordu. Bugünkü Türkiye ise çılgın 
beşeriyete verdiği işaretle azgın ihti -
ruları durduruyor ve dünya ıulhu -
nun koruyuculuğunu yapıyor. 

Bizi ıu kadar meaahai sathiye üze -
rinde bu kadar sayıda bir millet, mad
dt mahiyet ve vesaisi şu kadar bir ce
miyet diye lmalierbaa kaidelerine u
yarak hesap edenler tarih boyunca al
danmıtlardır ve aldanacaklardır. Biz 
ili riyziyat düsturlariyle ölçülecek, 
daha doğruıu riyut hesaba sıtmıyan 
bir milletiz. 

Bu veıile ile bir hatıramı arzedcce
ğim. Garp cephesi ordularının muzaf -
zer kumandanı İsmet İnönü'nün bat -
kanlığında idare edilen Mudanya mü
zakereleri bir zaman geldi ki inkitaa 
doğru giden çetin ıafhalar aldı. Bu -
günlerde iıgal orduları bat kuman -
danlıiının erklnı harbiye reisi olan 
ingiliz generali o 'lırada Mudanya'da 
bulunan iıtiklll harbı orduları erklnı 
harbiyei umumiye reiıi mareşal Fevzi 
Çtkmak'ı siyaret etti. Sös arası Mu -

sonra bunu bilmiyenlcrin vay haline .. 
Vatandaşlar Atatürk olmasaydı bu 

millet bugiınc eremezdi. 
Fakat bu millet de olmasaydı Ata • 

türk bir !fCY yapamazdı. 

Cümhuriyetin aziz gençliği; işte 
sen böyle inkılabın çocuğu ve böyle 
milletin evHidısın. Bu bayram günü 
spor ve beden terbiyesi heveıi gönlü
nü doldururken vicdan ve dimağını 
kaplıyan Atatürk ideali sönmez heye
can ve ateşin olsun ve Milli Şef İnö -
nü'nün (Gençler, istikbal için çalıt -
kanlıkta, idealde, ahlak ve karakterde 
Türkiye'nin sağlam istikbalinin en i
nandırıcı delili olmak mevkiindeıiniz) 
direktifi de rehberin bulunsun. 

Atatürk; sen 19 mayısta Samsun'a 
çıktığın zaman bütün ulusa seslendin. 
Her şeyimiz duruyor, cihan kuran şe
refli maziyi dütünün. Toplanalım, 
kurtulacağız, onlar gibi olacağız. On -
lardan üstün olacağız. Damarlarımız
daki asil kan her şeye yeter dedin 1 

Kalkındık, toplandık, sesine koş -
tuk, kurtulduk, onlar gibi olduk. 
Dünyanın ömrü boyunca her 19 ma

yıs gününü tesit edecek olan türk 
gençliği senin adına yemin ederken, 
ilk 19 mayısta Samsun'dan millete 
haykırdığın o mukaddes ıesi işitecek 
ve diyecek ki; sesine koşmuşlar, 

kurtulmuşlar onlar gibi olmuşlar biz 
de sesine koşuyoruz. Herkesten, her 
milletten üstün olacağız diye haykı -
racak rahat ol. 

Rahat ol Atatürk. 1nönü'nün etra -
fında ve başkanlığında bir vücut gibi 
sevgi ve saygıyla toplandık. Emanetin 
olan inkılabımızı hızla yürütüyoruz. 
Türk devletini, türk cemiyetini ula • 
tılmaz, dokunulmaz bir burç yapmak 
yolundayız. 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

Baştan sona kadar büyük bir mü -
cadele ile devam eden bugünkü yarı

şı muhtelif bölgelere mcnsui> 12 ku
vetli müsabık sona hep birlikte yap
tıkları çetin bir atakla neticelendir
mişlcrdir. 

1 - Orhan (Ankara). 2 - İbrahim 
(Kocaeli), 3 - Osman (Eskişehir), 

4 - Bayram (İzmir), S - Mihal (İs
tanbul), 6 - Limbo (İstanbul), 7 -
Zekeriya (Eskişehir), 8 - Faruk 
(Eskişehir), 9 - Faik (Eskişehir), 

10 - Süleyman (İzmır), 11 - Osman 
(Ankara), 12 - Sabri (Balıkesir). 

Bu suretle gidip gelme olarak ter
tip edilen SOO kilometrelik bu yarışın 
saat hesabı üzerinden derece tasnifi 
şudur: 

Birinci Osman (Eskitehir) 
İkinci Ankaradan Orhan ve İstan

buldan Lambo (Tekerlek farkiyle) 
Uçüncü - tzmir'den Bayram ve 

İstanbuldan Mihal (tekerlek farkiy -
le) 

Dördüncü - Zekeriya, Beıinci 

Eskişchirdcn Faruk, altıncı gene Es-
ki§ehirden Faik. 

Bu tasnife göre bölgeler arası ta -
kım birincilikleri tu suretle teıbit e -
dilmittfr: 

1 - Eskitehtr, 2 - İstanbul, 3 -
Kocaeli. 

Umumi tasnifte ikinci ve üçüncü, 
dördüncü ve betinciyi tayin etmek ü
zere nizamname mucibince yarın sa
bah saat 8,30 da bet kiolmetre mesafe 
dahil1ndc Orhan ile Lambo ve Mihal 
ile Bayram arasında iki yarış yapıla
caktır. 

Bu yanı münasebetiyle, gerek İs
tanbul - Silivri araaında gerek Trak
ya'da, İstanbul vilayeti ve Trakya u
mum müfettitliği tarafından müsaba
ka esnasında izami yardım görülmüş
tür. 

Trakya hududu dahilinde umum 
müfettitlik tarafından müsabıkların 

muhtelif ihtiyaçları karşılanmış ve 
bütün geçiş mıntakalarında kalabalık 
bir kütle müsabıkları alkışlamıttır. 

İstanbul vilayeti dahilinde yanı 

yolunun serbest kalması için moto
ııklctli poliıler ve jandarmalar azami 
bir dikkat ve itina göstermişlerdir. 

Yanım muhtelif mıntakalarında 
bisiklet acentaları tarafından muhte-
lif merhalelerde birinci gelenler için 
koydukları hediyelerin üçünü Orhan, 
ikiıini İbrahim ve diğer ikisini de 
Lambo kazanmıtlardır. 

Bu büyük yarışın mükafatları ya • 
rın yapılacak olan Fener - Galatasa
ray maçı eınaıında tevzi edilecektir. 

Çorlu, 20 a.a. - Anadolu ajansının 
huaasr muhabiri telefonla bildiriyor: 

halinde idiler. Bu grupta Ankara'dan 
Orhan, Osman Balıkesir'den Sabri, 
Eskişeirdcn Osman, Zekeriya, Faruk, 
Faik Kocaeli'dcn İbrahim, Şükrü, 1s
tanbul'dan Lamlıo, Mihal, İzmirden 
bayram bulunmakta idi. 

Bu yarışın 90 ıncı kilometresinde 
yapılan primli vitesi Ankaradan Or • 
han, 130 uncu kilometrede aynı suret· 
le diğer bir primli vitesi Kocaeli'den 
İbrahim kazandılar. 

Bu primler bisiklet acenteleri tara
fından konulmuş olan primlcrdir. Ka
file 1stanbul'a doğru grup halinde yo· 
luna devam ediyor. 12 kişiden hariç di 
ğcr bir bisikletçiler kısa fasılalarla 

biribirlerini .takip etmektedirler. 

Milletler Cemiyeti 
toplanllsında 

konuıulacak iıler 
Cenevre, 20 a.a. - Pazartesi günü 

resmen açılacak olan Milletler Cemi-
yetinin 105 inci içtima devresi esna-
sında yalnız iki ıiyaei mesele tetkik 
edilecektir: 

1 - Çin'in teıebbUaü. 
2 - Aland adalarının askerileıtirll

meıi hakkında Finlandiya ile İsveç a
rasında hasıl olan itillfın tasdikı için 
bu iki devlet tarafından yapılan ~ü • 
racaat. 

Danzig meselesi ruznamcde ya.zıh 

değildir. Bununla beraber bu mesele
nin İngiltere'nin, Fransa'nın ve İsveç 
in murahhaslarından m'üı'ekkep olan 
üçler komitesi tarafından tetkik edil· 
meıi kuvetle muhtemeldir. Varşova' -
nın serbest şehrin statüsünıJe tadillt 
yapılmasına muarız olduğu malfun
dur. 

Potemkin'in gaybubetine rağmen in 
giliz ve Sovyet murahhasları arasında 
yapılacak olan hususi görüşmeler bu 
içtima devresinin en meraklı safhall• 
nı tctkil edecektir. 

Beneş' e karşı suykast 
Vaıington, 20 a.a. - Eski Çekosl0a 

vakya reisicümhuru Benes'e karp bir 
suykast tertip edildiği öğrenilmit po
lis ciddi muhafaza tertibatı almııtır. 

Şehir 

Tiyatrosu 
BÜTÜN KADROSILE 

ıkındı U 1 us Sinemasınd 

İstanbul • Edirne biıiklet yarışının 
dönüt kısmı bugün yapılmaktadır. Bi
sikletçiler bu aabah 6.30 da hareket 
etmitlerdir. Saat 11.SO de Çorlu'dan 
geçmeğe başlamıılardır. İlk olarak 

buradan ceçenler 12 kitilik bir gurup 1 ·------------~ 

_Çılcın bir atktan ilhamını .•• 
Yılmaz bir ceaaretten mevzuunu ... 

Cörülmemit bir kahramanlıktan ateıini alan 
SENENiN EN BOYOKDENIZCILlK FiLMi. 

Türkçe sözlü 

DENİZALTl-D-1 
Yenişehir ULUS Sinemasında 

A YRICAı Dünya havadisleri 

10 ve 12 ucuz matinaaında 

Aşk ve şöhret Harry Bour 
Tel. 2193 
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·. Vilayetler 1 otomobil ve 2 kamyon 

ıasesi alınacak 
DİKKAT 

Mehmet Keçecinin vefatı do -
layısiyle belediye karşısında Ha
tay apartımanı altındaki mefru · 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

tAezbaha yaptlrılacak Eskiıehir Belediye Riyasetinden: HELMOBLÖ Samsun Belediye Reisliğinden : şat ve mobilya mağazası 27.5.939 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Sam- 1 - Belediyemiz itfaiyesinde kul- cumartesi saat 9 da kati ihalesi 

sunda Çarşamba şosesi güzergahında }anılmak üzere bir otomobil ve iki yapılacaktır. 
Mert ırmağı ile koşu \·eri arasında kamyon şasesi alınacaktır. Bu müddet zarfındaki mecburi 
yapılacak mezbaha inllaatı. 2 _ Otomobil şasesi 110 - 125 ve satış dolayısiyle yapılan ucuz -

Muhammen keşif bedeli 84562 lira kamyon şaseleri 130 _ 145 pus boyun_ luktan istifade etmelerini sayın 

Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadın, erkek idrar zorluklarını, es
ki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını bel ağrısını, sık sık idrar boz· 
mak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

Ki REÇ 

"9 kuruc: ol k palı arf usuliyle ek müşterilere tavsiye ederiz. 18919 
':1 :ıı up a z - da ve 939 modeli olacaktır. (Şoför ma ••-••••llliim•••••lll siltmiye konulmuştur. 

2 - İş vahidi fiyat llzerind~n veri- halleri olmıyacaktır. 
lecektir. 3 - Her üç şasenin de bir marka ve 

İdrarda kumun, mesanede taşların 
teşekkülüne mani olur 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 3 - Bu işe ait şartname ve evrakı bir fabrika mamulatı olması, Türkiye-
saire aşağıda yazılıdır. de tanınmış ve teammüm etmiş bulun-

A - Yapı eksiltme şartnamesi, DİKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 
7034 

B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şart-

namesi, 
D - Nafıa yapı işleri umumi ve 

fenni şartnamesi, 
E - Fenni şartname, 
F - Keşif ve silsilei fiyat cetveli, 

ması meşruttur. 

4 - Bu şerait altında satış yap • 
mak isteyenler katalog ve tekliflerini 
31 mayıs 939 çarşamba günü akşamı
na kadar belediye riyasetine gönder • 
miş bulunacaklardır. 

S -Talipler 1 Haziran 939 perşenbe 
G - Proje ve sair evrak, 
C - Ve D fıkrasındaki evraktan günü saat ıs de belediye dairesinde 

başka diğer evraklar taliplt.>rine 423 toplanacak olan bir fen heyeti tarafın 
kuruş mukabilinde belediye heyeti dan tetkik edilerek kullanış, kuvvet, 
fenniyesince tetkik edilebilır. metanet ve fiyat itibariyle en müsait 

4 - Muvakkat teminat miktarı 5478 ve elverişli olanı tefrik edilerek al •. ıa 
lira ıs kurustur. cağından taliplerin fiyat tekliflerini 

5 _ Eksiİtme 12.6.939 tarihine mü- bu na göre tevdi etmeleri ilan olunur. 
sadif pazartesi günü saat on beşte (1857) 11837 
Samsun belediyesinde müteşeK"kil be-

Su işleri 
lediye encümeni tarafından yapıla

caktır. 
6 - Eksiltmeye iştirak edebilmek 

... de Seyhan: Osmaniye Belediye· için Samsun Nafıa Müdih lügün 
sınden : 

müteıekkil komisyonu mahsıısundan 

Sayın müşterilerime 

Senelerdenberi Kütahya namiyle 
maruf ve Ankara'da temizlik, yüksek 
randıman, kum, posa, taş ve mevaddı 
ecnebiyeden ari kireçlerimi ötedenbe
ri bizzat kendim yapmakta ve aynı 
ocaklarda çalışarak aynı taşı kullan -
maktayım. Piyasada tanılan ve her 
cins kireçten üstün imal edilmekte o 
lan .kireçlerimin satısını iki senedir 
yalnız (Sanayi Caddesi Yabanabatl• 
Ap. No. 6 Hüseyin Orak telefon 2078 
ve Sanayi caddesi Hasan Baldudak 
telefon 1423) ticarethanelerine ver· 
dim. İlanlara aldanmayınız. 

Pazarcıklı 

1S72 Mehmet Çavuş 

f 1rsaHan istifade ediniz bu işi yapabileceğine dair vesika ib- Kasabanın Nafıa vekaletinden mu -
raz etmesi ve inşaatın devamı müdde- saddak su projesinin 1272 lira 85 ku-
tince diplomalı bir mühendis veya ruşluk kaptaj 4934 lira 26 kuruş isale 19. S. 939 tarihli Ulus gazete -
mimar ve yahut fen memuru istih · 17024 lira 20 kuruşluk su deposu inşa- sinde 3 üncü Sulh Hukuk Ha · 
d · t d d k tlı ol ·h· d kimlig~ inin ilan şartları dahilin-am ve tıcare o asın an ayı · atı 21. S. 939 tarı ın en 21. 6. 939 ta-

1 d · · 1° ·k ·b de bir tarafı Anafartalar cad. di-duğuna aır seneı ma ıye vesı a ı - rıhine kadar kapalı zarf usuliyle mü-
raz ve yapı eksiltme şartnamesinin nakasaya konulmuştur. Bu gibi su iş-ı ğer tarafı Konya caddesinde 
4 üncü maddesindeki vasıfları haiz ol- leri tesisatı yaptığı nafıa vekaletince Mehmet Keçeci inşaatı satışı 

1 
25.5.939 da saat 14 de 3 üncü Sulh ması şarttır. tanınmış bir müteahhide verilcektir. 

7 - Teklif mektupları yukarıda ya- İsteklilerin eksiltme ve artırma kanu Hukuk Mahkemesinde yapıla · 
·· b. t 1 b le caktır. 1818 zılt gun ve saatten ır saa eve e • nunun bütün ahkamına riayet etmek ll••••••••••••••ıl 

diye encümen riyasetine makbuz mu· şartiyle mezkur günde belediyemize 
kabilinde verilecektir. müracaatı şartname ve keşifnameyi 

T. C. Ziraat Bankası 

Nallıhan ajansı 

tarafından 
8 - Kapalı zarflarırı :hzarırıda tek- görmek ve bu üç inşaatın her birini 

lif mektuplarının ya ışında ve bu ayrı ayrı almak isteyenlerin belediye
zarfların tcvdiinde ve osta iJe gön- mize müracaatları ilan olnur. 11891 
derilmesinde taliplerir 490 sayılı ka-

.J 1ıı11111111111111111111111111111111ıı1 ~ 
- Merkezi Nallıhan kazasına 
: FENNİ SÜNNETÇİ E bağb Eymür köyünde bulunan 

nunun 32, 33, 34 üne· maddelerinde 
ve bu husustaki şartn e hükümleri
ne harfiyen riayet etm eri lüzumu i· 
lan olunur. (3013/1640 11630 

Kapah ıarl usu\ile eksiltme ilanı 

1 - Eksiltmeye kon n iş Kay • 
seri hükfımet konağı in atına lüzum 
olan kum, çakıl, moloz t şı, kiremit, 
muhtelif eb'atta kerest kireç ve 370 
ton çimentodur. 
ı - Bu malzemenin edeli 25608 

liradır. 

3 - Bu işe ait şartna e ve sair ev· 
rak Kayseri nafiasınd görülebilir. 

4 - Muvakkcıt temin t 1921 liradır. 
5 - İhalesi 23. 5. 939 da saat 14 de 

nafia daire inde yapıla ktır. Talip 
olanların teklif mektup ını o tari -
he kadar komisyon rei ğine tevdi 
eylemeleri ilan olunur. 11703 

Hükumet binası ınşaatı 
Kastamonu Nafıa 

den: 
udürlüğün -

1 - Kargı kazası merk 
si mucibince yeniden iı 

olan hükümet binasının 
de ikmal edilecek 17223 
keşif bedelli kısmının e 
sine göre inşatı kapalı ı 

roje 
ekte 
için
uruş 

fi ye
liyle 

bir ay müddetle evelce münakasaya 
çıkarılmış ve yapılan ila 
C:e talip çıkmadığından 2 
nunun 40 ıncı maddesine 

sin · 
lı ka 

ko· 
risyonu tarafından mezl inşaat bir 
c. müddetle eksiltmesi l arlıkla ya
pılmasına karar verilmi 

2 - İhalesi 29 Mayıs 
giınü saat 15 de Kastam 
iresinde toplanacak kom 
dan yapılacaktır. 

3 - İsteyenler bu i 
keşfiye ve fenniyeleri 
Ankara ve İstanbul, Ka t 
fıa müdürlüklerinde gör 

rtesi 
ada· 
afın-

erini 
Na · 

4 - Talip olanlar iha nden 
bir hafta evel bulunduk ayete 
resmen müracaat ederek .ı işi yapa· 
bileceklerine dair viHiye makamın · 
dan hir ehliyet vesikası t ve 
% 7,5 muvakkat teminat 14 li 
ra 88 kuruşluk muvakka tının 

bulundukları vilayet Zir kast· 
na yatırılarak makbuzun Kastamo· 
nu Nafıa müdürlüğü adrr. ı le gönde· 
rilmesi ve 939 T. C. odas çil e· 
dilmiş vesikalariyle tekli ıpla -
rının ihale zamanına kad isyo · 
na posta ile gelmiş bulut ası şarttır 

S - Postaların gecikm s nden do -
layı zamanında gelmiyen teklif mek · 
tupları ve evrakı müsbit ler nazarı i
tibare alınmıyarak sahiplerine ret olu 
nur. 

6 - Bu inşaata dair fazla tafsilat 
isteyenler bir mektupla Kastamonu 
Nafıa mürliir1ii Ö'\inrlen snrabilec"kle.-i 
ilan olunur. (3337/1814) 11787 

-: Ankaranın en iyi tanınmış ve : 
: emekli Sünnetçisi Rıza Tüzeme- : 
: ni her zaman Sakarya Eczanesin-: 
: de arayınız. Telefon: 2018 1773: 

~11111111111111111111111111111111111111;: 

U L U S - 20. inci yıl. - No; 6392 

İmtiyaz sahibi 
lakender Artun 

237 Nolu Eymür T.K. Kooperati
finin 2.3.938 tarihinde toplanan 
umumi heyetinde mezkur şirke
tin 251 N olu merkez kooperati • 
fine ilhakı suretiyle birleşmesine 
karar verilmiş ve bu karar lktı
sat Veki.leti_yle r,.c_ Ziraat--__&u,.., 

l .Jlllllll Cebeci Hastanesi lllllllL kası Umum Müdürlüğü tarafın · 
: : dan tasdik edilmiş olmasına bi
: Kulak, Burun, Boğaz mütehassısı : naen Ticaret kanununun 461 in-
§ DOKTOR § ci maddesinin dördüncü fıkrası 
= Ş k t H.. .. T ray : mucibince infisah ettiği keyfiye
: ev e usn U a : tin T.C. Ziraat Bankası Nallıhan Umumi netriyatı idare eden 

Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK • 
ULUS Baınnevi ANKARA 

- Adliye köşesi sarraf Hakkı § Ajansı tarafından 16-.3-93~ t~r~
: Ap. muayenehane Ti: 3912 : hinde Nallıhan Noterıne hıldırı
: Ev Ti: 3485 _ 16 1507 : lerek aynı zamanda Ulus gazete-

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" sinin 19-3-939 tarihli ve 6330 No. 

T. C. z~i R AA T BANKA S 1 
Kuruluş tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapfarmda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
<laki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 500 2.000 .. 

4 
40 

100 
120 

.. 
250 
100 

so 
40 

" 

" .. 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 

.. 
" .. 
" 

160 " 20 " 3.200 " 
DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı dü,miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fa7)a"ivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilec"1-:•ir. 

lu nüshasında ilan edildiği ve 
emri idarenin ticaret kanununun 
461 nci maddesi mucibince mer
kez kooperatifine intikal eyledi· 
ği ve tasfiye muamelatının Yö
netim kurulu tarafından yapıla
cağı T. K. kooperatifleri ana mu
kavelenamesinin 72 ve 74 üncü 
maddelerine tevfikan ilan olu· 
nur. 1625 

MOZAYİK 

* Marka 

Satışa yeni çıktı. Halis beyaz mer· 
merdendir. Her hususta piyasadakı 
mozayiklara faiktir. Nümunelerini 
görmeden mozayik almamanız men 
faatiniz icabıdır. İstenilen numara ve 
tabii renkleri de vardır. 

Toptan satış yeri: Hüseyin Orak 
Telefon : 2078 

Perakende satış yeri: 
dudak Telefon: 1423 

Hasan Bal-
1571 

Yazı - Hesap ve teksir 

makinelerinizi 
Daktilo Kursu tamir bürosuna ta· 

mir ettiriniz. Memurlar Kooperatifi 
üstünde kat 1 Tel: 3714 1707 

- Acele ucuz 

eşya 

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

Adres: Yenişehir - Yüksel 
caddesi Mimar Kemal mek· 
tehi karşısında Ateş Hakkı 
apartmanı 1 numaralaı daire 

Telefon: 2488 

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

o dair tam konforlu bir daire kiralıktır. Telefon: 2305 

.:!.11111111 i L A Ç L A R 1 N 1 Z 1 11111111!:. - -= S k E · nden yaptırınız. Avrupa ve yer-=: = a arya czanesı li ilaçlar her çeşidini (Kodak):: 
= marka rontken filmlerinin tazesini ehven olarak eczahane- =: 
= mizde bulabilirsiniz. iş Bankası karşısında. Telefon: 2018 =: 
~lllllllllllllllllllllllllllllllllflllfllllflllllllllllllllllllllllllllllllfll~ 

Süt makineleri 
1939 Modelleri gelmiştir 

Dünyanın en sağlam ve en ucuz 

MİELE 
SÜT MAKİNELERİ 

Paslanmaz, lekelenmez ve bozul· 
maz. Yedek aksamı daima mev

cuttur. Anadoluda acente 
aranmaktadır. 

SATIŞ YERLE~R;,;,l~: =~. =-----
Ankara M. Nedim lrengün 

Ankara 
Adana 
Konya 
Ceyhan 
Gazianteb 
Erzurum 
Polatlı 

Yusuf Esendem·r ve oğulları 
Ömer Başeğmez 
Mehmet, Şükrü, Necati Kaşıkçı 
Said Akman 
Mustafa oğlu M . Şakir Öz şeker 
Neş' et Solakoğlu 
Süleyman U zgeneci 

.:!.llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. --
~Askeri Okullara talebe~ 
------------------------------------------------------
---------------------------------------------------

-
ahnıyor 

---------1 - 939 - 940 ders yılı için Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Lise- =: 
]erile Konya ve Erzincan Askeri orta okullarının bütün sınıflarına, := 
Kırıkkale San'at Lisesinin 1. sınıfı ile Kayseri Zencidere Gedikli =: 
Erbaş Hazırlama Orta okulunun 1. sınıfına talebe alınacaktır. =: -2 - Kabul şartları Askerlik şubelerile birinci maddede yazılı o- =: 
kullarda mevcuttur. Ne suretle müracaat edileceğini anlamak üze- =: 
re isteklilerin Askerlik şubelerine baş vurmaları lazımdır. 

3 - İstekliler aşağıda yazılı hususları da göz önünde bulundur- =: 
malıdırlar. =: 

a) Askeri okullara girmek istiyenlerin müracaatları 1 Haziran- =: 
dan 10 Ağustosa kadar kabul edilir. := 

Askeri liselerin yalnız III. sınıfları için seçme sınavı. lS Ağus-=: 
tosta başlar 20 Ağustosa kadar devam eder. =: 

. Liselerin diğer sınıflariyle Orta okulların bütün sınıfları ve =: 
San'at Lisesi I. sınıfı için seçme sınavı 1 Eylülden 10 eylüle kadar := 
devam eder. Sınav neticeleri bu tarihten bir iki gün sonra ilan ve =: 
kabul edilmiş olanlara tebliğat yapılır. § 

b) Kayseri Zenciderede bulunan Gedikli Erbaş hazırlama orta = 
okuluna alınacak okurların seçme sınavları 1 Eylülde başlıyacaktır. § 

c) İsteklilerin kaydükabul kağıtlarını mümkün mertebe kısa za- := 
manda tamamlamıya çalışmaları ve tamamlanan kağıtlarının As- = 
kertik şubesinden girmek istedikleri okula vaktiyle gönderme işini := 
takip etmeleri ve okuldan çağrılmadılça hiç bir isteklinin okulun =: 
bulunduğu mahalle gitmemesi lazımdır. 

Şarki Anadolu ve Orta Anadolu halkı Erzincan Askeri Orta O-= 
kuluna Garbi Anadolu ve Trakya halkının da Konya Orta Okuluna =: 
alınmaları esas olduğundan bu suretle müracaat edilmesi lazımdır. := 

d) İsteklinin Askeri okula girinciye kadar yol, iaşe ve okulun := 
bulunduğu şehirdeki otel sair her türlü masrafları kendisine aittir. := 
Okurun velisi tarafından bu masrafların temin edildiği Askerlik =: 
şubelerince tahlCik olu • ...lcaktır. t := 

4 - İstekli okula kabul edilmediği takdirde hiç bir hak iddia := 
edemez. =: 

Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden h:ışka giydi . = 
rilmesi, teçhizatı okula aid olduğu gibi ayrıca her ay bir mikdar -
maaş da verilir. = 

S - Askeri liseleri muvaffakiyetle bitirenlerden arzu edenler =: 
müsabaka sınavına girerek kazandıkları takdirde Askeri Yüksek -
mühendis ve mühendis yetiştirilmek üzere Avrupa'ya tahsile gön- = 
derilir. (1813) 11808 = 
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RISMI 
mektuplarnın iadeli teahhütlü olması 
ve nihayet bu saate kadar encümene 
gelmiş bulunması lazımdır. 

8 - Bu iş hakkında fazla izahat al
mak isteyenlerin Besni belediyesine 
müracat etmeleri. 

'azarhk usulile eksiltme ilam 
Nafıa V ekileti Samsun Su 1tleri 

8 inci Şube Mühendisliğinden : 

Pazarlığa konulan iş : 
1 - Hamzalı bataklıkları islahı ka

nalları ile Aptal Irmağı islab kanalı 
u.:erine yaptırılacak 6 adet Betonar
me köy yolu köprüsünün inşaatıdır. 
Keşif bedeli 35544 lira 77 kuruş olan 
bu İ§, 25. 4. 939 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlık suretiyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 -:- Eksiltme vahidi fiyat üzerin
den ve pazarlık usuliyle yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 25. Mayıs 1939 tarihi
ne rastlıyan perşembe günü saat 15 de 
Samsun'da Su işleri 8 inci şube mü
hendisliği binasında eksiltme komis
yonu odasında icra edilecektir. 

4 - İstekliler eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi, baymdırlık işleri 

genel şartnamesi umum &u işleri fen
ni şartnamesi, hususi fenni şartname 
ve projesi 180 kuruş mukabilinde Sam 
sunda Su işleri 8 inci şube mühen
disliğinden alabilirler. 

5 - Pazarlığa girebilmek ıçın is
teklilerin 2665 lira 86 kuruşluk muyak 
kat teminat vermesi ve mümasil işleri 
yaptığını gösterir vesika ibraz etmesi 
ve eksiltmenin yapılacağı günden en 
az 8 gün evel ellerinde bulunan bütün 
vesikalariyle birlikte ve bir istida ile 
idareye müracaat ederek bu işe mah
sus olmak üzere vesika almaları ve bu 
vesikayı ibraz etmeleri şarttır. Bu 
müddet içinde vesika talebinde bulun 
mıyanlar pazarlığa iştirak edemezler. 

(2955/1592) 11574 

- Gümrük ve 1. B. 

( Benzin ahnacak) 
Gümrük ve inhisarlar Vekale

tinden : 
1 - Vekalet makam ve hizmet oto

mobilleri ile motosikleti için 939 mali 
yılı içinde 15.000 litre benzin açık ek • 
siltme usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Beher litre benzin için 17.70 ku 
ruş fiyat tahmin edilmiş olup muvak
kat teminatı 199 lira 13 kuruştur. 

3 - Açık eksiltme 9.6.939 cuma gü
nü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin 
bugünden laakal bir gün evel muvak
kat teminatlarını vekalet veznesine 
yatırmaları ve belli gün ve saatte un -
van ve ruhsat tezkereleri ile birlikte 
vekalet levazım Md. ğünde toplanan 
satın alma komisyonunda hazır bulun
maları ilan olunur. 

4 - Bu işe ait şartname her gün ve
kalet levazım müdürlüğünde görüle -
bilir. (1884) 11887 

· · o~J.,~~miryollar1 - ~."" 

Büfe kiraya verilecek 
D. D. Yolları 2. ci lşletıne Art -

tırma ve Eksiltme Komisyonun -
dan: 
Senelik muhammen kira bedeli 360 

lira olan Yerköy istasyon büfesi pa -
zarlıkla ve üç sene müddetle kiraya 
verilecektir. 

30. 5. 939 tarihine rastlıyan salı gü
nü saat 15 de Ankara istasyonunda 
ikinci işletme binasında toplanacak 
komisyon tarafından yapılacaktır. 

İsteklilerin 81 liralık muvakkat te
minat makbuz veya banka mektupla
riyle kanunun tayin ettiği vesaiki ha
milen muayyen gün ve saatte komis -
yonda hazır bulunmaları ilan olunur. 
Şartname ve mukavele projeleri i

kinci işletme kaleminde ve Yerköy 
istasycnunda parasız verilmektedir. 

(1835) 11799 

geç bir saat evetine kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Ankara Lv. amir
liği satın alma komisyonuna vermele-
ri. (1734) 11734 

Tuz alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Pazarlıkla 1000 liralık tuz alı -

nacaktır. 

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

90 hin kilo yoğurl ahnacak 
Ankara Levazım Amirlizi Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

ri ihtiyacı için 90.000 kilo y'oğurt K. 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 18000 lira olup 
muvakkat teminatı 1350 liradır. 

3 - Eksiltmesi. 2. 6. 939 cuma gü -
nü saat 15 dedir. 

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

(1826) 11822 

19 kalem muhtelif elektrik 
malzemesi alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Harp okulu için 19 kalem muh 
telif elektrik malzemesi pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Listesi Ko. yonda gö
rülür. 

2 - Taliplerin teminatlariyle bir -
likte 23-5-939 salı günü saat 10 da An
kara Lv. amirliği satın alma komisyo-
nuna gelmeleri. (1900) 11874 

Soba ve lef errüah alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Aşağıda cins ve mikdarları ya

zılı malzeme pazarlıkla satın alına • 
caktır. 

2 - Taliplerin 22-5-939 pazartesi 
günü saat 15 de Ankara Lv. amirliği 

satın alma komisyonuna gelmeleri. 
(1895) 
10 adet 
30 ,. 
40 

400 
120 

,. .. 
" 

1 numaralı halk tipi soba 
2 numaralı halk tipi soba 
Soba tahtası 
Soba borusu 
Soba dirseği 11873 

65000 kilo süt ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komiayonundan : 
1 - Garnizon birlik ve müessesele

ri ihtiyacı için 65.000 kilo süt kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

Ayın tarihi kitabı 
bastırılacak 

Matbuat Umum Müdürlüğün-
den : 

Matbuat'umum müdürlüğü 1939 ma· 
H yılı zarfında bastıracağı Ayın Tari
hi' adlı kitapları 18. 5. 939 dan itiba -
ren yirmi gün müddetle kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye koymuştur. 

1) Beher formasının muhammen 
kıymeti yirmi beş liradır. 

2) Muvakkat teminatı 787 lira elli 
kuruştur. 

3) Eksiltme 6 haziran 1939 salı saat 
on beşte umum müdürlük binasındaki 
komisyonda yapılacaktır. 

4) - Şartname umum müdürlükte 
ve 1stanbul'daki matbuat şefliğinde 
görülebilir. 

5) Talip olanlar yevmi mezkurda 
2490 sayılı kanunda yazılı vesaikle 
müracaatları. (1871). 11843 

/ 
Kozalar 

Zahire Loncası 

yaptırılacak 
Alaşehir Belediyesinden 

17.5.939 tarihinde ihalesi mukarrer 
olan 6935 lira 46 kuruş bedeli keşifli 

zahire loncası inşaatına hiç bir istekli 
çıkmadığından ikinci ihale 27.5.939 
cumartesi günü saat 11 de yapılmak ü
zere eksiltmesi 10 gün daha uzatılmış
tır. Evsaf ve şeraiti kanuniyeyi haiz 
isteklilerin Alaşehir belediyesine mü -
racatları. 11889 

Bir ay müddetle eksiltmeye 

konulan i(me suyu 
Behiani Belediye Reisliğinden : 
1 - Besni yenişehrine tahminen 4 ki 

lometre Kavakbağı mevkiinden getiri 
lecek içme suyunun yalnız ıehre isa
lesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
nulmuştur. 

2 - işin muhammen bedeli 23792.33 
liradır. 

3 - İstekliler bu i~e ait şartname 
proje vesair evrakı meccanen Besni 
belediyesinden alabilirler. 

4 - Eksiltme 29 ma:rıs 939 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat l 6 da 
Besni belediye encümeninde vapıla -
taktır. 

5 - Ek~i1tmeye t:'rebil...,•'k için i-;
tekJilerİ.l .t§ai,ıJ<: yazılı tcm:ınat 'l:e 
vesaiki o gün saat 13 e kadar encü -
mene teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 
ci maddelerine uygun 1784.42 lira 
muvakkat teminat. 2 - Tahmin bedeli 9750 lira olup 

muvakkat teminatı 731 lira 25 kuruş- B - Kanunun tayin ettiği vesika -
t 

lar. ur. 
3 - Eksiltmesi 27. 5. 939 cumartesi C - Kanunun 4 cü maddesi muci -

günü saat 11 dedir. bince eksiltmeye girmeğe bir mani bu 
4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt- lunmadığına dair imzalı bir mektup. 

me günii 2490 sayılı kanunun 2, 3, ün- D - Malatya vilayeti nafıa baş mü-
.. dd ı i • hendisliğinden münakasaya girmek i-cu ma e er nde istenılen belgeleriyle . k 

birlikte ihale gün ve saatinden en geç çın alaca lan vesika. 
bir saat evetine kadar teminat ve tek- 6 - Teklif mektupları ihale günü 
ıı.f mekt la A k L . 1. ~. saat 13 ce kadar makbuz mukabilinde up rını n ara v. amır ıgı . ~ . . . . 

omısyonuna verme en. . .. . . Satınaırna k · 1 • 1 Besnı beledıyesme verılecektır. 
(1735) 

11735 
7 - Posta ıle gonderılecek teklıf 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satuı Alma Komisyonundan : 

miktarı M. bedeli İlk tem. Eksiltme Eks. 
Birlik ismi Cinsi Kilo Lr. K. Lr. Kr. şekli Tar. Saat 

Merkez Sığır eti 234.000 58500 4387 50 K.Z. 5-6-939 11 
Babaeski .. .. 72.000 18000 1350 00 .. 6-6-939 11 
Hayrabolu •• ,. 37.000 8250 618 75 .. 6-6-939 ıs 

Kaynarca .. •• 32.000 8960 672 00 .. 5-6-939 15 

Tümen birliklerinin senelik sığır eti kapalı zarf usuliyle eksiltmesi ya
pılacak ve mukaveleye bağlanacaktır. Evsaf ve şartları komisyondadır. İs
teklilerin yukardaki cetvelde gösterildiği veçhile belli gün ve saatlardan 
bir saat evvel kanuni vcsaikle teminat mektuplarını komisyon başkanlığına 
vermiş bulunacaklardır. (1844) 11827 

9 - Müteahhit inşaat bedelini is -
tihkak raporu aldıkça rapor muhte -
viyatını belediyeler bankasından ala • 
caktır. (3291/1793) 11782 

Münakasa temdidi 
Bor Şarbaylrğından : 

1 - Belediyemiz ihtiyacı için alı -
nacak bir adet arazözün taşradan te -
min edilebileceğine göre bir ay daha i
halenin uzatılması icap ettiğinden 20 
haziran 939 salı günü saat 14 de kapalı 
zarf usuliyle alınacaktır: 

2 - Arazözün muhammen bedeli beş 
bin beş yüz lira olup ilk pey parası 
dört yüz on iki lira elli kuruştur. 

3 - Şartnameyi görmek istiyenler 
her gün Ankara'da, İstanbul, Mersin 
ve Bor belediyelerinde görebilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını encümene 
vermiş bulunmaları. 11890 

Belediye binası yaphnlacak 
Ala,ehir Belediyesinden : 

17.5.939 tarihinde ihalesi mukarrer o 
lan 8879 lira 40 kuruş bedeli keşifli be
lediye binası bakiye inşaatı için istek
liler arasında yapılan eksiltme sonun
da indirilen miktar az görüldüğünden 
eksiltmesi 10 gün daha uzatılmıştır. 
İkinci ihale 27.5.1939 cumartesi günü 
saat 10 da yapılacağından evsaf ve şe
raiti kanuniyeyi haiz isteklilerin Ala
şehir belediyesine müracaatları. 11888 

·. Askeri Fabrikafar · 

4 kalem vida hakkında 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Salın Alma Ko
misyonundan : 

5, 6. 1939 pazartesi günü saat 14 te 
pazarlığı yapılacak olan 4 kalem vida 
nın ilan ve şartnamesinde sehven pa
ket yerine adet yazıldığı anlaşılmış -
tır. Şartnamesinde ona göre değişik -
lik yapıldığı ve 6, 8, 10 ve 12 Mayıs 
1939 tarihlerinde bu vidalar hakkında 
çıkan ilanlar hükümsüzdür. (1829) 

11806 

92.890 kilogram Flüspat 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (S715) lira 
(60) kuruş olan 92890 Kg. Flüspat 
müteahhit nam ve hesabına Askeri 
Fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 2. 6. 1939 
cuma gün saat 15 te açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (278) lira (67) 
kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alakadar tüc
cardan olduklarına dari Ticaret oda -
sı vesikasiyle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

(18301) 11807 

·4 kalem vida alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü· 

dürliiğü Merkez Satın AJma Ko
misyonundan : 
3000 Paket 5 X 50 mm. Dip vidası 
5000 ., 5,50 X 35 ,, Kuşak vidası 
2000 ,, 6X40 ,, Kulp ,, 
2500 .. 4X20 ,, Menteşe 

vidası 

Tahmin edilen bedeli (5000) lira o
lan dört kalem vida Askeri Fabrika -
lar umum müdürlüğü merkez satın al 
ma komisyonunca 5. 6. 1939 pazartesi 
günü saat 14 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak ko • 
misyondan verilir. Taliplerin muvak
kat teminat olan (375) lira ve 2490 nu 
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle komisyoncu olmadılarına 
ve bu işle alakadar tüccardan olduk -
!arına dari Ticaret odası vesikasiyle 
mezkfir gün ve saatte komisyona mü -
racatları (1828) 11805 

1 adet of om atik rende tezgahı 

ah nacak Kuru ot alınacak 
400.0QQ adet yumurta Askeri Fabrikalar Umum Mü-

Ankara Levazım Amir lig' i Satın Alma Komiayonundan •• d" 1" - ·· M k 5 ur ugu er ez alın Alma Ko-

, alınacak miktarı M. bedeli İlk tem. Eksiltme Eks. misyonundan : 
A k B" l"k ismi c· . K'l L K. Lr K kl" T S · Tahmin edilen bedeli (1685) lira o-

Alman K:;,i!';::~::a~°;irliii Satm ır ı ınsı ı o r. . r. şe ı ar. aat lan bir adet otomatik Rende tezgahı 
k Tüm anbarı K. Ot 180.000 5400 405 00 K.Z. 7.5.939 11 Askeri Fabrikalar umum müdürlüğü 1 -An nra garnizonu birlig·i ve mües k 

1 · ·ı · 4. Sv. Alayı .. 405.000 12150 912 00 ,. 7-6-939 11 mer ez satın alma komisyonunca 6. 7. 
sese erı ı ıtıyacı için 400.000 adet yu- 1939 

I p fi k · Hayrabolu ,. 405.000 12150 912 00 ,, 7-6-939 15 perşembe günü saat 14 de açık 
murta )... zar a e sıltmeye konulmuş k ·ı 
tur. Kaynarca •• 405.000 12150 912 00 •• 7-6-939 15 e sı tme ile ihale edilecektir. Şartna-

2 _ Tahmin edilen bedeli 
7600 

lı'ra Babaeski Sv. A. ,. 540.000 16200 1215 00 ,, 8-6-939 10 me parasız olarak komisyondan veri-

'. 
Top. Tb. ,, 405.000 12150 912 00 ,. 8-6-939 11 lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

olup muvakkat teminatı 570 liradır. (1 
3 k ·1 · 29 5 Tümen birliklerinin 12 .taksitte birlikler anbarlarına testı·m cartı·yle se- 26) lira (38) kuruş ve 2490 numara-

- E sı mesı . . 939 pazartesi ':t 1 k 
------~~~~~·~~-------L~n~e~li!k~k~u~r~u~o~t~i~h~t~fy~a~c~ı~k~a~p~a~lı~z~~:f~~~e~~ltm~~~ ~b~~ ı an~~2"1~~e~~&hl~ 

Kirahk .: 
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 kar 
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 havuzlu bağ ve meyvalı 
ğı muhtevi bağ kiralıktır. Taliple. in 
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~ 17~ 

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

Kiralık Garaj - Bakanlıklara ya
kın. Kocatepe, Yenikalık sokağı No. 
10. Her nevi otomobile 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 geni§ bah
çe içinde kalorifer tesisatını haiz ye -
di odalı hane kiralıktır. Tel : 5843 

1787 

Kiralık - Mobilyalı bir oda kira
lıktır. Atatürk bulvarı mühendis Ra
gıp Derviş ~partman. Kapıcıya mü • 
racaat. 1792 

Kiralık daire - Resmt \re hususi 
daireye elv rişli kiralık daire Postane 
caddesinde Telefon: 1317. 

1798 

Kiu./Jk - İstanbul Kızıltoprak Rüş 
tiye So. 16 Bahçe 4 oda ıu elektrik 
gaz var. Tramvay tren deniz yakın 

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

Kiralık oda - Asfalt üzeri, tam 
konfor. Ulus meydanında köşedeki 
tütüncüden 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, kış bahçesi, 
büyük salon, 3 oda hizmetçi odası 
bodrum, konforu tamam. 1813 

Kiralık ev - 4 oda 1 salon parke 
döşeli tam konforlu, bahçe ortasında. 
Selanik caddesi No. 17 üst kattakilere 
müracaat. Tle: 3364. 1816 

Kiralık müstakil ev - Yenişehir su 
deposu yanında Mardin mebusu B. 
Hasan Köşkü bitişiğinde No. 38, (2) 
oda mutbah, su, elektrik, saire 1817 

Aranıyor : 

Aranıyor - Bir ev bir de apart· 
man alınacaktır. Her semtte olabilir. 
Satıcıların 3714 numaraya Telefon et-
meleri. 1772 

Ev aranıyor - Küçük, yeni evi o
lanlar tip, numara ve şartlarını Yeni 
Postane cad. No. 52 de Mehmet Kork-
maza bildirsinler. 1800 

iş verenler : 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırltk küçük ilanlardan: 

Bir defa için 30 Kuruş 
İki defa için 50 Kuru' 
Üç defa için 70 Kuru~ 

Dört defa için 80 Kuruş 
Devamlı küçük ilanlardan her de
fası i.çin 10 kuruş alınır. Mesela 1 
defa neşredilecek bir ilan için, 140 
kuruş alınacakur. Bir kolaylık ol. 
mak üzere her satır, kelime arala 
rmdaki boşluklar müstesna. 30 har 
itibar edilmiştir. Bir küçük il 
120 harften ibaret olmalıdır. 
Dört satırdan fazla her satır içi 
beher seferine ayrıca on kuruş alı 
nır. 

Küçük illnlarm 120 harfi geçme 
mesı llzrmdır. Bu miktarı geçen i 
linlar ayrıca pul tarifesine tabidir 

iş arıyor - Askerliğini bitir 
kur yazar güçlü kuvetli bir gen 
ğaza, depo otel ve inşaat gibi "'""r 
iş arıyor. Bilhassa şayanı hım 

(P. ı.... 401 - V. B.,• Ankara. 17 

lş arıyor - Almanca bilen 
nisyen makine ressamı müstakil 
kine ve demir inşaatı idare eder. 
hadetnaıne ve referansları vardı 
!usta M. K. 

Satılık : 

Satılık - 45 beygir ~s tr 
ve pulluğu, 10 beygir dizel m 
taş kırma makinesi ayrı ayrı sa 
tır. Ankara posta kutusu 110 
2406 1710 

Satılık arsa - Balık pazarı 

üzerinde kuyumcular sırasında 
fon: 3~30 1712 

Satılık ev - Hamamönünde i 
lı 5 odalı, iki bölük, bahçeli 350 
ya. Telefon: 3130 1714 

Satılık - Yapılmakta olan 
evler yapı kooperatifi hissele 
satılık hisse vardır. Tel: 2406 
ram caddesi No. 1 

Satılık kagir yeni ev - tn 
620 metre arasalı üçer odalı iki 
mükemmel nezaretli ucuz fiya 
3130 

Satılı'k apartman - Balık 
varında Korucular sokağında 4 
yanına ilave yapılır arsalı uyg 
delle Tel 2406 Bayram C. No. 

Acele satılık arsa - Maltepe 
hakim yerinde 530 ve Kocatep 
M2 köşebaşı arsa ehven fiyatı 
cektir. Telefon: 1538 

Acele satılık arsa - Yenişe 
mirtepede en güzel yerinde 62 
M2 arsalar uygun fiyatla veri 

Tel: 1538 

Satılık arsa - Kavaklı der 
çük Ayrancı yolunda ikinci 
1200 ita 1500 metrelik iyi bir a 
lıktır. Güzel manzara münbit 
Tel: 6819 17 

Satılık otomobil - 36 mod 
role Takai Zincirli camid Ay 
mede müracaat. 1 

Satılık motosiklet - İngili 
marb ve Sepetli az kullanıl 
mek ve görüşmek için Sam 
rında Shell Benzincisine mür 

1777 

Acele satılık ev - Sıhiye 
arkasında asfalta yakın alt 
bahçeli ve bol güneşli kat 
mütehammil tel 2406 Bayr 
No. 1 ıı 

Satılık arsa - Blok bası, E 
lar karşısında Akay caddesf 
773 Tel: 3595 müracaat. 1 

Satılık - 2 adet 6 metre 
ğünde sağlam möble sandığı 
lıktır. Müracaat Yenişehir 
sokağı 12 A. kapı. 5 

Satılık arsalar - Çankaya 
sinde Rus sefareti yanında 
ne ve büyük apartman yap 
it küçük arsalar Tel: 2506 B 
desi No. 1 · 

Satılık ucuz ev - Ulucan 
huriyet mektebi yanında iki 
iki kapılı bahçeli 9 odalı 
4000 liraya Tel: 3130 

Satılık arsalar - Yapılac 
Kabir yanında istimlak bari 
fiyat. Telefon: 3130 Aranıyor - Dikişten anlıyan 3 ba

yan işçiye ihtiyaç vardır. Cebeci: Bay --------.!----l 
sal Cad. N o. 2 evde Tan Bayanlar ter-
zi Evine müracaat. 1801 

iş arayanlar: 
...._._,.. i'Al.tli1,,.. • wia saikle komisyoncu olmadıklarına ve 

.u..ı.&A.1c...ı.ı~.ı..a..~:..._L~~t---1--~4'•- ...... ..ı,. "'1...luJrla.r.....,.,,.._...s._ 
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MÜESSESAT VE i~SAAT MÜTEAHHİTLERİNE 

BET TUL 'BAL RI 
SULU VE KURU •BETON HARÇLARINI 200 METRE UFKi VE 35 METRE lRTlFAA ÇIKARAN "BETON TULUMBALAR'' 

• 

"T 1 TAŞ,, 
• 

lnsaatta sürat 
..:> 

Harcın tulumbaya dökülüşü 

Otto Kaiser K. G. mamulatı - Türkiye yegane satış Vekili: 

Harem Şantiyeye sevki 

11 T 1 TAŞ 11 

Azami tasarruf 

Harcın Şantiyede dökülütü 

TiCA E Ü A Ni Şi K Ti 
ANKARA: Koçak Han, Ulus Meydanı - Telf: 2305 - 2338 -P. K. 196. Telg: TlTAŞ ISTANBUL: Taş Han, Bahçekapı - Telf: 2347 -23271 - P. K. 448 - Telg: TlTAŞ 

BAŞ, DİŞ, NEZLE, ROMATİZMA 

NEVRALJİ 
ve 

kırıkhğa 

dikkat 
ediniz 

Bu ilk tehlike alômetini görür görmez derhal 

-

NEVRO.ZiN 
.~ . . . • . ~ . • . -:JÔ~:i .-. . @9 
, · · - ·-~:.' ~ -- -- ~· - ---..,· __ -.;_·_.,_._ ~·-- ' ~· ,. . 

Almak lazımdır 

NEVROZIN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla berabeJ' bütün istirapları da dindirir. icabında gün
de 3 kaşe alrnabfür. 1 mine dikkat, taklitlerinden sakınınız ve 
NEVROZIN yerine başka bir marka verirlerse şiddetle reddedi-
niz. 7058 

• • öylü el ıse rı 

tış 
• a arı s 

Her bedene göre 

Çulaki İnce §ayak Kalın şayak Damalı şayak 
Bedenler Krş. 

42 360 
44ve46 400 
48ve50 435 
52 450 

Krş. Krş. Krş. 

520 
585 
640 
655 

545 
620 
675 
700 

550 
625 
685 
700 

Halis yünden yapılmış olan bu 
q 

elbiselerin satıldığı yer 

SÜMERBANK 
YERLİ MALLAR PAZARLARIDIR 

Mağazamızın . ~öylü eşyası şubesinde her 

nevi giyim eşyanızı ucuz fiatla bulabilirsiniz! 
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§ BAHÇE MERAKLILARINA 55 KIRIKHAYAT ~ 
: • 11111111 • 111111111 ••••11111111111111111111u11111111111111111111111111111111nı111 : = Herbert Mars.hail - Barbara Stanvick = - -

.:! ı 11111111111111111111111111111111111111111ıı111111111111111111111111111111111111 L. - -- -- -
§ Türk Hava Kurumu § - -- -- -- -i Büyük Piyangosu i 
- -- -- -- -~ İkinci keşide: 11 haziran 939 dadır ~ - -- ~ - -- -
§ Büyük ikramiye 45.000 liradır § - -- -- -§ Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye- : 
: ferle 20.000 ve 10.000 liralık iki adet mükafat vardır... : 
§ Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeği ihmal etmeyi- § 
: niz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına gir- : · 
: miş olursunuz. = - -- -
'=;11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ÇİFTLİKTE 

·Açıktır 
i S U H E R Ş EYE HAYAT VERİ R : ~ _,_ .. _ .. _ .. _ .. __ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. """". .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ ... ______ :-------,------------
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YENi SİNEMALAR sus 
§ Siz de bahçenize hayat vermek için, sulama işinde, Ancak § - -i KO TİCARET TÜRK A. Ş. i 
- -
§ Mağazalarından tedarik edebileceğiniz ~ . 
: FENNi : 
: SAGLAM S 
: AVRUPA : . 
: HORTUM : 
: ve H O R T U M U C L A R 1 N 1 K U L L A N 1 N 1 Z. : - -- -
~ Bahçe lev zım çeşitlerimizi mutlaka görünüz E - -- -§ Frskıyeler, Bahçe ve kümes telleri ve saire ~ - -- -
~ OÇ T CARET :TÜRK . SiRKETİ ~ 

BU GECE SAAT 21 DE 
HALK OPERETİ 

Temsil Heyeti Tarafından 
ZOZO DALMAS'ın iştiriikiyle 

PİPİÇA 
OPERET 3 PERDE 

Bugün Gündüz tam saat 17 de 
Tenzilatlı fiyatlarla Halk Opereti 

tarafından 

MODERN KIZLAR 
Operet 3 perde 

Tenzilatlr Fiyatlar : Koltuklar 40 -
Balkon 50 - Duhuliye 30 Krıı. 

HALK 
Neşe - Eğlence ve kahkaha !ilmi 

ALTIN KELEBEK 
Baş Rold~ : Fransızlta. Gaal 

Gündüz 10 ve 12 ucuz seanslarda ve 
öfleden sonra 14.30 - 16.30 - 18.30 da 

SEFİLLER 
Gündüz 10 ve 12 ucuz seanslırrnda TÜRKÇE SÖZLÜ 

ve öğleden sonra 14.45 de Baş ro)lerde: 

BU GÜN BU GECE 
2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

1 - Caniler Kırah 
Conrad Veitd 

2-ÖLDÜREN AT 

Seanslar : 15 - ı 7 .30 Gece 20.30 da 

~ğleden eve! 10 ve 12.30 da BRODV AY KUKLASI 
(Shirley Temple) Frederik Marş - Rachelle Hudson Ucuz Halk Matineleri 

C ! '. '. : : : ; C: '. ! '. '. :x;ıc:: : '.C : : : ; : : 3:: : '>'. : : O C '. : : : !C!Q O: : : ; : : : : ; : : ; : : : : ; -x: : : : ; ; ; : ; : : : :x;;x:o 
Yeni Sinemada Varyete numaralarında: 7 kitilik Fevkalade BALE heyeti ve bu meyanda 
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