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Şehir Stadyom 
ve Hipodromunda 

21/5/938 

22/5/938 

2Z/5/938 

Cumartesi saat 16 da Harbiye • 
Altılar Muhteliti. 
Pazar 13-50 de Muhafız Gücü -
Altılar Muhteliti. 
Pazar saat 16 da İlk Bahar At 
Yanşlan Üçüncü Haftası. 

19 Mayıs bayramının 19 uncu yılı 
Artık 

Nutuktan parçalar 

hakikaten yeter! Samsuna ayak 

Bu yazımızın içindeki ajans 
tebliğini okuyan karilerimiz, her 
§eyden evel, derin bir istikrah 
hissi duyacaklardır. Atatürk'ün 
sıhati hakkında ilk şayia çıka
:ran fransız radyosu olmuştur. 
O zaman bu çirkin saygısızlık
tan bahsetmek istememi§tik. 
Fakat Benıt'un yaptığında daha 
llıel'un bir kasd var: Hatay seçi
mi üzerinde tesir yapmak! He
nıen söyliyelim ki biz, en sıkı SÖ· 
nıürge şartları içinde yaşayan 
Berut'tan, onun idaresine hakim 
olanların haberi değil, tasvibi 
olmaksızın, böyle telgraflar çe
kilmesi imkansız olduğunu tak
dir ederiz. 

Atatürk'ün mutad gezintilerde 
ve ziyaretlerde bulunduğunu An
kara' da herkes gözü ile görerek 
biliyor. Atatürk'ün bu gezinti ve 
ziyaretlerine dair gazetemizde 
çıkan resimler çoktan Benıt şa
Y1acılarmın elindedir. Hayır, bu 
ne basit bir hürmetsizlik, ne şu
ursuzca bir terbiyesizliktir: Bu, 
Berut politikacılarının soğukkan
lı bir tertibidir. 

O halde, evvela, açıktan açığa 
manda idaresinin ve hatta bizzat 
F ransanın mesullerinden şunu 
taleb edelim: Türkler için mu
kaddes olan Atatürk'le, onun sı
hati ile oynamaktan derhal vaz 

nu- söyleyiniz: Dosdoğru o~unla 
karşılaşalım. 

Sömürgeciler midir, idareciler 
nıidir, büyük veya küçük politi
kacılar mıdır, hükümet veya 
Parti adamları mıdır, bu iki yüz. 
lü politikadan kimler mesul ise, 
onlara hitab ediyoruz: Bizler, 
şimdiye kadar şahidi olduğumuz 
f esad ve tahrikleri, sık sık, dost 
F ransanm Türkiye ile münase
betlerindeki menfaatini takdir 
etmiyen bir takım mahalli me· 
nıu.rlara atfetmek nezaketini gös
t~rırken, bunun manda idaresi
nın elbette Paris politikasını güt
mekte oldugu"' nu b"l d' .... . 'b· b' ı me ıgımız 
gı ı ır gaflete hami d'l . l ca... e ı mış o a-

gını zannetmedik F 'd 
dostlarımız vard . . ransa a 
bugünkü sakat ır!. Fransada, 
l"k . . polıtıkanın teh 
ı esını b~ol·hrenler vardır: Faka~ 
şurası ı assa m"'h· d" 
devletler arasındaki u 

1~ ır ki, 
1 d al . . munasebet
er e y nız fullerin ehe . . 
vardır! mıyetı 

İmdi, fiiller bizim 1·y· t f . l 
· · · ·· ı e sır e 
rımızı . ~utemadiyen tekzib edi: 
yor. Nıçın katı ve çetin h k"k 

ırn· l' a ı ate 
~~~~s e t ıy~ ım? Dostlarımızın 

F
u un b' ~ınatlarına rağmen 
ransa ızı anlamıyor, B ' 

b l d l ·ı· h · unun aş ıca e ı ı : aklan b 1 . 
lel ve karşılıklı ahidlerl eynte mı-

1 S e anın
mış o an ancak türkl ....... 

l'l ugune 
y e r ıh e r ~luamelesi Yapılma~ 
sına ta ammu edeceğimi · 

d' H b zı zan-
n~ ıyor._ a ~~ ~erelim: Edeme
yız, ebnıyecegız. 

Atatürk milli şer~fimizin 
d t ~ k ma-

yası ır, onun ha end.isini temsil 
eder! Fransa unu bılmez 1 

1 
o ur 

mu. 
Geçenleı de şeni bir fıkra• 

.., l'E .. ını 
okudugumuz urope Nouvell 
Fransa'nın mühim bir ınecmuas: 
dır. Hakkımızda en feci iftirala
rı neşreden Depeche de T oulouse 
bugün iktidarda bulunan fırka
nın başlıca organlarrndandır. 
Guya bizi aldatacağı zannolunan 
maskeler veya avutacağı vehrno
lunan bahaneler altında, Fran
sadaki iktidar politikacılarının 
Türkiyeye karşı bir mücadele 
halinde bulunduklarına kani ol
duğumuzu nıçın söylemiyelim 
ve Paris bunu neden bilmesin? 

Bizler sulhçuyuz; hakçı ve 
adaletçiyiz. Atatürk'ün asil si
yasetinin değişmez prensipleri
ni artık cihan tanıyor. Fakat 
cihanın bildiği bir hakikat da-

F.R.ATAY .1•·····································-.. . 
Beyruttan 
çıkanmelun 

tahrikler 
Ankara, 18 (A.A.) - Berut'

tan bütün Avrupa ve Amerika
ya gönderilen bir telgrafta Ata· 
türk'ün yeniden vahim surette 
hastalandığı ve devlet ·işlerine 
bakamıyacak bir halde bulun
duğu bildirilmektedir. Baştan 

bata yalandan ibaret olan bu 
haberi Berat masraflara gire-

rek bütün dünyaya neşir ve ta
mim etmekte acaba ne gibi bir 
menfaat görüyor? Bu gibi adi 
vasıtaların dost bir devlet reisi 
hakkında bilhassa Hatay inti-

• habatı tazyikler içinde hedef in
den inhiraf ettirilirken kullan
ması yalnız calibi dikkat ol
makla kalmaz ve şüphe yok ki 
her okuyanın nefretini de mu
cip olur. 

. . . . . . . . . 

. . 
"'······································ .... 
ha vardır ki o da milli davaları
mızı müdafaa ederken bizi 
hiç bir, ama hiç bir tehlike şan
tajı ile yıldırmak, kendi şeref 
müdafaamızdan vazgeçirmek , ~ • r ____ _ 

daki dostlanmrz, mesullerden 
bu hareketlerin hesabını vaktin
de sorsunlar: Çünkü biz zorla, 
şerefimizle ve mukaddesatımız
la oynaına oynana, sürüklendiği
miz yolun hiç bir icabı karşısın
da tereddüd edecek olanlardan 
değiliz. Fransa bizi nereye gö
türmek istiyorsa, onun bütün 
külfetlerine ve fedakarlıklarına 
katlanacağız ! 

Ha tayda tazyik 

bastığım zaman ... 
Büyük Şef, nutuklarında, Sam
sun' a ayak bastıkları günkü 
vaziyeti şöyle anlatmaktadırlar: 

1335 senesi mayısının 19 unca 
günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve 
manz-arai umumiye: 
Osmanlı devletinin dahil bulundu

ğu grup, Harbı Umumide mağlub ol
muş, osmanlı ordusu her tarafta zede
lenmiş, şeraiti ağır bir mütareke im
zalanmı~'i· büyük harbın uzun senele
ri zarfında, millet yorgun ve fakir 
bir halde. Millet ve memleketi Harbı 
Umumiye sevkedenler, kendi hayat
ları endişesine düşerek, memleketten 
firar etmişler. Saltanat ve hilafet 
mevkiini işgal eden Vahdettin, müte
reddi, şahsım, ve yalnız tahtını te
min edebileceğini tahayyül ettiği de
ni tebdirler araştırmakta. Damad Fe
rid Paşanın riyasetindeki kabine; a
ciz, haysiyetsiz, cebin, yalnrz padi§a
hrn iradesine tabi ve onunla beraber 
şahrslarrm vikaye edebilecek her 
hangi bir vaziyete razı. 

Ordunun elinden esliha ve cebha
nesi alınmış ve alinmakta ... 

ltilat devletleri, mütareke ahka
mına riayete lüzum görmüyorlar. Bi
rer vesile ile, itilaf donanma/an ve 
askerleri lstanbulda. Adana vilayeti, 
fransrzlar; Urfa, Maraş, Anteb, in
gilizler tarafından işgal edilmiş. An
talya ve Konyada, ita/yan kıtaatı as
keriyesi: Merzifon ve Samsunda in
giliz askerleri bulunuyor. Her taraf
ta, ecnebi zabit ve memurları ve hu
susi adamları faaliyette. Nihayet, 
mebdei kelam kabul ettiğimiz tarih
ten dört gün evvel, 15 - Mayıs - JJS 
de iti/at dev/etlerinin muvafakatiyle 
yunan ordusu !zmire ihraç ediliyor. 

Bundan başka, memleketin her 
tarafında, anasiri hiristiyaniye hafi, 
celi hususi emel ve maksadlarının te
mini istihsaline, devletin bir an ev
vel çökmesine mesai sarfediyorlar. 

( Sonu S. inci sayfada ) 

o 2t..1J&.1SIUliJL1IJ(IJF .............. Fakat fransız politikasının bu 
tezadh ve muvazenesiz sistemi 
değil midir ki, onu, Avrupanın 
ner kargaşahğrndaın, hatta müt
tefikleri nezdinde mesul mevki
ine koymuştur? Eğer bu tezad 
ve muvazenesizliği, Londra 
tadil etmeğe muvaffak olmasa, 
Fransanm şimdiye kadar mey
dan vereceği faciaların hesabı 
yoktu. Mütemadiyen kendi men
faatine yontmak! Bütün iyi ni
yetleri kendi karına sömürmek! 
Sulhçu olduğunuzu mu söyliyor
sunuz: Şu halde nihayete kadar 
taviz vermeğe mahkô.msunuz ! 
Hayır efendiler, her şeyin hudu
du, bizim milli şerefimizin has
sas noktasında nihayet bulur. Ve 
zaten milli şeref davasında bu 
kadar kıskanç olduğumuz ıçın
dir ki verdiğimiz söze inanılır: 

Türk tarafdarlarına 
boyuna taarruz ediliyor ı 

Antakya, 15 (A.A.) - Anadolu A-ı-
janAsınınk huksusi mkuha

1
bi;'i bildirkiya~~:: 

1 

<i'K 4Jli:ll'!..,~~~7-.111111L••a•Tlllle ... r•a•Tllls,_a1111a•-•z•allTIS• 
nta ya ayma am ıgma ve - B 

ten tayin edilen ve y~rm ~a~ifesine u g u·. n 
başlayacak olan beledıye reısı H~~~ 

Sulh için sözümüze inanılır, dost
luk için sözümüze inanılır. 

Bu yazımızı bugünlük iki kısa 
ihtarla bitirelim: Atatürk adını 
hiç bir maksadınıza alet etmeğe 
cüret etmeyiniz, bir! Hatayda 
ahidlerinizin yerine getirilmesi
ne son derece dikkat ediniz, iki! ,J•·····································---

Etem "Atayolu,, gazetesine verdıgı 
beyanatta ittihadı vatani partisinden 
dünden itibaren istifa ettiğini, esa
sen bu partiye intisabının şahsi sebeb 
!erden olduğunu, 400 senelik bir türk 
ailesinin evl1idı olduğunu, bu memle
ketin her tarafında ecdadının kanı ve 
kemiği bulunduğunu söylemiştir. . 

Gazete Hacı Etem'in bu sözlerinı 
filen de isbat etmesini bekleriz diyor. 

Ermeni listeleri 
Antakya, 16 (A.A.) - Anadolu A

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
İslam sünni meselelesinin arzettiği 

ehemiyeti bundan evelki telgrafla
rımda tebarüz ettirmiştim. Türkler 

At t •• k •• : arasında ayrılık ihdası maksadiyle a u r u n ~ yapılan iğfal propagandasının dere
• cesine bir delil olmak üzere şunu da 

Ana doluya ayak 

bastığı büyük bayram 

günü olan 

BUGÜN 
gazetemiz 

24 

: haber vereyim: 
: Dün cahil bir türk, ermeni cemaati 

listesine yazılmıştır. 
Tahminen bin seçici bir mebus çı

karacağına göre, bu bir adedinin ra
kam itibariyle olan ehemiyeti kale
me gelmiyecek kadar ehemiyetsiz ol
makla beraber keyfiyet itibariyle o
lan ehemiyeti hududsuzdur. 

Bir değil, bin ermeni türk listesi
ne yazılabilir, bu takdirde ermeni 
yurddaş: "Türk ekseriyetiyle kurula 
cak olan yeni meclis hükümetinin 
bu güzel hatayı da bir kaç kilometre 

• ötede etrafa medeniyet nuru saçan 
: genç Türkiye örneğinde refah ve te
: rakkiye kavuşturması~ı istiyorum.,. 
: demiş telakki olunur, fakat bir tür-
• .._ -

•ıııııııııaaııııııııııa•ııııt11ıııııaıııl"' (Sonu J. üncü sayfada) 

Türk milletinin 
Atatürk 

bayramıdır 
Bugün, Büyük Şef Atatürkün vatan 

ve istiklalini kurtarmak üzere Samsu
na ayak bastıklarının yıldönümüdür. 
B.u~un için bütün memlekette olduğu 
gıbı, Ankarada da zengin bir kutlama 
programı hazırlanmıştır. Bugün, mem
leket istiklal ve cumhuriyeti kendisi
ne emanet edilen türk gençliği içın 

(Spor ve Gençlik bayramı) olarak ka
b~l edilmiş olduğundan iki bayram, 
hır arada kutlanacaktır. 
Şehir dün akşamdanberi ba~tan başa 

donanmıştır. Stadyom ve Ankaradaki 
büyük caddeler süslenmiştir. Şefin 
Samsuna çıktıkları saat olan sabah 7 
de 21. top atılacaktır. Türkkuşu tayya
relerı hava gösterileri yapacaklardır. 

Stadyom gösterileri saat 14 dedir. 
Orta ve meslek okullariyle yüksek o
kulların talebeleri ve Türk spor kuru
m~ ~n~a_.ra bölgesine bağh spor kulüp
lerı ıştırak edecektir. Törende 5 ban
do bulunacaktır. Yeşil sahada topla
n.a? t.alebe ve sporcular mızıkanın iş
tırakıyle hep beraber istiklal marşını 
söyliyecekler ve bu sırada şeref kule-

( Sonu S. inci sayfada ) 

ıtlll.1ıı:L7k]L? ~-· o • sıını:nı.. 

Marcş-:ıl Fe?zi Çakmak ve general Kazım ôz.al_p dost Yug .. 
H arbıye ve Bahriye Nazırı general M arıçı kar1ılıyorlar 

Dost Yugoslavya harbiye ve 

bahriye nazırı şehrimizde 

Atatürk General Mariçi 
dün kabul buyurdular 

Yugoslavya harbiye ve bahriye na
zırı orgeneral Mariç, Bayan Mariç ve 
hususi kalem direktörü albay Yevreıno
viç ile birlikte kendilerine tahsis edilen 
hususi trenle dün sabah saat 10 da şeh
rimize gelmişlerdir. 

Dost ve müttefik memleketin kara 
ve deniz kuvvetlerinin değerli şefi, türk 
ve yugoslav bayraklariyle süslenmiş 
ve bir kıta askerin ihtiram resmini ifa 
etmek üzere yer almış bulunduğu istas
yonda, Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Miişür Fevzi Çakmak, Milli Müdafaa 
Vekili Kazım Özalp, Büyük Erkdnt 
Harbiye ikinci reisi Orgeneral Asım 
Gündüz, Milli Müdafaa Vekaleti müs
teşarı general Nazmi Solok, kara ordu-

su müsteşarı general Hakkı Murad En
der, Ankara garnizonu kumandanı ge 
neral Mustafa Gökçe, deniz müsteşar 
Said Habman, hava müsteşarı alba
Zcki Doğan, Milli Müdafaa Vekale t 
hususi kalem direktörü Selami Tolu
nay, merkez kumandam albay Demir 
Ali ve Yugoslavya elçiliği erkanı tara
fından karşılanmıştır. 

Başvekil adına başvekalet müste -
şan Kemal Gedeleç ile Başvekalet ya
veri bahriye yüzbaşısı Baki ve hariciye 
vekili namına da hususi kalem direktö
rü Refik Amir Kocamaz, muhterem mi
safirimize hoşgeldiniz demiştir. 

Bayan Kazım Özalp da Bayan Ma _ 

(Sonu s. inci sayfada) 
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Bu sene askerlik hizmetine bir çare keıfettiler: Kendisinden 
çağrılacak olanlar, 19 mayıs büyük devletleri gücendirmeme-
1919 ·da bir yatında idiler. De- sini rica etmek! 
mek ki nutuk'un ba§ında Atatürk Bu eser başında güç, ortuın
tarafından tasvir oluna·n Türki- da güç, sonunda güç, mütemadi
yeyi hiç tanımamış olanlar, şiµı- \yen, güç olmu§tur. Atatürk mu
di, cumhuriyetin muhtelif hiz- zaffer ordusu ile lzmire girdiği 
met kadrolarında vazife gör- zaman bile, kendisine ve gene 
mektedirler. 19 mayıs 1919 dan büyük devletlere kartı, ihtiyat
bugüne kadar bir nesillik zaman karlık derıi vermek istiyenler ol
geçti: Yani inkılab, istikrar ya- muıtur. 
şına girdi ve irtica bunadı. Kurtulmak için zaler'i yenmek 

"Ulus" 19 mayıs 1919 Tür- lazımdı; Mustafa Kemal'in mağ
kiyesinin nutuk'taki tasvirini bu lub ettiği ~v~et odur: Cihan 
nüshasında istinsah ediyor : harbı za~e!ı dır. 
Cumhuriyet çocuklarını bu say- • Onun ıçın, yeni neslin gençle
f alar üzerinde dütünmeğe davet rı, ~m . ~atırmızdan fU müthit 
edelim. sualı geçırıp bu bayram gününü 

• .. zehirlemeyiniz: "-Ya Mustafa 
O zamankı İstanbul munev- Kemal ı 9 ma t s k 

verler muhitindeki cereyanları masaydı r yıs a amsuna çı • 
tama.men hatırlıyorum. Bu mu· .,, 
h i t 'in siyasi kamusunda "i•tik-
lôl,, kelimesi yoktu. Fakat bu ke- lr areulfay 
lime, esasen, osmanlı yarı • aö- fi\ 
mürgesinde de unutulmu§tu : 
Toprak bütünlüğünü düveli mu-
a.z.zama'nın lütfüne emanet eden encümenJer;n~e 
bir devlet istiklalden nasıl bah-
sedebilir? Ve bu kelimenin, dü
yunu umumiye ve kapitülaıyon 
tabirleri yanında ne manası ola
bilir? 

1919 da İstanbul politikacıla
nnın en ileri tasavvuru, parça
lanmaksızın bir devlet 'himayesi
ne girebilmekti: Hele bu devlet 
kemirici bir emperyalist değil de, 
uzak ve daha insa·ni zannolunan 
bir devlet, mesela Amerika olur-
aa, mağlubiyetimizin acısını bi-
le, unutmamız lazımdı. Büyük • 
harb muzafferlerine karıı bir 
kurtuluş mücadelesine girişmek, 
bu muhitte, intihar demekti. 

Bu muhit ... fakat onun içinde
kiler vatanperver ve milliyetper· 
ver tanınmış kimselerdi. Onun 
dııındaki, haıta saray olmak ü
zere, bin yere bin kere satılık 
hainler sürüsünün korkunç zille
tini hiç düıünmeyiniz. İstanbul 

Kamutay .l:!.nc ... ıu.:u ..... .ıde dün a
şağıdaki mevzular müzakere edilmiş-
tir. ' 

Adliye encümeninde : 
Tütün ve tütün inhisarı hakkında 

kanun layihası müzakere edilmiıtir. 

Dahiliye encümeninde : 
Küçük sanatlar kanunu layihasının 

müzakeresine devam edilmiştir. 
Divanı ılluha3ebaı 

enciimeninde : 
Devlet Demiryolları umum mü

dürlUğiyle, evkaf umum müdürlüğü
nün 1934 yıllarına aid hesabı kati ka
nun layihalarının müzakeresine bat· 
lanmıştır. 

Maarif encümeninde: 
Meccani leyli talebenin mecburi 

hizmetlerine dair olan 1237 sayılı ka
nuna ek kanun layihasının müzakere
sine devam edilmiştir. 

Maliye encümeninde: 
l - ASkeri ve millki tekaüd kanu-

sokaklarını dolapnlar için Bi- nunun 66 ıgcı maddeaiıuıı J.;- ~ .__ 
%Cin• tabirinin bir aea'-t u • .ı.-. elllenmol, 
haline geldiği günler ol~uştur. 2 - Gilmrük tarife kanununun 

Üstünde harb idaresinin hiç 281 inci pozisyonu altına bir su po-
zisyonu ilivesi hakkındaki kanun ll· 

bir mesuliyeti olmıyan, ve bila- yihaları ile, 
kis, cihan harbmm türklere aid 3 - Etibank tarafından idbal edi
bütün ıerefleri kendisinin olan lecek olan 3 bin ton kilkürde münha
Mustaf a Kemal, uzun müddet, 
1stanbulda bu zihniyeti yenme
ğe uğraıtı. Memleketin hayrını 
istediklerine ıüphe olmıyanları, 
bir tek ıeref ve kurtulut yolu ol

sır olmak üzere gümrük resmi, 2294 
sayılı kanunun verdiği salahiyete is
tinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkındaki Baıvekalet tezke
resi müzakere ve kabul edilmiştir. 

duğuna inandırmak için, onların ıllu.vakkaı encümende : 
diğer bütün ihtimalleri tecrübe 
etmelerine, sabır ile, müsaade et
ti. Yoksa Atatürk, daha yıldırım 
ordu grupu kumandanı iken, 
kendisine Mondros mütarekesi 
tebliğ olunduğu gün, lstanbul 
hükümetine mukavemet parola
sını vermiıti. 

19 mayıs 1919 da Atatürk'ün 
Samsun'a ayak bastığı lıtanbul
da duyulduğu vakit, gönüllerin 
karanlığı üstünden bir ııık dal
gaıı geçti: Korku ümidle karııtı. 
Fakat Mustafa Kemal ne yapa· 
caktı? Daha doğrusu, o sırada 
zihinleri itgal eden asıl ıuali 
tekrar edelim: "Maıtala Kemal 

Sermayesinin tamamı devlet tara
fından verilmek suretiyle kurula'1 
iktisadi teşekküllerin teşkilatı ile 
idare ve milrakabeleri hakkındaki 

kanun liyihaıının müzakeresine de
vam edilmiıtir. 

Büdçe encümeninde : 
1 - 1938 mali yılı P.T.T. umum 

mUdUrlüğU büdceaini, 
2 - İnhisarlar idaresine her nevi 

iıletme masrafları için verilen müte
davil sermayenin 30 milyona çıkarıl· 
ması hakkındaki kanun projesini, 

3 - Kültilr bakanlığına bağlı Er
tik okulları mütedavil sermayesinin 
bireıtirilmeıi hakkındaki kanun pro
jesini müzakere etmiıtir. 

ULUS 
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19 Mayıs 
Büyük bir günün yıldönümündeyiz 1 
On dokuz yıl önce bugün, Karadenizin azgın dalgalariyle günlerce bo

ğuşmuş harab ve köhne bir tekne, misyon'ların en muazzam ve mukad
desini mütevazı şahsiyetinde taşıyan bir adamı Samsun'a çıkarıyordu. 

Bütün mucizeleri gölgede bırakacak bir dev eserin hummasını bera
berinde getirerek, Anadolunun velud ve yiğit topraklarına bu ayak basış 
la, dünyanın mukadderatı için ne C§siz bir değişikliğin ilk adımı atılmış 
olduğunu, o zaman anlayabilmek için, bu mütevazi adamın iradesinde 
gizli harikulade kudretlerin heybetini keşfedecek bir kahin olmak la
zımdı. 

İnsafsız neşter darbeleriyle parçalanmak için mermer masaya yatı· 
rılmış kadavraya can üflemeğe geliyordu. Bir ümid ve cesaret timsali 
halinde ortaya çıkmıştı. Her dokunduğu camide hayat veriyor, her ko· 
nuştuğu reybiye ümid ve iman aşılıyordu. Uçurumun kenarında, takı
lacak bir yere rastlamak için ellerini havada gezdiren bir millet, onun 
şahsında kurtarıcısını, kahramanım, tanrısını bulmuştu: Onun gözle
rindeki enerji ve iman kaynağından ruhundaki susuzluğu dindirmiş o
lan milletin önünde artık hiç bir engel, hiç bir kuvvet, hiç bir imkan du
ramazdı. Bir tek adam halinde Samsun'dan kopan çığ, her adımda bü
yüyüp kuvvetlenerek, önünde her rastladığım devirip geçerek, bütün 
yurdu kapladı, yurdlaştı. Asırlarca hep darbe yimeğe, hep altta kalma
ya alışmış bu millete, azim ve imanını iade etmek için bir zafer lazım
dı. O, milletine, dünya tarihine yazılmış zaferlerin en parlağını hediye 
ettik.ten sonra, onu bir daha asla o imam kaybetmiyecek bir iradeyle 
teçhıze çalıştı. Ve bu daha güç işinde de dehasının azametini isbat etti. 

Büyük bir günün hatırasını anıyoruz. Ve ne mutlu bir tesadüftür ki, 
bugün, gürbüz türk gençliğinin bayramıdır. Büyük eserin kendisine e
manet edildiği türk gençliğinin bayramı 1 -. YAŞAR NABİ 

Kamutayda 
Kamutay dün Refet Canıtez'in baş 

kanhğında toplanarak devlet memur
ları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair kanunun 14 üncil maddesine mü
zeyyel kanun layihasını, ikinci mü
zakeresini yaparak kabul etmiı ve B. 
M. Meclisi heyetinin divanı muhase
bat tetkilitına aid kanun layihasının 
da birinci müzakeresini yapmııtır. 

Kamutay Cuma günü toplanacakt"ır. 

B. Abidin Ozmen · 
ıehrimize geldi 

Birinci umumi müfettiJ Bay Abi· 
din Özmen, umumi milfettiıliğe aid 

mek;°e ..... ~anltltl~~rc u~ü'int mület 
tiıliği alakadar. eden işler üzerinde 
temaslar yapmak üzere ıehrimiıe gel
miıtir. 

r 
İspanyada alacakh 

ihracatçllanmızın vaziyeti 
lktiaad Vekaletinden : 
İhracatcılarım.ızm ispanya

daki alacaklarınm Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankaam· 
da.ki İspanyol matlubatından 
ödenmesi icra vekilleri heye
tince onanmıttır. Bu alacakla
rm tediye edilebilmeai için ali.· 
kadar ihracatçıların, ne gibi 
veaikaları ibraz etmeleri lazım 
&eldiğini Türkiye C~\U'iyet 
Merkez Bankaaından derhal 
öfrenmeleri ve bu ilan tarihin
den itibaren 15 gün içinde bu 
veaikalarla birlikte mezkur 
bankaya müracaatlan lazmı
cbr. ( A. A.. \ 

Polonya ile 
• • • 
tıcaretimız 

19 - 5 - 1938 

19 Mayıs ve gençlik 

Bu zaferin destanı ilmin, 
kuvvetin, güvenin ve 
disiplinin destanıd1r 
B. Ali Kllıcın radyodaki konf eran~ı 

Gazianteb mebusu B. Ali Kılıç, gençlik ve spor bayramı dola· 
yısiyle radyoda enteresan bir konferans vermiştir. Bu konfera& 
sı a§ağıya koyuyoruz: . 
- Sayın yurddaşlarım, aziz türk 

gençleri, 
Bundan on bir sene evci, yeni Tür· 

kiyenin kurucusu ve kurtarıcısı, gene 
kendi eseri olan Cumhuriyet Hald: 
Partisinin büyük kongresinde, gi.in· 
lerce devam eden ve milleti günlerce 
heyecandan heyecana sürükleyen em
salsiz bir nutuk söylemişti. 

Bu nutuk, dünyada şimdiye kadar 
söylenmiş olan nutukların her bakım· 
dan en azametlisi idi. Kurtuluş dava
mızın maddi vesikaları bu nutukta idi. 
Millı mücadelemizin tam tarihi bu nu
tukta idi. Hadiselerin sebebleri, amil· 
leri seyir ve inkişafları en yüksek be
lagatle bu nutukta hikaye edilmişti. 
Askeri, siyasi, içtimai, tarihi ve edebi 
bakımdan eşsiz olan bu muhteşem eser 
bizim zafernamemizdir. Bizim gibi ge
lecek nesillerin de zafer çelengi gibi 
başları üstünde taşıyacakları bu kita
bın ilk satırı, milli davamızın ilk hare- Gazianteb meba•u B. Ali Kılıç 
ketini ve yirminci yıldönümünde bu
lunduğumuz bu günün ehemiyetini 
gösteriyor. 

Nutuk şöyle başlar: 
"1919 senesi mayısının 19 uncu günü 

Samsuna çıktım.,, 
Onun Samsuna çıkışı ile büyük dü

şünce de kafasından dünya yüzüne 
çıktı ve maddileşti. 

Bu çıkış, kudertin, enerjinin, milli 
heyecanın, vatan aşkının mukaddes ki· 
nin ilk tezahürüdür. 'i ürkiın varlığını 
göstermeye azmettiğinin remzidir. 

İŞ:te yurdun o karanlık ve yaslı gün
lerine son verecek bir hamlenin başla
dığı 19 sene evelki bu günün heyeca
nını şimdi tekrar yaşayarak kuvveti
mize bir daha inanıyor ve bu uğurlu 
çıkış gününü takdis ediyoruz. 

Yurdumuzu kaplayan siyah kabusu, 
nurlu bi rsabaha nasıl çevireceğini da
ha evel planlamış, kararlaftlrlruf olan 
W\~~y"tTfUtı.·" -u~ .. --

lstanbulda kafasmın içinde çizdiği 
bu planı derhal tatbika başlayacak ve 
mutlaka tahakkuk ettirecekti. Esasen 
bütün hayatında onun çizdiği planlar· 
dan hiç biri yoktur ki onun eliyle ha
kikate inkılab edememiş olsun. 

Ey türk, övün ki, Ona, şefin olarak 
sen malik bulunuyorsun. ..... 

bundan daha büyük dönüm noktası, 
dünya inkı![ip tarihinde bundan daha 
azametli devir başlangıcı yoktur. 

1919 senesi mayısının 1 9uncu günü 
vatanın vaziyeti ve manzarası şöyle i
di: 

Büyük harb bitmiş, alman orduları 
askeri kabiliyetlerini kaybederek muz 
mahil ve perişan olmuş, Avusturya, 
dalgalara dayanamıyan köhne bir kal
yon gibi dağılmış, bulgar ccbhesi ÇÜ· 
nik bır düğüm gibi çözülmüş ve bizim 
dört yıl öz tünle kanı dökerek müdafaa 
ettiğimiz Suriye toprakları ingiliz or· 
duları tarafından istila edilmış ve bu 
suretle dört müttefik devlet, gene dört 
devletten mürekkep bir galipler züm
resine silahlarını teslim etmiş bulunu· 
yordu. 

Amerika, İngiltere, Fransa ve !tal. 
yadan mürekkep galipler zümresi mü- ı 
tareke· ve mUsal~ha '"" tlarını dikte et
K"umetı aedCvlet nu uzunu tamamen 
silip süpüren ve ağır şartlarla dolu o· 
lan o mahud Mondros mütarekename· 
sini imzalamış bulunuyordu. 

Devletin bütün ku~tleri dağıtılı
yor, askeri merkezler boşaltılıyor, ~i
lahlar, cebhaneler galip devletlenn 
kontroluna terkediliyordu. 

Kırşehirde 

zelzele 
Polonya elçiai bugünlerde memle· 19 sene evel bu ayın on beşinde İs-

ketin~ gidecektir. El~i dün tUrkofis tanbulda Kız kulesi açığında demirli 
reisi B. Burhan Zihni Sanus'u ziya- bulunan ve hareketinden evel muayene 

Siyasi ve askeri şartların arasında 
onlar kadar mühim ve elim hadiseler 
de geçmiyor değildi. Harp senelerinde 
ecnebi ordularına ke~şa.flık e<len er· 
meni komiteleri ıimdi silahını galip 
devletlere teslim eden türk vatandaş· 
}arından intikam alır s.ıibi Anadolunun 
birçok köşelerinde tüı k ehaliye karşı 
kıyam etmişlerdi. 

Şehrimize gelen malumata göre evel
ki gün saat 17 de Kırtehir merkez ka
zasiyle Köşker mıntakaaında saat 8.17 
de İki saniye devam eden üç ve saat 
4.20 de bir saniye devam eden bir• zel
zele hissedilmiştir. 

Çiçekdağ kazasında 6.30 da 9 sani
ye ve saat 8 de 5 saniye devam eden 
iki kuvvetli zelzele hissedilmittir. 
Evelki zelzelelerden yıkılacak halde 
olan Salakuşağı, V erestli, Karahaller 
köylerinde bazı binaların divarları yı 
kılmıştır. Avanos kazasında da saat 
7 de iki, saat dokuzda bir defa zelze· 
le olmuıtur. Hasar olup olmad'ığı A· 
vanos kaymakamlığınca tahkik olun
maktadır. 

ret etmiş ve Türkofis reisimiz ile iki 
memleketin ticari mübadelelerinin 
artırılm'!Sı etrafında görüşmüştür. 

Polonyanın pamuk, tütün ve kuru 
meyvalarımıza, susamlarımıza iyi bir 
mahreç olacağı anlaşılmaktadır. Po· 

lonyadan da memleketimize jüt, men -
sucat, ~emir ve demir mamulleri, çi
mento, pamuklu mensucat idhalinin 
artacağı anlatılmaktadır. 

Bir izah 
Bazı teknik zaruretler dolayısiyle, 

bu fevkalade sayımızda, takib edilme
si icap eden yazı sırası temin edileme
miftir. Okuyucularımıbdan özür dile· 
riz. 

edilmek ü:iı:ere işgal kuvvetleri tarafın· 
dan tevkif olunan Bandırma vapuruna 
motörle gelen birisi kaptana olanca sü
ratiyle hemen hareket emrini vermiş
ti: 

- Karadenize ! 
Bu emri veren üç sene üç ay sonra 

da ordularına bütün kükreyişleriyle: 
- Hedefiniz Akdenizdir, ileri 1 
Kumandasını verecekti. 
Vapur, Karadenizin heybetli ve çıl

gın dalgalariyle göğüs göğse gelmişti. 
Fakat hangi kuvvet bu vapurdaki kuv
vetle karşılaşabilirdi? Bandırma vapu
rundaki insanın ruhunda hududsuz bir 
vatan muhabbeti ve milliyet aşkı bir 
lav gibi yanıyordu. 

Vapur, 19 mayısta Samsuna ulaştı. 
YurddaşJar, işte Samsun, son asır 

türkleri için yeni bir Ergenekonun 
kapısı ve 19 mayıs yeni bir devim ta
rih başı oldu. Türk siyasi tarihinde 

Hulasa osmanlı imparatorluğu bir 
çöküntü manzarası arzediyordu. 

Türk milleti, aleyhine verilen siyasi 
idam kararını eli ayağı bağlı bekliyor, 
milli şeref ve gururu ezilerek inkıraz 
uçurumunun başına getirilen tür~ ca
mıasx bu ıstırap günlerinde eskı va
tandaşlarının hücum ve işkence fa
cialarına da göğsünü gemıeye c_calıtı· 
yordu. Memlekette tutunacak tek bir 
destek kalmamıştı. 

Saray harb mesuliyetini benimseme 
diği içın adeta galip devletlerle bera
ber nullete karşı cel.ıeh almıştı. 1919 
yılında '.ı. ürkiye silahının hakkını 
'fürkiycnin imhasında arayan bir düt· 
man çemberiyle çevr:lmişti. Ve içeri
de mukadderatını millete bağlaması 
lazım gelen hükilmdar, saraylarını, 

al ·a·' ne yapm ı ı ı. ,, 

O sanki Anadolu dağlarının 

haremlerini kurtarmak gibi hasis bir 
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üstünde bir tehdid hizmeti aöre- Yürüyelim arkadaşlar! 
cek, ve Jstanbuldaki politikacı
ların büyük devletlerden daha 
iyi tartlar almasına yard1m ede
cekti. Ancak, 

Ya ölçüyü kaçırırsa? 

Netekim bir gün matbuat ce. 
miyetinde geniı bir toplantının 
mevzuu bu olmuştur: Mustafa 
Kemal imzalı bir tamim teJgra
fı, memleketi daha geniş mik· 
yasta bir mücadeleye çağırıyor, 
yalnız İzmir iıgal ordusundan 
değil, büyük devlet'lerden de 
bahsediyordu. 

Y ılgınlik Pıychoıe'unun pen
çesinde kıvranan ruhlar, "- itte 
tam ümide düterken ••• ,, diye söy
leıen yan ve esefli hakı~lar, tat
sız ve durgun bir hava! Nihayet 

Diizc1tme 

Dünkü Kamutay ve Parti Grupu 
tebliğinin son satırlarını şöyle oku
mak lizımdır: 

Fırka umumi heyeti Türk - İngiliz 
münasebatının yeni maddi bir ifadesi 
olan bu beyanatı hararetle alkıtlamış· 
tır. 

19 yıl önceki mayısın 19 uncu 
günü Büyüle Şef, batmış bir günün 
son ışıklarrnı arkasında bırakarak 
yepyeni bir ufka doğan yepyeni 
bir güneş gibi Samsuna çıktıktan 
sonra arkadaş/arma şu marşı söyle
melerini emretmişlerdi: 

"Günes ufuktan $İmdi doğar, 
YUrüyelim arkadaılar I" 
Bu büyük emri yerine getirenler, 

aynr zamanda büyük komutanrn: 
- Yürüyelim arkadaşlar/ 
Emrine de ille ayalclarrnı uydur

muş olanlardı. 

Ve onlar: 
"Gilneı ufuktan ılmdi dofar . ., 

mısraınr söyledilcleri esnada büyük 
güneş, zaten doğmuş bulunuyordu: 
Ufuklara sinen yıllanmıı karanlrğı 
parçalayacak ve ebediyete kadar 
batmryacak olan güneş ... 

Bugün o eşsiz doğuıun yrldönü
münü kutlarken aklıma bir şairimi
zin, o hAdiseden yıllarca önce söy
lediği bir beyit geliyor: 

Ay - 71ldıı o, mazideki bir süstür, 
emin ol, 

Atide güneıter dofacak 
bayrağımızda. 

19 mayıs 1919 da o güneş Samsun 
ufuklarından doğmuı ve kendisinin 
hem gölge, hem ııığında yol alan
Jua: 

- Yürüyelim arkadaşlar! 
Mısrarnı canlr, kudretli bir nağ

me ile haykırma/arım emretmişti. 
19 yıl önce bugün, batmıyacak 

güneş doğdu; onun ışığı yurdun 
ve cihanrn i1zerinden ebediyete ka
dar eksilmiyecektir. 

Onun diriltici, kurtarıcı ve hız 
verici ışıklarında nurlananlarrn va
zifesi ise yaprak ve çiçek açan bi
rer lidan, kollarrnı geren, dallarr
nr geliştiren büyük birer ağaç gibi 
durmamak, yürümektir. 

19 mayısın yıldönümünde ve her 
zaman bu mısraı tekrarlıyacalf ve 
yürüyeceğiz: 

19 mayıs 1919 da Büyük Şe/'in 

emri ile bir hürriyet ve istiklal 
mi1jdesi gibi terennüm edilen 

- Yürüyelim arkadaşlar! 
Mısraı büyük, kudretli ve bayrn

dır Türkiyenin kuruluş senfoni
sinde bir tem olarak yer almıştır. 

T.L 

Efloizm. altruizm ve keser 

Dostumuz Haaan. Ali Yücel, 
dünkü Ulua'da ''ba§kaaını düıün-

ınek'' baılığı altında yazdığı bir fık
raya· "ahlik, egoizmin bittiği yer • 

den batlar" diye bqlamakta ve için
de ıu cümleyi de kullanmaktadır : 

"Nalıncı keaeri gibi hep kendine 
yontmaya alrıan ellerin insanlık için 
kıymetli eserler vemıeıi, bilmeliyiz 
ki, bot bir. hayaldir.'' 

Buradaki nalmcı keseri egoizm'in 
ne yerinde bir aembolüdür. Bu mü· 
naaebetle bir de altrüizm'e sembol 

olacak bir batlca keaer babrmuza 
&eldi: 

Bir zamanlar lstanbul'un uzun 
çarııaında bir aıra keser, bir aıra da 

kerpeten yapan esnaflar çlıtıarmıf. 

Keaer yapan aanatkarlar, keaerleri

nhı ortuma sivi sökecek deliklerden 

delmezlermiı. Birisine merak olup fına geçmiş, bir mukavemet gös· 
termeden teslim olunmuıı. bulunuyor-aormuı: x 

- Neye bunlara delik delmiyor- du. 
aunuz? 

Ve ıu cevabı almıı: 

Yurdun her bucağındaki bu elemi 
ve yurddaşların teker teker duyduğu 
bu istirabları onların mecmuuna mu· 

- O zaman kerpet<'-~·1 .. ı- ne sa. adil bir elem ve ıstırap halinde hisse-
tarlar? den bu fevkalade insan o andan itiba

Bir ajans haberi bildiriyor : 
"Almanlar Ren, Mayn ve Tuna 

nehirlerini birleıtinneğe karar ver
miılcrdir.1' 

lnaanlar arasındaki kan kardeş • 
)iğne pek fazla ehenıiyet verildiği bir 

ren ilminin, zekasının, tecrübesinin, 
insanlığının velhasıl dehfu:;ının bütün 
kuvvetlerini seferber etti. 

1919 da inkıraz muamelesi yapılıp 
coğrafyadaki snırları silinmeye hazır· 
lanan Türkiye, arz üzerindeki mevki
ini, alemi hayrete ve dehşete düş.üren 
bir hamle ile yeniden çizdi. 

Milli hududları içinde şerefini kur· 
tarmış, istikbaline yol açmış bir mede
ni millet vekariyle yerleşti. 

Fakat aziz vatandaşlar, bu hamleler 
kolay olmadı. Türk inkılap tarihi bu 

Yahud da buna "au an,ıu~·ı'' de- kanlı ve mukaddes harekatı aziz Kur· 
mek mümkün müdür? tarıcının cihan tarihine mal ettiği bu 

devirde nehirler araaında da su kar
deşliği mi? 

mucizevi vekayii, müstakbel nesıılere 
anlatacaktır. 

1919 senesinin 19 mayısında Sam· 
Bahar, yalnız dünyaya, yalnız sunda bu destanın ilk yaprağı açılmış· 

türkiyeye, yalnız Ankaraya gel- tı. Karadenizdeki Samsun kapısında 
Karabaht ile mücadeleye girişen aziı. 

mekle kalmadı. Gazettt"'izin lkin-
Kurtarıcı, Ankaradan işitilen top ses· 

ci aayfaaına, b11 "Yankılar" m ya- lerini susturdu. Avrupa fabrikalarının 
nı b•ıına d• geldi: Bu aym batm· teçhiz ettiği kuvctli düşman orduları· 
danberi b11rıd~ çıkmaia baılayan nı muzaffer süngülerile Akdenize dö· 
"Yetil köte" de her gün güzel bir kerek Akdenizdeki kapıda da milleti· 
çiçeğin tarif ve tasvirini gönnü- 1 ne ak bahtını müjdeledi. 
yor muaunuz? (Sonu 4. tüncü sayfada) 

.. 



lngiliz kabinesindeki 

değişiklik 

Eden'in istifasından beri aradan ge
çen zaman içinde gittikçe daha büyük 
"Ü:ı:uhla tebarüz eden bir hakikat, Çem
herteyn kabinesinin, bu krizin sarsıntı
•ından hala kurtulamanuş olmasıdır. 
Ve belki de hiç bir zaman kurtulamıya
caktır. lngilterenin iç politikasındaki 
bu ıaraıntının akisleri birçok sahalarda 
görülüyor: Evvela parlamento müna· 
kaşalannda. Gerçi Çemberleyn bükü· 
tneti meclisin kahir ekseriyetine da· 
Yandığından her araya müracaatta bü· 
Yük ekseriyet temin etmektedir. Fakat 
haşka politika şartlan altında yapılan 
&e1;İmin neticesinde kazanılan bu ekse
riyet, hükümetin kuvveti hakkında bir 
Ölçü sayılamaz. Bilakis hükümet parti
si, ölüm ve yahud diğer sebeblerle İn • 
hilaı eden mebusluklar için arkası sira 
Yapılan üç seçimi de kaybetmiştir. De· 
lllek oluyor ki parlamento içindeki ef • 
kar ile parlamento dışındaki efkar ara
•11ıda bariz bir aynlık vardır. 

Muhalefet Edenin istifasından beri, 

tenkid mevzuu olarak hükümetin dış po 
litikasını ele alınıştı. Gerçi Çemberleyn 
hu tenkidi, ltalya ile imzaladığı itilaf
tıanıe ile önlemek istemiştir, Fakat hü
kütnete taraftar olan gazetelerin, bunu 
İngiltere dış politikası ve cihan sulhu 
nanuna büyük muvaff akiyet olarak 
göstermek için yaptıklan gayretlere 
rağmen, İngiltere kamoyunun ltalya 
ile anlaşmayı sevinçle kabul ettiği anla
şılmıyor. Bir defa İngilterenin ltalya 
Önünde teslimiyet göstermesi İngiliz 
kantoyu üzerinde kötü bir tesir bırak • 
nuştır. Belki de bu teslimiyet görün· 
düğü kadar kati değildir. Fakat muvaf
fakiyetin veya muvaff akiyetaizliğin 
miyarı Habeşistan ile İspanyada Fran· 
ko hükümetinin vaziyeti üzerindeki an· 
laşma olacaktı. ltalya • İngiltere itilafı 
hakkında her şey söylendikten sonra 
§u hakikat de olduğu yerde duruyor ki, 
Habeşistan ltalyaya ilhak edilmiş. 
Franko'nun galebesini de İngiltere hü
kümeti kabul ebniştir. Bu iki mesele 
karşmnda itilafın lngiltereye temin et· 
tiği diğer faydalar ikinci plana ablrnak
h!~ır. Binaenaleyh lngiltere • l talya 

.l. .. • • •• 

jini zannedildiği kadar yijkselhnemİt • 
tir. 

Fakat bu defa muhalefet Çember
leyn hükümetine belki de daha hıuaaı 
olduğu bir noktadan VW"lllUftur: Hava 
•ila.hlan programı etrafındaki faaliyet 
bir zamandanberi tenkidlere hedef ol • 
ınakta idi. Bu mesele geçen haftanın 
IOnlanna doğru Avam ve Lordlar ka
lnaralarrnda çok şiddetli hücumlara ve· 
aile olmuıtur. Hava vekili Lord Swin • 
ton, beceriksizlikle itham edilmiştir. 
~uhalefetin iddiasına göre, İngiltere • 
nın hava müdafaası ihmal edilmitşir. 
Program kili değildir. 1940 senesine 
kadar lngilterenin 3500 tayyaresi ola
cakt r. Halbuki bu tarihte Alman a'nın 
hava kuvvetle · al . Y 
li - 1 rı b hın tayyareye ha • 

g o acaktır. Bina nal h 
bik edilse de ln ile e.y. program tat
Al • &' tere iki aene sonra 

manya ya karşı bu giink·· d 
zayıf bir vaziyette kala ktun !~•daha 

d . ca ır. ~dı ki 
program a tatbık edile d" ~ . 
giltere Amerikad me ıg~nden İn-

an tayyare sıpa · t 
meğe mecbur kalmışbr. nş e • 

1 
Bhuük·~·lli ~ü~afaa nıeaelesi Çember

eyn umetinın en kuvvetli . . 
Hük .. t bu k tarafı ıdı 

umeı· ~ .• n? tadaki ibınatin bütu~ 
nıesu ıyetıru ışçı partisin .. ki . 

k ti l 1 e yu etmi§ ve 
var mJuvve duy e B?gilterenin silahlarını 
tama ıyor . ınaenateyh b 
h··k" t k mu alefet 

u ume e e~ uvvetli olduğu cephed 
taarruz etnuş ve muvaffak d l en 

ao muştur. 
Çemberleyn bu hücunıJar k 

da müstemlekeler vekilin" A arşısın-
d k"li ın \ram ka-

marasın an çe ı P Lordlar k 
. d b·ı· anıarası • na geçmesın en ı uıtifade kab' 

~ · "kl'kl ınede e-
saslı degışı b•. efr yapmıştır. Çeınber 
leyne böyle ır ırııatı ihzar ed : 

uı:us 
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Sovyetler birlifinde 

Çin ordusunun strateji planı 

Japonları h1rpahyarak 
içerilere doğru çekmek 

ve imha etmek ! 
Hankov, 18 (A.A.) - Şantungun 

garbinde Hungai demiryolunun şima
linde pek yakında büyük bir muhare
benin vukuu beklenmektedir. Japon· 
lar bu demiryoluna erişmek içın fev
kalade bir gayret sarfetmekte ve Çin 
ordusu da müdafaa için mütemadiyen 
takviye kuvvetleri almaktadır. 

Resmen bildirildiğine göre, Çin kuv 
vetleri Lungainin 60 kilometre cenu
bunda Yungsengi tahliye etmişlerse 

de tekrar mukabil taarruza geçerek 
düşmanı şehrin cenubuna sürmüşler

dir. 

Şark cebhesinde, marttanberi hare

katta bulunan Çin kuvvetleri, diğer 

mıntakalarda yapılan sevkiyat dolayı
siyle mevcudu azalmış olan japon 
garnizonlarına doğru taarruza başla

mışlardır. Çin kuvV'etleri bilhass.::ı 

Şansi vilayetinde mühim muvaffaki
yetler kazanmışlardır. Orada japon 
kıtaatı güçlükle münakale yolunda tu
tutunabiliyorlar. 

Son tebliğinde, Hsuşov çin kararga
hı, cenup ve şimal japon ordularının 
birleştiği hakkındaki haberleri kati o
larak tekzib etmektedir. Bu iki ordu 
biribirlerine henüz çok uzakta bulun
maktadır. 

1r.Oi1J1ıa.1rıO O SJ O O O OL? O 00 

Sovyetler çine 
harb tayyaresi 
veriyorlarmış 

Tokyo, 18 (A.A.) - Sovyetler tara
fından Mareşal Çankayşeke yapılan 

bir istizaha cevab veren Hariciye ne
zareti mümessili izahatında, t.akriben 
500 sovyet tayyaresinin Hank>0v hükü
metine verildiğini ve bunlardan bü
yük kısmının şimdiye kadar tahrib e
dilmiş olduğunu, bu tahrib edilenle
rin yerine yenilerinin verilip verılme
diği ve bu baptaki müzakerelerin de 
bitince hariciye nezaretinde bilinme
diğini söylemiş ve şayet Sovyetler 
birliği çinlilere tayyare vermekte de
vam ederse, bir askeri mukavelenın ba
his mevzuu olmak lazım geldiğini iıa
ve eylemiştir. 

Japon harekat planı hakkında da iza 
hat veren mümess(l, Han.kovun tabia
tile Kanton ile olan demiryolu müna
kalatı kesilmiş olacağından Kantonun 
işgalinden sarfınazar edilebileceğini 

beyan eylemiştir. 

~ • • "' ...... ~ • J '! ·. ·~ 

Fransız - İtalyan 

görüşmeleri 

yeniden başhyor 
Roma, 18 (A.A.) - Havas bildiri

yor: Bugün veya yarın Kont Ciano 
ile Blonde arasında yeni bir mülakat 
vuku bulacaktır. 

Fransız - italyan görüşmelerinin 
tekrar başlamasında görülen teahhur 
Romanın siyasi ve diplomatik mah
fillerinde biraz hayret uyandırmış ise 
de bu teahhura hususi bir mana at
fetmek doğru değildir. 

Musolini ancak dün Cenova'dan 
dönmüştür. Blondel ise Paristen ta
limat almamış olduğu için dün Kigi 
sarayına gidememiştir. 

Lord Pört Cenova nutku 

hakkında anket yapacak 
Londra, 18 (A.A.) - Havas ajan

sı muhabirinden: Lord Pört'ün Fran
sa ile İtalya arasında müzakereler ya

pılmakta olduğu bir sırada Fransa 
hakkında pek o kadar hayırhah olmı
yan bir takım iymaları ihtiva etmesi 

sebebiyle Londrada oldukça namüsa-

Yeni ihanetler 
keşfedildi 

Moskova, 18 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

Sosyalist Çeskaya Zakonnosti gaze
tesı, ::>ovyet mücıuei umumilerinden, 
son zamanılarda yüzlerinden maskele
ri kaldırılan ve halk diı~ı oldukla
rı anlaşılıp tesbit edilen birçoklarının 
isimlerini neşretmektedir. Bunların a
rasında mühımleri şunlardır: Demir
yolu ile nakliyat işl eri müddei umu· 
misi Segal, hususi işler, yani irtıca, 

hiyanet, casusluk ve devlete karşı hi
yanet işleri için Sovyetler birliği müd
dei umumisi muavini Prus, Azak deni
zi ve Karadeniz mınt.akası müddei u
mumisi Dragunski, Sverdlovsk mınta
kası müddei umumisi Leyman, Mave
rayı Kafkasya mıntakası müddei umu
misi Zaslavski. 

İddia mekanizması kadroları, 1937 
senesinde mühim mikdarda yenileşti· 
rilmiş ve bu kadroya binden fazla ye
ni adam alınmıştır. Yalnız R.S.F.S.R. 
cumhuriyette, vaktile beyaz ruslarla 
beraber hareket ettiği, ahlaksrzlıklar
da bulunduğu ve daha buna mümasil 
diğer işler yaptığı meydana çıkardan 
müddei umumi ve müddei umumi mu
avinlerinin adedi 500 den fazladır. 

Bu halk düşmanlarının taktiği mür-
id bir tesir yapmış olan Cenova nutku- teci hainlere karşı takibatı bastırmak 
nun hakiki medlulü hakkında bir an- ve ehemiyetsiz sebeplerden dolayı iş-
ket yapmağa memur edilmesi muhte
meldir. Lord Pört''in bu babda teşeb
büslerde bulunmıyarak sadece ingi
liz • italyan itilafının akdinden pek 
az sonra bu nutkun muhtelif ingiliz 
mahafilinde hasıl etmiş olduğu fc:na 
tesire nazarı dikkati celbetmesi muh
temeldir. 

çileri ve kolhozcuları aman vermez 
bir tarzda takip ederek halkı Sovyet 
adaletine karşı isyana teşvik eylemek
ti. Bu taktik bilhassa köylülere karşı 
büyük bir şiddetle takib olunmakta 
bulunuyordu. 

Halkevinde tertip 

~;o tayda tazyik edilen toplantılar 

Keza, japon ordusunun Lughai de

miryolunun garbine vardığı ve 250 bin 
Çin askerinin muvasala hatlarından 
mahrum bulunduğu haberleri de ya
landır. Bilakis mütemadiyen çok kuv
vetli Çin hatları arasına sokulmakt.a 
olan japon kıtaatı cenahlarda hareket
te bulunan Çin ordusu tarafından iha
ta edilmek tehlikesine maruzdur. 

Çin ordusunun t.akib ettiği sevkul
ceyş plan japon kuvvetlerini mütema
.. . ' --~ · : .. ı..r,. noi!:ru çek

mek ve bitkin bir hale geldikten sonra 

Türk tarafdarlarına 
boyuna taarruz ediliyor 

Ankara halkevi Büyük Şefin Ana -
doluya ayak bastığı güne tesadüf eden 
19 mayıs gününü kutlamak için iki ge
ce tertip etmiştir. Yüksek tahsil genç • 
liğine tahsis edilen birinci geceyi genç
lik bir gün önceden halkevi salonların
da coşkun bir tezahürle kutladı. Me
rasime bütün salonu dolduran gençli -

da imha eylemektir. 

Bir lnglllı harp 
gemisinde isyan 

Hong Kong, 18 (A.A.) -
Ajansı muhabiri bildiriyor : 

Royter 

Dorsetşayr kruvazörü Sydney'in yıl 

dönümü şenliklerine iştirak ettikten 

sonra Avusturalyadan ayrılacağı es
nada mürettebattan on beş kişi ge
miye avdet etmemiştir. Bu. haber, ~e
niz makamlarınca teyid edılmektedır. 
On beş kişiden dördü şimdi. Hong 
Kong'a dönmü§tür. Dorsetşayr geçen
de Küinsland sahilleri açığında de
mirli bulunduğu sırada Hamakta ya· 
tan bir bahriye neferinin atılan bir 
kurşunla öldürülmüş olduğu görül
mü§tür. 

l'R"'" ' t irıçi savfada.) 
kün Hatay gibi bır türk ulkesınde 
ermeni listesine yazılması yalnız ve 
ancak intihabat esnasında çevrilen en 
trikaları gösterir. 

Hataya gelen ermeniler 
İskenderun, 15 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Dün Kcrıkhan'a 15 kamyon içinde 

Suriye ve Lübnan'ın muhtelif yerle
rinden 300 kadar ermeni geldiği ve 
bunların muhtar şehadetnameleriyle 

tescil ettirilecekleri haber verilmek
tedir. 

Türkler üzerine ateş 
İskenderun, 15 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Arsul'da türk yazılmak istiyen Eti 

türkler üzerine jandarmalar tarafın
dan iki Eti türkün üzerine tabanca 
bulunması vesilesiyle ateş açıldığı 
bildiriliyor. 

Türk wraftarlarına taarruz! 
Reyhaniye, 17 (A.A.) - Anadolu 

Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 

" " 7""6...,1 oıu ...... s.n:n i. tüa. ~tti~er~i ,ğin hep bi.r ağızdan ş()ylediği İstiklal 
duyduksa ela tahkık ve teyıdme ımkan marşiyle başlandı. Ve Sıyasal Bilgiler 
bulamadım. Hadiseleri izam ve drama- okulundan Mehmet Esendal ve Ziraat 
tize etmiş olmamak ve halkı telişa dil- enstitüsünden Halil Öge 19 maymn 
şürmemek için ısrarla kaydedilen vaka· ehemiyetini anlattılar. Bilhassa Beh et 
lan dahi bizzat tahkik ve tespit ederek Kemal Çağlar'ın okuduğu çok gü;el 
kanaat getirdikten sonra ttirk halkına bir şiiri dakikalarca alkış.landı ve Ha
arzetmekten çe.lônmiyorum. Fakat de- tay davasına temas eden: 
vam eden tazyık ve tedhiş hareketi ile ,. ., . • 
her gün yüzlerce müntehibi türk liste- Guneş kararsa bile ve tutulsa bıle ay 
sinden ·silmek suretiyle maksatlarına ''19 Mayısını görec:ek bir gün Hatay'' 
yaklaş~akta olduğunu göremiyorum. Mısraları gençlik tarafından b'" ille 
Bu vazıyet kar~sında türk listesinin bir coşkunlukla tekrar edileli. A u~. 
hfil .. b t "t · k ·· k k · • tatur-a aş a gı mesı anca tur e serıye- kün Samsun ufkunda d - .. 
tinin pek kahir olmasından ileri gel- teren canlı tablo da b."?yük. oguşukunu gos-

k ed. u ~ ~~-
me t ır. Fakat bun~n n.~ zaman~ ve lara .vesile oldu. Bundan sonra yüksek 
ne dereceye kadar mümkun olac::ı~ı ar- tahsıl gençliği Atatürk'e B kil 
tık k t" ·1 T" k" d · · . . • aşve e ve . es ırı emez. a ı man a ııiaresı Dahıhye Vekiline bag- lıhkl 
cırld t · 1' h kk . . arını anlatan en esır ı ve a anıyetlı tedbirler telgraflar çektiler. Geçen k" 'd 
alsın . . sene ı ı man 

· şenlıklerıne aid bir film gösterild"kt 
T • l d" ~ sal ı en 
ayın er sonra ıger ona geçilerek gec 

kt ~ . . e geç 
İskenderun, 17 ( A.A.) - Anadolu v_a e kadar eglenilmış ve dan.sedilmiş-

A. tir .. 
Jansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Elliva gazetesi mecburi mezuniye
te sevkolunan maliye müdürü Hasan 
C:ebbarenin yerine maliye müfettişle
rınden Hanri Rad ve tekaüde sevko
l~nan .. Rasimin yerine de Antakya na
fıa . muhendisi Keşişyan'ın vekaleten 
tayın edildiklerini yazıyor. 

Alevi cenıaaıı ruhani reisinin 
evine taarruz 

. İskenderun, 17 (A.A.) Anadolu A-
1asınm hu~usi muhabiri bildiriyor : 

Halkevi gençleri 

Keçiören ona kucağında 

Halk:~inin gezici kolu dün akşam 
da Keçıoren Anakucağına .t . . 
O d . . . gı mıştır. 

ra a yetıştırılen küçük ya 1 . 
t "f d 1. f. vru ara ıs 
ı a e ı ılmler ve Karago·· .. t .1 . z gos en. 
mı_ş,. genç arkadaşlardan birisi Halk
evının yurda yaptıgw ı bü .. k h" . 

1 
yu ızmetle-

rdı. lon. arı~ anlayacağı bir lisanla ken-
ı erme ızah etmiş ve h . b" d k epsı ır . en 

onun urucusunu saygı ile anmışlar
dır! 

Bugünkü bayram 

19 Mayıs 
19 Mayıs Atatürk çocuklarınm bi

yük bayram günüdür. Gençlik oaıu_ 

her yıl bahann güzel dekoru içinde ne
şeyle kutluyor. Y aştılarsa bu manzara. 
nın büyük hazzı içinde dünü habrlıyor• 
]ar. 1919 mayısmm 19 unda hadiseleri 
kavramak çağında olanların bugün ha
tırlıyacaklan birçok teyler vardır. Bun. 
lann acıhğı, bir insana naııib olen 
uvklerin en yükseğini. her şeyi e91ri
ten zamamn en uzununu yaşamış olan
lar bile unutamazlar. 

Büyük harb mütarekesinin beıinci 
ayı. Birçok şehirlerimiz, limanlanmız 
aylardan beri yabancı işgali altında. 
Dünyanın malı gibi gösterilen preneip
lere göre milletler kendi yurdlannda 
hür yaşayacaklardır. 

Uzak cephelerden Anadolu ka.ııoaba
lannın sessizliğine dönen kınk ve muz. 
tarih bir nesil, bu prensipte bir sulhun 
şüphe ve ümidi içinde. 

15 mayıs 1919 günü lzmir'de ~lı
yan işgal, yeni prensipin beyaz bayra
ğını kana boyadı. Türk, yurdsuz brra
kıbyordu. F ela.keti; şehir1i, köylü, ihti
yar, genç okumuş, okumamış herkes 
aynı vüzuhla gördü. V alansız kahna 
tehlikesinin büyük ıstırabı her çehre
nin sabit bir işareti oldu. Bunu evlerde 
çocuklara, sokaklarda türk olmıyanla· 
ra hissettirmemek kolay olmuyordu. 
Nihayet tahammüller taşb, kasaba 
meydanlarında siyah bayraklarm göl
gesi altında toplanıldı. Ufttk)ara hay
kırıldı. 

Rüzgarlann bu feeyadlan büyük 
Samsun yolcusuna ulaıtırdığını kiımse 
bilmiyordu. 

Eğe kıyılarında açılan büyük yara
nm üstünde, memleket aylarca kıvran· 
dı. Nihayet onun Erzurumdan Si?astan 
kurtancı sesi yetişti. Gönüller, a,.ı_... 

danberi ıstırabla aradığı mihrakı bwJ.. 
muştu. Karanlığın iyice bunaltbğı ıtoo 
foklar, güneşin tatlı ışığma ka~ 
muştu. Gözler görüyor, kalbler aydın
lığın kuvvet ve ferahını duyuyordu. 
Artık kurtuluş muhakkaktı. 

Hatıralanmızı; gençliğin bugünkü 
sevincine, on dokuz yıl önceki ıstırabı 
eklemek için tazelemiyoru:z. Eaaten ba 
acıyı gelecekde hiç bir türk netli tat
mıyacakhr. Ancak, bizler, ae-rincimize 
ayn bir tad veren bu geçmişi anmakla 
tarihe karşı vazifemizin bu kadanm 
olsun yapmak istiyoruz • 

En BüyÜğe karJı vaziferrıtti İ9e 
gençlikle birlikte ve ayın nete içinde, 
yÜce hw21Unında eğile.-ek ,.eıpmıııkta.' 
yn.. 

KEMALONAL 

Acıkh bir ölüm 
Dün, Elazığ mebusu Bay Ahmed 

Saffet Ahkay'ın ölümü haberini tcc.
sürJe aldık. 
Sayın mebusun aram12dan h. aoi 

ayrılışı yalnız K.ımut.ay muıbitinde 

değil, kendisini tanıyanlar ve biıo... 
sa türk denizcileri arasında bıiİJl6k 
bir acı doğurmuştur. 

B. Ahmed Saffet Ahkay baba,. 
mektebimizin yetiştirdiği değerli bir 
subay, kahraman bir askerdi. Mfilno.. 
lif lisanlara hakkiyle vakıftL BG ı:nee. 
lekte yurda büyük hizmetler ifa ede>. 
rek bahriyemizin kurmay ba§kanlığıi-. 
na kadar yükselmişti. Hayatı bir çok 
kahramanlıklarla dolu idi. Umumi 
harbta "Yadigan Millet'' Sü.,..arisi o
lan B. Ahkay'ın "Golyat" kru~ 
nü batırmak hususundaki hizmeti bil 
hassa kayde değer bir hadisedir. . 

Ailesine ve dostla.rma beş seğ;He.c 
dileriz. 

Lovçen vapüru 
kaptanının 

bir telgrafı 
---•· · · 1 . en vesı-leyi anlam- ıçın ngıltere' de v kill 

. A e e-
nn, Lordlar ve vanı kaınaraı 

·ı d ·ı . anna mensub aza ar an ııeçı dığini hat la 
mak laznndrr. Lordalr kamarasın ır • 

. k atnen-
aup vekıller avam amarası mü k 

· ·ı tın d"k za e • relerine iştıra' e e ı !erinden ._~ . . .. ve"a-
letlerinin işlerını. m~~teşarlar ve Yahud 
da kabineye dahıl dıger bir vekil nı·· 
dafaa etmektedir. Müstemlekeler ve~i: 

avam kamarasından bir sömürge vekili 
tayin etmek mecburiyetinde kalmış ve 

bunu fırııat telakki ederek kabinede de
ğişiklikler yapmıttır. En büyük deği -
§İklik de hava vekilinin kabineden büs
bütün çekilmesidir .Lordlar kamarası
na geçtiği için istifa eden Ormusbygor 
yerine dominiyonlar vekili Mac Do
nald'ı getirmi§, hava vekilliğine sıhiye 
vekili Kingsby Wud'u, sıhiye vekilli -
ğine de Eliyot'u tayin etmiştir. müste
ıarlar arasında da değiıiklikler yapıl · 
mı§tır. 

Bu değişikliklerin hedefi, kabineye 
karşı yapılacak olan hücumlan önle
mekten ibaret olmakla beraber, muha
lefetin hala hava işleri hakkında bir 
parlamanter anket yapılmasını iste -
melde ısrar ettiği anlaşılıyor. Hulasa 
Çemberleyn hükümetinin dış politika
dan sonra hava silahlan hakkında ya. 
pılan bu hücumlar karşısında zayıfla • 
dığı görülüyor. Muhalefetin gayesi, 
seçimi tecdid ederek Çemberleyn hükü
metini iskat etmektir. Maamafih Çem
berleyn buna yanaşmıyor. Geçen 1 ay 
bu mesel üzerinde yapılan bir münaka
şa eıınasında başvekil demişti ki: 

Bu sabah burada hüküınet memur· 
!arının tevil ve müdafaa edemiyecekle
ri çok feci bir hadise daha vuku b~l -
muştur. Türk kardeşlerinin list.esı~e 
rey vermek üzere Reyhaniye tescıl bu· 
rosuna gelmekte olan Ayrancı ~ark k~ 
yünden 12 kadar kürt, Ekradıleyyubı 
isminde teşekkül eden hoybancxların 
teşvikiyle şiddetli bir taarr~za. uğ~a: 
ıruşlardır. Bir fransız mülazımı ve ı~ı 
jandarma vaka mahalline çok yakın hır 
yerde bulunuyorlardı. Tescil bürosu 
da uzakta değildi. Mütearrrzlar silahh 
olduklarından taarruza uğrayan köy • 
lüler mukabele edecek vaziyette değil
lerdi. Reyhaniye halkevinin faal azasın
dan Rifat Bahri Bahadır büro reisini 
göz önünde cereyan eden bu vaka kar
şısında harekete geçmeğe davet etmiş • 
tir. Fakat reis fransız zabitine müraca
at olunmasını tavsiye etmiştir. Bu faal 
aza asıl şikayetlerinin bu zabitten oldu
ğunu söyleyince reis hususi mahkeme 
müddei umumisini haberdar edeceğini 
bildirmiştir. Kendisine müracaat olu -
nan fransız zabiti iş işten geçtikten 
sonra icabını yapacağını söylemişse de 
müntehipler artık bu hareketler karşı
sında mütearrızlar tevkif ve tecziye e
dilmedikçe rey vermiyeceklerini bildir
~şlerdir. Yüzlerce köylünün aynı va -
zıyette olduğu kati surette teyit edili -
yor. 

On beş yaşından aşağı yüz kadar 
çocuk ittihadı vatani ve usbecilerin 
tertibiyle alevi cemaati ruhani reisi 
şeyh Abdulhamid Hayyatın evinin 
p:nceresini taşlamışlar ve kendisine 
a?.ır hakaretlerde bulunmuşlardır. Bu 
gunkü Elliva gazetesi çocuklarda va
:an mefhumunu anlamışlardır. başh
gı altında yazdığı makalede çocukla
rın hu hareketini takdir ve tesçi etmek 
te ve ayni çocukların Hasan Cebbare
nin evine giderek kendisini hararetle 
alkışladıklarını kaydetmektedir. 

Söylenilen sözleri k '· .. k 1 uçu yavru ar 
anladıklarını tekrar et . 1 . 1 . mış er ve ıç e· 
rmden gelen bir istekle alkışlamış-
lardır. Bu toplantı da mutad samimi 
~va. i~inde geçmiştir. Yavrular ken
dılerını eğlendiren ağabeylerini tek
rar gelmeleri temennisi ile uğurla
mışlardı r. 

İstanbul, 18 (A.A.) - Balkan mem
leketleri arasında ilk vapur seferini ya
pan Zeta şirketinin Lovçen vapuru 
Adriyatikteki Su şak limanından hare
ketle Atinaya uğramış ve limanımıza 
gelmişti. Vapur dün Köstenceye hare
ket etmiş ve suvarisi kara sularımızdan 
çıkarken İstanbul merkez ticaret mü
dürlüğüne şu telgrafı göndermişür: 

li Ormuıbygor'un geçen halta babaııı 
öldüğünden lordluğa varis olmuş bina • 
enaleyh Avam kamarasından aynlarak 
lordlar kamarasına geçnıeğe mecbur 
kalmıştır. Gerçi lordlr kamarası azaııı 
olarak da müstemlekeler vekili kalabi
lirdi. Fakat esasen bugünkü vekiller a. 
rasrnda sekiz lord vardır. Ormusbygor 
ile lord vekiller dokuza baliğ . olacaktı. 
Avam kamarası, birinci derecede mesul 
devlet adamlarının kendi sual ve isti • 
zahlanna muhatab olmamalarına karşı 
•on zamanlarda büyük bir hassasiyet 
göstermiştir. Bu hassasiyet bilhasııa, 
hariciye vekilliğine Halifaks getirildi • 
diği sırada gösterilmişti. Binaenaleyh 
Çemberleyn, Ormusbygor'un yerine 

- Bir avuç muhalefetin arzusuna 
boyun eğerek. seçimi tecdid edecğim 
aanırsamz ıaıamn aklınıza! .• 
• ~ükümetin kamoy karşısındaki va

zıyeti zayıflamış gibi görünmekle be • 
raber, parlamentodaki ekseriyeti kahir 
oldu~ndan, eğer partisi içinden bir 
~yık karıısında kalmazsa, her şeye 
ra!men, gelecek ıeçime kadar hayatı 
mu.emmen gibi görünüyor. 

A. S. ESMER 

Başlarından sopa ile yaralanan 
Mahmut Genco, Mahmut Hallo, Hasan, 
Mehmet ve Musa oğlu Kürt Aliyi kan
l~r içinde bizzat gördüm. Yaralan ha • 
fı~ olan diğerleri köylerine çekilmişler
dır. Buna rağmen tescil muamelesi kar
sı taraf için devam ediyor. Tekerrür e
den bu vazhretler kar,liJsında yunanlı 

lslam sünni meselesi 

. Antakya, 17 (A.A.) - Anadolu A
Jansının hususi muhabiri bildiriyor : 

Sa~ı~eki tescil bürosunun değiştiri
len reısı yunanlı Budorisin islam s·· . un-
nı ~~selesinde hakikat lehine ittihaz 
ettıgı hattı hareketin arabça gazete
l~rde fili şikayeti mucip olduğunu ve 
bıraz sonra da Budoris'in tescil bü
r~sundan alınarak komisyonun umu
n:1 ~erkezine nakledildiğini evvelce 
bıldırmiştim. Komisyon tarafından 
0 zaman yapılan tebliğde Budorisin 
n~linin müslüman sünni meselesiyle 
alakasz olmayıp komisyon merkezinde 
türkçe bir çok istidalar toplanması ve 
işin çoğalması ye Budorisin iyi türk-

Ç': bilmesi hasebiyle yapıldığı kayde
dılmekte fakat bu tebeddül ile dele· 
ge Garonun en yakın mesai arkadaşı 
olan Domengin Sarrseki bürosunda 
Budorisi ziyaret ederek islam sünni 
meselesini görüşmüş olması arasında
ki münasebet izah ve tefsir edilme
miş bulunuyordu. Delege Garo Ata
yolu gazetesine gönderdiği bir mek
tubta Domengin Budorise yaptığı bu 
ziyaretin bir tenezzüh esnasında müs 
lüman sünni meselesine Domeng ta
rafından değil Budoris tarafından 
temas edilmiş ve Domengin ise bu me
sele hakkında delegelerine yalnız mil 
letler komisyonunun talimat verece
ğini kayt ile iktifa etmiş bulunduğu
nu bildirmektedir. 

"Dün kara sularından ayrılırken İs
tanbulda geçirdi ğimiz sayılı saatler i
çinde bize karşı g österilen nezaket ve 
ihtimama minnetlerimizi sunar ve mil
letlerimiz arasında başlıyan iktisadt 
inkişafın hayırlı neticeler vermesini 
dilerim. 
Saygılarımızın yüksek makamlara 

iblağına vasıta olmanızı rica e-der·im ... 

Kredi fonsiye keşidesi 
Kahire, 17 (A.A.) - Yüzde üç faiz

li ve_ ikramiyeli mısır kre<li fonsiye 
tahvıllerinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 770.180 
numaralı tahvil ile, 1911 senesi tahvil
lerinden 364.335 numaralı tahvil elli. 
şer biın frank ikramiye kazanml§lardu. 
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19 Mayıs ve gençlik 

'J[uiJ 
-63- Yazan: M. Şevki Yazman 

r· . ] RADYO 

Ankara : 

Öğle Neşriyatı: 
• 12.30 Karışık pllk 

neşrıyatı - 12.50 Plak: Türk musikisi ve 
halk §arkıları - 13.15 Dahili ve Harici ha· 
·berlcr. 
Akşam Neşriyatı: 

. . . 18.30 Plakla daıı5 

Mamafih taamı~ fikri benim ta
rafımdan ihtiyar olunmuş bir hata 
olarak telakki ederim. Bu hata düı
manı layık olduğu merte~den Qfa
ğı takdir etmekten münbai.a ı'dı" -
il~~ . 

Bu zaferi.n destanı ilmin, 
kuvvetin, güvenin ve 
disiplinin destanıdır 

I 

B. Ali Kılıcın radyodaki konferansı 
" 

( Başı 2. inci sayfada ) 

musıkm - 19.15 Tiırk muııikisi ve halk 
,arkıları (Makbule Çakar ve arkadaslan) 
- 20.00 Saat ayarı ve arabça neşriyat -
20.15 Radyofonik temsil - Zl.00 Konfew 
rans: ( Or~u saylavı Selim Sırrı Tarcan) 
- 21.15 Stildyo salon orkestrası: 1. Lumb
ye:. Champagne Galop. 2 • Hanschmann: 
Kl~ıne Frcudcn. 3 - Yoshitomo: japanache 
Suıte. 4 • Strauss: Die Flcdermaus - 22.00 
Ajans haberleri - 22.15 Yarınki ı>roı.rram 
ve lstikli.l marliı. 

Fikrimizce Liman bUl'ada hata.aı
m itiraf ettiği için ga,mimidir ve ka
bili tahammüldür. Hata İ§)eyip üze
rine de böbürlenmek ve bunu mah
zı keramet olarak göıtennek bü
tün bütün çekilmez _ ~ydir. Mama
fih biz Limanı burada samimi ola
rak bulduğumuz için hot görsek bi
le Limanın kitabını tercüme ettir
mit olan bizim Harb Tarihi Encü
meni yakasını bırakmıyor, yazdığı 
uzun ha§İyede 2 inci tümenle yapı
lan bu tarruz hakkında da "2 inci 
fırkanın taarruzuna aid fikir bu kadar 
ha.ait değildir. Liman esasen mev
cud kıtaat ve vesaitle dü§manm de
nize dökülebileceği fikrinde hala 
m\Uİr idi. Mü§ir düşünüyordu ki, 
2 inci fırkanm da i§tirakiyle evvel 
emirde §İmal grubu (Arıburnu mm
takası) takviye edilerek buradaki 
düpnan denize dökülmeli ve bade
hu umuın kuvvetin cenuba tevcihiy
le Sddülbahirde düşman dan tathir 
olunmalı. Fakat bereket venin ki 
§İmal grubundaki tecrübe ile iktifa 
olundu ve Scddülbahirdc yeni bir 
taarruza kalkı§ılmadı." 

Mamafih ihraçtan mayıs or
tasına kadar İngiliz ve fransızlarm 
da çok mühim zayİAta uğradığını 
&Örüyoruz: Bu müddet zarfında 
İngilizler 683 subay ve 16000 nefer, 
fransızlar ise 324 subay ve 22107 
.nefer zayi etmiılerdir. Bu yÜzden 
nisbi bir sükun arız oluyor ve daha 
doğrusu boğuıma sip.rler, mevziler 
ve lağunlar etrafında fakat daha 
ufak mikyasda uzayıp gidiyor. Bu 
dar yerde her iki ordunun zaten bo
ğU§madan durmasına imkan ta.sav
vur edilemez. 

Anbumunda bu nisbeten istikrar 
bulmuı safhada mevzii ve fakat 
çok çetin boğuımalarm karakte
ristik bir miaalini Avu.tralya - Ye
ni Zeland kolordwunWl resmi ta· 
rihinden alıyorum. Avustralyalıla
rm kendi kaynaklarına göre yaz
dıklan ve harbden sonra da gon
derdikleri bir heyet vasıtasiyle ye
rinde ve bizim kaynaklara göre o
lan maliimatla kar§ılaıtırıp tekem
mül ettirdikleri bu tarihçe lağrm 

harbinin ititilmemiş tanlarmı ve 
Çanakkaledeki savaş tarzmı en gü
zel meydana çıkaran bir yazıdır: 

Avustralyalılar bizimkilerin mer
keztepe sağ yanına bir makineli 
tüf k yerle§tirdiklerini görüyorlar 
Ye bu mevziin ehemiyetini bir da.ha 
takdir ediyorlar. Bunu müteakip 
de bu makineli tüfeğin alt~a doğ
ru bir lağım delhizi açarak gitme
ğe ve onu lağımla berhava etmeğe 
koyuluyorlar (çünkü artık yer üstü 
aaldınnalannm güçlüğü her iki ta
rafça da anla§ılmıı). Bu mmtaka
nın komutanı general W alker de 
bu projeyi bidayette tasvib ediyor, 
fakat sonra piyade efradmm bu la
ğım dchlizini çok d erinden ve yan
lıt istikamette açtıklarını görerek 
vaz geçiyor. 

-
l•tanbul heyeti edebiyesi Seddülbahirde ıiper içinde 

Ve bu suertle mağliıb Türkiyeye 
hür ve müstakil ve mazinin köhne bağ. 
!arından azade işte yepyeni bir vatan 
bahşetti. 

Onun yaptığı tarihte istiklal ve 
kurtuluş destanının son cümlesi ya
zılmış fakat inkılap ve yükseliş faslı
na yeni başlanmış bulunuyordu. 

O büyük adam, viisatine son olma
yan namütenahi geniş düşünc~iyle 
o zamandan beri bu faslın da şanlı ve 
parlak sayfalarım ibda etmektedir. 

Bu sayfaları, içinde bulunarak biz. 
zat yaşamak tarihin hiç bir nesline na
sib olmayan bir mazhariyettir. Ne 
mutlu bizlere .. 

Yurddaşlarıın, bu zaferin destanı, 
ilmin, kuvvetin, güvenin ve disiplinin 
destanıdır. Onu kılıciyle yapan ve ka
fasiyle Yazan onun muhafazasını ve 
yürütülmesini en büyük bir vazife 
saydı, ve bunu türk gençliğine ema

Bu defa makineli tüfeğin yerin- kadar ileri götürül~bilmiştir. Ne net etti. Bu vazifeyi ve emaneti her 
de olup olmadığını anlamak ve kendisi, ne zabitleri evvelce bu İ§le nesil, sonraki nesle devredecektir. 
mümkünse tahrib etm~k için mün- uğrapnamı§lıırdı, neferleri arasın- Nesillerin vazifelerini Hiyiki veçhi· 
ferid bir teşebbüs, bir baskın dÜ§Ü- da da bu iti bilen yoktu. Burada le ifa edebilmeleri, her şeyden eve1 
nülüyor. Çavu§ Frem gönüllü çıkı- Avustralya resmi tarihinin tercü- sağlıkları ve sağlamlıkları ile kabil o
yor~ yanına da Moris ve Klart is- mesini aynen koyuyorum "Mumai- !ur.Bu sebepledir ki aziz ve büyük Şef, 
minde iki gönüllü nefer daha alı- leyh bu kadar yavaş ilerleyen bir till'k vatandaşının sağlığını ve sağlam
yor. Frem iki tabanca, bet el bom- tunel it;nin abesle işgal olduğu- hğınr, her zaman, üzerinde dikkatle 
bası, ötekiler birer tüfek ve ikişer nu anladı ve gülerek tunel aç.maya durulacak milli bir meselemiz olarak 
el bombası alıyorlar. Yılan gibi ka- uğraşanlnra, bitirmek için neye in- tavsif buyurdu. Ve bize bir düstur 
rm Üstünde sürünerek ilerliyorlar. tizar ettiklerini sordu. Eğer ilerle- verdi. 
Makineli tüfeğe yaklaşıyorlar, iki me derl?cesi artmlmıyacak olursa "Sağlam ve güııbüz nesil Türkiyenin 
bomba savuruyorlar, bunlara 1bi- lağan delhizi düşman siperlerinin mayasıdır.,, 
zim taraftan Ü,. mavzer alevi ce- alb d laka dah Ana vasfı ilim, kuvvet, güven, teşki-

~ nn vanna an mut a başka lat ve disiplin olan spor için, bayram 
vab veriyor, Otckiler gene bomba hadiseler vukua gelobil ... ceğini söy- günü olarak azim ve kuvvetimizin te
atıyorlar, bizimkiler gene yalnız üç ledi. Fc,vkaliı.dc süratlen bnşka va- zahiırüne, kuruluş ve kurtuluşumuza 
mavzerle cevab veriyorlar. Gelen- ziyeti ıslfıh edecek çare olmadığına başlangıç olan bu günün kabul edilm::
ler bu mevziin pek kuvvetli tutul- emin idi ve en yakm İngiliz siperi sindeki derin manfi işte bu münasebet
madığını ve makineli tüfeğin de a- üstünde her gün artan yeni toprak ten çıkar. 
te§e İftiri.k tmediğini görerek ke- yığmlarmı görerek hükmediyordu Aziz yurddaşlar, 
şiflerini bitirmiı bir vaziyette geri ki İngiliz tunellerinin kendi siper- En yaşlımızdan en gencimize kadar 
dönüyorlar. Vazifelerinde muvaf- !erine eripnesi daha çok gecikmi- hepimizin vazifesi, bütün tarih içinde 
fak olmuı bural~ kendi telörgüle-- yecektir. hiç yanılmadan daima en doğruyu ve 
rinde çok feci biT akibet beklemek- BiT kaç gün aonra merkez tepe- en ileriyi gösteren aziz ve mukadıdes 
teclir. Bu müfrezenin kendi telörgü- nin aağ yanındaki makineli tüfek liderimizin emirlerini yapmaya ehil 
ı.-;..~ ~.-...._-...._ ~~·- --- ---- •.• • , • •. olduğumuzu ispat etmekten ibarettir. 

veriyor. Türk gücünün mahiyetini bü· 
tün dünya son yirmi senelik Atatürk 
tarihiyle yeniden anladı; anladı ki A
tatürkün bu çocukları onun eserlerini 
mukaddes bir emanet olarak omuzla. 
rında taşıyabilecek fikri ve bedeni 
günbüzlüğü tekemmül ettirmeye ça
lışmaktadır. 

Aziz gençler, 
lı9 mayı:;; yeisle ümidin, hayatla m::

matın bir uçurum kenarında boğazla
şırken halaskar bir elin, tarihi ve 
talii değiştiren bir kudretle türklüğü, 
o uçurum kenarından kurtararak genç 
ve zinde bir varlık sahasına çektiği bir 
devir 'başlangıcı olduğuna göre bugün 
bilhassa türk gençliğinin ve türk tari
hinin mütevali safhalarında her ye
ni ve genç neslin günüdür. 

Bu günün ifack ettiği manayı kav
rayabilmek için kuvvetli bir ruh, bu 
günün tahmil ettiği vazifeyi başara
bilmek için de kuvvetli bir vücud esast 
şarttır. 

Siz aziz türk gençleri! Bu hakikati 
hem anladığınızı, hem de tatbikatında 
muvaffak olduğunuzu eserlerinizle ve 
mütemadi terakkilerinizle ispat ede
rek Büyük Şefin, büyük bir inanla si
ze emanet ettiği rejime layik evladlar 
olduğunuzu da göstermiş oluyorsu
nuz. 

Atatü.rkün mukaddes ve nurlu yo
lunda türklüğe mensup her ferd, ken
~i yazifC6ini yaparken bugünkü genç
lığın de omuzlarına aldığı vazife, içti
mai bünyesini sağlam tutmak ve bunu 
kendinden sonra geleceklere aynı sa
Uibetle tevdi etmektir. Milli kuvvet, 
milli irade, milli azim üzerine kuru
lan rejim, ancak bu suretle devam ede
bilir. Ancak bu şartlar içinde beka bu
labilir. 

Aziz gençler, 
Büyük bayram gününüzde, bu derin 

sevinç saatlerinizde bunu hatırlatma
yı gençliğe katıJr bir vazife bildim. 

·Bayramınız kutlu olsun!. 
1 

ri urAda evvelce haber verilmiı ol- türk nöbetçisi muvasala hendeğin- şahld ve aşinadır. Binlerce yıldanberi 
masma rağmen acemi bir nefer den kO§nrak arka siperlerde bulu- babadan evlada geçen bünye kuvveti, 

bunları bizimkiler zannediyor, tü- nan tabur karargahına geldi. Zel- dimağ kuvveti, sinir kuvveti, kan kuv- u g"-' raya n 1 a ra 
feğine davranıyor ve iki Avustral- zele olduğunu söyledi. Toprak o veti, kısa, bahtsrz devreler istisna edi
y&lı neferi birden vuruyor. Çavuş kadar sarsılmııtı ki; toz toprak lirse, daima ananevi ıporlarımızla :ia-
Frem de zor kurtuluyor. parçaları yağmur taneleri teklinde ha ziyade geliştirilmiş, inkişaf ettiril- ya rd 1 m 

Bu fena netice AVU&tralyalılarm yÜzüne gözüne çarpm!ftı. miştir. 

lstanhul : 

Öğle Neşriyatı: 
. . . 12.30 Plikla türk 

musıkısı - 12.50 Havadis - 13.05 Plakla 
t~rk musikisi - 13.30-14 Muhtelif plak net
rıyııtı. 

Akşam Neşriyatı: 
. }&W S"r n 

~~nçlık bayramı: Hamit Önğünsu: Yuksek 
ogretmen okulu direktörü - 18.40 Plikla 
danı musikisi - 19.15 Spor musahabeleri· 
Eşr~{ Şefik - 19.55 Borsa haberleri - 2Ô 
Sadı. l;l<?şses ve arkadaşları tarafından türk 
musıkısı ve halk şarkıları - 20.45 Hava ra
p~ru - 20.48 Ömer Rıza tarafından arabça 
soylev ~ 21.00 ~a~ife ve arkadaşları tara
fından turk musıkısi ve halk şarkıları -
21.45 ORKESTRA: 1 • Suppe: Poet epey• 
zan. 2 • Çaykovsky: Alegro Kongraya. 3 • 
Doniçetti: La fiy dö rejiman - 22.15 Ajana 
haberleri - 22.30 Pllikla sololar, opera ve 
operet parçalıın - 22.50 - 23 Son haberler 
ve ertesi günün programı. 

AYrupa: 

O.t'l::RA VE OPERETLER: 18.30 Moe
kova - 19.10 Mimih - 20 Kolonya - 20.S 
Beromünster - 20.30 Paria • Eyfel lmlosi 
- 21 Milaııo, Roma. 

ORKEST.l<A KONSERLERİ VE SEN
FON lK KONSERLER: 14.10 Layp:ı:ig -
15.15 Prag -19.15 Moskova - 20 Moskova. 
Bukrcş, Laypzig - 20.15 Droytviç, Kopeır 
har - 20.30 Paris - 21.30 Lüksemburc -
22.15 Moskova. 

ODA MUS1K1S1: 15.25 Hamburc - ı.1 
Bcrlin - 18.30 Liıksemburg - 19.15 Bük
reş - 19.30 Milano. 

SOLO KONSERLERİ : 15.20 Laypeic 
- 16 Münib - 16.15 Va!"§ova - 17.15 Ro
ma - 17.20 Sottens - 17.30 Stokholm -
18.20 Breslav - 18.30 Kolonya - 22.30 Mü
nih, Prağ. 
NEFESLİ SAZLAR (Marli v. s.): 5 Kö

nirsberg - 6.30 Alman istasyonları - 11.5 
Prağ - 12 Hamburg - 18.20 Prağ. 

ORG KONSERLERİ VE KOROLAR: 
18 Hamburg - 21.15 Frankfurt. 
HAFİF MÜZİK: 6.10 Hamburg - 6.30 

Kolonya - 7.10 Keza - 8.30 FrankfW"t, 
Königıberı, Miınih - 10.30 Hamburg - 12 
alman istasyonları - 13.15 Münib - 14 
Stuttgart - 14.10 Frankfurt, Kolonya -
14.15 Berlin - 15.35 Keza - 16 Alnian is-
uııyonları - 16.1 öniu erıı. - 17 Stutt-
.t<ranklUrt - • ranx urt, llonıgsoerı 
- 20 Breslav, Sottens, Varşova - 22.30 
Stuttgart - 22.35 Königsberg - 24 KczL 

HALK MUSİKİSİ: 11.30 Stutt.:art -
19.10 Kolonya, Laypzig - 24 Stuttgart. 

DANS MUZ1G1: 22 Floransa, Lübem
burg, Post Parizyen - 22.15 Belgrad -
22.25 London • Recyonal - 22.30 BreslaT 
- 23 Krakovi. Roma, Vilna - 23.10 lle»
kova - 23.35 Tuluz. 

T ~ Lb- Zeki bey dÜ§man lağımmm pat- Türk gençleirnin son zamanlarda 
gözünü gene korkutuyor. eşc-u \1$-l latıı ........ olduguw nu anladı, Ön sipere adali olduğu kadar, dimaği ve ruhi id- Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi 1300 Ôo Kızılay İzmir merkezinden 
leri yer altından ilt:rlemeğe bat ı- .... ,.. 1 1 · k" f · d" • · ·· ks k Merkezı'nden •• 28 25 Ankara İstasyonu yük ara~ k'"'tU fakat burasının berhava edil- man ar a ın ışa ettır ıgı yu e me-
yorlar, lağım delhizini gene kaz· --:c lekeleri hepimizin göğsünü kabart· rından 
mayk baılıyôrlar. Mısırlı bir casus memit olduğunu gördü. Avustralya- maktadır. Yer sarsıntısında fel!kete uğrayan 35 10 fc~~J!nresmi otomobiller~-
vaaıtaıiyle bizimkiler Anzak kol- hlann lağımlannı çok derinden Ferdlerin neşvünemasını, biribirine vatandaşlarımıza yardım yapılmak Ü· ı 00 B. İbrahim Akar'dan 
ordusunun bu lağım teıebbüalerin- getirdikl~i için ~rıy~. ~~ teair bağlı olma ve birlikte iş. görme şeklin- zere aşağıda isim ve adresleri yazılı Z4 '22 Atatürk kız ilk okulundan 

d h b d 1 1 E b . yapmadıgmı ve gerı tepdıguu anla- de 1·("_tı"ma"ı bı"r terbı'ye ı"le asrın ihtı'ya- zevat tarafndan hizalarında yazılı pa- 31 18 Ulus ilk okulundan en a er ar o uyor ar. sa.sen ı- -ır 1 · lm B ha 11 77 Albayrak ı' Jk okulun .. --
kt ·· l""k km-..J· ra ar vezneını.ze yatuı ıştır. u • wa.u 

zimkiler de bu sırada lağım kazma· ma a guç u çe ouı. • cma en uygun bir tarzda tanzim eden 16 37 İstiklal ilk okulundan 
1 

yır sever zevata gerek cemiyetimiz ve 
ya batlamı§ bulunuyorlar. (Sonu var) spor teşkilatunızı övmek, insana zevk 136 25 Devlet Meteoroloji leleri V-gerek felaketzedeler namına teşekkür mum Md. memur ve müstahdan-

Bilhaaaa merkeztepede bullDlan lerimizi sunarız. lcri 
bizim 57 inci alayın birinci taburu ..111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllh.. Lira Kr. 256 25 Alpullu ıcker fabrikası mcımar-
d · 1 · • · d •t'baren - - 50 00 Kızılay Keban §Ubesinden larından 

a ııper erın gerıaın en 1 1 : yazan: Alexiı T olıtoi No: 93 - 36 ıs Kızılay Hafik ıubuindcn 200 00 Kınacı B. Şakir ve ortaklanndan 
dii§man mevziine doğru bir lağmı E E 125 oo Kızılay Ayvacık §ubesinden 50 00 Bn. Fatma Kınacı'dan 
kazdırmaya tetebbüı edi:y-or. Hazi- : : 140 26 Kızılay Kemalpa~a ııubesinden 50 00 Bn. Halime Cakeı'daıı 
ran ayının ba•lannda hastahane- _ __ 133 00 Kızılay Seferihisar şubesinden 9546 19 

:r 500 00 Kızılay Kadıköy ııubesinden 86577 70 Evelki listelerden 
den avdet den tabur komutanı Ze- : E 460 00 Kocaeli Halk Partisi yardım he- · 96123 89 
ki bey (Zeki b~yin 25 nisanda ve E :; yetinden İtizar: 18mayıe1938 çarşamba ginU 
ilk ihraç günün~e yaralanıp geri _ : 37 70 Bn. Marta Brood'dan "Tan ea- inti§ar eden Ulus gazetesinde KemaJ-

zeteıi vasıtasiyle" b · d .. d ·1 · l 199 
gittiği hatırlardadır.) Bu delhizi : - 1323 71 Kızılay Ayvalık ııubesinden paŞ:a şu emız en gon erı mış o an 
1reniş ve i§e yaramaz ıckilde bulu- : : 1 .~o 00 Kızılay Edime merkezinden lira 71 kuru' tertip sehvi olarak 119 li-
yor. Delhiz hnüz iki veya üç metre ı-_~ ~ ~00 00 Kızılay Beyoğlu ~ubesinden ra 71 kuruş çıkmıştır. Özür dileriz. 

~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıı 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111§ ~ hırkası atmış, ipliği çekilen çorabını cede, bu mektubu streliçlcrin. Yeni. 
un.surları bıçak kesip çıkarır .. Bu sa- - Hırsız, hırsız!... : : örmekle meşguldü. Petro hizmetçinin, Kudüs manastırındaki orta kulenin ö-
kallı boyarları kanlı bir ahidle bağla- Ve iskemlesini devirerek acele ile : telaş içinde bayan Mons'un önünden nünde bir gübre yığını içine gizlemif 
mak lazımdır... Bu, Mıloslavski'nin dışarı çıktı. Mahçub olan misafirler § E geç.ip yukarıya koştu, ve onu bu vazi· olduklarını söyledi. Çarevna Marfa ve 
ektıği tohumdur... F ranç, hapishane- kalktılar. Lö For bunları teskin için : - yette buldu. Anhen ayağa kalktı, başı- cüce kadınlardan Avdotiya ile Sofi-
lerde ve manastırlarda tutulan streliç- birini bırakıp diğerine koşuyordu. Mı- _ : nı arkaya attı, ağzından hafif bir ach ya'nın maiyet kadını Verka'nın )tti· 
leri Preobra1enski'ye getırtmek için zıka, kendıne mahsus mahallin tepe- = : çıktı! Petro onu, çok sevilen sevgiliyi rakleri de meydana çrktı. 
bugiınden t ezi yok uzaklara gönder- sinden gürültü ile çalıyordu. Davetti _ : - yarı çıplak - aç gözlüce yakaladı .. 
meli... kadınlardan ilk gelenler elbiselerini : : Streliçler zincire vurulmuş olarak 

-16-
Petro yemekte zahiren biraz neşe

lendi. Bazı kimseler yeni bir hususi
yetin farkına vardılar: Sabit, hareket· 
siz bir bakış. Şakalar, alaylı sözler a
rasında birden bire susup oradakiler
den birine ta ruhuna nüfuz etmek isti-
yormuş gibı mana .. ma niıfuz edilmez, 
insanca olmıyan bır bakışla bakıyor· 
du_. Yanagını oynatıp gene gülümsü
yor, içi} or, sahte bir giıliışle gülüyor· 
du ... 

Asker, bahriyeli ve mühendis yaban
cılar kcyiieri ıyice yerınde olduğun· 
dan neşelı gorunuyorlardı. Ruslar sı
kıntı içinde idiler. Mızıka çalıyor, 

dans için kadınların gelmesi bekleni
yordu. Aleksaşka Menşikof, Petronun 
masa örtüsü üzerine koymuş olduğu e· 
lini zaman zaman gözden geçiriyordu: 
Bu eller mütekallia hareketlerle açı 
lıyor, kapanıyordu. Lö For, Fransa kı
ratının gözdeleri hakkında tuhaf hi
kfiyeler anlatıyordu. Toplantı gittikçe 
gürültülü oluyordu. Birden bire, bir 

horoz gibi tiz bir sesle bağıran Petro 
yerinden fırlayıp, müthiş bir hiddetle, 
masanın üzerinden Şein'e doğru uzan· 
dı: 

- -ve perukalarını dUzeltcrek med.halde : : heı:ı taraftan Pre.obrajen.skaya sloboda-
görı.indüler... Mavi gözlü, açık sarı E : sına getirtilip mahzenlerde ve izba-
saçlı, eteğini iyice kaldırmış muhte· ;: : larda muhafaza aitma alınıyordu. Tah-
şem bir kadm bütün nazarları cezbe- E 5 kikat eyltil sonunda b~ladı. Petro, 
diyordu. Sırma dantelalarla süslen- - Romodonovaki, Tikon StPeşnef ve Lev 
miş kırmızı ipekli etekliği gayet ge- : : Kiriloviç isticvabı idare ediyorlardı. 
niş, koıiarı ve omuzları son derece be· : E Sorgı.{ya çekilenlerin bulundukları iz· 
yaz ve sehhardı. Kimseye bakmadan E : balar önünde her gece odun yığınları 
salona girdi, iyi öğrenilmiş bir reve- _ - yanıyordu. On dört işkence odasında, 
rans yapıp gözleri havada, elinde bir : streliçler merdiven işkencesine tabi 

gtil, ayakta durdu. Ruslar Noteburg kalesi zaferini teaid ederlerken tutu.lduktan sonra saman ateşine 
Yabancılar merakla soruyorlardı: ar.zolunmak üzere avluya sürükleni-

'"Bu kim?" Bu, pek zengin tüccardan hçtan geçireceğim, hırsız, orospu ço- erk öptü: yordu. Canlandmnak maksadiyle maz. 
Brovkin'in kızı Aleksandt"a İvanovna cuğu, sersem.... -Anna nerede? Ondan haber aldın nuna bir yudum votka veriliyor ve bu
Volkova idi. Lö For, parmaklarının u- Aleksaşka dansettiği kadını bırakıp mı? Stlıati yerinde mi? nu müteakib kötürümleşmiş kolların
cundan öperek onu dansa davet etti. çekinmeden Petroya yakl~tı, kılıcına Sonra, ağzının titreyiıine hükme- dan zavallı gene merdivene asılıyor
Gene davetlileri bir iç sıkıntısı istila ehmeiyct bile vermeden kulağına fı- dip yüksek pencerelerin çerçevelediği du ... Ele başılardan başlıcalarının i
etti. Petro, burun delikleri genişle- sıldayarak ona kollariyle sarıldı. Kılıç portakal rengi grupa şöylece baktı... simleri öğrenilmek isteniyordu ... 
miş, salona giriyordu. Gözleri Şein'e düştü. Petro Aleks~kanın perukasına "Kendim .gidip onu getireceğim .. .'' İki hafta devam eden i&ticevab neti· 
tesadüf etti. Kılıcını çekti ve, kaldırıp doğru soluyarak: Rahmetli Mons'un karısına aid küçü- cesinde bir iz bulundu. Ovsei Rjov, i
bütün kuvvetiyle - ancak geri çekil- - Namussuz, hepsi namussuz .. Böy- cük evde herkes teliş içinde idi. Hiz- yice kızdırılmış kerpetenlerle kabur
meğe vakıt bulan - baş komutanın· le işte böyle ... Albay rütbesiyle kalpa- metçiler, ve bizzat bayan Moruı, elinde galan kırıldığı esnada çektiği a.cılar
yüzü hizasından önündeki masaya zanltk ediyorlardı... bir şamdanla oraya buraya koşuyor, dan ve bizzat kendine karşı olan mer
vurdu. Kırılan bardakların parçaları - Ehemiyeti yok, mein Herz, hepsi kapıları çarparak kapıyordu. Ne aksi- ha.metinden çıldırmış gibi Sofiya'nın 
havada uçuştu. Petro, kendisine doğru düzelecektir. Hele sen şu macar pra- tik 1 Anhen hiddetlendi, çünkü etek- mektubundan bahsetti. Çarevnanın 
koşan Lö For'u dirseği ile iterken kı· hından iç... likleri fena kolalanmıştı; onları yeni· emriyle ve onu iktidar mevkiine getir-
lıcını Şein'e ikinci defa isabet ettire- Petro sükünet buldu. Macar §.<irabı den ütüleyip kolalamak lazımdı. Anna mek maksadiyle manastır üzerine yü-
mcdi.... içti. Sonra p~-mağı ile Şcin'i tehdid yukarıda, perukası pudralı, fakat ya- rümüş olduklarını itiraf etti. Ovsei"-

- Seni de bütün albaylarım da kı- etti. Lö For' ıklaşmasını işaret e<ie- tak haliyle, yalnız arkasına bir tLWalct nin kardCfi Konetam:in, üçün<:ü işken-

Böyle olmakla beraber acının dille
rini çözdüğü kimseler pek azdı. St.re
liçler umumi planı gizli tutarak yalnız 
isyana iştiraklerini itiraf ediyorla.Ox. 
Ölüm tehdidinin bile ınağlub edeme· 

diğ1 bu inadda Petro kendine k:Kıx 

birikmiş olan bütün kini his etti. 
'Gecelerini hep işkence odalarmda 

geçiriyor, gündüzleri de mühend)sler· 
le, ustalarla birlikte i~lerle mqgul o-
luyor, kıtalarına geçid resmi yaptın
yordu. Akşama doğru Lo For'un veya 
her hangi bir elçinin, yahud yakınla· 

rından bir generalin evine gidip ye· 
meğini yiyordu. Saat dokuzu çalınca 

- müzik sesleri, gülüjdlleler, preos • 
Kayzerin şakaları arasında - dimdik, 

başı omuzları arasına çekilmiş, kalkı

yor, ziyafet salonunu terkediyor, ka· 

ranlık avludan ge~iyor, donmuı ve 

kaygan yollarda faytonla, buz gibi e· 

sen rüzgara karşı yüzünü bir örme at· 

kı ile korumağa salışarak, yanan odun 

yığınlarının halesi hasemiyle ta uzak-

!ardan neresi olduğu tahmin cdilebi· 
len Prcobrajenıs.ki'ye doğru gidiyor· 
du ..• 

(Sonu ..-ar.) 
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İspanyada harb 
vaziyeti 

Barselon, 18 (A.A.) - Franko kıta
ları dün Sierra Zudar ile Maratilla 
arasından diipnan arazisine hulul et
meğe muvaffak olmuılardır. Buna 
mukabil hilkümctçiler asilerin Nogue 
rieros Los Alfos ve Lcnaveya karşı 
yaptıkları taarruzları geri püskürt
mütlerdir. Hlikümet kıtaları bir mik
tar harb malzemesi iğtinam etmi,ler, 
bir kaç esir almıılardır. 

Dün hükümet kıtaları Çinas de Vil
ramanm şimalinde üç mevki zaptet
mişlerdir. 

Asi tayyareleri Krao mıntakasını 

Nutuktan lxırçalar 

Samsuna ayak 
bastığım zaman ... 

(Batı 1. inci sayfada ) 

Dost Yugoslavya Harbiye ve Bahriye Naz.ırı general Mariç, 
Genel Kurmay BCJ.fkanı Marqal Fevzi Çakmak ve general 

Kazun Ôzalp'la beraber 

bombardıman etmişlerdir. Nüfusça 
zayiat olup olmadığı henüz mal\ım de
ğildir. Maddi huarat miktarı daha 
teıbit edilmemittir. 

Frankiaıler Üerlivor 
Burgos, 17 (A.A.) - Franko kı-

Vaziyeti umumiyeyi tesbit için 
ordu cüzütamlartntn nerelerde ve ne 
halde olduğunu tasrih etmek isterim. 
Anadoluda, başlıca, iki ordu müfet
tişliği tesis olunmuştu. Mütarekeye 
dahil olur olmaz, lcıtaattn mubarib 
elradı terhis olunmuş, sillh ve cep
hanesi elinden alınmış, kıymeti har
biyeden mahrum bir takım kadrolar 
haline getirilmi§ti. 

Bu izahattan sonra manzarai 
umumiyeyi, daha dar bir çerçeve da
hiline alarak, seri ve sebil bir autette 

harbiye ve 
şehrimizde 

Dost Yugoslavya 
bahriye nazırı 

taları bu sabah Teruelin şimali prki
sinde kain Corbalon kaaabasını işgal 
etmi§lerdir. Bu kuvvetler ilerlemeğe 
devam etmektedir, 

men ve yunan ordulariyle teıriki meaa.i 
ederek bu pakbn esaaım teıkil eden 
ideali müdafaaya hazır bulunmalıdır ve 
daima da hazır bulunacaktır. 

Bay Bakan, 
Yeniden doğan Türkiye'nin modern 

Atatürk General Mariçi 
dün kabul buyurdular 

hükilmet merkezini ziyaret için vaki 
Çiftliğini gezmiş ve Ankara muhare- lutufkar davetinizi büyük bir memnu
besinin geçtiği sahayı tetkik etmiş- niyetle aldım. Filhakika bu ziyarette, 

( Başı ı. inci sayfada ) 

riç'i karşılamıı ve kendisine bir büket 
•erıniıtir. 

Bayan Mariçe başvekil namına da 
ayrıca bir bliket takdim edilrnittir. 

General Mariç, kendisini karfıla
Yan zevat ile selimlaşmıı. mızıka yu
goıiav ve türk milli marılarmı çal
dıktan sonra da ihtiram kıtasını tef
tiş etmiştir. 
Yugoılav ordu ve donanmasının 

büyük mümeaıili istasyonun iç ve dı
ıında toplanmı§ bulunan halkın al
lrıılarr araıından geçerek Bayan Ka
zıın Ozalp ile birlikte otomobile bin
~it ve Ankarapalasa gelmiştir. lkin
cı otomobilde Milli Müdafaa Vekili 
Kizım Ozalp ile Bayan Mariç, diğer 
?tomo~illerde de Albay Y evremov iç 
ıle mısafirlerimizin mihmandarları 
yer almış bulunuyorlardı. 

Yugoslavyanm Ankara elçisi Ace
moviç, Yugoalavyanın Ankara elçili
ği ataıemiliteri Domat ve Belgrad el-
t!iüi cıa ' n ra .,. afıç"i1~"'1~~d~lYı!
de olarak Ankaraya gelmişlerdir. 

Misafirlerimizin mihmandarlııkları
na Tuğgeneral Remzi Yiğitgtlden, Al
bay Mümtaz Ulusoy, yarbay Yuıuf 
Ziya Egeli, yüzbaşı Cemal Sancak ta
yin edilmit bulunmaktadır. Bayan 
Mümtaz Uluıoy da Bayan Mariç'in 
11lihmandarlığmı yapmaktadır. 

Yugoslav harbiye ve bahriye nazı· 
~ı general Mariç, ikametine hususi da
re aynlnuı bulunan Ankara Palasda 
kısa bir istirahati müteakip refakatin -
de bulunan zevat ve mihmandarları ile 
birlikte Çankaya'ya giderek defteri im
:lamıı, bundan sonra büyük erkanı 

arbiyede Marept Fevzi Çakmağı ve 

tir. size ebelanaıruzla ve Yugoslavya'ya 
Geceki ziya/et da silinmez bir hatıra bıraktıkları ika-

Akşam Milli Müdafaa Vekili Ka- metleri esnasında beni ziyarete davet 
zım Ozalp tarafından Ankara Palas- eden dostlanm ekselanı Fevzi Çakmak 
ta, general Mariç §erefine yüz kiti- ve eski bafvekil ekıelans İsmet İnönü 
lik bir ziyafet verilmi§tir. ile görüşmek için, mükemmel bir fır-

V ekiller heyeti Büyük Erkanı Har- aat görüyordum. 
biye ve Milli Müdafaa vekaletleri er- Memnuniyetim çok büyüktü. Hu _ 
kanı ile Yugoslavya sefiri ve sefaret ıusile ki, bana, yugoslav ordu.sunun 
erkanının, kara, deniz ve hava kuv- dost ve müttefik Türkiye cumhuriyeti 
vetlerimize mensub yüksek rütbeli orduıuna hararetli scllm ve tcmennile
subayların iştirak etmi§ bulundukla- rini phsen getirmek ve yeniden doğan 
rı bu ziyafeti bir resmi kabul takib Türkiyeyi ziyaret ederek türk milleti
etmiştir. nin geçirdiği en nazik zamanlarda ken
General Kazım iJzalp'ın nutku disini gösteren ve bugün de yeni Tür-

Milli Müdafaa Vekili General K1- kiye cumhuriyetinin bütün hayat saha
zım Özalp dün akpm Yucoalavya Har lannda te.&&hürde devam eden yüksek 
biye ve Bahriye nazırı general Mariç debiunın parlak eserini temqa eyle
terefine verdiği ziyafette &f&fıdaki ıneC huauaunda ötcdenberi bealedifim 
nutku söylcmittir: arzuyu tahakkuk ettirmek fırsatı:ru ve-

- Bay Bakan. riyQrdu. 
Dost ve müttefik Yugoelavyanın Umumt harbın eonunda, tlirk mille-

-...:;__.h .. ~ A .. vı,.. .. _,, A:a~ ı n:a . hı.ı_Piin Türki- ti uçurumun kenarında bulunuyora 
yeye oşgeıaınız, aemek oenım lÇın ~ .............. , ..... ... . 6 ... - • '4 .. J •'hı ... .._.
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huauai bir .zevktir. ona yarapn ifadesini Dibi Adamın 
Bu zevıkim çok büyüktür. Çünkü, fabsmda bulmuftUr. Kemal Atatürk 

Elmelansınu:ın bu nezaket ziyareti milletinin ruhunu ve çalan saatin ehe
bana, bütün türk orduıu namına ıizin miyetini anlamııtı. Evvela kılıciyle 
mümtaz §8hıınrzda kahraman mlktef i- Sakarya luyılarmda ve monra da Dum
kimiz Yugoelavyanın pnlı ordusunu lupmarda, ve nihayet kalemiyle de 24 
selamlamak fırsatını vermektedir. Temmuz 1923 de Lozanda tüI'k mille-

Bape.kilimiz ile arkada9ım Harici- tini kurtarmamıf mıydı? Kemal Ata
ye vekilinin Belgrada yaptıkları aeya- türk. enerji ile tahakkuk ~rdiii dl
hatin akabinde vuku bulan bu ziyaret, hiyane ialahatla müttehit ve kuvvetli 
Hükümet Reisimize müttefik memle- yeni bir Türkiyenin temelelrini atanı 
ketin güzel hükümet merkezinde ya- ve bu ıuretle ona hür ve terefli bir ha
pılan ıtabulün hararetli ve samimi kar- yatın, ıeri bir kalkınmanın ve parlak 
deşlik havasını burada sevinçle Zikret- terakkilerin zaruri 13rtlarını temin ey
mck ve devlet adamlarımızın her tc- lemi9tir. Yeni Türkiyenin büyük di
masında devamlı gayretlerimizin bir- ht yaradıcısı bununla da iktifa etme
leştiği sulh idealini ehemiyetle kaydey- mittir. Memleketinin sellmeti için 

hep beraber müşahede edelim: 
Muhasım devletler, osmanlı dev

let ve memleketine maddeten ve ma
nen tecaviiz halinde; imha ve taksi
me karar vermişler. Padişah ve hali
fe olan zat, hayat ve rahatını kurta
rabilecek çareden başka bir şey dü
şünmüyor. HükOmeti de aynı halde. 
Farkında olmadığı halde başsız kal
mış olan millet, zulmet ve müphemi-
yet içinde tecelliyata muntazır. Fe
laketin dehşet ve sik/etini idrake 
başlayanlar, bulunduk/art muhit ve 
hissedebildikleri tesirata göre çarei 
halis telakki ettikleri tedbirlere mü
tevessil ... Ordu, ismi var cismi yok 
bit halde. Kumandanlar ve sabitler; 
H arbı umuminin bunca mihnet w 
meşalckatleriyle yorgun, vatantn par
çalanmakta olduğunu görmekle dil
hun, gözleri önünde derinleşen ka
ranlık felaket uçurumu lcenarmda di
mağları çare, çarei halası aramakla 
meşgul ... 

Esas; türle milletinin hayysiyet
li ve ıerefli bir millet olarak yapma
sıdır. Bu esas ancak istiklali timma 
malikiyetle temin olunabilir. Ne ka
dar zengin ve müreffeh olursa olsun 
istiklalinden mahrum bir millet, be
ıeriyeti mütemeddine muvacehesin
de uşak olmak mevkiinden yüksek 
bir muameleye kesbi liyakat edemez. 

Ecnebi bir devletin himaye ve u
habetini kabul etmek insanlık evn
fından mahrumiyeti, iciz ve meske
neti itiraftan baıka bir şey delildir. 
Filbalcika bu derelceye dQpHtmlf o
lanlarrn isteyerek baılarına bir ecne
M .o{and.i e_etirmelerine ad4 ihtimal 
verilemez. 

Halbuki türkün haysiyet ve izzeti 
nefsi ve kabiliyeti çok yüksek ve bii
yüktür. Böyle bir millet esir yaşa
maktansa mahvolsun evlidır/ 

Binaenaleyh, ya istllclil ya alam! 
işte balası balcilcl isteyenlerin pa

rolası bu olacalctı. 
Bir in lt;in, bıı hrartn tatbikatın

da ademi muvaf/akiyete duçar ola
cağını farzedelim! ne olacaktı? Esa
ret! 

Sonra; osmanlı hanedan ve sal
tanatımn idamesine çalışmak, · elbet
te, türle milJetine karşı en büyalc fe
nalığı işlemekti. Çünkü her türlii fe-

Hanıidiyenin 
• • 

zıyareti 

Türk - bulgar dosflulunun 
tazelenmesine Yesile oldu . 
Varna, 18 (A.A.) - Haınidiyenin 

Varnayı ziyareti bulgar ordu ve bah
riyesi ve halk tarafından büyük bir 
memnuniyet ve samimiyetle karşılan
mıı ve rıhtımda bilyük bir halk kütle
ıi zırhlımızı allka ile temaşa eylemi§
tir. 

Bulgar kumandan Amirali tarafın

dan verilen ziyafette pek do.tane nu
tuklar teati edilmif ve iki memleket 
ordu ve donanmaları arasındaki dost
luk tebarüz ettirilerek miltekabilen 
samimi temennilerde bulunulmuştur. 

Ziyaretin ikinci günü meçhul as
ker abidesine maiyetinde müsellah bir 
kıtamız bulunduğu halde Hamidiye 
komutanı tarafından merasimi mah
susa ile bir çelenk konulmuıtur. 

Bu akıam belediye tarafından bir 
ziyafet ve yarın ak§8111 da Sofya elçi
miz tarafından büyük bir ıuvare veri
lecek geminin hareket gilnilnde gilver 
teıinde bir çay ziyafeti tertib edile
cektir. 
Bu ziyaretin bıraktığı umum! intiba, 
iki memleket arasındaki dostluğun 

tuelerunesine iyi bir ve.sile teıkil et
tiii merkezindedir. 

İstanbul·. Edirne 
İstanbul 

bisiklet yar11lar1 
İstanbul, 18 (A.A.) - lıtanbul -

Edirne - lstanbul bisiklet yarı§ı ko
miteıinden tebliğ edJlmittir: 

1. - İltanbul - Edime, Edime -
lıtanbul olmak üzere iki etap olarak 
480 kilometrelik bir yarıı tertib edil
miıtir. 

Z - Yarıp 19.5.938 JerJCmbe günfl aa 
bah aaat 7.30 da Taksim cumhuriyet 
anıtı tinünden batlanacak ve aynı gün 
Edlmeye Y&rılacaktır. 

3. - Yanf&, Ankaradan 8, Elki§e
hirden 7, Kocacli'dcn 7, lstanbuldan 
5, Edimeden 3, l:mıirden 4 ve Konya
dan bir koıucu olmak üzere 31 bisik
letçi iıtirik edecektir. 

4. - 21·5-!>38 cumartesi pnU 1abah 
... t 7.30 da Edirneden hareket edi
lecek •e aynı cUrı latanbula dönWe
cektir. 

5. - Yarrım bitlrlt yeri Topkapı
dadır. 

6 - Kotuda Edimeye birinci ola
rak giren ve Edimeden lıtanbula bi
rinci olarak giren kötuculara birer bi
siklet hediye edilecektir. 

Mütehassıs 
• • 

yetıştırme 

ücretleri 
Ankara. 18 (A.A.) - lktiaad "9-

kiletinden tebliğ edilmiftir : 

Hususi veya sermayesinde devlet 
iştiraki bulunan veya devlet aerma
yeıiyle kurulan imtiyazlı veya imti
yazsız bilumum sınat milesscselerle 
sigorta şirketleri kullandıkları ecne
bi mütehassıslar için 3293 numaralı 
kanunun neşri tarihi olan 4-1-1938 ta
'rihinden itibaren mütehassıs yetiıtir
me ücreti tediyesiyle mıikelleftirler. 
Yukarıda ismi geçen kanunun birin 

ci maddesi mucibince neıredilen 5 -
5 1938 tarihli kararnameye göre bu 
müeuesclerde ı den 5 e kadar kulla
nılacak mütehusı.slar için 50 şer, si
gorta' mütehassısları için 75 er ve 6 
dan 20 ye kadar mütehassıslar için 10 
ar 21 den yukarı müteha&1ıslar için de 
5 er aylık ücret tediye olunacak ve 
bu ücreter her altı ayda bir peşinen 
hazineye yatırılacaktır. 

Ucretlerini vaktinde hazineye ya
tırmıyan müeHeıelerden, tediyeaiyle 
mükellef oldukları miktar yüzde 20 
fazlasiyle tahsil ounaca.ktır. 
Altı aydan az müddetle kullanılacak 

mütehauıslar için de bunların yal
nız kullanıldıkları aylara aid olan ÜC· 

retler peıinen alınacaktır. 

Alakadarların, 11nat müene8Clerin 
bulundukları mahallerdeki en büyük 
mülkiye amirine bir an evvel müra
caat ederek kararnamede yazılı müte
hanıı yetittinne ücretlerini mahalli 
hasııs yetiıtirme ücretlerini maballl 
maliye idarelerine tediye etmeleri ve 
mukabilinde alacakları makbuz llmti· 
haberlerinin muıaddak birer suretle
rini iktisad veklletine göndermeleri 
lazım gelmektedir. 

GDmrDklerdeki İtalyan 
menşeli mallar 

Haber aldıfmuza göre tilrk - ital
yan ticaret anlapDMında ~pılan ~ 
diller ile gümrüklerde bulunan ban İ
talyan mcnıeli mallann çzkanlmaaı te
min cdilmit bulunmaktadır. 

Bugün türk 
milletinin Atatürk 

bayramıdır 
( Bap ı. inci .aayfada t) 

ıine çekilecek olan bayrağımızı sclAm
lıyacaklardır. Bundan sonra Dahiliye 
vekili ve Cumhuriyet Halk partiıi ge
nel sekreteri B. Şükrü Kaya tarafın
dan bütün Türkiye için tören açıltf 
nutku verilecektir. Bundan sonra bü
tün millet, Ulu Atatiirke ebedi bağlı
lık andı içecektir. ~ '!'~afaa •eklletinde de Khım 

p ı yaret etıniıtir 
Gerek bUyUk · 

rek ınilıt Üıdaf erkinı harbiye ve ge-
gidişlerin~e :• ~ekaletine geliı ve 
rasim yapıhru mtı tarıleyhe 'askeri me-

vaktile kanlı muharebeler esnasında lemek gibi bana zevkli bir vazifeyi il-
ham etmektedir. yaptığı gibi sulh esnasında da'inkı-

Kadehimi, Yugoslavya kıralı Ma- lapçı hamlesinin muazzam kudretiyle 
jeıte Piyerin şerefine, Naip Alteı çalışmakta devam ediyor. 

dakarlığı sar/ederek istik/ilini temin 
etse de, saltanat devam ettiği takdir
de, bu istiklale müemmen nazariyle 
bakılamazdı. Artık, vatanla, milletle 
hiç bir alakai vicdaniye ve fikriyesi 
kalmamış bir sürü mecaninin, devlet 
ve millet istiklal ve haysiyetinin mu
halrzı mevkiinde bulundurulması na
stl tecviz olunabilirdi? 

7 - İki etap'ın zaman itibariyle 
birinci olan kO§ucmu ile ayrıca birin
ci gelecek takıma birer kupa hediye e
dilecektir. 

8 - Takımlar dCSrder kiti olarak 
teıkil edilmit olup bunlann ilk üçü tas
nife dahil olacaktır. 

Bundan sonra kız ve erkek talebeler 
beden hareketleri yapacaklardır. 

l r. 
General Mari 

ye vekaletinde h ;,.b~ndan ıonra harici-
Ril!til Araı'ı ve.., cıye vekili Tevfik 
de başvekil Celal B •ıvekalet dairesinde 
tir. ayar'ı ziyaret etrniş-

Bqvekil Celil Ba ar .. .. A 

nı Harbiye Reisi M y ' Buyük Erka-
mak, Millt MUdafa:r~~~rFe~zi Çak
alp ve Hariciye Vekili T 1 ~azım Öz
Aras Ankara Palasa 'd evfık Rüştil 
yarette bulunmuşlard gı erek iadei zi -

ır. 

Ankara, 18 (A.A.) _ .. 
Atatürk bugün saat 15 d ~ısıcumhur 
harbiye ve bahriye na e ugoslavya 

. . zın orgen 1 Ekselans Manç'ı kabul b era 
ve uzun müddet nezdlerin udyurmuşlar 

e alıkoy 
muşlardır. · 

Bu mülakatta Mareşal Fe . 
mak, Milli Müdafaa Vekili vzGı Çak
" A Ö 1 H . . eneral 
nazım za p ve ancıye Vekili D 
~or Tevfik Rü~tü Aras hazır b 

1
°k -

1 d 
u un-,,u., ar ır. 

Bayan Mariı/in ziyaretleri 
Yugoslavya Harbiye ve Bah . 

"'' . B rıye '~azırının refıkası ayan Mariç dü 
·~ n 

ogleden sonra Bayan Fevzi Çakına~ 
ve Bayan Kazım Ozalp'ı ziyaret c~~ 
rniı ve kendilerine iadei ziyaret o
lunmu§tur. 

Bayan Mariç öğleden ıonra ıaat 
3,30 da Bayan Kazım Ozalp ve mih-
mandarı Bayan Mümtaz Ulusoy ile 
birlikte Gazi ve lsmet İnönü Enıti
tillerini gezmiştir. 

hte bu ıuretledir ki, eski osmanlı 
Prena Polün ve muhterem niyabet T 

meclisi adlarının ııhatine, ıizin, Bay imparatorluğunun harabeleri üzerınce 
·General, ve huzuru ile bizi bilhassa yeniden canlanan ve gençleten, haya
sevindiren Bayan Mariç'in fahsi ıaa- tiyetle dolu yeni Türkıye cumhuriye
detinize kaldırır ve mütrtefik uil yu- ti yükselmi~tir. Büyük milli daniroi 
goslav milletinin refah ve saadetine ve Ekselans Kemal Atatürk'ün yüksek 

deha ve azimkir eliyle ıevk ve id&rtkahraman ordusunun şan ve terefine 
edilen, ve bunda Ekselansınızın da da-

içerim.,, . d l 
bil bulunduğu parlak ıneaai arka af a-

General Mariç'in nutku 
Yugoslavya Harbiye Ye Bahriye 

Nazırı general Mariç, Milli Müdafaa 
Vekili general Ozalp'ın ·nutkuna a
şağıdaki cevabı vermiştir: 

.. _ Bay Bakan, 

Bana hitab eden samimi sözleriniz
den pek ziyade mütehassis oldum. 
Size her şeyden evvel bunun için en 
hararetli teşekkürlerde bulunmak is
terim. Keza, memleketinizde ve külrü 
met merkeznizde hakkımda gösteri
len samimi misafirperverlikten dola -
yı tükranlarımı arzeylerim. 

Ordumuz hakkındaki cemilekar 
takdirleriniz benim için bilhassa kıy
metlidir. Çünkü, ekıelanıınızdan, 

doıt ve müttefik bir ordunun müm
taz mümessilinden, büyük devlet a
damından ve şanlı ukerden ıelniek
tedir. 

Filhakika Yugoslavya kıralbiı kuv
vetine ve milli müdafaasına hususi 
bir itina göıtermektedir. Maamafih 
bunu, herhangi bir kimseyi tehdid ve
ya .tahrik etmek için değil, fakat mil
~etıne müteaddid ıahalarda engelsiz 
1 lı:' n ıtaf ve telcimül etmek, refahını 
a;tırrnak ve taahhüdlerini yerine ge
~ı~k· imkinını vermek ıuretiyle 

n~ı11ne liyık ve muslihane hayatı 
temın eylemek için yapmaktadır. 

rı kütlesinin yardımı dokunan Türki
ye. 

Bugün mümtaz şeflerin idaresi a!
tın.da, mükemmel talim gormüş ve teç
hız oJunmuş ordunuzu, onun yuksek 
manevıyatını ve par!a.k ananelerini 
&ormek, tahakkuk eturilen muazzam 
terakkileri muşa.hede etmek içın kafi
dir. Bu terakkiler yalnız dıkkat ve ta
zim uyandırmıyor, aynı zamanda da en 
yüksek hayranlıldara da liyik bulunu
yor. 

Bütün bunlar her iyi niyet sahibi 
adamın ve aleUıuıua bır do.at ve mütte
filrin yüre~ını açacak ve onu ıevındire· 
cek §eyleruır. ışte ben de seviniyorum 
ve dost ve müttefik türk milletinin te -
rakkilerini derin bir alaka ile memnu -
niyetle takib eden, dost ve müttefik 
türk, romen, yunan ve yugoslav millet
lerinin mÜ§terek, ahenkli ve müreffeh 
hayatlarının kati zaruretlerine iıtinad 
eden Balkan paktının, ruhuna samimi -
yetle sadık bulunan yugotlav milleti de 
benimle beraber seviniyor. 

Hi~ifet vaziyetine gelince, ilim ve 
f~n?ın nurlara müstağrak kıldığı ha
k!kı .me~eniyet fıleminde gülünç te
lakkı edılmekten baıka bir mevzuu 
kalmışmıydı? 

Türk ana yurduna ve türkün is
tik/Mine tecavüz edenler kimler o
lursa olsun onlara bütün milletçe 
müsellehan mukabele ve onlarla mü
ca~e~e eylemek icab ediyordu. Bu 
muhım kararın bütün icabat ve zaru
riyatınr ilk gününde izhar ve ifade 
etmek elbette musib olamazdı. Tatbi
katı, bir takım safhalara ayırmak ve 
vekayi ve hadisattan istifade ederek 
milletin hissiyat ve efkinnr izhar ey
lemek ve kademe kademe yürüyerek 
hed.efe vasıl olmağa çalışmak lazım 
gelıyordu. Nitekim öyle olmuıtur. 
Ancak dokuz senelik ela/ ve icraatı
mız bir silsilei mantıkiye ile mütalea 
olu?ursa, ille ıanden, buglJne kadar 
takıb ettiğimiz istikameti umumiye
nln ilk karartn çizdiği hattan oe te
veccüh eylediği hedeften asli inhiraf 
eylememiş olduğu kendiliğinden te
barüz eder. 

B. Melaksasın bir nutku 
Atina, 18 (A.A.) - Baıvekil Me

taksaa Langadia'da söylediği bir nu • 
tukta ezcümle demiştir Jd: 

Takımların dııında kalan koıucu
lar, ferd olarak derece alırlar. 

9 - Yarıı birincileri hediyelerini, 
21-5-938 cumartesi günü akşam ıaat 
18 de Takıim stadyomunda alacaklar
lardır. 

Halkevinde konferans 
Ankara Hallcevi Baılcanlığından : 

19/ 5/ 1938 perıembe günü saat 18 de 
latanbul Universiteıi doçentlerinden 
Orhan Arsal tarafından bir konferans 
verilecektir. Bu konferansın mevzuu 
devletin tarifi hakkındadır. Konfe
rana serbesttir. 

Belediyeler imar heyeti 
Belediyeler imar heyeti, dün iç ha 

~·~!~k müıteprı B. Sabri Çıtak'ın re
ıılıgınde toplanmıştır. Heyet ıehir 
ve kasabalarımızın tiugünkü hartaları 
nın fotoğrametriden istifade suretiy
le yapılması hakkındaki teklifleri 
tetkik ve müzakere etmiıtir. 

B. Spaıkın proarımı 
Brüksel, 18 (A.A.) - Baıvekil 

Spuk bugün parllmentoda yaptıfı be
yanatta eski toayal ideallerine sadık 
kaldılmı 11e fakat anıl mücadelesini 
kabul edemlycceifn\ saylemit buıün 
Belçlkadald parl&mmto rejiminin va -
han mabaurlan bwunduiunu kaydet-

Tören radyo ile nefredilecek ve sta
dyoma gelemiyenler, töreni yakından 
takib etmek fırsatını elde edecekler
dir. 

Amerikada hava 

manevralar1 bitti 
Nevyork, 18 (A.A.) - Amerikanın 

sanayi fehirlerini müdafaa etmek için 
yapılan ve 12 mayıstan beri devam et
mekte olan mühim hava manevraları 
Nevyork'a 40 kilometre kadar mesafe
de ve birçok mühim tayyare fabrikala
rını muhtevi bulunan fanningdal ka
sabasına kartı yapılan bir hava taarru
zu ile hitama ermittir. 

Ankara Borsası 
18.5.1938 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Parıı 
Milano 
Brukael 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prac 
Madrid 
Berlın 
Varıova 
Budapeıte 
Bukreı 
Belcrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokbolm 

6.30 6.27 
0.7811587 0.7811 

28.20 28.335 
14.9762 15.0475 
4.684 4.7065 

86.746 87.161 
3.4575 3.474 

63.5714 63.8755 
1.425 1.432 

21.619 22.7275 
13.01511 l3.o71 

1.964 1.9725 
4.181 4.201 
3.9682 U872 

105.873 106.3795 
34.603 34.7687 
2.725 2.737!1 

23.955 23.84 
3.0717 3.0934 

ESHAM VE TAHViLAT 

General .Mariç'in ziyaretleri 
Korgeneral Mariç de dün öğleden 

sonra İsmet İnönü'nü köşklerinde zi
yaret etmişlerdir. 

General Mariç diln öğle yemeğini 
hususi ıurette Ankarapalaa'ta yemi! 
akşanı üzeri Çubuk Barajını, Orman 

Bu aebebledir ki, Yugoslavya ordu • 
Mı Balkan ~ istihdaf ettiii yüce 
gayelere halisane " fedalclrhlda im • 
met etmeye ve dost•• müttefik tiirk na· 

Hakkımdaki lutufkir ıözlerinisden 
ve parlak kahulilnllzden dolayı size, a
ziz mealekdqıma, bir kerre daha te • 
ıekkür eder, kadehimi Reisicumhur Ek 
ıelins Kemal Atatürk'ün saadet ve 
IIhatine, cumhuriyetin, un türk mille
tinin ve ordusunun refahına kaldınr ve 
ekselansınızın ve nazile: Bayan Özalpın 
sıhatine içerim. 

'' - Aıkerlikçe kuvvetli bir Yuna
nistan istiyoruz. Biz sulhçu bir millet 

olduğumuzdan makaadmm fütuhatta 

bulunmak değil topraklanmuın emni • 

yetini garanti altına almaktır. Devletin 

blltUn ihtiyaçları elJlbJarvna ihtiyacı a. 
ntbıdc sllinlr. 

tikten sonra nazırlann ve parlimento 19.110 19.80 
azbının meıuliyetaizlifine bir nihayet ,. 1 19.8<f eıi°/9.6 7 5 

1933 türk borcu I 

General Mariç nutkunu bitirdikten 
sonra "çok yqa" diyerek kadehini kal
<llrmıı ve çok alkı,tlanmııı&r. 

Yermek demek olan bir t>toriter demok- (Vadeli) 

=·=~~rmlk um1nc1e oldulunu \.._.,.._C._M-er-kea_b_ank_a_•ı_9_ı_.so __ ııı_.so_.....J 



Ankara Belediyesi 

Bir daktilo memuru ahnacak 
Ankara Belediyeai lmar Müdür

lüğünden : 
İmar müdürlüğünde münhal bulu-

nan 75 lira ücretli daktiloluğa musa
baka ile bir memur alınacaktır. İm
tihan 25 - mayıs - 938 çarşamba günü 
saat 10 da müdürlük binasında yapıla
caktır. Taliplerin evrakı müsbiteleriy
le mezkur müdürlüğe müracaatlerı. 

(1512) 3109 

Kire~ depoları sahiplerinin 
nazan dikkatine 

Ankara Belediyesinden: 
Şehir dahilindeki kireç depolarının 

gerek satış ve gerekse nakil, doldurma 
ve boşaltma ameliyesi sıhhati umumi -
yeyi ihlal ettiğinden badema bu gibi 
malzemenin ancak odun ve kömür de -
poları mıntakalarında satışına müsaa -
de edilecektir. Şehir içinde mevcut sa -
tı§ yerleri l - birinci teşrin - 938 tari -
hinde kapatılacaktır. Bunun için ali -
kadarların şimdiden ona göre tedbir al: 
malarını ve yeni nakledileceklerı 

yerler için de müsaade almaları ilan 
olunur. (1511) 3018 

Arsa satılacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Plan icabı olarak Yenişehirde 

1152 ada 29 parselde bulunan 168 met
re murabbaı arsaya ilavesi icap eden 
180 metre murabbaı belediye malı ar
la on beş gün müddetle açık artırma
ya konulmuttur. 

2 - Muhammen bedeli 720 liradn . 
3- Muvakkat teminatı (54) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle-

rin hergün yazı işleri ve isteklilerin 
de 31 mayıs 1938 salı günü saat on !:>u
çukta belediye encümenine müracaat-
tan (1514) 3044 

Dükkôn pazarhğı 
Ankara Belediyesinden : 
Halde mevcut 27, 28, 37, 47, 49, 65; 

Samanpazarında 26/ l, 2412, 22/ 3 ve At
pazarında 116/ 120, 24/ 23; Saraçlarda 
38 numaralı dükkanlara iBtekli çıkma
dığından 24 mayıs 1938 salı günü saat 
on buçukta belediye encümeninde pa
zarlıkla verileceğinden isteklilerin 
müracaatları. (1520) 3047 

Madde: 5 - Müştemilat binaları i
kametgah olarak kullanılama2 ve bu 
tarzda kullanılabilecek müştemilat in
şasına izin verilemez. AlelUmum müş
temilat binalarının pencere tabanları
nın dötemeden itibaern enaz 1.40 met
re yükseklikte olması, dıt kapılarının 
bahçeye açılır kanat şeklinde veya yu
karı sürülür üstor biçimind~ yapılma
sı mecburidir. 

Madde: 6 - Müştemilat binalarının 
yükseklikleri 2.50 metreyi geçemez. 
Bu irtifa mÜJ.temilatın yapılacağı yer
deki toprak seviyesinden itibaren sa
çağa kadar ve etrafı kargir korkuluklu 
çatılarda korkuluğun üstüne kada• o
lan mesafedir. Üzeri teras olarak kul
lanılmak istenilen müştemiıcitm teıa
sası etrafına demir parmaklık yapıla· 
bilir. Kargir baba yapılmamak şartiy
le işbu demir parmaklık 2.50 metrelik 
irtifadan hariç tutulur. Bu terasların 
çamaşır kurutmak için istimali takch 
rinde münasib mesafelerle korkuluğa 
merbut demir direkler yapılab•lir. Te
rasaya çıkmak için 12 basam'lgı teca
vüz etmemek ve azami 75 s.ın.im ge
nişliğinde olmak üzere harıçt~.1 hafit 
bir demir merdiven yapılmasına müsa
ade olunur. 

Madde: 7 - Arsaları so~aga naza
ran çok yüksekte veya çok: alçakta !.a
lan veya her ne suretle olursa olsun 
fazla arızalı veya dalgalı olmasmdar 
naşi bir fevkaladelik arz eden ar~lar · 
<laki müştemilat binalannın ycıpum.ı
sına ızin veriHp verilmerr.esı ·ıe bun
ların şekil ve ebadı ıdare !ıcy~ tinin 
kararına bağlıdır. 

Madde: 8 -Ankara lehri imar hu· 
dudu dahilindeki binaları'l '.>cihçele
rinde hayvan ahırları yapılnıa!.ı mC"•1-
nudur. Ancak sayfiye mıntak2'armC.:a
ki evlerin vasi bahçeı<!ri -la ·.,ılinde bu 
gibi müştemilatın inşası içi.n ?.rsar.m 
hususi vaziyeti nazarı ~ikkatc almJ
rak her defasında ima· HJ Ar'! ııeyeti 
karariyle müsaade olur.abi!u. 

(1524) 3051 

Yapılacak bina derinlikleri 

hakkında 

kati şekli imar müdürlüğünce yerine 
göre tesbit olunur. 

8 - Sokak istikametine nazaran 
S metreden daha geride yapılması 

imarca tensip edilen binalardaki ar
ka bahçe derinliği; bu derinlik için 
tayin edilen hadden ön bahçenin 5 
metreden farkı çıkarılmak suretiyle 
tesbit olunur. 

9 - Her ne suretle olursa olsun 
arka cephenin en çıkıntılı noktası 

komşu hududuna üç metreden fazla 
yaklaşamaz. 

10 - Mesken olarak yapılan hu
susi binalardan gayri binaların de
rinliği binanın tahsis edileceği mak
sada ve fenni icablara göre imar mü
dürlüğünce ayrı ayrı tesbit olunur. 

(1525) 3052 

Yapılacak bina 
irtifaları hakkında 
Ankara Belediyeai lmar Müdür

lüğünden : 
Bundan böyle Ankarada yapılacak 

binaların irtifalarının aşağıdaki e
saslara göre tesbiti 2-5-938 tarih ve 
2/ 8674 No :lu kararname iktizası.n

dandır. 

1 - Bina irtifaları binanın mebni 
olacağı mevkiin ehemiyet ve husu
siyetine ve yolun genişliğine ve o mev 
ki için tesbit olunacak kat adedine 
göre tayin olunur. 

Binaenaleyh: 
Bir kat bina yapılacak yerlerde ir

tifa 3,50 metre. 
İki kat bina yapılacak yerlerde 

irtifa 6.50 metre. 
Üç katlı bina yapılacak yerlerde 

irtifa 9,50 metre. 
Dört katlı bina yapılacak yerlerde 

irtifa 12.50 metre 
Beş katlı bina yapılacak yerlerde 

irtifa 15.50 metredir. 
Bu irtifalar yolun yüksek tarafın

daki bina kenarı hizasına müsadif 
yaya kaldırımı seviyesinden itibaren 
saçak üstüne ve aaçaksız binalarda 
atika divarı üatüne kadar olan faku
li mesafedir. 

veya bir kaç bititik binada da aynı se
viyede devam etmek üzere müteakib 
bina irtifaları btr hadde kadar tez
yid edilir. Bu tezayüd haddi yolun 
meyline, mahalli vaziyete ve mimari 
icablara göre arada bir kademe tetki
li suretiyle tahdid olunur. 

4 - Alelumum binalarda, binanın 
bulunduğu mevki için teıbit edilmiş 
olan adetten fazla iakan katı veya 
birden fazla bodrum katı yapılamaz. 
Fazla meyilli yollara müaadif blok
larda mimari icablar hesabiyle bina 
üzerinde kademe tetkilinden dolayı 
hasıl olabilecek yarım katlar bu ka
yıttan müstesnadır. 

S - Bir blok veya ikiz evi teşkil 
eden binaların yukarıdaki esaslara 
göre tayin edilecek tam irtifaa göre 
yapılması mecburidir. Ancak ikiz ev 
veya bloku teşkil eden binalardan bi
si inta edilmiş bulunursa bu ikiz ev 
veya bloktaki diğer binalara inta e
dilmiş olan binanı.n aaçak veya atika 
divarına göre irtifa verilir. 

6 - Münferid binaların tayin edi
len kat adedinden muvakkaten bir 
kat noksaniyle inşaasma müsaade e
dilebileceği gibi münferid binaların 
iki tarafındaki binalarla olan mimari 
ahengini de bozmamak şartiyle o 
mevki için tayin edilen irtifadan bir 
metreye kadar daha noksan irtifada 
inpata müsaade edilebilir. 

7 - Zemini yol seviyesinden faz
la alçak veya fazla yüksek olan arsa
larda yapılacak binalrın irtifaı, İmar 
müdürlüğünce mevkiinin vaziyeti ve 
hususiyetine göre ayrı ayrı teıbit o
lunur. (1523) 3050 

Gözlerinizi 
Bozmamak ve az para vermek 

iaterseniz 
2 - Köte başına müsadif münfe

rid binalarda verilecek irtifa, binayı 
Ankara Belediyeai lmar Müdür- ihata eden yolların en genişine göre Gözlüklerinizi fenni göz-

lüiünden : ve bu yolların aynı genişlikte bulun- lükçü SELAMI GÖRDO-

f 'd ması halinde seviyesi en alçak olan REN den temin ediniz. Avnı Ankarada yapılacak mün erı veya J 

blok binaların derinliklerinin bundan yola göre tayin olunur. zamanda her cinı saat aatı9 
böyle aşağıdaki esaslara göre tesbiti 3 - Bloklara ve ikiz evlere veri- ve tamirab da ucuz ve temi-
218675 No: ve 2/ 5/ 938 tarihli karar- lecek irtifa esas cepheye müaadif natlı olarak yapılır. 
name iktizasındandır. yola göre tayin olunur. Yol meyilli Anafartalar caddesi Çiftlik 

1 _ Münferid inpat tarzı tesbit olduğu takdirde yolun yüksek tara- mafazaaı karfıımda No. 7 
~ed~i~le~n~r15·~~~· ~,.t~~~· ~~Nıl\ ~~ A3le .1ı.~_!c bafı~ı teşkil edecek ~1tnıM~il'lıltll• Mll1. fffl~ ••. lw~-

e bu irtifaa göre hasıl olacak saçak ve-
Haffl lılili n*1ati1eleri 

Ankara Belediyesinden : 
Hafta tatili ruhsatiyelerinin 31.5.938 

tarihinde müddetleri hitam bulacağın
dan şimdiden ruhsatiyele~in ~ebdiline 
baılanmıştır. Eski ruhsatıyesı ~lanl~
rın bir istida ile Ankara beledıye rı
yuetine müracaatla ruhaatiyelerini 
tebdil ettirmeleri ilan olunur. (1522) 

3049 

Binalarda yapılacaK müıtemilita 

ait talimatname 
Ankara Belecliyeai imar Müdür

lüiünden : 
Ankara imar hududu dahilindeki bi

nalarda yapılacak müştemilata aid o
lup 2.5.938 tarih ve 2/ 8673 No.lu karar
name ile yüksek tasdika iktiran eden 
talimatname aşağıya dercedilmiştir . 

Madde: 1 - İmar müdürlüğünün 
müsaadesıyle yapılmış olan bir bina
da, yeniden müştemil~t inş~sına, il~ve, 
tadil veya esaslı tamırata ızın verııe· 
bilmek için o binanın imar mevzuuatı
na uygun olarak yapılmış bulunm.~sı 
ve belediyece iskan raporunun verıl· 
miş olması lazımdır. 

Madde: 2 - Her binanın odunluk, 
kömürlük, mutbah ve çamaşırlık ~ibi 
hakıkı bir ihtıyaç mukabili olan müş
temilat kısımlarının binanın esas sak~
fı altında ve mesela bodrumda tesia e
dilmesi lazımdır. Ancak münferit ve
ya ikiz binalarda bi~ harıcınde yapı.~
masına zaruret hasıl olan odunluk, kO· 

mürllik ve çamaşırlık gibi k.sımlaı 
münferid veya blok binaların bOdrum. 
larında tesisine imkan bulunma}'a!l 
garaj ve ser gıbi müştemılatn. a.ka 
bahçelerde yapılması caızaiı. ~ınaııın 
imarca musaddak prrıjeı.ıne 6ore; ~a
kafı altında kafi yer ayrılmış 0:~r 
müttemilatı içın bahçede ayrıca m~~· 
temilat binası yaptırılmasına ve henu." 
binası yapılmamış olan parseller d~~ı
linde müştemilat binası ınşasına ızın 
verilemez. 

Madde: 3 - İkinci maddeye göre 
izin verilebilecek müştemilat binö.irı 
arsanın sokağa mukabil olan arka dı
lına muvazi ve bu dıla bitişık olarak 
yapılacak ve kötelerdeki arsalarda ise 
her iki sokağa amud olan dıhların btr
leştiği köşeye inşa edilecektıı. 

Madde: 4 - Müştemilatın uzunlu
ğu arka bahçe dıhnın yarısından fazla 
olamıyacağı gibi azami tutu dıştan dı
f& 8 ve azami genişliği 5 metreyi te;a
vüz edemez. Esas bina ile kirgir müş
temilat araanda enaz 3 metre mesafe
nin boş bırakılması mecburidir. 

etmek üzere qağıdaki 
tayin olunur. 

A = S,OO + D+B 
B =3,00 + 0,15H/ D-12,00 / 

2 _ Blok inıaat tarzı tesbit edilen 
yerlerde. bina derinlikleri 10 metre 
ile 15 m~tre arasında olmak üzere 
aıağıdaki formüller tatbik olunur. 

A=5,00+D+B 
B=3,00+0,15H/ D-10/ • 
Bu formüllerde A parsel, vasatı 

derinliğini, B arka bahçe vasati ?e
rinliğini, D bina derinliğini, H hına 
irtifaını gösterir. . 

3 _ Köşe başında olup da üzerıne 
münferid bina yapılacak olan . ar.sa
larda arsanın uzun olan cephesı, hına 
cephesi ad ve itibar olunur. 

4 _ İkiz evler blok ahkamına ta-

bidir. . rk 
5 _ Münferid binalardaki derın 1 

binanın ön ve arkasındaki en çıkıntı-
d . Buna 1ı hatları arasındaki mesafe ır. 

ilaveten arkada üstü açık veya porta-
fo balkon yapılabilir. . 

6 _ Bloklar için tayin edılen de-
rinlik esas derinlik olup arkada ko~
şu hududlarından ikişer metre çekıl
dikten sonra daha bir buçuk n:ıetreye 
kadar derinliğin tetyidi caizdır. Bu 
bir buçuk metrelik çıkıntıda k~p~lı 
veya açık balkon payları da dahıldır. 

7 - Bir bloku teşkil eden evle~d~n 
birisi için tayin edilen asıl derınhk 
her ne olursa olsun bitişiğinde yapıl
mış veya yapılacak binaların asıl ~e
rinliklerinden farklı olduğu takdır
de komşu binaların derinliğ~ na~a~ı 
dikkate alınarak onlarla mımarı a
henk dairesinde ittihadı, komşu hu
dudlarından ikişer metre mesafe da
hilinde temin olunur. Bu ittihadın 

Y EN İ 
'BU GECE 

ya atika divarı seviyesi müteakib bir 

Yeni Bttyttk Millet Meclisi 

sahası İçin istimlak 
l:Jeher m2 

Ada .l:"ar .. ~l 1.tikdarı me. kıymeti Yekiın Sahibi 
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3 L. 
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4 L. 

3 L. 

2,50 K. 

2 L. 

2 L. 

2 L. 
2 L. 
2 L. 

11496 

9243 

Mehmet Hüarev, Fatma Sabi-
ha, Bedia, Ziya, Ayşe Samiha. 
Tevfik oflu Tevfik oğlu Na-
mık. 

Bina 
10032+14000 Mehmet Emin oğlu Hü

seyin Alim 
5130 Mehmet Emin oğlu Nail Öz

gen. 
18145 lsmail Sabuncu Gireson say

lavı. 

1838 

1838 

1838 
1838 
3722 

Mehmet Hullısi oğlu Omer 
Lütfi. 
İsmail kızı Ayte, Sıddıka On
kan. 

" " .. " 
İbrahim kızı Ayte Rasime. 
2/ 8 Feride 3/ 8 zerden altı his 
se Mehmet Hulusi oğlu Ö-
mer Lütfi ve Aşir kızı Sabiha. 

Yukarda ada parsel mikdar ve sahihlerinin isimleri yazılı Ay~ancı me~
kiinde ve yeni Büyük Millet Meclisi sahasın~ tesadüf eden ar.azı v~ ~v hı
zalarında gösterilen bedellerle Menafii umumıye kararına tevfıkan ıstım~ak 
edilecektir. Bu yerlerin haritası Belediye Kap~s~na ve istiml~k yerlerı~e 
asılmıştır. Bu bedele razı olanların muamelelerını yaptırmak u~.er~ Beledı
yeye müracaatlar· ve razı olmıyanların da 27 m~yıs 1~38 ~uma gunü ak~ı
na kadar itirazlarını gösterir istidalarını beledıye reısligine vermelerı ılan 
olunur. 

Sİ NEMALAR HALK 
BUGON BU GECE 

Büyük a:ın. •• eyecan ve ıntıras iuhıı 
........... 

Aşic - Neş'e - Heyecan ve güzellik filmi -- -
KIZIL İZDİVAÇ 

Bat rolde: MARLEN DlETRlCH 
Gündüz: 2,45 - 4,45 - 6,45 seanslarında 

GONOL AVCISI 
Programa ilaveten: Baıvekil Celil 
Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras'ın 
Belgrad seyahati mufassal intibaları 
Gece saat 21 de: Ankara Palas orkes
trasının iştirakiyle danı numaraları. 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -., ..... ,. 

MEKSİKA GÜLÜ 
Baş rolde: GLADY SV ARTHOUT 
Seanslar: 2,30 - 4,30 • 6,30 Gece 21 de 
Saat 2,30 da tenzilat: Fiatlar: 40-30-20 
Programa iliveten : Ba9vekil Celll 
Bayar ve Hariciye Vekili Dr. Aras'ın -Belgrad seyahati mufuaal intibaları L 

il Halk Matinesi 12,15 de: 
IO ... 

Kırmızı vagon 

Acele aabldı arsa - lametpaf& ma
hallesinde Aykut sokağında 302 M. 
Murabbaında bir ana Sebat otelin~ 
Nihat Temiz'e müracaat. 2798 

Acele aablıık hane - Devlet Şılraaı 
yanmda 800 M. bahçe içinde Elgün so
kağında 5 No, k haneye müracaat. 

2829 

Acele aablık arsa - Yeniıehir Se
lanik cad. 423 - 590 M. uygun fiatla ve-
rilecektir. Ti. 1538 2901 

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık küçük ilinlardan : 
Bir defa ic;in 30 Kuruş 
İki defa ic;in 50 Kuru& 
Uc; defa ic;in 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kurus 

Devamlı küc;tik i lanların her defası ıc;in 
10 kuru, alınır. Me .. eli 10 defa neşredi
lecek bir ilin için 140 kurus alınacaktır. 
Bir kolaylık olmak üzere, her satır. ke
lime aralanndakı bo,Iuklar müstesna 
30 harf itibar edilmiştir. Bir küc;ük ilin 
120 harften ibaret olmalıdır .. 
Dört satırdan fazla her satır ic;in aynca 
10 kurus alınır. Sabbk araa - İstasyon arkasında 1-

marca parsellenmit muhtelif çapta H. I 
Alıcıoğlu Tl. 1538 2902 Kiralık : 

Acele aablık ey - Yenişehir Onur
luk sokak S odalı uygun fiatla. H. Alı-
cıoğlu Tl. 1538 2903 

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

Satılık - Öncebecide Uğurlu sokak
ta tam konforlu iki katlı 17 numaralı a
lartıman satılıktır. Alt kata müracaat. 
. 2957 

Satılık - 1934 modeli Ford Spor o
omobili satılıktır. Gazi bulvan mühen

dis Ragıp B. apartımanında kapıcıya 

müracaat. 2963 

Satılık arsalar - Yeniıehir Cebeci 
ve Maltepede intaata elverişli ufak eb
attadır. Tl. 2487 Vahdi Doğru Er 

2964 

Satıhk e., araa, apartıman - Yeni
ıehir ve Cebecide acele satılık ev, arsa, 
apartın'l8n TL 2487 Vahdi Doğru Er 

2965 

Acele aablık ana - Yeniıehir Seli
nik Cad. 24,5 M. cepheli Blok apartı

man inpaına mu.aittir. Tl. 2487 Vah -
di Doğru Er. 2966 

Satılık villa - lstanbulda merkeze 
yakın havadar denize bakar kiralık bir 
katı havi çiçek ve mcyva bahçeli yeni 
bir villa satılıktır. Terkoa, gaz, sıcak 

su kalorifer vardır. Ankara Cihan ote-
linden sorulması. Tl. 177 S 2997 

Sabbk - Ankaranın her tarafında 
imarca parsellenmiş küçük çapta inşa
ata elveriıli analar Neıet Şeren Tel. 
2406 3306 

,~-ıee'dar~. nrgır~m 
evler ve apartımanlar Neıet Şeren Tel. 
2406 3307 

Sablık - Ankaranm her tarafında 
imar dahil ve haricinde par.ça parça sa
tılabilecek toptn arazi, bağ ve bahçeler 
Neşet Şeren Tel. 2406 3308 

Sabbk ıüa balıklan - Akvariyum 
için canlı ekzotik cins balıklar satılık -
tır. Telefon 3374 numaraya müracaat. 

3035 

Aranıyor : 

Acele olarak - Yeniıehirde 5 • 6 
odalı müstakil bahçeli kiralık ev aranı
yor. Ankara Posta kutusu 296 ya mek-
tupla müracaat. 3034 

iş anyanlar : 

Muhaaebe deraleri - Tecrübeli bir 
bay tarafından en çok üç ayda mükem
melen öğretilir. Uh:.ada A. U. rumuzu
na mektubla milrclcat. 2868 

Kiralık - Y enişehirde dört odalı 'ft 
modern konforu havi bir ev kiralıktır. 
Aynca hizmetçi odası da vardır. İst~ 
nildiği takdirde derhal yerleşilmek için 
bir aileye lazım gelen bütün teferruat
lı müblesiyle de kiralanabilir. Kazım
Ozalp caddesi N. 38 2860 

Kiralık - Kavaklıderede İran Sefa-
reti sırasında yaz ve kıt oturmağa mü
said yedi odalı iki kat beş dönüm bağ ft 

meyvalı bahçesi olan konforlu bir ev 11-

cuz fiatla kiralıktır. Tl. 2658 2977 
Kiralık daire - Demirtepe karşısın • 

da Aylan sokak Ruşeni apartımarunda 
mükemmel konfor ve nezaretli 4 oda. 
apartımanda 7 numaraya müracaat. 

2976 
Kiralık - Demirtepede zemin kırt 2 

oda kiler, banyo, mutbak kömürlük. 
Akbay soakğı No. 9 2877 

Kiralık ev - Alman sefareti ka111-
smda No. 61, loda 1mutbak1 hol ban
yo elektrik terkos aynca tatlı sulu ku
yusu müstakil bir ev. 25 liraya kiraldıc
trr P. T. merkez müdürlüğü meeal 
muhaıibliğinde Rağıb. 2306 

Kiralık - Havuzba§mda bir aile e
vinde Akar su elektrik, hava gazı güael 
müstakil bir oda. Bayanlara acele, ter· 
cihan sabah öğle, akşam Tl.1841 3007 

Kiralık - Y cnişehir Tuna cad. Ye
ni pazar yeri 40 No. lu Ferit apartıma
nında 3 oda bir hol fiat 45 liradır. Üst 
katta ve sahiplerine müracaat. 3008 

Kiralık - Etlik İncirlik mcvkiinde 
otobüs mahalline 2 dakika mesafede 
:ıyrı ayrı elektrikli ikişer odalı birer 
salonlu haneler kiralıktır. Taliplerin 
Balıkpazan O nen sokak 15 numarada 
koltukça Mehmet ltazaz'a miiracaat -

'·"Devren kiralık daire - Atatürk 
bulvarında her konforu havi iki oda bir 
hol bir taracadan ibaret bir apartıman 
dairesi devren kiralıktır. 3454 den 45 
telefona müracaat. 2934 

Kiralık - Şişlide istasyona 2 daki
kada abide caddesi as.falt üstünde No. 
222 S - 6 oda .sıcak su kalorifer möbleli 
ve möblesiz 6 ay ve senelik TeL 43132 

3055 
Kiralık - Yeni şehir otobüe garajı 

karşısı Eraoy apartımanı telef on 3654 
3710 3053 

Kiralık - Aile yanında möble bir o
da Atatürk bulvann<la uygun ıartJa 
konforlu yalnız Bayan tercih edilir. 
Ulua'ta C. R. rumuzuna yaziyle mka-
caat. 3054 

iş verenler : 

Miihendiı yanında çah§&Cak- lMe 
veya orta mekteb mezunu gençler ah
nacaktır. Son teklifleriyle Ulus'ta mi· 
hendis rumuzuna mektubla müracaat 

387"4 

BUGÜN· KUMBARANIZA·ATAGAGINIZ· 5· KtJRU$.ı 

- .. _ _..,..._ 

YARIN·KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİDİR 
u , ••• 

T.C. 
ZIRAKr BANKA~l 

Ti RY AKI Çay Kahve ticarethanesi modern bir seki ide açddı 
AdrC9: (Tiryaki çay ve kahve ticaret
hanesi). Yeni9ehir Orman çiftliği 
mağaaa.ıu~•mda 3040 
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kalmışlardır. - 15. - Şefin otelde kal
dık/an oda budur. -16. - 30 mayr.-; 919 
cuma günü halkı ismi Yargıçpaş.:ı olan 
bu camide toplamışlardır. 

-odada yatmışlardır. - 6. - .oe,e ... .> ~ 

dairesinde oturdukları koltuk budu,. 
- 7. - Samsunda şehir içınde sıksu:.ı 

gezinti yaparlar ,nalkla konuşurlaruı. 1 
- 8. - En çok gittikleri yerleraen bı
rısı, resımde gorülen Samsun belediye' 
binası idi. - 9. - 25 mayıs 1919 da og
Jeden sonra Samsundan Kavağa bu 
yoldan hareket etmişlerdir. - 10. - lJ a 
reketten iki buçuk saat sonra şeı e. 
verdikleri Kavak nahiyesi burasıdır. 

- 11. - Nahiye müdürlüğü olan bubi
nada istirahat etmişler ve halkla ko
nuşmuşlardır. - 12. - Birkaç scıatlıl 
dinlenm~den sonra Kaval!tan ayrılan 

Atatürk, aynı akşam Havzayı şerefle11 
dirmişlerdir. - JJ. - Şehrin giriş ye
rinde olan bu evde de birkaç gün kal
mışlardır. - 14. - Bundan sonra, ıo za 
man adı Mesudiye olan bu oteli kira 
ile tutarak 12 hazirana kadar burar! 

t1LtJ S 

J. - Atatürk Samsuna bu kayığa beıl
zcr bir kayıkla çıktı. - 2. - Büyük Şe
fin ayak bastığı iskele budur. - J. - i
kametlerine, o zaman ismi Mıntaka

pa/as olan bu bina ayrılmıştı. - 4. - A
tatürk bu odada çalışmışlar, - 5. - Bu 

l9 - 5 - 1938 
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i Re:mn ve intıbalnr hususi surette giden 
! arlrnda§ımız Foto Ct?mal lşıksel tarafın

ı dan alınmı§ ve tovlanmı§tır. ................................................................................. 
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11 - Büyük Şefin Havzada devam ettikleri kap
lıca burasıdır. 18 - 12 haziranda Kavak'tan Amas
yaya gitmek üzere ayrıldılar. Yolda Merzifon yolu
nun birle~iği yerde olan Kepikli değirmen (şimdi 
Benderli fabrikası) de bir müddet lcaldrlar. Ankara
dan gelen general Ali Fuad nefer kıyafetinde olarak 
Şefe burada mülaki olmuştur. 19 - Saat 17 de Amas
yaya gelen Büyük Şef, Gezirlik adı verilen ve şehrin 
dışında olan bu yerde karşılandılar. 20 - Ve buradan 
Amasyaya şeref verdiler. 21 - Şefin o zaman otur
dukları evin yerine şimdi bu heykelleri dikilmiştir. 
22 - Amasyada hükümet konağında bir müddet isti
rahat ettiler. 23 - Halkı Bayazıd camiine toplattıra
rak görüştüler. 24 - 25 haziran 1919 da bu yoldan To
kad'a hareket ettiler. 25 - Ve aynı akşam Tokad'ı şe
reflendirerek bir gece kaldılar. 26 - Şef, Tokad'da as
kerlik şubesi olan şu binada geceyi geçirmişlerdir. 
21 - Halk mümessilJeriyle gtirüştükleri belediye bi
nası budur. 28 - Tokad'dan Sıvas'a hareket eden Şef, 
yolda Köroğlu çeşmesinde su içmişler ve bir müddet 
dinlenmiş/erdir. 29 - Sıvasa yakrn olan ziraat çiftli
ğinde, şehre daha eve/ gönderdikleri doktor B. lbra
him Tali ile görüşmüşler ve orada kalmıynrak şehre 
hareket etmişlerdir. 30 - Ulu Ônder, geceyi, kolordu 
olan bu binada geçirmişler; J ı - ve ertesi günü b:ı 
yoldan Erzuruma hareket etmişlerdir . 
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Samsundan· Sivasa kadar olan yolda 
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19 Mayısı anlatan vatandaşlar 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Mustafa Karakaş 

P usulası bozuk ihtiyar Ban
dırma vapuru, üç gün Ka

radenizin sert dalgalarile çarpışa
rak geçen bir yolculuktan sonra 
1919 senesi 19 mayısında Samsuna 
yanaştı. Anafartalar kahramanı 
Mustafa Kemalin geleceğini bilen 
kalabalık bir halk, iskelyi doldur
muştu. Atatürk ve maiyeti Samsu
na altı yiğit Karadeniz çocuğunun 
kürek çektiği Uç çifte kayık çı
karmıştır. 

Bugün o kayık batmıştır ve ka
yık sahibi hayatta değildir, Yalnız 
bugün liman dairesinde olan Mus
tafa Karakaş, kayıkta dümenci ola
,.ak bulunduğunu c; '" vlemektedir. 

Hacı Molla 

Ş ef, saat 7 - 8 arasında mer
kez iskelesinden karaya çık

:nışlardır. Halk iki tarafı doldur
muştu. Silahları daha evci işgal 
'mvvetleri tarafından alınan bir 
nüfreze selam resmini ifa etti. 

Hasta olan mutasarrıf evinden 
çıkamadığı için dokuzuncu ortu 
müfettişini karşılamaya geleme
miştir. Belediye reisi de yok .• Ve
kalet eden zat da Çarp.mbada arazi
sinin bulunduğu köydedirl Beledi
ye meclisinden bir zat, Hacı Molla, 
Atatürke şehir namına "hoıgeldi
niz !., diyor. Hacı Molla bugün ha
yatta değildir. 

Bay Osman 

A tatUrk askeri ve milleti se
lamladıktan sonra, yaya ola 

·ak, ikametleri için hazır.lanmıı o
.an ve o sıralarda metruk bulunan 
Mantrka palasa geliyorlar. Burada 
bir müddet istirahatten sonra bele
diyeye gelerek yarım saat kalıyor
lar. ve belediye azalarile· görüşüyor 
lar. Bilhassa Üzerlerinde durdukla
rı rnevzu; memleketin asayişi ve 
müdafaasına aid suallerdir. 

O zaman Mantıka palasta yapılan 

hazırlıklara nezaret eden Bay O... 
man htıralarını şöyle anlattı: 

- Ben o zaman liva hususi mu
hasebe müdürü idim ... Bir gün mu
tasarrıf beni evine çağırttı .. Kendi
si hasta olduğundan çıkamıyordu. 

Bana "9 uncu ordu müfettişliğine 
tayin edilen Mustafa Kemal Paşa 
lstanbuldan hareket etmiş, ayın on 
sekizinde buraya gelecekmiş ve bir 
kaç giln de kalacağı için kendisine 
ve maiyetine bir yer hazxrlıyalım 
dahiliye nezareti lstanbuldan bil
dirdi ... ,, dedi. .. Ben de hemen aklı
ma gelen ve evimin yanında bulu
nan boş Mantıka palası söyledim. 
Münasib gördü. "Ben çıkamryaca
ğıın, aman sen bu işlerle meşgul o

luver, dedi ve yanından ayrıldmı. . ., 
O gün oteli açtırdım. Askeri has

tahaneden karyola, evden ve kom
şulardan yatak, yorgan ve lazım ge 
len eşyayı getirttim ... Yatak odala
rının yanında ve köşeye gelen oda
ya da daireden bir masa ve kol
tukla yazı takım:t tedarik ederek 
bir çalışma odası hazırlattım .• 

19 mays sabah saat 8- 9 suların
da karşılyanlar ve maiyetlerile bir
likte yürüyerek geldiler .. Kendile

rini kapıda istikbal ederek odalarını 
gösterdim ... 

Biraz istirahatten sonra beledi
ye ve askeri makamları ziyarete 
gittiler... , 

Geceleri geç vakte kadar çalışır
lar, sabahları da çok erken kalkar· 
lardı.. Yemeklerini ikametlerine 
tahsis edilen binada maiyetlerilc 
birlikte yerler ve ara sıra dışarı çı
karak ufak gezintiler yaparlardı .. 
En çok gittikleri yer belediye daire
s.i idi .. 

Bay Cevat 

AtatürkUn Samsunda bulunduk
ları sırada kendisile konuŞtukları 
B. Cevad da hatırasını şöyle anlat· 
tı: 

- Ben o zaman kasablar şirke
tini idare ediyordum... Şirketimiz 
askeri fırkanın et müteahhidliğini 
de yaptığından fırka levazım reisi
nin delaletile Mantıka palasa da 
biz et veriyorduk .. Tilrkocağında 
da vazifem vardr... Bir gün leva
znn reisinin delfiletile Atatürk ta· 
rafından kabul edildim. Benden 
mütarekeden o güne kadar geçen 
zaman zarfında Samsunda cereyan 
eden vakalar hakkında izahat iste• 
diler... Ben de bildiklerimi anlat-
tnn . ., 

Mayısın 25 inci günü öğle ye
meğinden sonra ordunun metnıki· 
tı arasında otomobil parkında mev
cud hurda bir otomobille ve maiye
ti de diğer iki otomobille Samsun
dan hareket ediyorlar... Hava 
gene kapalı .. Denizi ve Samsunu 
geride bırakırken hafif yağmur 
serpintisi de başlıyor... İki buçuk 
saat sonra Kavağa geliyot'lar ... Na
hiye müdürlüğü binasında dinleni· 
yorlar. Paşanın kasabalarına geldi-

. .=$ .- •·. 
/:'W. ''· '#!;· . •. .. :::··· . . :· 

~~--....... · .. : · "'~~ -. -W-:--:: 

Yusuf Akal 

ğini duyan halk hemen müdürlük 
binası önünde toplanıyor ... Bina ö
nündeki ufak kalabaliğı gören Ata
türk ileri gelenlerini çağırtıyor_ 

Beş, on kişiden ibaret olan bu 
zevat yanlarına giriyorlar ve ko
nuşuyorlar ... 

Bayram Con 

O toplantıda hizmet eden ve 
büyük kardeşi içerde bulu

nan Bay Aziz kapının dışında bu 
konuşmalarından hatırında kalan
ları şöyle anlatıyor ... 

- Bizde bir adet vardır. Küçük 
kardeş büyüklerinin yanında otu
ramaz ve lafa karışamaz ... O sadece 
hizmet eder... O gün ben de hizmet 
ediyordum.Büyük biraderim Yusuf 
Akal AtatUrk'ün yanında idi.. Bi
raderim sordu: 

- Paşa Hazretleri: Çay mı, kah
'Ve m,i emir buyurulur?~ 
. - Hava soğuk çay içelim ... Bu
yurdular._ Hemen çay hazırlattım. 
Geldiğimde sözün o gün.k,ü vaziye
te döküldüğünü duydum... Büyıiik 
Şef sordular 

& U4U ->• _,._._..._., __ : _ _...: 
nasıl buluyorsunuz? .. 

Biz .zaten derdimizi dökecek bir 
yer arıyorduk. Çünkü pontosçu eş
kıyalardan bıkmış, bunalml§ bir 
halde idik .. Derhal ~vaıb verildi: 

- Kabul etmiyoruz.. Halimiz 
çok perişan,, dedik. 

BUltlun üzerine sordular 
- Peki ne yapmak.istiyorsunuz? 
- Buna bir nihayet . verilmesi i· 

çin büyüklerimizin. kumandanla
rımızın dti§ilndüklerini yapmayı .. 
Eğer icabederse sakladığımız dede· 
terimizden kalan ıilah1arIIlllZla bu 
eıkryalara karşı koymayı ... 

Ve tekrar sözü ba§ka mevzulara 
çevirdiler ... Biraz sonra da kalktı
lar .. Otomobillerine binerek Havza
ya hareket ettiler ... 

Giderlerken : 
- Siz bir mUdaf aa cemiyeti ku

runuz ve bana da Havzaya rnalO.
mat veriniz ... Dediler ve gittiler .. ,. 
Benim hatırlıyabildiklerim bunlar .. 

Havzada 

A tatUrk Havzaya akşam üstil 
geliyorlar ... Şehrin medha1 

taraflarında hazırlanan bir ev.de bir 
kaç gün kalıyorlar .. : Sonra hükü
met civarındaki Mesudiye otelini i
car ederek 12 hazirana kadar. bura· 
da vakitlerini geçiriyorlar ..• 

30 mayıs cuma günü, sık sık 
kendilerini ' ziyaret eden havzalI 
Bayram Con ve belediye reisi İbra
him Cebeci vasıtasile balkı ve köy
lerden de üçer, dörder aklı başında 
sözü dinlenebilenleri Yorgiç Paşa 
camiinde toplattmyor... Kendileri 
de bu içtimada bulunuyorlar ... Bu 
toplantıda mevlQd ()kutturulacak, 
ondan sonra da bir hoca halka va
ziyeti anlatan bir vaiz verecektir. 

Mevlild bitiyor ... Hoca meydan-

Ali Baba 

da yok ... Herkea bekliyor .. Busıra
da AtatUrk'ün işareti ile yaverleri 
ayağa kalkarak Bayram ve İbrahim 
efendilere : 

- Neye bekliyoruz? Hani hoca
efendi? ... 

Aldıkları vazifelerini hocanın 
korkaklığından yapamıyarak mah
cub vaziyete düşen ikisi, sıkılarak: 

- Yok efendim gelmedi.., diyor
lar ... 

H avzada kaldrklan Mesudiye 
otelinin sahibi Ali baba 

hatıralarını şu suretle anlatmaya 
başladı: . 

- Bir gün kazamız kaymakamı 
Fahri Bey beni yanına çağırttı. 
Mustafa Kemal Paşa. senin oteli
nin yerini çok beğenmiş ... Hamam
lara da yakın olduğunu söyle<li .. 
Oteli bir ay için kapı kapamacası
na kiraya tutmak istiyor ... Ne der
sin? Dedi ... Ben de, "yüz elli lira,, 
-dedim. 

Beni yaveri çağırdı ve parayı 
verdi, ben de anahtarı teslim ettim. 
Gidinceye kadar burada kaldılar ... 

Paşayı en çok Bayram Conla İb
rahim. Cebeci ziyaret ederlerdi .. 
Onlarla uzun uzun konuşurlardı .. 
Geceleri çok az uy1.lıI'lardı .. Her kal
dığmı zaman Paşanm odasında ge
zindiğini duyardım. O hiç oturmaz 
odasın.da elleri caketinin cebinde 
odasında mütemadiyen gezinirdi.. 

nir akfam üstü AtatUıık odasın
da .. 'Gene geziniyor .• Ve mütemadi
yen bir şeyler dU.ünüyordu .. O sıra
da da pontosçular dehşetli azgın, 
hergiln beş on kişiyi öldürüyorlar, 
şehir içinde bile halkı haraca kesi
yorlardı. Paşanın yanına girdim: 

- Paşa dedim bu vaziyeti göril
yoraun ... Bunlar bi~ çok eziyet ve
riyorlar. Buna hiç çare düşünmü
yor musun? 

niwa~•n,.Auft'\ ~\;lA\i~ ! 
- ~redin aedi... ısız onıarı yo-

la getiririz. 
Bir an için muhakeme ettim. .. 

Top yok, tilfek yok.M Bütün düş
man kuvvetleri memleketin her ye
rinde._ Ordumuz da yok... Sanki 
benimle alay ediyor gibi gddi ve 
ilive ettim: · 

- Peki ama ne ile? .. 
- Her şey sıra ile .•. Senin baban, 

ağabeyin veya daha başka büyüğün 
yok mu? .. dedi ... 

- Evet dedim ... Babam var ... 
- Öyle ise onunla konuşayım .. 
Ertesi aabah banyodan geldik

ten sonra Babamı lQ.tfen kabul etti. 
Paşanın yanından çrktıktan sonra 
babam bana: 

- Aman oğlum; bu büyük bir a
dam ... Buna bana yaptığından çok 
daha fazla hürmet et ... Bu, memle
keti kurtaracak 1 

H avzanın eski bir ideti var
mış, mayısta 7 hafta devam 

etmek üzere her cuma günü güreşler 
yapılırmış. Atatürık bu güreşlere ge
lir, uzun müddet bunları seyreder
lermit .. Kasaba içinde ufak gezinti
ler yapar, halkın hal ve hatırını so
rar, onlarla S()hbet edermiş.. Bir 
gün gene inşaatı yarım kalan bir 
bina önünde durarak sahibinden ni
çin yarnn kaldığını sormU§ : 

- Ne yapayım Paşam .. Vaziyet 
malfun ... Ne olacağnnız belli değil .• 
Herkes çıldırdın mı bu zaman in
şaat aıraaı mı dediler ... Ben de doğ
ru buldum, Onun için paydoe et
tim ... Demi§. Atatürk : 

- Korkacak bir şey yok!. Bina
nı yapmakta devam et ... Yarın usta
ları burada göreyıi.m 1... buyunnuş
lar. Şef'te inşa sevgisi, memleketin 
kurtuluş planı kadar eski ve tarihi
dir. 

Amasya da 

12 haziran 1914 perşembe g~nil 
sabahı halk tarafından u

ğurlanarak Amasyaya doğru hare
ket ediyorlar. 

Yolda Merzifon yolunun birleş
tiği Geyikli değirmende (şimdi 

· Benderli fabrikası) bir müddet is
tirahat ediyorlar ve öğle yemeğini 
burada kendi beraberlerindeki ha
zır yemeklerle yiyorlar... Ve Ali 
Fuad Paşa da Ankaradan nefer kı
yafetiyle burada kendilerine tali
mat alma.le için mülaki oluyor
lar .... Öğleden sonra hareketle sa
at 17 sularında Ama.ayaya geliyor
lar .. Şehrin dı,ında Gezirlik mev
kilnde aakeri ve mülki heyetlerle 

halk heyetleri karşılıyorlar ... Hü
kümet önünde otomobillerinden i
niyorlar ve hükiimette bir parça 
kaldıktan sonra kendisi için hazır
lanan eve gidiyorlar ... 

Ertesi cuma günü büyük camide 
halkı toplattırarak ihtiyar müteka
id müftiye kendisinin de hazır bu
lunduğu bir vaız verdiriyor... Ve 
hamiyetli ihtiyarın Büyük Şef'ten 
aldığı ilhamla halka : 

- Ecnebi devletlerin 

Amasya mü/tisi 

1 htiyar nıüfti efendiyi evin
de ziyaret ettim... Hatırala

rını yokladım.. Bana: 

O vakit ben ihıtiyarm omuzları
~~ ,ı;~ .... -li: '.! ...... ;ç.. "'\-.;~;. V;ı'(ltTJT\l'C 
Aarmca aaarınca ... .ougun gene v-
nun göstereceği yolda yürümek i
çin h&pinizden daha gencim... Ga
zetede resimlerini gördüm.. Tanrı 
başımızdan eksilt etmesin .. .,, dedi. 

O zaman şehir dışında karşıla
yanlardan ve mihmandarlık yapan 
Lütfi Türker hatıralarını şöyle an
lattı: 

Lütfi Türker 

P aşayı Gezirlik mevkiinde 
bekledik ... Otomobil ile gel

di .. Önümüzde durdu.. Hepimizi 
selamladı .. Ve ellerimizi sıktı .. Ar· 
kasında liva üniforması vardı .. Hü
kümete getirdik .. Eşraf ve ulemayı 
istedi. Orada kendilerine kısaca : 

"Bir çok deliller göstererek 
memleketin akıbetinin vahim oldu
ğunu İstanbul hükümetinin bunun 
önüne geçemiyeceğini söyledi .. 
Türklerin kendi namus ve şerefle
rini muhafaza edeceklerinden emin 
olduğunu anlattı ve ilave etti: 

- İçinizden bir heyet seçiniz ... 
Gece uzun uzun konuşalım..,, 

Gece sekiz kişilik bir heyet seç
tik .. Ve kaldıkları eve gittik .. Orada 
vaziyeti daha geniş bir surette izah 
ettiler .. Ve daiına deliler göstererek 
konuştular .. 

Tokatda 

25 haziran günü öğleden sonra 
hiç bir merasim yapılmak

sızın Tokada geliyorlar ve doğruca 
askerlik dairesine iniyorlar... Bu 
habersiz gelişi duyan belediye rei
si ve balarile bazı ileri gelenler 

kendilerini b'1rada ziyaret ederek 
"hoşgeldiniz 1,, diyorlar... Bir par
ça oturduktan ve bazı hasbihaller
de bulunduktan sonra müsadelerini 
rica ediyorlar. Ayrılırken, Şef : 

- Yarın belediyede bir içtima 
yapınız. Memleketin ulema ve eş
raf mı toplayınız... Ben de gelece
ğim. Kendilerile hasbihal yapmak 
istiyorum .. diyorlar. 

Bu içtimaı o gün orada hazır bu
lunan avukat Ali'den şu şekilde 
din1edim: 

B. Ali 

"-Yirmi kişi kadar vardık. Be
lediyede oturduk. Atatürk maiye
tinden bazı zatlarla birlikte geldi
ler. Köşede bir sandalye vardı. He
pimize selam verdiler ve oraya geç
tiler • 

Ve bize memleketin kuı"tuluş yo
lu hakkında hiç unutamıyacağım 

bir izah yaptılar. Ben, Aıtatürk ka
dar güzel konuşan ve insanı kendi
sine hayran bıraktıran bir insana -- - --.... .. 

"- Hiç bir müdafaa vasıtasına 
malik olmasak bile dişimizi. tırna
ğımızla zayıf ve dermansız kolu
muzla mücadele ederek şeref ve 
haysiyetimizi, namusumuzu müda
faa etmeyi zarun görüyorum. 

Tarih bize vatan uğrunda, canı
m, malını esirgemiyen milletlerin 
ast! ölmediklerini, hala yaşadıkla
rını göstermckıtedir. Ben hayatımı, 
hiç bir zaman milletimden üstün 
görmedim, görmiyeceğim. Her an 
memleket için şerefimle ölmeye ha
.zırıın 1,, 

Buıyurdular ve öğle üzeri Sıvasa 
hareket ettiler. 

Sıvasa gelmeden ziraat çiftliğin

de, şehrin vaziyetini öğrenmek i
ç.in daha evel göndermiş oldukları 
dokıtor İbrahim Tali kendilerini 
karşılıyor. Şehir dışında kendileri
ni istikbal edenlerin, otomobille
rinden inerek, ellerini sıkıyorlar 

ve doğruca kolordu dairesine gidi
yorlar. 

B.Hamdi 

O zaman vilayet encümeni aza
sı olan Bay Hamdi arkadaş

larile askeri dairede hoşgeldinize 
gittiklerinde konuştuklarından şun 
lan hatırlıyor ... 

"- Vakit gece idi." Aynı zaman
da ramazan bayramının arifesi idi.. 
Arkadaşlarla gittik .. Bizi kabul et
tiler ... Kısa süren konuşmalrıınız

da bize: 
- Milletin muzaharetine istina

den çalışacağız; memleketi bu va· 
ziyetten kurtaracağız .. buyurdular. 

Ertesi sabah erkenden askeri ü
niformasile Şefi Erzuruma hareket 
ederken gördük.,. 



19. s. 1938 

4 ev yıktlrılacak 
C. H. P. Genci 5<.'kre!erlieinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen keşif Muvakkat teminatı 
bedeli Lira K. Lira K. 

Hane 1 2 570 93 42 
Hane 2 32 635 ı 47 
Hane 3 30 556 53 42 
Hane 4 1 488 65 36 

1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti adına vakıflar 
idaresinden satın alınan Büyük Millet Meclisi cadde11inde Gökçe
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen mevcud 4 hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir 

2 - Yıkma ve enkazının nakil işine aid ketif bedelleri ve muvak
kat teminat mikdarları hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Açık artınna mayısın 20 inci cuma günü öğleden sonra saat 
15 de Parti Genel sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günü saatin· 
den bir saaat evvel Parti muhasebesine yatırmaları şarttır. 

5 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet üç gün zarfın· 
da Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 

6 - Yıkılacak binaların partice isteklisine teslimi tarihinden 
itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılması ve enkazının kaldırılma
sı meşruttur. Bu enkazın muavyen müddet zarfında kaldırılmasını 
temin için partinin her eve göre bildireceği mikdarda banka kefa-
let mektubu vereceklerdir. 2682 

Bir muhasible bir memur 
ah nacak 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün
den : 

1 - Türkkuşu muhasebe bürosu için 
bir muhasiple bir memur alınacaktır. 

2 - Talip olanların: 
a) En az orta okul ve muadilinden 

ınezun olması , 
b) Askerliğini bitirmiş bulunması, 
c) Hüsnü hal eshabından olması, 
d) T. C. tabiiyetinde bulunması, 
e) Memur olmasına mani hastalığı 

bulunmaması, 
f) Evelce başka bir yerde çalışmış· 

sa hizmet şahadetnamesi ibraz etmesi 
§arttır. 

3 - Seçim, imtihanla yapılacaktır. 
İrntihanda birinci derecede muvaffak 
olana (90), ikinci derecede muvaffak 
olana (75) lira ayhk ve ayrıca on be
ter lira mesken ücreti verilecektir. 

4 - Muvaffakiyette muadelet halin 
de lisan blenler ve ticaret okulundan 

S - İmtihanlar 20. 5. 1938 cuma gü
nü saat 14 te T. H. K. genel merkez 
binasında yapılacaktır. Aranılan ena 
fı haiz bulunan isteklilerin 19.5.1938 
öğlen vaktine kadar türkkuıu genel 
direktörlüğüne bir dilekçe ile müraca 
at etmeleri lazımdır. 15 ve 16 mayıs 
1938 tarihlerinde neşredilen ilanlarda 
bntihan günü 20-5-938 olması lazım
gelirken sehven 19-5-938 olarak ya-
zılmıştır. 2931 

Elbise ve ıapka yaph11lacak 
Türkku§u Genel Direktörlüğün

dt!ıı : 
1. - Kumaşı Türkkuşu tarafından 

verilmek üzere Türkkuşu mensubla-r .. 1 ıçın 100 ila 120 kat elbise ve ppka 
Yaptırılacaktır. 

2· - Her takım elbisenin muham
~en kıymeti Ankara veya İnönü tes
ıın olmak şartiyle 17.50 liradır. 

1 
3· - Bu işin muvakkat teminatı 

57.50 liradır. 
4• - Elbiselerde kullanılacak harç 

ve saire nümuneleri Türkkuşu tara· 
fından verilecektir. İstekliler bu nü· 
munelerle eksiltme şartnamesini ve 
mukKavele projesini her gün Türk Ha-
va urumu G . . d 
ki Türkkuşu ~~~:.~kezı b~nası~. a· 
bilirler. urosun a gore· 

5· - Kat'i ihalesi 21.5.1938 tarihine 
rastlayan cumartesi günü saat 12 de 
yapılacaktır. 

6. - İsteklilerin beli' .. t . ı gun ve saa • 
te vesaık ve teminatla . 1 b' 1.kt .. rıy e ır ı e 
muracaatları. 2930 

İlllfa dmn " asfalt yol 
münakasası 

Türk Hava Kurumu Cenel Mer
kezinden : 

1) Ankara Türk Hava Kurumu mer
kezi ve Türkkuşu okulu binalarının 
ihata duvarları ve asfalt yolu yaptırı
lacaktır. 

2) Keşif bedeli (10431) lira (13) ku
ruştur. 

3) Muvakkat teminat (782) liar (33) 
kuruştur. 

4) Proje ve keşif evrakı (1) lia mu. 
kabilinde Hava Kurumu hesap işleri 
~ubesinden alınır. 

5) İhale, 30 mayıs pazartesi günü 
saat 15 de Ankara Hava Kurumu mer
kezinde kapalı zarf usuliyle yapıla
caktır. Teklif mektupları, ihaleden bir 
aaat eveline kada. altıncı maddede 
göeterilen vesikalarla birlikte bi : mak
buz mukabilinde Genel sekreterliğe 
teslim edilmelidir. 

6) İsteklilerin, Nafıa vekileti tara
fından verilen muteahhitli vesikasiy
. e (2490) aavılı kanunun ikinci ve U-

çüncü maddelerinde yazılı vesikaları 
haiz olmaları lazımdır. 2905 

Siyah demir karyola ahnacak 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den: 
1 - !nönündeki Türkkuşu kampın 

da bulunan talebeler için 105 tane si
yah demir karyola alınacaktır. 

2 - Karyolalar altlı üstlü olacak
tır. Beher çiftine İnönü teslim 20 li
ra muhammen kıymet takdir edilmiş
tir. 

3 - Karyolalar Ankarada kurum 
merkezinde ve İstanbulda hava kuru
mu şubesinde mahfuz nümuneye uy -
gun olacaktır. İstekliler bu nümune -
leri her gün görebilirler. 

4 - İhalesi 25 mayıs 1938 tarihin -
de saat 15 te yapılacaktır. tık temina
tı 79.50 liradır. 

5 - İştirak edeceklerin belli gün 
ve saatte Ankarada kurum merkezin-
de hazır bulunmaları. 3032 

Bayındırlık BokonlıQı 

Eksiltmeye konulan iş : 
Nafıa Vekaletinden : 

1 - Tokatta kazovaaının sulanması 
için yapılacak Gömenek regülatörü ile 
sulama kanalı intut ve ımai imalatı; 
keıif bedeli (1.225.000) liradır. 

2 - Eksiltme 10.6.1938 tarihine 
rastlayan cuma günü saat ıs. de nafıa 
vekaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf 
usuliyle yapılacaktır. 
3- İstekliler: Eksiltme tartnameıi, 

mukavele projesi, bayındırlık işleri 
genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeleri (50) lira mukabilinde sular 
umum müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia
tekliflerin (50.500) liralık muvakkat 
teminat vermesi ve ( 400) bin liralık 
nafıa su işlerini veya buna muadil na
fıa işlerini taahhüd edip muvaffaki
yetle bitirdiğine ve bu kabil nafıa it
lerini batarmakta fenni kabiliyeti ol
duğuna dair Nafıa vekaletinden alın
mış müteahhidlik vesikası ibraz etme
si, isteklilerin teklif mektublarını i
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar sular umum müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri la· 
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (1342) 2790 

· K. zalar . .. 
Amplifikatör tesisatl 

Tarau• Belediyesinden: 
Belediyemizce kapat ızarf usuliyle 

bir amplifikatör tesisatı yaptırılacak
tır. Tesisatın muhamme_n bedeli 1200 
lira olup muvakkat temınat akçesi 90 

1. adır. thalesi 23. S. 938 pazartesi gü-
ır d' .. . ·· saat 15 de Bele ıye encumenınde 

nu krI . 
yapılacağından iste ı erın1 şa~~Aame-sini belediyemizden arama arı ı an o-
lunur. (2535/1313) 2645 

Mazot maden kömürü 

saire ahnacak 
Karabiga Belediyesinden .. = • • 

B 1 d . elektrik rnotorlennın 
e e ıye 'h' 

1-6-938 tarihinden 31-5-939 tan 1?e 
kadar bir ;rıllık ihtiyaçları olan ~ahmı • 

Ak t' 900 lira olan 12000 kilo ma-
nı ıyme ı d k" 
zot, 600 lira kıymetli 50 ton ~ en .o-
mürü 160 lira kıymetli 800 kılo maki· 

ne yağı açık ekailtmeye. . . 
1-6-938 den 31-5-939 tarihıne ka • 

dar bir yıllık temizlik ifleri 600 lira 
kıymetli keza açık eksiltmeye konmut
tur. 

Eksiltme 7-6-938 salı günü saat 14 
de belediye encümeninde yapılacaktır. 
Taliplerin müracaatlan. 3032 

tJt;tJS 

Vilôyetler · ·. 
Telefon santrah 

yaptırtlacak 
latanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Şişlide yaptırılacak telefon binası 

dahilinde 2000 abonelik bir telefon 
santralı tesisi işi kapalı zarfla eksilt
meye konulmuş.tur. Bu tesisatın mu
hammen bedeli 200 bin, ilk teminatı 
11250 liradır. Eksiltmesi 26.5.1938 tari
hine müsadif perşembe günü saat on
beşte müdürlüğümüzün Tahta kale
deki merkez binasında toplanacak a
lım, satım komisyonu huzurunda icra 
edilecektir. Bu işe aid şartname ve te
ferruatı beş lira mukabilinde hergün 
levazım dairemizden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektupları ve en 
az 100 bin liralık bu işe benzer iş yap
tıklarına dair referans ile 938 takvim 
senesine aid müteahhitlik ve ticaret 0 • 

dası vesikaları ,teminat makbuz vey .. 
banka mektuplarını muhtevi kapalı 
zarflarını mezkur tarihte saat !4 de 
kadar alım, satım komisyonuna tevdı 
etmeleri !azımdır. (1021) 2032 

Kapah zarf usuliyle 
arttlrmo ilônı 

Edirne Vilayeti Defterdarlığın 
dan: 
Keşan ve İpsala kazaları dahilinde 

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

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

terdarlığı varidat müdüriyetinde mev
cuttur. Mezkur müdüriyetten alınabi
lir. 

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

4 - Arttırmaya girebilmek için talip
lerin af8ğ1<la yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
roialiğine teslim etmit olmaları lazım
dır. 

A) 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci 
ı:n.addclerine uygun yüzde 7 ,S muvak

kat teminat akçesi (1191 lira) 
B) Kanunun tayin ettiği vesikalar: 
C) Kanunun 4 üncü maddesi muci

bince arttırmaya girmeye bir mani bu
lunmadığına dair imzalı vesaik. 

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

malfunat almak istiyenlerin Ankara 
defterdarlığına müracaat etmeleri illn 
olunur. (1485) 2972 

Ekmek münakasası 
Samsun C. Müddei Umumiliğin-

den: 
Samsun merkez ceza evinde bulunan 

mahkum ve mevkuflar için halis buğ
day unundan yapılacak üçüncü nevi 
elanek ihtiyacı yüz bin kilodan ibaret 
olup 8-5-938 gününden itibaren on bet 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle 
aşağıdaki şartlar mucibince münakasa 
ya konulmuştur. 

1 - Teklif edilen fiat muvafık gö
rüldüğü takdirde 23-5-938 pazartesi 
günü saat 15 de Samsun C. Müddeiu
mumiliği makamında toplanacak ko
misyon marifetiyle ihalesi yapılacak
tır . 

2 - % yedi buçuk nisbetinde 543 li
ra 75 kuruşluk teminatı muvakkate a
lınacaktır. 

3 - Şartname parasız olarak ceza e
vi müdürlüğünden verilecektir. 

4 - Teklif mektubları ihale günü o
lan 23-5-1938 pazartesi günü saat 14 e 
kadar kabul edilecektir. 2774 

Kapah 

yapı 

zarf usuliyle 

eksiltmesi 
Manisa Valiliğinden : 

1 - Manisa Atatürk bulvarı üzerin· 
de bir sinema binası inşası (56802) li
ra 50 kuruşluk keşifnamesi üzerinden 
kcpal• zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

olmadığını bildiren yapı müteahhitlik 
vesikası göstermeleri ve bizzat yülı
sc k mühendis veya mimar olması ve
ya bunlardan biriyle müştereken tek
lif yapıp mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektubları 26.5.938 per
şe~e günü saat ona kadar vilayet da
imi encümenine verilecektir. 

7 - Kapalı zarfların ihzarında, tek
lif mektubunun yazılışında, bu zarfla
rın tevdiinde ve posta ile gönderilme
sinde talihlerin 2490 sayılı kanunun 
32, 33 ve 34 üncü maddelerine harfiyen 
riayet etmeleri lüzumu ilan olunur. 

(1387) 2794 

Yeni ıose inıası 
Eskiıehir Nafia Müdürlüğünden : 
Sarıköy - Mihalıccık yolunun 4 + 

400 - 13 + 450 kilometreleri arasında 
yapılacak 11571 lira 19 kuruş keşif 
bedelli yeni şose inşaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmelerinde talih zuhur 
etmediğinden 2490 numaralı kanunun 
40 ıncı maddesine tevfikan evvelce i
lan edilen şerait üzerinde 13. 5. 938 
tarihinden 30 mayıs 938 tarihine ka
dar pazarlıkla ihalesi takarrür etmiş
tir. İsteklilerin evvelce ilan edildiği 
şekilde vilayet daimi encümenine mü-
racaatları. (2785/ 1458) 2926 

Muhtelif kazaların harifalan 
yaphnlacak 

Antalya Belediyesinden 
Antalyaya bağlı Akseki, Manavgat, 

Gündoğmuş, Serik, Elmalı, Finike, 
Kaş kazalarında tahminen bin hektar
lık hali hazır haritalarının yaptırıl
ması işi belediyeler imar heyeti fenni
yesince tanzim olunan şartname daire
,ınae eksıl tmeye ç ıkarılmıştır. 

1 - Yapılacak hairtaların muham
men bedli meskun arazinin hektarı 

yirmi gayri meskfın onbeş liradır. 
2 - Münakasa kapalı zarf usuliyle 

2490 sayılı kanun mucibince icra olu
nacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1312 lira 50 
kuruştur. 

4 - Münakasa 6.6.1938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat on beşte An
talya Belediye dairesinde icra oluna
cağından teklifler ayni günde saat on 
ikiye kadar Antalya belediye daire
sinde harita birliği riyasetine makbuz 
mukabili tevdi olunacaktır. 
5- Posta ile gönderilen teklif mek

tupları iadeli teahhütlü olması lazım
dır. 

6 - Şatmame Antalya belediye mu
hasebesinden parasız alınabilir. 

2906 

Şose esash tamirata 
Eakitehir Nafia Müdürlüğünden: 
Eskitehir - Söğüt yolunun 9 + 500 

- 10 + 830 kilometreleri arasında 
yapılacak 12837 lira 90 kuruş keşif 
bedelli f(>ae esaslı tamiratının 9.5.938 
tarihinde yapılan kapalı zarf uauliyle 
eksiltmesinde talih zuhur etmediğin
den 2490 numaralı kanunun 40 ıncı 
maddesinin 1 inci fıkrasına göre 
13. 5. 938 tarihinden 30. 5. 938 tarihine 
müsadif pazartesi glinü saat 15 kadar 
temdit edilmiştir. Eksiltme kapalı 

zarf usuliyle olup vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. Muvakkat te
minat 962.84 liradır. 

Bu işe aid evrak: Tafsilat ve hula
sa keşifleri, grafik, sınai imalat pro
jeleri, fenni ve eksiltme şartnameleri, 
mukavele projeleri her zaman nafıa 
müdürlüğünde görülebilir. İsteklile
rin nafıa vekaletinden alınmış müte
ahhidlik vesikasını ve ticaret odası 
vesikasını, teklif mektublarını ekle
meleri şarttır. Teklif mektublarının 
saat 14 de kadar makbuz mukabilinde 
daimi encümen riyasetine tevdii ta
zım olup postada vaki olacak teehhür 
nazarı itibare alınmaz. 

(2786/ 1459) 2927 

Şose tamiri 
Eakitehir Nafia Müdürlüğünden : 
Eskişehir - Çifteler yolunun 3 + 

080 - 13 + 000 kilometreleri arasın
da yapılacak 17597 lira 18 kuruş keşif 
bedelli §ose esaslı tamiratının kapalı 
zarf usuliyle yapılan eksiltmelerinde 
işe talih zuhur etmediğinden 2490 nu
maralı kanunun 40 ıncı maddesine 
tevfikan ve evvelce ilan edilen şerait 
üzerinde 13. 5. 938 tarihinden 30 ma
yıs. 938 tarihine kadar pazarlıkla iha
lesı takarrür etmiştir. İsteklilerin ev
~elce ilan edildiği ıekilde vilayet da
ımi encümenine müracaatları. 

(2784/1457) 2925 

Ziraat bakanhOı 
Kôtib ahnacak 

Ziraat Vekaletinden : 

2 - Bu 1şe aid keşifname, şartname 
ve tef, =rütı (285) kı.ıruş mukabilinde 
Manisa nafıa müdürlüğünden alınabi-
lir. V e~.aletimiz teg.kilatında çahştırrl-

3 - Eksiltme 26.5.938 perıembe gii- mak uzere Türkçe almanca bilir ve 
nü saat o. birde Manisa vilayeti dai- yazı makinesiyle her iki lisanı da yaz 
mi encümeninde yapılacaktır. mağa muktedir katib alınacaktır. Eh-

4 - Muvakkat teminat (4090) lira liyet ve liyakatine göre - 120 - li-
13 kuruştur. raya kadar aybk ücret verilecektir. 

5 - Bu eksiltmeye girecek olanların Fazla izahat almak isteyenlerirı 
1938 yılına aid ticaret odası vesikası ziraat vekaleti ziraat işleri umum mü 
ve . 1938 yıbna aid olarak nafıa ve1<a-ı dürlüğü yedinci §Ube müdürlüğü 
letınden alınmış ve yaptığı en büyük müracaat etmeleri ilan olunur ne 
bina bedelinin elli bin liradan apğı (1468) .'.?947 

~ Ankara Valiliği 

Şose yaptırdacak 
Ankara Valiliğinden : 

Keşif bedeli (28188) lira (59) ku
ruştan ibaret bulunan Çerikli Sun
gurlu yolunun 3 + 500 ile 8 + 500 
üncü kilometreleri arasında şose inşa
atı kapalı zarf u5uliyle eksiltımye 

konulmuştur. 

Eksiltme 2. 6. 938 perşembe günü 
saat on beşte Ankara vilayeti daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektubları ticaret 
odası vesikası ve 2114 lira 15 kuruş
luk muvakkat teminat mekktubu ve
ya makbuzları ve nafıt vekaletinden 
938 takvim yılına mahsus olarak al
dıkları müteahhidlik vesikalariyle 
birlikte sözü geçen günde saat 14 de 
kadar encümen reisliğine vermeleri 
istekliler keşif ve şartnameyi nafıa 
müdürlüğünde göreıbilirler. 

(1423) 2854 

Köprü ve menfez 
yaptırdacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (15768) lira (21) ku

ruştan ibaret bulunan Ankara - Kır
şehir yolunun Kürebeli mevkiinde ya 
pılan varyant yolu üzerinde yeniden 
yaptırılacak muhtelif köprü ve men
fe~ işi kapalı zarf usulü ile eksiltme
ye konulmuştur . • 

Eksiltme 2. 6. 938 tarihine rastla
yan perşembe günü saat 15 de Ankara 
vilayet daimi encümeninde yapılacak
tır. İstekliler teklif mektubları, tica
ret odası vesikası ve 1182 lira 21 Jm
ruşluk teminat mektubu veya mak
buzları ve Nafıa vekaletinden 938 tak
vim yılına mahsus olarak ald . kları 

müteahhidlik vesikalariyle birlikte 
sözü geçe.1 günde saat 15 e kadar en
cümen reisliğine vermeleri. 

İstekliler keşif ve prtnameyi Na
fıa müdürlüğünde görebilirler. 

(1425) 2856 

Yol tamiratı köprü ve 
menfez 

. 
ınşası 

Ankara Vililiğinclen : 
Keşif bedeli (29962) lira (07) ku· 

ruttan ibaret bulunan Ankara - İstan
bul yolunun ıoo+oo ile 105+077 inci 
kilometreleri arasındaki tamirat ile 
köprü ve menfez işleri kapalı zarf u
suliyle e~iltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2. 6. 938 perşembe günü 
saat on beşte Ankara vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektuıblan, ticaret 
odası vesikası ve (2247) lira (15) ku
ruşluk muvakkat teminat mektubu 
veya makbuzları ve Nafıa vekale1:in
den 938 takvim yılına mahsue olarak 
aldrkları mü1:eahhidlik vetıikalariyle 
birlikte eözü geçen günde saat 14 de 
kadar eneüınen reisliğine venneleri 
istekliler keşif ve şartnameyi nafıa 
müdürlüğünde görebilirler. 

(1424) 2855 

Tapo ve Kadastro U. Md. 

Tapu tescili 
Ankara Merkez Tapu Sicil Mu_ 

hafızhğmda.n : 

Anıkaranın Bağlum nahiyesine bağ-
lı Mahmudiye köyünde Çatal te 
mevkiinde gün doğusu Beytullah oğ~~ 
Ö~mer batısı Mer'a kıblesi Beytullih 
oglu Ömer Poyrazı Ahmed oğlu Mus
tafa tarlalariyle mahdud 30 ar ta 1 ·ı . k r a 
ı e yıne a şam çayırı mevkiinde kıble-
si Ömer oğlu Ahmed poyarzı Halil oğ- ı 
lu Nazif batısı Hasan oğlu Mehmed 

-1'-

dıoğı.u Halil oğlu Mustafa tarlalariy
le mahdud yarım ar çayır ve gene me
şelikte gün doğusu dere ve batısı yol 
kıblesi Halil oglu Mustafa poyrazı 

Mehmed oglu t arlalariyle mahdud 10 
ar tarla ve yine bagda poyrazı de
re batısı Habibe kadın kıble,,, i Hasan 
oğlu Mehmed doğusu Mehmed oglu 
Salih tarlalariyle mahdud 8 ar tarla 
ve yine köy içinde gün doğusu H36an 
oğlu Mehmed batısı Mehmed oğlu 
Hasan kıblesi yol poyrazı Halil oğlu 
Nazif evleriyle mahdud bir ar mikta
rındaki arsa Hüseyin dayının senedsiz 
olarak tasarrufunda iken bila variı 
ölmesiyle mahlulen hazine namına 
tescili defterdarlıktan talebedilmiş-

tir. 
Bu gayri menkullerin kime aid ol· 

du ;;u hakkında 28-5-938 tarihinde öğ-
b • 

leden evvel mahalline tahkık memuru 
gönderilecektir. 

Bu gayri menkulerin üzerine her 
hangi bir aynı hak iddiasında bulu
nanların iddialarını isbat eden resmi 
vesikalariyle 15 gün zarfında muha
fızlığımıza müracaatları veya mahaı
lin<k tahkik memuruna müracaatla i
tirazlarını bildirmeleri ve tahkik gü
nü komşularının da mahallinde bulun
maları ilan olunur. (1507) 3017 

~ . 

' . p ı· · ;· o ıs -· .. 
• ~ \ -# ' • 

Eldiven alınacak 
Emniyet Umum Müdürlüğünclea t 

1 - Elde mevcud nümunesine 'H 

şartnamede yazılı vasıfları dairesinde 
zabıta memurları için azı 1400 çoğu 
1500 çift eldiven 20.5.938 cuma günü 
saat 15 de açık eksiltme usu1iyle sa
tın alınacaktır. 

2 - Beher çiftine 245 kuruş fiat bi
biçilen bu eldivenlerin nümunesini 
görmek ve şartnamesini almak iste· 
yenlerin komisyona müracaatları. 

3 - Eksiltmeye girmek isteyenle
rin 275 lira 65 kuruşluk teminat mak
buz veya banka mektubunu ve 2490 
sayılı kanunun 2 - 3 cü maddelerinde 
yazılı belgelerle birlikte eksiltme gü
nü saat 15 şe kadar komisyona teslim 
etmeleri. (1316) 2635 

1 LAN 
Ankara gaz komutanlık levaz111.. 

ayniyat muhasibliği tarafından gark 
ecza deposu namına doldurulan 10/5/ 
938 tarih ve C serili 5496 sayılı (450) 

liralık ayniyat makbuzu kaybedilmit 
olduğundan yenisini alacağımdan ee
kisinin hiç bir hükmü olmadığı ilin 
olunw. 

HacıAgop 

2 ev yıktlrdacak 
C. H. P. Genel Sritret~r.iğinden: 

Cinsi Kroki No. Kendi No. Muhammen keşif Muvakkat teminat 
bedeli 

Hane 5 28 894 60 67 
Hane 6 6/ 4 1196 77 90 

. 1 - Parti merkezi kurağı yapılmak üzere Parti aaına vakıflar 
ıdaresinden satın alınan Büyük Millet Meclisi caddesinde Gökçe· 
oğlu mahallesinde kain yukarıda gösterilen mevcud iki hanenin 
yıktırılması ve enkazının belediyece gösterilecek mahalle kaldırıl· 
ması ayrı ayrı veya birden açık artırma suretiyle ihale edilecektir. 

2 - Yıkma ve enkazının nakil işine aid keşif bedelleri ve muvak· 
kat teminat mikdarları hizalarında gösterilmiştir. 

3 - Bu iki evde bulunan kalorifer tesisatı yıkıldıktan sonra ta

mamiyle Partiye bırakılacaktır. 
4 - Açık artırma mayısin 20 inci cuma günü öğleden sonra saat 

15 de Parti Genel sekreterliği muhasebesinde yapılacaktır. 
5 - İsteklilerin muvakkat teminat akçelerini ihale günU saatin

den bir saat evvel Parti muhasebesine yatırmaları şarttır. 
6 - İhale parası ihale gününden itibaren nihayet 3 gün zarfında 

Parti muhasebesine nakid olarak tamamen ödenecektir. 
7 - Yıkılacak binaların partice isteklisine teslimi tarihinden 

itibaren nihayet bir ay zarfında yıkılması ve enkazının kaldırılma· 
sı meşruttur. Bu enkazın muayyen müddet zarfında kaldırılmasını 

temin için partinin her eve göre bildireceği mikdarda banka kefa-
let mektubu vereceklerdir. 2681 
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neze 
başağrısı 

kırıklık 

di at 
ediniz 

Bu ilk tehlike alametini görür görmez ·derhal 

Almak lazımdır. 

NEVROZIN soğuk alğınlığının fena aJcıbetıer doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün istirabları da dindirir. 

lcabmda günde 3 kate alınabilir. ismine dikkat 
taklitlerinden sakınınız. 2686 

•,'-. ""••~.., • • - ~ •, • 'ıl• °""'· ;.~~· ~····:hA'l<.".I ••. # 
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--------------
---

Sümer ve Emlak Eytam Bankalannın 
Kunamu 

GÜVEN 

----------------------§ Türk Anonim Sigorta Sosyetesi §§ 

Branılar1 ----- ----ve=: § YaDgın, Hayat, Nakliyat, Otomobil, Cam, 
= Ferdi kaza sigortaları 

Kollektif ----

--

-
~ "Muamelatta kolaylık . tediyatta teshilat,, § 

\ ' \ \\ \' ,\ \ \ :-,.\~~~~~~\ 
\ \ \ '\ ' \\ .~ ' ,. ' ' ' \ ' ' ' ' \ '\ \'"'' . ' \ ' 

, 

25 I nce sigara 
20 Kalın sigara 

KURUŞ 

--

ULUS 

~ ............................. ~ ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~llll~ 

NEOSTERİN = == 

..:-:.::·~::~.~~::.::.!~":~~~ ~- au·ıu·n Türkiye Ankara Birası içiyor I== 
zıl, grip gibi bulaşıcı hastalık· _ 
lardan korur, dişleri ve diJ etle- == := - -rini temizler, kuvvetlendirir. Ec- = -

=-- ==-zanelerde reçetesiz satılır. 483 1 ·· 

~~~~!!!!!!!~!!!!~ ~ ÇifHiğin kuvvetli foprağ1n1n ~ § -
Kira ilk . daire 1 er § yetiştirdiği arpa ile, modern ~ 

Ulus meydanında yeni yapılan = =: 
Koçak han = dllazh ~Hlik fabrikalarında § 

-----

yapılan Ankar~ Birasının bü

tün memleket ihtiyacım kar- · 

sıhyabilmek İ(in imal rekol

tesi artllnlmııt11. 

-------------------------------------Bundan sonra Ankara birası, bütün memlekette aynı fiata satılacaktır. Böylelikle =: 
- I -

==========ım = hu nıiJli mamul• maktu satış gibi hüküme tin kanunlaştırmak yolunda olduğu mü- ~ - -§ him bir nıe eleyi, kendi kendisine halletmiş olmaktadır. ~ - -=: Fabrikanın artan randımanı sayesinde, ·memleketin en uzak köşelerinde hile bira = - -= bulmak darlığı kaJmıyacak ve bugüne kadar birayı 60 - 90 kuruşa içmekte olan şark § -§ viJayetJerimizde de, imal merkezi olan An kara'da olduğu gibi, bira 30 kuruşa §§ 
=~~ ""'::::::;;;;;;;;;ı~ .... --~- ~ . satılacaktır. ~ 

- ------- Zevk - Sıhat - Neşe Bir araya gelerek ---------------- m·eydana gelmiştir~ ---._-~.-..-..-..-.~~~~- - -

Dinarda 
Satıhk otel 

"OAlMA 

TİRYAKİ 
\ÇlYORUM,, 

• e Her Tiryaki bun~ 
söylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
e Tiryaki sigarası on
ların uzun zamandan· 
beri bekledikleri siga· 
rad"ır. 

e Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç 1 M 1 
AYNI NEFASETİ 

TiRYAKiDE 

BULABİLİRSİNiZ! 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Çolıttııo hdreto"'h oıolıyotı 
•limizden lı~r temiz it ~·•mıyo< .,. 
'*ley bude lıcık~lıı:, ~n doOvr~y~. 

lıt• burodo 

VALIDOL imdodınıızo yeti,irt 

' Onıı b r hre ıecriibe 9dınız K..-dt11iıde renı 
bif (C '11110 HvlınıA ırtoııdıOını g6rec.a""'& 

VAUOOl domlo, ıob'~ ve hop 

hcıltndc her ec ıoneıı. bvluıwr. 

j .................................................... I 
j Dr. M. Şerif Korkut 
J N ümune Haatahaneıi Cerrahi ıefi 
i Her gün saat üçten sonra evinde 

1 

hastalarını kabul eder, Tel: 1499 

Adres: Kooperatif arkası Ali 

.. ~~.~::.~~::.~~:.~.~:.~: ....... ~~:.~ .. 

U L U S - 19. uncu. yıL - No.: 6034-
lmtiyaz sahibi 

Nureddin Kamil S..... 
Umumi Ne,riyatı idare eden 

Yazı işleri Müdüril 
Mümtaz Faik Fenik 

UMs Bas.meıri: AftilMa 

Ankara sat 

ua•I: .. SMnl~f .... ,, a~-IA. • ~ A 

TAL, KAŞIK ve BIÇAK t•• 
.ıann1ıı almayınız. 

Bütiin mallarımız hem kalite itibarile 
Avrupanmkinden daha yükaek 't'e hem 
de fiatça yüzde OTUZ daha ucuzdur. 

merkezi: Sümer Bank Yerli Mallar Pazan ___________ ................................................... . 
Adana Milli Mensucat fabrikası 

Ltd. Sosyetesinden: 
Fabrikamız mamulatı kaput bezlerinin fiaıtlaP1. 

Genişlik Top lıMcat 
Aslanh Tip 2. 75 cm. 36 metre "25 

" .. 2. 90 .. 36 .. 839 
Şapkalı ,. 4. 90 ,. 36 ., 725 

.. .. 6. 90 .. 36 " 766 
1 - Yukardaki fiatlar fabrikamız teslimi bedeli pe,in tediyelidir. 
2 - Bir balyadan noksan olan perakende sevkiyat ve &atıflara 

% 2 zam yapılır. 3 - Tip 2 bezin balyası (20) top tip 4 ve 6 bezin 
balyası (25) toptur. 4 - Kabul edilen siparişler sırası ile gönderi
lir. 5 - Sipari! kabulü ve sevki fabrikamızın 1 mayıs 1938 tarihli 
tamimine müstenittir. 2566 ................................................................................ ____ _ 
~ ............ •REÇETELERİNİZİ ............ --.. 

( Sakarya eczane) sinden yaptınntz. Her istedi· 

gımz yerli ve Avrupa iHiçları bulunur. Resmi hususi müea
sesata azami lı:olayhk gösterilir. Balık yağı kilosu 85 kuruıtur. 
Ulus, Halk sineması sırasında. Telefon 2018 1--613 

• • 19 Mayıs ~ • 

Büyük Önderin . 
Anadoluya ayak basdığı günü 

tesid etmek üzere 

·PAVİYONDA 
hueıuıt bir GALA GECESi tertibine karar vermi' ve 

o alqam için hutuıi dekorlar hazırlanmıftır. 

Fiyat: "Diner Dansant,, gibidir 



D- 5- 1938 -----

RESMİ İLANLAR 
.. M. M. bakanhğ ı 
ı. 

Askeri Okullara 
talebe ahnıyor 

1 - 938 • 939 ders yılı için lstan
bulda bulunan Kuleli ve Maltepe as
keri liselerile Bursa ask~ri lisesi, Kı
rıkkalede bulunan askeri sanat lisesi 
Ye Konya, Erzincan askeri orta okul
larına talebe alınacaktır. Kaydü ka
bul şartları hakkında maıamat asker· 
lik şubelerinde ve okullarda vardır. 

2 - Kayıd ve kabul için müracaat 
zamanı 1 haziran ile 25 temmuz ara 
sınrladır Talebe hangi okula girmek 
istiyorsa bır dilekçe ile doğrudan doğ 
ruya o okul müdürüne müracaat ede· 
cektir Dilekçeye iki fotoğraf ile biı 
tane 6 kuruşluk posta pulu iliştirilm.1§ 
bulunmalı ve menaub olduğu askerlık 
şubesi, babasının adı ve mesleki ile 
kendi adı, okuduğu okulun ismi le .han 
gi sınıfta bulunduğu, yabancı dıl o
kuyorsa hangisini okuduğu ve oku~un 
daki kayıd numarası. boyu, yaşı. agır · 

lığı ve oturduğu yerin adresi vazıh o-
larak yazılmalıdır. _ . 

3 - Mekteplerin bulundugu şehır · 
ler haricinden müracaat edecek tale · 
beler ayrıca ikınci bir dilekçe ile de 
askerlik şubelerin~ baş vuracaklar
dır. Askerlik şubeleri sıhi muayenele
rile Jür.umlu kayıd ve kabul kağıdları 
nı tamamlattıracaklar ve 1 temmuzda 
talebenin gireceği okul müdürüne 
Yalnız kağıdlarını gönderecekler ve 
talebeler mekteb müdürleri tarafın
dan çağrılmadıkça mektebe gönderil
nıiyecektir. 

4 -Okullar yatılı ve parasızdır. Ta 
lebenin iaşesinden başka giydirilme
si, techizatı okul tarafından temin e · 
dilir ve her ay bir mikdar da naaş ve· 
rilir .(1222) 2515 

Bir makine mühendisi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Milli Müdafaa vekaleti inşa

at şubesine kalorifer ve sıhhi tesisat 
işlerinde mütehassıs olamka ve hiz
mete girdikten sonra iki seneden ev
vel ayrılmamak 9artiyle ücretli ve 
.ı; ... t,.,.,...,,1. ""' - ....,,,.ı,;,.. .. .,.,ühendiıll ah
nacaktrr. 

2 - Talihlerin a~ağıda yazılı vesa
ikle Ankarada Milli Müdafaa vek§le
ti inşaat şubesine bizzat veya tahri
ren ve istida ile müracaatları. 

A) Kendisinin ve evli ise ailesinin 
nüfus tezkereleri asıl veya tasdikli 
suretleri. 

B) Askerlik vesikası 
C) Zabıta ve Adliyeden alınmış 

hüsnühal yesikası 
D) Tam teşekkUllü heyeti sıhhiye 

raporu. 
E) Şimdiye kadar çalıştığı yerler

den almış olduğu vesaik. 
(1470) 2953 

Hangar yaptırrlacak 
'mi M.. M.. Vekaleti Satın Alma Ko

ayonundan : 
1 - İzınir tayyare alanında yedi a

det ahşab çatılı hangar inşaatı kapa! · 
Zarfla eksiltmeye konulmuş.tur. 

2 - l~bu hangarların keşif bedeli 
<.140.455) yüz kırk bin dört yüz elli beş 
lıradır. 

3 - Eksiltme 3 haziran 938 cuma 
günü saat 15 de An karada M. M. V. sa 
tın al K ma o. da yapılacaktır. 

4 - Şartname keşif ve projeler 7 1i 
ra 23 kuruşa M. M. V. satın alma KG 
dan alınır. 

5 .- Eksiltmeye girecekler kanuni 
temınat ve 2490 . . 

sayılı kanunun ıkı ve 
3 cü maddele · d • rın e yazılı belgelerle :-
darı şartnamenin 4 cu" dd . d a ma esın ey 
zılı belgelerle birlikte teklif mektub· 
larım ihale saatından behemehal bıı 
saat eveline kadar M. M. v. satın aı · 
rna Ko. navermeleri. (1432) 2890 

Muhtelif binalar kiralanacak 

çeoğlu mahall~i ve civarı İ§ ban~ı -
Sarı kışla arasındaki cadde ve muca
viri eokaklarda olmak Uzere Ankara 
levazım yiyecek anbarı ittih(\z"ına el
verişli akalli yirmi mağaza ve antre -
po, mayıs 939 gayesine ka~ar'. 

D) Yenişehirde ordu evı cıvarında 
40 subayın tedrisi için kargir ve her 
türlü konforu haiz yirmi odalı bir bi
na, temmuz 938 den 31 birinci k~nun 
938 gayesine kadar altı ay müddetle. 

(1501) 3010 

Yatakhane inşası 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Eskışehır hava okulunda yaptı 

: dacak yatakhane inşaatı kapalı ..ı:art 

.a eksıltmeye ır.onulmuştur. 
2 - Bu ınşaatm keşıt bedeli vahi.ti 

uyasi fiyatı üzerinden (375.151.9U) ü~ 
ıüz yetmiş beş bin yüz elli bir liroı 

joksan beş kuruştur. 

Talibleı ceklit mektublarında vahı 
:ii kıyasi t iatı üzerinden tenzılat ya
>abilirler. 

tdari :'ld'.rndn.ede bitme müddt>ti 3 ~ 

1i:;.,.n 93, CIU 1 • 

3 - Eksıl trr.e 2 haziran 938 pe~şem 
le gıbü .;.ıat 15 de M. M. V satın a : 
na Ko. da fapılacaktır. 

4 - İlk tcrrınat 18756 lira 10 kuru~ 
Jlup şartname keşit ve projeler tS 11-
a 7) kuru"Şa M .M. V. satın atm .. K~ 
"la" alınır. 

ı; - Eksil•meye girecekler kanu· ı 
.eminat ~e Z490 sayılı ıcanunun iki 1.-t 

üçüncü maddelerinde yazılı belgeler· 
le idari şartnamenin 4 cü maddesinirı 

(F) fxkarsmda yazılı vesikalarla bit 
likte teklif mektublarının 'eks•ltm ı: 

gün ve saatından behemehal bir saa1 
eveline kadar Ankar;ıda M. M V .. at •r 
alma komısyonu riyasetine ll'ertn'!le•i 

(1431) 2889 

Kaputluk kumaı ahnatak 
M. M. Vekileti Sabo Alma Komis

yonundan: 
1 - Beher metresine (575) bef yUz 

yı:tmi§ beş kuruf olan ihale bedeli 
vekaletçe bahalı görülen (20.500) yir
min bin beş yUz metre kurşuni 'kaput 
ıuk kumaş yemden ıtapalı zarf ne ek
siltmeye konmu,tur. 

2 - Şartnamesi (646) kuruf ·bedel 
mukabilinde M.M.V. sattın alma ko· 
misyonundan alınabilir. 
~- tık teminatı (7.707) yedi bin ye 

di yUz yedi lira 50 kuruştur. 
4 - İhalesi 25-m~yıs-938 çarşamba 

günü saat on be9 buçukta yapılacak
tır. 

S - Eksiltmeye girmek istiyenler 
H90 sayılı kanunun 2 ve 3 ilncU mad
derinde yazılı vesikaları ilk teminat· 
ları ile birlikte teklif mektublarını 

ihale saatinden en az bir saat evvel 
M.M.V. satın alma komisyonuna ver
meleri lazımdır. (1331) 2755 

Tamirat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhid nam ve hesabına ts

tanbulda Haydarpaşa hastahanesinde 
yaptırılacak tamirat işleri açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

2 - Keşif bedeli (192.583.40) yüz 
doksan iki bin beş yüz seksen üç lira 
kırk kuruştur. 

3 - Eksiltme 3 haziran 938 cuma 
günü saat 15 de Ankarada milli müda
faa vekaleti satın alma Ko. da yaprla · 
caktır. 

4 - İlk teminat (10.879,17) on bin 
sekiz yüz yetmiş dokuz lira on yedi 
kuruştur. Keşif, proje ve şartnameler 
(963) dokuz yüz altmış Uç kuruşa M. 
M. vekaleti inşaat şubesinden alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 8ayılı kanunun iki ve 
3. üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
müteahhidlik vesikaları ile birlikte 
eksiltme gün ve saatinde .Ankarada 
M. M. v. satın alma komısyonunda 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko. -bulunmaları. (1288) 2584 

.nisyonun~an : . . . Dicbudak kalas ahnatak 
938 malı yılı ıçın Mılli Müdafaa 'l 

lekaletince aşağıdaki semtlerde bina M. M. Vekaleti ..:atın Alma Ko-
car edilecektir. Mal sahihlerinin ma· misyonundan : 
Jıs 938 sonuna kadar vekıUet satın al- 1) Müteahhit nam hesabına 20 m_et
:na komisyonuna müracaatları ilan 0 • re mikabı dı~ budak kalas açık eksılt · 
lunur. meye kon.muştur. . . 
. A) Vilayete civar askerlik şubele • 2) Tahmin edilen bedelı ?905 lıra 0 -

rıle dairesi için müstakil ve kargir as lup ilk teminat parası 593 lıradır. 
garı yirmi odalı bir bina 31 tnayıs 939 3) İhalesi 6 temmuz 1938 çarşamba 
gayesine kadar. günü saat 11 dedir. 

B) Yenicami Öksüzce civarında 4) Eklıiltmeye gireceklerin 249~ sa-
eç~izat anba· için sekiz odalı müs - yılI kanunun 2, 3 ün~U ına~.delerınde 
akıl ve kargir bir bina 31 mayıs 939 istenilen belgelerile ıhale gur; ve saa
;ayesine kadar tinde M.M.V. satın alma komısyonun · 

C) Akköprü . yolu ve civarı, Gök- da hazır bulunmaları (1515) 3045 

' . 

Kültür bakanhğı · 

. Orta okul öğretmenliği 
Kültür Bakanlığından : 

1 - Orta okullarda türkçe, tariıh -
coğrafya, riyaziye, taıbiye, fransızca, 
almanca ve ingilizce öğretmeni olmak 
isteyenler için yalnız öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 haziran 1938 
tarihinde gazi eğitim enstitüsünd~ a
çılacak ıınavdan mada bu yıl da bir sı
nav yapılacaktır. 

2 - Sınavlar 1 eylül perşembe günü 
İstanbul üniversitesinde başlıyacaktır. 

3 - Sınava girmek isteyenlerin: 
A) Türk olmaları, 
B) 20 den aşağı ve 45 den yukar• 

yagta olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabındarl oldukları, 

cinayet ve cünha nevinden mahkumi
yetleri olmadığı hakkında mahalll vi
layet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri (halen işyar 
veya öğretmen olanlar bu kayıddan 

müstesna olup mensub oldukları daire 
amirinden alacakları vesika kafidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğret 
menlik etmeğe mani vücud arızaların. 
dan salim olduklarını isbat eden heye
ti sıhiyeden tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E) En az lise ve 4, 5, 6 sınıflı öğret· 
men okulu mezunu veya bunların mu
adıli okullarda tahsil görmi.ış olmala
rı, 

Öğretmen okulalrından mezun olan
ların en az iki ders yılı öğretmenlik 
etmiş bulunmaları gerektir. 

4 - 'Gerek sözlü ve gerek yazılı sı
nav sorurları üniversite ve yüksek ög
retmen okulu talebesinin takip ettiğı 
ders müfredatından seçilecektir. 

Bundan başka sınava girecekiere pe
dagojik soruıar da sorulacaktır. 

5 - Namzetler sınavda kazandı.kldı ı 
takdirde 1702 numaralı kanunun 1 in
ci maddesinde gösterilen dereceler da
hilinde herhangi bir orta öğertim oku
lu yaröğretmenliğine atanacaklardır. 

6 - Yukarıdaki prtları haiz olan 
namzetler bir istida ile bakanlığa ba~ 
vuracaklardır. Bu dilekçeye şu belge
lerin bağlanması lhımdır: 

A) Nüfus cU.zdanının asıl veya tas
dikli sureti, 

B) Tahsil derecelerine aid diplQma 
veya tasdiknamelerin asıl veyahut tas
dikli suretleri, 

'c) Hüsnü hal mazbatası, 
D) Mahalli KUltUr idaresinden nü

mune•ine tevfikan tasdikli sağlık ra
poru, 

E) Mahalli kültür idaresinden tas
dikli ve fotoğraflı fiş, 

F) 6 adet 4x6,5 ebadında kartonsuz 
foto~raf, 

Bu vesikaların 15 hazirandan ı a
ğustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 
gönderilmiş olmaaı lazımdır. Bu ta
rihten sonra bakanlığa gelmiş olan ve
ya evrakı müsbitesi noksan bulunan 
dilek!ieler hakkında muamele yapılını-
yacaktır. (1521) 3048 

· · A. Levazım AmirliAi" .. · · 

500 ton bugday öğüllürülecek 
Ankara Levazım Amirlili satrn al

ma Koınisyonundan: 
ı - Ankara garnizon müesseseleri 

için 500 ton buğday öğütülmesinin ka
pah zarfla eksiltmesi 28 mayıs 938 sa
at 11 de Ankara Lv. Amirliği satın al · 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 7 500 lira ilk 
teminatı 562 lira 50 kuru~tur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektuplarının 
saat 10 ne kadar komisyona verilmesi. 

(1351 2707 

380.000 yumurta ahncak 
Ankara Levazım Amirlili satın al· 

ma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon müesseseleri i

çin 380.000 adet yumurtanın kapah 
zarf eksiltme~i 27-mayıs-938 saat 15 
de Ankara Lv. Amirli~i satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6650 lira ilk 
teminatı 498 lira 75 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni vesi
kalarda bulunan teklif mektuplarının 
saat 14 de kadar komisyona verilmesi. 

(1352) 2708 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. - -E KALBİN SESİ E 
E Behjamino Gigli -
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19 mayıs 1915 
11331 11 de 

Orduya çıkan subayların 
toplantuı 

19 mayıs 1915 (331) Orduya çıkan 
subaylarm her seneki tQplantdarı 19 
mayıs perşembe günU ıaat 20 de Şehir 
lokantasında (Karpiç) yapılacaktır. 
Ankarada adreslerini ayn ayrı teebitl
ne imkan bulamadığımrzdan bütün ar
kadaşları bu toplantıya davet ederiz. 

2960 Tertip Heyeti 

Demiryolları 

Telgraf bandı ahnacak 
D. D. Yolları satın Al. Ko: 
Muhammen bedeli 24750 lira olan 

450.000 aded telgraf bandı 4. 7. 1938 
pazartesi günü saat 15,30 da kapalı 

zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1856,25 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müte
ahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılmaktadır. (1477) 

· ,·: Maliye bcikanhOı . 
I· •' 

Benzin al.nacak 
Maliye Vekaletinden : 

Tahmin edilen bedeli üç bin altı yüz 
yetrniş lira olan yirmi bin litre benzin 
pazarlıkla alınacaktır. 

Pazarlık 23.5.938 pazartesi günü sa
at on beşte levazım müdürlüğünde mü
teşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Şartnamesi her gün levazım müdür

lügünde görülebilir. Pazarlığa iştirak 
etmek isteyenlerin mezkı'.'ir gün ve ıa
atte (551) liralık teminatları ve kanu
n1 belgeleriyle komisyonda hazır bu-
lunmaları. (1519) 3046 

Zayiler 
Zayi - Vilayet muhasebe veznesine 

depozit için yatırmış olduğum (cilt 4 
varak 10) numaralı makbuzumu zayi 
ettim. Yenisini alacağundan eskisinin 
hilkmU yoktur. Altındağ mahallesi U -
lucak caddesi 400 No. lu evde Hüseyin 
Özşakar 3043 

Zayi - Ankara ticaret mektebi ikin
ci sınıfından 934 senesinde aldığım tas
diknameyi zayi ettim. Yenisini alaca -
ğımdan eskisinin hilkmü olmadığı ilin 
olunur. Divanı muhasebat memurların
dan Burhan Gilven. 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:. 

~ KİREÇ §1 
: En eyi cins damarsız halis mer-E 
: merden yapdmış Karaköy çalı ki-= 
: reçlerini 2791, 2861. 1446 ve 3300E -: telefonlardan arayınız. 209a : 

""'••ııııııııııııııııııııııııııııiıııııııi=' 

Kirahk hane 
Cebeci caddesi Kurtuluş istasyonu 

karşısında orta mekteb yanında asfalt
ta numara ı dört oda bir hol: Görmek 
için 6,5 - 8 pazar günü her saat tole
fon 2404 başmürettib Ömer 

2978 

- ..)-

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi!!: - ---------K U R U S i S T E M fllll IOllr-~ 1.111. Jlrkeli ~ 
Fabrıkasmda : -----------------

-
f.\~TQ~~-

-\~ LDŞD ~ 
----KURU SİSTEMLE ---------yapılan KELEBEK marka --- --- --------
-IOtnl • PLAKLAR ~ ---------------------

-Çarpılma, çatlama, kabartma ve : 
saire gibi hiçbir arıza göstermez. : 
Kontr-pliklar bu gibi arızalara : 

kar,ı garanti ile satılır. 5 
KIZIL, KAYIN, KARAACAÇTAN mamul E 

Kontr-pliklaı' ıtok olarak her zaman mevcuddur. § ------
-Satış yerleri: = 

§ lıtanbul: ROŞTO MURAT OOLU, Mahın~dpap Kürkçü E 
S Han No. 28. ISAK PILAFlDIS, Galata, Mah- : 
S mudiye caddesi No. 21. E -: Ankarada: VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. ---5 lzmirde : KARL HORNFELD 
S IHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler § 
: YUSUF ve KADRi IŞMAN. ---_ ŞABAN MAHMUD KOKNER. E 
E Samsunda: GÖÇMEN OCLU KARDEŞLER. E = Umumi ıatı§ yeri: İstanbul, Sirkeci, Mühürdarzade Han E 
_ No. 3. YENl KONTR-PLAK Ltd. Şirketi Tel. 22401 2058 : 
':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ı111111111111ı11111 ı,. 

ı Çankaya Ec%anesinde 
f Daima soğuk maden suyu bulursunuz. Reçetelerinizi ucuz yapb· 

1 
rabilirsiniz. Yenişehir Bakanlıklar karşısı meşrutiyet caddesinde 

2787 ......... .......... ............ ..... ..... . . . ..... ......................... ........... ... ................. 

Satılık han 
Tl'abzon Deft?rdarlağından : 

M;\hallesi 

J.SJ(neaer .P. 
,, 

.. 
" 

" ,, 
H 

" 
H 

•• 
" 

" ,. 

,, 
,, 

Sokağı 

Varidat kapı 
Nevi No 

Tapunun 
tarih No. 

1v.ı.eyan c. .ıv1agaza oı J Mayıs 937 161 

Hududu Hazrrası 

Uç taratı yol bir, 
tarafı Nemli oğul. 
larının Cihan ote
li ile mahdut .. 

,, " 69) 

•• " 
71) 
73) ,, 

Han 15 ,. 

,. Mağaıa 77 
,. ,, 19 
,. ,, 81 
,. 

" 83 
Eava.k ,, 264 

,, ,. 266 

" " 268 
,. ,. 270 
,, .. 272 

"' .. 274 
,, .. 278) 

280) 
,. •• 282 
,. 

" 284 
,, ., 276 

,, 

,, 

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

162 

17 8 Esvak Caddesin .. 
de 276 numarah 
medhali var 

163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
172 
171 
174) 
175) 
176 
177 
173 

Kıymeti 

Muhammene&i 
Lira 
25000 

1 - Trabzon Belc1:iiye dairesi karşI'Brnda kUn Anadolu Hanı namiyle 
maruf yukarda müfredatı ve ~safı yazılı tahtani ·ıs mağaza fevkani 16 oda 
maa ardiye mil,temil ebniye bedeli peşinen tediye edilmek şartiyle satıla
caktır. 

2 - İhale 24 Mayıs 1938 tarihine müsadif salt gUnU saat 16 da Trabzon 
Defterdarlığında yapılacaktır. 

3 - Satı~ kapalı zarf usuliyle yapılacağından % 7,5 teminat akçesi olan 
1875 liralık teminat mektubiyle teklif mektupları artırmanın açılma saatin
den bir saat evveline saat 15 ~e kadar Defterdarlıkta müteşekkil komisyon 
reisine makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilenlerde aynı saatte komisyonda bulundurulacaktır. 
Gerek postada ve gerek ıair suretlerle vaki gecikmeler kabul edilmiyecek
tir. 

4 - Fazla izahat almak ve şartnameyi görmek isteyenlerin Defterdar~ 
lığa müracaat etmeleri ilan olunur. (263011382) 2782 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerinE! Katran Hakkı Ekrem 

Kiralık dükkôn 
• ve 

Ankara Defterdarl~0,nı.lan ı 

Mahallesi metruke 

Aşağı ayrancı 
Misakı milli 
Öksüzce 

394 
52 

453 

kapı 

13 
21 

1/4508 

Cinai müştemilatı 

Bağ bağhane Bir oda ve bağ 
DUkkln 
Hane 2 oda ·2 odunluk ve kö-

e~ :er 
Iradı gayri S. teminat 

Lira K. Lira 
120 8 
120 8 
160 12 

Vattarin 124 21/2009 Hane 
milrlük küçük bir avlu 
4 oda 2 odunluk ve kö
mürlük kilar l mutbak 
1 tarace 

420 31 

Cebeci 
Vattarin 

Dış kale 
Vattarin 

10 
118 

365 
128 

48/1 
15/1993 

5/65 
12/1918 

Dükktn 
Ev 

Hane 
Hane 

3 oda bir ıofa bir mut
bak 1 hala 
Bir oda 

180 
300 

30 
600 

13 
22 

2 
45 4 oda bir koridor 1 mut

bak 1 sandık odası 
Yukarıda cins ve enaf ı yazılı gayri menkullerin 1 haziran 938 tarihinden 31 mayıs 939 gayesine kadar bir sene 

müddetle icara verileceğinden talihler in 27.5.938 tarihine müaadif cuma günü saat 15 de defterdarlıkda müteşek-
kil komisyona müracaatları. (1506) 2994 

Yangın, hayat, otomobil, cam sigortaları 1 ialil Naci Mmcıoilu. T•lcfon: 1230 

Yap 1 1 r Anafartalar cad. No 111 Tel : 2089 
• "Un:ron" Ankara accntalığı 1334 
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MERHALELER: Trablus 1911 Çanakkale 1916 Daima başkumandanı Daima milletin reisi 
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Babıôli, Mustafa Kemale vereceği 
selôhiyeti günlerce düşünmüştü 

( Başı 7. inci sayfada ) 
yavaş yavct~ ve ~u.ı ... ıuc;n ve::.veıoe ve 
endışe beıırıyorcıu. 

~a.nsuna ı ... rc: .. o.: Hen iki gün önce 
konagı Nişantaiında bulunan Mekke 
emiri Şerıf Ali Haydar paşa ki (it
tihadı terakki hükümetinin, hale 
Talat ve Cemal paşaların dostu ve 
hayırhahı ve büyük kumandan Mus
tafa Kemalin takdirkarı idi.) Konak
larında ziyaret ettiğim vakit veda 
sözleri arasında şunları söyledi : 

- Mustafa Kemal paşa büyük iı;

ler yapacaktır. Ve memleketi kurta
racaktır. Cenabı Haktan dilerim ki, 
elemsiz kedersiz Samsun toprağına 
ayak basabilsin. 

Ali Haydar paşanın burada sara
haten anlatmak istediği itilaf dev
letleri tarafından büyük kumanda
nın bineceği vapurun, bir harb sefi
nesine takılarak Maltaya çevrilmesi 
endişesi idi. 

Ali Haydar paşa ingiliz yüksek 
mahfillerinden, Mekke Emiri Şerif 
Hüseyinin muhalifi olmasına rağ

men, o günlerde bile hürmet gören 
ve kazanılmak istenen bir zat idi. 

Nitekim bu noktada havadisler 
tek tük ağızlarda da konuşuluyor· 
du. 

İşte bugünler fasit bir hava ve fe
na şartlar içinde geçerken (İzmirin 
(15 mayıs) meşum işgali oldu. 

Büyük kum·:ından veda için sara
ya gitti. Orada türk mılleti ve türk 
dünyasının bu elemli gününde dahi 
bir kayıtsızlık, gamsızlık ve yapma
ca bir hareket görmüş ve halifenin 
o zamanki Mısır hidivinin kaç bin 
altın tahsisat almakta olduğunu öğ
renmek kaygusuna düştüğü anlaşıl· 
mıştı. 

Sarayda iken erkanıharbiyei umu
miye reisi merhum General Cevad 
telefonla kendilerine (Çabuk çıkma
nın yolunu bulmasını ve vapura gi· 
derken de hiç bir merasim yapılma
masını ve dostlarının bile oraya top
larunamalarmı ) söylemi_ Büyük 
kumandan aynı gün aldığım bir te
lefon emrinde bunu işaret buyurdu
lar. 

Ertesi gün Galata rıhtımından 
Bandırma vapuruna karargahla bi· 
nilmişti .. Rıhtımda dört kişiden baş· 
ka kimse yoktu. 

16 mayıs heyecanının yeni telkin 
eylediği duygularla vapur rıhtım
dan akşama doğru ayrılmıştı. Vapur 
bütün vapurlar gibi ve itilaf devlet· 
lerinin koyduğu programa uya
rak, ilk önce Kızkules; açıklarında 
demirledi. Bizim vapurumuza da 
itilaf kontrolu bir ingıliz binbaşısı 
ile bir de zabit kıyafetli ermeni ter· 
cüman geldiler. 

Büyük kumandanın emirleriyle 
nemen bunlara karşı gittim 

ve karargahın Anadoluya gitmekte 
olduğunu, kendilerınin bir istekleri 
olup olmadığını sordum. Sakin bir 
ifade ile karargah için bir düşünce
leri olmaaığını söylediler ve kap
tanla tayfalar hakkında basit bir 
kontrol ile iktifa ettiler. 

Sıkıntı kaynağından kurtulmuş 
ve idealine doğru yol almış olan bü-

yük kumandan yavaş yavaş neşesinı 
gösteriyordu. O gece kaptan kama· 
rasında geç vakitlere kadar kaldılar. 
Gece yarısından sonra bir kaç harp 
sefinesinin bizim arkamızdan geldiği 
elektriklerinden an1aşılıyordu. Fa -
kat mesafe çoktu. Nede olsa büyük 
kwnandana hemen haber verildi. 

Atatürk, gemi süvarisine elek
triklerin söndürülmesini ve sahile 
doğru rota almasını ve icabederse 
ba,tan kara e'hnesini. t:eb\\i eui.-<\\ ve 
böylece de yapıldı. Sabahleyin gün 
açınca bu sefineler görünmedi. Son -
ra hadiselerin tetkikinden öğrenildi
ki Odesayı bombardıman eden ve be
yaz ruslardan Kırımdaki Verangel 
ordusunu himaye eden bir donanma 
imiı. 

Sinoba uğranıldı ve az kalındı. 

Buradan doğruca Samsun yolunu 

tuttuk. Samsund<1:_ Büyük Şefi; selam 

kıtası, zabitler ve çok kalabalık bir 

halk kütlesi karşıladı. Karaya ayak 

basar basmaz askeri, halkı selamladı. 

Yurdun bütün durumunu 1stan -

bulda alaka ile takib eden Büyük 

Şef, Samsuna çıkar çıkmaz kolordu · 

lada, Konya ve Ankara ile muhabe

reye başlamakla beraber İzmir, Bur

sa, Balıkesir Ege ve Trakya hakkında 
en doğru haberleri almağa ve hepsi
ni müşterek hız ve güç kaynağr olan 
ve milli davanın mihrakına toplama
ğa başladrlar. 

Büyük Şef otomobil ile şehri do
laşarak karargah binasına girdiler. 

Hükümet makamını ve belediyeyi 

ziyaret ettiler. Samsun bütün Ka

radenizde, devlet ve inkılab tarihin

de büyük bir rol alacağı için milli 

müdafaanın mihrakı olan bu yerde 
daha emniyetli tutulmak lazımdı. 

Mutasarrıfın mezunen İstanbula 

gitmesi hakkındakı ricalarını kabul 

buyurdular. Eski valilerden Hamit 

beyin mutasarrıflığa getirilmesini 

istediler. Uç beş gün içinde o da 

geldi. Geleceği güne kadar da bu 
işin vekaletine, bir kolordu kuman
danlığı için beraberinde getirdikle
ri general Refeti tayin ettiler. 

Yukarda Pontoslardan bahsetmiş
tim. Bu esaslı ve çok kuvvetli bir 
plan olarak ele alındı. Çünkü pon
tos hükümeti kurulacak ve türk 
halkı ezilecek, köle olacaktı. Vali, 
kumandan ve mutasarrıflara talimat 
verildi. 

Samsuna ayak bastığımızdan bir
kaç gün sonra Sait Molla imzası i
le, !stanbuldan bütün Anadolu vi
layetlerine ve mutasarrıflıklarına ge 
len bir tamimde İngiliz muhibler 
cemiyetinin her tarafta kurulması, 
hararetli bir lisanla isteniyordu. 

B u telgraf öğrenilince bütün 
Anadoluya, kolordu kuman

danlarına valilere ve Konyadaki i
kinci ordu müfettişliğine verdikle
ri bir telgrafla, Said Molla a· 
dındaki kimsenin İngiliz muhib
ler cemiyeti hakkındaki fena hare-

ketini, yarın fransız, italyan ve şu 
veya bu devletlerin muhibler cemi
yetini takib edeceği ve bunun da 
türk varlığını dağıtmaktan başka 

bir hedefi olmadığını ve ancak türk 
cemiyetinin sevgi ve kudretinin bir 
arada ve bir elde tutulmasını emir 
buyurdular. 
Aynı saatte ve emirlerinde oldu

ğum halde, telgrafhaneye giderek 
sadrazam Damat Ferid paşa ile gö
rüşmek arzusunu Babraliye bildir-
o.ncır. 

Telgrafhanede Sadrazama, Sait 
Mollanın cüret ve hareketini tak

bih ile hükümetçe de tedbir alınma
sını kendi tedbirleriyle birlikte bil
dirdiler. 

Artık Babıali ile büyük kuman
danın arası açılmış ve yara içerden 
işlemeye başlamıştı. Osmanlı dev
letinin imha ve taksimine doğru sü
ratle yürüyen kara düşüncelerin 

karşısında büyük ve milli hassasi
yet alabildiğine körükleniyordu. 

Merzifonda da 1500 mevcudlu ve 
ingiliz zabitlerinin idare ettiği bir 
hintli taburu olduğu ve Batumun 
dahi tahliye edileceği için oradaki 
itilaf kuvvetlerinin de Samsuna çı
karılacağı duyuldu. Samsunda baş
layan ve kabaran bu hareketler Sam
sundaki fransız mümessili, Metro
polit ve ingiliz zabitleri tarafından 
İtilaf mümessillerine ve Babıaliye 
artık duyurulmuş ve Sadrazamın e
tekleri tutuşmuştu. 

Samsundan Havzaya gidildi. 
Orası bir alay karargahı ve 

tabur merkezi idi. Büyük Şef bu
rada kaldığı günlerde Anadolu 
planlarının ilk hatlarınr kurmuş ve 

Maraştan Samsuna kadar olan en 

dar mesafe üzerinden işgal kuvvet
lerinin Anadoluyu ikiye ayırması 

gibi bir hareketi ve bununla birlik

te her yerden, denizden ve karadan 

gelecek işgal kuvvetlerine karşı ge
rilla harbı denilen büyük planı ora

da hazırlamış ve tek bir düşmanın 

sahillere çıkarılmaması ve milli da

vaya karşı hazırlanılmasını bütün 

kumandanlara bildirmişti. 
İtilaf devletlerinin kararı ile har

biye nezareti top ve tüfek mekaniz

malarının toplanıp lstanbula aldırıl
makta idi. Büyük kumandan bunu 

hemen menetti. 
Havzada bulunduğu günlerde Di

yarbakır, Elazığ, Mardin ve havali

sinden, 13 üncü kolordu tarafından 

yüzlerce hayvana yüklenen büyük 
bir kafile üç dört zabit kumanda

sında harbiye nezaretinin emriyle 

Samsundan 1stanbula getirilmekte 
olan tüfek mekanizmaları ve top ka

maları ile 3000 den fazla olan sür
güler orada teslim alındı ve Sam

sunda satılmak üzere gelen hayvan-

lar da alakom• 
di. 

re kıtalara veril-

Sıvastan Ankara istasyonuna, İs
tanbul emrine sevkedilen top, kama-
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1 9 M 
Bir gündü, türk yurdunun en talisiz bir günü,· 
Herkes and1rıyordu öz yurdunda sürgünü. 
Düşman sarmış dört yanı, her kalbi boğmuş keder, 
Biraz baş kaldıranın hayatı elden gider. 
Her yanda çaresizlik, umudsuzluk ve telaş, 
Akmayı unutarak birikmiş gözlerde yaş. 
Padişah taht peşinde, sinsi, hain ve alçak/ 
Biraz daha giderse her umud mahvolacak. 
lstanbul bir zındandır: her yanda zulmet ve ah,· 
Yalnız bir tek köşe var: Mil11 mabed, karargah. 

A y 1 s 
Behçet Kemal ÇaOfar 

Diyorlar ki "Gemini yolda batıracaklar,, 
irkilmiyor ve diyor: "Belki evet, ne çıkar? 
"Ya millete kavuşur, ya yolda mahvolurum; 
"Vatanımın önünde açılmış bir uçurum, 
"Ben onu ordan çekmek, kurtarmak azmindeyim; 

"Vatan elden giderse ben hayatı nideyim?,_ 

Fakat onun her şeyden kurtulması mukadder; 

Nizamı bozuk dünya, beklemekte bir rehbec; 

Onunla dindirecek maz1Cım dünya yasını" 

--------------------------------------------: Milletine en düşkün gününde bile tapan,· Sıyrılıyor bir anda her arız1 rütbeden; : - -: Milletini içinden tanıyan, seven, sayan.. Diyor "En büyük rütbem: Milletin oğluyum ben,r. E -: Yurda çöken kabustan bir tek odur yılmayan! Atatürk! Senin/eyiz, senin sayende varız; E 
: Bütün başlar denenmiş, harcanmış, bitmiş artık; Safında ve emrinde çekilmiş kılıç/arız; E 
: Bir tek onda umud var, bir tek onda iş artık... : 
: Bak: kurduğun burclarda bekliyoruz biz nöb«; -
: Engin fikirleriyle enginde o; denizde; : 
: Dönmez suları bile ateşe verseniz de! Emret: yıkıp yapalım,· koşup ölelim, emret! E 
E Emsalsiz bir vuslatın en kestirme yolunda: Emret: kanı çekilmiş damarlara dolalım; : 
: "Millet" e kavuşacak bu yolculuk sonunda. Bir an senin izinden saparsak kahrolalım/ E 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

lariyle gene sürgü ve makineli tü
fek sürgülerinin Ankarada alako
nulması için emirler verilmiştir (*). 

.J•···············································································'"' . 

A rtık Babıali ile devam eden 
düellonun ilk hareketi tat

lı bir davetiye ile havzada başla
mış, Erzuruma kadar devam etmiş 
8-9 temmuz gecesi büyük kumandan 
bir şef olarak milletin sinesine, mü
cahit bir ferd sıfatiyle atılmış ve 
bu devre ile bundan sonraki bütün 
hareketler ve bütün harikalar milli 
iradenin ve millet hakimiyetinin te
cellisini hazırlayan Erzurum ve Sı
vas kongrelerini ve heyeti temsili
yeyi, ve 23 nisan kamutayını, padi
şahın, halifenin, sarayın kökünden 
koparılması ve bugüne kadar heye
canı gittikçe artan bir hamle ile ya 
şadığımız tarihi tamamlam:ş ve işte 
bütün bunlar ilk hararetini 19 ma
yısın güneşinden, Türkün güneşin
den almıştır. 

19 Mayıs Atatürkün eşsiz hare -

ketlerinin başlangıcını kuran ve kur

taran ve bugünleri yaratan tarihin n 

canlı noktasıdır. Bugün çelik gibi :>r

dusu, endüstrisi, zengin kültürü, her 
bakımdan kudretli bir millet varlığı 

ortaya koymuştur. 
Atatürk bugün yaptığı, yazdığr 

ve yarattığı tarihin mükafatını göz
leriyle seyrediyor. Onun ferahlı oğul
tusunu kulağı ile işitiyor. 

Atatürk, bütün vasıflariyle hari
kulade bir insandır. Bütün hayat bo
yunca hiç bir gün bedbin olduğunu 
gören yotkur. 

Sinirlerinde en ağır hadiselere 
karşı dahi eşi olmayan ve her zorlu
ğu yıkan bir mukavemet vardır. Ar
kadaşlarına, doğruya ve doğruluğa 
kar?• ölçülemiyen bir vefası vardır. 

A tatürk denince Türk milleti ve 

türk milleti denince Atatürk 
derhal anılır ve canlanır. 

Onun en çok sevdiği, Samsun

dan davasının eonuna kadar 

! İdman şenliği vecizeleri . . . . 
• Türk; öğün, çalış güven 1 

• 19 mayıs, güven, sevinç, hare-
ket günüdür l 

• Doğru insan dik yürür l 

• Vücudunu ve kafanı işlet 1 

• Nerede hareket orada bereketi 

• Dedikodu yapma, spor yap 1 

• Sporcu çirkinin, kirlinin ve 
kötünün düşmanıdır 1 

• Güzel insan iyi insandır 1 

• En büyük servetimiz vücudu
muzdurI 

• Sağlam vücut, sağlam kafa, 
güzel insan 1 

• Güzelliğin iki şartı: Neş'e ve 
hareketi 

• Şen ol; genç kalırsın 1 

• Sıhat, en büyük saadettir 1 

• Güneşin girmediği yere dok
tor girer 1 

• Sıhatini seveceksin, vatanını 
seveceksin, işini seveceksin, 
tabiati seveceksin 1 

• Spor, gençliğin tılsımıdır 1 

• Vücudu güzel tutmamak ayıp 
işlemektir 1 

• 'Gençlikten ihtiyarhğa sağlık 
saklamalıdır 1 

• Genç bir baş ancak dinç omuz
lar üzerinde durabilir! 

• Göze güzel görünmiyeni gö
nül çekmez 1 

• Dik otur, doğru konuş 1 

• Kendini kouryan neslini ko
rur ! 

• Sağlam vücutta sağlam kafa! 

• Gençliğinde dik duranın ihti
yarlıkta beli bükülmez 1 

• Özü sözü doğru ol! 

• Güzelliğin temeli sağlıktır 1 

• Her yaşta hareketi 

• Kendine bak 1 

• 'Gövde kafayı yaşatır, kafa 
gövdeyi işletir 1 

• 

,, ,, ,, ,, ,, 
• ,, ,, 
• ,, .. .. 
• ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, . • ,, 
• Her yaşta spor yapanın başı : 

vücuduna yük olmaz! : 

• Temiz yürek, doğru söz, güzel 
vücut 1 

• Yürü, koş, atla, güreş! Pinek-
leme! 

• Şen ol 1 Çevik ol 1 

• • • • • • • ,, ,, 
• • ,, ,, 
• . 
• ,, 
• • • • ,, . 
• 
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söylediği, arkadaşlarına söylettiği, 
bugün bütün gençliğin söylemekte 
olduğu şu marfı buraya yazıyorum: 
Dağ başını duman almış 
Gümüş dere durmaz akar 
Günct ufuktan şimdi doğar 

Yürüyelim arkadaşlar. 

(x) N etekım bundan sonra da Erzurum• 
dan İngiliz mümessili miralay Ra!' 
linsonun Karsa doğru yola çıktıS1 

sürgü ve kapaklar da milli kuvvetler 
tarafından Hasankalede alakonul• 
mu~tur, 



-ts-

..tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltl•lllllllllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:, - -- -- -- -
1 T ürkkuşu bütün gen(liği kanadları alhna aliyor ! 
-~ı111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııııııi=' 

..1ıı1111111111111111ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııta.. - -- -- -
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~ havacılık programı hazırlandı 
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Türkkuşunun plönör atölyesi, hakiki 

bir fabrika haline getirilecektir 
Bir ~ok yerlerde yeniden Türkku~u ~ubeleri a~dacak 

B üyüklerinden aldığı kuvvet 
ve ilhamla, Türkkuşu daha 

İyi ve daha üstün neticeler elde et
tnek için yeni bir çalışma devrine 
girmiş bulunuyor. 

Türk tayyareciliğinin tam mana-
41Ziu1P 1~1,..!.- 1' .. n w- 1.,.,.~,.PW\Atl\ h..:.r ga.ye 

tanındığı bu devirde gençlik içinde 
tayyareci yetiştirmek işinin aldığı 
değeri ve böylece Türkkuşunun ön 
planda gelen milhim rolünü takdir 
etmek lazımdır. Türkkuşunun artık 
basit bir hareket olmaktan çıktığı 
kolayca iddia edilebilir. Türkkuşu 
askeri havacılığımızın güvenilir bir 
ihtiyatı olmak yoluna girmiş ve bu 
'lrasfr hakkiyle kazanmak için tam 
ınanasiyle çalışmaya koyulmuştur. 

M:otörlü ve motörsüz tayyarecilik 
ş~belerinde çalışan türk çocukları, 
şırndi, bu memleketin milli müda
faasında besab edilen bir kuvvet ol
?uklarını bilmekte oldukları halde, 
ışJerine ve talimlerine ehemiyet ver
~~ktedirler. Yeni ve eski bütün 
d ur~kuşu gençleri, hava ordusun -
akı ağabeylerinin birer yardımcı-

8~ Olduklarını bitiyor ve yarının is
tıyebileceği en ağır hizmetleri kar
§tlayabilecck şekilde hazxrlanıyor
lar:._lier Türkku~u çocuğu, uçma
Yx ogrenmekle türk kanadlarxnı kuv
'lr~tlendirdiğini pek iyi görmekte-
dır V b k" b ·· n" · e undan dolayıdır ı ugu-
T~-:1 düne benziyen tarafı kısaca 
urkkuşu adından ibaret kalmak

tadır. 

Türkkuşu bu sene geçen sene-
.. lere nisbetle üç misli olan 

t~ur~~a~tıarla karşılaştı. Ve bu ar-
ş yuzilnden l . . . h . 

ni birden yele?ç erı~ızıı: epl s~
ile k ıştırmek ımkansız ıgı 

liselear~~l~ş~ldr. Bu sebeble bu sene 
etmekte ol k~z~n~.u sınıfa devam 
cin talimJ=~ ıkı yuz elli kadar gen
kıldx. gelecek seneye bıra-

Bu sene lnönünd 
lA ·· .. 1 .. k e, geçen sene 

p .ano.rcu .u talim ve tahsilini bitir-
mış lısenın dokuzuncu sı f d 

nı ına e-
vam etmekte olan talebelerden elli 
beş kadarına öğretmenlere ., d 
ed k b' b·ı . Jar ım ece ır ı gı ve mümarese ka-
zandırılacak; ayrıca gene ge en 
sene plıinörcülük talimlerini bitfr _ 
rek C brüvesini almışlar arasında: 
35 kadarını Tiirkkuşu kadrosuna a
l~p öğretmen olarak yetiştirilccek
tır. 

Ancak bu hareket tarzı ile gele
cek senenin bugünkünden pek faz-
la olaca - ·· k .. grnı gorme te olduğumuz 

~u~acaatlarını kar.şılamak ve hep
sını Yetiştirmek mümkün olacaktır. 
Bu sen t .. ·· d 
1 

. e nonun e toplanacak genç-
erın sayısı da 250 kadardır. 

M:otörlü tayyare mektebinde ise 
?e.rek antrenman, gerek yalnız uçuş 
ıçın 54 genç toplanacaktır. T ürkkuşunun eski ve yeni ü-

. yelerinin yekOnu bugün ye-
dı yüz kadardır. Ve bu senenin ça
lışmalarına katılmak istiyenlerin 
arkası hala kesilmemiştir. 

Tahminlere göre önümüzdeki se· 
ne dokuz yüz - bin yeni üyenin mü
racaatını hesablamak doğrudur. Bu 
vaziyet düşünülerek Türkkuşunun 
planör atölyesi hakiki bir fabrika 
haline getirilmeğe. başlanmıştır. Ve 
bu atölır.~4s 2elecek kampa kadar 
150 planör inşa edilecektir. 
Türkkuşu yeni tesisat da meyda

na getirmek kararındadır; Ergazi 
ve İnönü meydanlarında modern ve 
büyük birer hangar yaptırılacak yaz 
devresinde motörlü tayyare mekte
binde toplanacak yüz kadar gencin 
yatrp kalkması ve dersleri için Er
gazide binalar vücuda getirilecek
tir. 

1 nönlinde geçen sene yapılmış 
olan binaların mefruşat ihti

yacı temin ediliyor. Bu senenin 
kampı açıldığı zaman İnönü sine
ması, elektriği, mükemmel yatakha
neleri, banyoları, okuma salonları 
ile Avrupanın hiç bir tarafında eşi 
bulunmıyan mükemmel bir tayyare
cilik yuvası halini almış buluna
caktır. 
Meşhur alman planörcüsü mü -

hendis Hirt'e "lnönünde çalışmak 
başlıbaşına bir zevk ve saadettir,, 
dedirten bu tesisattan gençlerimi
zin çok memnun kalacakları mu
hakkaktır. 

Burada TUrkkuşu öğretmen he
yetinin "planörlerle akrobasi,, sa
hasında elde ettikleri büyük mu
vaffakıyetleri anmak da lazımgelir. 
Planörler üzerinde başka memle
ketlerin henüz başaramamış olduk
ları birçok akrobasi hareketler mu
vaffakıyetle yapılmıştır. Türkiyeyi 
akrobasi sahasında ilk safa çıkaran 
bu hareketler gençlerimizin kabili
yeti kadar, iyi yetiştirilmekte ol
duklarını anlatmaktadır. 

T 
ürkkuşunun modelcilik kısmı 
da bu sene büyük bir faaliyet 

göstermiştir. Ankarada değerli 28 
el işi öğretmeni modelcilik üzerin
de çalışmaktadırlar. On beş yerde, 
Türkkuşunun modelcilik kursların
da yetişirilmiş elişi öğretmenleri 
kendi arkadaşlarını bu sahada çalış
tırmaktadırlar. 

Bu sene Ankarada memleketin 
htelif yerlerinden Ankaraya ge-

t1';1~lecek 50 kadar elişi öğretmeni 
ırı k . 

.k. y kadar çalıştırılma suretıyle 
ı ı a k . 
modelcilikte yetiştirilece tır. 

u sene modelcilik sahasında 8 Ankara, İstanbul, tzmirde 
üç modelcilik müsabakası yapılması 
ve müsabakalarda muvaffak olanla
ra mükafatlar verilmesi kararlaşmrş
tır. Aynca cumhuriyet bayramında 
Ankarada büyük bir müsabaka d~~a 
tertib edilecektir. Bu suretle henuz 
uçamıyacak çağda bulunan ~:~~~:
rin tayyareciliği, uçuş teknıgı og
renmesi mümkün olacaktır. Tayya
reyi, uçuşu küçük yaşta öğrenmiş o
lan gençler yarının beklediği ve is
tediği hakiki tayyarecilerdir. Tay
yareyi güvenileı:ı, ömUrlü, ve tesirli 

silfilı haline getirecek olan bu genç
leri yetiştirmek, kendi kendine an
laşıhyor ki, hakikaten ~ok mühim 
bir mesele ve vazifedir. Yarrnı dü
şünen milletler bu tarzda hareket 
etmektedirler. 

P ara~ütçülük faaliyeti, para
şüt kulelerinde atlayanların 

çokluğu ve tayyareden atlamak su
retiyle yetiştirilmiş olanların gün
den güne artmakta olması dolayı
siyle mühim bir kıymet almaktadır. 
Türkkuşunun aldığı tedbirlerle ge
lecek yıl, beş yüz kişilik kadar bir 
paraşütçü kıtasr meydana getiril
miş olacağı muhakkaktır. 

B u sene mektebler açıldığı sı
rada birkaç büyük şehrimiz

de Türkkuşu şubesi açılması karar
laşmış bulunuyor. lstanbulun pek 
dağnık olduğu ve talebenin bir top
lantı veya talim için çok vakit kay
bettiği göz önünde tutularak İstan
bul, Beyoğlu, Kadıköy mmtakala
rında ayn ayn birer şube kurulma
sı da alman kararlar arasındadır. 

Bütün Türkkuşu şubelerinin bu 
sene her türlü tesisat ve mefruşatı 
ile lokaller meydana getirilecek ve 
Türkkuşu gençlerinin, spor kulüb
lerinde olduğu gibi toplanmaları ve 
birlikte çalışmalarına imkan verile
cektir. 
Türkkuşu idaresi, hepsi mektebli 

olan üyelerinin tahsilleri ile yakın
dan alakadar olmayı ve talebenin 
derslerinde muvaffak olmaları için 
onlara her hususta yardım etmeği 
kendine prensip ittihaz etmiştir. 
Talebenin mektebine muntazaman 
devamı ve derslerinde mutlak su
rette muvaffak olması Türkkuşu

nun yakından takib edeceği bir işi 
olacaktır. Türkkuşu gençleri ara
sında "mektebinde geri kalan, ders
lerinde muvaffak olmıyan talebe,, 
bulunmıyacaktır. Ve bunun için de 
elden gelen yapılacak, icab ederse 
lokallerde mekteblere aid gece' ve
ya gündüz dersleri açılacaktır. 
Türkkuşu, üyeleriyle baba ve ana
ları gibi, hatta onlardan daha faz
la. meşgul olmayı vazife saymakta
dır. 

T ürkkuşu, yetiştireceği genç
lerin memlekete hakikaten 

faydalı olmaları için her türlü fe
dakarlıkları göze aldırmaktan çe
kinmiyecektir. 
Türkkuşunun önümüzdeki sene 

uçuculuk sahasında ne işler görece
ğini anlatabilmek için Türkkuşu
nun 42 tayyare ve iki yüz elliden 
fazla planörle çalışacağını söyle
mek yetmelidir sanıyoruz. Hazır
lanmış olan dört senelik büyük bir 
program kanadlı Türkiyenin doğu
şunu temin edecek kadar zengin ve 
esaslıdır. Türk gençliğini havacılık 
ahliikmı verecek olan tesislerin ku
rulmasını sağlayacak olan progra
mın, kıymetli ellerde muvaffak bir 
eser olacağına hi~ şüP,hemiz yoktur. 

MAKİ NA 11111111ttlllllllllltltll~ ---...ııııııııııııııııııııııııııı ------------ Bir alman gazetesinde bir ıürk kasaba
: sındaki yeni ilk mekteblerden birinin res
: mini gördüm. Kız ve erkek çocuklar eliş
: leri ile meşgul. Duvarda hart.al.ar ve resim
: ler var. Kendi zamanımıza göre, biz ki Is
: tanbulun en iyi mekteblerinde okumuş
: tu.k, Türl~iye Cumhuriyeti uzak taşra.sının 
_ bile ne kadar ileri olduğunu hatırlayarak 
: sevindim. Tecvitler, mızraklı ilmiiluıller, 
E harfıcerler iistii.nde yıprattığımız üıtlı ço
: cukluğumuza bir daha yandım. En ileri 
: mekteblerde bile dersleri tatbikatsız okur-

--

-S duk: Ezbere ldmy<ı' ezbere hikmet, ezbere 
= hayvanat! Şimdi çocuklarınızı düşün,ü
: niiz, daha ilk melctebte dıvara bakarak, 
~ midelerinin nerede ve ne biôm şey oldu· 
: ğunu görmektedirler. 
: Alman mecmuasının karşı sayfasında -- bir de alman ka.ı.aba.sı ilk mektebinin res· 
= mi var. Mecmua bu iki resmi müsbet bir 
E mukayesede bulunmak için koymuştur: 
: "Bakınız, Tiirkiye'de Almanya'da olduğu 
= kadar ileri ilk mektehler var!'' 
E Fakat farkı ben gördiim: Alman rocuk
~ larının eli~leri ve oyuncakları makinalar
: dır. Dıvarlarda telefonlar' radyo cihazlan, 

belki görmedi~imiz bir kenarda otomobil ---

---------F. R. ATAY -volanı, bir köşede t.ayyare kanadı var. § 
Mektebe girer girmez makin.anın soğuk çe- : 
liğine dokunmayan çocuk, henüz, asnnın 5 
dışındadır. Tayyareye, uzakt.an, ilk gör- : -düğü bir hayvana bakar f.(ibi, çekine çeki· : -ne göz kaydıran çocuk, 20 inci asrın bant : 
köylüsüdür. ----Almanya' yı dolaşırken., mekteb bahçe • : 
lerinde eski otomobiller görmii.§tüm. Bun- S 
ların neye yaratb.ğım söylediler: Her mek- : -tebli genç, teneffüs saatlerinde, otomobil.- :S 
le oynu.yo:r; içini dışını, cihazlarını, vazife- E 
lerini öğreniyor; V olana oturuyor; hula- : 
sa bizim şoförlerimizden Jazlaşını ve ilmi· E 
sini biliyor. 5 --Bizim çocukluğumu:ida e]i kalem tut~ S 
mamış diye bir t.abir vardı; ya§ımızda = 
olanlar hatırlıyacaklardır. Bugün bu ta- § 
biri eli makinaya değmemiş sözü üe değiı· ~ 
tirebiliriz. : -Madem ki tayyare için yazıyoruz, maki· E 
na çağının bw, mucizesine gelelim: Uçma- : 
mış, uçmayan genç! Fakat bir gün ona 5 -ıoracaklar: ''-Kötürüm müsiinüz?'' · : --Şu meşinle kaplanmış sert profile, vol.a- : 
nın üstündeki me~in eldivenlere bakınız : E --.,,,,,,11111111111 

Çağımızi o temsi 1 ediyor! 1111111111111111;: 
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• 
'' •.. IUiitarekenin ba~langıcından Amas· 

ya' da toplandığımız güne kadar hiç bir sa

lahiyet sahibi kimseden milletin o f eHikd
li '\'e iimid iz giinleri hakkında hu derece 
ileriyi görüşü, kurtuluşu buluşu ve varıla· 

cak hedefin hu derece !'arih tayin ve teshil 
edildiğini işitmemi::tim. işte en f claketH 
günlerde, Atatiirk, hu göriiş ve huluşlarly

leclir ki milJetin hakiki "efli"ini kazanınış 
:s: " 

ve bizlere Önder olmuşlardı .•• 

• 
Anlatan 

G neral Ali Fuad Cebesoy 
Konya Mebusu 

Ata ··rkle birleşmek üzere isim ve 
kıyafet değiştirerek 
an masyaya hareket ettim 

A tatürk'iın 19 mayıs 1919 da 
samsuna çıktıkları gün ile 

ondan sonra ve Sıvas kongresine 
kadar geçen günler hakkındaki in
tıba ve hatırladıklarımı benden so
ruyorsunuz. Türkün kurtuluşuna 

ve istikHilini kazanmasına ve sonra 
türk cumhuriyetinin kuruluşuna e
sas olan bu mühim günlerdeki hatı
ramı toplıyarak size Atatürk'ün 
büyük karar ve hareketlerini ve o 
günlerin hadiselerini tebarüz etti
rebilecek olursam kendimi bahtiyar 
sayarım. 

G eçmiş olan o, heyecanlı gün

leri bugün gibi hatırlıyo
rum. Ben o tarihlerde Ankarada 
yirminci kolordu kumandanı bulu
nuyordum. Atatürk mütarekenin 
başında Adanadaki grup kumandan 
lığının sona ermesile 1stanbula ha
reketlerinden Samsuna geldikleri 
19 mayıs 1919 a kadar kendisile irti
batta idim. Fikir ve teşeb~üslerini 
takib ediyordum. Ben de garbi A
nadoludaki mesaimi bu fikirlere gö 
re intıbaka çalışıyordum. Günün bi
rinde yüksek salahiyetle Anadolu
ya geçerek birleştirici ve kurtarıcı 
teşebbüslerine başlayacağına vakıf 
idim. Fakat ne vakit gelecekleri ve 
nasıl başlayacakları henüz maliim 
değildi. Halbuki ,gün geçtikçe öz 
türkün yurdu olan Anadolu bir ta
raftan çok üstün ecnebi kuvvetleri
nin ve bunların arkasından bozgun
cuların istiHisına uğrarken diğer ta 
raftan ordu dağıtılıyor ve silah
lar alınmaya çalışılıyor ve teşekkül e
den baz milli ruhlu cemiyetler de 
ancak mevzii menfaat ve icabları 
düşünebiliyordu. Bu hal ve vaziye· 
tin devamı milli birliği ve varlığı 
kökünden yıkmağa başlamıştı. Fi
kirlerde de zerre kadar birlik yok
tu. Birçok kimseler osmanlı impa
ratorluğundan artakalan Anadolu
nun paylaşılmasını güya osmanh 
impaartorluğunun paylaşılması gi
bi telfikki etmiş ve bu inkıraza ya 
lngilterenin himayesini yahud A
merikanın mandasını istemekle ma
ni olabileceklerini sanmışlardı. Bir 
çok kimseler de kurtuluşu, ya yı
kılmış olan osmanlı imparatorlu
ğunun hükümdarı olan ve çoktan 
ecnebi himayesine girmiş bulunan 
padişah ve halifesine tamamile ta
bi, yahud galibleri gücendirmeyip 
onlara teslim olmakta aramışlardı. 
Bu çok muhtasar olan görüşümde 
bir hakikat tebarüz ediyor, ki bir 
ç<>k senelerin felfiket, yoksuzluk, 
yorgunluğuna rağmen türkte mün
ferKlen varlığını ve istiklalini kur
tarmak ateşi el'an yanmakta devam 
ediyorsa da osmanlı hükümet ida
resinin milli ruhtan mahrum olan 
dağıtıcı ve bozguncu hareketi ve 
memleketin en mühim kısımlarının 
mukavemet edilmeksizin istilası ma
atteessüf her nevi birleşme ümidle
rini azaltmıştı. Bu esnada İzmire 
çıkartılan yunan ordusunun da mu 
harebeye vesile arar gibi görünmesi 
bu ümidleri daha ziyade azaltmıştı. 
Eğer Atatürk bu ümidsiz gün

lerde milletin nasıl birlcşebilece· 
ğini, nasıl birlikte mukavemete 
baılayabileceğini, nasıl sönmÜ§ o
lan milli enerjiye yeniden kuvvet 

verilebileceğini ve nihayet kurlu· 
luı yolunu n0$ıl bulabileceğini 

herkesten daha üstün milli bir sır 
olarak bulup bununla mücehhez. 
olarak Samsuna çıkmakta gecik
miş olsaydı bugünün hür ve müs
takil günlerine kavuşmak müm
kün olamazdı. 

Demek oluyor ki Atatürk'ün 
Samsuna çıktığı 19 mayıs 1919 gü
nü zamanında ve yerinde olarak 
hakiki birliğin kurulmasına, mille
tin tekrar enerjisini eline almış ol
masına ve daha sonralan kurtuluş 
yolunun hu\unnua.a•nn ba.\an~•s: o\ 

muştur. Atatürkün Samsuna çıkı-
şını aynı günün gecesi Ankarada 
Keçiörendeki evimde kendi imzası 
ile aldığım bir telgraftan haber al
mıştım. Çok sevinmiştim ve istik
bale olan ümid ve imanım çoğalmış 
tı. Sevinmiştim çünkü Atatürkün 
lstanbuldan Samsuna deniz yolu 
ile hareketlerinden sonra birçok fe
na haberler ~ayılmış ve bunlardan 
adeta endişe etmeğe başlamıştım. 

Atatürk'ün selametle Samsuna çı· 
kı§ı haberi üzerine bu endişelerim 
zail olmuştu, 

19 mayıstan sonra milli teşki
Hitın yapılması, milleti mü

temadiyen hakiki vaziyetten haber
dar ederek onun ikaz edilmesi hak
kında her tarafa yaptığı tamim ve 
telkinlerle İzmirin işgal ve fecaati
ni protesto mahiyetinde memleke
tin her köşesinde yapılmasını taleb 
ettiği mitingler birliğe ve mukave
mete doğru atılan ilk adımlar ol
muştu. Bunlar hariçte de akislerini 
göstermeğe başlamıştı. 21 haziran 

• 1919 da Amasyada Atatürk'e müla
ki olduğum güne kadar birlik ve 
mukavemet duygu ve teşebbüsleri 
her tarafta bir hız almıştı. 

Atatürk Anadoluya geçtikten 
sonra kendisine bir an evel mülaki 
olup onunla görüşmek emel ve ar
zusu bende gün geçtikçe çoğalma
ğa başlamıştı. Bu maksadla da ken
disile muhabere açmıştım. Nihayet 
aldığım bir cevabda Ankaradan ay
rıldığım ihsas edilmiyecek tertibat 
ve tedabir alındktan sonra tebdili 
nam ve kıyafet edilerek birkaç gün 
için serian kendilerine mülaki ol
maklığım ve lstanbuldan gelen ba
zı arkadaşları da beraber getirmek
liğim emir buyurulmuştu. Atatür
k'ün bu cevabları çok yerinde idi. 
Çünkü harekete geçmeden önce bir 
kolordu kumandanının kendi mın
takası haricine çıkması o zamanda
ki usul icabınca harbiye nazırından 
istizan olunmaksızın böyle bir se
yahate teşebbüs nazarı dikkati cel
bederdi. 

A nkaradan Atatürk'ün emir
leri dairesinde yola çıkıla

rak Sungurlu - Çorum - Merzi
fon yolu ile evvel§ Havı:aya oradan 
da Amasyaya dönülerek 21 haziran 
da Amasyaya muvasalat ettik. An
karadan Amasyaya kadar hareketi
miz gizli tutulmuş ise de amasyalı
ların gönülden gelen tezahürlerile 
karşılanmamız üzerine artık gizli
lik ortadan kalkmış bulundu. Ata
türk'ün ikametgahında misafir <> 

dildik. Yabancılar çekilip biz biz1. 

kaldıktan sonra hal ve vaziyet hak
kında bir hayli görüştük. Detaylara 
girildikçe güçlük çoğalıyor ve bir 
türlü takib olunacak gaye ve hedef 
bulunamıyor gibi görünüyordu. 
Sonra anladık ki Atatürk daha ön
ceden kendi kendine herşeyi ted
kik ve halletmiş ve kararını çok isa
betli olarak vermiş, varılacak gaye 
ve hedefi tayin ve tesbit etmiş ve 
buna bizi götürecek olan metodları 
bulmuş ve tatbikat bakımından da 
bir takım safhalara ayırmıştı. 21/22 
haziran gecesi milli siyasetimizin 
•~illi!. -ho'.'-- b~ •nCı6rl---- \..,..,. • .., 
lamış oldukları çok mühim karar-
larla bu siyasete başlangıç teşkil e
decek olan umumi bir kongrenin 
Sıvasta toplanması hususunda bazı 
tertibattan bahis bir muhtırayı biz
lere okuttular. Bu muhtırayı dik
katle okudukça o gece halledilemi
yecek olduğunu zannettiğim müba
hase ve müzakerelerin bilakis en 
iyi bir suretle haledilmiş olduğu
nu anlıyor ve çok memnun oluyor
dum. 

M ütarekenin başlangıcın -
don Amcısyoda toplandığı· 

mı:zo güne kadar hiç bir salahiyet 
sahibi kimseden milletin o fela
ketli ve ümidsi:z günleri hakkın
da bu derece ileriyi görüşü ve 
kurtuluşu bulU§U ve varılacak he
defi bu derece aarih tayin ve tes
bit edildiğini işitmemiştim. l§te 
en felaketli günlerde Atatürk bu 
goruf ve buluşlariledir ki mille
tin hakiki. ıelliğini kaz.anmı§ ve 
bizlere de önder olmuşlardı. Ar· 
:zouları üz.erine orada hazır bulu
nan diğer z.evat ile ben de bu muh 
tırayı imzalmıştım. 

Ş imdi bütün mesele, esasla· 
rını tesbit etmiş olduğu bu 

siyaseti milletin itimadına mazhar 
olacak salahiyettar bir heyete mal 
edebilmek ve icabında bu milli he
yetin bu siyaseti yürütebilmesi için 
milletin bunun etrafında azim ve i· 
manla birleşmesini temin edebil
mekti. Bundan başka milletin bu 
suretle bizzat mukadderatına ha
kim olacağı bir zamanda iç ve dış 
düşmanlara karşı kendini müdafaa 
edebilmesi için müdafaa vasıtala
rını düşmanlara kaptırmamak ve 
ordudan azami muzaharet görebil· 
mek ve · behemehal ordunun ve ku· 
mandanlarmın kamilen millet tara· 
fına geçmesini temin etmek icabe
diyordu. Hüliisa edilecek olursa 
milletin o günlere kadar mukadde
ratını ecnebi esareti altında bulu
nan müstebid osmanlı hükümetin
den tedrici bir surette eline alarak 
bizzat kendisinin milli hududları i
çinde hür ve müstakil bir devlet 
kurması gibi bir neticeye varacak o
lan siyasetin tatbikine derece dere
ce başlaması lazım gelmişti. İşte 
bu yeni siyasetin teşkiliit ve bünye 
sini kurmağa yardım edecek olan 
kumandan, vali ve mutasarrıflarla 

taraf taraf teşekkül etmiş olan mil
li heyetleri bu siyaset etrafında 
toplayabilmek, bunlarla muhabere 
etmek, bunları kazanmak, ve kaza
nılmış olanları yerinde tutmak çok 

(Sonu 20. inci sayfada) 

Milli kurtuluş, onu yaratanın 
ve muvaffak kılanın kafasında 

919 dan daha çok evvel yaşıyordu 
• 

Tam ve mutlak bir hiirriyet ve istiklalin 

şartlan, erkanı harh yüzbaşısı Mustafa Kc· 
mal' in kafasında nasılsa, dokuzuncu ordu 
miifcttişinin kafasında da aynı idi. Sam

suna ayak bastıktan birkaç saat sonra vata
nın tamamiyeti ve milletin istiklalinin teh
likede olduğunu ilan etti. 

• 
i ........................................................................ . 

1 Anlatan.. l 
1 

Cevad Abbas GURER ı· 
'"'"""" ........ , , , , .~~~~ .. ~~~~.~~ ""'"'' ...... "''" "' 

A tatürk'ü ilk defa, Anafar
talar harbının birinci gü

nü ve Conkbayırı harbmın ikinci 
günü yakından gördüğümü hatırla
rım. Bir insanın, topa, tüfeğe, ateşe 
ve nihayet ölüme nasıl meydan oku
yabileceğini de ilk defa aynı gün 
görmüşümdür. 

Çanakkale haııbının en şiddetli 
devresiydi. Anafatarlar Grup Ku
mandanı Miralay Mustafa Kemal, 
düşmanın ihraç hareketine mani o
luyor ve onu - Dumlupınardan sene
lerce evel - "vatanın harimi ismetin
de" boğuyordu. 

O gün A tatürk'ü, semada dolaşan 
'"°n hir d~ t~vv~T~.i.-~ ı .... n~'"''" ·) ararcve aort oır taraunoa şerapne 

ve mermiler patlarken, saklanmaya 
hiç lüzum duymaksızın, altın başını 
harita üzerine eğmiş, memleket top
raklarına kurtuluş yolunu çizerken 
gömıüıtüm. Bu ilk hayranlık hissı, 
onunla beraber bulunduğum yirmi 
dört sene içinde, hergün yeni bir ha
disenin tesiriyle ibadet halini almıs
tır. Bu benim, hayatımın en kıymet
li varlığıdır." 

Bolu Mebusu Cevad Abbas Gürer
le Keçiörendeki evinin çalışma oda
sındayız. Buradan Çankaya ve An~ 
kara kuşbalüşı görülmektedir. Biz 
B. 'Gürer'i, Keçiören köy gazinosu
nun yanında, Güneş kulübü gençled 
için bir tenis kordu inşa ettirirken 
bulmuştuk. 

"- Yalnız Güneş kulübü için de
ğil, biıtün gençlik için .. , dedi. Bir de 
Hacıbayram yakınındaki mescidi 
güreş salonu olarak hazırlıyoruz .. " 
Başında kasket, kilot pantalonu 

ve spor gömleği ile tam bir inşacı 
kıyafetinde idi. Herkes için ve mem
leket için yapmak ve kurmak paro
lasını veren bu inşacı kuvayımilliye 
ruhu, Atatürk yaverinde hala bir fır
tına halindedir .. 

Yeşil vadi Keçiören tepelerindt:n 
bir su yolu gibi şehre girmektedir. 
Kendisinden 19 mayıs hatıralarını 
dinlemeye gittiğimiz B. Cevad Ab
bas Gürer, buranın sarı ve mah~un 
yüzünün, bugünkü zengin tabiat de
koruna nasıl yılmaz ve azimli bir 
mücadeleden sonra kavuştuğunu, -
bir Atatürk eseri olarak. bize kısa
ca anlattı: 

"-Yarınki ne.sil, kayanın üze
rinde çiçek yetiştiren enerjıyi, 
Dumlupınar kadar mukaddes bil
melidir." dedi. 

19 mayısı Atatürk'ün kafasın-
da daha evel şekilleşmiş o

lan türk milli ihtilal hareektinin fi. 
il halinde tezahür ettiği gün olara:~ 
kutlamakta hakkımız vardır. Fiil ha
lfade tezahür sözüne dikkat edı
niz: çünkü bu ihtiUil, onu yaratanın 
ve muvaffak kılanın kafasında, 919 
dan daha çok evel, Suriyede yüzbaşı 
iken yaşıyordu. Tam ve mutlak bir 
hüriryet ve istiklalin şartları, erka
nrharp yüzbaşısı Mustafa Kemal'in 
kafasında nasılsa, Dokuzuncu ordu 
müfettişinin kafasında da aynı idi. 
Bütün uzun seneler; Anafartalar, 
Yıldırım orduları Grup kumandan
lığı, Dokuzuncu ordu müfettişliği 

hep bu fikirlere en iyi tatbik vazi
yetini arayıp bulmakla geçti. 

Büyük harbin, türk kanının ve 
mevcudiyetinin israflarla geçen yıl
ları arasında, Atatürk, milletin, an
crılc k~ndi mukadderatına kendisi 

hakim olarak mesud olacağına kani 
idi. Meşrutiyet devam ederse ne o
lacak, hatta harb, galibiyetle netice~ 
lense bile ne olacaktı? Kanını ak:
tan ve müşterek zaferlerin en büyiık 
mesuliyet ve kahramanlığını üzeri
ne alan türk milleti, kendi ana yur
dunda mukadderatına kayıdsız ve 
şartsız hakim olabilecek miydi? 

Kendisi günün birinde mukadder 
için zamanının geleceğini çok iyi 
biliyor ve biz yakınları da tahmine· 
diyorduk. 

Millete açrk olarak bu hakikati, 
Samsuna ayakbastıktan bir kaç ::.aat 
sonra bildirdi. Kolordulara, valilik
lere.._ mutasarrıflara. beledi ve reis-
,,i\1'. .. crıR.;' -~ 1.1u.)vn. u.u.aw.••"' "'-Y"'"'nwa 

etmiş cemiyetlere, vatanın tamami
yeti ve milletin istiklalinin tehlike
de olduğunu ilan etti. 

Tarih, bu ilan ve kararın Atatür
kün dimağında nasıl şuurla.ştığını 
ve planlaştığım gösteren hadiseler
le doludur. Daha htanbuldan ayrı· 
lrrken memleketin müdafaa planla
rını hazırlamıştı. O zaman Erkanı 
harbiyei wnumiye reisi bulunan Ce
vad Paşaya, Toroslarda bulunan ve 
orada sıkışıp kalmış olan yirminci 
kol'Ôrduyu Ankaraya aldırtması, bu 
planın ilk tatbik eseridir." 

8 Cevad Abbas 'Gürer, kurtulu
• şun yirmi sene evelki, çetin, 

ıaKat çok şerefli safhasına aid olan 
hatıralarını toplamak için hiç sıkm
tı çekmiyordu. Aradan vasati bir in
san ömrünün üçte biri kadar zaman 
geçmiş olmasına rağmen bu hatıra
ların izleriğ tazeliğinden hiç bir )>ey 
kaybetmemişti: 

"- Bu inkılap tarihinin her sahi· 
fesi, Atatüık'ün bir harikulaceligi
ni taşır ve mayası onunla yuğrul

mu:Jitur, dedi. Samsuna çıktığımı:;; 

zaman, memleket işgalinin doğur

duğu teessürle, bazı mmtakalarda 
muhtelif isimlerle cemiyetler teşek
kül etmişti. Bunların aralarında r:e 
fıkir, ne ruh beraberliği vardı. ~ef, 
~efliğini 18 haziran 1919 birleşti.-me 
karariyle gösterdi. 22 hazirana ka
dar dört gün içinde tatbik ettirdıg. 
in. kararile milli hareketi merkez
leştirdi ve formülleştirdi. 

Burada yalnız bir tek istisnaya, 
bır tarih hakikatinin aydmlanmas.
nc: ufak bir yardım olur diye, işaret 
etmek isterim: Trakyada bulunan 
Cafer Tayyar Paşa hakikati gizle
mek istemiş, yapmadığı işleri olmuş 
göstermişti. Bu yanlış hareket, bir 
vatan parçasının felaketine selıep 
olmuştur. 

B urada Atatürk'ün şeflik hd5· 
Jetlerinin eşine rastlanmaz 

bır meziyeti önünde hürmetle eği
lirim: Önderimiz dünyanın en vefa
lı, en alicenap insanıdır. Gelecek ne
sillere bir ahlak ve fazilet dersi ola
rak şahid olduğum bir hadise üze
rinde duracağım: Yolu üzerinde o
lan evinde Atatürke kıymak istiyen 
hain Arif'le, bir ahlak ve faizlet tel
kincisi gibi meşgul olmuştu. Arif, 
Şefin sınıf arkadaşı idi. Anafatra
larda onu yanına almış, erkanı harp
liklc taltif etmiş, terfi ettirmiş, fır
ka erkanı ha~biye reisliğine kadar 
yükseltmişti. Dokuzuncu ordu mü
fettişi olduğu zaman onu karargahı· 
na almış, Samsuna çıktıktan sonra 
Kavak müfrezesi kumandanlığı ile 

işe başlatmış, bilahare kolordu ku
mandanlığı gibi mühim bir vazife 
vermiş, en nihayet onun parti nam
zedi olarak mebus seçilmesini temin 
etmişti. Senelerce Ş.ahsi ve ahlaki 
kusurlarını arkadaşlığının emsalsiz 
olan vefa hissiyle örtmüş, fazilet ve 
insanlığın biribirini takib eden ni
metleri ile ona, iyi, dürüst, merd ve 
temiz bir insan olmayı telkin etmiş
ti. Bilahare bu adam, kendi evinde 
suikastçıları barındırmıştı. Atatür
kün şefkat, vefa, aliccnablık eserle
ri karşısında müsbet kuvvetler hali
ne gelmiş olanlar da pek çoktur. 
Samsund:ı 6-7 gün kalmıştrk. Ata

türk buradaki hazrrlıklarını bu müd-
u."'" UW•••••,._- t.UU..ı.Ql.1.a.allJljlG.LU.& • .&..&- • 

zaya hareket hazırlığı emrini verdi. 
Ordudan kalmış olan dolma teker
lekli üç otomobil bulmuştuk. Bu· 
günkü rahat ve bol, kara, deniz ve 
hava vasıtalarının huzuru içinde o
lan yeni nesil, Şefinin, bir kağnıda, 
bir yaylı içinde, ve en konforlu va
sıta olarak da saatte 14 kilometre ya
pan bu harab otomobillerle memle
ket kurtuluşuna başladığını asla u
nutmamalıdırlar. Atatürk'ün genç
liğe, istiklal ve cumhuriyeti emanet 
eden büyük direktifindeki (İçinde 
bulunduğun şartlar) cümlesi, bana 
hep bu köhne otomobille azami sür
at istiyen o zamanki vaziyeti hatır
latır .. 

Samsundan Havzay1 gelirken 
yolda bir değimı;nde dur· 

duk. ;?ef orada bir müddet istirahat 
etti. Burada hatırımda kalan hadis'" 
şudur: O vakitler merkezi Ankar<•· 
d abulunan Yirmincı kol-ordu K1> 
mandanı Ali Fuad .P~a nefer elbı· 
selerile geldi ve ~efe mülaki oldu. 

Atatürkün Samsun'a çıktıktan 

sonra, halkla memleketin içinde bu
lunduğu şartları, o günlerin bütü'1 
kayıd ve ~rtlarını bır tarafa bıraka· 
rak, bütün vuzuh ve açıklığı ile ko· 
nuştuğu ilk yer Havzadır. 

Havzada halk ve etraftan gelen 
birçok köyliıler bir ı-..aminin önünde 
toplanmışlardı. Atatürk orada on· 
larla saatlerce konuştu ve mıllı ihu· 
Hilin heyecanını aşıladı. Birçok 
kimselerin ağladığını hatırlarım. A
tatürk fikirterini, karşsındakinin 

en güzel anlıyacağı şekilde ifade e· 
debilen ve birçok vasıflarda olduğu 
gibi, bu meziyetlerde de tek kalan 
eşsiz bir hatiptir. 

Samsundan Havzaya gidiyorduk· 
Kavakta birkaç saat kaldık. Halk na· 
hiye müdt.ırliıgu binasının önünde 
toplanmıştı. Şef orada, onlarla ko • 
nuştu. 

Gene bir noktaya işaret etmek is· 
terim: Mustafa Kemal SGmsuna çık· 
tığı gün milletin sevgilisi idi. Mek· 
tepte arkadaşlarının, zabitken ocdu· 
nun, ilk hüriyet rehberi olarak mü• 
nevverlerin, Anafartalarda milletiıı 
ve tarihin sevgilisı olmuştu. Bizirtı 
millet kahramanlığa hayrandır. Ata· 
türk, tarihin seyrini değiştiren bir 
kaharrnandı. 

Ona bütün millet bir kahramaııı 
bir Şef ve bütün insanlık faziletle· 
rinin mümessili olarak bağrını açı· 
yordu. Sıvas'a geldiğimiz zamaııı 

bize gelmeyiniz, diye haber gönde· 
renlerin bulunmuş olmasına rağ· 
men, yediden yetmi§C kadar soka1'· 
!ara dökülen halkın tezahürlerini, 

Sonu 20. inc;i sayfada) 
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Bu yazı Bapı:ıuharririmiz Falih Rıfkı 
Atay tarafından 1932 ıeneıinde ya
zılmıştır. 19 mayıaı, tarihi hldiıeler
le canlandıran bu ciizel yazı her za
man ve her devirde daima zevkle o
kunacak bir hi.tıradır. Aradan altı se
ne geçmiş olmasına rağmen onu bir 
daha okuyanlar, yeniden okuyanlar 

ı kadar b e 7 e c a n duyacaklardır . 
... ..... • 11111111111111111111111111111111111111111111111 

"-Evet bir say yapaca~ım. 
Bu maddeler ya.zdsa da 

ya.zllmasa da o şeyi 
yapacaoım.,, 

Padişahın düşündUOU ıu idi: Kuvve
timiz yoktur, takatımız kalmamış
tır. Bütün ümid galiblerin dedikte-

. rini memlekete kabul ettirmektir. 
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1919 aeneai baharına doğru, bulunan kuvvetlerin kumanda-
Vahdettin'in nazırları Mustafa nı olmak ve bu kuvvetlerin DÜ· 
Kemal' e artık emniyet etmek fuz dairesi içinde bulunan Yİ-
doğru olmadığı fikrinde idiler. layetlerin valilerine emir vere-
Kararları basittir: Muatala Ke- bilmektir. Eğer salahiyet kiğı
mal'i Anadolu dağlarına atma- dına, o mımakaya fU veya bu 
l d ·· ··ım ı·' tarzda temu eden kuvvetlere ı ve ora a çuru e ı. 

Mustafa Kemal de aıağı yu- ve vilayetlere ifarlaTda bulu-
karı bu karardadır: artık latan- nabilmek kaydı da kon.biline, 
bulda ne Saray, ne Babıali, ne tertib tamam olacaktı. 
de yabancılarla bir it görülebi- ikinci reia dedi, ki: 
lir. Nihayet herkes bu hakikati - Salahiyet kağıdına onla-
görmüttür. Anadolu'ya geçmek nn bütün iatediklerini isteclilı
aırasıdır; Türk milletini ancak leri gibi yazınız. Yalnız b• iki 
bir halk hareketi kurtarabilir. maddeyi ilave ettiriniz. 

Hem Vahdettin'in nazırları, ikinci reis yüzüne baktı: 
hem Mustafa Kemal'in kendiai - Bir ıey mi yapacaknnız1 
Anadolu'ya geçmek için vesiy- Oda kapılannm sımaıla ka.-
le aramaktadırlar. Kabine bu palı oldujuna bir daha dikkat 
vazifeyi bulmufbır: eden Mu.bala ıc-ı• 

Ha .. hi:v• N·-·- ~..IJ· raıa - Bana lııılafınaı yalılaıtı-
bir gün Anafartalar kahrama - nmz, dedi. 
nım yanma çatırdı ve kendiai- Ve illve etti: 
ne bir cloaya uzattı: - Eoet bir ıey 7GfHICGlun. 

- Buna olıar muaumu1 B• malldeler yasd.a da yan-
Doaya ecnebi zabitlerinin ra- mua ela o ,eyi yapacağım. 

porıanaır. nemen ııqnt ~oyle OuluanaeJ;. 

diyor: "Türkler, SamlUD ve et- - Vazileıniztlir; "'11fGCafıZ. 
rafındaki nım köylerine teca- Kim bilir sadrazam ve kabi-
vüz etmektedir. Osmanlı bükü- ne azalan arasında ne seçti? 
meti bu tecavüzleri menedebi- Fakat hepsi kufkulamnıtlardır. 
lecek kudrette değildir. Burala- Sadrazam salahiyet kiiıdmı 
ra emniyet ve huzur vermek in- imza etmekten vaz ıeçmittir. 
sanlık borcumuzdur.,, Harbiye Nazın da imza koy-
Dosyanın yanında bir de pro- maktan korkmaktadır. Yalnız: 

teato vardır: "Eğer osmanlı hü- - imza eJerim, dedikten 
kümeti bu tecavüzleri hemen aonra biraz diifünmü:t: 
lllenedemezae, onun vazifesini - Mühürümü ba.aTım, de-
hiz yapacağız.,, mit. 

Mustafa Kemal raporlan ve Artık mühürlü kifıd Muata-
Protestoyu okuduktan sonra fa Kemal'in elindedir; Doku-
liarbiye nazınnm yüzüne bak- zuncu Ordu Müfettitidir. 
tı: ••• 

- Arzunuz PQfGm1 Süleyman iye' de dar bir eo-
- BulRln böyle olduğuAa kaim içinde kafesli bir ev: 

ZGıaneder mi.iniz? · Mu.tafa Kemal kapıyı biraz 
- Zannetmem. Fakat bir vakitsiz ve teklifsiz çalmııtır. 

tewer olmalı ihtimali de yok Bilmediği iki kimeenin, Pqa i-
defildir. le yaverinin evin içine rirdiii-

Devam etti: n aören hizmetçi k12: 
- lıte bu böyle midir, ele- - Henm Beye/endi 1vaıT 

fil midir, evvela bunu meycla- değildir, diyor. 
llCI ~karmak için oraya bir zat - Sen bm Beyelendinin mi-
llİtrneliJir. Sadraz.am PQfa ile aalir odaına götür. KenJUi de 
bu vazife için aizi diifündülı. bir taraftan btuır olur. 

- Benim oaz.ilem, yalnı~ Fakat daha söz bitmeden eT 
nanlcıra zulüm olup olmadığı- sahibi aevimli ıülütü ile yanla
~ 1 etmekten mi ibaret nna gelmittir: 

- Ne haber, ne Wer, 6a 11e 
- Evet/ lxumn! 
- Pek iU:, -'mz mu··---~e ,. ,,_ ...., Bu zat kimdir, bilir miMniz: 

ederseniz oıuileme bir nlat, ismet Bey! 
"!r ıeml vermek lazınwlır. Si- _Vaktim vardır. Size bütün 
%1 rahat.az etmiyeyim. Erkanı- hikayeyi anlatayım. 
laarbiyenizle görii§eyim. Mustafa Kemal'in Dokuzun-

Kendiaine bir generali kar- cu Ordu Müfettiti olarak bir i
tılamak teklif edildiii için, ki güne kadar hareket edeceti
haata olduğunu söyliyerek e- ni iti den lamel Bey hemen: 
•inden çdmuyan muhterem - Ya be11 ne yapaı:afun1 
Fevzi Pata makamında yoktur. dedi. al ,.. __ ._ 

Mustafa Kemal ile ikinci re- - Şimdilik lnir CI ~ 
İs konuıtular. O günlerde ordu aın Ya Harbiye Müstqan ola
ınüfettiılikleri ihdas edilmek caknn oeya Erkômlwabiyede 
dütünüldüğü için, en doğruau aalı bir oazile al~. Ba-
bu unvanı alabilmekti. na yanlun edece/ıaÜIİ.s. 

ikinci reis Harbiye Nazın i- ... 
le göriiftü. Aldığı direktif f'I- 13 veya 14 mayısta Dolm 
dur: cu Ordu Müfettiti Sadrazam 

"MakaaJ Sammn ve malan- Damat Ferit'in Ni~ 
da rumlara zulüm eden tiirlıle- konağına alqem yemeğine da
ri Yola getirmektir. Sonra da vet edihniftir. Birkaç Wime-
Anadolunun turannda bura- den soma ikisinin arasına de-
aında beliren milli tqekkülleri rin bir durgunluk çalriiyor. Da-
ortadan kaldırmaktır.,, mat Ferit'te Mutıtafa Kemal'i 
Alacağı salahiyet kiiıdmda Babıili'de aördüiü ..,....i 

Muetafa Kemal'in en dildraıt et- net eden eeer ,uldm Bir HI .. 
tiii nolm, .... viiiı,:tJ rinde 17 'MM 1-lıWi 
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- Acaba nerede kaldılar? 
- Birini mi bekliyordunuz? 
- Evet, Ce11at PG§a Hazret-

leri geleceklerdi. 
Biraz aonra Cevat Pata ela 

geldi. Yemek salonuna geçti
le.. Oç kitilik drada, tabak 
ve takımlar clefiıtikçe hizmet 
edenlerin acemilifi yüzünden 
çıkan Hilen batka bir teY iti
tilmiyorcha. Sadrazamm miea
firinin yüzüne dikkatle baktıtı 
bile yoktu. 

Y emelin 110nano dvğru Sad· 
razam misafirine ve Cevat Pa
ta,. bakarak ikiüni de merak
tan kwtaran tek cümleaini IÖy
lecli: 

- Yemekten aonra biraz 
lıonuıalım. 
Ortasında ıeniıçe bir masa 

bulunan dar, fakat pzel bir 
salonda daha ayakta iken, Da
mat Ferit: 

- Bir harta getirtaelı de Mü
lettif Pllfa bize biraz. izahat 
11erae •. Jetli. 

ilk iıarette masanın üzerine 
harta konmUfbır. Anlatılıyor 
ki Sadrazam bunu daha evel
den hazırlatnuftı. Bu bir Ki
pert Atlasıdır. Anadolu pafta
• bulunduktan 10nra Mmtf.fa 
Kemal sordu: 

- Arza ettiğiniz Ualaat JN

clir? 
- Meaela. dedi, Sammn oe 

IKwaliainJe ne yapocakanıs1 
Cevab vermek güçtü. Fakat 

hiç terec:ldüd.üz Ordu Müf~
ti1inin aizından fU IÖzler do
küldü: 

- Elendim, Sarman 11e ha
oalianJe ecnebi raporlarında 
bildirilen wılıalann mübalaga
lı olclafıına zannediyorum. Fa
lıat ne de olaa banlar baait 
,eylertlir. T elemıattır. Yerin
de talJrilıat yapıldıktan .,,.,a 
alınabilecelı tedbirler kolayca 
bulunur. Şimdiden fUllU ~: 
na yapacağımı a<;ylemek ~ıb.ı 
üabetaizliğe Jiifmelıten ıçti
nap ederim, herhalde meralı 
etmeyiniz. 

Damat Ferit"- Siz ne der
ıiniz ?" diye IOl"8I' aibi Cevat 
p._ ... ._ .. .. baktı: 
-s--- yuzuue B "b" - ÔyleJir, elendim. a ., ı 

itler dalta iyi yerinde ltallobı-,..,.. 
Sadrazam mutmain değildi. 

Onun kafumda ...ıa daha 
hibiiık bir endife, ..... tekli .. 
ramaldadır. Ve biraz heyec:llD
ı. bir ..ıe bir ...ı ajı• dm 
çaktı: 

- Pe'lti, az bana ""'""1tıla
mzın bütün nunt~ ne ola
cafuu harta üMiinJe gı;.terİr 
müİnq? 

Damat Ferit'in düttiiiü ...,. 
1lllMe meydaada idi: 

-Ha .,._ ... ..,,ifliY. 

mıyorum. 

Ve küçük Kipert paftaeı ü
zerine elini koyarak: 

- l htimal fU parfG ••• 
Diye bazı vilayetleri tahdicl 

etti ve daha manalı bir tarzda 
Cevat P&J&nın yüzüne ı.Mı. 
o dedi, ki: 

- Elendim mtntalranın o lıa
Jar eltemiydi. yalı.tar. Paıa ,._ 
bil o mıntalıatlalıi lıuıloete h
lfWllHla edecektir. Hoı :.mten 
nerede kuvvet kaldı, ki ... 

V c M;zünü bitirirken vaziye
tin hiç de mühim olmadığını 
i:rma eder bir taVU'la masadan 
uzaklaıır ıibi oldu. 

Kahve ıelmi,ti. Sadrazam 
daha intirahlı, misafirlerine 
birer de aigara ikram etti. 

Mustafa Kemal, Cevat Pa
f&YI koluna almıı, Niıantqı 
caddesinin yaya kaldırımı üze
rinde sıkı adımlarla T eıviki
ye'ye doğnı yürümektedir. Ce
vat Pqa samimi bir lisanla IOI'· 

du: 
- Bir ıey ıni yapacaknmz? 
...:_Evet, bir ıey ya~ağım! 
- Allah muvallak etsin! 
- Muvallak olacağız! 
Birbirinden ayrıldılar. 

*** 
Şimdi hareket etmek için 

batka bir it kalmamı9tır. Bah
riye Nazın Avni Pqa ordu 
müfettitliği karargahım Sam
MID'a nakledecek vapuru hazH'· 
latmıttır. Vapur 16 mayıa günü 
u.bahtan alqama kadar Gala
ta nhtmıında Mustafa Kemal'· 
in emrini bekliyecektir. 

Mu1tafa Kemal aon vedaı 
yapmak üzere Eri<inıharbiye 
dairesinde, reislik büruunda
dır. Erkinıharbiye Reiai Fevai 
Patanın yerine Cevat Pqa ta
yin olunmU!bn'. Halef eelef va
zife devri yapmaktadırlar. Ye
ni reis masanmı batında, Mus
taf a Kemal ve Fevzi Paıa kar
tı dadırlar. Kapı kapalıdır. 

Fevzi Pata İzmir kartıMnda
ki adalarda toplanan J"IDMllı
lan karaya ıelirlene atetle 
kal'fıl.me.k için emir ftl'diğin
den birinci ordu mifetti!liii 
ile vazif eeinden u•d-laııttı 11-
mıttır. 

Masa üzerinde açıhmt bir 
Türkiye hartaeı vardır. Gözle
rinden, yüzünden ve tavnncl..n 
Fevzi Pqamn pek dolewı ol
duğu anlatıiıJ'OI'. 

Mu.tala Kemal: 
- Ben Anawlolrlya girli70-

nmı. Aramı.zcla lralG miinalta
ıaya hacet yoktur. Siz hClftCI 
YaTdım etlecehiniz. 

- Tabii ••• e11et. 
- Vakit geçmedert ilk ,.. 

pdacalı İf UluJnıla ciwırında 
bal"'*""' ~erle ..Ue 
M rlarir 1 :&ı d ı 

yan yirminci ltolorduya ıinwli 
yiirüyerek Anuqa ltarelt« 
etmelerini enereJina. 

Cevat P...-. öaindelli Wom
nota ip.ret etti: 

- Derhal emir ......iriM. 
- Sonra faMen minle ...... 

ltabere etmek i~ 69r ile ...._ 
., filr• uterim. 
-Şirntli •. 
Gazi Anadol.'dmn ilfa,Mr 

davetlerle l1tanıb.la çainkkiı 
zamaın merıkezde ne olup ne 
bittiğini bu şifre ile öğrenm· ı
tir. ... 

Muetafa Kemal fimcli Yılda 
Sarayında çok ufak bir oc:lanm 
içinde Vahdettinle adeta diz
dizedir. Padiıahın sağında, he
men dineğini uzatarak dayan
dıiı küçücük bir masanın üa
tünde bir kitab duruyor. Oda
nın Boğaziçi'ne açılan büyücek 
pencereainden görünen man
zara tudur: Cephelerindeki 
toplan Yıldız'a doğrukmut bi
ribirine muvazi çizgiler iieerin
cle duran zırhlılar ! 

Bu manzarayı görmek için 
otunılan yerden batı sağa 'ft 

aola çevirivermek kafidir. 
Vahdettin söze bqladı: 
- PG§a, Ptıfa, dedi. Şimdiye 

lıaJar devletimize çok hizmet 
ettin. Bunların ite~ arhlı bu 
lıiJaba girmiftir. 

Elini demin bahsettiğimiz 
kitabın üzerime ba.ıwrak il.& Ye 

etti: 
- Tarilte weçti. 
Gazi o zaman hiilunetti, ki 

masanın iistiindeki kitab bir 
011Da11lı tarihidir. 

- '!-n~arı llftUhrnuz, dedi. 
Aatl finwlı YGPGCcıfınız hi~t 
fimdiye ltadar yaptılrlannız-
clan "'!i'""' olacalıttr. P'lfa, ;,. 
teraenız deuleti lıurtarabilirai
niz/ 

.- Bu hunıata elimden gele
nı yapacağıma emniyet bu)'U
l'Wflll.z. 

Paditahın cN,ündüğü f'I idi: 
Kanetimiz yoktur; takattmn 
kal11Mıı1111ttır. Bütan ümit, ,a
liplerin dediklerini memlekae 
kab..I ettirebilmek, on1enn ti· 
kiryet ettikleri hadieelerin öni
ne geçebilmektir. 

- Muoallalt alll:W, dedi " 
apia kalktı. 

Mutafa Kemal, yamncla ya
veri ile, wı ..mi 1ar&yduı çık-
biam " banket etmek bere 
olchaiamı aaklumıık •• ,.. bir 
ihtiyatla, ayaklanma .-ini 
ifittinneldeu koıbrak, y dchz 
tepe.inden uzakLıJtL ... 

Bandmna vapanı Galata nh
tmuncla bazırdB". Bütiin karar-
8"'1 men.ublan -nen wııt-
- k .. 1 Ql. .. aa·L·l·a ... - ar 1111 =il • J • - •••• .. 

1 

Kıymetli bir hatıra: S. re
.im, Bi~ Şeli Jazr•alaı ICM 
tonralri Wl Samaın _,,_.,,_ 
len olaıt 1918 de H 19119 Ja 
çcJdıılıl.aııı illlılascia ıiılu -~ 
göatennJıtec5r. 1919 2mt. İİl
tiirtdeft yalıtu Ofl Mite •• , .... 

ff °" Nfle ~ - lıııir ....,,._ 
lelfet yerine, Wr N »WiWa· 
lıil. mı•tl bit- y.tıJ ,_a• ra
ya Wli gelntİflİT. 

dlr. Otomobil Ş'iıthtı'ltıli 5 5. • 1 

öniindedir. ARlk ....... t... 
deti ile Tecia stili J lJD -
İfi ır..Jmeın ;tıı . 
Tamo...ada~;u•H• 

1'I hM>eı- _.ıiyor: 
- T orpttlo ga:.;,i ......, ~ 

JecJı H MM A,,w;Jcl 4 ..... 
JllClflUCI nlCllli Giacalala • 

lkt.ci ..... claımı. ' L 
L!..!-!- indaıı a> • ph Uft"IDml M ı 1 • 

Fakat =·k11t ne • t Jr• ? 
TeTkif etmekte, kenc:la Mnk 
İstanbul dadır. Belki de.ha 1-t
ka bir feY, Ka.aclem'ila dalp 

len içinde ---- ..... ... 
macera ••••• 

Bir anda Mırar Tenlı: 
- Dütüntlii/Jerimi """"'• 

demedikten .,,.. '6 M ıJe 
daha iyidir. 

Ve ot:omobiıle bieerek nliil
ma gitti. Bandtnna wııp • • • 
zakta demir atmı!lı. Bir ... 
dala binip vapU"a ıinliler. Ge
minin içindeki kontrol ........., 
ları geciktikçe geçikiyorlanlr. 
Hükmetti: Heniz kav1111 11, 
içindedirler. 

Ve INndaın istifade eda .t.: 
~na hemen h•elıst ıl•lk 
emrini verdi. 

Bandırmanın %7 1e11elrlL ._ 
tiyu kapt.anı ~ ......_ 
rioi aldınnaja betle dr. 

8oiaHan çııka+en h S 1 

1akip oNr·ak lali dbai • 
lediler: 

- Ne a/wli, dedi, 6-t ile ill 
denize illı Jela çeltıı,.or- Jltlllı. 
aulamız ela biraz bo 'llıa. 

- Kaplaft J.Ji., ilMt ... 
rneyİMz, lıc)'C ltcfıc ,,..,. • • 
B.,.Jan «HtNJ.. neaılı_, .-ıllit 
Anadol...,,. lterlwMfli bir _,._ 
t.-a arJı 6:11- 11'11• .... 
tir. 

Eneli Sinob'a .,..dil.. 
Mustafa Kemal orada ..._ 
plenlerle 8ÖI ... E.jer ı.o-.. 

hkla ıiditebitıiı - -- ,... 
~dt onu ...at. edea.W. ~ 
Ut yokt.. Sem ••• bir dm! 1 

nel varmaık isin ~ a,le 
bir ..0.rHZlık vwd., ki .... 
h« türlii tehlikeyi gÖIJe a..._. 
pueuluı bonk Banchl'IDlllJa 
bindi. Nihayet Sam1t111 Lima
nına rirdiler. Belki lılllıllİp oa.n.. 
mtlflw'. Yalmz B.nd.m.yı lıo
~r, Kanuleniz'in •ı> ı 
dala-lan ile boi-fmaia mec
bur kaldıklarından kıyı taraf
lannı arıyamamıtlardır. 

• •• 
Multafa Kemal 19 Maywa 

1919 da Samsun topr&jlaa İı)ılle .............. 
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Milli sporun kadrosu 

R ejim, milli spor meselesini 

ortaya koyunca, bu büyük 
daviyı gerçekleştirecek bir teknik 
kadroya ihtiyaç baş göstermişti. 
Memlekete yedi ayrı branşta orta 
tahsil için öğretmen yetiştiren Gazi 
terbiye enstitüsü, bu maksadla be -
den terbiyesini de kollan arasına al
dı. Bugün Kültür Bakanlığının üze -
rinde hassasiyetle durduğu müesse
selerinden biri de budur. 

Biz, kaç ankaralı, yanı başımız

da, her gün 19 mayıs ıenliklerir.in 
tekrar edildiğini bilmekteyiz? Hal
buki Çütlik yolunun üstünde çift ., 
liğin sırtlarına bel vermiş ~el bir 
bina ve onun etrafını çevreliyen düz
gün aaha üzerindeki faaliyeti, bütün 
memleketin bilmesi lazımdır. Çünkü 
ırhatli, gürbüz, yavuz nesil; ancak bu 
çalışma ile doğ~cakttr. 

Milli aporun katlrosu : 
Bu müesseseye sporun ve beden 

terbiyesinin fantazi olmadığını, fer
di bir iş olmadığını, spordan gayenin 
aeçkin tekler ve şampiyonlar yetiş -

Beden terbiyesi eilstitilsü 
Buradan yetişenler sporu milli 
ideallerden biri olarak gören; 
gürbüı:, sağlam kültürlü bir 

nesil Yetiştirmeyi meslek olarak 
'=>onimc:o~ İç lo .... d i .-

Sporcu gürbüz ve ııhatli milyonlar, 
sporu ilim halinde öğrenen bu 

kadro eliyle yetitecektir 
tirmekten ziyade hastalıksız, gür -
büz, sıhatli yüzbinler yetiştirmek ol
duğunu bilen zihniyetin bir eseridir. 
Buradan yetişenler, bulundukları 
muhitin coğrafi vaziyetine, iklim ve 
arazi hususiyetlerine göre bütün spvr 
§Ubelerini seçebilecekler ve onları bi
rer günlük meşgale halinde vatanda
şın hayatına ıokabileceklerdir. 

Spor bir ilim olmaktan da çık -
mışttr. ilimler olmuıtur. Be

den terbiyesini geliştiren sporlaıın 

sayısı, bir insanın bunlar üzerinde bil
gi sahibi olmasını bile imkansız kıl -
maktadır. Halbuki, yetiştiricinin va
zifesi büsbütün daha geniştir. O, 
tıpkı bir mimar 'gibi, bilgileri öğren
dikten sonra icad'la karşı karşıyadır. 

Bir insan vücudu da, bir 
inşa olduğuna göre, kendine 
mahsus bir kuruş tarzı ister. 
Kürek çekme, yüzme, atletizm, güç 
ve ihtisas isteyen, az çok tehlikeli o -
lan spor çeşidleri: .Müdafaah hayvan
lan avı, sürgün avı, at koşulan, cirid 
oyunu, dağ ve kış sporlan, velkcn 

kullanma, atletizmin birçok çeşidle -
ri, ev ve oda jimnastiği, yürüyüş, 

fütbol, bisiklet, motörlü vasıtalar 

kullanma, hepsi ayrı ayn bünyelere, 
ayn ayn vücudlara has olan sporlar
dır. Bc<len terbiyesi enstitüsünde ye
tişenler, hangi sporu yapacağınızı si
zi bir doktor gibi muayene ettikte:ı 

sonra söylüyorlar. Sporun ahlakla ve 
karakterle yakın münasebeti. olduğu
na, ancak konan teşhisten sonrda ina
nıyorsunuz. Mesela toprak sporlan i
çin, tabiatı sevmeniz lazımdır. ÇUn -
kü onlar, çiçek ile uğraımayı bile bir 
spor sayıyorlar. Hem bu, makbul o -
lan sporlar arasındadır. 

Bunun için enstitü, yetiştirmek 

için aldığı genci evvela hayatının ııo
nuna kadar dinç kalmayı, ve yaradı
lışına göre neler yapması Iazımsa o
nu öğretlyor. Yirminci asır insanı i
çin bu bile tek başına bir kazanç de
ğil midir? 

U•• zerlerinde kols11z bir gömlek -
le aert toprak :.izerınde boy -

lannın iki misli irtifalara sıçrayan, 

yere düşünce bir yumuşak yatak üze
rine düşmüş kaçlar tabii duran genç 
kızların hareketlerini seyrederk:n, 
muallimlerden birine sordum: 

•• - Bari şu toprağın üzerine yu -
mupk §ilteler koysanız •• Hiç olmaz
sa kum dökseniz ..• İnsan vücudu bu 
çakıl taflannın ii&tünde saatlerce 
yoğurulmaya nasıl tahammül eder?" 

Fakat artık çelikleşmiş olan bu 
gençlik, sizin kaygunuzla alay eder 
gibi, zevk ve sıhat aldığı toprağın 
üstünde gözlerinizle güç takib ede
cek kadar seri ve değişik hart"ketler 
yapmaktadırlar. 

Birisi gülerek diyor ki: 
"-Siz de toprakla biraz yan yana 

kalınız. Şu ufak taşlar sizi hiç acıt

mıyacaktır. 

Beden terbiyesi enstitüsü şefi !'ro
fesör Kurt Daynaa bizim ç?Cuklatın 
çok iyi malzeme oldµklan~ söylü
yor: 
"- Cevheri çok kuvvetli, fakat üze

rinde çalıfmak isteyen malzeme dı ~ 
yor. 

Belden aşağısının çok kuvvetli 

olduğunu, bacakların uzun rürü
yüşlerin tesiriyle geli~tiğini ve fa.kat 
belden yukansının aşağısı kadar in
kişaf edemediğini ilave ediyor • 

Bir öğretmen diyor ki: 
••-Halbuki bu müessesenin da

vası bambafkadır: Biz, bütün türk 
milletinin sağlam, gürbüz, sıhatli ve 
dinç ve neşeli olmasını bir yaşama 

şartı olarak ele alnuşızdr. Bu gaye -
nin gerçeklef1DCIÜ, ıpor ıevgisinin 

milette bir ahlak halinde yerleşmeai
le kabil olacaktır. Bu gençler yetiıc
cekler, memleketin dört köşesine da
ğılacaklar, orada ellerine alacakları 

yavrucuklara spor yapmanın zevki . 
ni, heyecanını aşılayacaklar; nesil
lerde müşterek ıpor zevki bulunacak 
ve Türkiyenin bir vasfı da sporsever 
millet olacaktır. 

" Sonra bu sahada bizim başka bir 
huausiyetimiz de vardır. O da mille-

timizin asıl karakterlerinden birinin 

sporculukla tanınmı§ olması ... Güreş, 
atı<:ılık, atçılık, ok, cirid, av gibi bir
çok sporlar, vücuıd ve dimağ inkişa
fına en çok yarayan spor şubeleridir.'' 

Bir eski hatıra : 

Sekiz senelik tarihi olan şu ha
diseyi anlattılar: Sekiz sene 

evvel Çapa kız muallim mektebinde 
bir beden terbiyesi kursu açılmıştı. 

Burada bir senelik staj yapılıyordu. 
Orada ders gören bayan öğretmen -
ler, uzun çorap giyiyorlardı. Birgün 
Romanya'dan sporcu kızlar misafir 
olarak geldiler. Onların çorapsız ça
lıştıklarını ve idman hareketleri için 
çorapsız olmanın daha faydalı oldu -
ğunu gören genç kızlannuz, on gün 
sonra çoraplarini çikarmışlardı. 

O hadiseden bu güne kadar tam 

sekiz sene geçmiştir. 
Bugün beden terbiyesi enstitü -

sündc yalnız talebeler değil, civarda
ki ufak çocuklar da beden hareketleri 
yapıyorlar. Dört yaşında bir yavru
nun nasıl sıçradığım, ot minder üs
tünde nasil taklak attığını ve hiç 
korkmadan ip merdivene nasıl sarıl
dığını gördükten sonra sporu anane
leştiren neslin ne demek olduğu daha 
iyi kavranıyor. 

Kırlara yayılalım, ıülclim, koşalım, 
arkadaşlar .. 

Gcnçliie neıe, kuvvet saçmaktır 
ahdimiz, inancımız. 

Bu kıpkızıl ufuklar, bu dağlar, bu 
ovalar .. 

Bütün bu ülke hep bizim, hep bizim 
arka~aşlar •• 

Memleket gezildikten görüldük
ten, tanındıktan sonra daha çok 

sevilir. Toprakla beraber kalmak; 
bu gençlerde; gezmek, dolaşmak, öğ-

renebilmek ve bir cümle ile yurda a
şık olmak itiyadını kazandırmış, ta -
til günlerini hep civar köylerde geçi
riyodamllJ··· 

Kavuşturulmuş ilci kolun a.raam -

dan lastik top gibi fırlamak elılen,.ıe 

el tutup, ayakları biribirine yapıttı -
rarak değirmen taşı gibi dönmek, bir 
metreye yalan maniadan atladıktan 
sonra ot minder üzerinde, elektriialc 
işleyen yuvarlaklar gibi kendi miıh -
vt!rleri etrafında dönmek .• 

Yavuz ve gürbüz evıadlac )letİt
mektedir. 

*** 
32 yılında açılan kol 35 yıilnda 

23 genci ilk olarak hayata çıkarllll§ -
tır. 

36 yılında kolun tahsil müddeti. 
iki yıla indirildiğinden 17 ve 11 ol • 
mak üzere 28 mezun vermiştir. 

37 de yalnız 9 mezun vermiştir. 
Üç sene içinde hepsi erkek ol -

mak üzere 60 genci memleketin ku
cağına bırakmıştır. 

937 yılında kızlar da a!lman bu 
kolun bugünkü talebe kadrosu şu şe-
kildedir. 

Son sınıfın 18 i erkek 12 si bayan 
olmak üzere 30 mevcudu vardır. Bi
rinci sınıfta ise 16 erkek 5 kız olaraık 

21 talebe vardır. 
Enstitü bir jimnastik salonu, tam 

spor ve jimnastik cihazlariylc bu 
gençleri çok iyi şartlar içinde yetiş· 
tirmektedir. 

Vücud ve dimağ kabiliyetlerini 
biribiriyle muvazi olarak inkişaf et

tiren bu kolun bilhassa iki gayesi var
dır: Birincisi elerine verilen orta tah
sildeki dimağan olgunlaşan genç nes
li bünye ve vücud itibariyle de inki
şaf ettirerek gürbüz bir nesil mey -

dana getirecek kabiliyette öğretmen 
yetiştirmek, ikincisi müsaid imkan -
lardan faydalanarak kulüb ve sair 
spor işlerinde uğraşan kurumlarda 
yetiş.kinlerle uğraşacak vaziyette 
eleman yetiştirmektir. Bu iki gaye 
gerçekleştiği gün milli sporumuzun 
teknik kadr0&u kurulmı.ış olaçakw. 
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Kısaca hayat •eoiyui adını oertliğimiz oe memleketin maJ. 
Ji maneoi bütün Jıuruluı kıymetlerini kentliaintle toplayan bü
yük omlıfı tetkik eti enler; mü•takil ekonominin temeli olan 
endüstri. bu endütTinin memlekete getirdiği relala; bu relalaın 
ltölrlllfti;,ıili oe ıekill~tirdiji yeni hayat nizamının yanı baım
Ja fU imli ııöreceklerdır: 

Sümer Banlrba ... " s·· B L al b. _ _ı •• .._. .. 
Halıilıat ti• ur: umer anRa y na ır erH1.&Uuı mueae-

.-i atlım oeremeyiz. Onda, modern .anayi laayatuaın bütün 
icoblaTI oartlır. Büyük tuiJer ifleten 6a teknik, her tıün muual
lalc aerlerini oamelrtedir. Fakat onun yanı bafıntla oe nmvazi 
olaralı yürüyen bir .asyal inkılabı Ja bu dönen makina FlılaTI 
ymatayor. 

Sümer Banlı makinalarından türlı köyüne ııitlen laer top. 
lıumaf; beraberinde iyi giyinmeyi, iyi ycqc:vnaya, bol lıazanmcı.. 
ya, makina alallikını, elelrtrifi, yeni hayat telalJrilerini ııötürü
yor. Bu maauam maddi inftılm olan labrilıalaTın bütün yani 
öl,üdinde laırtlufu lllCUUtOİ infalaTdır. Onlma, Sümer Bankın 
iJme mediai raporlanndc, tle•yalanntla. huab Jelterlerintle 
ratlaycuncaana. 

Fakat bunu, Sümer Banka pamajunu .atan, Sümer Bank lab
rilıalaT1ntla ,allfGll, Sümer Bank mamullerini utihllilr eden ge
nİf hallı yıjınlaTının hayatında buluraınıız .• 

lnpcı Sümer Bankı oltluju kaJm ıalahçı Sümer Banin da ta-

nıyınız. 

Somer bank yeniden t-ekiz fabrika 
• • kuruyor ışçı sayısı 10.000 ni buldu 

Sümer Bank 937 ıenelinde mem· 
lekte, milli ekonominin zaferleri o • 
lan rakam ve badi.leler hediye etmit
tir. Milli ihtilil tarihinin en mukad
uea cUnü olan ı 9 mayıaın yirminci 
YdclinUmünde bu rakam ve bldi.lele
ri, bir millet ve devlet müeuelai· 
nin mil1t ~rmaye ve millt tekniiizı 
hepimbe adi muvaf f akiyetleri olarak 
bUyWc bir iç ferahı duyarak veriYo • 
&&q ; 

MllU ekonomi bünyesinin milaa· 
id prt1ar altında cereyan etmiı olan 
inJdpf eeyri içinde bllnkenm merbut 
mUe•ıaelerin faaliyeti, 1937 yılın• 

la bir ıenitleme hareketi arzetmit ve 
cerek milli piyı-.anm dirilili ve ıe • 
rek bankamız f lbrikalanıun faaliye
ti tam bir milt~abWyetle biribirinl 
takviye etmittir. Sümer bank ve fab
rikaları kanalından milll piyualara 
han:.nadde, itletme malzemeei mil· 
bayauı, it ücreti ve maq ıekllndeld 
tediyatm umum! kıymetinin 1936 da 
G.19a.ooo liradın 937 de 9.551.700 li
raya balii oldufunu dütUnUrtek bu 
kıyınet yekQnunun, köyde ve ıehir
c!e cerek mU.tahail, ıerek mU.tehlik 
batkı yeni mllbayaalara aevk ve teı
'lik etlııeai bakımından ihmal edilmi • 
Ytıcek derecede yübek bir a1mı kabi
llyett lhdu etmiı oldutu anJıııJır (1). 
lıllQdan bqka, banka ve mlleaaele
~ devlete vergi olarak tediye et· 
ınit olduğu kıymet yekilnu 1936 da 
3.1 ~yon lira iken 1937 de % 16 
!:r~lYildle 4,3 milyon liraya çıkmıt • 

Bankanın mlleıaese ve iştirakle -
riyle teala halinde bulunan fabrika -
~.milli .ermaye, if, hammadde, 
~letern malzemem ve mamul madde 
~Y1aalannda uyandırmakta olduğu 
CVarnlı hararetli muamelelerin, ge -

!'ek tnikdar, gerek niabet itibariyle 
!._ınurnt ekonomik faaliyetin seyrine 

rıı Bu .__, 
rlk."J!•uıuara in .. halinde buhuıan fab
n, ı !'111 intaat malzemesi mübayaala
ve : 1

• 111em11r ve müstahdemin ücret 
aaılannıD tedl1esi dHil delildir. 

teair edecek mahiyette bir Yiiıs'at ik
tiaab etmit olduğuna bilhassa işaret 
etmek isteriz. Bu itibarla diğer dev -
let ekonomi teıekkülleriyle birlikte 
memlekette kuvvetli bir devlet en
dUatriainin artık vücud bulmakta ol
dufunu aöylemek kabildir. Türkiye 
mi1U ekonomi muvazenesine ittirtk 
eden bu ~ unsur, daha pmdiden 
.M.alyn!l Dnrif1inn nuımı oıma& 
mevkiine plmlıtlr. 

Banka, milli ekonomiye bu geniı 
mlkyMta lttlrlkl icabı olarak millt 
plyaulann hareketi ve mU.takbel 
lnldpfiyle akı bir ıurette aWradar-
dır. Binaenaleyh milli piyaaalann 937 
ytlında0 llbnan U~l .. clCT Uzcrtnc tc:s\· 

ri babnmdan hu•uaiyetlerini tetkik 
çok R9kH oJ.caktr. 

1937 de prek milli prek beynel
milel bam ve tali madde piy..alarm
da vukubulan temevvüçlerin Silmer
bank mamulttmm maliyetlerine te • 
alrleri, endU.trl ıubelerlne ıöre fark
h mannralar arsetmlıtlr. 

Pamalılu entliiatTUi: 
1936 da pamuk fiatlannda milp

hede olunan yU.belme hareketleri 
193 7 de maka. bir i9tikamet almıt 
ve fiatlar ıene batından itibaren ted
ricen dllpnüttUr. Meaeli banka fab
rikalarınm kullandığı Akala, IOev • 
Jand. birinci iane, piyua parlağı, ka
pmıalı, ekıprea gibi pamukların ~i
atlan eene bqma kıyasen aenenın 

son aylarında düşük bir seviyede te
mevvüç etmiıtir. Adana borsasında 
kapımah, aene batında ıubatta 44,61 
kuruftan muamele görllrken, sene -
nin 80ft ayında 28.90 kuruşa inmiştir. 
Senenin ilk aylanrıda (tubatta) 
48,26 kurup çıkan birinci iane pa -
muğu, ıenenin ikinci ıusfında 39,50 
kurut il.zerinden muamele görmüştür. 
Klevland aene bll§ınıda 48 kuruştan 
1ıene aonunda 35,58 kurup dÜ§lllüş -
tür. İzmir boraasmda Akala pamuğu 
da aynı aukutları kaydetmiıtir. İkin
ci kanunda 52,25 kurup aatılan aka
la, birincikinunda 35,75 kuruşa düş
milıttlr. Fiatlann bu seyri karşıstn-

da banka, aynı zamanda müstahsili 
korumak makaadiyle, fabrikalarının 
daha müsaid fiat seviyelerinden ilti
fade düıüncesinde bulurumyarak, pi· 
yasada pamuk mübayaaamı idame et· 
mittir. 
Yünlü entlütriai: 

1936 yıhnm yWmek yUn piyasa· 
ama mukabil, 1937 fiatlan dtltiik • 
tür. 1936 nm bqmda 40 • 42 kurup 
•tllmlt olan Anadolu yapatJan, M
ne ortamda 56 • 65 kurup, aene ., • 
nunda 72 kurup ytlbelmittl. H37 
bapnda Trakya malı1an 72 kuruttm 
aatılırlıcen aene ortamda 65 kuru
p düştükten sonra eerıe sonunda 68 
de durmu~uır. An-.d'Olu 'Srillllan \Ur -

lam zamanı 62 kuruıtan muamele gö
rürken aene 110nunda 55 • 56 kurut
tan l&tılmıfbr. 

Yapaf fiatlannm bu hareketi, 
banka yünlü fabrikalarının hammad
de mUbayulannda lyl neticeler ver
miı ve maliyete mUıılaid teılirler icra 
etmiıtir. 

Kafıcl, lıarton ve mnfipclı en
JütTiai: 

Bankanın kap! ft ıunlipek fab
rikalannm 193 7 sarfında karplaıtı
ğı huaud vaziyet, dünya piyualarm
da bir taraftan ıellWos flatmm yilk· 
aekliği, difer taraftan aellWos fabri
kaamm gilçlüfüdUr. Aynı samanda 
harp endüatrilinin de bir harnmadde· 
si olan ıelUlloz fiatı, gerek harp, ge • 
rek kağıt ve sunğipek endüstrisinin 
gittikçe artan talebleri karşıunda 
1937 de bir yıl evveline göre% 80 • 
100 nisbetlnde bir teref fü kaydetmit· 
tir. 

Sellüloz fiatlan gibi odun fiatlan 
da seneden seneye yükselmektedir. 
1936da beher M3 odun, cü Derince 
21 şilin iken 1937 de 23 pline çık • 
mıştır. 

Satıtlartla oe imalatta arhf: 
Yünlü endüstrisi 1937 de bir yıl 

öncesine kıyasen umum toptan aatıı
ları % 21, bundan piyasaya satışlar 
% 20, devlete satıglar o/o 133 artmış
tır. 

Milll ı•illıııittill 'bel kı•ili olan lalyDk •l••ese 

yetti hayat ttizamtwı k6ye sokan blylk mlessese 

miti kabiliyetin gazel eserlerini .,,.. mı ..... 

Pamuklu fabrikaları 1937 de bir 
yd öncesine kıyuen umum şatışları 
o/o 33, bundan piyuaya satIJlar % 36 
devlete aatıtlar % 13 artım§tır• 

Deri ve kundura fabrikamu, de • 
rl mübayaasrnda karplaftığı müşki
llta ve deri fiatı yülaıekliğine rağ • 
men kalitesini daima yüksek tutmuş
tur. Bunun için sivil kundura imali· 
tı tedricen yübelerek Beykoz fabri
kası ıiparifleri karplayaqyacak va
ziyete gelmiftlr. Fabrikamn ıivil 
kundura aatıtlan 1934 denberi mun
tazaman artmııtır.1936 da bir yıl ön
ce.tne kıyuen aıtq % 49,2, 1937 de 
bir yıl önceBe nuaruı tuayild % 
55,7 dir,. 8Mıflann bu M'tlp O.Serine 
sivil kundura f8brlbunı IW ekiple 
çabftırmak ıft>l memnunlyetıe pyan 
bir vaziyet huıl olmuıtur. 

1937 de bir yıl önce.sine kıyasen 
deri fabrikasının umum aatıtian % 
7 5 artımf, bundlıı piyasaya aatrfla
n % 7 azalmıt, dıevlete l&trflar iae 
'ro 115 yübelmiftir. 

Kuruldufu taribtenberi mamul -
leri büyük bir ratbet ıörmilf olan 
kllıd ve karton fllbrikalanmıs, yeni 
bir tefeıkkOJ olmurna ve yukarda da 
temu edildiii gibi, h.........,sde teda
rikinde hem fiat ve hem de im1dn 
baJnmlarmdan büyük mnpi.l&ta uğ
ramıı olmuma rağmen yeni ve mun
zam herhangi bir mlldafaa tedbirine 
muhtaç olmadan piyuada yabncı fb
rikalar mamulltiyle rekabet ederek 
öviinlilmeğe değer muvaffakiyetler 
elde etmiftir. 
Beı yıllık prosrannn tatbilıı: 

Devlet tarafından tatbiki Sümer 
banka verilmiş olan beş yıllık en -
düstri programından, ite başlama ta
rihi olan 1934 yılı mayıs ayından iti
baren bankaca kurularak işletmeye 
açılmıı veya inpaına batlanmış olan 
fabrikalar ıunludır: 

1 - Bakırköy pamuklu mensucat 
fabrikası. 

2 - Isparta gUlyağı fabrikası, 
3 - Keçiborlu kükürt fabrika.ı 
4 - Kayaeri bez fabrikası, 
5 - İzmit kiğıt ve karton fabrikcuu 
6 - Buraa Merin<>11 fabrikaaı, 
7 - Gemlik Sunğipek fabrikası, 
8 - Ereğli bez fabrikası, 
9 -Nazilli basma fabrikası 
10- İzmit ikinci kiğıt fabrikası 
11 - İ.zmit sellüloz fabrikau, 
12 - Karabük demir ve çelik fab

rikası, 

13 - Malatya pamuklu fabrikuı 
Demir ve çelik labrikalaTı: 

4 nisan 1937 de temeli atılan Ka
rabük demir ve çelik fabrikaları in -
şaatı tabit seyrini takibetmektedir. 
'!3u fabrikaların program mucibince 
1tl~ye açılmasına çalıplmaktadır. 
Demır ve çelik fabrikalarının umumi 
inşaat ve tesisatını bankanın adına 
k~~tr~l etmek için tanınmış İngiliz 
mU§avır mühendialerinden Sir Alek
sandr Gibb ve terilderi ile bir muka-

(Sonu 20. inci sa.ylada) 

................................ -----
Nazillide büyük bir dev

let labrikaaı, o Jeolet labri
kasının yanında modern bir 
mahalle kurulmuıtur. Bu ba
yanlar o ntalaallenin .akin
leritlir ue hepa Nazilli baa-
malaranı gİymiflertlir. 

b 
Dtlört tarallı büyük İf İf te 

u ar. 
....................................................... 

1 
........................................................................................ " """"'"'l 

Bir köy kalkınmasından notlar 
, 

K ay•erin!.n kazalarından birinde lıaymaJıam olan bir mlıo
dtlf, Sümer Bank kelime.ini kullanmaluısın, fU hlidi•eyi 

anlath: 
" " . - '!Y_•en ~kezine uzak olmıyan mıntakam i,intleki kö'7-

~rden ~ırıntl.e bırkaç aile oardır iri kadın, erkek, çocuk hepai 
.~•erı labrıkasınJa çalıtıyarlm. Fabrikanın Jaha ilk "'ıltlığı 

gunlerd_e. hususi imalathanelerin bıraktıjı oe pek müpet olma
yan te•ırı olacak, halk, İf,ililr i~n pek mm •ö•termemifti. Top.. 
rakl~n az olan ve ekim oaatalan bulunmıyan bu birkaç aile 
la_~rıkaJa bir •eneye yakın çalıttdar oe sonra köylerine dön
duler. Para biriktirmiflerdi: Toprak aldılm, çilt hayvanı aldı
lar, eo yaptırdılar. 

F ~~at •İze anlatacağım asıl bunlar değildir: Beyaz bati ana
lı: fırın, pencereli, kargir yuvalar lrurdular. Çünkü onlara güzel 
bır evtle oturmanın hayahn zeokini arhracajı öğretil.mifti. Bah
çe yaptılar, çiçek ve ağaç diktiler. Fabrika bahçelerinde güzel 
kokunun ve yqilin zevkini almı,Lardı. inanınız ki köye bir Je 
gramofon getirdiler: Köyde ımk miatikliği tasliye ediliyordu ... 

Belki inanmakta teretltlütl edecelraina. Merak edenlere kö
yün iamini oerebilir ve geztliririm: Fabrikada bir sene 

iıçtJik yapan genç çocuk top oynamayı, atletizmi öğrenmiıti: 
Köyde bir kulüb kurtlu. 

Bugün bu köy nüfusundan birçok aileler • aileler diyorum, 
çünkü bu labrikalm bütün bir eoe birden it oerebiliyor - Kay. 
•eri fabrikasında ifçidirler. Köyde beyaz, kargir, bahçeli, ağa'9 
lı, çiçekli evler çoğalmakttulır, Olruma yazma ni•beti artmıttır, 
gülen, oynayan, ımkı söyliyen, •por yapan durmadan yükaeli· 
yor. Köye para girdikçe toprak da tleğerlervniftir. Çünkü fab
rika bu toprak mahaıller için en büyük müıteridir. Yumurta, 
yağ, süt, peynir, köyden giJen bütün yiyecek oe içecelrler ko
laylıkla oe iyi liatla miifteri buluyorlar. 

Bu ifin .an bir tarafım tlalaa •öyliyeyim: F abrilratla, umma
dıfı kaJm iyi bir para alan köylüde bol kazanmak oe bol .ar
/etmek fUUru Jojmaftar. Bilmem bu inkılaba ne tul takmanız? 
Sümer Banlı labrikalaTı lıaynajını kurutmak tlllfJliaıntla o1: 

dulılan ıark teoeklıülünii itıtihlôlı ediJIOrı.. 
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General Ali Fuad anlatıyor 
(Başı 16. ıncı sayfada) 

mühimdi. Bir taraftan bu yeni te§
kilatın esası kurulurken diğer ta
raftan Sıvas kongresine memleke
tin her tarafından aza intihabı ve 
nihayet bunların Sıvasta emniyet i
çinde aüratle toplanması ve milleti 
gayeye vardıracak misak, teşkilat 
ve sairenin kararlaştırılması Jazım
d. Görülüyor ki burada hulasası 
çok güç olan bir çok hazırlık, ter
tibat ve kararlar karşısında ağır 

prtlar içinde kalınmıştı: Sonraları 
görüldüğü veçhile bunlar Atatür
k'ün büyük önderliği altında mille
timizin bitmez, tükenmez hamiyet 
ve fedakarlığı sayesinde başarıl

mıştı. Bu tarihlerde tesadüf edilen 
güçlük ve ağır şartların bir kısmı
nı burada anlatacak olursam vücu
da getirilmiş olan kurtuluşumuzda 
ne kadar unutulmaz büyük himmet 
ler sarfedildiğinde benim ile hemfi· 
kir olduğunuza şüphe etmem. 

A tatürk'ün siyaset ve kararı-
na ittiba edeceklerini va

detmiş olan bazı kumandan, vali ve 
mutasarrıflarımızın o günlerde 
mevkilerinden birer sebeble çeki
lip gitmeleri ya birçok mühim ha
zırlıkları geri bıraktırmış yahud o
ralarda irticaa cüret ve kuvvet ver
dirmişti. Bu sebeble birçok defalar 
bazı mühim hazırlıklara yeniden 
başlamak mecburiyeti hasıl olduğu 
ve bazı mühim şahsiyetlerin mevki
lerini bırakıp gitmeleri yüzünden 
milli dava aleyhine kaybedilen mu
hit ve mevkilerin yeniden kazanıl
'ması icabettiği görülmüştü. Tabii 
bu hareketlerin cümlesi sonraları 
milli gayelerimizin birçok kan dö
külerek ve harice karşı müdafaa
sında lüzumlu olan vasıtaların zı
yaa uğramasile elde edilebilmişti. 
Hele o zamanlarda milli teşkilat ve 
birliği en adi vasıtalara müracaatla. 
dağıtmak ve bozmak istiyenlerin 
başında harbiye nazın Süleyman 
Şefik ve Ali Kemal gibi kimselerin 
bulunduğu düşünülecek olursa hi
yanetin ne derecelerine düşmüş in
sanlarla karşılaşıldığı anlaşılır. Mil
li te§kilatm muhaberesine çalışan 
askeri makamların bu muhabereyi 
yapamamaları için mütareke za
manında dü§man orduları tarafın
da!} iıgal edilmiş olan bir memle
kette mezkur makamların kendi a
ralarında pire muamelesini kaldır
maları için Süleyman Şefik kati e
mirler vermi~- Fakat haıniyetli 
kumandanlqz. bu emirlerin icrası 

yü2ündtn milli ve askeri sırlarımı
zın ifşa odileceğini düşünerek har
biye nazırının bu emrini dinleme
mi§ ve mülki makamların emrinde 
bulunan telgrafhaneleri askeri iş
gal altına alarak şifreli muhaberele 
rin devamına çalışmışlardır. Bu 
yüzden bazı yerlerde çarpışmalar 

olmamıı da değildi. İşte kuman
danlann bu kati vaziyeti karşısın

da Süleyman Şefik emrini geriye 
almağa mecbur olmuş ve şifreli mu 
haberenin icrasına devam olunmuş
ta. 

S ıvas kongresi iı;tihabına 

mani olmağa damad Ferid 
pqa hükümeti ecnebilerle beraber 
batır ve hayale gelmiyen vasıtalara 
müracaat etmek suretile çok çalış
mzısa da muvaffak olamamış ve 
kongre bazı teahhurla Sıvasta açıl
ımştr. İntihaba mani olamadığım 
gören aynı hükumet kongrenin açıl
muına behemehal mani olabilmek 
ve onu dağrtabilmek için ecnebi 
kuvvetlerle dahili bi kuvvetlerden 
a.ınt surette istifadeyi düşünmüş 
ise de günden güne varlığını gös
termiş olan azmi milli karşısında 
ecnebi kuvvetleri dahili işlerimize 

karışmıyacaklarını ilan etmek su
retile başladıkları hareketlerden ge
rilemişler ve ecnebilerin bu gerile
meleri üzerine mevzii kalmış olan ir

tica hareketleri de sönmeğe mah
kfun olmuştu. Her gün geçtikçe 
kuvvetini ve azmini göstermeğe 

muvaffak olmuş olan milletin kati 
kararlan karşısında Damad Ferid 
Paşa istifasını verip çekilmiş ve ye -
rini milli siyasete mümaşatkar gibi 
görünen Ali Rıza paşa kabinesine bı
rakmıştı. 

Amaoyada Atatürke mülaki ol
duktan Sıvas kongresine kadar ge
çen günler zarfındaki hadisatın bir 
safhasını yukarda hatırımda tuta
biJdi!im kadar hulasa ettim. Şimdi 
Amasyadan ayrrldıktan sonra Ata
türkün Amaayadan evvela Sıvasa 

ve sonra Erzuruma gidişi ile benim 
Ankaraya dönüşüm hakkında bir 
hulba yaptıktan sonra sözlerime 
nihayet vereceğim. Esasen o gün
lerin yaratıcı ve kurucusu olan A
tatürk ile arkadaşlarının ve azim
kar milletimizin yaptıklarını bura
da hülasa edebilmek benim iktida
rım dışındadır. Ancak milli tarihi
mizde pek mühim bir başlangıç o
lan 19 mayıs 1919 günü Ankarada 
bulunduğum bir zamana tesadüf et
tiii"den o güne aid intıbalanmı Iİ-

ac izaha çalıştım. 

Amasyada fazla kalmıyarak he
men işe başlamak lazım geldiğin

den ben 23 haziran sabahı erkenden 
Amasyadan otomobiJle hareketle 

Merzifon üzerinden Çorwna ve o

radan 24 haziranda hareketle Yoz-

gad ve Kırşehir üzerinden aynı gü

nün akşamı Ankaraya gelmiştim. 

Yolda tesadüf edebildiğim bazı 

kumandan ve mutasarrıflarla yeni 
vaziyet üzerine uzun uzadıya gö

rüşerek onları yeni hazırlıklarımı-
za iknaa çalıştım ve icab eden tali

matı da verdim. Ankara'ya geldik -

ten sonra bütün arkadaşlarımla ye
ni mesaimin hududunu ta İzmir et

rafındaki kuvayi milliye ile İstan
bul kapılarına kadar genişlettim. 
Bu mesaimizden Atatürk'ü daima 
haberdar ediyor ve kendilerinden 
aldığımız yeni talimat ve telkinler 

ile mesaimizin yeni kademelerini 
tesbite çahşıyordum. Bu esnada A

tatürkiln Amasyadan Sıvasa ve o
radan Erzuruma gidişleri çok mü
him hadiseler husule getirmişti. 

Bunlar en küçük detaylarına varın

caya kadar tesbit ve neşredilmiştir. 

A tatürk milli siyasetini Er
kongresine iblağ etmekle 

ilk defa olarak istiklal davasını bir 

milJi heyete mal etmiş idi. Bu iti
barla bu kongre milli tarih muvace
hesinde mühim bir mesele olarak 
telakki edilir. Ancak bu kongrenin 
salahiyet ve tesiri tekmil memleke
te teşmil edilememişti. Fakat Sı
vas kongresi bütün memleket için
den gönderilen azalardan müteşek
kil olduğundan salahiyeti bütün 
memlekete teşmil edilebilirdi. Bu 
itibarla Sıvas kongresinin muvaf
fakiyetle toplanıp açılması çok mü 
him idi. Milletin düşmanları ise 
Erzurum kongresine karşı az veya 
çok lakayd görünmüş iseler de, Sı
vas kongresine karşı tamamile a
mansız bir canavar kesilmişlerdi. 

Ellerinden her geleni yapmakta te
reddüd göstermemişlerdi. İşte bü
tün mesaimiz bu kongrenin muvaf
fakiyetle toplanmasının ve açılma
sının teminine matuf olmuştu. Ha
tırlarda kalmışsa buna da birçok 
fcdakarhklarla ~uvaftalıı: o-,.unan 

ve ilk defa olarak millet ile osman
h hükümeti karşı karşıya kalmış ve 
nihayet Atatürkün yüksek önder
liği altında millet azim ve kararını 
kabul ettirmişti. 

Sümerbank 
yeniden sekiz 

fabrika kuruyor. 
(Başı 19. uncu sayfada) 

vele aktedilmiştir. 
Diğer teıiıler 

İzmit'te inşasına teşebbüs edil
miş olan ikinci kağıt fabrikanm:la 
sellilloz fabrikasının inşaatına devam 
olunmuş ve Ereğli bez fabrikamızın 
en rasyonel şartlar altında çalışması
nı temin için evvelce tasarlaruruş ol
duğu gibi İvrlzdeki su kuvvetinden 
elektrik istihsali için lazım gelen in
şaat ve tesisata başlanmıştır. 

İnşaatına 1935 de başlanmış olan 
Nazilli, Bursa, Gemlik fabrikalan 
Büyük Şef Atatürk'ün eliyle işlet
meye açılmıştır. Bu fabrikalanmız da 
diğerleri gibi piyasada mamullerinin 
iyiliğiyle iyi kabul görmüştür. 

1937 yılı sonunda beş yıllık prog
ram mucibince kurmuş olduğumuz 
fabrikalarda amele mevcudu 7 bine 
çıkmış ve diğer fabrikalarımızla be -
raber amele mevcudu 9.500 ü bul -
muştur. 

Yeni teıiıler: 
Zaçyağı ve Süperfosfat fabrika -

larına aid hazırlıklar neticelendiril -
miş ve bunların tesisatının ihalesi için 

görüşmelere başlanmıştır. 

Birinci beş yıllık programdan 

kalmış olan Seramik fabrikasının İs
tanbulda kurulmasına karar veril -

miştir. Bunun da bu sene in~tına 

başlanması için çalışmalara devam e
dilmektedir. 

Birinci beş senelik programa ila
veten senevi 90 bin ton imalatta bu -

lunacak surette Sivas'ta kurulması 

kararlaşan çimento fabrikası ile İz
mitte kurulacak Klor ve Südkostik 

fabrikalarının tesisatı sipariş edil -
miştir. 

Teknik kadro yetiıiyor: 
Geçen sene olduğu gibi banka bu 

sene de yabancı memleketlere muh -

telif ihtisas JUbekıinde yetiştiril -

uı.:us ?9-5-

• 

iki Devir 
• 

iki Resim -

j Yukardaki resimlerden biri, 1921 •eneıinde, eıki tarihe Bazan iki ruim bile, iki devri anlatmaya kali gelir: Mat-
i göre 6 mayısta Ankarada mektebliler bayramını göıter- buat Umum müdürlüğü müıavirlerinden arkadCJ§ımız Ser-
i mektedir. 1921 de Ankara bu kadar genci bir arada gör- ver lıkit'in huaııi kolekıiyonundan aldığımız bu on yedi 

I
J meğe haaretti ve gençliği aeyretmek için bu kadarcık bir ıenelik reımin, bugün Ankaranın nereli olduğuna belki 

kalabalık toplayabilmek fevkalade değildi. merak edersiniz. Eski ziraat m~ktebinin a.rkal.anna düşen 
1938 de yirmi bin ki§i alan modern stadyo.m ve cumhu- bu meydan Yüksek Ziraat enstitülerinin birer abide halin- i 

1 

riyet çocuklarını iftihar ve huzur içinde ıeyretmeye koşan J 
elli bin ankaralıyı dü§üniinüz: On yedi ıene, milletlerin ha- de yükseldiği sahadır. f 
yatı için bir andır. Kemalizm bu ôn'ın içine bir yeni hayat iki reıim araıındaki fark, muhakkak ki bcqınızı döndü- : 

ı .. ...:=..:.~:~~~~::~~:~: .......................................................................... :~~~.~~~~: ......................................................................................... 1 

B. Cevad Abbas Gürer 19 mayısı 
(Başr 16. ıncı sayfada) 

hür yaşamak hasreti çeken bir mil
letin kendisini kurtarmaya gelen 

mek üzere 65 talebeyi imtihanla se -

çerek göndermiştir. Buna ilave olo -
rak Karabük demir ve çelik fabrika
lannda vazife alacak mühendislerden 
de 16 kişi İngilterede alakalı fabrika
larda staj görmek üzere gönderilmiş
tir . 

Bilan~o hareketleri: 
Banka, 937 sene:;i içinde tesis in

şalara hasretmiş olduğu hakiki mas
raflar, 14.401.337 liradır. 

iştirakler bir sene evveline göre, 
9.098.4 71 liralık bir fazlalık vardır. 

Bankanın nominal sermayesi, 
80.500.000 liraya yilkselmiştir. Bun
dan halen 35.836.108 lira tediye o -
lunmuştur. 

937 senesinde ödenmiş bono ye
kCınu 2.668.168 liradır. Müteahhitl -
ler lehine 1.993.828 liralık bono ve -
rilmiştir. 

Bankanın bu seneki safi kan: 
1.138.581 liradrr. 

Şefine karşı gösterdiği heyecanlı 

kabulün bir hatırası olarak hiç unut
mam, o gün halkın arasında ben de 
ağlamıştım. 

Kararg5.hımızın teçhizat ve vası
talarını anlatmak için silahlarımızı 
sayayım: dört bomba, iki otomatik 
tüfek, Şef de dahil olarak hepimizde 

birer filinta vardı. Ankara'ya kadar 

böyle gelmi§tik. 

Hiç bir haliseden nevmid olduğu
nu hatırlamam .. Bizim ümidsizleşti
ğimiz anlarda, bir jest veya bir kaç 
kelime ile maneviyatımızı derhal 
düzeltirdi. Conk bayırında yaralan

dığı zaman bile, etrafındaki teessü
rü gene kendi gidermişti. 

H İ!i bir zaman şahsi rahatını 

düşünmemişti. Ne bulursa o
nunla kanaat etler ve günün imkan
sızlıklariyle büyük memleket mes
eklerini biribirine karıştırmazdı. 

Büyük Şefimn kadar karadarıoda 

adil - h@kkı ~~ iowıa rasda-

mak mümkün değildir. Amasyada 
galibi tesbit edilemiyen bir güreşe 
hakemliğini hatırlarım. 

Her gittiği yerde olduğu gibi A
masyadada halk Şefirıi eğlendirmek 

için her çareye baş vuruyordu. A
masyaya geldiğimizin ilk günlerin
den birinde pehlivan güreşleri ter
tip edilmişti. Halkın meıakla takib 
ettiği güreşin galibini hakemler bir 
türlü ayırd edemiyorlardı. Atatürk
ten rica ettiler. Şef'in be.-diği karar, 
iki pehlivanı da, halkı da o kadar 
memnun bıraktı ki, bu hadise bile 
samimi tezahürlere v:sile olmuştu. 

Yola aid hatıralardan biri.si de 
Köroğlu çeşmesidir. Atatürk yolda 
susamışlardı. Suyumuzda yoktu. Kö
roğlu çeşmesinden su ıçtiler ve ora
daki bir köylü ile bir müddet konu
şarak dinlendiler. 

Paramızın olup olmadığını socu
yorsunuz.. Karar.gahm hiç parası 

yoktu. Resmi rütbclerimizin maa~
m akı; onarua hem aıiieJıerimiae ba-

anlatıyor 
kar, hem tabldot idare ederdik. BeO 
Atatürkün yalnız paraya değil, hif 
bir maddi varlığa kıymet verdiğini 
görmedim. Şef kadar cörncrd insani 
rastlamamışımdır. 

Heyeti temsiliye teşekkül ettir 
ten sonra Kangaldan gelen 1000 lir9-

bizim için büyük bir kıymet olmuf" 
tu. 

İlk gelen para, Kangal'ın bu biti 
lirasıdır. 

y irmi dört sene izinde yürl• 
mek ve emrinde çalışmak. 

hayatımın bidicık şerefi olan Büyill' 
Şefin bu seyahatine aid daha birço~ 
hatıralar vardır. Bunlann hepsi, O' 

nun insanlık faziletlerinin erişilmcl 
kıymetlerinin eserlcrile doludur. 

Bu eserlerden alımıca~ ilhamlal'• 
yalnız şahıslar değil, milletleri d• 
mesud edebilir. Tarih bunları, ınC"' 

deniyetler ve r.ejimler ıçın birer r 
yaktq durma şartı olarak nesiller bO"' 

~ öc.nak g5ı-ak göst-erecektiı.-
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GeniJ teşkilatlı modern teknikli T . . k 
bir bankamızı tanıtıyoruz: ur Ti<arel Bankası ye Tesisleri 

• • 
ıçın bir kaç 

Türk Ticaret Bankasının çok uki oe P
relli bir mazisi vardır. Bu banka, kunduf ta
rihiyle Anadolunun bağrında ıaMi tqebbü~ 
ve iı hayatının, tasarrul ıslahatının ıembolu 
dür. 1934 den sonraki devre ise; milli ban
kacılık tekniğinin ve ahlak haline ~elen f!G!a 
biriktirme terbiyesinin en güzel bır eıerıtlır. 
Bankanın ıon dört ıenelİ ise müıbet itin hal
kın yüksek itimad ve güven~ .dayanma'!,ın 
/inanı kurumları için en verımlı ;yol oldugu-
nu iıbat etmiıtir. . .. .. • 

Fakat bu milli miieueıenın buyuk husuaı-
yetlerintlen biri de birç'?~ ~kınma mevzu
ları üzerinde vazilelendırilmq olmasıdır. Bu 
mevzular 0 katlar çqitli ve bilhasıa halk yı
ğınlannı 0 kadar yakından alakalandı~ma'!· 
tadır ki Türk Ticaret Bankaıını ve teııslen
ni öğre~mek hemen hemen bir ihtiyaç hali
ne gelmiıtir. 

Bu ıaylamızda banka bütün teıisleri ve 
iıtirakleriyle beraber kendini talulim et
mektedir. 

*** 
Bir bankanın iıleyİf tarzı hakkında en gü

zel fikri verecek olan kıymet, bilanço ye
kunları, mevduat mukayeıeıi, tasarruf teo· 
tliahnın seyri ve ticari plcİ#1tClnın kıyaslan
masıdır. 

Türk Ticaret Bankaauxla ba dört meo.zu-

da tam bir inkifal lıaydetmiftir. 
Biliinço yelninlannın dört .enelik mulıa

yenne bakınız: 1934 de 6.439.240 lira olan 
yelnin, 1935 de 6.691.044 lira; 1936 da 
12.524.198 lira; 1931 de 22.061.592 lira ol
nuııtur. Dört .ene içimle dört miıli mhf bir 
rekordur. 
Bankanın mevduat haablmının yükıelif 

1eyri twlur: 1934 de 2.169.915 lira olan bu 
rakam, 1935 de 3.141.182 liraya yük.elmif, 
1936 da 4.106.886 yı bulmuı ve nihayet 1931 
de, dört 1ene eveline göre yüzde yüz otuz
dan lazJa artan 5.689.936 liraya lırlamııtır. 
Şu rakamlar, halkın bankaya olan güveni

nin ve itimadının nasıl arttığını göıteren ra
kamlı vesikadır: 1934 de tcuarrul hesablan 
549.443 lira idi. 1935 de bu mikdar hemen 
hemen üç mi./ine yakın bir lazlalık kayde
derek 1.419.119 lira oldu. 1936 da 1.912.505 
lirayı buldu ve 1931 de de, dört ıene eveline 
göre bq misli lazlanyle 2.504.454 liraya 
çıktı. 

Ticari pla.mtmlara gelince: 1934 de 
2.133.191, 935 de 1.801.550, 936 da 2.184.433 
lira olan ticari plG.man, 1931 Je 4.025.990 
liraya yü/aeldi. 

Bu rakamlm, banlea neofifi iPn aa wı:&1h 
ltlidiıelerJir. , _______________________________________ _, r .................................................................................................. "'I 

Bay0k: demir. işleri· 

Kayseri, Nazilli, Ereğli fabrikalarmuzın yapılaruxa batiia demjr ifle
rioi Türk Ticaret Bankasz yapmıştır. B• büyük tesislerin demir IUlumları 
gibi inşasrnrn en esaslı kısmrnı yapacak kadar fabrikası modttn cibadarla 
bezenmiş olan banka, memleketin muhtelH yerlerindeld demir ilJfll.larım 
ınavalfakıyetle yapmaktadır. Büyük inplardan başka gene up baliade t6r
lli demir mamuller, aletler, demir mal~me; ba.Dkanm yiilcsek raadımaala 
~alıfan fabrikasında yapılmaktadır. 

İdeal bir soba 
Tiirk ticaret bankw, bmut.a~ 

ela oNın mMırukat kanununmı 1lo 
layllkla tatbiki için fimdiden ha
zırlık yapawıktadır. Bu hazrlak 
b-nkanm fabrikalarmda çok • 
C9K 'N kullamlmuı kolay bir -
tipi m.li teklinde oleaıkhr. 

8eMre W•·wa w,li içia bir 
... tipi i=dine ........ .. ..... 
cllr. Bu tip, tmık köJ:iuii t ı' +.ı 
'N Ol"IDlllllar.. Mnıb cı'z n'rto= 
~ olMa ...,... ....... 
tedbirinin EllR • wle --d lı r ... 
min~ 

'ribıt'm diğer taanyet saınaıan tun· 
1ardxr : 

- Demiryol. malzemesi. 
- I'orsclen izolatörler 
- lnşaatta kullaru1an beton bnt-

f"""""'"""'"""'"'""""""""'""""""""""'"""""'"""""""""""~ 

TIT AŞ ı tanıyor musunuz. 
tırnıa makineleri 

- Dokuma tezgihlan 
- Celik vazıhane mobilyalan 
- Kasa.I~r 

• - Ahşap malzeme fabrikaları te-
Btslcti, 

- Kalorifer tesisatı, 
- Telefon ve telsiz malzemesi 
- Çelik tel halatlar 
- Muhtelif tulumbaJar 
- Vasi mikyasta kamyon itleri 
- Bilcümle 11arb malzemesi ve tay-

rareler 

- Maden < c.aklannr alakadar eden 
tesisat ve malzemeler 

- Gar vesaiti 
- Alünuny<'m külçe kvha ve bo-

rular 

- Ağ<'r traktörler 
- Ziraat C'letkri 
- Büyük mikyasta çamaşır maki-

nelcrı ve tesisatı 
-- Dize' ve ht>nzin motörleri 
- Kompresörler 
- Her takatte vinç 
- Kimyevi maddeler 
- Bilcümle has&a& mesaha i1etleri 
- Yol silindirleri 
- Drezinlc~ ...... 

\ 

TitQf, Türk Ticaret Bankaının, birçok İf sahalarında muval
lakiyetle çallf'UI bir. t~i~. ~itllf.'~, ':"'den genİf olan iftig"! 
mevzulan araında ılri mu hun lf bınncı yeri alır: K._,. labri
kalan oe orrnancılılı ifleri, 

Biiliin illfOltll ;,ı.- ila. .. :.ti.'-"a,ıa l'8fl Mr ,,.,,... ,..._ 
-...1.altpli .... ..,. .. r._,.,....,.. 

Banka köylüye idem tip 
arabaJ'I fabl ~aııncla yaptı 

Kağıudan kurtulmak bizim istilısal relormumu
zt111 beş d;wa/arıodan birjd-N. Tirle Ticaret Banka
sr, köylü için, bir anane, se-rmaye, iskan işi olan bu. 
büyiik meseleyi, kendi modern fabrikasında ve mem
leketin menfaatine i§leyeıı tekniğine dayanarak en 
mikemmel bir tarzda halletmek çaresini bulmuş
trır. Alakalıların üzerinde hassasiyetle duracakları 
na §Üphe olmıyan bu tedbir, yepyeni ve bütün ihti
yaçları karşılayan, çok kullanışlı ve muhtelif işler 
yaptığı nisbette ucuz olan yeni model bir araba ti· 
pinin bulunmasıdır. Köylü mukavemet ve dayanma 
kabiliyetini çok yiHı:selten yelcpere obY.tJu ohın bu 
arabayı; 

lsterse sap arabası olarak; 
lsterse yük arabası olarak kuilanacak; 
lhtiyaç olursa istendiği kadar uzayıp kısalan 

orta kısmiyle her çeşit eşya taşıyabilecek; 
isterse at, isterse öküz koşabilecek,· 
Hatta gene isterse tek, isterse çift hayvan kul

lanabilecektir. 
Biiyilk ziraat kongresinin, tetkik edeceği mev

zular arasında bulunan köylünün nakil vasıtaları 

me~lesi de vardır. lstihsal hayatımızın büyük me
selelerinin tetkik edileceği bir sırada, bir miili ban
kamızın böyle bir tip tNabe. imal etmesi, cidden taık
dirdeğer bir haldir. 

Türk Ticaret Bankasının mamuJl.erinin bir hus11-
siyeti de, bu mamvllerin geni§ halk yığınlarına aid 
olması dolayısiyJe en ucuz ve seri olmasıdır. Ba 
tarz, bilhassa araba, pulluk ve diğer çok kullanılan 
mamuilerin her zaman ve her yerde yedek parça 
meselesidir. Tirle Ticaret Bankası tip ve seri olan 
bütün imalatında b11 mühim nokta üzerinde bilhas
sa durmak.tadır. Banka, kendi imalatının memleke
tin birçok yerlerinde bulunan şubeleri ve acentaları 
vasctasiyle bütiin yedek parçalarını bulundurmak
tadır. Bu da onHn yalnız kar için değil; halk için 
imalat yaptığını anlatan bir misaldir. Bu tip araba
dan bir model Ankaraya gelmiştir ve banka, arzu 
edenlere bu eneerH611J tip hakkında izalm ve maJ(I. 
mat vermektedir. 

~o~~ 
<=tlrk~~ 

HER.KEZİ : BA°RTİN 
~ --~ k alô.C:~ .tülü.n~
~ ~~~'Ue~ • 

, 

Tirit ficareıt bankeamm en ml
him müeııe.elerinden biri de ''Ol'
mancıhk ..,. endüstri limited tir
keti" clir. Merkezi Bar:tmda olan 
... Baıtm, Kutamonu, Safranbo. 
.. ~ çallf&ll tirket o ... 
ba&..da bulunan ormanlardan 91-
ı...1iııiı kerelleleri, uygwı filııt
laı-la .,. ... ,.. arzetmektedir. e. 
firkel, her ne"l'İ intaat kentıteni 
imal ettiği gibi, maden direği..,. 
kerMtıeciliğe aid diğer itleri de 
...... affakiıyede yapmaktadır. 

Orman '" onnwıltğm mıiıhiıın 
bir memlek« JIMl"t'Z.- olaNık ted
lı:iık ecli&clii bir ~ modena 
............ ,.. fenni ~ iılll-

- ·- lin 
)ell iMI marıı eee, ınee•. e en 
zengin onnaınılarmm mos cad IN
lwadaiu feali)ıet ~ 
çok Terimli olmuftm'. 8a -.... 
mun faaliyeti, hEll' aene de• rMıı o-
Jerak ~edir. San ....... 
lerde tomrUk istihealatı, 23.000 
meb'e 'Jllikiıb ga,i .,.,.. bir ....... 
mı bulawttur. Bir çok inta ....._ 
lıarmm temeli olan ve diızaüaa. 
femıİ WI ticaret ~ 
memlebıtin bu •lıadaki menfw
atlerini birle§tiren bir teMkki 
iaıteyen orman ve ağaç ndüebili 
mYZUU üzerinde Ovel, bütiin .,.. 
zer müeaeeeeleri için tam ,... gııi. 

ırıei bir örnek olmUfls. 
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ODEON 
~lak f abrikasımn yeni arfisii 

Bayan IFAKAT'İn 
2T022J YE~l OKUD_UGU .PLAKLAR 

Benı sana baglayan 
2 70222 ~nim olsan (Yaaemin) 

Mıhnetle geçen 
Çözmek elinde değil 

BESTEKAR SADETTiN KAYNAK 
Satııa çıkarılan ve çok kıymetli eserleri havi olan bu plak

lar cidden tavsiyeye §ayandır. ----• 

U-LUS 

1938 ·MoCleli 

NORGE 
BUZ DOLAPLARININ 

REKABET KABUL E'l'MEZ 
ÜSTONL 

. 
• • 

Rollatör kompresörü az cereyan 

sarfiyatı, sağlamhk, zarafet 
HER DOLAPDA KiLiT 

RENKLi DOLAPLAR 

NORGE sız·ı MEMNUN EDECEK YEGANE 
BUZ DOLABIDIR 

Elektrofen Türk 
Anonim . Sirketi 

.Aııakara, Anafartalar caddesi No. 10 
Posta kutusu 199. Tel. 1287 

BURSA PAZARI 
~ ... ._.~f_~.} SlP AHI OOLU HASAN HÜSNÜ 

YENl BEY AZ EŞYA 
AÇTIGI DiKiM EVi 

Cihaz, yatak ve yorgan takımlariyle, her türlü çamaıır 
siparişlerini kabul etmektedir. 

Yatı mekteblcrine gelecek çocukların ihtiyacı olan karyola. yatak, 
yorgan, battaniye ve çarıafları mektep nizamnamelerine göre nu
mara ve markalariyle mağazalarımızda hazırlanmaktadır. 

Ad latanbul Suultan Hamam 24 Telefon 20625 res: Beyoğlu
1

, İltiklil caddesi 276. Telefon: 40007 

Şitkinlik 

ve 

yanmalarını 

giderir 

Elektron Tirk 
Anonim Şirketi 

Galata, Voyvoda caddesi No. 58 - 62 
Poıta kutusu 1144. Tel. 4160 

MINERYA RADYO 
mide ve barsa.klan 

alı§tırm&Z 

Ağızdaki kokuyu 
ve tatsızlığı 

BiltUn CIUnya 

Radyoları 

içinde 

EN YÜKSEK 

KIYMETLI 

RADYODUR 

umumi vekili 

Abdurrahman 

IMRE 

lstanbul 

lstanbul Bahçekapu Hasan lieposu ustün<le Tel: 23521 

. defeder 

On binlerce kiti gibi ıiz de evinizde bir şişe Mazon bulundunı
nuz. Mazon isim ve HOROZ markasına dikkat. On senelik tec.-
rübemize güveniniz. 3023 

Sandalyalar, Karyo;alor, 
Portmantolar 
Ve saire mobilyalar 

.F A B R 1 K A F I Y AT 1 N A S A T 1 L l Y O R. 

Asri Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 
lıtanbul, Rızapaıa yokuşu No. 66, Tel. 23407 3031 

G(JL MERAKLILARI • 

l 

110 çeşit Avrupa bodur, yüksek pa
rasol, yediveren güller, kaplar içinde 
envaı çamlar, süs ağaçları, salon ye -
şillikieri, dekor fidanları ve saire .. Or
taköy, Ankara bahçesi Vasil. İsteyen
lere efil listelerimin aönderiyoruz. 

Yanık beygir gübresi 

3024 

İstenilen yere kamyonla teslim edi· 
lir. 2908 numaraya telefonla müracaat 
edilme6i. '996 



EMLAK ve ETIAM BANWI 
GRAWOR 

BOtOn Türkiye yalntz 

GRAWOR 
KULLANIYOR 

MEPKEZI: ANKARA 

Subeleri - lstanbul, lzmir, 

i\janları: Bursa - lzmit - Adana 
Siz de bir "GRA WOR,, a sahip 

olunuz. Cünko: 
, ... " Jllll'lll ~-mq --· 111• 

Seel fwbllde yllbek, pllkları btiyen bozmaz. Otomatik •e 4 pol kuvvetinde olan mefbur (GRA WOR) 
ltlb pik-uplu pamofonlarmı her yerde ısrarla iatey iniz. Tqrada acenta aranıyor: GRA WOR Galata 

tllllldllları • n •I• kıliyllkll Y•dua eder 

Mevcut gayrimenkuller 
karşllığinda ikrazat yapar 

Faiz senede % 9. 1 / 2 dur. 
Ayrıca konıiayon alınaz 

Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve esham 
ve tahvilot rehni karşılığında 

Banka mu meleleri yapar 
Vadeli ve vadesiz nıevduat aiır. 

, .. " .... ,... 
•••idi ---

y- isin ERlKA w iDEAL ..., ........ • .... ._ 
LITJNıw.-
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içer. Demir, yumurta akı. 
ve arsenikten yapllmıt 
bufUl'UP Jttahını 
- v•8lhhatll.dlno 
buk.IMI_ ...... 
8'tL 

Ars6ııfırrıtııı 

s1GARA TlltY AKILBRtım llO'JDE 
Fennin 800 icadı " JBsde 89 dseceainde tUtUnUn Nikotin, 
Pridin, Amoo)'Ü gibi tlttllldeld -.b maddelerini ılzen 

10 aW Ukl7le benber 110 Er. latıf '81'1: PiPO PAZARI Sal· 
.,,._.. • IDllR: s-aıa, Mısbar Ôn&lr • BUlt8A: Una· 
pıp, .. tçı Nunddla • AllUltA: Tttlnca Ali ftmea. T...._ • 
ZONGULDAK: llatP 0- Glrdl1 • Tnı.oa: 11ü1a Am.ca. 
Kaac111rM11ar • ADANA: ll8cı Ha1U YticamU • IAllSUN: Ek
rem B_,. Tmatlrk • BIDlmb: 111& Be--. 
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1 ISTANBUL DEPO FIATIYLE İ 
İ ra mu rilerimize çay 1 
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Bankalar cadd esi No.: 75. 

Neden 
~spirin? 

ÇGnldi ASPiRiN seneler-
denberl her tGrlü SOOukaf. 

gmlıldarma ve •Oralara brp 
tesiri ıaımaz bir ilaç oldUOunu 

isbat etmiıtlr • 

A s p 1 R 1 N in teslrlnd•R 

•Mbı olmak için lütfea ~ marlc.., 
Stft8 dikkat edlftiL 



HASAN MÜSTAHZARATI 
Tiirkiyede en çok muvaffak olan, satılan ve beğenilen tayanı itimat marka laıdır Merkezi: İstanbul, Balı9'!kapı. Şubeleri: Ankara, Beyoğlu, Karaköyile Betiktaf, Eılki.şebir. A.centalaıa: Konya: Ali Ulvi Erandaç, Erzarmn; 
Kulaçlar Şevket oğulları, Malatya: İbrahim Itık, Bunada Lofçah ve Hasan Tahsin ve Mchmed Kemal Dw:aner, İzmir; Kadri Tömek 'tıe sair bilclmle eczaneler, balduıl~ ,.. ıtri,at 'ile bıTcı..at mağazalarında satılmaktaöır. 

Hasan kolonya ve losyonlar. 
Kuruf 

Hasan losyonları küçük ceb ıişesi 1124 litre 25 

• .. ceb şişesi 1/16 ,. 40 

.. .. küçük 1/8 " 60 
• orta 1/4 ,. 110 
• düz büyük şi,elerde 150 
,. •• B köşe 150 
.. büyük 1/2 .. 210 

.. .... " 1 .. 450 
,. ,. .. top kristal 1/16 ,. 50 

.. .. .. .. .. 1/8 .. 80 

.. .. .. .. .. 1/4 .. 150 
Hasan o dö lavant (eau de Lavante) 

,, .. " 
Hasan Buz-Ateş kolonyası 

,, " .. .. 

60 
lSO 
2S 

60 

Nesrin kolonya ve losyonlar1 
Nesrin Kolonya ve Losyonları .. .. .. .. .. .. .. .. 

• .. 
.. .. 
" .. .. .. .. " .. .. .. .. 

.. .. 

.. düz tite 
.. karafa, fantazi 
.. 6 köte 

" 
" .. 
,. Litre ile açık 
.. 1/4 lüb kutu 
.. 1/8 " .. 

1/24 Litre ıs 

1/16 .. 25 
1/8 .. 40 

1/4 .. 50 
1/4 .. 60 
1/4 .. 70 
1/3 .. 90 
1/2 .. 110 
1 .. 210 

.. .. ,. 1/6 Top kristal 

200 
100 

60 
3S 
so 
90 

.. .. .. 118 ... .. 

" .. .. 1/4 .. • 

Traı kolonyalan 
Neerin tra, kolonyaeı .. .. .. .. .. • tam bir litre 

Hasan Esansları 

.. .. .. • 

Esanslar 
3 gr. fite 
5 •• 

• • 

1/4 litre 30 

1/3 • 60 
150 

25 
50 

7-5 
.. " 

10 
ıs 

25 

50 

,. ,. liib kutu 100 

200 

300 
.. .. .. . . • .. .. .. .. .. .. 

Huan esansları gramla açık 10 

Pudralar 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 

.. .. .. 
Hasan Traş Pudrası kutu (Origan) .. .. .. 

Kuruş 

30 
4S 

ıs 

25 

• • ,. büyük kutu 40 
Hasan çocuk Pudrası (leylak gül, füjer, lavanta) 20 

,, ,. ,, paket ,. ,. ,. ,. 10 
Hasan Talk ,, 500 gr. ,. ,. :oo ,. 40 

Kremler 
Hasan Kremi vazo ve şişe 

.. .. tüp küçük 
,. ,. ,, orta 
.. .. .. büyük 

Hasan Deniz kremi büyük 
.. .. .. küçük 

Briyantinler 
Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 

,. ,. büyük şişe ve vazo 

.. .. en büyük 

Rujlar 

so 
7111 

121/ı 

20 
50 
3S 

35 

50 

7S 

Hasan Ruj sabit renkli açık, koyu küçük 30 .. .. .. 
.. z .. .. .. .. 

,. orta koyu kırmızı SO 
,. ,. ,, lüks 100 

Allıklar 

Hasan Allrk brünet, blöndinet ve mandarin 35 
,. ,, .. ,. ,. yağlı 50 

Tmrnak cilôsı ve sürmeler 
Hasan Tırnak Cilası beyaz ve renkli .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. .. .. 
,. sedef 
,. orta 
.. büyük 

Düaulvan Aseton 
Hasan Sürmesi (Sürmedanlığiyle) 

Traş leva%ımotı 

Aded Kr. Aded Kr. Aded Kr. 
Hasan Tra, Bıçağı 1-4 10-35 100-300 

,. .. ,. paslanmaz ı~ ı~so 1~50 

Hasan Trq Sabunu 30 
Hasan Traş Sabunu kutusuz 
Hasan Trq Sabunu Kremi 
Hasan Traf Makinesi 

,. ,. ,. kutulu lüks 

• ,. Fırçası .. ,. halis blero 

.. .. .. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. 
Yağlar ve esanslar 

2S 

30 
100 
150 
100 
250 
550 
800 

1100 

Hasan Gülyağı ve neroli halis saf 1 gr. 40 

.. .. .. s .. 17S 

.. ,, .. 10 .. 300 

Tibbi müstahzarat 
Hasan kuvvet şurubu küçük 

.. .. ,, büyük 

.. .. .. 1 kg . 
,, ,, .. 2 .. 

Hasan Öksürük Pastilleri 

Diş müstahzaratı 

Hasan Dantos Diş macunu tüp 

.. .. .. .. 

.. .. .. .. 

.. .. ,, Suyu 

.. .. .. .. 
• .. .. .. 

,. orta 

.. büyük 

orta 

büyük 

Glüten mômulôtı 

Hasan Gluten Ekmeği 

60 
100 
150 
2SO 
30 

71./, 

lV/2 

20 

2S 

50 

7S 

" ,, Gevreği, makarnasr, unu, ,ehriyıesi 60 
Hasan Diyabetik Çikolatası 2S 

" 

.. 

.. 

.. 

.. 
,. 6 Irk kutu 

,, 12 lik kutu 

Brekfast Biaküıvitleri kilosu 

,. .. 1/2 · kilosu 

125 

240 

250 

130 

Yağlor müstahzaratl 

Hasan Zeytinyağı tam 1/4 litre şişe 
.. .. .. 1/2 .. .. 
.. .. .. 1 .. .. .. .. 2 .. ,, 

Kurut 
40 
50 

80 
160 

,. ,. ,. 1 kilo tenekesile kutu 70 
.. .. .. 3 .. .. .. 190 
.. .. .. s .. .. .. 300 
.... ,.7 ••• 4-00 

Hasan Fıstık Özü yağı 150 
.. .. .. " küçük 100 

Hasan Tatlı Bademyağı küçük şişe 30 
Hasan Tatlı Bademyağı büyük şişe SO 
Hasan Tatlı Bademyağı 250 Gram. 100 

.. " .. 1000 .. 300 
Hasan Acı Bademyağı küçük şişe 40 
Hasan Acı Bademyağı büyük şişe fıO 

Hasan Balıkyağı 1/4 kg. 40 

• .. 1/2 .. 60 .. .. .. .. 
1 
2 

.. 
" 

Haşaratı öldüren fayda 

100 
190 

Fayda Hasan 1/8 litre 20 

.. .. lµ .. 30 

.. .. ın .. ~ 

.. .. 

.. .. .. .. 

.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
,, .. 

Naftalin özü 

1 

s " .. 
teneke ıs kilo safi 

fıçı ile kilo 

Pompa il 

.. 
,. ince 

., teneke 

Fareleri öldüren far 

Far Hasan Fare Zehir! Buğday ve Macun küçük JO 
,. ,, ,. ,. macunu ,, 4 misli 2'5 .. .. .. ilcisi bir arada 30 .. .. .. ,. kilo ile 200 

Sabunlar, tuvalet • ,. Lüks büyük 

10 
20 
25 

30 
40 
60 
121/t 
20 
30 kutusu sabunlara .. .. ,, 

·~~~..-•~~~~l!tlı"!!!~~----...... ---------ML-,+.....--~-~----~---------~~~~-

Muhtelif müstah%arlar 
3S 

Hasan Tuvalet Sabunları ktl~VI~ 
• ,, ,, yuvarlak orta 

• .. .. .. büyük 
• .. .. lüks küçük 

• ,. .. .. 
• ,.. .. .. 
• ,. ,. büyük ve beyzi 

• Tuvalet sabunu 6 lık paket küçük 

• .. .. 6 .. büyük 

Gliserin sabunları 
Balan Gliserin sabunu gül ve limon kokulu . .. . . . 
llMan Gliserin sabunu yuvarlak 

To% sabunları 
Jllan Tos Sabunu 100 gr. 

Tibbi sabunlar 

15 
25 
1211, 

20 
30 
30 
2711, 

40 

30 
20 
25 

20 

Saçlara aid müstahzarat 
Haean Şampuvan Tozu .. .. özü likit 

.. .. .. .. büyük 
Hasan Trihofil Saç suyu 
Hasan Saç sabunu 
Hasan Saç Sabunu büyük 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) 
Hasan o dö kinin (eau de quinin) büyük 

Kokulu sular 
Hasan Maimukattar 1 kg. 

,. ,. 2 " siyah şişe • 
,. ,. büyük damacanalarda 

Hasan Gül ve Çiçek suyu 1/ 4 gr. 
.. .. 1/2 .. 

.ıs ,. .. 1 ,, 

s 
30 
50 
7S 
25 
40 
60 

150 

2S 

30 
10 
30 
50 
7S 

Özlü unlar 
Pirioç, Buğday, MISır, Bezelya. Türlü, Yulaf, Çavdar, 

Patates, Arpa, Mercimek, İrmik Öztl 
250 gramlık kutu 
soo ,, .. 
Hasan Badem Özü 250 gr. 

" .. .. soo .. 

20 
30 
50 
90 

Hasan gazo% ve meyva özü 
Hasan GUO% Özü 1/16 litre 

.. .. .. 1/8 .. 

.. .. .. 1/4 
,, .. " 1/2 

Hasan Meyva Özü 1/16 

" .. .. 1/8 

" .. 
" " 

.. .. 
1/4 
1/2 

25 
40 
60 

100 

2S 
40 

60 
100 

.. • .. • .. 
Hasan Leke Suyu 

2 

3 
.. .. 

Hasan Çamaşır, Bulaırk, Cill Tozu 
Hasan Çamaıır, Bulatık, Cili Tozu büyiik 
Hasan Vazelin 
Hasan Haeta dereceleri .. .. ,, 
Huan Garanto PJ:"ozervatifleri 6 aded klltu .. .. • 1 • .. 

• • .. ipekli 6 

.. • • .. 1 

Fen kıml 

.. küçük paket 
Bikar.bonat dö sut küçiik paket 

.. .. .. .. 

.. .. .. .. 

100 Gram 

250 " 

500 .. 

1 kilog. 

.. .. 

-80 

90 

JıO 

ıo 

1'5 
12'ılt 
so 

1-00 
30 .,.. 
so 
ıo 

30 

5 

5 

ıo 

30 

35 

60 
Godron, Sufr, Godroıı Panama, Süblime 

11MaD TJbbl Sabunlan 

Kolonya fiatlarında mühim tenzilôt yapllmıştlr. 

HASA.N 
MEYVA ÖZÜ 
lştahsızhk - Hazımsızhk 

Siıkinlik - Ekıilik 

Bulantı - Gaz, Sancı 
Dilpashğı - Mide bozukluğu 

Barsak Ataleti - İnkıbaz 
Sarıhk, Safra - Karaciğer 

Sıkıntı, Sinir - Horlamak 
" btltiln mide ve banak rahataızlıklarında mutlaka Hasan Meyva ÖZü ie
timal ediniz. Mide için her yemekten aonra 1-2 tatlı katığı yarım bardak su 
içinde ve barsak hutalıklannda her sabah veya gece yatarken aç karnına 
1-2 çorba katığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. Hasan Mey
" Özü meyvalardan ve meyvalarm özlerinden yapılmıt bir harikai aant
tır. Avrupa Te bilhasaa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu 
katlyetle sabittir. Buna rağmen. Avrupa meyva özlerinden bet misli daha 
acusdur. Hasan Meyva Özü yalnıs bir tlrll olup fCbnUdiır. 'Y~ çok » 
plrllr, 25 • 40 - 60 • 100 kuruftar. 

GAZOZ ÔZÜ. 
LiMON - PÖRT AKAL 

MANDALINA - CILEK 
A~AC CILE.(ii - MUZ 

ANANAS- FRENK ÜZÜMÜ 
SİNALKO - ŞEFTALİ 

KAYSI -ARMUD 
nerilerinde olup gekettidir. Ve meyvalal'm azıerinden yapılmı§tır. HaeeO 
Meyva Özünün bütün evsafına mMik oknaJda becabec mide ve barsak te
hatsrzlıklarına çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup evlerde ve Avrıa
pada gazinolarda temizliği ve kolaylığı ve ucuzluğu sebebiyle kullanılrt'· 
İngiliz ve İtalyan tcrbetlerine tamamiyle benzer ve onlardan daha yüksek 
evsafa maliktir. 

Yazın eıcalı: günlerinde ım.eti ea güeel tenin eder. En ıubhi bir JD9" 

yidir. Mideyi bo1J8D fel'betlCI' yerine mutlaka Heean GamOı:ı ÖH içıiDiırı. l'-
tlli bı ••' •••·•-eo-•• ı , , 


