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B. Cevad . Abbas 
'.ADIMIZ, ANDIMIZDIR 

Gürer'in 

12 MAYIS 1937 CA~Şı.r ..... 
. ---~~-----

19 Mayıs 
Spor ve Gençlik 

bayranııdır 

HER YERDE 5 KURUŞ 

dünkü konferansı 
"18 sene evel, 19 mayısa tekaddüm eden 
günlerde Atatürk ve 19 mayıs günü Atatürk,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 C.H.P. Kamutay grupunda ~ 
• • • • • • ~ B. Ş. Saraçoğlu dıs politikc!, 
: Hatay işi ve İnönün.Ün seyahati ~ 
~ lıakkında izahlar verdi ~ Büyük önder de Halk· 

evindeki toplantıyı bir 
müddet seref leııdirdiler _, 
Dün gece saat 21 de Bolu mebusu B. CeıJad Ab~ 

"bas Gürer, Büyük Önder Atatürk'ün bunda'! .onse
'kiz yıl önce Samsuna çıktığı günü kutlamak ıçın. ya
pılacak büyük spor ve gençlik bayramı dolayısıyle, 
o günlere tekaddüm eden hadiseler etrafında canlı 
hatıralara müsteniJ değerli konferansını, kalaba
lık bir dinleyici kütlesi önünde verdi. 

Konferanstan sonra halkevinin ankaralı üyeleri 
halk şarkıları söylediler, halk oyunları oyn~d!lar. 
Bu esnada Büyük Onder Atatürk de Halkevını şe
reflendirdiler ve biraz eve/ki konferansın heyeca?.ı 
altında bulunan halk tarafından alkışlandılar. Bu
)'Ük Önder Halkevinde bir müddet kaldıktan sonra 
cwdet buyurdular. 

Müzik ve oyundan sonra Halkevi tem~il ko_lu 
tarafından Molyer'in ''Meraki,, piyesi temsıl edıl 
eli. Ayrıca piyes arasında donanmamızın Malta se
yahatine aid bir lilm gösterildi. 

B. Cevad Abbas Gürer'in sıksık sürekli ~lkışlar· B. Cevad Abbas Gürer konferansını verirken 

la kesilen değerli konferansını aşağ-:_:ıd~a_v_e_r_:ıy:...o_r_u_z_._· -------------------------

- Türklüğe varlık veıen Atatürk'e; ··-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·· 
ebedi minnet ve tazimlerimi sunar; din· • T k d t 
l . ·ı . . . tarımla selamlarım. ; u·· r çe ana ·ıd. i eyı~:~~~ı v: ::rzg~urdun .yarınki mu· i 1 1 r ! 
kadderatını. kudretli ellerıne alacak O· - -·-·-·-·•·-·-·•·-·-·-·•·-·-·-·-·-·-·-·-· ! 
lan Atatürk, gençiliğine, gençlik ve spor 
bayramının arif esi günlerinde ba~a b.u: 
:rada 'BOZ soylemek fırsat ve vazıf.~SI~~ 
veren Parti Genel Sekreteri Bay Şukru 
Kaya'ya teşekkürler ederim. 

Tarihi güne bir bakı§ 
Yurddaşlarım; (kardeşlerim)) 

/.ydılılıktan budaklanıp 
gelişen anlamlar 

Bu yüksek vazifeyi kıymetli g~nçıı· "Görmek,, anlamının ifadesi 
""' · ··d· ebılmek gımıze nafi olacak yolda o ıy 
· ·· caat ıçin; hatıralarımın yardımına mura 
t k · . · · d" ki rubu c me ıstedım Bunun ıçın ır 

asra yakın hizmctile mübahi buhtnd~
ğum ve bütün feyiz ve inkişafımı maı· 
yetinde ve rahlesinde aldığıın, .. büyük· 
lükte bir benzeri olmıyan; daha doğru· 
su büyüklüğü ölçü ve çerçeveye srğmı· 
yan A tatürk'ün; bundan on sekiz yıl ev~l 
Samsuna ayak bastığı tarihten öncekı 
faaliyetinden bahsedeceğim. 

Bugünler; Atatürkün ;.. mütarekeye 
müncer olan büyük barbın son günle· 
riyle, .. !stanbula celbini doğuran avamil 
ve İstanbulda bulunduğu müddet zar· 
fında vatanı, ve milli tarihi hareketleri
ne sahne olan günlerdir. 

Ancak bugünlerin tarihe intikal etme- / 
si laZL"llgelen zengin hatıralarını tefer
ruatiyle anlatmağa büyük kurtarıcının 

ve yaratıcının büyük dehasından doğ· 
muş olan işleri olduğu gibi önlerinize 
sermek; bugünkü vazifemin ne çerçeve· 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Tiirkçede görmek anlatan sözler 
unsuru ile türemiştir; başlıca tip

v. r 
kri: -

1 
Kör • (Rad. II. Alt., Uyg., Çag. 

b 
. Pekars. Yakut.). kür • (Kazan), 

v. ., K 
kur. (Çuvaş.)= 2) gör - (Osm., rm., 

Kumuk, Azeri); 

3 
kar-a- (Rad. il. Kırgız, Kazan, 

_ b ) "görmek; bakmak ihtimam 
çag. v. · .. 

k 
tekayyüt etmek; tecrube etmek, 

etme ı - • 1 h 1 b • karak / karag (bırçok e çe er-
v. .,, -· b ,, 
de) "göz, göz bebegı; asıra 

4
) koru • (Osm., Kırgız., Azer., 

) ''himaye etmek: bakmak'' 
l{rm. k ) "b k S) Jıaray • (Pekars. Ya ut. a • 

"ht'ınam müdafaa ve muhafaza 
mak: ı 1 • ., .. ,, 
etmek,,; hatah goz " 

6
) serey. (Pekars. Yakut.) ke§fet· 

mek: cleviner'', sere • (Mogol • mançu) 

d n go··rmek his ve keşfetmek,, 
''önce e • 

1Ialkevindc• B. Cevad Abbas Gürer'in 
koni eransı esnasında salona bir bakış 

Ahmet Cevat EM RE 
I 

seren • "korunmak, birinden ihtiraz Ü· 

zere olmak''. 
Bu temlerin hepsinde baş vokal düş

müştür; etimolojik şema şudur: 
(1) (2) (3) 
v.ğ den: (.ğ) + v.r 

(ğ-k,g) 

(ğ-h,s) 

Semantik kıymet de gayet vazıhtır: 
Ana kökten intikal edegelen aydın· 

lık anlamını prensipal köke geçen (ğ • 
k,g), (ğ - h,s) fonemi temsil ediyor; 
''v.r'' unsuru da aydınlığın ''iç'' te te
cellisini, genel olarak görmeyi, ifadeye 
hizmet ediyor. 

(Sonu S inci sayfada) 

Düzeltme 
Diınkü sayımızda Kamutay konuş. 

malarına aid yazılarda bazı yanlışlık. 
lar olmuştur. Dördüncü sayfanın üçün
cü sütununda ''ekilmemiş geniş toprak. 
Jar., başlığiyle başlıyan paragrafın bi
rinci satırındaki şarklı bir mebus "ke
lim1eri., "şerefli bir mebus., şeklinde o
lacaktı. 

Beşinci sayfanın üçüncü sütünunda 
"kredi işi,, başlığiyle başlıyan parag. 
rafın son cümlesinin doğru şekli şudur: 

Mevduatın yerinde kullanılması mev 
duat sahihlerinin her taleb vukuunda pa 
ralarını derakab iade etmeleri bankalar 
için çok dikkat edilen iştir. Bu esas 
mahfuz olmak şartiyle bir kısım mevdu 
atı kısa vadeli mevsim kredisine tahsis 
etmiye tcknikman imkan vardır .. , 

Beşinci sayfanın beşinci sütununda 
İç bakanımızın Mamak yang.nı hakkın. 
da verdiği izahların sekizinci satırın· 
daki 100,000 lirayı tecavüz etmektedr. 
"kelimeleri,, tecavüz etmemektedir.,, 
şeklinde olacaktı. 

Okuyucularımızdan özür dileyerek 

düzeltiriz. 

: Ankara, 11 (A.A.) - C.H.P. Grupu bugün (11.5.937) Antal- : 
: ya sa.~lavı Dr. C~m~I Tunca'nın reisliğinde toplandı. : 
• Soz alarak kursuye gelen Hariciye vekil vek'I' S wl : • d l' "k d ı ı araçog unun 
• ış po ıtı amızın son urumu ve Hatay meselesin· fh : 
• h kk d d' -· · h p . rn son sn ası • 
: a ın a ver ıgı ıza at artı Grupunca müttefikan tasvib edildi. • 
• Bundan sonra Başbakan ismet lnönü'nün Lond h · : • h kk d 1 - ra seyn atı • 
: 'k~ ın la kma. uml :'-kt vderen Snraçoğlu Başbakanımızın Paris' de ilten : 
: ı. ı ~eme et~ a a a ar eden meseleler hakkrnda fransız devlet • 
! rıcalıle r3:ptıgı temasları an}atmış ve Başbakanımızın Fransadaki • 
• seyahatmın tamamen hususı mahiyette olmasına rag"men Türk" _ ! 
• T·· k' b k'I' k ıye • • YC: ve ur ıye aşve ı ıne arşı gösterilen geniş muhabbet ve sa- • 
! mımi d~stluk tezahüratına dair malümat vermiştir. : 
: Partı Grupu bu malumatı büyük bir memnuniyetle karı::ıJamış- : 
• tır. :f ! ••..........•.....•.....••..•....•......................... : 

S. M. Corc VI bugün 
taç giyiyor 

Taç giyme töreninin yapılacağı Vestmi nister kilisesinin içi ve k1talın tahtı 

(Taç giyme törenine aid diğer resimler ve yazılar 6. ıncı sayfamrzdadır.) 

Londra, 1 ~ (A.A.) - Taç .giyme şenliklerini açan ilk ziyafet, KıraJ 
t~.r~fından d~n ~~şam _ B~c~mgham sarayında verilmiştir. Ziyafete 
butun kıral aılesımn azası ıştırak etmiştir. İç.erlerinde yabancı hüküm· 
dar ailelerinin azası da bulunan İngiliz ve yabancı 450 davetli dizba. 
ğı nişanındaki vecizeyi hamil olan meşhur sofra takımlarile yemek 
yemişlerdir. 

Halk yollarda birikmeye ba§ladı 
Taç giyme töreni esnasında 

büyiık alayın geçeceği yollar üze
rinde ilk sırada bulunmak istiyen
ler öğleden biraz sonra muhtelif 
yerlere birikmeğe başlamışlardır. 

Vilayetlerden gelen binlerce kişi 
yanlarında yiyecek ve örtiınmek için de 
battaniyeler olduğu halde yollara dizil· 
mektedir. Bunların sayısı boyuna art
maktadır. Bu geceye mahsus olmak iı· 
zere istisnaen açık bırakılan Hayd park
ta kamplar kurulmuştur. 

Vilayetlerden sayısı iki yüz bin 
tahmin edilen ziyaretçileri getirecek o
lan iki yiiz hususi tren Londraya gel
meğe ba~lamıştır. Grev hnlinde bulu· 
nan otobiisler müstesna olmak iizere 
Londranın ve mülhakatın biitün nakli
ye vasıtaları sabaha kadar işleyecektir. 
Otobüs grevcileriyle ham bir anlaşma
ya varılamamıştır. 

Grevin öteki nakil vasıtalarına sira
yet etme inden korkulmaktadır. Hükiı
met grevcilere karşı çok muannit bir 
tavır t kınmı tır. 

Gluçe ter duk ve dil esi Saint Ja
mes s rayında bir ziyafet vermişler ve 

(Sonu 5 inci ylada) 

B. T.R.Aras 
lstanbulda 
İstanbul, 11 (A.A.) - Hariciye ve

kili Dr. Aras, bu sabah saat dokuzda 
Ankara ekspre iyle şehrimi e gelmiş ve 
istasyonda İstanbul valisi ile birçok 
yüksek memurlar ve mliteaddıd zevat 
tarafından karşılanmıştır. 

Hariciye vekili, Haydarpaş dan doğ
ruca Perapalas otelıne inmiştir. 

* 
.... "' .. 

Evelki akşam, Ankaradan hareket e
den Hariciye vekili :Ör. Arasın gaybu
beti esnasında Adlıye vekili Saraçoğlu 
vck.ılet edecektir. 

Saraçoglu, diın sabah Hariciye vckll· 
letıne gelerek haricı} e i lerıyle meşgul 
olmaya baslamıştır. 

• 
ıı.yan .o maı:alaıı 
5 iuc say,.amızoa 
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Günün içinden: 

Yangın 
Tarihte yangın yalnız Neron'un tutuşturduğu Romayı "değil, <>i

manlı İmparatorluğunun birçok şehirlerini de kül etti. "Y angm yeri,, 
terkibini ha.la bir semtin ismi gibi kullanan şehirlerden geçmişsiniz
dir. 

Osmanlı tarihinin, birçok devirlerinde bir lüleden sıçrayan kıvıl
cım, bir nargileden devrilen kor veyahud bir soysuzun bir tarafa yer
leştirdiği bir kundak isyan kadar, harb kadar, kaldırılan kazan kadar 
memleketin huzunmu bozmuş, birçok zavallıları yerinden, yurdun
dan etmiştir. 

Edebiyatımızda onun izlerini bulmakta güçlük çekmezsiniz. Şair 
Eşref, İstanbulun Süleymaniye taraflarında çıkan bir yangın dolayısiy
le yazdığı bir kıtada diyordu ki: 

Beliulır yangını istanbalun, nubet olundukta 
Kalır yanında ehven cite§i Nemrudu nadanın; 
Hususiyle dün akşamki hariki hanüman - suza 
Cehennem sandım alhnda görünce Babı fetvanın. 

Ali Kami'nin yangın manzume. indeki şu mısraları, bilmem, hatır-
lar mısınız: ? 

Yangın, o bir ejder ki sayılmaz dili vardır: 
Bir kerre salar, sonra yalar, sonrası boşluk! 
Yangın, o ne dehşetli, ne munis bir canavardır. 

Cenab Şebabettin, bile bu faciadan tiryakice nükteler çıkamtı§tı: 

'' Kasab dükkanlarında anlı duran butlarla ahşab evleri birbirine 
benzetirim: ikisi de ate§e ıurmzeddir.,, 

Biz yaşta ve bizden daha ya~b olanlar hatırlarlar: yangın felake
tinin salgm haline gelmesi, bir zaman her sınıf ve her dereceden bir
çok insanları "tulumbacı,, lığa heves ettirmi§tİ. 

Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında f el ak ete ve ıstıraba ka
nıksamış nenelerimizin yılları ve tarihleri ''zelzeleler" ve "yangın
lar" la hesablamak itiyadında olduklarını unuttunuz mu? 

Gene bir şairin ''Ufukta kızıl bir bulut" a benzettiği osmanlılık, 
bir yangın gibi söneli yıllar olmu~ tur. 

Geçenlerde Mamakta bir yangın çıktı. Sayın Şükrü Kayanın bu 
yangın hakkında evelki gün Kamı tayda söylediği şu sözleri okuyalıL 

''Yangın çıkar çıkmaz, oradak .memur ve amele, hayatlarını teh;· 
keye atarak yangını söndiirmeğe I oşmuşlardır. Buradan giden etlaiye 
de, eski bir tabir ile, cansiparane denecek şekilde çalışmış ve bundan 
dolayı Milli müdafaa vekaleti etlaiyeye teşekkür etmiştir. Çalı§mala
rına en güzel misal, mermi depolarından birinin yarısı yandığı halde 
yansını kurtarmağa muvaffak olmalarıdır.,, 

Milli hayatımızda kahramanlığı ne kadar çok ve ne kadar sık gö
rürsek görelim, hepsini ayrı bir heeyecan ve gururla alkışlamalıyız. 

Yazının baş tarafındaki satırlar, yangın faciasının osmanh edebi
yatındaki izlerinden birkaç örnekti. Cumhuriyet vatandaşının ya-ngın 
karşıs!ndaki yılmaz çehresini tallIJI"ak istiyorsanız, lç bakanımızın Ka
mutayda söylediği sözlerden aldıi.ım yukarıki cümleleri bir defa da
ha okuyunuz. 

Parlamentolar 
Türk gı.·upu toplaııdı 

Dün parlamentolar türk grupu, ka.. 

mutay kiıtübhaneslnde toplandı. Reis_ 
liğe Ordu mebusu B. Ahmet İhsan Tok.. 
göz seçildikten sonra, İdare heyeti reisi 
Denizli mebusu Necib Ali bir yıllık fa
aliyet hakkında izahlarda bulundu ve 
Milli Müdafaa Bakanlığı siyasi müste
şarlığına tayin edildiği için reisliğe 
devam edemiyeceğini bildirdi. Umumi 
heyet B. Necib Alinin bu ayr.lışmdan 
dolayı derin teessür.erini müttefikan 
bildirdikten sonra seçim yapıldı. 

Reis vekili Cebelibereket mebusu 
general Naci Eldeniz reisliğe, Burdur. 
mebusu B. Mustafa Şeref Özkan, reis
vekilliğine, Diyarbekir mebusu Bn. 
Mihri Pektaş idare heyeti azalığına se

çldiler. Parlamentolar grupunun ilk ka 
dm azası alkışlandı. 

Bunu müteakib grupun çalışması 

ve teşkilatı hakkında uzun müzakere
ler yapıldı ve önümüzdeki yıl azanın 
ihtısaslara göre gruplara ayrılarak fa_ 
aliyetin ona göre tanzimi kararlaştı. 

İdare heyeti muamele ve hesablanndan 
dolayı ibra edilerek toplantıya nihayet 
verildi. 

İstanbul zehirli gaz kursu 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Sıhat ve 

içtimai muavenet bakanlığı tarafından 

hazırlanan talimatname hükümlerine gö
re mülhakatta açılan zehirli gaz kursla
rında dersler başladı. Kurslara rağbet 
ç<lk fazladır. 

Eminönü - Emirgan arasında 
otobüs 

İstanbul, 11 (Tel;fonla) - Halkın 
müracaati üzerine İstanbul belediyesi 
Eminönü ile Emirgan arasında otobüs 
işletilmesine izin vermiştir. 

Di~ fşrçalarının satışı 
İstanbul, 11 (Telefonla) - mikrob

hı ol:llığu söylenen diş fırçalan üzerinde 
tetblder yaptıran İstanbul belediyesi 
bu. !arın ıisterlize edilmeden satrlmasını 

mene.m·ş ve kontrollanna başlamıştxr. 

Nurettni ART AM 

Yeni pavyonlar 
İstanbul, 11 {Telefonla) - Üniver

sitede imtihanlar bittikten sonra Cerrah 
paşa ve Guraba hastahanelerine birer 
pavyon yaptırılacaktır. Önümüzdeki 
ders yılından itibaren tıb talebesi bir 
kısım derslerini bu yeni pavyonlarda o
kuyacaklardır. 

Havalan fethetmenin yolu •• 

Havalarda süzüle süzüle uçan 

kuşlar gibi olmak! 

Zeytin yağma batırılmış keten 

bezlerini kollarına ve bacaklarına 

bağlayarak yirmi metrelik bir ku

leden atılıp Kuş gibi yere konan 
moskovalı Klem, bu teşebbüsünü 
huzurunda tekrarlayamadığı için, 
rus çarı lvan'ın müthiş emriyle 
1537 de diri diri yakılmıştı. 

Geçenlerde, amerikalı Klem 

Lon - admı almış olduğu ilk kuş, 

adam - gibi kollarına ve bacakla

rına kanadlar takmış olarak, fakat 

bu sefer, havacılığın inamJmaz iler

leyi.~ine hayran binlerce parisli ö

nünde, kendini yarrm saat içinde 

3000 metreye çıkaran bir tayyare

den boşluğa attı; paraşütleı·i açıl
madı ve düştü, öldü. 

Bu iki ölüm arasında geçen dört 

yüz senenin, hele son yirmisinde, 

havacılığın eriştiği muvaffakiyet

Jeri düşününüz: Bugün tayyare o

tomobilden az tehlikeli sayılmakta

dır; o yolda hayatlarım fedadan çe

kinmemiş olanlar saye,,Jnde ..... 

Bu cumartesi günü yapacağımız 

hava şehidlerimhi anma ihtifali, 
fethiler, nuriler, sadıklarla başlıya

rak eribelerle devam eden aynı fe

dakarlık fikrinin ifadesi değilmi

dir? - N.R. 

ULUS 

Bugünkü 
Kamutay 

Kamutay bugün toplanacaktır. 
Rnzoome ıudur: 

Dahili nizamna..me mucifJiDCe bir de
fa müzakereye tabi oları maddeler: 

1 - Şeref ve haysiyeti muhil suçla
rın hangi suçlar olduğunun tefsiri ve 
memurin kanununun 4 üncü maddesi· 
nin C) frkrasiyle 49 uncu maddesinde
ki (Muhilli haysiyet ve namus cürüm) 
kaydinin şümulü derecesinin tefsiri 
hakkında Başvekalet tezkereleri ve ad
liye ve memurin kanunu muvakkat en• 
cümenleri mazbataları. 

Birinci müzakeresi yapılacak mad
deler : 

1 - Türkiye cumhuriyeti ziraat 
bankası kanunu layihası ve ziraat, ik
tisad, maliye, büdce ve adliye encümen· 
leri mazbataları • 

2 - Ecnebilerin seyahat ve ikamet
leri hakkındaki 2 mart 1931 tarihli mu
vakkat kanuna müzeyyel 935 sayılı ka
nunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi
ne ve bu kanuna bazı maddeler eklen
mesine dair kanun 13.yihası ve dahili· 
ye, maliye, büdce ve iktisad encümen
leri mazıbataları. 

3 - Ziraat vekaleti vazife ve teşki
latı hakkında kanun layihası ve zira
at ve büdce encümenleri mazbataları. 

19 mayısa hazırlık 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Bugün 

stadyomda öğleden evel kız, öğleden 

sonra erkek mektebleri talebeleri 19 ma
yısta yapılacak büyük idman şenlikleri 
provalarını yaptılar. Yarın aynı prova 
Kadıköyde Fenerbahçe stadyomunda 
yapılacaktır. 

lstanbul gureba hastanesi 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Epeyden

beri inşa ve tesisatı ile uğraşrlan Gura
ba hastahanesinin radyografi enstitüsü 
Atatürkün Samsuna ayak bastığı 19 ma
yıs günü açılacaktır. 

Heyetimiz gitti 
İstanbul, 1 ı (Telefonla) - Pariste 

toplanacak olan parlamentolar birliği 

konferaıı.sına istirak edecek mebusları

mız Cebelibereket mebusu general Naci 
Eldeniz'in reisliğinde olarak bu akşam
ki ekspresle Parise hareket ettiler. 

Kamutay Çağrılan 
* Dahiliye Encümeni bugün saat 

onda toplanacaktır. * Arzuhal Encümeni Umum! He
yet içtimamdan sonra toplanacaktır. 

Amerikada erkekler ve kadınlar 

Amerika Birleşik hükümetlerinde u
zun zamandanberi devam eden bir refe
randum Amerikada erke.kluin hangi 
cins kadınlan ve kadmlann da hangi 
nevi erkekleri beğenclikleriııi göstermiş
tir. 

Amerikalı erkekler sanşm, neşeli, in
ce endamlı, sade halli, klasik güzeJJikte 
kadınları beğenmektedirler. 

Kadınlar ise esmer, zayıf, kayıdsız 

değil heyecanlı, komik değil ciddi olan 
erkeklerden hoş!anmaktadırlar. 

Tabü anfarlmrz ki bu tipler, sinema 
artistleri hakkmda yapılmış olan bir an
ketin neticesine göre taayyün ebniştir. 

Bu anket İse artistleri umulmadık bir sı

raya koyma:ttur: Fred Aster ile Cingeı· 
Rocers başta, Şarlo ile Greta Garbo or
talarda, son zamanda en şöhretli yıldız
lar arasında ismi geçen Ketrin Hepbi>rn 
de sonda yer almaktadır. 

Taç giyme töreninin tarihçisi 

Taç giyme töreninin resmi tarihçisi 
(Tarihnüvis) tayin olunmuştur. Bu 7.at 
Sir Klod Çester'dir. Tarihçi, tören günü 
Vestminster kilisesinde bulunacak ve 
törenin bütün hadiselerinden maada ye
ni kırala aid bütün tebliğ ve ilanlarını 
kaydedecektir. 

1937 masumiyeti 

Los Angeles bidayet mahkemesi, 
benzerleri az olan bir karar vermiş ve 
evlenmek üzere olduğu nişanlısı tara
fından terkedjJen on sekiz yaşında bir 
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Yabancıların ikametleri 

iktisat encümeni projede 
değişiklik yaptı 

Geçen ayın 16 sında Kamutay umumi heyetinde görüşüldüğü sıra
da Ordu mebusu B. Ahmed Ihsan T okgözün verdiği takrir üzerine 
lktısad encümenine gönderilen (ecnebilerin seyahat ve ikametleri 
hakkındaki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna müzeyyel 1935 sa
yılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine ve buna bazı madde
ler eklenmesine dair olan kanun layihası) Kamutay ruznamesine alın
mıştır. 

lktısad e·ncümeni, projede e
saslı bazı değişiklikler yapmıştır. 
Encümen, dışardan gelecek ya
bancıların memleketin emniyeti 
düşüncesinin müsaadesi nisbetin
de kolaylıktan faydalanmasrnı 
göz önünde bulundurmuş ve proje 
maddelerinde bu esasa göre tadil
ler yapmıştır. Projeye göre: 

Hususi kanunlarına göre ecnebile_ 
re verilecek ikamet tezkereleri için Tür
kiyede 16 günden iki aya kadar kamet 
edecek ecnebiler üç ve iki aydan tıir se
neye kadar ikamet edecek ecnebilerin 
beş türk lirası ikamet tezkeresi harcı 
ödemekle mükellef olacaklardır. 

Bir seneden fazla ikamet etmek is
teyen ecnebilere, sekiz lira harç alına
rak en çok iki sene için ikamet tezke
resi verilecektir. 

Aile sahibi olan ecnebilerin bera.. 
berlerinde bulunan karılan ve on se. 
kiz yaş nı doldurmamış çocukları ken
di ikamet tezkerelerine kaydolunur 

. ve bunlardan harç aranmaz. Ancak bu 
vaziyette olan kadın ve çocuklardan 
müstakil iş sahibi olanlar aynca ikamet 
tezkeresi almağa mecburdurlar. 

Talebeler: 
Talebe sıfatiyle türk mekteblerinde 

okumak veya resm! bir makamın tavsi
yesi üzerine sırf ilmi araştıl'ma ve ça
lışmalarda bulunmak maksadiyle Tür
kiyede ikamet edecek ecncbiler~e hü
kümet, hususi idare ve belediyeler ta
rafından tetkikler ve vazife için cclb 
edilen ecnebilere birinci madde muci. 
hince verilecek ikanıet tezkerelerinden 
harç al:nmıyacaktır. 

Mülteciler ve hususi surette ilmi tet 
kikler için Tiirkiyeye gelen ecnebilere 
verilecek ikamet tezkerelerinin tama
men veya kısmen harçtan istisnasına hü 
kümet salahiyetlidir. 

Bu kanunun meriyeti tarihinde 
Türkiyede ikamet müddetleri beş se
neyi geçmiş olub senelik kazançları 240 
liradan az bulunan ecnebilere verilecek 

Hatırlıyor musunuz? 

1 - T ayycue Cemiyeti ne sa· 
man karaldu ? 

2 - T ekaüd kanana lumgi ta
rihte kabul edileli ? 

3 - Ölçülerde metre aistemini 
ne zaman kabul ettik ? 

4 - Anadolu demiryolu ne ~
man satın alındı ? 

5 - Anayasamızdan dine aid 
maddeler ne zaman çıkarıldı ? 

Dünkü suallerin cevabları 

S - Birinci Viyana muhasara
sı ne zaman oldu ? 

C - 1529 da. 
S - Avarlarla Bizanslar ne za

man muahede yaptılar ? 

C - 600 yılında. 

S - Gazneli Malımudun ölü
mü hangi senedir ? 

c - 1030. 
S - Timür ne zaman hüküm· 

dar oldu ? 
C - 1369 da. 

S - İskitler ne zaman devlet kur
dular ? 

C - lsadan önce 1000 de. 

1 

kızın 10.000 dolarlı" zarar ve ziyan da
vasım reddetmittir. Mahkeme kararının 

mucib sebeblerinde şunlar vardır: 1937 
de bir genç kız gazetelerin, telsiz neşri

yatının, sinema filmlerinin kendisine 
öğı·ettiklerini unutarak büyük anaı:ı kn
dar masum olduğunu bir suretle iddia 
edemiyeceği, ve ilaahir ... " 

ikamet tezkerelerinden mütekabiliyet 
şartiyle dörtte bir nisbetinde harç alı
nacaktır. 

Grup halinde seyahat: 
Müşterek pasaportla grup ha. 

linde ve seyahat maksadiyle Türkiyeye 
gelen ecnebiler iki ay müddetle ikamet 
tezkeresi almakla mükellef değildir-

ler. 
Bu gibi ecnebiler Türkiyede ilk ge_ 

ceyi geçirdikleri han, otel, misafirhane 
pansiyan ve hususi evlerde en yakın 
polis karakollarından tedarik edecekleı1 
beheri beş kuruş kıymetli beı1aııname
lerden üç nüshayı doldurarak iki vesi~ 
ka fotoğrafı ile birlikte 24 saat zarfın
da bu karakollara tevdi etmeğe mecbur. 
durlar. Bu beyannamelerden bir nüsha
sı fotoğraflı olarak polisçe vize edildik 
ten sonra sahiblerine iade edilir ve Tür 
kiye dahilinde iki ay müddetle muteber 
hüviyet vesikası olarak kullanılır. Be· 
yannameler pula tabi değildir. 

Grup halinde gelen ecnebilerden grup 
gittikten sonra ayrılarak Türkiyede ka· 
lacak olanlar hakkında bu kanunun ve 
pasaport kanununun diğer hükümleri 
dairesinde muamele yapılacaktır. 

Konferanslara, enternasyonal sergi• 
lere ve kongrelere, milli bayram ve spor 
şenliklerine iştirak maksadiyle Türkiye· 
ye gelecek ecnebiler iki ay mü.ddet için 
ikamet te:lkeresi almaktan muaftırlar. 

Bunlardan müşterek pasaportla gelen· 
ler dördüncü madde hükümlerine tabi· 
dirlcr. 

Lüzum halinde hükümet bu müdde
ti altı aya kadar temdid edebilecektir. 

Triotik ve::>ikalariyle seyahat eden 
ecnebiler ilri ay müddetle ikamet tezke
resi almaksızın Türkiyede kalabilirler. 
Bunlardan iki aydan ziyade ikamet ede· 
cek olanlar birinci maddede yaztlı harç
ların yarısını ödiyerek ikamet tezkere• 
si almağa mecburdurlar. 

l stisnalar: 
Türkiyede ecnebi sefaret ve konso-

loslukları resmi memurları ve aileleri 
mütekabil muamele şartiyle birinci mad· 
de hükmünden müstesnadır. 

Harcı verilmiş ikamet tezkerelerini 
kaybettikleri tahakkuk eden ecnebilere 
asrl tezkerelerinin muteber olduğu müd
dete münha_sır kalmak kaıydiyle yenideıa 
vtrilecek ikamet tezkerelerinden birin· 
ci maddede yazılı harçların yansı alına
caktır. 

İkamet tezkerelerinin bunlarda yazılı 
müddetin hitammdan itibaren on beş 
gün içinde yenileri ile tebdil edilmeleri 
mecburidir. 

Müddeti biten ikamet tezkerelerini 
meşru bir mazeret olmaksızın vaktinde 
harcını vererek yenilemiyen ecnebiler 
hakkında, hususi kanunlardaki cezai hü· 
kümlerin tatbiki salahiyeti mahfuz kal
makla beraber bunlara yeniden ikamet 
tezkeresi verildiği takdirde iki kat harç 
alınacaktır. 

Ellerindeki ikamet tezkerelerinin müd
deti dolmadan tekrar evdet etmek üzere 
memleket haricine gidecek ecnebilerden 
ikamet tezkerelerini mal alli emniyet 
müdürlüklerine bırakarak üç ay içinde 
dönmüş olanlara ika.met tezkereleri geri 
verilecektir. 

~ ··-···-··H·-·;·-y--·; ... -·-·-···~ 
..................................................... 

Yurda faydalı yağmur~ar 
düşüyor 

Dün Ankarada hava "kapalı ve ya
ğışlı geçmiştir. Gecenin en düsük sü
huneti 9, en yüksek sühuneti 14 derece
dir. Meteoroloji enstitüsünden aldığı
mız malUmata göre, yurdun Ege mm

takası açık, Kocaeli bulutlu, diğer mın
takaları kapalı ve yağışlıdır. En çok 
yağış Tarsusta 40 kiloaram r. n c ..ı

şük sühunet, Erzurumda sıfırın üstün
de 1, en yüksek sı.ihunet, Çanakkalede 
ve Diyarl.Jekirde 22 derececlir . 
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r/ JlWJi1titiJI Hükümetciler T :ledoyu s~r~ılar 
Altıncı _George'~n tac Bask cepbesınde mılısler 

g 1 ymes 1 kaybettı.klerı· JB3 ugün müttehid Büyük Britanya 

yonlark:ı:~111ğ~1~i:~7!::!ı~:up~::;~ yerlerı· yenı·den aldılar 
albncı George'un taç giyme merasimi 
münasebetiyle Londra sabahtan akşa
ma kadar bayram yapacaktır. Beşinci 
George'un ölümünden beri hazırlan -
makta olan bu merasimde bulunmak 
Üzere kırallığm v- imparatorluğun 
her tarafından ve yabancı memleket
lerden Londra'ya mümessiller gitmiş
tir. 12 mayıs 1937, sekizinci Edvar
d'ın taç giyme merasimi için ayrılmış 
bir gündü. Bu hükümdarın malum o
lan akıbetinden sonra yerine kardeşi 
geçtiği zaman, program değiştirilme
di ve merasim içir ayrılan gün de te

hir eJilmedi. 

İngiliz imparatorluğu, tarihin kay
dettiği en büyük devlettir. Roma im -
paratorluğu, o zamanın bilinen ınem
le:cetlerinin çok büyük bir kısmını 
hududları içine almış iken, bugünün 
İngiliz imparatorluğu ile mukaye&e 
edilecek olursa, nüfusu az ve hudud
ları dar bir devlet vaziyetine düşer. 
İngilizler, göğüsleri kabararak, do
minyon toprakları üzerinde güneşin 
asla batmad.ığmı, yani bir parçasında 
batarken, diğer parçasında parlama
ya başladığını, söylerler. lngiltere ve 
dominyonlar halkı, iki yıldan beri bu
günkü merasim için hazırlanınakta 
idi. Gazeteler sütunlar dolusu yazılar 
yazdılar. Merasimi seyretmek için bir 
baş uzatacak kadar yerin pahası git
tikçe yükselerek yüz İngiliz lira:;ına 
kadar çıktı. Birkaç haftadan beri, 
merasimin provası yapılıyor. Hulasa, 
Londra ve imparatorluk, hiç bir iş için 
hu kadar hazır'anmış değildir. 

Bununla ber .ber, bu kadar deb
debe ve ihtişam içinde yapılacak olan 
iş çok basittir: kır al atlı bir arab:1 
içinde sarayından çıkacak kiliseye gı
derek orada imparatorluğunu, kanun-

. 1d · d reye fngiltere-
lara uygun şelu e 1 a . . . .. 

. d ·nyonların değil - dınını mu-
nın - omı ki 
dafaaya yemin edecektir. Kilisede 
yemin ve taç giyme merasimi ancak 
iki saat k a da r devam edecektir. Tam 
bir asır evvel kıraliçe Viktorya'nın 
t 

. . . b "" saat ondan 
aç gıyme ınerasıını e,.. ' . . d 

sonra yedinci Edvard'ın merası~•. a-

h 
. . C , merasıını de 

a az, beşıncı orc un . 
d h B ·· ku·· ıneras rn 

a a az sürmüş. ugun d 
bunlardan da kısa olacaktır. Bu a 
vaizin b üsbütün kaldırılmasından v~ 
duanın da kısa kesilmesinden, yanı 
bütün merasimin basitleştirihnesin • 

den ileri gelmektedir • 

Fakat yemin merasimden ibaret 

değildir. İngiltere kırallarının yemin

leri, İngiliz imparatorluğunun siyasi 

tekamülü ile değişmiştir. En büyük 

değişiklik de beşinci George zarna· 

nmda kabul edilen Westmi: ster ka

nunu ile yapılmıştır. Bu kanundan ev

vel, İngiltere dominyonları Londra -

dan tayin edilen umumi valiler ile 

idare edlien birer sömürge -vaziye -

tinde idiler. Büyük harlı başladıktan 
sonra İngiltere imparatorluğu çok 

ehemiyetli isti.hale geçirdi: barbtan 

sonra da yapılan W estminster kanu

nu ile dominyonlara istiklal verildi. 

Bugünkü İngiltere imparatorluğu, 
daha ziyade müstakil devletlerin it • 

tihadına benzer. Yeminin rnetni üze· 

rinde de dominyonların her biriyle 

ayrı ayrı anlaştıktan sonra ınutabık 
kalınmıştır. Fakat İngiltere impara -

torluğunun parçaları arasındaki bağ
ların çözülmesi, kıralın iınparatorluk 
kadrosu içindeki rolünü ve eheıniye
tini azaltmamış bilakis artt.ırınıştır. 
Çünkü her dominyonun da hükümda

rı olan kıral, imparatorluğun bağıdır. 
Hakikatte İngiltere imparatorluğu • 

nun bağı, donanmadır. Fakat donan

ma, maddi kuvvetten ibaret olduğu 
için bundan bahsetmek Anglosakson· 

larca ayıb sayılır. Ve onun yerine, da

ima, birliğin sembolü olan kıraldan 
bahsedilir. işte ancak bu zaviyeden 
bakıldığı zamandır ki Londra'da bu
gün yapılan büyük merasimin şümul 
ve manası anlaşılabilir. 

A.S.ESMER 

Bilbaodan çıkarılan sivil halk kafile halinde Fransa ya gelirken 

Londra, 11 (Hususi) - Hükümetçi kaynaklardan bildiriliyor: T?-
1 d hri hükümetçi kuvvetler tarafından tamamen kuşatılmıştır. A-
~l 0 ş~cak Talavera'ya giden yoldan çıkabilmektedirler, Cumhuriyet· 
s~ler.na topçu kuvvetleri dün bütün gün piyadelerin tanklarla yaptık· 
Çı erı . 1 d. d etmış er ır - - - - 0 - -ları hücuma yar rm . • zu ıva<ı--.rW'6 ~-

Jarama bölgesinde cumhurıyet- K . 
•
1 

. ·ı rı· hareketleri devam et- aradenız Vapuru 
çı erın ı e . . d nıektedir. Somo Sierra ~e~h~sın e bir kaç güne kadar 
hüküınetçi tayyareler bır ası k~· • 
yon kolunu bombardıman .etmıı- Valansıyadan ayrılıyor 
]erdir . Bir M adrid gazetesı p~~ Buraya gelen malilınata göre, Mad· 

konsoıosıugu... na sığınan 500 kıtı· . 
l k 

riddeki Türkiye elçiliği binasına iltıca 

den 80 ı·nin casusluk suçuy.e ya a-d etmiş olan İspanyolları Türkiyeye nak· 
}andığını raber vermekte ır. letmek üzere sureti ınahsusada gönde-

Bask cephesinde rilmiş olan ve Valansiya limanında bu· 
Bask cephesinde muharebe de.vam lunan Karadeniz vapuruna şimdiye ka· 

etmektedir. Milisler Sollube bölgesmde dar bu mültecilerden 400 kişi bindiril-
kaybettikleri yerleri geri alara.k bura- miştir. Geri kalanların da Madridden 
daki dağların en yüksek yerlerıne gel- nakledilerek bindirilmelerine devam o· 
mişlerdir. Asilerin Biogoit' ve Merga lunrnaktadır. Karadeniz, bir kaç güne 
bölgelerinde hükümetçilet mukavemet kadar Valansiyadan hareket edecektir • 
etmektedirler. Muharebe devam ediyor. n (A.A.) 
.Asi tayyareler yeniden büyük faaliyet-
te bulunmuşlatdır. Bermeo ve Duran
go bölgelerinde 30 kilometrelik bir 
cephe üzerinde şiddetli bir harb devam 
etmektedir. Durango cephesinde cum
huriyetçiler kaybettikleri birçok yerle
ri yeniden ele geçirmişler ve asileri a

ğır zayiata uğratmışlardır. 

Asilere göre 
Havas ajansının muhabiri Guerni-

kadan bildiriyor; . . 
"Dün bütün gün asi kuvvetlen Vız-

k 
. dag~ silsilesinde ilerlemeğe devam 

argı 1 .. 
. 

1 
ve hiikümet kuvvet erının mu-

etmış er . k b'l h .. 
t
·ne ve müteaddıd mu a ı u-

kaveme ı .. 
rag~ men U garte, Mıgıca ve A-

cumlarına . ~ . tiarını ele geçırmege muvaf-
Jangulz sır 
fak olmuşlardır. 
/(.atalonyad a yeni karışıklıklar 

olduğu yalan 
Barsclondan bildiriyiyir. Kar~aşa 

anari'•stlerle mücadelenın de 
lıldarm ve :< • • 

kt
e olduğuna daır olan şayıa-

vam etme . 
k ·b edilmektedır. 

lar te zı 1 da tam bir sükun hüküm 
Barse on 

...,... ..... ~ aı-.rz-•..,.. 
mruıciam general Fozas, orduyu vahdeti 
bakımından yeniden tensik etmek fik-

rinuedir. 

Amerikada ispanyol tahrikçileri 
hakkında ithamlar 

Vaşington, 11 (A.A.) - Ayan aza
<>ından B. Nye, bir takrir vererek ispan· 
;ol ajanlarının Amerikadaki tahrikatlan 
\ıakkında bir anket yapılmasını istemiş· 

tir. 
B. Nye, İspanyanın Faris ve Vaşing

~on elçileri ile hepsi de general Franko 
'ehine tarafsızlık kanununu ihlal etmiş 
?ulunan birçok e§hası bu tahrikatta met• 
haltlar gösteren vesikalar tevdi etmiştir. 

İspanyanın Vaşington elçisi B. Kar
denas, B. Nye'in ithamlarını da tekzib 
etmiş ve teklif edilmiş olan anketi mem
nuniyetle kabul edeceğini ve diplomatik 
pasaportunu hiç bir zaman suiistimal et
memiş olduğunu ispat eyliyeceğini söy• 

lem iştir. 
Senato bu meseleyi bugün görüşe-

cektir. 
d

. Katalonya mıntaka ku-
sürmekte ır. :_ __ :.------------------------

Hukuk talebesinin veda çayı 
F kü

'ltesi son sınıf varlanıyordu. Ve bu manzara içinden 

A 
k a Hukuk a · d. ~ " k ı · n ar H Ik sivrilen bır ımag, yu se en bır ışık, 

· d.. aat 17 de Ankara a • ı· b' · d b. · · talebelerı un s beliren kuvvet ı ır ıra e ır emır ve hır 
. • b. veda toplantısı yap- . ·11 evinde samımı ır işaret verdı. Bu mı ete muayyen hedef-

tılar. B Ş"k .. ter gösterdi. Millet bu ışığın altında bü-
Toplantıya İç Bakanımız · Ş~kr~ yük bir dalga halinde muayyen hedefle-

dl
. Bakanımız Bay u ru . . b . }{aya ile A ıye d. re varmak ıçın on on eş :.enedenberı 
k 

B Baha Kantar, ı- . 1 1 Saraçoğlu, de an • .. .. f .. 
1 

ınütemadı ham e er yapmaktadır. Bu 
. Balı butun pro esor er .. tü .. k . k l" . rektör B. Fevzı • . . hamlelere dunya r ın ı abı dıyor. 

birçok güzide davetliler g~lnuşlerdi. Her sene hayata yeni hamleler ve 
ve 1 k heyecanıyle baka- .. d .. . Talebeler, ayrı 1 . yeni dalgalar gon eren muessesemz 

.. 1 duygularım ifade et- . 1"1· . . mn· t . . d na ve profesor ere türk istık cuı ıçın e ıye ve ıtıma la 
bakılan bir müessesedir. 

tiler. .. k 
B Şükrü Saraçoğlu bu sozlerden ço 

. . ld ve gençlere şu cevabı 
rnütehassıs o u 

verdi· 
,,_ Arkadaşlar, .. .. 
Size arkadaşlar, diyorum, çW:ku ara· 

f Ç
ok azatınrştır. Bır taraf-

ınızda ınesa e . . 
. bir tarafta biz varız. Elunı bu kı-

ta sız, . k d lar 
lıktan uzatıyor ve sıze ar a aş 

sa ara 
diyorum. d"k adık 

Hepiniz ve hepimiz gör u . yaş 
.. ~ d.k ki atıl batıl, köhne ve ecne-

ve ogren ı ' 
bilerin istismar yatağı olan y~~d tam~ 
men bir ortaçağ manzarası ıçınde yu-

Bir an evel önünüzdeki imtihanların 
bitmesini ve yanyana aynı safta bera· 
ber yürümemizi temenni ederim • ., 

Umumi mağazalara hazırlık 
İstanbul, 11 (Telefc::ıla) - Milli 

bankalarımızın ortaya koydukları ser• 
mayelerle kurulacak olan umumi mağa· 
zalar şirketine İstanbul ticaret odası 
300 bin lira ile iştirak etmektedir. Mali 
mahfillerde dolaşan haberlere göre, bu 
şirkete iştirak eden osmanlı bankası da 
zoo bin lira tediye edecektir. 

Hatay anayasa.~ı 
Eksperler komitesi günde 

iki defa toplanıyor 
Cenevre, 11 (A.A.) - Anadolu A· 

jansının hususi muhabiri bildiriyor : 
Bu haftadan itibaren sabah akşam 

toplanan eksperler komitesi bugün İs
kenderun limanında, Selanik limanında 
Yugoslavyaya verilen serbest mıntaka
ya müşabih Türkiyeye bir serbest mın
taka verilmesini kabul etmiş ve esasla
rrnr görüşmüştür. 

Bundan başka müşterek para mese· 
lesini, posta meselesini ve gümrük ida· 
resine aid meseleler görüşülmüş ve ba
zı esaslar kabul edilmiştir. 

... ___.. .... AC'AUJ' .. __..., 

- - - -·--------
HaştJakanımız 

lıakkında 

Bir f ransız gazetesinin 
sitayiş dolu yazısı 

Faris, 11 (A.A.) - Anadolu Ajan
sının hususi muhabiri bildiriyor: 

Republik gazetesi diyor ki: 
''Türkiye Başbakanı İsmet İnönü ha

rikulade soğukkanlr karar sahibi, açık 

ve ince ruhlu ve hiç şüphesiz memleke
tinin belki hatta Avrupanm en mükem· 
mel kafalarından birisidir. Atatürk'ün 
şahsına bağlılığı inkıllabın başındanbe
ri kendisini onun yüksek taliine de bağ
lamıştır. Şahsiyetinin ehemiyeti, onbeş 

yıldır fasılasız iş başında bulunmasiyle 

ölçülebilir. 
Faristeki görüşmeleri neticesinde 

Türkiye ile Fransa arasında nihai anlaş
manın gerçekleştiğini görüyoruz. Bir
kaç yüz senelik tarihl olan bu anlaşma 
Suriye ile anlaşmamızda ekalliyet hakla
rını ihmal etmekliğimiz yüzünden halel· 
dar olmuştu. Sonradan yapmaya mec
bur olduğumuz büyük vaziyetler siyasi 
tarihimizin en eski dostluğuna sadık kal
mak hususundaki arzumuzu Ankara hii· 

kümetine isbat etmiştir. 
Lö Tan gazetesi, konuşmaları hava· 

dis şeklinde anlatırken belki dikkatsiz
likle ve Başbakanımızın Cenevreye git
miycceğini düşünmiyerek B. Delbosun 
B. İnönü ile Cenevre toplantısında da 
temas edeceğini yazıyor. 

« Hindenburg » f aciasrnın 
tahkikatına başlandı 
Lekhörst, 11 (A.A.) - Ticaret ba

kanlığının tahkik komisyonu Hinden· 
burg faciasının tahkikatına başlamıştır. 
Ölen 24 atamanın naişleri Nevyorka 
götürülmüştür. Bunlar "Hamburg,. trans· 
atlantiki ile Almanyaya göndetilecek
tir. Lekhörst hava meydam kumanda· 
nı ifadesinde şunları söylemiştir : 

"-Hava iyi idi. Yere inme manevrası 
normal bir şekilde devam ederken 60 
metre yükseklikte ve palamara direği· 
ne takriben 200 metrelik bir mesafede 
bulunan balonun arkasında küçük alev· 
ler göründü. O anda hava gemisinin 
mahvolduğunu hisettim. Balonun arka· 
smda çıkan yangın, ön taraflara sira· 
yet etmeğe başladı, infilakın daha şid
det1i olmamasına hayret ettim. Sürü ha
linde bir çok ufak infilaklar oldu. A
teş, öne doğru ilerlediği için balon 
yere düstü. Balon techizatının altında 
ezilmemek için kaçtım ve 20 kişiden i

baret olan manevra ekibine de kaçma
larım emrettim. Balon düşer düşmez , 
derhal ekipi çağırdım. Yanğın tam 3 

saat devam etti.., 

-···-·-- ·-··"--1 
KÜÇÜK DIŞ HABERLER 
··--·-··-··-··--···-·-·--' 
X Londra - Hindistanda yeni çar· 

pışmalar olduğu, 1 ingiliz subayı ile 12 
neferin yaralandığı haber verilmektedir . 

X Kudüs - Üzerlerinde birçok si· 
Jah ve mühimmat bulunan iki yahudi po
lis memuru tevkif edilmiştir. 

X Stokholm - İsveç inşaat endı.i.s
trisinin patronları 20.000 ameleyi alaka

landıran bir lokavt ilan etmişlerdir. Ga
zeteler anlaşmazlığın uzun süreceği fik

rindedirler. 

X Roma - Mareşal Grazyani uğra
dığı suikasdden sonra ilk defa olarak 
imparatorluğun yrldönümü dolayısiyle 
kısa bir nutuk vermiş ve askeri teftiş 

etmiştir. 

fllilııtllitiill/j 
Paris konuşmaları ve 

f ransız siyaseti 
CUMHURlYET'te Yunus Nadi, Bat· 

bakanımızın Parist'e fransız biiıkümet 

adamlariyle yaptıkları konuşmaJarıa 

müsbet neticeler vermiş olmasmdaD 
memnuniyetle bahsederek, Fransa ile 
Türkiyenin samimi münasebetler idame 
etmekteki karşılıklı menfaatleri bir Ha
tay davasına münhasır kalmıyacak de. 
recede geniş ve büyük olduğunu söyli. 
yor, Fransa ile daima dost geçimnit o
lan Türkiyenin bu devlete karşı ancak 
iyi hisler beslem~kte olduğunu ıöyliyor 

ve diyor ki: 
"Fransa kendi tarihi hayatında nice 

safhalar geçirmiş büyük bir millettir . 
Türkiye, tasfiyesine muvafakat ettiği 
imparatorluğun enkazı içinden milli bu· 
dudlarına sahih bir cumhuriyet Türlü. 
yesi çıkarırken fransız büyük inkılabı
nın bazı parçalariyle aynı aynına teta
buk eden manzaralar gÖ:;teı·di. O heye
canlı günlerimi;.ı:de gördüğümüz manevi 
müzaharet ve teşviki asla unutamayız. 
Tarihte osmanlı İmparatorluğu ile itti 
fakı, zamanına göre medeni bir ceıaret 
sayılmış olan Fransa, şimdi cumhuriyet 
Türkiyesi osmanlı imparatorluğu dev· 
rinde olduğundan daha kuvvetli bir 
dostluk eli uzatmaktadır. Burada artık 

kapitülasyonların zencirinden kurtuJa. 
ı·ak kıskanç ıuı·ette bağlı olduğu iılik· 

lalini modem hayatın bütün tekamülle
riyle takviye eden bir millet vardı. Ar
tık hasta adam efsanesi tasfiye olunaa 
imparatorluğun enkazı içinde mazinia 
karanlıkılarma gömülüp gitmiştir. Mo
dern Türkiye yakın şark ufuklannda 
doğan taptaze bir bahar günetidir1 w 
bu yepyeni millet ve memleket Fransa
ya karşı tarihin derinliklerinden ve kül
türün inceliklerinden gelen kuvvetli bir 
sempati taıımaktadır. Fransız cumhuri
yetinin Türkiye cumhuriyetiyle dünya 
ölçüsünde chemiyetli münasebetlerini 
bir iki müstemleke memurunun ıerbaza· 
ne hareketlerine feda etmiycceğine inan
mak lazımdır. 

TAN' da Ahmed Emin Yalman da 
aynı mevzua temas ederek biri cenub 
hududumuzda sömürge ınemurlan şek· 
linde karşımıza çıkan iki yüzlü ve gay• 

ri dürüst, biri de Pariste Başbakannnu:
la dostça konuşan iki ayrı Franaanm 
mevcudiyetine işaret ederek iki millet 
arasındaki dostluğun tam ve mükemmel 
olması için bu tezadın ortadan ka!kma111 
ve k<wşıhklı münasebetlerin açıklanma· 
sı gerektiğini söy1iyor. 

KACID MESELESi 

SON POSTA'da Muhiddin Birgen, 

piyasamızda hissedilen kağıd buhranına 

bir kere daha temas ederek. kağıd fiat· 
lan bugünkü yükseliş seyrinde duam 

ederse yakın zamanda Türkiyede bir 

tek kitab çıkamıyacağını ileri sürüyor 

ve bu buhranı önlemek için ya kiğıd 

fabrika1annın kapatılarak kağıdın güm

rüksüz geçmesine müsaade edilmesi. ya

hut da kitab basanlara prim verilmesi 

lazımgeldiğini ve bu ikinci şıkkın tatbi· 

ki doğı u olacağını söyliyor. 

Ancak bizce bu mütalea yanlrt bir 

görüşün mahsulüdür. Memlekette ki

ğıd fabrikalarının faaliyete geçmesiyle 

kağıd fiatlarının yükselişi arasında hiç 

bir münasebet yoktur. Fiat ylikseliıi 
kağıdın ham maddesini teşkil eden ve 

aynı zamanda harb endüstrisinde laılla
nılan selliloz fia~larının çok yük.selmiı 

olmasındandır. Kiığıd, eskisine nazaran 
pahalıdır, çünkü gümrüklerimi.ıe pahalı 
geliyor. Hükümetin, kitab basanları koru• 
mak için hususi tedbirler düşünmesi 
makul bir tavsiye olabilir. Ancak, buna 
söylerken, kağıd fabrikalarımızın, milli 

bir kağıd siyaseti takib etmek için za

rarlı değil, bilakis son derece rnüwd bir 
vaziyet yaratmış olduğunu da kabul et

mek lazımdır. 

FUZULİ MÜNAKAŞASI 
ETRAFINDA 

Cumhuriyette Peyami Safa, Fuzuli 
haklunda dört cildlik bir eser vücuda 
getirmiş olan ermeni başpapaımm ba 

kitabı ayarında türkçede büyük şairimiz 

hakkında bir eser mevcud olmadığını 
söyliyerek bu kitabın tercüme bile edil
memiş olduğundan şikayet ediyor. Kül· 
tür Bakanlığının bu İfe vesatel etme.ini 
temenni ediyor. 
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B. Cevad Abbas Gürer'in dünkü konferansı 
(Bap 1 iaci sayfada) 

si ve ne de zamanı müsaid olmadığın· 
dan bu hmnnta beni muur görmenizi 

rica ederim. 
Bugün burada temas edeceğim nok· 

talar kısa ve fakat tamamiyle otantik o• 

hacaktır. 

Drdcşlerim; 
Ciddiyet, samimiyet, vefa, sabır, ta· 

bammUl, geni! görii§, derin duyq, uim, 
irade metanet, cesaret, fedakirlık, kah· 
raınanhk, balbkirlık gibi en yübek in· 
ant meziyetlerin o büyük adamda te· 
ceDiyatmı ifade edecek olan hatır.:~.1 ; 
giSs bebeğimia kadar benimsedigımı~ 
türk gençliğine 19 mayıs bayramı hedı· 
yesi olarak sanuyorum. 

••• 
Jfıatala K,mal adına lıoıan ahr .. 

Kardeşlerim: . 
'Filistin cephesinde cenahlanndaki or-

dular muharebesiz çözüldükten M>nra 
'Mustafa Kemal 85 bin lriJilik düşman 
ordusu çenberi içinden; 7 bin sünplil 
7 inci ordusu ile ;.. askeri tarilllerde az 
tesadüf edilen, Me her günü muharebe 
ile geçen muntazam bir çekı1meden aon• 
ra; Şama vasıl olmuştu. 

7 bin mevcodiyle harekete geçen ye· 
dinci ordu; Şama vardığı zaman bozu· 
lan ordulann • Mustafa Kemal .. adına 
koşan efradiyle bir misli artnqtı. Bu 
aoıı toplu ve muntazam kuvvet; Şamda 
Mustafa Kemafin elinden almarak, or· 
dusu muharebesiz dağılan meninli Ce· 

mal paşaya verilmişti. 
Mustafa Kemal; Rayak • Benıt hat· 

tının müdafaasına memur edildL Hnta· 
hanelerden çıkan birkaç yüz zuafayı, a· 
yakta duran ve fakat küçük bir müfre
ze bile denenüyecek kadar az ~lan bu 
kuvveti yüksek vatanperver, itirazsız ve 
tereddüdsüz aldı. ÇilnkO o büyük nlı:er 
bqlıbaşına bir ordu idi • 

Şamda kumandasından abnan yedin· 
ci ordu da mersinlinin elinde israf olan· 
duktan sonra Mustafa Kemal Halebe 
hareket emrini aldı. Ona dağılan 4, 7, 
8 inci ordulan Halebte toplamak, ve 
bu kuvvetle düşmanı önlemek vazifesi 

verildi. 

Y mi friT ordu 
Bu defa da M uatafa Kemarin emri

ne, o güven ve inan kaynağı büyük lru· 
mandanın adını duyan zabit, ve efrad 
bütün sevgileriyle koftular. Bu gelen· 
lerle yeniden bir ordu kuruldu. 

Techizatı pek noksan olan itte bu 
yeni yedinci ordu, 24 gündenberi Ku· 
düsten Halebe kadar durmadan başıbof 
çekilen efı:adla 24 bin mevcudlu oldu. 

Haleb şimalinde itte bu onla ile Mas· 
tafa Kemali düpnan ordusunu tamamiy· 
le ma&lub ederek durdurduktan sonra 
(Katmadaki) karargahında bulunuyor· 

du. 
Bir ıün 1ıtanbuldaki başkumandan· 

hktan şu mealde bir telgraf aldı. '"Ada· 
nada mare~l Liman fon Smıden'ten yıt. 
dmm ordulan kumandanlığnu tael· 
liimı etmek üere Adanaya hareket e• 

dinia.,, 

Bu emir üzuine .Mustafa Kemali ce· 
ce gündüz mesafe katederek otomobille 
Adanaya geldi. Ve orada Liman Fon• 
Sanders'e mülaki oldu. Mustafa Kemal 
Adanaya muvasalat ettiği gUnün öğle 

yemeği sonuna kadar mareşal Liman 
fon Sanden'e misafir kaldı. 

Yemekten sonra marctaiın bürosuna 
geçtiler. fon Sanders yüksek askerli· 
ğin bütün izzeti nefsiyle makamına o· 
turdu. Ve karşısında yer alımı olan 
Mustafa Kemal'e şu sözleri söyledi. 

••- Çok bahtiyarım ki; bu milhim 
kuvvetin kumandasmı sizin gı1Ji; An· 
bumu, ve Anafartalardan beri yalandan 
tanıdığım bir yüksek türk kumandanma 
bırakıyorum.ı 

llarqal ba eözleri aöylerken ayağa 
kalktı. Gözleri yqarmııtı. 

lıluatafa Kemal bu gös yqlanna iş· 
tink etmedi. O, kendisine tevdi olunan 
kumandanhğm malrammı ifga1 için Mil• 

dalyanın boşalmasına intiaar ediyordu. 
Bunun farkına varan marepl derhal 

yerini Mustafa Kemal'e terketti. Şimdi 
Mustafa Kemal kumandanlık sandalye· 
ıinde, •. Liman fon Sanders de onun kar• 
§ıSJndadır. 

Mustafa Kemal mareşal'a hitaben 
.. müsterih olunuz. Sizde hiç bir kusur 
ve kabahat düşünmiyorum. KU81ll" ve 
kabahatin bıiyüğü ; .• sizi mensub olma· 
d u: bir milletin ordulan başına ge• 
tire.1. , :ı·r. Şimdi siz b~lki feci akı· 

betlere duçar olacak811l1%. Belki ben ; .• 
yalnız ben değil, bütün türk milleti ay· 
nı akıbetlere uğrıyacağız ; .• fakat, ikimi· 
zin de müsterih ve müteselli olabileceği· 
mi:ı bir nokta vardır; o da,.. bu felaket· 
lerin müsebbibi; ıiz veya ben olmayışı· 
mızdır. 

Bütün felaketlerin müaebbibleri; men· 
aub olduğumuz imparatorlukların başın· 
da ve id4lresinde bulunanlardır.,, müta· 
leasında bulunduğu zaman;.. Mustafa 
Kemal bir yıl evel Sadra.zam Talat paşa· 
ya; devlet ve milletin felakete yuvarla· 
nacağuu bildirdiği raporunun tecellisini 
gördü. Ve o andan itibaren de,.. memle· 
ketin, milletin kurtulUf çarelerine bütün 
mevcudiyetiyle tevessül etti. 

SaJra.anwlan •elen amir 
Kumandasını eline aldığı yıldırım 

ordularım ;.. kendine haa askeri celadet 
ve bütün milıt salabetiyle idareye baş· 
ladı. 

Bu 1Jralarda; beklenilmiyen bir gün· 
de Mustafa Kemal, •. Sadrazam ve har· 
biye narın Ahmed İzzet pa'8dan yıldı· 
rım ordularının dağıtılması için emir al· 
dı. Ve bu emre fil cevabı vereli ... Ord!J· 
lan daiıtalım, fakat unvanı muhafaza 
edelim... Müsaade edin; en ufak bir 
müfreze halinde dahi olsa;.. bu namla 
ben onun dahi knmaManhğiyle iktifa 
eyler ve vatanıma hianet ederim.,. 

M uatafa Kemal, bu teklifi ile henüz 
anlafllması pek kolay olmıyan hakiki 
maksadını, anlayıJh zannettiği udnıza· 

ma iyma etmek istiyordu, Fakat sadra· 
.sam mabadı aııhyamamq veya anlamak 
istememişti. 

Sadrazam, Mustafa Xemal'e telgraf 
maki.nası batında fU visayada bulundu : 
"SU mağlub dnletimiae kaqı, bütün 
galib devletleri tekrar tahrik ve devle· 
timim temellerini tahrib mi etmek is
tiyorsunuz ?-" Sadrazam bu IÖsleriyle 
Muıtafa Kemalin yüksek ve ulvi hizmet 
gayesine aed çekiyordu. 

Fakat hiç bir zaman görüşünde ya· 
mlmıyan Mustafa Kemal, samimi olarak 
gaflet gÖ$teren sadrazamı 11Pap Haz· 
retleri, siz bu zihniyette bulundukça 
korkarım ki, çok geçmeden sadrazamlık 
sandalyasmdan düşman süngüleriyle 
kovulacaksmn" cevabım Terdi 'ft mu· 
babereyi kesti. 

Mustafa Kemale gücennüş ve onu 
itaatsizlikle, ve devletin başına yeni bir 
gaile çıkaracak hareketlerde bulunmakla 
itham etmiş olan sadrazam bir müddet 
aonra onu tekrar makina başına çağıra
rak: ''Zatı devletleri bir an evel İstan· 
bulu teşrif buyurmalnmu. Sizinle isti· 
tareye ihtiyacım var., niyuında bulun· 
du. 

l atanbula 6elJikten .anra •• 
Bu emir üzerine 1stanbula gelindi. 

Sadcazam konağında ziyaret edilen Ah· 
med izzet paşanın karfıaında ;- biri 
cepheden yeni gel.miı olan lllu.atafa Ke
mal, diğeri dahiliye na.zm Ali Fethi Bey 
bulunuyorlardı. 

Sadra.zam; telaşlı. ve heyecanlı cö
.züküyordu. KarşıSJnda oturanlara: 11Za· 
tı pbane bizi iakat edip Tevfik paşayı 
sadarete getirmek istiyor. Buna siz ne 
buyurursunuz?.,, sualini irad etti. 

AdanacWı makina başında gafletten 
uyandırmak iıtediği aadcazamı istihfaf 
etmeği bü} liklüğime sığdıraımyan Mus· 
tafa Kemal.: "Zatı phane kendiliğinden 
ne karar alabilir; ne de karar tatbik e· 
debilir. Bana kalırsa makanumzd4l otu· 
runuz. Bunu sizden çok rica ederim. Siz 
buna karar verdiğiniz dakikada zatı 13-
bane kararus kalacaktır." cevabım ver· 
di. 

Bunun nasıl ve kimin tarafından te· 
min edilecetmi soran sadrazama, Mm· 
tafa Kemal ''Bunu evvela sizin karan· 
ııu temin eder ve müsaade buyurwaa· 
ruz ben de çalıprım. '' dedi. 

''Ben 6upne kaJar lıimMJ.n 
6ir oaile tlilemedim.,, 

Sadrazam İuet Pap; bu vaziyet kar· 
ıısında yeni bir kabine heyeti düfündü. 
Ve bu kabinede harbiye nuaretini ka· 
bul etmesini Mustafa Kemalden rica et· 
ti. 

Muhatabını anlamaktan pek uzak o
lan sadrazama Mustafa Kemal;.. "Pa-
13m müsaadenizle size geçmif bir vaka .. 
yı hatırlatayım;: ''Mukaddema ben Ha .. 
lebte ordu kumandanı iken padişaha 

doğrudan doğruya bir mektub yazarak 
zatı devletinizi sadarete, ban isimlerini 
verdiğim arkadaılan muhtelif nazırlık 

makamlarına, beni de harbiye nezareti· 
ne getirmesini teklif etmiştim. 

Padişah benim bu teklifim üzerine mi, 
yoksa, kendi ilhamı ile mi, her nedense 
sizi sadarete, diğer arkadaılan da tavai· 
ye ettiğim nezaretlere getirdi. 

Fakat beni harbiye nazırı yapmadı. 
Siz o münasebetle bana yazdığınız tel· 
grafta "Atide badessulh iştiraki mesai 
etmemiz eltafı sübhaniyeden memul· 
dür" demittiniz. Ben de ai:ıe fU cevabı 
vermiftim. "Ben bugüne kadar kiıme
den bir vazife dilemedim. Bu defa har
biye nezaretini iateyipm, bu makamda 
tarihi vazifeler görebileceğimi tahmin 
ettiğim içindir. Yoksa atiyen harbiye 
nezaretinde zatı devletinizle tepild me
sai etmek için, eltafı sübbaniyeyi dile
necek adamlardan değilim. Ve ben ı~ 
be etmem ki bugünkü badireler ~ile
ten 90nra,.. harbiye nezareti ımlramnu 

iuale benden daha ~lı: mi:stahak zevat 
memlelRtimizde mebzuldür. 

Ben, yakm ve ancak tarihi bir nzi
fe yapabo1rnek anında bu me+kiiıı ..ıa .. 
hiyetini bana 'ftnDeSini atı plMneden 
rica etmiftim. İfte bu atı phmıe bugün 
aizi iabt ediyor.,, 

Sadrazam çok mütevazi bir eda ile 
aldanmıtım dedi. Ve aldatılmıg oldu
ğunu anlattı. Yalnız aldatanların isim
lerini vermemitti. 

Mecli.i mebruanJa .••• 
Kardeşlerim ; 
Aynı günde Mustafa Kemal ömrün 

de bir defa olıun ayak basmadıiı mec
lisi mebusanm kapısından içeri giri· 
yordu. Etrafını uran bir çok mebus ar. 
kadqları. ondan ne haber Kemal? diye 
sordukça; .. Mustafa Kemal bunların 

berbirine ayn ayn uabat verebilmek 
imldhwıdığı karpsmda, ve kenm.inin 
teklifi ile büyük bir encümen odama 
götürüldü. Orada bütün dikkatb dinle
yicilere JU sözleri aöliyordu: 

"- Arkadqlar; w memleketin gü· 
.zide insanlansınu; fakat &lemde cer
yan eden hadiselerle temasına ne dere. 
cededir. Bunu bilmem. Ben cebbeden 
gelmif bir kumandanım. lfittipne gö
re padiph kabineyi değittirip ... Yerine 
TeY!ik paşanın riyasetinde yeni bir 
kabine ıetirmek iateyonıwt- Baa doiru 
delildir. Böyle bir tebeddül, yalnız bar .. 
bı umuminin askeri mağlubiyetiyle kal· 
maz. Fazla olarak galib devletlerin e
mirlerine kör körüne inkiyadımızı da 
gösterir ki; bu devletin kökiinden silin .. 
meaine ruı olmak demek olur. 

Si%den rica ve iıtirbammı; buna 

mınafakat etmemenizdir. Kabine tebed
dültl ya ıi.zin rey .ermenide. yahud 
reylerinbin çalmmuiyle mümkün ola
bilir. Şüphesiz ki sizin gibi hamiyetli 
.e fttaııperver mebualardaıı böyle bir 
hareket aadır olamaz. Bu hwmMaki ce· 
lidetini.zle milletin kuvvet ve kudretini 
tecelli ettinnit olununu..z. Size bir -feY 
yapamaslar i sabpbane de derhal sise 
iltihak eder •. " 

Verilen .öz.. 
Mustafa Kemalin aözleri; saloau 

çmlatan alkı,larhl ve ["evet,, böyle ya.. 
pacağız] ~ıleriyle kal"fılaadı. 

Bir kaç dakika sonra, .Mustafa Ke
mal encümen odasında verilen kararın • 
miiabet neticesini gözleriyle görmek ve 
kulaklariyle işitmek için içtima salonu· 
nun bir locasına götürüldü • 

Meclis reisi riyaset makamını ifgil 
etmi§ti. Mebuslar yerlerinde. Nazırlar 
sandalyelerinde, Tevfik paşa sadrazam 
koltuğunda. 

Celse açıldı. Müzakere başlamadan 
Tevfik paşa cebinden çıkardığı bir kL 
ğıdı dahiliye nazırına uzattı. Bu zat 
kürsüye çıkarak kağıdı okudu. Bu ki
iıd meclisin feshedildiğine dair olan 
iradeyi ıeniye idi • 

Yarım saat evvel Mustafa Kemale 
heyecanlar ve alkıtlarla söz vermiş olan 
mebuılar i hiç bir kelime bile söylemeden 
ıalonu terkederek çıktılar!... Gidiyor
lardL Nereye? 1 .. bunu o günleri takib 
eden zaman ve bidiseler iÖstermiıtir. 

Yurddaflarım, i 
Art.ık Mustafa Kemal için bir kabi· 

ne meselesi ve bu kabinede müe8sir ol· 
mak düfüncesi kalmamıştı. 

ŞiıJideki nine çekilerek bir gün ta· 
baklruk edecek olan derin gkiflerinin 
planlannm fi!üncesiyle meıcuJdU. Tek 
yueri 1ıalmıt olmak ferefile müftahir 
olan ben, gtindüz yanında idim. Bir 
gün bana Ceftd dedi. "Bahriye nazırı 
Ami pafayı görmeliyim. Bunun için 
liznn gelen teıebbüste bulun,, 

Mustafa Kamal'in bu mülakattan 
nwkwadı şu idi. Damad Ferid pqa ka
binesine bahriye nazırı olarak girmiş 
bulunan Avni pap; .• Mustafa Kemalin 
yıldırım ordusunda menzil müfettişi i
di. Mustafa Kemal, bu adamı aczinden 
dolayı vazifesinden afetmişti. Şimdi 

böyle iciz bir kimsenin nasıl olup da 
nezaret makamına getirildiğini gözle· 
riyle görmek iatiyordu. 

Temin edilen günde Muatafa Ke· 
mal ya.eri Cevad Abbasla bahriye ne
zaretine gitti. Na.zır pa,a ile kooUfur
lıten bir aralık bir ıefertau getirildi. 
Bu Na.zır papnm evinden gönderilen 
öğle yemeği idi. 

Na.zır pap; (Afedenini:ı, hem ko· 
nUfalım, hem ben yemeğimi yiyeyim,, 
dedi. Ve yemeğe oturdu. Nazır yeme .. 
ğini yerken Mustafa Kemal kendisine 
fU 16sleri iöyledi. '"Sizi tebrik ederim. 
De.tetin en büyük mabmlarmdan biri
ni lgal emu1 bulunuyorsunuz. Sizin 
gibi yilbek adamlar; kıymetlerini gös· 
terebilmek için ancak böyle yiibek anev .. 
kiler ihru etmek fırsatına nail olabil
melidirler. Gerçi ben, .lfb dnletinizi, 
bafka vazifelerde görüp tanımıttrm; 

fakat fimdi anlayorum ki; kıymetinizi 
ölçebilmek için sizi bu makamda gör
mek lhımmıf.,, 

Bahriye nazınnm koltuklan kabar· 
mıttı. Ba eözlerden pek boşlandı. Ve 
Muatafa Kemale tetekkür etti. 

Ami paşa bu siyareti çok geçme· 
den M•tafa Kemale Şişlideki evinde 
iade etti. O gün her vakit oldağu gibi 
Mustafa Kemal benimle birlikte yemek 
yiyordu. Avni pıf8nm geldiğini haber 
•erdiler. Kalkıp pafllyt kartıladım. Ve 
çallJID& odMma götiltdUım. Biru aonra 
Mmtafa Kemal misafirine mWiki oldu. 
Aml JMlt8 çok tell!lı görünüyordu • 

- " P8f1111 dedi. Bizim kabinede da· 
biliye nasırı olan 11cbmed Ali bey; 
gayet kıymetli bir arkadapmızdır. O
na aUden bahsetmİftim. Kendiai &izin· 
le teterrüf etmek pek arzu ediyor . .Mü· 
aaade buyurursanız hemen getireyim.,, 

Mustafa Kemal'in muvafakati üze· 
tine Avni pqa çıkıp gitti. Ve biraz 
aonra llehmed Ali Bey ile beraber gel
diler. 

Genç gibi görünen fakat hakikatte 
o kadar genç olmamaaı lhnngelen bu, 
Mebmed Ali Beyin kendine mahsus bir 
bil&itliii vardı. lllehmed Ali Bey 
Ku.tafa Kemale tordu~ ''SU ittihad ve 
tarükicimiainu?,, 

Muıtafa Kemal; "Ben itti.had ve te· 
rakkici değilim; fakat ittihad ve terak
kinin kurulutunda ve esas gayesinde 
onunla beraberim,, dedi • 

Mehmed Ali ; o halde neden ittihad 
ve terakki ile beraber çalıpmnalıtta ol
duğunu sordu • 

Mustafa Kemali bunun binbir 
ıcbebi olduğunu ve izahı uzun siirece· 
fini ıMSyledi. 

'Mustafa Kemali Enver patadan mem. 
nun olup olmadığı haklıtmda Mehmed 
Alinia eordağu suale de fU cenin 
verdi : 

- En•er pap her halde .-mnının 
en kuvvetli bir adamı olmak lizımee· 
lir. Bunun iksini iabat edecek, elimi:ı· 
de, hiç bir vesika yoktur. Bilakis kuv· 
•etine dalilet edecek bir vesika vardır 
ki:- O da Enver paf8ya mevkide iken 
kinwenin karfı gelememif, ve ancak 
o memleketi terkettikten sonra bir ta• 
kım insanlarm başlarını kaldırabilmit 

olmasıdır. Böyle bir §alısın kunetli ol
madığını aöylemek lüzumsuz ve mana
sız bir iddia sayılmaz mı? •• 

Mehmed Ali tekrar sordu: 

- Pa9a hazretleri, bugün Enver pa§A 
ile tekrar teşriki mesai edermi.siniz? 

Muatafa Kemali (Ha) .. dedi. Buna 
sarih cevab vermeliyim. Ben ömrümde 

ve ukerlik hayatımda hiç bir zaman 
Enver paşa ile yakından teşriki mesai 
etmedim ki ; bundan sonra böyle bir iş
tirak pefinde dolqayım. 

- Peki pafa hazretleri, bizimle teı· 
rUd mesai eder misiniz? .. 

- Niçin etmeyeyim. Eğer ai.z mem· 
leketi bugün içine düşmüf olduğu badi· 
reden kurtarmağa azmetmİf inaanlar i-
1enis-

!htmed Ali aynlmalı 'U.zere kalktı 
ve ertesi gün için, Mustafa Kemali 
Serkildoryanda öğle yemeğine davet 
etti, 

Serlıldoryarwla.. 
Mustafa Kemal; bahriye nazırı Av· 

ni pqadan başka birinin yemekte bu· 

lunmamasını rica ederek daveti kabul 
etti. 

Ertesi gün Serkldoryan'ın yemek sa
lonunda dört kitilik bir masa etrafında, 
Mustafa Kemalin sağında Mehmed Ali, 
aolunda Avni pap oturdular. Mustafa 
Kemalin kar9ısmdaki yer boştu. 

Mehmed Ali, salonun kapısının 80• 

lunda oturmakta olan bir adamı göste• 
rerek;: '"Bu zat posta ve telgraf müdü .. 
rU umumisi Refik Halid Beydir. Ga .. 
yet kıymetli bir arkadaırmızdır. Masa• 
nuzda ihtiyat onun için bir yer hazır
lamı,tık. Müsaade buyurursanız gel
ıin.,,dedi. 

Mustafa Kemal; ''Henüz kendisini 
tanımadım. Şimdilik biz, bize kalalım,, 
mukabelesinde bulundu. ve bu suretle 
Refik Halid aofraya çağrılmadı. ... 

ArkadaıJar; 

Bir gün Mustafa Kemalin Şitlideki 
nine bir .zat geldi. Bu umum jandarma 
Jmımndanı Rafet paşadır. (İstanbul bi· 
taraf aayhlvı) konuıuyorlardı. Rafet pa• 
p bir aralık aolonel bir ifade ile Mu ... 
tafa Kemale: .. Biz İltanbulda yeni bir 
kabine teşkiline karar verdik. Kabine
ye Ferid bey de dahildir. (Var90va "'" 
firi) Bana harbiye nuaretini verdiler. 

Arlaıdaflardan Ferid Bey, bir Muı .. 
tafa Kemal pqa varmıf, onu da aramıza 
aJımımuyu diye aordu. Ben de derhal 
feragati nefisle evet vardır. Ve benim 
yerime onu harbiye nezaretine getirmel 
muvafık olur cevabım verdim. İtte size 
bunu tebfire geldim.,, dedi. 

Mustafa Kemal; "Çok enerjik bir t• 
fCbbÜI.. Sizi tebrik ederim. Ancak ben 
uzu olmık inemem. Sizin için mu .. 
karrer olan nemreti muhafaza etmenizi 
temenni ederim,, le mukabelede bulwı .. 
dular. 

''Emrettiğin iakikatla luızınm,, 
Bugünlerden birinde Mustafa Ke· 

mal ; çok evvelden tanıyıp takdir etti• 
ti erklnı barb miralayı İsmet Beyi 
(Baıvckil İamet İnönü) evine davet et .. 
ti. Önlerine açtıkları bir Anadolu har .. 
ta•ı üzerinde onunla bir takım mesele• 
leri görü9üyordu. Ona hiç çekinmeye• 
rek ve hiç bir ,eyi gi.zlemiyerek bütiin 
dtifilndüklerini açtı. 

tmJet. lluatafa Kemalin taıavvurla· 
rmı tamamiyle tasvib ediyordu. Bunu ı 
ı.,1anabilir bir iş buluyordu. 

Bu mlil&lcat iki arkadaıın anla§maaı 
için kifi ge1mİ9ti. 

Muetafa ltemal, lemete "hazır ol,, 
dedi. tmıet, Mustafa Kemale "Emretti• 
tin dair.ikada huınm pqam,, cevabını 
•erdi. 

Bu bir namus 16sü idi. Ve tarih bu• 
nun naaıl tutulduğunu ilbat eden bin 
bir hidise ile doludur. 

Yurdd .. laı:; 
Devam eden pnler araamda Refet 

Pap, Mustafa Kemalin Şişlideki evine 
tekrar geldi. Aynı baritanm öntinde ... 

kıonuflll&ta bqladılar. 
lluatafa Kemal Refet P ... ya IOf• 

da: "Sen ata biDmcye meraklıaın; bir
çok atların da nr i ne dilfününün? •• ,, 

Refet Pqa; "Hatırıma öyle &eliyor 
ki, Uıküdarda atıma bineyim, ve hep i· 
leriye gideyim,, mütaleasında bulundu. 

Muatafa Kemal; fU cevabı verdi: 
.. S&lerinden memnun oldum. Eğer a
tına binip Anadolu içerler.ine girmek 
iıtiyoraan; ben bir gün senin bu arzunu 
tatmin ederim. 

Gene o günlerde idi ki ; cephede ve 
kolordusunun ba'ında bulunan kıymet .. 
li lrumandanlarımızdan ve Mustafa Ke
malin smıf arkadaflarmdan Ali Fuad 
Pap i fırsat bularak latanbula geldi ve 
Mustafa Kemali ziyaret etti. 

Mustafa Kemali ona bütün dütün
düklerini açtı. Ali Fuad Paf& bunlan 
olduğu giıbi kabul etti. Ve Muıtafa Ke
malle mllnaaebetini idame için latan .. 
balda ve onun emrinde bir emir nbid 
bırakarak n.zifni bafma: m.n dola 
kanaatlerle döncltı. 

Birkaç IÜA aoma; kulqmdan ra ~ 
hatau: olaa Mustafa Kemal yataiınd& 
yatıyordu. Ziyaretine gelmiş olan R"-' 
,en Efrefie konutuyordu. 

Bir aralık Tekirdağ kolordusu ını .. 
mandanı Klzım Karabelrir Paf1Dın ge 
diti haberi verildi. Derhal kabul olua .. 

du. 
Kb1111 Karabekir pqa; yatağmın yanı 

bqmda i Mustafa Kemal ile konupaa• 
ğa bafladı. Erzurum kolordu kuman .. 
danhğma tayin edildiğini, bundan hiç 

(Sonu S inci sayfada) 



(Başı 4 üncü sayfada) 
nıernnun olmadığını, bu tebdilde hak
sızlık gördüğünü, ve Erzuruma gitmek 
hevesinde bulunmadığını söyliyerek 
Mustafa Kemalin mütaleasmı soruyor, 
ve sözlerine şu cümleyi de ilave edi
yordu: 

"Esasen Erzurumda kolordu diye 
bir kuvvet de yoktur.,, 

Yatağında doğrulan Mustafa Kemal 
Rarabekire; "Erzurumda organize bir 
kolordu bırakılmamış olabilir. Fakat bi
zim bundan sonra iş görmemiz için la
zım olan asli unsur millettir, halktır. 
Ben size Erzuruma gitmeği bilhassa 
tavsiye ederim. Gidiniz ve orada halk 
teşkilatı yapınız. Yakında benim aize 
rnülaki olmam muhakkaktır.,, cevabın
~a bulundu. Kazım Karabekir Paşa a
yağa kalkarak selam verdJ. Ve ''Bat üa
~üne Efendim, emrinizi ifa edeceğim.,, 
~di. Ayrıldı. Ve vazifesine yollandı. 

Istııraden arzedeyim ki; o gittik
ten sonra Rutcn Eşref Mustafa Kemale 
soruyordu: Bu kimdir? •. 

Mustafa Kemal; ·~önnedin mi? •• 

Bana itaat eden, ve daima emrime ami
de olduğunu söyliyen bir arkadaş., de
di. Ve bu •uretle Ruşen Eşrefe Kazım 
Rarabekir Paşayı pek samimi bir arka

daş tanıttı. 

Gaye•ine kavuıurken .• 
Kardeşlerim; 

Yüksek salabetli ahlakiyle.~ metin 
karakteriyle düşmanlarına bile emniyet 
ve itimad telkin eden Mustafa Kemal 
mJksad ve gayesine kavuşuyordu. 

O; ... o zaman şark vilayetleri sayı
lan ve Samsundan başlayıp şark. ve ce
nub şarkı hududlarında nihayet bulan 
ve memleketin dörtte birini teşkil eden 
vilayetlerin üzerinde, halk, memur, as
ker kitlelerinin başına; .•. itilaf devlet
lerinin tam:ımiyle inkiyadına girmiş bir 
devletin aleti olur zanniyle umumi mü

fettiş olarak gönderiliyordu. 

Büyük karar .. 
Mustafa Keınal; Samsuna hareket 

edeceği gün Yıldızdan evine döndüğü 
sırada sabık bahriye nazırı Hüseyin Ra

uf beyi kapııu önünde buldu. Rauf Bey 

ilk söz olarak şunları söyledi: "Gitme 

Kemal: aldığım ınaJiimata göre binece

ğin vapuru Karadenizde batıracaklar.,, 
Hü:oey in Rauf Beyin malumatı mev

suk, ve ifadesi samimi idi. 

Mustafa Kemalin; kafasından o an

da şu düşünceler geçti; gidersem tuta

caklar ••. Gi tmezscm ne olacak?! .. 

Gene tutacaklar; hem daha kolay

lıkla: .. ve hapıoedecekler •• Kimbilir ne

ler yapacakiar. Ve fakat memleket ve 

millet ne olacak?! •. 

Pek kısa bir an içinde;. kapı e'iğin
de knrarını verdi: g:decekti •. Ve Rauf 
Beye dönerek "Rauf, dedi; ben gidece
ğim. Senin de başın sıkışınca hemen 

bana iltihak et,, dedi. Ve iki arkadaş el 

sıkıştılar ve ayrıldılar. 

Mustafa Kemal; yaveri; benimle be
raber sahile indi ve kendisini bekliyen 
bir motorla kız kulesi açıgında demirli 
bulunan Bandırma vapuruna gitti. 

Kar ad eniztl e ..• 
Bandırma vapuru, itilaf devletleri

nin !;: .)ydu :-,u rejim icabı olarak Kız 

lesi önünde muayene olunmak üzere 

tevkif edilmişti. 

Vapura bir takım ecnebi zabit ve 

neferleri girip çıktı. 

Mustafa Kemal; vapurun hareket-

ten alıkonulacağını sezerek kaptana fU 
emri verdi: bütün süratinle Karadeni
ze !._ 

Vapur kalktı. Boğaz geçildi. Kara

denizin yüksek ve azgın dalgaları ara

sında ilerlemeğe başladı. 

Vapur Karadenize açıldıktan sonra; 
Mustafa Kemal bir aralık kaptanın 

yanına çıktı. Ve vapurun takib ettiği 
yolu sordu. 

'ı am efendi baba; deryadil bir kap
tan; takib edecegi yolu; tahminle, ka
rar amadan tesbit edeceğini söyledi. 
Çünkü; yeni memur oldugu vapurun 
pusulası bozuk; .. paraktesi yoktu ..• 

Bunun üzerine Mustafa Kemal; 
kap.~nı .. u talimatı verdi.; "Sahile ya-

kın bir rota çiz; •• ve hep buna göre va

' puru yürüt.,,... . 
Bu rota üzerinde hep sahıl boyun-

ca yol alan Bandırma vapuru; bin ~üş
külat ile ve bata, çıka üç günde Sıno-
ba varabildi. 

Mustafa Kemal Sinobta karaya çık-
tı. Samsuna kara tarikiyle gitmek için 
yol ve vasıta sordu. Aldığı cevt&b şu 
idi; 

Ne yol var! .. Ne de vasıta! .. 
Bunun üzerine Mustafa Kemal 

bir avuç karargah arkadasla~ına: "?o
cuklar ! dedi daha bir gecehk tehhke 
var; onu da atlatabiliriz,, ve tekrar va-

pura bindiler. 

T ·· k tarihinin bu büyük günü .• ur . 
Dalgalar arasında yuvarlanarak nı-

hayet 1919 ıenesi mayısının bl?. uük~
.. ·· tu''rk tarihinin bu en uy cu gunu; 

d 1 
.. .. salı sabahı Samsuna varıl

ku sa gunu, 

dı. da 
Samsunda ve samsunlular ara&ın ' 

hür vatan parçasının bu hür çocuklar~ 
d tarl'hlerde itilaf askerlcrı 

arasın a o v 

ve mümessilleri vardı. Buna rag~en 
Mustafa Kemalin ilk planının tecelhgah 
Samsun oldu. Çünkü daha fazla be~le· 

d
. vakit geçiyordu !zmırde 

yemez ı, al. . d 
Aydında ve Ayvalıkta ve bav ııın e 

türkler boğazlanıyordu. 
Tarihi hakikatile beraber başlıyan ve 

vaktiyle dünyanın dört bucağına mede
niyet götüren asil bir milletin mahvına 
yürüyorlardı. 

Güneş zengin şualariyle vatan se-
masındaki karanlıkları yırtarken; ... Sa
hile ilk adımını atan Mustafa Kemal; 
kendi idaresi ve salahiyeti hududunu 
aşarak bütün Anadolu valilerine, be~e
diye reiılerine, ordu ve kol ordu u-

b. ka~ gün evvel 
mandanlarına ;... ır :s • • 
Damad Ferid paşan n ziyafetıde~ bır-
likte ayrılan Cevad paşanın : "bır şey 
yapacakmısın Kemal ,, suali_ne k~r!ı 
"evet yapacağım,, söziinü yerme getırı
yor ve bugünkü yüksek tilrk varlığının 
ilk temel taşlarını atmıf oluyordu. 

Kardeşlerim; 
Sevgili Atatürk'ün, büyük ve zen-

gin tarihinin anca!{ bir yaprağını teş
kil eden sözlerim burada bitti. 

Beni dinlemek lUtuf ve .zahmetinde 
bulunduğunuzdan hepinize ayrı ayrı 
teşekkürlerimi sunarken; .. Büyük Dahi 
halaskara uzun sağlıklar ve bitmiyen 
ınuvaffakiyetleri candan dilerim. 

Balkan devletlerini 
tanıtmak biı·l)irine 

• • 
ıçın 

-
İstanbul Radyoswuia 

neşriyat 
Bu sene Atinada toplanan balkan 

. ı·v· konferansının, aldığı ka. 
basın bır ıgı . 

da balkan memleketlerı 
rarlar arasın • . b" b" 

d 
Balkan ınilletlerını ır ı-

adyoların a A r k maksadiyle hususı prog· 
rine tanıtma 

t 'bi esası da vardır. 
ram 1 ar ter ı 

İstanbul radyosu 16 mayıs akşamı 
23 15 şe kadar bu maksatla 

saat 22 den ' . . B esi tertib etmıştır. u 
bir yunafn re Neşet Halil Atay'ın ve-
saat zar ın a k'b b" 

•. b"r konferansı mütea ı ır yu-
rece (7 ı 1 k • "' .k. konseri verilece tır. 
nan musı ı 
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Amerikada bir 

konferans 

302 

162 

Bernar Şov 
tnsanhğın Hali 

Aadre Jlalro 
Cihan şampiyonları 

Pol Jloran 
Orta aayt 

340 
Evlilik ve ötesi 

]ak şardon 
Kınnızı zambak 

Anatol Frans 
Leviı ve 1 ren 

372 

139 

75 

60 

75 

75 

30 

Pol Jloran ıoo 
San ?tfifCle'nin Kitabı 408 

Akse/ Munte • • . 
Seri kitablar Basımevi gi,elenmızdedır. 

ULUS 

•••••••••••••••••••••••••• 
: RADYO : 
•••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA: Otle N'fCİY•U: - 12,30 
12,50 Muhtelif plik nefriyatı, 12,50 -
13,15 Plik: türk musikisi ve halk pr • 
kılan, 13,15 - 13,30 Dahili ve harici ha
berler, 17,30 - 18,30 İnkılip der.teri 
(Halkevinden naklen), 

Akşam N~piyau: 18,30- 19,00 Muh
telif plik nepiyatı, 19,00 - 19,30 Türk 
musikisi ve halk prkıları (Safiye'"To
by ve arkadaflar), 19,30 - 19,45 Saat a
yarı ve arabça nefriyat, 19,45 - 20,15 
Tilrk musikisi ve halk farkılan (Hik • 
met Rıa ..e ~bdafları), 20,15 - 20,30 
Muhtelif plik nepiyatı, 20,30 - 20,45 
Konferans: Askeri blkim Ki.mil. 20,45 
- 21,00 Plikla dana muaikiai, 21,00 -
21,15 Ajana haberleri, 21,15 - 21,55 
Stüdyo aalon orkeatraaı: (1 - Suppe 
Fraits de Bandits, 2 - Mendelssohn 
Mosaique, 3 - Zeihrer Marchen aus alt 
- Wien, 4 - Tscbaikowsky Suite inter
nationale, 5 - Gounod La Reine de 
Saba, 6 - Cari Robercht Atlantis, 21,55 
- 22.00 Yarınki program ve İstiklal 

marşı. 

lstanbulda otobüs servisleri 
İstanbul, 11 (Telefonla) - İstanbul 

belediyesi şehir dahili otobüs servisleri 
için yeni bir proje hazırladı. Projede a
raba sayısı 200 olarak tesbit edilmiştir. 
Fakat şimdilik işletmeye 100 araba ile 
başlanılacaktır. Alakalıların tahminleri· 
ne göre bu 100 araba bedeli üç yıl için· 
de amorti edilebilecektir. 

Pire ticaret odasmrn müracaati 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Pire ti

caret odası İstanbul ticaret odasına mü· 
racaatta bulunarak daimi sergide teşhir 
edilmek üzere türk mamulatından şe
ker de dahil olduğu halde türlü nümu
neler istemiştir. Ticaret odası bunların 
hazırlıklarına başladı. 

Mükemmel iki Radio 
Biri 27 lambalı SCOTT, diğeıi 12 

lambalı LİNCOLN gibi dünyanın en 
üksek iki fabrikası mamuHitından iki 

~eni halde radio makinesi satıl ktır. 
Anadolu Ajansına müracaat edil-

mesi mercudur. 

çekilişte kazanan 
numaralar 

lstanbul, 11 (Telefonla) - Hava Kurumu piyangosunun yirmi ü
fÜncü tertibinin birinci fekiliıi bugün Üniversite salonunda büyük 
bir: kalabalık önünde yapıldı. Kaz.ana numaralan bildiriyorum: 

8369 30.000 Lira 28497 29654 16953 4585 26019 3290 
8590 

27752 
555 

12.000 Lira 
10.000 Lira 
10.000 Lira 

20992 32135 4559 7766 14350 
31997 18107 35385 22538 7856 

150 lira kaz.ananlar: 

969 

9939 30555 31347 32310 31204 14394 
30721 30355 6630 23244 23967 39034 
10014 1389. 

2603 127 3168 10496 24298 21914 
15271 19373 16562 35399 10823 10594 
19842 40180 30972 4324 10496 6730 
29215 27852 39191 31795 447 15662 
34440 27340 10703 22827 35071 17062 

117 15227 17414 12824. 

50 lira lımananl•: 
28970 39313 33329 21587 15117 31712 
11099 611 829 24432 31406 26962 
35714 17264 27113 39933 6651 10936 

38701 27628 24504 4252 10779 28721 
1644 20597 37424 8136 34037 27119 

26453 32850 10519 4412 26168 17172 
31795 7736 33556 39468 32972 25712 
19419 28509 36227 23689 13012 30918 
18623 22313 37577 1299 7308 7664 
19234 16607 25447 35441 13832 16910 
29889 27028 31149 36806 23612 2698 
14211 12270 18496 

30 lira kaz.ananlar: 
15383 8044 33468 24742 27341 39223 

28471 12162 21290 7085 12909 27662 
37812 34013 31407 24903 18404 15056 

15385 11123 17787 9561 27424 1916 
2767 33932 791 35026 19877 25743 

15247 16579 32139 13780 22010 23467 
34076 16400 39788 26804 7565 26881 
29481 21369 34166 19746 23196 8610 

7431 13951 10676 10286 4844 31552 
38871 27143 13088 6469 30387 126 

49 756 32420 29374 18113 29067 
32840 31089 33456. 

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i 

; Türkçe ana dildir i 
, ................................ ,. .•. ~·--·-·-·--·--·-- ! 

Aydınlıktan budaklanıp 
gelişen anlamlar 
"Görmek,, anlamının ifadesi 

Ahmet C evaı EM RE 
ı 

(Başı 1 inci sayfada) 

Aydınlık, eşyanın, gerek hariçte 
varlıklarını meydana kor, ve gerek 

içerde, zihniğ suretlerini tezahür etti

rir. Görmek, bir anda Jronunun hem bu
lunduğu yerde hem zihinde varlığını 

anlamaktır; i9te aydmlık anlamJı ana -

k:ökUn aynı zamanda varlığa da delilet 

etmesi bu realitenin icabiyle vukua gel

miştir. Bu tem tiplerinin türümü böy-

(1) 

Haray- . v.ğ den .. 
serey- " 
kara- ,, 
koru- " 

Şimdi fonetik delifimlerin kaide

lerini arqtıralmı: 
Burada da en mühim değitimi ''ğ" 

1) ğ den : t-h-a-ı 

2) v-w-y 

3) : a) k-g 
b) ç• 

4) : sıfır 

Verdiğimiz misallerin tipleri şun

lardır: 

Birinci tipten: 
(ğ-h) ile: haray, harah (YakutJ 
(g-s) ile: serey, seren (Yakut) 
İkinci tipten (yoktur) 
O çüncü tipten: 

(ğ-k) ile: kör - kur - kur - kara 
karag k - koru - (lehçele-

rin çoğu) 

(ğ-g) ile: gör- (Osm., Azeri, kumuk). 
Dördüncü tipten (yoktur) 
İşte, Güneş - Dil analiziyle yaptıgı

mız araştırmalarda, canlı dil tanıkla
riyle tesbit ettigimiz fonetik değişimle· 
rin "ğ'' fonemine aid olanları bu tablo

da gösterildiği üzeredir. 

••• 
Bu fonetik değitimler tablosu yal

nu türk dilleri ailesine nıahsus degil
dir; hindöröpeen diller de aynı fone
tik kaidelerince degifimler gösterirler. 
İşte, bu araştırmada konumuz olan "gör
mek" anlamının hindôröpeen dillerde
ki dil işaretleri bu fonetik kanunlara 

tibi bulunmaktadır: 
Bu anlamın hindöröpeen (varsayık) 

temi ver- dir (Aloiı Walde 1. 284, Bo
isP..:q), ••görmek, dikkat etmek, bakmak" 
ani miyle kaydolunmuştur. 

Gr~ kçe ( K) orw-ô ve ( g) or-ô gör-

lece Günet - Dil prensiplerine mutabık 

olmuştur. 

Birine bakmak, birini himaye et
mek, bir konuya dikkat ve ihtimam et
mek anlamım geliftirmek için, lisan, 
Gilnef • Dil prenaiplerinin de teabit et
mİf oldutu üzere, bir ionıı (.Uje weya 
obje) unsuruna müracaat etmiftir: 

Haray-, ıerey- ve kara-, koru- tem

lerinin etimolojik: femaları bu komu un· 

ıurunu tebarüz ettirmektedir 0 

(2) (3) (f) 

.h + ar + ay (al) 

.s + er + ey (eğ) 

.k + ar + a (d 

.k + Ol' + uCU 

1 

foncmi ıöaterir. Bwıdan evel~ araJbr
malarda bu fonemiD normal dc;ip.le
rini şöyle tesbit ctmi~tik: 

(Sürekli fonemler serisi) 
(sonant ,, ,, ) 
( oklüzif ,, ,, ) 
( ,, palatal ., ,, ) 
(ğ nin büsbütün düpıesi) 

mektir. Batındaki ıeı grekçede sert ne

fe. ''eıprit rude'' denilen ipretle ya

zılır; evelce de söylemi9 olduğumuz gi

bi, bu ses "'ğ-h" mahiyetindedir. Böyle

ce, tablomuzun birinci tipinden bir söz 

olur. Grekçede ikinci tipten v6r-ı "göz
ler'' ve iıçüncu tipten kore "ıöz bebe
ği - kız" sözleri de vardır. 

Germencede bu sozim mumetısilleri 
çoktur, cümlesi de ikinci tip tanler

dendir. 
warn (anglosab.) wara (eski al-

man.) "dikkat .. , 
woer (ags.) war (Eskisakı.) "dik-

katli v. b. 
Baltıkçada ver-u (letçe) ''bakmak'', 

slavcada zre-t "bakmak", - zor: ( rıad)· 
zor ''muayene, teftiş", v. b. vardır. 

Latincede birinci tipten ser-v-are 
''korumak·' ve ikinci tipten verc-or 
"(birine ihtiraz ve ihtiram ile) bak
mak" v. b. mevcuttur. 

Greçkede, ba,tan sert nefesi kay
betmiş tipler de görulmektedir : ur-os 
••gözciı, bekçi", ôr-a ôr-e "ihtimam: ba

kım tekayyut .. " v. b. 

Misalleri kar laştırınca aynı fone
tik atdel ri.> 'c tur · oldukl rı ko
la} .ı guru m • te ır. 

[lJcınci kısmı y ınki a mu:da] 
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Yurdunun her sahadaki faali
yetiyle yakından alakalanan 

bir Krral: 

S. M.CorcVI 
•• ngiltere kxraiı ve Hindistan im-

paratoru Majeste Kıral VI Corc 
14 ilkkanun 1895 de Sandringhaın şato
sundaki York Cottage'da doğdu ve ken
disine Albert Frederik Artur Corc ad[ 
verildi. Krral bu hesaba göre bugün 41 

yaşındadır. 
Kıral Kembriç üniversitesinde oku

muş, bilhassa sosyoloji ve ekonomiye a
laka göstermiştir. Kembriçten ayrıldık
tan sonra memleket içinde seyahatler 
yapmış, endüstri ve iş hayatiyle yakın
dan alakalanmıştır. Bu alakasını, vak
tiyle söylemiş olduğu şu öszler de is
pat eder: 

"İmparatorluğun emniyet ve refa
hım endüstriyel inkişaf tan daha mühim 
bir surette temin edecek hiç bir şey 
yoktur.,, 

K ıral çocukluk devresinden sonra 
ağabeyisini takiben donanmaya 

girmiş, 18 yaşında iken Osborn ve Dort
mouth'daki talimlerini bitirerek Cum
berland zxrhlısıyle Garbi Hindistan a
dalarında de>laşmış, sonra da Kanadaya 
ve Amerikada Niagara şelalelerinin 

bulunduğu mmtakalarda gezmiştir. 

1 914 de donanmada fili hizmete 
giren kıral, büyük harbda Col

lingwood zırhhsında çalışmış ve Jut
land harbmda alman Derfflinger zırh
lısının harb safı dışına çıktığı muha
rebeye iştirak etmiştir. Sıhati bozuldu
ğu için kırat donanmadan ayrılmış ve 
1917 d~ teşkil edilen hava filosuna gi
rerek aynı sene içinde Fransaya gidip 
A kategorisinde pilot olarak çalışmış
tır. 

1 920 senesinde kendisine Dük of 
York ünvanı verilmiştir. 

Kıral, 26 nisan 1923 de kont ve kon
tes Stratmorun kızı olan Leydi Eliza
bet Ancela Margaret Boves • Lyon'le ev
lendi. Kıraliçe, eski İskoçya kxralları
nm sülalesine mensubdur. 

Kıral ve kıraliçenin bu izdivaçtan 
iki kız çocuklarr olmuştur. Bunlardan 
prenses Elizabet Aleksandra Meri 21 
nisan 1926 da, prenses Margaret Roz da 
21 ağustos 1930 da doğmuştur. 

K ıralrn erkek çocuklara karşı gös-
'- terdiği büyük alaka nisbetinde 

kıraliçe de kız çocuklarile alakadardır. 
Krral ve kıraliçe arasında her sahada 
gayet sıkı bir fikir beraberliği vardır. 
İkisi de gayet iyi dansederler ve tam 

......... ~ .. ~·~·~ ............. ,...t.~·~· ... ! 
• • i Sulh zamanında memleke- i 
i tiyle yabancı ülkeleri dolcı§- i 
i maktan geri durmamı§ olan i 
i Majeste Kıral, harb zamanın· i 
i da da deniz ve hava kuvvetle- t 
i rinde filen hizmet etmiıtir. i 
i Çocuklarla bilhassa alakadar i 
! olur ve .memleketinin yüksel- ! 
! mesinin onlarla kaim olduğu- ! 
! na kanidir. Birçok sporları ga- ! 
! yet iyi yapar ve çok iyi dans e- ! 
! der. ! 
!-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-·-·-! 

lngiltere kıralı S. M. Corc V l, kıra/içe 
Elizabet ve prenseslerle birlikte 

birer sporcudurlar. Kıral ata biner, iyi 
yüzer polo, tenis ve golf oynar. Genç
liğin ve işçilerin spor yapmalarına da 
büyük bir ehemiyet verir. Nitekim fab
rika iŞ:çilerinin ve resmi mekteblerde 
okuyan çocuklarm deniz sporu yapma
ları için bir kamp kurdurmuştur. Ken
disi de senenin birkaç gününü bu kamp· 
ta geçirirdi. 

Kxral da, kıraliçe de gençliğe olan 
yakın alakalarını her fırsatta izhardan 
geri durmazlar. Kıral seyahatlerinden 
birinde şu sözleri söylemişti: ''Çocuk
larla alakadar olunuz. Memleket ancak 
bu suretle ilerler.,, 

* 
Majeste kıral Corc VI, büyük karde-

şi Edvard VIII in bilinen şartlar al
tında tahttan feragat etmesi üzerine ı. 

ilkkanun 1936 tarihinde kıral ilan e
dilmiştir. Tahta çıktıktan tam beş ay 
sonra, 12 mayıs 1937 de kıralhk ve im
paratorluk tacını giymektedir. 

~~-~~« 
t! aç giyme şenliklerinin 

kuıisleri arasında 
Polis bollı1 ğu ve çalar saat kıtlığı: 

Taç giyme töreni dolayısiyle 500 kişilik yeni bir polis müfrezesi daha ku· 
rulmuştur. Bu müfreze, törenden sekiz gün sonra lağvedilecektir. Bu müfre
zenin başllca vazifesi, şenlikler dolayısiyle halkın yapacağı tehacümü onlemek 
olacaktır. 

Londra halkının büngünlerde mühim bir kaygısı var: Çalar saat bulmak im
kansızlığı. Bu sabah şenliklere vaktinde yetişebilmek için bütün Londra halkı 
şehirdeki çalar saat stokunu kapışa kapr.şa satm almıştır. 

*** Küçük çocukları korumak için: 
11 Yaşından küçük çacuklarm şenlikleri görmelerine müsaade edilmemiştir. 

11 yaştndan büyük olanlar babalarının izinleri ve doktor tarafından verilmiş 

sihat raporiyle şenliklerde bulunabilceklerdir. 
Her çocuğun bir pardesüye veya empermeabl'a malik olmalar1, kasket veya be· 

re giymiş olmaları şarttır. Çocuklara şerbet, limonata gibi şeylerle şeker ve sa· 
fr abur cubur satılması da menedilmi!itir. 

*** Törenin turizm bakımından ehemiyeti: 
Amerika istatistikçileri her işte oldıt ; u gibi taç giyme töreni için de istatis-

tiklerini hazırlamışlardır. Bunların ta ı ninlerine göre, iki milyon yabancı şen
liklerde bulunacaklardır. Bunlar vasati olarak lngilterede üçhafta kalacaklarına 
göre 20 milyon ister/in yani bizim par;ıınızla tahminen 130 milyon liralık ya
bancı döviz harcamış olacaklardır. 

*** Londra sokaklarınrn süslenmesi işi: 
Şenlikler dolayrsiyle Londra sokaklarının süslenmesi için bizim paramızla 

tahminen yüz bin lira harcanmıştır. Kcralrn mevkibinin geçeceği yollar gayet 
zengin bir şekilde süslenmiştir. Bu işlerle meşgul olan belediye mimarı çok sr
krntı çekmiştir. Çünkü direk ve sütunların halkın gidip gelmesine ve etrafı 

gJrmesine engel olmaması gerek idi. Bu tezyinat için 600 tane resim ve maket 
yapılmıştır. 

ULUS 

Kıra! ve kıraliçenin, taç giyme töreni 
dolayısiyle hazırlanan madalya 

Taç giyme 
Töreninin 
Sembolik 
Manası 

İngiltere kırali Majeste altınc~ 
Corc, bugün Londra'da taç giyiyor. 
Bu vesile ile kendisi millete takdim 
edilecek, halk tarafından alkışlancı -
cak ve onların önünde yemin edecek
tir. Bütün bu tör:nin sembolik mana
ları vardır. Bu sembolik tören kıralm 
milletin arz.usu ile seçildiğini göster • 
mek için ya,:ılır. Bu suretle kırallık 
kanun ve ananeleri yerine getiril.mi§ 
olur. 

• 
Bu tören, Britanya adalarında, ro• 

malıların oraya gelmesinden önce, 
Seli hükümdarları zamanında da 
Cl§ağı yukarı, bu şekilde yapılırdı. 

Bu ananeye, İngiliz kıral haneda -
nının 1066 tarihinde başlıyan ilk sal
tanatlarından beri riayet edilmekte
dir. 

• 
Kıralın üzerinde taç giydikleri 

mihrabırı ç~~ es."..i bir e: .; .... esi vardır. 

Tören dolayıs:pe ilaveler yapılarak 
büyüh~i.en Vestminister ~dlisesinin 

görünüşü 

Bu adet, kıratların rahib ve yarı-tan

rı telakki edildiği çok eski :z.amanlar

danberi mevcuddur. Ondan sonra bu 

yarım tanrılardan bir tanesi halkın 

günahının kefareti olmak Üzere öldü. 

rülmüştü. 

Fakat Sakson annesi şudur: hı· 

ral tahta geçirilir ve taç giyer. O, 

gökten inmiş ve Allah tarafından gön
derilmiş değildir. Millet tarafından 

seçildiği için kıral olmuştur. 

• 
Kıralın ettiği yeminin ilk metni St. 

Dunstan tarafından kıral hazırlıksız. 
Ethelred'e yazdırılmış olan yemindir. 
Ve şöyle başlar: "Mukaddes tesli
sin namına hıristiyan dinden olan te
baama iiç şey vadederim.,, 

Bu iiç vaid şunlardı: 

1) Hakiki sulhu temin etmek; 

2) Her türlü şartlar dahilinde hal
ka haksızlık ve adaletsizlik yapılma· 
sına mani olmak. 

3) Bütün hüküm ve kararlarda 
merhamet ve insaftan uzaklaşılmama
sını ihtar etmek. 

12 - 5 - 1937 :::::: 

İngiltere'nin « Birinci Leydi » si 
olduğu halde tevazudan ayrılmayan 

bir Kıraliçe: 
• 

S. M. Elizabet 
T a4i giyme günü için giydirdiğim 

Britanya imparatorluğunun bi
rinci ledisi olan kadın, bugüne kadar 
kar~laştığım müşterilerin en müteva -
zndır. Bütün Britanya ülkelerinin bü- . 
yük bir heyecan ve alaka ile bekledik -
leri o gün, yüzlerce kadının, kıraliçe 

tacını giyecek olan kadından çok daha 
şık, daha modern ve hususiyle rafine 
bir kılığa girmiş olacaklarına eminim. 
Fakat buna ı .;men kıraliçe Elizabet, 
kendisini kutlıyacak olan birçok şık ka
dınlar içinde, bunlarır hepsine daha 
üstün, bunların hepsinden daha şahane 
olacaktır! o zaten güzeldir, zariftir. 

Haftalar oluyor ki, İngiltere kırali
çesi, hususi dairesinin rönesans stilin -
deki aynası önünde saatlerce vaziyet 
almaktadır. Ben, onun omuzlarına dün
yanın en seçme kumaşlannı seriyor, 
yerleştiriyor, iğneleyip kırmalar yapı

yorum. Bu esnada knaliçe, eski bir ar
kadaş gibi, beni aynada tetkik ve seyir 
ediy•or. Ufak bir hareket, bir tek kelime 
ve candan bir gülümseme ile anlaşıyo -
ruz. Kıraliçe saatlerce ayna karşısın -
da benimle haşhaşa kalıyor. Çünkü taç 
giyme töreninin 40 tane kabul resmine 
40 tane de muhteşem ve şahane tuva • 
letin ölçülüp biçi1mesi, dikilmesi icab 
ediyor 1 Bazan komplike çiçekler, pli ve 
makas oyunlan yapmağa kalktığım za
man, aynada, kıraliçenin 4iatık kaşları
nı görüyorum. 

A man, diyor, fazla teferruatlı ol -
masm 1 bundan dolayıdır ki, ma

jeste kıraliçenin tuvaletini tertib ve ter-
kib ederken, fazla teferruata kaçmadan 
renklere ahenk vermek suretiyle sade
lik içinde canlandırmak gayesiyle ha • 
reket ediyorum. Bu münasebetle şunu 
da kaydedeyim ki, kıraliçenin gardero
bunda göze batan renklerden hemen he
men hiç bir şey yoktur. 

Kıraliçenin bu bariz tevazuu, yalnız 
tuvaletin ufak tefek teferruatında de • 
ğil, umumi terkibinde de kendini gös
termektedir. 

Kıraliçe, bana, dekoltenin mümkün 
olduğu kadar ufak olmasını emretti. 
Eğer ben, modaya uygun olarak akşam 
tuvaletinde bele kadar açık bir sırt de
koltesi yapmağa kalkmış olsaydım, emi
nim ki bana çok gücenirdi. O, impara -
torluğun, üzerinde hiç dikkat tcplamı
yan bir kadını olmak istiyor. 

Kıraliçeye ben, Bukingham saray111-

daki ziyafetlerde giymiş olduğu düzü 

nelerle tuvalet biçip diktim. Bu tuva

letlerin hiç biri kolsuz değildir 1 O ba

na, bütün tuvaletlerin hazırlanmasında, 

hiç bir defa modanın dikte ettiği şekil -

ileri ileri sürmemiştir. Modanın 

esas hatlarını bozmayan küçük ve zarif 

kolları tuvalete yerleştirdiğim zaman 

o bana asla itiraz etmemiştir. Moda 

olmasa bile, bir kıraliçe hiç tereddüd · 

süz olarak kollu akşam tuvaleti taşıya

bilir. Yeter ki, o tuvaleti taşıyacak olan 
bir kıraliçe olsun! 

Kıraliçenin hergün yaptığı prova
lar iki kısma ayrılmaktadır: 

O, dikilip hazırlanmış olan tuvalet
letri, evvela gözden geçirmekte ve çok 
defa, bunları giyip tetkik etmektedir; 
bundan sonradır ki bir diğerinin terkib 
tarzı düşünülmekte Bu faaliyetim arar 
sında, Paris, Nevyork, Viyana ile müte
madiyen telefonla temasa geçerek ma-

i-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-i 
i Kıra/içe, yalnız hu•u•'i ha- i 
i yatında değil, giyinişinde de i 
i çok mütevazidir. Onun robla- i 
i rını diken terzi diyor ki: "Tu- i 
i valetinde gösterdiği bu teva- i 
i zua rağmen o, tören e•nmında ! 
• kelimenin tam manaaiyle en ! 
! şık kadın olacaktır. Çünkü bu ! 
! ;;ık.lığın malzemesi dünyanın ! 
! üç bucfl'ğından gelmektedir.,, ! 
t-···-·-·-·-···-·-·-·-·-·-·-' 

lngiltere kıraliçesi S. M. Elizabet, 
prenses Elizabet, Margaret -

Roz ile birlikte 

1 jeste kıraliçenin arzularını yerine ge -

\ 

tirmeğe çalışmaktayım. Böylece çok 

zaman, onun zevkini okşayan bir ren&i. 

bir dantelayı temin etmek imkanını bu· 

luyorum. Her halde, kıraliçe, kelime -

nin tam manasiyle dünyanın en şıkka

dını olacaktır. Çünkü bu şıklığın mal-

zemesi dünyanın üç kıtasından topla -

nıp gelmektedir. 

12 mayıs sabahı saat beşte otomobil 

gelip beni alacak ve kıraliçenin nezdine 

götürecektir. Evvela, Elizabet ile May'ı 

iki küçük prersesi giydirip süsliyece -

ğim. Her iki prensesin giydikleri tuva
letler, annelerinin giyeceği tuvalette -
ki kumaşlardan yapılmıştır. Onların da 
mantolarında hermelin kürkten yaka ve 
kenarlar ve eflatun renkte kumaşlar 

vardır. 

H aftalardanberidir ki, küçük pren-
sesler başlarında taşıyacakları kü

çük tacın giyiş tecrübelerini yapmakta
dırlar. Haftalardanberi bunu tecrübe e
diyorlar, çünkü hakikaten bu tacı taşı

mak büyük bir hünerdir 1 
Taç giyme günü küçük prensesler 

saat yedide hazırlanmış olacaklardır. 

Prensesler hazırlandıktan sonra, kırali
çe ile meşgul olmağa başlryacağım. 

Sarayın berberi saat yedide kıraliçenio 
saçlarını yapıp hazırlamış olacaktır. 

Majestenin giyinmesi bir buçuk saat 
sürec:e!:Lr. D~'::ı :;:::.1d:d::n taç aiyme 
mantosunun ne şekilde taşınacağım tec
rübe ediyoruz. Bu manto, menekşe ren
ginde çok mutena bir ipek kumaştan 

yapılmış üzerine, altın sarıst suma çi • 
çekler işlenip süslenmiştir. Bu manto -

yu çok yüksek değerde hermelin kürk

ler çerçevelemektedir. Bu manto ile 12 

mayısta bütün dünyanın huzuruna çı -

kacak olan kıraliçenin herkes hayrani 

olacaktır. 

Sonradan metinde bazı deği§iklik-
ler yapılmqtır. Kıra! ve kıraliçenin Vestminister kilisesine gitmek için binecekleri gala arabaSJ 
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ULUS 

Aktif 
Cumhuviyet Merl\:ez Bankasının 

8 mayıs 1937 Vaziyeti 
Pasif 

-
l<.aaa: 

Altın safi kilogram 21.043,497 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki muhabirler: 
Türk lirası 

Hariçteki muhabirler: 
Altın safi kiJo ... r--. 5.054,474 
Altına tahvili kabil serbest 
dövizle: 
Diğer dövizler ve borçlu 
kliring bakiveleri 

Hazine tahvilleri: 

U.:-r• " • ·•rrakı naktive 
karşılığı 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
]erine tevfikan ~a?'.ine tara
fınrl=-n vaki tediyat 

SenP.dat cüzdanı: 
Hazine hnnnları 
Ticari senedat 

E:shnm ve tll ', .. iJat ciızdanr: 

LlRA 

29.599.361,58 
12.748.877,-

832.055,34 

55!! 318.51 

7.109.522,04 

3.134,98 

158.748.563,-

13.372.427.-

2.000.000,-
24.342.906,05 

l 
Deruhte edilen evrakı 

A naktiyenin karşılığı es· 
ham vr· tahvilat (itibari 37.645.110,471 
kıvmetle) 3.857.800,77 

B Serbest e"ham ve tahvilat ------

Avanslar: 
Altın ve döviz üzerine 
Tahviliit üzerine 

liisscdarlar: 

65.743,94 
8.495 994,70 

URA 

43.180.293,92 

558.318,51 

52.714.f32,76 

145.376.136,-

26.342.906,05 

41.502.911.24 

8.561.738,64 
4.500.000,-

10.964.903,52 

Sermaye: 
ihtiyat Akçeıi: 

Adi ve fevkalade 
Hususi 

LiRA 

2.105.l 72,4Cı 
4.516.007,70 

Tedavüldeki banknotlar: 
Deruhte edilen -vr2'-ı naktiye 158.748.563,-
Kanunun 6 ve 8 inci madce· 
}erine tevfika:ı hazine tara 
fından vaki tediyat 13.372.427,-
Deruhte dilen evrakı naktiye --
bakiyesi 145.376.136,-
Karşılığı tamamen altın ola-
rak ilaveterı tedavüle 
vazedi?f'n 
Reeskont muk-ıbili illiveten 
ted. vazed. 

Türk liras• mevduatı: 
Döviz teahhüdatı: 

Altına tahvili kabil dövizleı 
Diğer dövizler ve alacaklı 
kliı ·.,.., l.ıakiyeleıi 

Muhtelif: 

19.000.000,-

12.000.000,----

J.032.0' 

22.979.694. 73 

LIRJ' 

-ıs.000.000.- I 

6.621.180,J 

176.376.136. 

12.800.505,36 

22.980.726,78 
99.923.292,40 

Muhtelif: 333. 701.840,64 Y ektin 
333. 701.840,64 

d l.t.ıbaren; !skont(."l ha ddi '7o 5 1
/-. altın ıizerine avans 

2 Mart 1933 tarilıın en 

-----------------~~--...... ~------:---:--:--7~=-:-~~~~----
Yekun 

Ankara İcra Dairesi Gayrimenkul 
Satış MemurluğW1dan · 

t ·1en Ankaranın Ye-
~ zalei şuyudan dolayı satılmasına karar verı 

1 
h aşağıdaki 

genbey mahallesinde Mescit sokağında 7 numara ı ane 
Şartı ar dairesinrle eçık arttırmaya çıkarılmıştır: 

Evsaf ve Nitlştemilatı : 
. ah 11 sinde Mescit soka -

Kurşunlu Cami karşısında Musevı m ~ e · .. mürlük 
ğ~nda kain olup kapıdan giril dikte büy~k bır ~:!~~~~r ü~ooda var~ 
hır mutbak, bir helcı, yukarı çıkıl?.ıkt~ b~r ~0!~ oda mevcut olup iş-
1.ıdır. Uçiıneü katta gene bir sofa du~erİ:° be h~~enin tamamına ikibin 

u odaların ikisı harap bir halde ır. ş u 
lir kıymet takdir edilmiştir. .. 1c 6 937 tarihine müsadif 

1 
. 'le olmak uzere .,_ • 

- Satış peşın para 1 • dairesi gayrimenkul satış 
satı gunü saat 14 • 16 ya kadar ıcra 
ıuemu1 rn ·unda yapılacaktır. k d k. uh~ ........ en kıyııie-

ı:. • d·ı . lan yu ·ar a ı m ..,_ •. 
. 2 - 'ı alipler takdır e ı mış 0 . ·ır bir bankanın temi-

tın % 7,5 gu nisbetindc pey ~kçesı 
1 
ve}~ ı:~uıl edilen hazine tah· 

n~t ~ek ubu ile kanunen temınat o ara -
vıllerı getirecektir. . . edilen kıymetin % 75 ini 

3 - Satı~ günü arttırıııa be~elı. takdır nra ınezkiir günün 16 cı 
bulduktan ve 3 defa nida ettirıldıkten so kt 
"' t. d .b. ·hale olunaca ır . • aa ın e en çok .. rtıran talı ıne 1 . bedel muhammen 

4 1 b 
. . d teklıf olunan . .. d"f -: ş u tarıhtekı artırma a . 30.6-937 tarihıne musa ı 

kıymetın ~o 75 ini bulmadığı takdırde k 2 ci artırmada en çok 
Çarşamba günü saat 14-16 ya kadar yapılaca • 
artırana ihale olunacaktır. . d 1i ihaleyi müteakip .v:· 
. 5 - _1_~nci v~ 2 inci a~tır~alarda ~hal~ beal~bi üzerine ihale t~r.ı~ın

rılmedıgı takdırde üzenne ıhale edılc:ıın \· . ezne eylemesı ıçın 
den itibaren kendisine bedeli ihaleyı t.~s ımı v f nda ihale bedeli 
7 ·· k · · · İ b muddet zar ı .. k gun ·adar mehıl venlecektır. Ş u ·hten evvel en yu -
j'atrrılmadığı takdirde ihale bozulacak v.e bu tar: razı olup olma

ek teklifte bulunan talibe teklifi veçhıle a~maga ·se ihale farkı 
d - .f. h.l almaua razı ı k ı.gı sorulduktan sonra teklı ı veç ı e . ~h 1 edilecektir. Te • 
1 ınci talipten tahsil edilmek üzere bu ta!ıbe 1 a e ·den ıs günlük 
l'f· . kul yenı .ı ı veçlıile almağa razı olmazsa gayrımen 1 "b' e ihale edile· 
2 inci artırmaya ('.ıkaJ"Tı"cak ve en c;ok artıran ta 1 ın 
ccktir. . . ihale edildikte ta· 

6 - Her iki aru.mada gayrimenkul talıbın~.t akim vergi ve 
Pu harcı müşteriye ihale tarihine kadar olan mu er 
dellfilye resmi ise borçluya aittir. 1 n gayri menkul 
.. 7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer alakadar a;ı dair olan iddia
Uzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve mas~a a . bildirmeleri 
l~rmı evrakı müspiteleriyle 20 gün i.çi.n~e. daır~~ı;~madıkça satış 
lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sıcıllı ıle sa 
bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaktır. . . de 937.4 No. 
• 8 - Artırmaya iştirak edecekler 21.5.937 ta~ıhınşart:n<ıaıemiz; 
ıle dairemizdeki yerinde herkese açık bulunduru a~75 -
Okuyabilirler. 1-2 -

Nafia V elcaletinden: .. 
. . le vadisi umumı ıs· 

. l - _Dıyarbekir istasyonundan başhyar~k Dıc lik demiryol etti· 
tı.~ametinde Cizreye doğru yapılacak 65 kılometre 
du kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. beste Ve • 

·· ·· saat on y 
2 - Eksiltme 28-5-937 tarihinde cuma gunu · onu odasın· 

kalet demiryollar insaat dairesindeki eksiltme komısy • 
da yapılacaktır. · 

3 - Bu işin ke;;f bedeli 29000 lradır. 
4 - Muvakkat teminatı 2175 liradır. ~-esi Bayın -
5 B . . . . k. ·ıtme şartn..... ' - u ışe aıt mukavele pro1esı, e :;ı . tak münakasa 

dırlık işleri genel şartn~esinden .mürekk~p bır dai:Sinden te -
CYrakı 145 kuruş mukabılinde demıryollar ınşaat 
darik olunabilir ·b· . N lu kanun mucı ın-

.6 - Bu eksiltmeye girmek istiyenler 249~ 0
• 
1 7_5_936 tarih ve 

cc ıbrazına mecbupr oldukları evrak ve vesıkal~r a göre Ve-
3~97 No. Iı resmi gazetede ilan edilmiş ol:ın tahınatn~~y~lif zarf· 
taletten verilmiş (etüt müteahhitliği vesıkası~ nı. h;vı haezırlıyarak 
arını mezkiır 2490 No. h kanunun tarifatr ~aıresın ~ t daire -
2~-5-93? tarihinde saat on dörde kadar demır}'.011arı aıl~;~aliizımdır. 
sındekı komisyona makbuz mukabilinde ver.mış olın 

(1178) ı-2063 

Ankara şehri imar miidürliiğünden: 
56 160 143, 145 

Kadastronun 147 ve 157 numaralı adalarının ve 1 ' . ' d·ı ·ş 
\1c 14 · ı · tesbıt e ı mı 6 numaralı adalarında kısmen şuyu vazıyet erı . . ..d .. 
O}d - b'l k ıçın mu ur-1 .. ugu~clan aUikalılarmın vaziyetlerini ögrene 1 me 1_ 1994 
uge mura aat edebilecekleri ilan olunur. (1133) 

• 

An kara İcra Daires; Gayrillıenkul 
Satış Memurluğundan · 

İzalei şuyudan dolayı satılmasına karar verilen Ankaraıım Ka
baküllük mevkiinde Safran Hanı namiyle maruf 33 numaralı han 
aşağıdaki şartlar dairesinde ar.ık artırmaya çıkarılmıştır. 

Evsaf ve Müştemilatı : 
Hanın 73 numaralı cümle kapısındım girilince taş döşeli büyük 

bir avlu vardır. Han iki katlıdır. Alt katta yirmioda beş bodrum 
ve merdivenle y~karı çıkıldı ,ı zaman yirmi üç oda ve hariçte ka -
pmın yanında bır kahve ve ildsı dükkan gibi kullanılan altı oda 
mevcuttur. Hanın içinden küçiık bir merdıvenle çıkılınca bir arsa 
ve han önünde gene hana ait genis bir arsa parç .. sı vardır. Arslan
hane mahallesinin Pir'nç Hanı so 'ağında 86 paf~a ve 448 ada ve 12 
parselde mukayyet ohn işbu hanın h yeti umumiyesine 18.856 on 
sekiz bin sekiz yüz elli altı lira kıymet t::ıkdir edilmiştir. 

1 - Satış peşin p ra ile olmak ıikere 15-6-937 taıihine m ··sadif 
salı günü saat 14 - 16 ya kadar icra el ·re i g vri menl.ul satış 
memurlugunda yapılacaktır. 

2 - Talipler t kdir edilmiş olan ru' rdaki mu~ammen kıy • 
metin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey , l.ç~si veya milli bir ban
kanın teminat mektubu ile kanunen te!ninat olarak kabul edilen 
hazine tahvilleri getirecektir. 

3 - Satı günü artırma be i takdir edilen kıymetin yüzde 
yetmiş beşini bulduktan ve üç defa nida ettirildikten sonra mez
kiir günün 16 ıncı saatinde en çok arttıran tPlibine ihale olunur. 

4 - İşbu tarihteki arttırmada teklif edilen b•deli muhammen 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takd'rde 30-6-937 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14-16 ya kadar yapılacak ikinci arttır
mada en çok artırana ihale olunacaktır. 

5 - Birinci ve ikinci arttırmalarda ihal ebedeli ihaleyi müte
akib verilmediği takdirde üzerine föale edilenin talebi üzerine ihale 
tarihinden itibaren kendisine bedeli ihaleyi teslimi vezne eyleme
si için yedi gün kadar mehil verilecektir. İşbu müddet zarfında i
hale bedeli yatmlmüdığı takdirde ih2le bozulacak ve bu tarihten 
evel en yüksek teklifte bulunan talibe teklifi veçhile almağa razı 
olup olmadığı sorulduktan sonra teklifi veçhile almağa razı ise i
hale farkı birinci talihten tahsil edilmek üzere bu t3libe ihale edİ· 
lecektir. Teklifi veçhile almağa razı olmazsa gayri menkul yeni
den on beş gün ikinci arttırmaya çıkarılacak en çok arttıran tali
bine ihale edilecektir. 

6 - Her iki artırmada gayrimenkul talibine ihale edildikte ta
pu harcı müşt.e~iye. ihale tari.hi?e kadar olan m'"terakim vergi ve 
dellaliye resmı ıse borçluya aıttır. 

7 - Borçlu ve alacakhlaı la diğer alakadarların bu gayri men
kul üzerindeki haklarını ve hususiyle faiz ve masrafa dair olan id
dialarını evrakı müsbiteleriyle 20 gün içinde dairemize bildirme
leri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilli ile ııabit olmadıkça 
satış bedelinin paylaşmasından hariç tutulacaklardır. 

8 - Arttırmaya iştirak edecekler 21 - 5 - 937 tarihinde 937-40 
No: ile dairemizdeki yerinde 'herkese açık bulundurulan şartname 
mizi okuyabilirler. 1-2074 

Eksı m • 
1 

İnönü Türkkuşu meydanında yapılacak (49.7Z3) lira keşifli te
sbatm eksiltmesine hiçbir istekli iştirak etmediği için münakasa 
17 • mayıs • 937 pazartesi günü saat on beşe kadar uzatılmıştır. 

1--.2076 

Nafia ' 7 ekalP-tinden: 
20 mayıs 937 perşembe g~nu saat 15 de Ankarada Nafıa Ve -

k"leti malzeme eksiltme kom.ısyonu odasında (25300) lıra muham
a bedelli 110 adet mühendıs çadm 123 adet amele çadm 41 adet 

~e~~ 0radırı ve 32 adet banyo çadırı kapalı zar~ usulü ile eksiltme-

ye konmuştur. . . . -. -
Şartname ve ouna mü tef er~~ . ?.ığer evra~ 127 ~uruş mukabılın-

de Ankarada malzeme müd~rlugunden verılecektır. 
MU\ akkat teminat 1898 lıradır . 
R azetenin 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı nüshasında in-

esm. g • · · d k"l al ·· · t · ol n talimatnaıne daıresın e ve ·a etten ınmış mute -
tışar e mış a • • 
ahhitlik vesikası ibrazı mecburıdır • 

Ek 
·1 gı'receklerin teklif zarflarını 20 mayıs 937 Jerşem-

.sı tmeye • l... 1 . le d .. ·· t l4 e kc!dar komisyon reıs ıgıne verme erı ilZım ır. 
be gunı. saa 1-1925 

(1106) 

12- 5 - 1937 ==== 
Pazarlık suretiyle el{ iltm 
Eskişehir Nafia Müdürlüğünden : 

ilanı 

İki defa kapalı zarf usuliyle eksiltmeye vazedilip talip zuhur 
etmiyen Sivrihisar Hamidiye yolunun 12 550 - 34 000 cı ki
lometreler arasrnrla 35665.34 lira keşif bedelli yeni şose imal"tı sı
naiye inşaatı 2490 numaralı kanunun 43 maddesine tevfikan pazar
lığa konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2571.90 lil'.adır. 
İnşaata ait her evrak her zaman Nafıa Direktürlügiınde goriile

bilir. Evvelce ilan edilen şerait dahilinde ves iki haiz olan istek
liler her gün vilayet Uaimi encümenine müracaat etmeleri. 

(2631) 1-2056 

l\farmara üs Ü 

l{omisyon 
b, hri satın· Jına 
baş ian ı'"' nd" ı : 

Tahmini 
Cinsi Kilosu tutarı İlk teminatı 

Lira Lira 
Kuzu eti 25.000 10.000 
Koyun ., 20.000 10.000 
Sığır .,, 40.000 12.000 2400 

85.000 32.000 
~omutanlı 'muz deniz erleri için yukarda cins ve rnikdarı ya

zılı uç kalem et kapalı zarf usuliyle satın alın caktır. Eksiltmesi 
26 - m~yıs - .937 çarşamba günü saat 15 de lzmitte Tersane kapı • 
smdakı ko~syonda y~pılacaktır. Buna aid şartname 160 kuruş be-
del muka?ılınde. komısron~u~dan alınabilir. İsteklilerin yukar
da yazılı ılk temınatlarıyle b:rlıkte kanuni belgeleri havi teklif 
mektuplarını muayyen gün ve sa:ıtten bir saat evveline kadar ko-
misyon b3'kanlığına vermeleri. (1188) 1-2045 

Si ııop <1'nınhuriyet 
mii•ldeiu ııumi ·ğiııd n: 

Sinop genel cezaevindeki mahkfun ve mevkuflara l-6-937 gü • 
nünden 1-6-938 gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 3.5.937 
gününden itibaren on beş giın müddetle kapalı zarf usuliyle ek • 
siltmeye çıkanlmıştrr. 

1 - Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş unundan 
yapılacak 'e beher ekmek 960 gram olarak pişirilecektir. 

2 - Ekmekler cezaevi direktörhigıinun gosterecegi Jiizum iize
rine yevmi}e 700 ila 1000 adet arasında her gün nihayet saat 14 de 
kadar ce aevine teslim edilecektir. 

3 - İstekliler muhammen bedelin yüzde yedi buçuk olan 2239 
lira 92 kuruşluk teminatı muvakkate verecektir. 

4 - İhale 17-5-937 pazartesi günü saat on beşte Sinop C. Müd
deiumumiliginde müteşekkil komisyonda Adliye Bakanlığının me
zuniyetıne uılikan yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları 17-5-937 pazartesi günü saat 14 de kadar 
sıra numarasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazılı ko
misyon reisine verilecektir. 
.. 6 --;-- M~ktupların beşinci maddede gösterilen saatte yetişmek 
uzere ıadelı teahhiıtlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu 
h ide zarfın miıhiır ile ve iyice kapatılması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez 

7 - Şartnameye muvafık olmıyan veya içinde şartname dı~n
da şartları ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 - Eksiltmeden mütevellit bilcümle rüsum te.kfüif ve damğa 
resmi ile il n ücretleri indelhace ekmeklerin veya unun tahlil üc
reti ve masarifi ve sair bilcümle masarifat müteahhide aittir. 

9 - Sartnameyi görmek ve daha fazla tafsilat almak istiyenler 
t~til günlerinden maada her gün Sinop C. Muddei umumi kalemi-
ne mürac at etmeleı'i ilan olunur. (1192) 1-2054 

l\ an".a vilayeti 
claiıni •• enenme 

Kapalı zarf usuliyle (75000) liralık eksiltme ilanı. 
1 - Nafıa Vekaletince muhammen bedeli (75000) lira olarak 

tasdik edilen Manisüda yaptırılacak mektep in!'-aatı gene Nafıa Ve
kaletince muvafık görülen vahit fiatlar üzerinden kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Bu işe ait keşif ve sair evrak (375) kuruş mukabilinde 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 

3.,.- 1hale mayısın 20 inci perşembe günü saat on birde vilayet 
daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (5000) liradır. 
5 - Bu Eksiltmeye gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış eh

liyet vesikası ve 1937 yılma ait ticaret odası vesikası ve muvakkat 
teminat makbuz veya mektuplarını kapalı zarfın içine koymaları 
ve zarfın ihzannda 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesindeki şart
lara bilhassa riayet etmeleri lazımdır. Kapalı zarfların 20-5-937 
perşembe giinü saat ona kadar Manisa valiliğine verilm~si ve posta 
ile göndereceklerin kanunun 34 üncü maddesine riayet etmeleri lü-
.zumu ilan olunur. (1194) 1-2055 

ANKARA ASLİYE BİRİNCİ HUKUK MAHKEMESİNDEN 
Ankarada İsmetpaşa mahallesinde Demirli Köprü civarında 

Çepken S. 5 No. lu evde Osman: 
Karınız aynı yerde Mehmet kız.ı Huriye tarafından aleyhinize 

açtığı kendisinin maişetini temin etmediğinden ve aranızda şid • 
detli geçimsizlik olduğundan bahisle boşanma talebinde bulunmuş 
ve dava arzuhali sureti ve mahkeme günü tayin edilerek çıkarılan 
davetiye ikaınetgahmızm meçhuliyetine binncn tebhğ edilemiye -
rek iade edilmiş ve mahkeme günü olarak yeniden 24-5-937 pazar
tesi saat 14 tayin edilmiştir. Bugün Ankara Asliye birinci hu -
kuk mahkemesinde hazır bulunmanız veya taı afınızd n bir vekil 
musaddak göndermeniz ilanen tebliğ olunur. (1204) 1--.2072 

Yozrrat Valil.ITT.ııd n: 
~ 

Yeni yapılan memleket hastanesi ıçin saatte sekiz ile on iki ki-
lo buz yapan Kelvinatör v ya Firijder marka iki adet buz dolabı 
ile iki adet pantofaz tavana asma tertibatlı gol e :verm,.yen komp'le 
ameliyat elektrik 1.ımbası eksiltme suretiyle mubayaa edilecektir. 
Yevmi ihale olan 17-5-937 pazartesi giınü saat 14 de enciımeni dai
miyc miiracaat etmeleri elektrik cereyanı 220 volt ve mütenavib -
tir. (1146) 1-1996 

Senelık muh n\men icıırı 
Cinsi Mahallesi sokağı numarası Lira 

Kargir hane eski yangın yeri meçhul asker 15 900 
,. .. " ,. " o 732 

Yukarda evsafı yazılı haneler 1.6.937 tarihinden 1.6.938 tarihi
ne kadar bir sene müddetle bilmüzayede icara verılecektir. 

İhale günü 17.5.937 pazartesi sa t on altıdır. 
Taliplerin İmar Müdürlüğüne müracaatla icara mut allik rt-

nameleri görüp ona göre % 7,5 teminatı muvakk te p ı rını v -
neye vermeleri ve ihale günü muayyen sa tta mudiırlu 
şekkil komisyona müracaatlan ilan olunur. (1033) 
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PHILCO radvolarını bizden aravın Halil Nacı Anafartalar Caddesi 
No: 111 Telefon. 1230 

Ankara Levazım Amirliği Sabnalma 
Komisyonu nanlan .________________ _ ______________ ..... 

tLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 14200 kilo beyaz peynir 

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

lira 75 kuruştur .Şartnameşi komisyonda her gün parasız görülür. 
3 - İstekli1erin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve 

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

İLAN 
1 - Karaköse garnizonu için 100000 kagızman garnizonu ıçın 

100000 Iğdır garnizonu için 200000 Surbehan garnizonu için 200000 
kilo askeri evsaftan fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştu. İhalesi günü bunlara hiç bir istekli çıkmadığından 2490 No
h kanunun 40. ıncı maddesi mucibince 8. 5. 937 tarihinden itiba -
ren bir ay içinde neticelendirilmok üzere pazarlığa çıkarıldı. 

2 - Karaköse garnizonuna ait unun tahmin bedeli 14500 lira 
lik teminatı 1078 lira 50 kuruştur. Kağızman garnizonuna ait unun 
tahmin bedeli 15500 lira ilk teminatı 1162 lira 50 kuruş Iğdır gar -
nizonuna ait unun tahmin bedeli 34000 lira ilk teminat 2550 lira 
Surbehan garnizonuna ait unun tahmin bedeli 34000 lira ilk temi -
natı 2550 liradır. Talibi zuhurunda her gün pazarlığı yapılacaktır. 

3 - Pazarlık Karakösede satın alma komisyonunda yapılacak
tır. ~artnamelerini görmek istiyenler komisyondan alıp görebilir
ler. İsteklilerin mezkur unlara aid ilk teminatlariyle birlikte ko-
misyonumuza müracaatları. (1200) 1-2068 

lLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 4800 kilo kaşar peyniri 

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

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

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

( Ankaı·a Beledive Reisliği ilanları 1 
ı.L/\N 

1 - lsmetpaşa mahalesinde Orta sokak kazılması icab eden 
toprak işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 1002 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (75) liradır. 

. 4 - ~eşifı:am~sini görmek istiyenler hergün yazı işleri kale
mıne ve ıstekhlerın de 21 mayıs 937 cuma günü saat on buçukta 
Belediye encümenine müracaatları. (1147) 1-1971 

UevJet DemiryoUarı ve Limanları Umum 
~1iiclürlii~ii Satmalma Komisyonu ll~uları 

İLAN 
Muhammen bedeli (42000) lira olan 100 ton üstüpü 24-5-937 

pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (3150) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
almmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisl iğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (210) kuruşa Ankara, Haydarpaşa, İzmir ve Adana 
veznelerinde satılmaktadır. (1129) 1-1993 

İLAN 
Eskişehir atelyesi için iyi tesviyeciye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin imtihanları, Ankara, Eskişehir ve H. paşa depoların

da ,. e lzmirdekiler için de Alsancak atelyesinde yapılacaktır. 
İsteklilerin birer istida ile doğruca Eskişehir cer atelyesi mü-

dürlüğüne müracaatları. (1 ll8) 1-1956 
İLAN 

Muhünımen bedeli (3500) lira olan bir adet kapalı otodrezin 25. 
6.1937"cuma giinii. saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada ida
re bi nasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (262,50) liralrk muvakkat teminat ile 
kanuııun tcıyin ettiği vesikalarc, resmi gazetenin 7.5.1936 gün ve 3297 
No .. Iu ni.ishası.nda .in.tişar etmiş olan talimatname dairesin;Je alınmış 
vesıka ve teklıflerını aym gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliği
ne vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hay
darı aşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (1144) 

1-2038 

1 
Milli Müdafaa Vekaleti Satmaınıa 

Komisyonu ilanları 
--------~------- -----~--~------' 

BİLİT 
1 - Talip zuhur etmediğinden 5000 kilo makineli tüfek yağı ye

niden açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 1500 lira olup ilk teminat parası 112 

lira 50 kuruştur. 
3 - İhalesi l 7-mayıs-937 pazartesi günü saat ıı dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 3 üncü mad

delerinde istenilen belgeleriyle ihale gün ve saatındaM.M. V. satın 
alma Ko. hazır bulunmaları. (1198) 1-2066 

BİLİT 
1- 106 Kalem Muhtelif telsiz malzemesine talip çıkmadığın. 

dan yeniden ?azar!ıkla eksiltmeye koomuştur. 
2- Tahmın edılen bedeli 3100 lira olup ilk teminat parası 232 

lira 50 kuruştur. 
3- İhalesi 18 Mayıs.937 salı günii saat 11 dedir. 
4- Eksıltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2,3 üncü mad. 

delerinde istenilen b~lgelerile birlikte ihale gün ve saatında 
M.M.V. satın alma komısyonunda hazır bulunmaları. (1103) 

1-1911 
İLAN 

1 - Her bir metresine biçilen ederi 75 kuruş olan ve müteahhit 
nam ve hesabına alınacak olan 18.210 metre 40 santim arka çantalık 
bez açık eksiltmesine istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek iste. 
yenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 1024 lira 34 kurustur. 
4 - İhalesi 14. 5. 1937 cuma günü saat 11 d~dir. 

. ~ - Pazarhğa gireceklerin 2490 sayılr kanun. 2 ve 3 cü macL 
delerınde yazılı vesikaları ilk teminatları ile birlikte ihale saa. 
tında M. M. V. SA. AL. KO. na getirmeleri. (1044) 1-1805 

İLAN 
Diyarbekir Tayyare alayı için bir mimara ihtiyaç vardır. Veri .. 

lecek ücret asgari 165 azami 256 liradır. 
İsteklilerin .7v~aklariyle birlikte .. imtihan günü olan 20 • mayıs -

937 perşembe gunune kadar Hava musteşarlığına müracaat etmeleri. 
(1158) 1-1999 

BİLİT 
Parası derhal teslim edilmek şartiyle 22 baş lıinek ve 128 baş 

~~k~~ri hayvan pazarlıkla satın alınacaktır. Pazadığı hergün Ak
koprude paza~ ma~allinde komisyon tarafından yapılacaktır. Hay
vanr mevcut ısteklıler hayvanlariyle birlikte her gün saat 6 dan 
12 ye kadar Akköprüdeki komisyona müracaatları. (1173) 1-2018 

1 

. 

N alcliyat İlanı 
Anliıara İnhisarlar 

Başmüdürlüğünden: 
Bllli, Çubuk. Haymana, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, Keskin İn

hisarlar idarelerine bir sene müddetle nakledilecek dolu mamut 
tütlin ve içki sandıklariyle ispirto bidonlarının nakliyat işi ayrı 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihalelerinin 26 mayıs 937 tarihinde çarşamba 
günü saat 15 de Başmüdürlüğümüzde müteşekkil komisyonda icra 
edileceğinden taliplerin bedeli muhamminin yüzde yedi buçuk te
minatı muvakkateleriyle birlikte tayinedilen gün ve saatte komis -
yona müracaatları ve şartnamelerini okumak ve fazla malfımat al
mak istiyenlerin her gün başmüdürlüğümüz satış şubesine ve ma
halleri inhisar memurluklarına müracaatları ilan olunur. (1162) 

1-2002 

Başvek~alet istatistik genel direl{ 
törlüğü ek.siltme ve ihale 

komisyonundan: .. 
1 - Kapalr zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılan iş genel nüfus 

sayımı neticelerini gös teren fransızca ve türkçe yazılı başlık ve 
sütun tertibi kamilen yeknesak 20 cilt eserin baskısıdır. 

2 - Beheri 16 sahife üzerinden 140 forma tahmin olunan 20 
cilt eserin her birinden ikişer bin adet basılacaktır. Forması 35 li-
radan 4900 lira baskı bedeli tahmin olunmuştur. 368 liralık mu
vakkat teminat verilmesi lazımdır. 

3 - Eksiltme 1937 haziranının 3. üncü perşembe günü saat 
14,30 da umum müdürliik binasında toplanacak komisyonda açı -
lacaktrr. Açılmadan bir saat evvel zarfların komisyon reisliğine ve
rilmesi lazımdır. 

Bu baptaki şartname ve nümune komsiyon katipliğinden iste-
nebilir. (1083) 1-1918 

Ankara İnhisarlar 

Ba§ l\'lüdürlüğünden: 
Müskirat ve tütün beyiye tezkerelerinin değiştirilmesine 21 ma

yıs 937 sabahından itibaren başlanacak ve 4 haziran 937 akşamı ni
hayet bulacaktır. Beyiyelerin üç fotoğrafla biri 25 digeri 5 kuruş
luk iki pul ile birlikte Başmüdürlüğümüze müracaat etmeleri ilan 
olunur. (1161) 1-2001 -----------------

l(iitahya Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğinden: 

Belediyece kabul edilen ikinci derece düz harmandan mamfıl 
ekmekten beheri 960 gram olmak ve yevmiye -.zami 350 asgari 100 
adet olmak üzere 1-6-937 den ikinci teşrin nihayetine kadar Kü • 
tabya cezaevinin altı aylık ekmeği 1-5-937 den 21-5-937 de ihalesi 
yapılması için 21 gün müddetle aleni müzayedeye konulmuştur. İs 
tiyenler teminat akçeleriyle yevmi muayyende münasaka komisyo
nu riyasetine ve şeraiti öğrenmek istiyenler sair zamanda cezaevi 
müdüriytine müracaatları lian olunur. (1175) 1-2030 

Kiralık ve Satılık Evli Bağ 
Ankaranın Aktepe mevkiinde kl ve yaz kullanmaya müsait alt 

katta bir oda bir hol ve bir mutbah, üst katta 'fört oda bir salon ve 
bir balkondan ibaret hane ile iki kuyu birçok meyva ağacı ve 14 dö
nüm bağıyle güzel manzara bol komşulu bir bağ hem satılık ve hem 
de kiralıktır. Telefon: 1231 e müracaat. 1-1981 

Anli.ara Belediye Reisliğinden: 
1 - Halde 7, 9, 13, 30, 32, 36, 37, 38, 52/ 10, 65 numaralı dükkan -

larla Samanpazarı caddesinde (1) harita numaralı dükkan ve mez
bahada paçahane ile kahve ve lokanta 1-6-937 tarihinden itibaren 
birer sene için açık arttırmaya çıkarılmış ise de istekli çıkmadığın
dan arttırma (10) giın müddetle uzatılmıştır . 

2 - Bu dükkanların ayrı ayrı tanzim edilmiş şartnamelerini 
görmek ve her biri hakkında izahat almak istiyenler her gün he -
sap işleri direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

3 - İstekli olanlar muhammen kira bedelinin % 7,5 nisbetinde 
teminat paralarını ihaleden evvel belediye veznesine verecekler 
v mukabilinde alacakları makbuz ilmühaberini encümene vermiş 
olacaklardır. 

4 - İhale 18-5-937 salı günü saat 10 buçukta belediye encüme-
ninde yapılacaktır. (1181) 1-2034 

İMTİHANLAR YAKLAŞIYOR ! ! ! 
Ecnebi lisanlardan zayıfsanız 

derhal BERLİTZ MEKTEBİNE koşunuı 
Fransızca, ingilizce, almanca lisanları için hususi ve umumi dersler 

Tecrübe dersi meccanendir. 
ANKARA: Say lavlar caddesi !ST ANB UL: 373, İstiklal ~d. 

1-1922 

İsparta Parti Başkanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İspartada yapılacak halkevi bina• 

sısı inşaatı (40083) lira (27) kuruş bedel keşifli). 
2 - Bu işe ait evrak şunlardan ibarettir: 
a - Plan, projeler, betonarme hesabatı, 
b - Keşif cetveli, 
c - Tahlili fiat cetveli 
d - Fenni ve hususi şartname 
e - . Bayındırlık işleri genel şartnamesi, 
İstıyenl~r bu evrakı İsparta Parti başkanlığında görebilir. 

3 - Eksıltme 28.5.1937 cuma günü saat 15 de Isparta parti baş• 
kanlığında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3007 lira teminat 

vermeleri ve bundan başka atideki vesikaları haiz olması lazımdır : 
a - N?fıa müdürlüğünden almmış ehliyet vesikası, 
b - Tıcaret odası vesikası, 
? - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat 

evelıne kadar Isparta Parti başkanlığına verilmiş ve mukabilinde 
numaralı .. n>:~kb.':2zu alınmış. olacaktır. Posta ile gönderilmiş mek
tupların uçuncu maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve mü· 
hür mumu ile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada olacak ge-
cikmeler kabul edilmez. 1-1916 

Askeri _Fabrikalar Umum Miidürlüğü Satınalma 
Komisvonu İlanları 

-----------------· 100 TON MUTAHHAR AVRUPA PAMUGU 

Tahmin edilen bedeli (55000) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 
Y":Zılı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma ko-

1

' 

mısyonunca 21 - mayıs - 1937 cuma günü saat 14 te pazarhk ile iha• 
le edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde kıamisyondan 

· verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (4000) lira ve 2490 nu .. 
maralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve sa-
atte komisyona müracaatları. (1153) 1-2062 ___ .. ~ 
Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden : 

16 - 4 • 937 gününde kapalı zarf usuliyle ihalesi mukarrer ou'" 
lunan 68840 lira 38 kuruş keşif bedelli Sivasta yapılacak 10 sınıflı 
ilk mektep inşaatına talip çıkmadığından 18-4-937 gününden iti • 
haren bir ay zarfında pazarlıkla ihale edilecektir. Muvakkat temi· 
nat 5163 liradır. Eksiltme şartları ve buna müteferri evrak her za
man vilayet daimi encümeninde görülebilir. Eksiltmeye girebil • 
me kiçin isteklilerin müteahhitlik vesikası ibraz ve bir teahhütte 
en az elli bin liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaP" 1

' 

tıklarım isbat etmeleri meşruttur. İsteklilerin 17.5.937 gününe ka· 
dar vilayet daimi encümenine müracaatları (2266) 1-1768 

Nafia V el{aletinden: 
Beton anne köprü inşaatı: 

1 - İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan Ma· 
raş vilayetinde Kayseri - Maraş ve Maraş - Eloğlu yolları üzerin• 
de yapilacak (180 500) lira keşif bedelli beton arme Alikaya, Su
çatı, Tekir ve Aksu köprüleri inşaatı yeniden eksiltmeye çıkarıl· 
mıştır. 

2 - Eksiltme 27-5-937 per~embe günü saat 16 da Nafıa Ve.ki .. 
letinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında 
kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat teminat (10275) lira .. 
dır. 

3 - Şartname ve buna müteferri evrak (903) kuruş bedel mu • 
kabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik ve
sikasını ibraz ve bir teahhüdde en az (60000) liralık köprü ve buna 
benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarım ispat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektuplarını 27-5-937 perşembe günü saat 15 şe kadar 
komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

(1180) 1-2064 
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i 

- -~~-----------
l(ayseri Baytar Müdürl~Oiinden: 

Sivas İli Bayındırlık Direktörlüğünden : 
25-5-937 cumartesi günü saat 12 de Sivas vilayet daimi encüme

ninde ihale edilmek üzere 22476 lira 70 kuruş keşif bedelli Sivasta 
yavdacak vali evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 24.4.1937 den itiba
ren tekrar eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri keşif proje ve sair evrakı vilayet encümeninde her za
man görülebilir. Muvakkat teminat 1857 lira 53 kurustur. İsteklile
rin müteahhidlik vesikası göstermeleri ve bir teahhüdde en az 
15.000 liralık bina ve buna benzer iı:ışaati iyi bir surette yapmış 
olduklarını isbat eylemeleri şarttır. istekliler teklif mektublarını 
25-5-937 cumartesi günü saat 11 e kadar vilayet daimi encümeni-
ne vermeleri lazımdır. (2402) 1-1984 

Önümüzdeki haziranın altıncı günü Kayseride biri tay dene • 
me öteki Erciyes sürat olmak üzere iki at koşusu ile ünifonnalı 

subaylarla atlı spor üyelerine mahsus konkur hipik yapılacağı ilan 
olunur. (1203) 1-2071 

Ankara Hukuk Fakültesi 
Talebe Cemıyetinden : 

Ankara Hukuk Fakültesi için yeniden yaptırılan rozetler gel .. 
miştir. Eski rozetlerini değiştirmek istiyen veya yeniden rozet ar
zu eden mezunlarımızla talebe arkadaşların cemiyete müracaatları 
lüzumunu bildiririz. 1-2077 

Kiralık Apartman öı\.~Ürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Karanfil sokağının Bakanlık

lar kar§.ısma tesadüf eden kıs
mında 43 numaralı yeni apartr
manda 3 oda, hol, hizmetçi odası 
ve bütün konforu havi bir daire 
kiralıktır. Kapıcıya müracaat e· 
dilmesi 

İmtiyaz sahibi ve Başmu· 
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi neşriyatı idare eden 
Yazı İşleri Müdürü Nasuhi 
BAYDAR 

ÇankrTI caddesi civarında 
Ulus Basımevinde basılmıştır. 

YENi SiNEMAl.,AR HALK 
BUGÜN BU GECE 

ROMEO ve JULİET 
Norma Shearer - Leslie Howard 

Binbir güze1liklerle dolu efsanevi bir 
aşk ve ihtiras romanr 

Sayın halkın gösterdiği rağbet 

dolayısiyle ve izdiham dolayısiyle 
filmi gönneğe muvaffak olamıyanların 

müteaddit ricaları üzerine 
aynı film bir müddet için temdit 

edilmi§tİr 

BU GECE 
Bu senenin en muazzam türkçe sözlü 

filmi 
BAGDAT BÜLBÜLÜ 

Münire Mehdiye - Ahmet Allan 
Türkçe ve arabça şarkılarile 

seyircilerini kendine bağlıyan 
harukulade bir eser 
BUGÜN GÜNDÜZ 

KARANLIKTA UÇUŞ 
Tenzilatlı Halk Matinesi 12.15 de 

DELİ KIZ 


