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• BOYOK BiR MiLLETiN, BOYOK MATEMi 

Bu Toprakta Hangi Şehinşahın. 

Önünden Bütün Bir Cihangirin 

··vıe İçten 

Hangi 

Millet 

Bir Matemle Geçmiştir? 
Yazan: Sabiha Zekeriya SERTEL 

Sarayın bahçe kapısından bir kız mek
tebinin talebesi çıkıyor. Hıçkıranlar; azap -
larını akıtıyor, sinirleri kaskatı kesilenlerin 
boynu bükük, mahzun mahzun başlarını ön
lerine eğiyorlar. Çocuk ağlayı ları .. Hepsi 
bir b~badan öksüz kalmış kardeşler g.ibi bir
birlerıne sokuluyor, hıçlorıyorlar._ 

Çocuklarını ellerinden tutmuş anneler, 
bastonuna dayanarak son bir hürmet vazife
si görmeğe gelmiş ihtiyarlar, henüz işinden 
çıkmış yorgun işçiler, ihtiyar, genç, her cins 
ten halk yığınları, akın alon bahçenin kapı
sından giriyorlar. 

Bahçenin çakıl döşeli taşlan, sanki üze
rinden bir ordu geçiyormuş gibi ayakların 
altında gıcırtılı se ler çıkarıyor. Bir ordu, 
bir halk ordusu, Kurtarıcısının önünde baş 
eğmeğe geliyor. 

* Sarayın mermer merdjvenlerini çıkar

ken herkes ayaklanmn ucuna basıyor, başını 
eğiyor, haşmetli bir sükfıt i~inde bir mabede 
girer gibi Atalarının yattığl salona giriyor
lar. O, üzeri kırmızı atlas bir bayrağa sarılı 
aııandukanın içindedir. Önünde yığın yığın 
çiçek demetleri, arkasında altı kızıl alev, altı 
meş'ale yanıyor. Tabutun iki yanında, kılıç -
lan ve başları ayni huşu ile eğilmiş subaylar 
nöbet bekliyorlar. Salonun her tarafında e
ğilmiş hürmetkar başlar, elpençe divan dur
muşlar_ 

Halk ağır ağır, başlan eğilmi~ hisleri 

donmuş, şuuru ve tahteşşnuru durmuş gıöi, 
tabutun önünden geçiyor. Ne düşünüyor, ne 
hissediyor, bu canlı sükut ifadeye kafidir. 
Hu hürmet ve tazimi, sandukanın kalplere 
telkin ettiği huşuu, bu meş'nklcrin kalplere 
verdiği alevi tasvir veya teşbih, ölüye lıUr • 
mctsizlik olur_ 

* Halk bir cihangirin önünden geçmiyor. 
Halk cebir ve zor ile baş eğdiği bir haşmetmea 
bın önünden geçmiyor. Kendi içinden çıkar
dığı, kendi babasının, kendi büyük evliidmın 
kendi reyile başına geçirdiği Cumhur • 
reisinin, l\f ustaf a Kemalin önünden geçi -
yor. Onun için bu kadar samimidir. Onun i
çin başını bu kadar hürmetle eğiyor ve ağlı
yor. 

O, ne bir ~ehinşah, ne cihangir, ne de 
imparatordu. Yaktığı bu alt1 meş'nlenin bü -
tün manalarile bir halkçı, halk için, millet i
çin yaşayan ve ölen bir insnndı... Fakat ke
male ermiş bir in~an, şehinşahlarm, cihan -
girlerin, imparatorların sahte şöhret ve un
vanlarını gölgede bırakan bir halk kurtarı
cısı .... 

Bu tabutun önünden geçerken, meş'ale -
lerin önünde canlanan, meş'aleler kadar kuv 
vetli sükOn ve huşu, kurtarıcısına karşı bir 
milletin duyduğu azap ve ıztırabı tem il edi
yor. Bu toprakta hangi şchinşahın, hangi ci
hangirin, hangi serdarın önünden bütün bir 
halk, ordular halinde böyle samimi ve iç
ten bir matem ve ağlayı§la geçmiştir?, 

Müthiı hakikat karfUJnda hıçkıran Türk anaları 

• 
Günün ilhamları 

Millet, Müthiı Hakikate inanmadı 

Salona, şuuru yastan, tahassüsleri yaş
tan, sonsuz bir matem ketibesi gibi uzanan 
Atatürk (ocukları ile beraber girdim. 

Yürüdük ... Hüyük ve muhteşem bir sa
lon ... Dar bir geçit yeri ... Kafile, seyri insanı 
deli edecek korkunç bir sükut ve ıztırap yek
nasaklığı içinde yürüyor_ Nefes almak, en 
affedilmez bir günah işlemek kadar ağır ... 

Köşeyi dönerken, birden, bir boşalma, 
bir feveran koptu ... Sükfın ve ihtiram inziba
tına, bir Türk zabiti kadar hürmetkar her 
Türk genci; göğsüne dnr gelen elemi, hıçkı
rığı ve dünyalara sığmnyacuk feryat tufan
larını, yine göğ ·· nde boğabilmck için boiazı
nı sıkıyor. 

Artık en beliğ hatip gözlerdir. O gözler 
ki günlerdir kapanmamış, o gözler ki günler 
dir kurumamış, o gözler ki kurumuş da bi
rer damla göz yaşı haline gelmiştir ... 

Nasıl ağlamasın, nasıl hıçkırmasın, na
sın dünyaları yıkarak bağırmasın 11irk ço -
cuğu ki, o köşede; bütün ümitlerini, bütün i
manını, bütün azim ve kudretini bağladığı 
büyük Atası; bir tahta sandığa sığdırılmış 
yatmaktadır. 

Atatürk ve tabut.-
Bu iki kelime nasıl yanyana gelebilir ve 

cihanlara sığmayan Atatürk bir tabuta na
sıl sığar? 

Sığmış, sığdırmışlar ... Fakat Ata türkün; 
fani maddiyetten, ebediyetine eklenmek iste
nen ve yine Atatürk tarafından tabiatin su
ratına zerre zerre, katre katre fırlatılan ha· 
kiyeleri .... 

Yoksa Atatürk o sandukaya girer, yok
sa Atatürk dört tahta arasına sığar mı hiç? 

Cihanlar kutuya, şimşekler zarfa, ve 
ummanlar bardağa sığar mı vatandaşlarım, 
ve bunu iddia edenler; bizim için; Ata tür • 
kün büsbütün kaybolduğunu iddia edecekler 
den daha çok mu delidirler 7 

Yazan: Feridun Osman 

11 
IAkln, orada; albayrağın ebedlere süre

cek mübarek fecri altında gizlenen müthi§ 
bir hakikat sakJıydL 

O fecrin altında, yeni sönmüş bir güneş, 
Allahlann yarattığı fezalara ıı,'11Ulyan bir 
güneş yatıyordu. 

*** Kalpler ne demir makine, beşer bünyesi 
ne müstahkem kale yarabbim 1 Yoksa dün 
Dolmabahçeden bir ka~ yüz bin ceset, Atası
nı tabut heyetinde görmeğe dayanamayan 
bir kaç yüz bin ölü çıkardı-

Ona eze.ti aşlom ve mukaddes varlığına 
hürmetim icin biran, ıztırabım hesabına a· 
Slrıua nuıen UÇ SWiL ıçuıut; Lauuı..u1ut <1wıu 

bir millet denilebilecek namütenahi kafileler 
tavaf etti. Fakat bir tek fert başını kaldırıp o
na bakamadı. Göğüsler düşük, başlar inik, 
ve gözler çağlayan; geçtiler, geçtiler- Genç, 
ihtiyar, kadın, erkek, çoluk çocuk .. _ 

·Lakin inen başlar kalkmadı, kimse sağa 
dönüp bakmadı. Türk milleti Atasını tabut 
içinde, tabut halinde görmeğe tahammül e
demedi, kıyamadı, bakamadı-

*** Başında sevgili ordusunun altı kahra • 
manı; önünde büyük milleti ve aziz gençliği; 
ebediyete bir mihrap gibi uzanan Hüyük A
ta; mukadderatı utandıran vakur bir sükftn
la Rusmuş .•. Salonda yalnız altı meş'alenin 
teneffüs ve tazim inzibatını bile vakit vakit ye 
nen, acı hıçkınklar duyuluyor. 

Küçük bir kız ebedi hicranını bağın • 
yor: 

- Daha yüzünü bile görmedimdi Atam! 
İhtiyar bir Türk anası feveran ediyor: 
- Sen bizi bu hale getirmek için bu ha· 

le geldin paşam! 
Salon sarsılıyor. Eğer yeryüzünfin yıkd

mağa istidadı olsaydı dün yere geçerdi. 
(Arka.n 4 üncüde) 

Türk gençliği, en elim va.zileyi i/cqa güli70' . 
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Atatürkün bilyük annağam, kahraman ordunun kahraman Hbitleri, son tazim vazifesini ifaya geliyorlar Ebedi Atatiirkün mukaddes tabutu albllyrak içinde ve çelenkler arasında -
DÜNÜN İNTIBALARI 
Milletin 

D elDtanıı, &ıftne sıralanan po
?ibtr lialerin, birer. halka gibi bi
tfı.,:ı r!~ eklenerek vücude ge
ç '4A.1Uerı yasak zincirini kırmaya 
~Yor. Mukavemet gördükçe, 
tak, \>a~ııu kendi ellerile kopara
l'al gonıleğini kendi ellerile pa-
1or711rak, hırçın hırçın çırpını- · 

Selimladığı Kudret 

~""':°nen de gireceğim! diyor .. Ben 
~~ğim tabutunu!_ 

-::: Gireceksin! diyorlar ... Sen de 
ceıt. ~-- ~ --. ---- -· ~· 

..... G4at •ıranı bekle! .. 
1tıa Onun kafası, dünyanın bütün 

ntıklarına kapılarını kapamış: 
- Bırakın b · d" ı İki ~ün, . enı... ıyor . . 

den ikı gecedir, bu kapının önün-
'ben. 8Yrılınadan sıra bekliyorum 

.. Sıra benim artıkl 
1-lbP'akaı, arkasındaki büyük b-

alığın f,.:ı- • "tT \'u•den, delikanlıya hak 
liıı~~ bir tek ses yükselmiyor. 
~'b a onun ileriye atılışını çeke-

"enler ve· .. . 
de - 13iz de beklemedik mi? Biz 
t'tı.i.y~:USUz, biz de sabırsız değil 
an ... ._. · Sıra nereden onun oluyor

""IJQ? di Ce · Yenler var. 

diki ~imdeki vesikanın bana vet'
l'.i~e ~tiyazla onlardan evvel ıçe
'~ iirerken, onların hakları:ıı 
lar § gibi kızarıyorum. Fakat »n-
,., 

118?tıına if ·· · d" "i~ı . vaz e gormeye '.gjr ı-
duı:;; 

htıu" ıt .. nı:rıek. beni bu meşru 
~ <lıın hıcabından kurtarıyor! 

J\ Yasofya camiine yakın yük
~altl?t Seklikte, Ayasofya camiine 

genişlikte, ve tıpkı Ayaso!-

ya camii gıöi kubbeli bir salon: 
Kubbenin altındaki balkondan re
sim çeken gazete fotoğrafçıları, 
birer fotoğraf makinesi kadar u
fak görünüyorlar. Insan her şey-

den evvel, bu mabede benziyen 
salonun azameti önünde küçülü
yor. Bv koca tarih sahüesinin için

de, canlı bir nokta gibi ilerliyo
rum. Küçük bir semaya benziyen 
kubbe, salonun küçülttüğü insan
ların seslerini tıpkı hoparlör gibi 
büyütüyor: Bir öksürüğün, bir ak
sırığın bll' bıçk:ırığın akisleri. bu 
kubbenin madenl göğsünde urun 
mUddet inliyor! Sa_lonun loşluğu
na alışan gözlerimin içinde alev-

ler çırpınmaya başlıyor. Onlara 

yaklaşınca, günlerdenberi inan

mamaya çalıştığımız hakiatin ür
pertici tablosile karşılaşıyorum: 

C amie benziyen salonun, mih
rabı andıran köşesindeki al

tı ı;.1eşaleden, gözlerimi tutuştu
ran alev savruluyor. 

Bu alevlerin önünde, kılıfları;ı

dan sıyrılmış parlak kılıçlarının 
sivrl uçlarını yere çevirmiş büyü:t 
üniformalı ve büyük rütbeli su
baylar var. Yüreklerinde kıyamet 
kopım bu subaylar, o kadar hare
ketsiz duruyorlar ki, tam o sırada, 
nöbet değiştirmeselerdi, canlı ol
duklarına inanamıyacak, onları. 
orduyu temsil eden birer heykel 
sanacaktım! 

İki süngülü neferle sayılan al
tıya varan bu nöbetçilerin, ve me
şalelerin teşkil ettiği geniş yarım 

daire içine çevrilen gözlerim deli 
şuuru gibi bulanıyor: 

Çünkü, beş büyük çelengin or
tasında, atlas Türk bayrağına sa
rılı bir tabut yükseliyor... Lahde 
bcnziyen bir tabut ... 

A nafarta... Çanakkale ... Dum-
ıupınar ... Sakarya ... Atyon .. 

Gazi... Müşür... Mustafa Kemal._ 
Ba~kumandan ... Cümhuriyet ... fab
ı-!ka... kanun... mektep... efendi 
köylü ... hakim millet... muzaffer 
devlet ... bahtı açık memleket ... ~~-
zı açık dünya ... Atatürk .•. Evet. .. 
Atatürk ... ve ... tabut!. 

Hayır... tahta parçalarının gö
ğüs kapartmalarına tahammülüm 
yok. 

Şu, hıçkırıklarile, kubbenin kur
~un göğsünü sızlatan gençlik .. ve 
şu, bütün bir tarih boyunca, şa
rapnel, mermi, ateş ve barut yağ
murlarını, bereket rahmeti gibi 
güler yüzle karşılıyan ordu, şim
di bu tabutun önünden geçerken, 
dik ve tunç başını, azrailin kemik 
sandığına eğmiyor!.. Onlar, bir ta
butu değil, bir tabutun içini dol

duran kemiklere değil, bir tal:>u
tan içinden bütün bir milleti çıka
ran kudreti selamlıyorlar!.. Ve şu 
tabut, o kudreti bize ebediyen se
lamlatacak olan sayısız vesilele
rin, en muvakkati, en biçaresi. ve 
en küçüğüdür. 

Kahraman ordu mensuplan, tabutun bultınduh merasim salonuna ~rbor1ar 

G ünlerdenberi beklediği "sı

ra,, sına; tam fabrika ba
calarının paydos düdüklerini öt
türmeye başladıkları anda kavu
şan halkın en önünde, sabahlt?yin 
saray kapısında polis zincirlerini 
kırmaya çalışan delikanlı vardı: 

Yakasını. kaldırdlğı ceketinin iki 
ucuuu U.i e"l1le bırleştirmeye, ve 
yolduğu kıravatının, paraladığı 

gömleğinin perişan manzarasını, 

Ata~ının tabutu huzurundan gız
lemeye çalışarak ilerliyordu. O, 
belki berber, belki seyyar satıcı. 
belki boyacı, belki garson, belki 
de şofördü. Ve içine ilk defa gir
diği şu saray, onun basit muhay
yilesinde daima cazip bir sır ola
rak yaşamıştı: 

Etrafına baksaydı ya? Fırsat 

bulmuşken, beşeri, tabii ve insi

yaki tecessüsünü giderseydi ya? 
Gözlerini. içine hiç girmediği, ve 
belki de bir daha hiç giremiyeceği 
şu sarayın duvarlarında, tavanla
rında, odalarında gezdirseydi ya 7 

H ayır ... Ne o, ne de ondan 
sonra gelenlerden hiç biri

si, ne, yedi yaşında çocuklar, ne de 
yetmiş yaşında ihtiyarlar, bu insi
yaki ve tabii tecessüslerini gider
meye tenezzül etmediler. 

O, gözlerini meşale alevlerine 
dikerek tabutun önüne kadar gel
di Ve gözlerini alevlerden tabuta 

indirir indirmez, kalbine hançer 
sokulmuş gibi. saplanıp kaldı: 

"- Atam ... Babam. .. demek sa
hi ha? 

Diye haykıran ve yüreğimi 

kızdırılmış ustura gibi yakarak 
yırtan bir suale, kubbeler, ayni 
kelimeleri tekrarlıyarak cevap 
verdiler: 

"-Atam ... Babam ... demek sa
hi ha? 

Sonra onu, iki polisin kolunda, 
donmuş bir ceset gibi götürülür
ken gördüm! 

Q nun peşinden, tabil inhiza -
ma uğramış bir başıbozu.lt 

ordusu gibi, halk geliyordu! 
İhitiyar kadınlan ile, genç ka -

dınlan ile, ihtiyar erkeklerile, genç 
erkeklerile, kız çocuk larile, oğ -
lan çocuklarile fakirleri ve zen -
ginlcrile, sakatlan ve sağlamlarile, 

memurlan ve ltmirlerile, esnafla
rı ve tüccarlarile çıplakları ve gi
yinmişlerile, her sınıfı, ve her kı
lığı ile halk ... 

Gözlerimin önüne, bir ceviz 
karyola... Bir bahar, bir de kış 
tabl~su ... Bir şezlong ... Bir dolap .. 
Bir tek seccade ... Bir çift terlik ... 
Öldüğü anda durdurulmuş bir 

duvar saati, ve öldüğü günü gös -
teren bir takvlın ... Yani: 

Kuru fasulyayı Moskof havya -
nna tercih eden halkçı A tatürkün 
odası geldi... 

Ve şimd ihalk. kendi içinden ye
tişen Atasının tabutunu görmiye 
geliyordu. 

O nlann, yata~na sığamayan 
bir göz yı.şı nehri gibi. .. Bü 

tün seremonileri çiğıpyen; btl ~ 
tün düşünceleri, hatta bütün duy
gulan önüne katıp süren bir :ıı.ıtı

rap kasırgası gibi... Bir hıçkınk 

Koro'su gibi gelişi, dimağın zoraki 
asayişini kökünden yıktı: Artık 

kalın, ıslak bir perde ile örtülen 
gözlerim şekilleri ayıklayamıyor -
du: 

Onlar, önümden, bıçkıra hıçkıra 

çırpman karanlık bir nehir gibi a
kıp geçiyorlardı! 

Halk htıla geçiyor .•. Ve ben a
ralanna karışarak çıkıyorum. Ya
nımda boğulur gıöi hıçkıran bir 

genç kadın var. Benzi sararmıf, 
gözleri kıpkınmzı. 

Kansızlaşmış dudaklarını kana -
tıreasına ısırışından, kendisinden 
evvel bayılanlara karışmamak icln 
son mecalini harcadığı belli ..• 

D ış kapıdan çıkarken, durdu. 
Başını geri çevirdi. Arkasın 

dan gelen insan kalabalığının bq
lan üzerinden meşale alevlerini 
görür görmez, ürpertici bir feryat 
kopardı: 

- Yangın var.:: 

Ve saçlarını yolarak ilave etti: 
- Atam yanıyor!!. Yangın ... 

Yangın ... Yangın vaarr •.. 

Onu kucaklayıp götüren polis -
lere, Saray kapısı dışında tekrar 
rastladım. Biçare kadını bir taksi
ye yerleştirirlerken sorduğum su
ale, içlerini teessürle çekerek, ve 
başlarını teessüfle sallayarak ce -
vap verdiler: 

~·-Delirdi!,, 

AtattlrJdln atiyi kendilerine emanet etti fi :rendik. Dolma l»ahce hD11Dlc1a 
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tayı Son Tavaf r ki Cenaze Törenin 

illet Dün Sabahtanberi , 
ıçkırıklar içinde Ulu Şefine 
n Veda Vazife ini Yapıgor 

Ai 09ram, Tesbit Edi di 

AnlCara alkı, Ebedi Sefe Sorl lhtıra 
' Ziyaretini Pazar Günü Yapacak 

Universitelüer, Büyük Olüye karfr •on ihtiram ve tazim vazifesini ')'aptıktan ıonra ihtiram geçidine iştirak eden mbaylanmız Sarayın methalinde 

İstanbullular, İstanbulda bulunan önünde ihtiram geçidi yaptıktan son- tcşrifot mülahazalarını unutturacak Ankara, 16 (A.A.) - Atatürk'ün 1 idari teşekküller mensupları, matbu- derek işgal edecekler ve eena%e / 
Atatürk çocuktan dün sabahtan iti- ra kara tarafından bahçeye çıkılmak bir derinlikteydi cenaze töreninin Ankaraya ait esa~ at mümessilleri 'Ve nrı:u eden halk çerken selfunlıyacaklardır. 
baren büyük atalarının mukaddes üzere tertibat alınmıştı. Program Saat ondan itibaren Karaköyden programı şudur: katafnlkın önünden geçerek resmi Cenazeyi taşıyan top arabası 
tnbutlnnnın önünden geçmeğe baş- mucubince tam sant onda resmi me· Dolmabahçeye kadar biltUn yol, bir Ankaraya muvasalat tazimi ifa ed~eklerdir. bunu takiben heyet ilerliyerek ~ 
lamışlardır. Çok hazin bir levh3 ar- rasim başladı. Mukaddes tabutun et- sel halinde giden halk ile sevrüse!c- zo Cenaze töreni nografya müzesinin methaline ti~ 

f d k ı k 1§• d"" t G n r ı " suntcşrin lll38 pazar gunü: 
Zed"n bu tazun' gcçı"şi İstanbul so- ra ın a ı ıç çe m _or. e e a. ve re tamamen kapanmıştı . zı ·ontc•rı'n 19.,8 pa .... rte•l günO· k ed ki 3 l "' c " ~ " .... "' · arrup ece er ve numara ı h f k t d k ıht ena.zeyi taşıyan tren saat 10 da el' 
,_ kl d h ~ d ğ k mu a ız ı asın an ı ı er, ıram S - - h • bi h ld Cenazeyi t-•·ı'p edecek .. "vat at k"d - 'ld'ği ıta • arında a a gun o ar: en baş- ~b tin til arayın onu ma şen r a ey - Ankara istasyonuna muvasalat "'-de- UA """'" ı e gosten ı üzere ahzı Dl 
lamış, şehrin dört bucağından, bü - no e e g~ç er · di. Halle, sarayın kapısından itibaren cek ve Reisicumhur, Büyük Millet 9 ,45 e kadar Kamutay binasına glll- eyliyeceklerdir. 
yük küçük, genç, ihtiyar, kadın. er- Zıyaret başlıyor Knbatastaki İnhisarlar idare.sinin ö- Meclisi reisı, Mareşal, lcra vekilleri miş bulunacaklardır. Ecnebi, murah- Tabut generaller tarafından tol 
kek on binlerce halle büyük atalan- Hürmet geçidi başlamıştı. nüne k~dar sekizer, onar kişilik dizi- heyeti ve saylavlar tarafından me- has heyetleri Ankara Palas holünde halli mahsusuna nakledilecek ve f 
nm mukaddes huzuruna l:ıir an ev- llk o:arak başlnrınd~. Orgenera~ ler halinde sıralanmı~lardı. Bu sıra, raslmle karşılanacaktır. Bu kar-;ıla- toplanacaklar ve bilahare kendiler!- ren burada hitam bulacaktır. 

Fahrettın Altay olmak uzcre on fkı ne tahsis edilen yerleri io::gal edecck-vel V·arabı"lmek 1rın" sokaklara dö - sarı:ıyın kı:ıpısından girerken dı:ıralı - · · b ade tabur i ~ C al ı~ G 1. . i h . ma mcrasımıne ır pıy u ş- !erdir. enaze ,.,,,.. enern ımız n muntnzam ve az.n "k" - k" ·ıık d" il h ı· d k _,,_ külmüslerdir. . . . .. .. . .. . yor, ı ışer, uç<-r ışı ız er a ı- tirak c ece tır. J 
geçışlcrını gorduk Hcpslnın goz.lr.rı Top arabasının önünde aidecek c:r. Cenn%e alayı "'' suretle •-y Saat ona geldi.!M zaman Sat"aVln . . ne g liyordu. T:.ıbut vpgnndan indirHo.olr 9Q hu o· ır~ '~ 

6' "· yaşlıydı. Yıllarca dahıyane emir ve B k'tl . h . ; f k ıan ;.ıtalar, olbaşısı naJK j)ıneması eGl::\.<=•t.. • 
etraf1 mahşeri bir hal almış, biitün kumandaları altında zaferden zafore . u m~azztam ı enın kazdın gdeç - esnada ihtiram kıtasına re a at e- önünde bulunmak üzere Çankırı 1 - Mızraklı bir silvarl alaytı 
Dolmabnhçe bır. hı,..,,.,nk tufanına k d • k h d k h şı gecenın am yarısına a ar e - den bando tarafından Chopin'ın ma- dd . b ·· ·· - kol nda 

~· oştur ugu a raman or unun a • ca esı oyunca yuruyııc u 2 - Top"U •"bu ... , 
tt. K l b 1 k -t d' l kt T b t 12 G ..., ~ ,,.. .... - -1 - 1- vam e ı. n a n ı mu ema ıven ten marşı ça ınaca ır. a u e- 1 b 1 kl d y L. gomu muş ur. raman Başkumandanına karşı yakm . . ' . • . top anmış u unaca - ar ır. ;ı...,anc-ı 3 - Alay sancağı ve bandoc;ıS 

Tavalgah olan ıalon .1.h k d 1 h '" t b arttı, bınlerle, on bınlerle ıfade edı· neral tarafından kemali tazımlc ls- kıtalar Parti binası ile Halk sinema-
sı a ar a aş arı son urme onu- 1 k bi . .. - .. h r d tasyonun büyı.ik holunden geçirile- muhafız alayı. 

Atatürkün mukaddes naaı:;!annı nu edaya gelmişlerdi. Hazin ·bakışıa- emeycce - . r ınsan or~u~u. a ı~. e sı arasında kendilerine gbsterHecck b d -• 
olan bu gozil yaslı ve bırbırıne kılıt rek istasyon merdivenleri öni.ınd'l h 4 - Alay sancağı ve an O;, ... ihtiva oocn tabutun vazolunacal!ı sa- rında yalnız kendilerinin değil, Baş· . . . .~ .. - yerde yürüyüş kolu nizamında azır . 1 ~ lı kıtlenın Ataturkun muknddes hu bulundurulacak olan top araba.sına 1 d harbıye a ayı. ~ 

Jon tanzim edilmişti. Atatürkün bu buğuna candan bağlı bütiln bir ordu- - olacak ar ır. 5 _ Ecnebi kıtalar (Alfabe p· 

ı d 1 b - -k t ı t l" d nun muhabbet, minnet ve heyecanı zurundan geçişleri çok hazindi. Ata- vazedileccktir. Saat 10 da tabut, frak giymiş 12 .
1 

) 
sa on a yapı an uyu op an ı ... r a ı·· k- b-t·· kl wl 1 d Top arabası istasyon caddesini ta- sı e 

· 'ğ" rd okunuyordu ur un u un çocu an ag ıyor ar ı, l v tarafından kaldırılaıak "- ' wM 
tercıh ett ı ye e 6 meş'ale hazır - . h 1· d x.1 l k"ben bu·· .. k l\""11 t ""cclıs" ı·n, do,,ru say a . n-41· 6 - B d il b'~ d--ı- w . _ - Bundan sonra teşrifatta dahU mül- a a a fü· ıyor nr 1 yu cıı c .;.n e 6 t b · ·· ·· d b l d la an osu e u cuu. :ııı 
Janmı$f;l. Bu mcş'nlek-nn onund.,. ta- ı z· b ·1 l" kt" mu ay ınnsı onun e u un uru . _ ...... 
b t d .1 M kat f-''- b 

1 
ki erkan geçmeğe başladı. \Tali ve ıyaret •er est 1 er ıyecc ır. cak olan top arabasına vazcdilecek- ~. ~ -"'-' ~ 

u un vaze ı ecc6' a d.1.1\. u unu- . . . .. t . İstasyondan Ulus meydunına gi- tir. Bu esnada cennı:eye refakat ede- 'f - .ua tarafında kılıç ı:r~ .. ~f ..,,_ 
yordu Belediye reisı Muhıtın Usundağ, ~h stanbul vah vı- Belediye reisliğin- den caddenin iki tarafına asker dizi- . 

2 1 b 1 17 

S 1
. d h.k. 

1 
nk k rimizdc bulunan mebuslar, büyuk den: Atatfırke karşı tazim ziyareti cek olan 12 General. top uabruıınm zıy~tte 1 genera u unan ve 

a on a a un o an re ırmı- • lecektir. 8 .. yi ta•ıyan top arabacı ~ memurlar, ecnebı sefaret ve konc;,'- yapmak için bazı yerlerden müsaade iki tarafında kılıçlanıu çekerek mev- n ... e Y ~-. istW. 
zı r('nkti. losluklar erkanı, hüzün ve hürme~i kartı istentlmektc.dir. 17 ve 18 ikin- Tabutun top arabasına nakli esnn- ki alacaklardır. 8 - Atatilrkün harp ve ı 

Saat tam dokuzu on eeçe, o vak- · d 101 t ı kt 'l' b ı madalyalarını tacıyan genenıl ., birlecti.ren derin bir huşu içindc bö- citeşrin perşembe ve cuma günleri sın a pare top a 1 uca ır. 8 u T b t t b -...ı'ldikt Y ...ı1. 
te kadar kendilerine mahsus daire- :.- - a u op ara asına vaz'-"ı en nu takı"ben riyaseticOmhur erkli'~ 

yük Ata'nın tabutunu selamladılar. sabah saat 10 dan gece yarısına kadar frak giymiş 12 saylav tarafmdan top 
nin istirahat salonunda, büyük şefin eonra, verilecek işaret üzerine, kıta- 9 - Atatürkiln ailesi efradı, 

üniversiteliler ve Gençlik ziyaret tamamen serbest olup hiçbir arabasından indirilecek ve Kamutay 
mesni masalan fizerinde ve çiçekle- at yürüyüşe başlıyacak ve cenazeyi 10 - Relsicümhur, ıJ 

Univcrsite ve yuksek mektep genç karta ihtiyaç yoktur. Yurttaş ve ya - binasının mcthalindc onceden hazır-
re gömülı.i bir halde bekletilen tabut selamlıyarak ı numaralı krokide 11 - Büyük Millet Mecllsl 

leri de sabah saat 8 den itibaren U- hancı bütün halka bildiririm. lanan mahalli mahsusa vazcrlilerek 
snlona getirildi. Bu mukaddes tabut · •t d d t 1 1 t b 1 ı· · B 1 di i ı gösterilen yerlerini almak üzere iler Daşvekll, Mare~ 
abanozdan yapılmı...+ı. Üzerinde san nıvcrsı e mey anın a op anmış ıır stan u va ısı ve e e ye re s : bir katafalk vücude getirilecektir. 

'i" ve bir kafile halinde olarak Univer- Muhittin Üstündağ . . liyeceklerdir. Bu yürüyüş esnasında (Protokol) 
çiçekler vardı. site meydanından hareketle Beyazld, Y .. zl l k h l Katafalkın ıkı tarafına altı oku tem- 12 _ Ecnebi misyorı ~fterl,~ 

Y. 1 k" . t f d n taşınan ta u erce çc en azır anıyor .1 lt 1 k 1 k bu kıttaata refakat eden bandolar çal- 13 _ Kordiplomatik ve 
ırm ışı arn ın a - Divanyolu, Sirkeci, Köprü, Gal:ıta, Itnlya hukılmcti namına Buyük sı en a ı meşa c onu nca ve 

but ı"hu l i konuldu•·tan ı ı d ğ ld mıyacaktır. şerıe .. ine merbut heyetler, urnm a yer ne "' Tophane yolile Dolmabahçe sarayına Onderin cenazesi için Romadan şch- meşale erin yan arın a sa ve so a • 
sonra ÜZ('ri atlas Tiırk bnyrağile ve gitmişlerdi. rimize büyük bir çelenk göndcriimiş- birer General, birer Subay \'e erden Cenaze alayının nibayetinde gl - (Protokol) 
bavra~n y ld iki t rafa mı"ıtev"'C G l . - - d rekt" c 'l dccck olan piyade taburunun kolba- 14 - lcra v-~·m--' heye ... ~ "' 1 ızı • 1 n '" - enç erın onun e or emı tir. Çelenk Italya sefaretinir. bir me- müteşekkil altı kişilik bir heyet bü- CA c.u .... 
cih olm k - -rt··1- dı1 E b- B'l 1 F k""lt d k şısı Halk sineması önüne gelince ta- (n-ıo~ol) a uzere o u uy · ., u- ı se a u e c anları, Türk, ccne- muru tarafından gümrükten çıkan- yük üniformalarını lnbis ve kılıçları rıv A 

yüğü, Reisicürnhur İsmet İnönünün bi profesörler, doçentler gidiyor lu. !arak sefarethaneye götürülmüştür. çekilmio:: bir vaziyette tnzim nöbeti bur duracaktır Müteakiben, yaban- 15 - Saylavlar, 
olmak üzere muhtelif çelenkler ta- Yüzlerde derin bir elem ve ıztırap a ·· t·· b. faretle · h .. k · t 'S cı kıtalar da harekete geçerek top a- (Protokol) u un ecne ı se rı u ume , b kl" kl d" ~ 
bu tun ayak ucuna konuldu. hmet vardı, çoğu siyah elbise giymiş, hep- Parti, resmt ve gayri resmi tcşek.ki.ll- e ıyece er ır.. . rabasının önündeki yerlerini 1H•1 18 - Barem tlçtinci\ derecw 
İnönünün çelen~ini. Tilrldye Bü _ si siyah kıravat takmışlardı. ler, bankalar, malt müesseseler, tir- Saat 13 den ıtıbaren Istanbulia edeceklerdir. Bunun üzerine cena - kadar askeri erkan, 
yük Millet Meclisi, Başvekil Cellil Yüksek tahsil gençiliği saray ka- ketler, cemiyetler aziz Şefin r.enaze- yapıldığı veçhile Reislcilmhur, Hu- zeyi takibedecek olan zevat 2 numa- 17 - Barem OçüncQ dereceY' ~ 
Bayar, Büyük Millet Meclisi reisi pısından geçtfklm zaman intizamı sini çiçeklerle süslemek için yüzler- yuk Millet Meclisi reisi, Başvekil, ralı krokide gösterildiği v~hile, yer dar millld erklin ..J 
Abdülluı.l"k Renda, Genel kurmay temine memur olan vazifedarlann ce çelenk sipariş etmişlerdir. lcra vekilleri heyeti, saylavlar, başlo lerini alacak ve nrkalannda, alayın TASHİH - Aiatürkiln anesi. r. 
Başkanı M 1 F 1 Çak "' t iyesi u·· zerine u- '-i "lik l nihnyetini teckil edecek olan tabur nız Ankara to-renine f..+trak ed, ~.ı nreşn evz ma6ın avs çer ır. şı ı sıra ar Ankaraya hergün 10 tren Mareşal olmak üzere kara, deniz vo 'S !i• ~ 
rclC'nklcrl tnklp etti haline girmişler kendilerı"ne en mu ilerleyerek korteji kapayacaktır. tir. İstanbulda yapılacak to---nde 

1 ~ · ' hareket edecek hava kuvvetleri mensupları lle rnül- '" 
TnbtJtun baş ucunda general Nu- kaddcs mirası bırakan Atalannın ö- ki kfı C h · H Ht p · Bu suretle teşekkül eden cenaze lunacağına dair olan fıkra tashilı 

rl Pnmut ile general Osman Tufan U d t . il ll. b l Devlet Demieyolları idaresi cuma er n, um urıyet .? artısı 1 ·ı k bir i O r1 1 
n n en azım e geçme5e aş amış- gününden itibaren gelecek çarşamba erkAnı, Dekan ve profesorler başta a ayı, verı ece şarct ze ne, tmur. ~ 

ve bı.iyük üniformalı dört subay Uı- lardı. Büyük kurucunun ölmez ese- günune, Anadolu hatları üzerinde olmak üzere Ankaradaki l<'akultelt!r hareket eyliyecektir. Bu esnada ri -
tiram nô6eti bekHyorlamı. rini kendisine emanet ettiği gençlik, her türlü eşya ve ticaret mallarının Harp okulu ve diğer yuksek okullar yaseti cumhur bandosu Chopin'in M İllet, M Üf h • c 

Her yarım saatte bir hürmet nö- bu yüksek tahsil gençliği gögüslerlne nakliyesine nihayet verecektir. Bu alebcleri, memurlar, mali ticari ve matem marşım çalmağa başlayacak ti! 
beti dcği iyordu. Beş ki ilik bir as- sırtmayan ıztırap ve heyecanları ile ve dl"'er bandolar münavebe ile ve H k•k f 
k t h t 6 tedbir, bugünlerde Ankara il~ şehri- 6 Q 1 a e 
·er eye muntnznm ndımlnrln ta- sanki, emaneti aldık ve dolma ba Us- miz ve Anadolu ehirleri ile Ankara sini temsllen bulunacak heyet, bu- alaydaki sıralarına göre matem ha-
butun k r"'ısma geçiyor. ktlıcları c;e- tünde taşıyacağız der gibi görünü . arasında Büyük Şefin cenaze töreni günkü Meclis toplantısında seçilnu~- vası çalacaklardır. inanmadı 
ker k sn} m VC'rlvor. Atntürk\in bn- mutanı general Halis Bıyıktay ol - için yolcu trenlerinin arttırılmış ol- tir. Isimlerl §unlardır: Alayın yilrilyüşe başlamasından } 
sın •nim kılıç nöbet bckliyen ar- yol"du masındıın ileri gclmictir. Cunıa ... n_ Avni Barlay (lstnnbul), Rnmlz Gö- itibaren cenazenin mfizeye muvasa - (Başı 2 ncide 
kon "l rının VC'Tlt>rln<' l!N"lvorlnr'lı • v ~.. d 

S::ı t ona do ru gazetecilere tnh- Heyetlerin v te,ckküllerın nunden itibaren Ankaraya ve paıar gen (Izmir), Yahya Galip Kargı <An- latına kadar her 5 dakikada bir adet Büyük Ata, aziz Ata: se 
s's eli' n kıc:ım vi.i?.C' ""kın mcsll"l<-1 gcçİflcri tesinden itibaren lstanbula günde on kara), Şefik Aynşlı (Ankara), Mi.ı- top atılacaktır ve iman olnrak gönüllere; .. J<11~ 
d ırr,zla dolmu tu. Elli altısı. hP.- Bundan sonra bnsta İstanbul ko - tren hareket ettirilecektir. Bu tren- kerrem O'nal (İspnrta), Raif Dinç Alay kıtnatının kol başısı bahriye si mefhum halinde dimn~l~ 
rl • n 1mi" V" bu·yuk dl"ınyo mnı- m-'· ü•cre kumandanlık crk"nı, ka- ler cenaze merasimi için gelecek ~ (Zonguldak). caddesi hı"•asına vannca kıtal .. • 3 perçlnlı' • 'il t ddl il"; 

" " _ 1.1.J\ .. u «- - , mı e onun ma ·• 
bu tını temsil eden gazetecilerdi. En ra, deniz, hava ordusuna mensup nebt heyetler ve skeri kıtalarla An- · • numaralı korkide işaret edilen yer- kiyesini kucaklamağa çnll:r-
m hur film irketlerinin gönderdiği yUksek subaylar. kumandanlan ve karoya gidecek merasime dahil zeva- İstanbul, 16 (A.A.) - Büyük ölü- lerl alacaklardır. Topçu taburu kro- tabut önünden geçiyor. ~~ 
tnnınmış operntorlcr !ilm çekiyorlar- öğretmenleri ile harp ak demlst, ye- ta tnhsis olunmuştur. niln cenaze mernslminde, Mısır hü- kide işaret edilen mahalle ynklaşır - Ağhyor, fakat inanmıyor. 
dı. dek subay okulu süvari binicilik er- Merasimde bulunacalc metinin Ankara büyük elçisi ile be- ken yolun sa~ına yana acak ve tam kırıyor, lftkin bakmıyor. e 

llnlk Partisinin sfnemn şubesi ve ktını Hallcevleri idare heyetleri. ma- Mcclia heyeti raber Mısır hüktimetini temsil ede- mevkilne gelince duracaktır. Türk Onu kendi ebediyetinin tcff1 
matbuat fotoğrafçılnn da dunn dan ll, ticari, id rt tesck.killlcrln ileri ge Anka , 16 (T n muhabirinden) - cek olan Bükrcş daJnıl maslnhatgü- piyade kıtaatı ile ecnebi kıtaatı yii- bilen millet, onu tabut şekJifl 
çalışıyorlardı. len erkftm geçmeğe başladılar. Her- Atatürk'ün lstanbulda yapılacak ce- zan B. Amin Fuad, dün sabahkı eks rüyüşe devam ederken krokide gös- görmeğe tahammül etmcGİ· ; 

Salon tarafından g1rillp, tabutun kesi aaraıı matem havası, har türlü naze töreninde Büyük Millet Mec.ll- presle §ehrimize gelmtştir. terilen yerlerini yola te\"ciht cephe.. Feridan osııı 
I 
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Meclis, Yeni Kabineye Ta 
ittifakla itimadını Bil • 

ır 
• 

Başvekil Nutkunda Dedi ki:· 

Ecnebi He1Jeller Geliyor 

Fransız ve Arna 
eyet e i Yo a 

Başve il Metaksasın Reisliğinde ·i Yu 

eyeti de Bu A şam Hareket Edece < 

* Ankara. 16 (A.A.) - Emme Ber-
tin adındaki Fransız kravüzörü Ata
türkün cenaze merasimme iştlrnk 

etmek üzere !stanbula eele<-ektır. 
A rnavutluk heyeti Je geliyor 

Tiran, 16 (A.A.) - Kemal Ata -
türkün cenaze mer~imine iştirak 

edecek olan Arnavutluk heyeti tay· 
yare ile hareket etmiştir. Adliye na
zın B. Faik Shatku, heyete riyaset 
etmekte ve heyet meyanında melr 
uslardan B. Cavit Leskoviku ile Ar
n :vutluğun Ankara elçisi B. Asaf 
Djadjul bulunmaktadır. 

* Ankara, 16 (A.A.) - Atatürkün 

* Atina, 16 (A.A.) - Başında Baş-

vekil B. Metaksas bulunan Kemal 
Atatürkün cenaze merasımine ışti· 

rak edecek olan heyet nususi tren
le perşembe nkşamı yola çıkneak • 
tır. 

Alman heyetinin tam listesi 
Ankara, 16 (A.A.) - Ataturkün 

cenaze merasiminde hazır bulunacak 
olan Alınan heyetinin hm listesi • 
dir: 

Müşavirler meclisi reisi Son ek
selans Baron Fon NcuraUı, Ordu 
kumandanı piyade generali List, 
miral Cerls, hova ordusu kumanda
nı general Fclmi, orta elci Fon Kot-
7.e, sefaret müsteşarı Braun Von 
Stumm, sefaret katiplennden Fon 
Kessel, tayyare albayı Kettenbell, 
yarbay Fon Rost, bahriye birinci 
miilArlm! Bc>tge. 

Bulgar heyetinin tam listen 
Ankara, 16 (A.A.) - Atntü!'kün 

cenaze merasiminde hazır buluna • 
cak olan Bulgar heyetinin tam 1J.s. 
tesidir: 

Kral sarayı mfilld dairest şefi 
Constantin Panof, majeste Bulgar 
kralını temsil edecektir. 

Hükiımetini temsil edecek olan 
hariciye nazın general Thedosl Das
caloff. 

Orduyu temsil edecek olan Sofya 
garnizonu kumnndanı general Jto115-
tantln Lukach. 



imza Merasimi, Dün 

Yapıldı Romada 
Londra, 16 - Ingiltere ile Italya 

arasında yapılnn anlaşma, bugi.m 
mcriyet mevkiine girmiştir. 

n 

"Söne 
e 

TAN 

ilah Ha 
Güneşin 
Eğilmiy 

tanbulda 
•• •• nun eSon 
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lmanyada 
Yahudilere 

Karşı Tedbirler 
--0-

işlerini Tasfiye için 

Son Mühlet Verildi 

İngiltere Roma sefiri Lord Perlh 
bu akşam saat altıda Çigi sarayında 
kont Çiyano ile buluşarak anlaşma
yı imzalamışlardır. lmza merasimi 
ancak bir kaç dakika sürmüştür. Ta
na gôlü ve Süveyş kanalına ait bu 
muahedeye müzeyyel anlaşma bir 
kaç gün sonra imzalanacaktır. 

lmza merasimi bittikten soma 
Lord Pcrth ile kont Ciyano l\fus.;v. 
liniyi ziyarete gitmişİcrdir. 

Sabık Afgan Kra ı 

Diyor, Deli Olac k 

11 Kara aberi Romada Duydum, 
1 • Ebediy 

urunda Doya 
e al Eden Büyü 

Doya Ağ ıyab ·ımek 

Londra, 16 -Almanyanın yahudil 
re karşı aldığı tedbirler gittikçe şi 
det kesbetmektedir. Bütün yahudi 
lere 1 kanun tarihine kadar işleri 
tasfiye etmelerini. bir kanunusani 
den itibaren bütün müessese, mağ 
za ve dükkanlarının ari unsurlar 
devredileceğini bildirmiştir. O vakt 
kadar işlerini tasfiye etmemiş bul 
nanların işleri zorla ellerinden alın 
caktır. 

Almanyanın bu tedbirleri hariçt 

büyük akisler yapmakta berdevarn 

dır. Bugün Amerika cumburre 

Roosevelt gazetecilerle yaptığı b 

konferansta bu meseleye temas ed 
rek, yirminci asır medeniyeti içind 

bu kabil işkencelere inanmak m~ı:tl 

kün olmadığını söylemiş, ve Alınll 
hlikt'.imetinin hareketini beğenmedi 

~ini ifade etmiştir. 

Bu mülakattan sonra lngi1iz sefiri 
Italyan Kralı ve Habeş Imparatoru 
sıfatile Krala itimatnamcsini ver
miştir. 

Ingiliz - Italyan anlaşması, Tngıl
terenin Italyaya Habcşistanın ilha
kını tanıması ve Akdcnizde mi.isavi 
haklar üzerine uzun bir sulh devre
sinin açılması maksadile yapılmı:r 
tır. Itilafname Siıveyş kanalının J. 
talyan ticareti ve harp gemilerine 
serbestçe açılmasını da temin etmek
tedir. Bu sebeple" itilruname Mıc;1r 
hükumetine de bildirilmiş ve Mısır 
hüklımeti de anlaşmayı imzalamış
tır. 

ltalyan matbuatı büyük serlevha
larla bu anlaşmayı haber vermel;te
dirler. Hükfunetin resmi ağzı olan 
Sinyor Gayda, yazdığı bir makalede 
bu anlaşmanın Alman - Japon ve 
ltalya mihverini bozmıyacağını, sa
dece Akdenizde müsavi hukuk üze
rine mustenit bir sulh siyaseti temin 
edeceğini bildirmektedir. 

Bir müddet sonra iki hükumet ti
cari anlaşmalar için müzakerelere 
girişeceklerdir. 

Avustralyn Başvekili Habeşista
nın Italyaya ilhakını tanıyacaf;ını 

bildirmiştir. Kanada hükumeti ısc, 

Habeşistanın ilhakının lngiltere hü
k · ince tasdik edilmiş olmasının 
Kanadaca dn tanınması demek oldu
ğunu bildirmiştir. 

lngiliz gazetelerinin neşriyatı 
Londra, 16 (A.A.) - Tunes'de da

hil olduğu halde Ingiliz gazeteleri, 
ekseriyetle Ingiliz - ltalyan paktının 
meriyete girmesi dolayısile buyuk 
bir memnuniyet izhar etmektedirler. 

Bu hadisenin sulhc daha çott hiz
met edecek yeni bir beynelmllel 
devreyi açtığı kanaati hakimdır. 
Muhtelif ticari meselelerle mfu.tcrn
leke meselelerinin halli için yakırıd 1 

yeni müzakerelere girişileceği zan
nedilmektedir. 

Ölün··n H 
• n 

• 
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Mülteci Y ahudilcr için müsait 
mr.ntaka aranıyor 

Nevyork 16 (A. A.) - Gazetele! 

asgari 700.000 mülteci yahudiyi alil 
bilecek emin bir mıntaka aranmasıtıl 
teminen İngiltere hükOmetiyle bir ' 

likte bir plan hıızırlanması için A. -
merika sefiri Kennedy tarafmda1' 

sarfedilen gayretleri tebarüz ettir ' 

mektedirler. 

Kcnnedy tarafından sarf ediletı 

şimdiye kadar İngilterede, Holland~ 

da, Fransada, Danimarkada, Belçi ' 

kada ve İsviçrede müsait bir şekil
de karşılanmıştır. 

Bu memleketler kendi toprakla -

nnda esasen çok mıktarda yahudi 

bulunduğunu bildirmişlerdir. 

Franaacla : 

Müstemlekelerini 
Veremez... Diyor 

Daily Mail gazetesi, paktın merl
yete girmesi birbirlerine ananevi bir 
dostlukla bağlı bulunan 2 devlet ara 
sındaki karanlık suitefehhüm devre
sinin sona erdiğine bir işaret oldu
ğunu yazmaktadır. 

Tarihi. bir hatıra: Ulu Atamız Anl:ara istasyonunda, aziz misafiri ftf ajeste Amanullahı karşılıy~r 

Londra, 16 - Almanyanın mÜS' 

temleke talebi meselesi Avrupayı şid 
detle işgal etmektedir. Fransa Bat 

vekili Daladier, bugün beyanatta blt' 

lunarak, Fransanın müsteınlekele ' 

rinden herhnngi birini terketme11 

asla düşünmediğini ve asla düşüıı "' 

miyeceğini, yakında İngiliz Başve "' 

kikli ve Harciye nazınnın Parlsi ti" 
yareti esnasında da bu mesel.?Jtiıl 

Bu suitc.fehhümler, Ingiltetv!nin 

üç sene müddetle kurbanı olduğu bir 

siyaset neticesinde husule gelmi;;t:r. 

Sabık E!gan Kralı Amanullah 
Han Ulu Onder Atatürk'e son hur
met ve veda vazüesini ifa edebilmek 
maksadile şehrimize gelmiştir. 

NAZiLLiDE: 

Mua limlere esken 
Bedeli Verilemiyor 
Nazilli (TAN) - Vilayetin 938 

bütçesi hazırlanırken 26 bin lira o
larak konulduğu halde umumi mec
lisin bir kararile bütçeden çıkarılan 
muallim mesken bedelleri bu yıl da 
Aydın mıntakası muallimlerine ve
rilememektedir. Külütr Bakanlığı, 
ikamın iktizası olan bu tahsisatın mut 
laka konulması için vilnyet bütçesini 
inde etmişse de, bugüne kadar bir 
karşılık bulunup mesele halledile • 
memiştir. 

MEVLüT 

Erkanıharp müşürü merhum Şa
kir Paşanın büyük biraderi eski rüt
bei bala ricalinden ve mahkemci 
temyiz rüesasından Hüseyin Ruştü 
Bey merhumun hafidesi ve lstanbul 
po is mufctt h • ndcn mütekait Bay 
Cevdet Ço!lanlın n kerimesi Boyan 
l\I fKüre Cevdet Çobanlın•n hayata 
vcdtıının kırkıncı gimu olmak müna
sebctile pak ruhuna ithnfcn yarınki 
cuma günü oğleden sonra Beylerbe
yi camimde mevllıt okutturulacağın
dan arzu buyuranların teşrifleri rica 
elunur. 

Dün saat birde Dolmabahçe sara
yına giderek Atatürk'ün tabutu o
nünde dakikalarca hüngür hi.inglır 
ağlıyan Amanullah Han Pcrapala:;ta 
"Tan,. muharririni sureti mahsusa
da kabul etmiş, ve Türkiyenin bu 
büyük kayıbı karşısıında duyduğu 

elemi ve ihtisasatını anlatmıştır. 
Amanullah Han Ataturk'ün vefa

tı haberini ilkönce Roma radyosun
da duyduğunu söyledi ve dedi ki: 

"- Romada evimizdeydik. Refi
kamla ve diğer aile efradı ile birlik
te radyoyu dinliyorduk. Bu kara ha
beri alınca hanımın da, benim de 
ne hale geldiğimizı tasavvur edemez· 
siniz. Kalbimizden vurulmuş gibi ol
duk, deli olacağımızı zannettik. Mn· 
temimizi, gazetelerin verdiği tafsılat 
büsbütün arttırdı. Benim için artık 
Romada kalabilmek imkansızdı. Re
fikama ve çocuklarıma: 
"- Siz kalınız, ben gidip büyük 

sevgimin kayıbı karşısındnki elem 
ve teessürlerimi onun kendi huzu
runda izhar etmek istiyorum,, de-
dim. 

Istanbula bu maksatla ve tama 
men hususi mahiyette geldim. EğE:r 
gelmeseydim, ebediyete intikal eden 
Büyük olünün önünde, ağlaya
masaydım, bu ebedi iftiraka taham
mülüm biraz güç olacak, Atatürkü 
son defa ziyaret edip onun huzurun
da eğilmemek kalbimi dağdar ede
cek ve içimde sonsuz bir ukde ola
rak kalacaktı. 

Ona son hürmet vazifemi, yapabil· 
mek için lstanbula gelmek lazımdı. 
Gelir gelmez saraya gittim, sönen 

met Inönü'nü seçmekle Tiirk milleti ahs lmı bild" , 
· b ıı· h k ı· mevzuub o yacağını ırm~ en ısa e ı are e ı yapmıştır. . 

Çi.inku ismet Jnönü, Atatürk'ün tır. 
açtığı yolda Atatürk'le beraber yı.i· Bugün Tanganyakann merıteıl 
rümüş, Atatürk'le beraber çalışmış· Darüsselnm şehrinde iki büyük nıi
tır. Atatürk'ün en iyi, en yakın arka· t.ing aktcdilmiş ve halk memleketle
daşıdır. rinin Almanyaya terkine katiyefl 

Yeni Cümhurreisinizin Atatürk'- razı olmadıklarını bildirmişlerdir. 
ün izi üzerinde yurüyeccği muhak· İngiliz nazırlarından biri bugiit' 
kaktır. Avam kamarasında Portekiz hÜ~ 

Ben cenaze merasimine Istanbul- metile Portekiz müstemlekeleriniS' 
da hususi surette iştirak edecek, bu- müdafaası için yapılan anlaşmnn2" 
yük ve dahi dostumun son teşy.i hükmü devam ettiği ve bu müstero' 
vazifesini yapacağım. lekelerin Almanlara iadesi mesele-

Bir kaç gi.ın sonra yeni Cümhure- sinin mevzuubahsolmadığını söyle ' 
isiniz kıymetli Inönü'nü ziyaret et· miştir. 
mek, ve tebrikleri sunmak uzere An· Şimdi Berlinde bulunan cenubi 
karaya gideceğim,, Afrika cümhuriyeti başvekili P.ro"ll 

Amanullah .Han ile konuşma l.ıa- ile Alman hükümeti arasında cenll' 
şından sonuna kadar müşterek oir bi Afrikadaki Almanlar meseleS

1 

ağlaşma ile geçmiştir. Sabık Krala konuşulmaktadır. Pirow bir Almatı 
ho~medi için Perapalasa gelmiş 0 - ailesinin çocuğu olduğu için. cenlt' 
lan ve salonu doldurmuş bulunan bi Afrikadaki Almanlara azami mil 
Efgan kolonisi de eski krallarının saadelerde bulunmağa taraftardı!· 
ağladığını göriince göz yaşlarını .ıaµ · Bu sebeple Almnnyada büyük bit 

tedememişlerdir. hüsnii kabul görmüştür. 
Amanullah Han hıçkırıklarını -ıap

ta uğraşarak Atatürk'e karşı olan 
sevgilerini de şu et.imlerle izah et
mişlerdir: 

olan Türkiye, bu sayededir ki, istl~: 
bal için bahtiyardır. 

Ataturk, ideallerini takip etti. '/ 
tahakkuk ettirdi. 

'Aziz Atatürk ve Amanullah Han kolkola 

"- O, büyük insan yalnız Türki
ye için değil, bütün Şark, bütun 
Şark milletleri için en büyük :-eh· 
herdi. 

Ben de öyle düşiinüyordum. 13. 
de onun. benimsediğim ıdeaııer'tl 
takıp ve tatbike çalıştım. Fakat rıılY güneşin, büyük arkadaşımın, tabulu 

huzurunda durdum, eğildim, ağla-

dım. ağladım. 

yim ki, onunla hem fikirdik. Onun 
ideallerini benimsemiştim. Onları 
ben de memleketimde tatbik etmek Atatürk'ün yarattığı Türkiye her 

gün terakki ve inkişaf edecektir ve 
istemiştim. 

Elemim, Türk milletinin hudutsuz 
elemi kadar büyüktür. Çok sevdiğim Türk milletine sevgim bir kat da-

Tiirk miUetine taziyetlerimin arz1r.a ha artmıştır. Türk milleti son rıya
gazctenizin tavassutunu rica ederim. seti Cümhur inlihabile Atatürk tin 

Ben, Atatiirkü, Türk mille- gösterdiği yolda yürüdüğünü, kema· 
tini ve Türkiyeyi çok st:ve- le vasıl olduğunu ispat etmiştir. A-
rim. Atatürkü nasıl çok sevmiye- tatürkün boş bıraktığı makama Is· 

bugün o kadar inkişaf etmıştir ki, 
Atatürk o kadar kuvvetli ve emni· 
yetli bir Türkiye bırakmıştır ki, o 
Türkiyenin tarihte bir daha bedbaht 
bir devir geçirmesine imkan tasav
vur edilemez. 

Atatürk'ü kaybetmekle müteellim 

vafnk olamadım. 
Türkiyeyi her sahada terakki ~ 

inkişaf ·olunda gördükçe sevini~ 
rum. Bu sevincime ve hissettiğ1 

bahtiyarlığa payan yoktur. çurıl< 
Türkiyeyi çok seviyorum, ve çüO~ 
ideallerimin tahakkukunu bur~ 
görüyorum.,, 
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8 -----------------------------------------------FELEK 
En Beliğ Mersiye 

Gözyaılarımızdır 
Ycrzanı B. FELEK. 

Bir büyük kederln vurgıınlanyı~ Teselli bulmaz elemi
m.izi her yerde bağırmak haklomızdır. Yabancıların ağladıkla
rı bir büyük zıyaı biz nastl ifade edebiliriz? 

Atatürkün iradesi altında yaşamı~, onun yiiksek nilfuz 
Te tesirini şahsında hissetmiı olan Türk milleti duyduğu ele
mini izhar için ne yapsa, ne söylese acısının derinliğini anlata
maz ölümünü öğrendiğimizden beri bütün ıöylenen, yazı
lan ve haykınlanlann büyük yasımızı ifadedeki aczini gördükçe 
elemimlzin enginliği büsbütün tebarüz ediyor. 

Bütün bu feryat ıııözlerl bu figan levhalan arasında en be
liğ olanı çehrelerdeki yeis ifadeleri ve gözlerimizden bllaihti-
1ar dökülen yaşlardır. 

Atatürkfin arkasından dökülen bu yaşlar onun derin ele
mini en ııamiml anlatan özentisiz fakat en kuvvetli bir ifade
f:lir. Bu ifadede yalnız onun kayıbından doğmuş olan acının 
feryatlanrdeğfl, yaptığı inkıldplara, kurduğu rejime karşı sa
dakat peymanlan da vardır. 

lnsanlann en ıııamlml anlan, elem zamanlan oldutuna 
cöre bu göz yaşlan Türk mflletinln Atatürk eserlerine olan 
bağlılığı mühürleyen riyasız, garazsız ve ıvassız vesikalardır. 

Atatiirkü haklı olarak lstihlAf eden yeni Reisicumhuru
.muz İnönü mflletin rejime ve inkılD.ba olan bağhhğını arze
den bu fllvl manzaralardan ilk ve en çok mUtehassls olacak 
Q'ürk evladıdır. Delki de bu onun büYük elemiıtde bir ufak te
aelli kıvılcımı olabilecektir. 

Atatürkün 11 Yıl Önce ,, 
1 
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Istanbulu ilk Defa 1 

Şereflendirdiği Gün. 
"Sekiz sene önce lstanbuldan kalbim sızhyarall 

sıktım, sekiz ı•n• ıonra buCJlin kalbim 
müsterih olarak gülen ve daha güıelleıen 

lstanbula geldim ... 
Ebed1 Sefimiz Ata tür -

idin 1 temmuz 1927 de lstan
bulu ilk defa ,creflendir • 
dikleri ve coşkun tezahürat
la istikbal edildikleri gün, 
şehir namına kendilerini is 
tikbal eden ve Belediye rei
si Muhittin Üstündağın ri
yaaetinde bulunan heyeti, 
bugün, mukaddes n&şlannı 
ihtiva eden tabutun mevzu 
bulunduğu salonda kabul 
buyurmuşlardL 

Atatürk, o zaman bu 
nlona Reisicumhur sıf a • 
tile ilk defa girmiş bulunu
yordu ve İstanbul şehrine, 
ayrıbşlanndan tam ıekiz 
yıl ıonra, bu salondan geçe
rek rirlyorlardı. 

Muhittin Üstündağ Bil· 
7ük Şefe bu salonda şehir 
namına arzı hoşAmedi etti· 
ği zaman, Atatürk lstan -
bullulara şu veciz ve tarihi 
nutuklarile iltüat etmişler· 
di: 

"lstanbul halkriu, Istanbulda
kl cemiyetleri n muhtelif t.. 
tekkUllerl he:yeti aliyeni:ıde se
limlamakla bahtiyarım. Azis 
vatandaşlannwı bana kup olaa 
tencüh Ye muhabbetlerini.n. ba

&ilnldl parlak tezahüratından, 
çok miltehuais oldunı. Samlmt 

kalbimden teıekkllr ederim, h
tanbuldan çıktıfrım elinden bu
gUne kadar sekiz sene ıeçtı. 
Hicran ve tahassürle ıeçen da

kikalBrm bile ne kadar uzun 
geldiği düşilnillilrııe .ekl:a ıeno
lik hasretin lstanbulun muhte• 
rem ahalisi l~ln ruhumda ateıle
diği iştiyııkın bUyUklüiU kolay. 
lıkla takdir olunur. 

iki bUyük dhorun milltekasın
da, TUrk vatanının ziyneti, Tilrk 
tarihinin serveti, Türk milleU· 
nin eözbcbcği Istanbul, bütün 
vatandaşlnnn kalbinde yeri olan 
bir ıehirdir. Bu şehir, met'um 
hadiselerle muztarip bulundutu 
zamanlar, biltUn vatando,ıuın 

kalblerinde kanıyan yaralar a-

~ılınııtı. Kalbi yarah olanlardan 1 

.ı biri de ben idim. 
Bugün rörilyorwı; kt, reçirdi· 

iimlz karanlık ıecelerin megi· 
mlnden kalblerimhi mcaar il~ 
dolduran nurlu seherler doğdu. 

Sekiz sene evvel muztarip, ağ-
lıyan Istanhuldan kalbim sızlı-
7arak çıktım. Te4yi edenim yok· 
tıı. Sekis aene ıonra kalbim 
milaterih olarak, ~len ve daha 
rüzelleten htanbula ıelcllm. 

Bütün htanbulluların ruhu
ma heyecan veren ııcak muhab
betkiır aiu§ile karıılandım. Se· 
kiz aene heyeti içtimaiyemizi.o 
7enl dahil oldup devtin tarihi, 
ihtiva ettltt ihtil&llerle, ink.ılip· 
larla ve netlcelerlle u meıbu 
delildir. Seklı; senede milletimi
:ı.in aiyaal, içtimal, medeni inkl· 
taf 7olunda ıösterdiii kabiliyot 
ve liyakat derecesi yüksektir. 

Bu dereceyi her a-Wı daha 
, 7UUeltmek için çok dikkatle ve 

azimle çalııacaiız. Vatanın ima
rı, milletin refahı, daha çok 
gayret ve mesai taleb etmekte
dir. Hissiyatı ve vicdani tclikki· 
yah ilim ve fenle tenmiye ve 
terbiye ederek heyeti lçtimaiye
mizin hakiki huzur ve saadetine 
çalıpnak ulvi blr noktai nazar· 
dır. 

' 

Bu nokta! naıran sise, az.ls b
tanbul halkına, ıekis aene evve
line kadar i~inde yedi evliya 
kuvvetinde bir heyilll tasavvw: 

1 

etfüllmek btenilen bu aarayuı i· 
çlnde ıöylüyorwn. Yalnıa artık 
bu aaray, aillullthlaruı dcj'il, 
ıDi olmayan, hakikat olan mil

letin sarayıdır ve ben burada 
milletin blı: ferdi, bir miıafirl o
larak bulunmakla bahtiyaruu. 

lstanbulun becllt ıilzellikleri, 
lataobul halkının ıamhru nüvu
zltleri içinde ıeçirecetim ıUnlo· 
rin bende, 7enlden uııutulmu 
hatıralar bırakacatuıa, feyizli il· 
haınlar 1aratacatma ıilphem 
yoktur. Bunun için çok aevint
nlyorum. Bu aevinci bütün hal
ka iblii buyurmanızı rica eder 
ve heyeti Aliyenizi tekrar selam-
larım.,, 

1 
il 

il 
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MiLLETIN YASI 
Matem ve Teselli 

Dil§Illjiş ııan bir gül gibi topraklara cansız, 
Tarihi yolundan çeviren en yüce bir baş; 
Şimşekle vurulmuş gibi sarsıldık apansı7.. 
Hiç dinmiyecek gözden inip kalbe dolan yalJ. 
Sen gittin Atam bizde onulmaz yara açtın, 
Yurdun kanayan bağrına matem gülü saçtınt 
İnsanlığa göz yaşları döktürdü gurubun, 
Her kalbin içinde yer alan bir anıt oldun f 
Bir benzerini göremiyecektir beşeriyet, 
Faniler kıskandı seni ah ebediyet? 
Sen şimdi göklerde mukaddes ateş oldun, 
Göklerde zafer Tanrısına yerde eş oldun. 
Gam çekme I Asırlar anacak yadını her an, 
Ey matemi dünyayı saran en büyük insanJ 
Kabrinde büyüklük ebedi nur sa(acaktırI 
Türbende zafer renkli çiçekler açacaktır! 
Kalbler vuracak bil ki asırlarca seninle, 
Kabrinde kedersiz uyu artık güven inle! 
Rahat uyut Yurdunla adın yükselecektir 
Nurun yine zulmetleri yırtıp delecektir. 
Ülkün gibi dünyada aziz nimetimiz var. 
Öksüz değiliz çünkü büyük İsmPtimh var. 

M. Nuri Gencoıman 

* ÖLMEZ 
Olmeı: bize cennetlerin ufkundan inen ıea 
İnsanlar ölür Türklüğe Allah olan ölmeıı 
Batmaz o güneş her yanı birden ıece ıırsa 
Gel gençliği seyret yilretln bir nur arar11a 
TürkUm diyen artık bir akistir o gilneştoo 
Batrımdaki iman bir alevdir o ate§ten 
Yok çünkü o gün ondaki nur ayda güneşte 
On beş yıla ıığdırdm Atam yftz yılı işte 
Bir dağaın attlma:a yike daldan daha yilbek 
İsmin - Büytlk imıan - Ebediyen kalacak tek 
Bir kahbe öliim, yok seni mağ1Cip edemezdi 
Galip yine sensin şerefin yokluğu ezdi 
Ölsen bile, göçsen bile sussan ebediyen 
İsmin bize, yurdun bize ölmez bir hediyen 
Solmaz o beni:& yok o bakışlar yine mavi 
Oldun koca dahi yilce Tanrıle mil11avl 
Tarih olan ölmez hele bir fUl'd yaratan hl~ 
Mutlak onu kem sözle anan vana o bir piç 
Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses 
Lı.saıılar ölür Tlirklüie Allah olaıı ölmez 

* ATAMA! 
Olmtış ... Bu sl>z göklerde yıldırımlarla gezdi. 
Öldün demekki Atam! Kalbimiz firkat sez.dl 
Seni Atide bile görüyorduk hevesle .... 
Artık nasıl bağnnz; hangi kudretli seslo? 

İnanmıyor Tilrk kalbi, olacak mıydı, bu da! 
Senin tunçtan kollann metin 'fal'aydı yurda! 
Kısa yıllar içinde asırları yarattın! 
Dünleri ıilip bizden karanlıklara attın-

Tarkl Kıyamete kadar dursan ruhunda ıızm, 
Atamız gitti diye, sönmesin kalpte MJtız,, mJ 
Ufuklar sesleniyor bana matemle; "Vatani 
Tarihe bile sığmaz, aenin biricik Atan! .. ,, 

Edip Ayel 

Cemal Salim Pek 

* Kimdir O Giden ? ! 
Kimdir o giden bulerl aksüı bırakıp! 
Kimdir o Biden göklere nurlarla aklpl 

Gökler mi yıkıldı bir gün mü karardı! 
Ardında akan gözya~ımıx yurdwnu ıardı. 

Okaüz yüzü çökmOf vatanın her yerine. 
Bir kapkara gün Joğmada sandım göklerine! 

Ta can evi yanmış idi öksüz vatanın. 
Can verdi ölen yut'duma kudretli kanınl 

Nurunla o gün kapkara bir taıihi yaırtınr 
Milyonları, ınilyarlan hep ardına taktınJ 

Mağrur göri.lnen baılan birdenbire eğdin! 
Kalplerdeki tacınla bugün göklere değdinl 

ALI RIZA GENCAYDIN 

* EN BÜYÜK TÜRKE 
Alflıyorus hephnı. çırpuıan kalpler ıfbl 
Kederimhc çok büyük aıılmu Alpler ıibl 
GC>zlcr ateşU fakat vilcut stepler aibl 

Niçin gittin Atamız, bizi öksbz bırakıp 
Gittitio başka dünya 1enl istiap etmn 
Senin için atlayan ıençlltin yaşı bitmez 
Sensl:a ufuklar bile bize komJUluk etmez. 
Niçin aittin Atanın bizi öksü:a buakıp. 

Deniz karanlık artık gözlerin söndU diye 
GUnete rengi kaldı aa~lannın hediye 
Bakıyoruz her yere Jenden bir parça diye. 
N1çln ıf ttin Atamu: bid öksils bırakıp. 

Kanıyor k.alpleriml:1 en bftyOk adam için 
Niçin bırakıp clttln bizi baba.sn niçin. 
Yanıyor biltiin gençlik hicranla için için 
Ey en büyük Türk! Gitti.ıı. bizi öksüz bıralnp: 

Necla Tanen 

ULU MUZA 
Türktbı kahramanı.an, 

Yoktur aerı lfbl bO:rOk; 
Türld)-entn canısın: 

Ulu önder Atattı:dd 

Sen kurtardın bu yurdu, 
Ortada yokken ordu; 
Amıiıı bir devlet kurdu 

Ulu Önder Ata«lr1d 

TürkO dirilten senst.n. 
Göklere y{lkseltensln; 
Devrimler senin dersin 

Ulu Önder AtatQrkJ 

Şu eOmhurfyet kadar 
Yü~ a.rmıığıı.n mı varT 
O Türklükle hep yaşar 

Ulu Önder Atat0r1d 

ÖlümQn bizi buldu, 
Yaşımız dlnme:ı oldu, 
thkemJz Y11t1la doldu 

Ulu Önder Atatflrkt 

Söns(ln ma mavi gözler? 
Bitsin mi tatlı ~zler? 

Yürekler aenl a7.ler 
Ulu Önder Atatnrkf 

Öldün. fakat hep varsın. 
Ganüllerde yaşarsın, 
Aınrlan &$anın 

Ulu Önder AtatQrkf 

Nurlu tzfnde gibnek 
Boynumuza borç gereJr. 
A,nd içeriz severek 

Ulu Önder Atat1lrkl 

8. C. YALKUT 

* ATAM VE ÖLÜM 
On sekiz mllyonu 15ll'.sfiz bıraktı.
Çan kaya kartalı gitti OlOme. 
O ölüm haberi kalpleri yaktı. 
Ağladı bütün kalp hep küme kftme. 

Ey yüce komutan. ey müşfik babal
Ebedl yuvanda mfüıterih uyu. 
En yüksek kahraman mukaddes Ata'. 
Daima ulldir Atatürk ~ 

Bu bQyilk nrııtı deviren aıo.m, 
Bl7Jene verilen bu hQrlOk ınmezı 
Ey onu yolundan revtrerı. Mü.m, 
Ataırun kurdutıJ C'Omhurluk ölmed 

M. BeP,r Gültekin 

* ATAMA. 
Bir lltJendl bayrağım indirildi yarıya 
Bir muzllm ıOkllt çöktQ. o muht,eeem uran 
Masmavi temalar bile blr hamlede soldu. 
İşte o soluıtur ki bug(ln nıhlan boldu 

Öksüzlfililn acı11nı işte bugQn anladım 
Zalim ~ı Atamı ıen benim niçin aldın? 
Atasını kaybeden bizler hep kaldık öksfiz 
Meş'aleml:tdln llÖndün kalmadı hiç ıülen 

y{lz 

Senden aldığımız htzla biz acuna On saldık 
Senden vatan sevgisi, zafer dersleri aldık 
Açtı.ıtın yolda Kftrnek gençll~n andı olsun 
Uyu hem rahat uyu, ruhunda rahat bulsun. 

!atanbul ltız orta okulundan 
oONCEK T0ZEM iN 

* ATAMA 
öıaman pençeleri .ıı:15rOnOnce ilk: anda 
Aradık cemıılını dumanlı havalarda 
o kararan havalar birden acunu yaydi; 
Görmeseydik bu .-OnO felek bb:i alaydı. 

Ah mtımOn sannca dfinyanm her yt!'rlnl 
Her kalp dıışına vurdu içinin kederini 
Bütnn dünya bir oba getiremez eşini 
Şimdi her yer karanlık kaybetti gOnefinl. 

Bflıtn k1 kahpe felek, bu mmet bOr ltalacak 
Uzatmak latlyenJn elini koparaeak 
Yürllyecek bu millet tarihte yasasfyle 
Yaşıyacak her zaman, o ınu Ata!llyle. 

Haaan Duran Alp 

* ATAMA 
YnrQ:ren pnçllkUr Atam peflnde.. 
Şfmşeli andıran gOzel bakışın; 
Tesirin duruyor ıençlJk kalbinde.. 
oru olup ııolmadaıı duraydın Jopnl 

Önden:Hn acunda lnaanl7etıe 
YeıryüzO görmedi senin "lnL 
Kayboldun. gl5m0ldfin ebedlyeıte 
Duymuyor bu acun .a.zeı sestnU. 

Atamız buyurdu &ksth: bmlktm 
Varlığın kayboldu; eserin vardır 
Kısa bir zamanda uykuya T•ttuı 
Sevenler arkadan •lhyanlardır. 

Ey ım bııbamııı:. y(lce A tamtS 
'Nlrklfll(ln lı:ıılblndf' c11ı?hY11r1tk11D 

Dunnııdıın nrtı•or h~:vecanımız 

Türklük 7qadıkça yaşıvııt'Rk!'tn. 

E.MJ.I K.emol 

* YASIMIZ 
AtamJ.za, kaybettik hlıyQktQr yasımız, 
Bütün Türklük a,ltlıyorl. Kın?dı klınadımı.z. 
Matemimiz büyüktilr, eşsizdir aeunıa, 
Fakatl. Yaşıyacak kalblmi7.de AtıımıL. 

Nurettin r 
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ANKARA DA 

Yüksek Tahsil 
Gençliği Bir 
ihtifal Yaptı 

Zafer Abidesi önündeki bu toO-: 
lantıda on binlerce eenc and icti 

Ankara, 16 (A.A.) - Ankara yük" 
sek tahsil talebesi bugün öğiedeD 

11onra Ulus meydanındakı Zafer A
bidesi etrafında toplanarak Atstür· 
kün mukaddes hatırasını taziz eyle
mişler ve abideye çelenk koymuş .. 
lardır. 

İhtifale bir ağızdan okunan istik" 
!Al marşile başlanmış ve iki dakik' 
sükut edilmiştir. Müteakiben bir 
genç tarafından Atatürkun gençliğ_e 
hitabesi okunmuş ve onu yüksek ıı· 
raat enstitüsünden, hukuk faklte
slnden, Gazi Terbiye Enstitüsün " 
den, Tarih, Dil, Coğrafya fakülte .. 
sinden ve siyasal okuldan birer geıı 
cin hitabesi takip etmiştir. 

İhtifale meydanı dolduran on bili 
lerce genç halkın da iştlrakile and 
içilerek nihayet verilmiştir. 

Bll.§Vekil CelAl Bayar ve Vekllle
rimiz de ihtilal mahalline gelmişler 

ve toplantılann sonuna kadar hazır 
bulunmuşlardır. 

Gençler bundan aonra toplu ola
rak bankalar caddesini takiben Ye
ni~ehire giderek Orduevi karşısında 
kudsal Abideye ve güven anıtına 

çelenkler koymuşlardır. Gençlerin 
bu tezahüratına poli.! enstitüsü ~ 
koUejinfn muhtelif mııfian müme5-
sillerl de rştirak eylemekte idiler. 

'.Ankara Halkevinde 
Ankara, 16 (A.A.) - Bugün An

karada yüksek tahsil gençl iği büyük 
ve ebedi §elimiz Atatürkün hatıra

mn Ulu. meydanında yadettikten 
ıtanra bir heyet ~.nçlik kaynağı o
lan Ankara Halkevlne giderek baf" 
kandan An.kara geneliğin in Atalan 
için duyduklan büyük kederln b8. • 
tün yurttaşlara bildirilmesi için A· 
nadolu Ajajnsının tavassutunu dile
mi;,lerdir. 

Anadolu 'Ajansı, Ank8ra gen~U: 
ğlnin bu necip duygularını bütün 
yurttaşlara bildirir. 

tZMIRDE = 

lhtikc.1ra Karşı 

Mücadele Başhyor 
Izmir, (TAN) - lk.tısat Vekaleti 

iç ticaret umum müdürü Müın~ 
Rek ve Vekaletin hayat pahalılığı ile 
mücadele müdürü Şevket Süreyya, 
buradaki tetkiklerini bitirerek An
karaya dönmüşlerdir. 

Pazarlıksız satış kanununun tatbi~ 

kiyle beraber iz.mirde bazı mağaza 

ve dükkan sahiplerinin ihtikara sa~ 
tıklan, etiketleri eski satı§ fiyafin.. 
dan yüksek ya.zdıklan hakkında vu
ku- bulan şikayetler üzerinde durul
muş, buna mani olmak için belediye 
ile ticaret odası memurlarından m~ 
rekkep bir heyet kontrol teşkilatı 

vücude getirilmesine karar verilmit" 
tir. 

Bu teşekkül hayatı ucuzlatmak i

çin ne gibi tedbirler alınacağını •· 
raştırıp lazım gelen kararlan da ve
recek ve tatbik edecektir. 

* Izmlr, (TAN) - Hayır sever' 
tacirlerimizden Hilmi Koyuncu oğlu. 

elli yetim çocuğu giydirmiştir. 

KIZILCAHAMAMDA ı 

Mahrukat Yok 
Kızılcahamam, (TAN) - Hava 

birdenbire bozulmuş, ilk kar yağma· 
ğa başlamıştır. Barometre, sıfırın al
tında beşi göstermektedir. 

Kazamız, dehşetli bir mahrukat 

sıkıntısı ıçindedır. Dort tarafı ce,,.1JU 
ormanlarla ı;evrumış olan Kızılcahor 
mamda halk bir tarafa dursun. res
mi daırcler bıle hc n uz kı lı k yaıuı· 

caklarını . tedarık edcrnt'ın.ş t ır. 

Havaların bırdenbıre soğuması Vi! 

kaza orman idaresınce, cıvar koy lu
lerin satmak için kasabamıza odun 

getirmekten menedilmiş olmaları, 

halkı büsbütün endişeye düşürmuŞ

tür. Maamafih bu mahrukat derdine 

süratle çare bulunacağı herkesçe şup 
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r--Y'A N-,. 
Guandelilc Gazete 

--0-

TAN'ın hedefi: H•ber· 
de, fikirde, herıeyde 
temiz, dUrOat, aamlml 
oırnak, karlln guetesl 
olrnıya çalıımaktır. 

~nONE DEDELİ 
'I'ıırk· 
~ Ecnebi 

1 ~~~ Kr. 1 Sene 2800 Kr. 
400 ,, 6 Ay 1500 ., 
150 ., a Ay soo " 

•• ., l Ay 300 
~n " 
01 etı<'rarası P<>Sta fttır19dııntı dahil 
rtııyan 

bedeıı memlekeUer !çln abone 
'>.,. müddet sıraslyle 30 16 9. 
->,.1 lirad • • 
Ad ır. Abone bedeli peşindir· Ce:: değiştirmek 25 kuruştur. 
• 11 P için mektuplar ] O kunış-

t TlUl llftvctj lftzımdır. 

~--------------..... 
~"Ak Bank,, 
tt\Urulmak Üzere 

Ziraat ~ti Dört 
Senelik Bir Program 

Hazırladı 

Z raat v ~ . 
edeec~i heıı~knletı, kongrenin tetkik 
da hulun 1 başlı mahsuller arnsın
ll'lıza uy an toprak ve iklim şartları
'len sonr!un ziraat aletlerini teı-bft
~ileı bir' ~rınan çütliğinde beynel-

ııraat aletleri serJlisi acı-

Kaput Bezi 
Sarfiyatı 

Çoğalıyor 
--0---

fmalatın Arttırılması için 

Tedbir Alınacak 
Kaput bezi ithalatını azaltmış o -

lan Klering ve takas usulleri devam 
ettiğinden iç piyasamız bu vaziyet
ten istifade ederek fabrikalarımızın 
fazla mıktarda bez imal etmelerini 
temin etmişti. 

Yurdun bütün ihtiyaclarını kar -
şılayan fabrikalarm faaliyetine rağ -
men son zamanlarda köylü ve kasa -
halıların kaput bezine ihtiyaçları art 
mıstır. 

Bir Sene iki Ay 

Hapse Mahkum 

Olan Kadon 
Ağırccza mahkemesi dün, Kev -

ser isminde bir sahtc-knrlık suçlusu 
kadını bir sene iki ay hapis cezasına 
mahkum etmiştir 

Mahkeme kararından anlaşıldığı -

Yanhş Hüviyet Vermiş 

- Ben Bursadan çıkarken evden 

Bir Tahsildar 
Mahküm Oldu 

Dün Ağırceza mahkemesi, defter
ler ve makbuzlar üzerinde tahrifat 
yapmak suretile zimmetine para ge
çiren belediye tahsildarlarından Ra
if oğlu Saim hakkındaki duruşmayı 
bitirmiştir. 

Mahkeme suçu sabit gördüğü için 
Saime beş sene un ay hapis cezası 

vermiştir. 

lacaktır. Bu sergiye dünyanın bıı sa
hada en ileri memleketlerinin işti

raki temin edilecektir. Vekalet, kon
gre için dört binden fazla film ge
tirtmistir. 

TAN 

"Etrüsk,, te Bazı 
Tadilat Yapıldı 

-0--

Sürat Farkının Gemideki 
Kömür lzgaralarından 

ileri Geldiği Anlaşıhyor 

Tramvay 
Ve Tünel 
Şirketleri 

14 Yaşında Bir 
Anne Adliyede 

-<>-
Kucağında Taşıdığı Dokuz 

Ayhk Çocuğun 
Babasını istiyor 

Denizbank, Etrüsk vapurunun sü- Müddciumwnili:k, dün öğleden 

rati hakkında dün, şu izahatı ver - Karar Almak için Umumi sonra, yaşını tesbit ettirmek iizere 
Tabibiadillerc Çıfıtburgazda oturan miştir: 

Geminin Alm:ınyada iken yaptığı Heyetleri Toplanıyor Fatma isminde on dört yaşında bir 
sürati burada temin edememesinin ana göndermiştir. Kucağında 9 ay -
sı:fucpleri araştırılmış ve yapılan tet Tramvay ve Tünel sh-kctlerinin lık da nur topu gibi bir yavru taşı-
kikler neticesinde sürat farkının ız- devletçe satın alınması yolunda alii- yan bu mini mini ana, derdini şOyle 
garalardan ileri geldiği anlaşılmış - kadar şirketlere resmen tebligatta anlatmıştır: 

bulunulmuştur. Her iki şirket de hü- Ben anasız babasız ko"ylu" bir tır. Bu ızgaralar kömürlerimize uy - - • 
gun olan ızgaralarla tebdil edilmiş- kumetle yapılacak müzakereler hak- kızım. On dört yaşında ıdı.ın. Önüme 

t . kında karar almak üzere kanunuev- köyümüzün delikanlılarınöan benden ır. 

D . b k b.ld' d·v· g·· b" velin 19 uncu pazartesi günü heye- üç dört yaş büyük Kamil çıktı Gün-enız an ın ı ır ıgıne ore ı- · 
zim kömürlerimiz Etrüskün ızgara - ti umumiye toplantısı yapacakThar - lerce arkamdan yürüdü. Benim ço -

larında layıkı vechile yanmamıştır dır. . .. . . cuk saffctimdcn istifade etti. Beni 
ve bu ız~aralar Alman kömürlerine Aynı gun tasfıye halı.rıde bulunan evine aldı. "Seni kendıme kan ya -
göre yapılmıştır. Elektrik şirketi de bir. umum~ top- pacağım,, dedi, Dokuz ay sonra şu 

Bu defa ızgara~ar değiştirildiği i - lantı yapacak ve son bır senehk en- gördüğünüz yavruyu doğurdum. Bu 
çin bu mahzur ortadan kaldırılmış - vanter, bilanço ve kar ve zarar he- defa, Knmil bana dirsek çevirdi ve 
tır. saplan ile 1 temmuz 938 tarihincleki şimdi, "Çocuğunu istemem,, dıyor. 

----o tasfiye açılış bilançosunu tasdik ve İş böylece jandarmaya, müddei -
MUTEFERRlK : idare meclis:ni ibra edecektir. umumiye, müstantıka ve nihayet 

Kanser Haftası 
23 - 28 teşrinisani zarfında bütün 

dünyada yapılacak olan Kan.ser haf
tası memleketimızde de açılacaktır. 

Bu işle geçen sene kurulan kanser 
Enstitüsü meşgul olacak ve radyo -
mun keşfinin 40 mcı senesi dolayisi
le neşri vat venı l:ıc~ ktır 

Ga:d Bulvarı için 
istimlak 

.Belediye, Atatürk köprüsiinden 
Şehzadebaşına kadar uzanacak olan 
Gazi bulvarı üzerindeki istimlfıklan 

EKONOMİ: 

Deri Üzerinde iyi 

Satıılar Y apıllyor 
Dün piyasamızda yapak ve oğlak 

derisi üzerinde iyi satışlar olmuc;tur. 
Ilgın ve Polatlı yapaklarından 800 
balyada 800.000 kilo satılmış vP. ki
losu 52 - 53 kuruştan verilmiştir. Ka
rahisar yapaklarından dıı 1400 kilo 
luk bir parti kilosu 52 kuruştan ve
rHmiştir. Sovyet Rusya hesabına ol
duğu haber verilen büyük bir parti 

mahkemeye geldi. Anam babam, ö -
len bir büyük kardeşimin nüfus ka
ğıdını bana uydurmuşlar. yaşım yir
mi üç çıkıyor. Mahkeme, bu yüzden 
Kamile beraet karan verdi. Fakat, 
yaşım on dörttür. Son günlerde on 
beş yaşıma bastım. Yaşımı düıelte -
rek. beni sokakta bırakan KamilP. ce
za vermenizi ve çocuğuma baba yap
manızı istiyorum. 

Davacı anayı, tabibiadiller muaye 
ne etmişler ve on beşle on altı ynş a
rasında olduğuna karar vermişler -
dir. 

bir an evvel yapmağa karar vermiş-
oğlak derisinin satıldığı ve 50 bin de

tir. Atatürk köprüsü açılmadan ev-
rldcn ibaret olan bu satışta çifti 150 

vel bu büyük cadde üzerindeki is-

Fatma, raporile beraber miiddei
umumiliğe gönderilmiştir. Eğer yaŞ1 

on besten aşağı Clkarsa Kamil, kanu
na göre, Fatma üzerinde manevi bir 
cebir kullandığı için mahkum ol:ıcak
tır. 

timlfıklnr ve toprak tesvıyesi •kmal 
edilecektir. Cadde Atatürk köprüsile 
beraber yolculara açılacaktır. 

Gümri•r< Başmi!dürü 
Deği§iyor 

Gümrük başmüdürü Mustafa ı-..~u-

ri Anılın gümrük ve inhisarlar ve
kaleti teftiş heyeti reisliğine tayini 
teknrrür etmiştir. Yerine gümrük 
müdürlerinden Methinin get:rileceği 
söylenmektedir. 

MuaUim!cr Toplandılar 
Nazilli, <TAN) - 65 ilk mektep 

muallimi, ~ eylül ilk mektebinde top 
lanmışlar, ilk tedrisat' müfettişi İsa
mcttin Özeney munllimlere bir yıl
lık direktifler vermiş, 938-939 ders 
yılında şehir ve köy mekteplerinde 
alınması lfızım gelen tedbirlerden 
bahseylemiştir. 

Donanma Cemiyeti 

Piyangosu Çekildi 

. kurustan verildiği anlaşılmıştır. 

Bir Fransız Mütehassısının 
Tetkikleri 

Şehrimize gelen bir Fransız sana
yi mütehassısı. Türkiyeden ihraç edi
len sınai bitkilerden defne, somak, 
meyan köki.i ve meyan balı ile pala
mut meşesi hakkında tetkikler yap -
mağa başlamıştır. Mütehassıs, bu 
maddelerin hangi mıntakalardaro is
tihsal olunduğu ve senelik rekolte 

Fatma, dün, doktorlara şunları 

söylemiştir: 

- Anamın, babamın işlcdilfi su
çun günahını çeker, 15 yaşında iken 
23 yaşında görünürken, benden üç 
ya~ büyük olan Kamil bPnden kü
cük görünüyordu. İşte en çok buna 
yanıyorum. 

miktarlan hakkında da alakadar da-ıDENIZ VE LlMA·~DA: 
irelerden ma!Umat toplamıştır 

Tüccarlarımızın Alacakları Denizbank Hatlarında 
İtalyn ile yapılan son ticaret an-

laşması uzerine tüccarlarımızın ttaı- Kış Tarifesi 
yadan matlubu olan ve üç ml1yon 
kadar olan alacaklarının tediyesine 
başlanmıştı. Tüccarlanmız Merkez 
bankasına miiracaatla matluplannı 

almışlardır. İtalyanın geriye kalan 
borcu 1.263.200 liradır. 

Kabuklu Ceviz ve 
iç Ceviz 

Denizbank, Mudanya hattından 

başka, diğer htttlarda da yakında 
kış tarifesini tatbika başlayacaktrı. 

Bu arada Karadeniz, Mersin ve 
İzmir hattı postalarında tadilat ya -
pılacaktır. 

Torik, Palamut 
Tutuluyor 

Almanya piyasamızdan kabuklu Havalann bozulması üzerine to -
ve iç çeviz ile iç tatlı badem müba- rik ve palamut tutulmasına devam 
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KOTAHYADA: 

Halkevi, Kış 
Çalışmalarına 
Hazırlandı 
Kütahya, (TAN) - Halkevi, kış 

çalışmaları için zengin bir program 
hazırlamıştır. 

Vali Nazif Erginin, ev idare he
yeti ile komitelerinde çalışanları 

davetile yapılan içtimada hazırla -
nan programın esaslan şöyledir: 

Her hafta çarşamba geceleri kon
f erans ve konser verilecektir. Pazar
tesi geceleri köy, cumartesi gecele -
ri lise ve öğretmen gecesi olarak ay
rılmıştır. 

Köy gecelerinde alaturka, alafran
ga ve yerli saz heyetleri tarafından 
konserler verilecek, milli oyunlar 
oynanacaktır. 

Ayda en az bir defa temsil verile
cek, okuma - yazma dersaneleri, fran 
sızca, almanca, biçki - dikiş kursla
rı açılacaktır. Bu kurslar kiınunuev
velde başlıyacaktır. 

ViLAYETTE: 

Hayvan Sergileri için 

Yeni Tedbir Ahnıyor 
Ziraat Vekaleti İstanbul vilayeti 

mıntakasında kurulacak hayvan pa
nayırlarının daha esaslı bir şekilde ya 
pılması ve bundan böyle açılacak hay 
van sergileri ile birlikte köylünün is
tifadesini temin edecek surette ziraat 
mahsullerinden de sergiler kurulma
sını muvafık görmüştür. Alakadar 
makamlar. bu iş için ziraat memur ve 

muallimlerinden, kazalardan mal<l -
mat istemiştir. Gelecek malumata gö
re nerelerde ve hangi tarihlerde ser
giler açılacağı tesbit olunacaktır. 

POLİSTE 

ICalp Sektesinden 

Ölüm 
Pangaltıda oturan 47 yaşında Her 

man Frakyan evinin yanındaki ar
sada su borusu temizlerken kalp sek

tesinden düsüp ölmüş, defnine ruh -

sat verilmiştir. 

* Pctronun idaresindeki 765 nu
maralı hususi otomobil, Ergenekon 
caddesinden geçerken Haçiğe çarp -
mış, başından yaralamıştır. 

* Fındıklıda bir marangoz fabri
kasında çalışan Hayri sol elini maki
neye kaptırarak parmaklanndan ya
ralanmış, tedavi altına alınmıştır. 

edilmektedir. Son iki gün içinde ! -
talyaya balık götürmek üzere sekiz 
İtalyan vapuru ile Yunanistana ih
racat yapmak için on beş motörlü 
gemi limanımıza gelmiştir. 

* Türk gemi kurtarma şirketi Bü 
yükderc istasyonunda demirli bu -
lunan "Akbaş,, ve "Kilyos., isimli 
iki tahlisiye gemisini satılığa çıkar· 
mıştır. 

Donanma Cemiyeti ikramiyeli tah 
viliıtı piyangosunun 15 İkinciteşrin 
1938 günü yapılan 68 nci keşidesin
de ikramiye ve amorti isabet eden 
tahvil numaralarını gösterir cetvel
dir: 

yaa~na ba~amı~ı~ Kabuklu cevi~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 

Keşidede itfa olunan tertip numa
raları: 

2678, 2834, 3719. 5348, 5491, 5670, 
5816, 7712, 7779, 7802, 8799, 9670. 

İkramiye isabet eden numaralar: 
İkramiye TL Tertip No. Sıra No. 

1000 3719 64 
150 7779 26 

50 2834 6 
50 3719 88 
10 
10 
10 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 

3719 
3719 
7802 
5816 
7712 
7712 
5491 
5491 
7779 
3719 

46 
43 
11 
65 
49 
11 

5 
73 
90 
25 

Ba18daki tertiplerin hizalarında 

gösterilen sıra numaralarıpdan müte 
baki ayni tertiplerin diğer sıra numa 
ralarına ve 2678, 5348, 5670, 8799, 
9670 No. lı tertiplere kamilen amor
ti isabet etmiştir. 

]erin kilosu yüzde 10 - 15 çürüklü 
olarak 17 - 17.20 kurustan, iç çeviz
lerin kilosu 44 - 48 kuruştan, kabuk
suz tatlı iç bademlerin kilosu da yüz 
kurustan satılmıştır. 

1 TAKViM ve HAVA 1 

17 Te!rinisani 1938 
PERŞEMBE 

11 inci ay 

Arabi: 1357 

Ramazan: 24. 

Gün: 30 

Güneş: 6.49 - Oğle: 
İkindi: 14.34 - Akşam: 
Yatsı: 18.27 - İmsAk: 

Kasım: 10 

Rumi 1354 

tk!nciteşrtn 4 
11.58 
16.49 

5.06 

YURTTA HAVA V AZIYETI 
Yeşflk~y Meteoroloji istasyonundan alı

nan malOmata göre, hava, bugün yıldız Ka
radeniz kıyılarında çok bulutlu, mevzit 
yağışlı, Trakya, Kocaeli kısmen de Ege 
bölgesinde bulutlu, diğer bölgelerinde u
mumiyetle açık geçmiş, r07.gArlar Kara
deniz kıyılarında ve kısmen de Doğu A
nadoludo cenup ve diğer yerlerde ~mal 
istikametinde orta kuvvette. Ege kıyıl.mn
da kuvvetlice geçmiştir. 

Satıhk Keçi Derisi 
T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden : 
Bankamıza mcrhun olup Topanede Necntibcy caddesinde 416 No. 1u 

depomuzda bulunan derilerden birinci, ikinci, üçüncü nevilerden olmak 
üzere (25.000) ile (40.000) adet arasında keçi derisi 3202 No. lı kanu
nun 43 üncü maddesi hükümlerine tevfikan 22 - İkinciteşrin - 938 salı 
günü saat 14 de yukarda adresi yazılı depomuzda müzayede ile satıla
cağından taliplerin bankamıza yatıracakları (2.000) liralık pey akçesi 
makbuzlarile müzayede gününde mezkür depoda bulunacak olan sa
tış heyetine müracaatları ilan olu nur. 

Talipler şartnameyi Bankamızın Kredi servisinde ve satılacak olan 
derileri her gün saat 9,30 dan 17 ye kadar depoda görebilirler. (8432) 

Üniversite Rektörlüğünden : 
Tıp fakültesi adli tıp, göz ikinci hariciye, doğum ve kadın; kulnk bo

ğaz,, burun asistanlıkları açıktır. İstiyenlcrin fakülte dekanlığına mü-
racaatları. (8391) ~ "' ,.. w 

lstanbul Zeytinburnu Orman 
Koruma Talimgôhından : 

1 - Talimgah erlerinin yemeklerini pişirmek üzere aşçıya ihtiyaç 
vardır. 

2 - İsteklilerin hüviyet cüzdanı sıhhat raporu ve ehliyetname gibi 
vesikalarile birlikte talimgaha müracaatları. (8423} 

Devlet Demiryolları ve Limanları iŞletme -. U: idaresi ilanları 
İkramiye ve amorti bedelleri 22 

ıkinciteşrin 1938 tarihinden itibaren 
tediye edilecektir. Amorti bedeli be· 
her tahvil için bir Türk lirası ve 
yirmi kuruştur. 

Dün, fstabulda hava bulutlu geçmiş, 
rüıgAr şimali prkıdan saniyede 5 - 7 met
re hızla esmiştir. 

Saat 11 de hava tazyik! 767.7 mflfmet
re idi. Silhunet erı yüksek güneşte 45.5 
JOigede ıu w en d<lfilk ıu santio'U 
lı:aydedilmiftlr. 

Muhammen bedeli 1800 lira olan 100 ton çiment oaçık eklistme usu
lile 26/11/938 cumartesi günü saat 10 da Sirkecide 9. İşletme binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek isti yenlerin nizami vesikalarile °O 7.5 
nisbetinde teminatlarile komisyona müracaatları lazımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. (8302) 
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1 Levazım Amirliği Satın 
~ Alma tt:omisyonu ilanları 

Dikim evleri tc;ın 380 metre patis
ka 336 kilo ara ipliği 259 kilo parafin 
18 11 938 cuma günü saat 14,15 de 
Tophanede İst L V. amirliği satın al
ma Ko. da pazarlıkla alınacaktır. 

Her biri ayrı ayrı bayilerden alına • 
bileceğinderı iskklilerin belli saatte 
Ko. na gelmeleri. 1363) (8403) 

• 
150 adet büyük. 150 adet orta 

boyda maden kömürü sobasının 18-
11-938 cuma günü saat 14 de Top
hanede lst. Lv. amirliği. satın alma 
Ko da pazarlıkla eksiltmesi yapıla
caktır. İsteklilerin şartname ve nü
munelerini görmek ve pazarlığa iş

tirak etmek üzere Ko. na gelmeleri 
(368) (8436) 

* 40 bin metre kanaviçenin kapalı 
zarfla eksiltmesi 5-12-938 Pazar
tesi günü saat 15 te Tophanede Le
vazım amirliği satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
6000 lira, ilk teminatı 450 liradır. 

Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesi
kalarile beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komis
yona vermeleri. (372) (8478) 

* Harp Akademisi için 100 adet be

yaz lake karyola 29-11-938 salı 

TA N 17 - 11 - 938 

İNHiSARLAR U. MÜDÜRLüGü iLANLARI 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 'I 
5. 12. 938 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafia müdürlüğün

de Eksiltme komisyonu odasında l 4507.86) lira keşif bedelli Yeşilköy 

T~umWahh~~onuSft~şaab ~ıkek~ltmeyekoo~mu~~ •••••m•••••••••••••~•••••••••••••••••••-~ 
Mukavele, eksiltme. Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna- İşin Mahiyeti Keşil Bedeli % 1,5 tenunatı Şartname 

Bedeli meleri, proje keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat te:minat (339) liradır. 

İst:klilerin en az (2500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
r~lerınden_ a.lmış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden ek· 
sıltme tarıhınden (8) gün evvel alınmış, ehliyet ve 938 yılına ait Tica-
ret odası vesikalarile gelmeleri. (8461) 

ls.ta nbul Nafıa Müdürlüğünden : 
2. 12. 938 tarihli Pazartesi günü saat 16 da İstanbul Nafia müdürlü

ğünde eksiltme komisyonu odasın da (1465.45) lira keşif bedelli Istan
bul - Halkalı ziraat mektebinde yapılacak tamirat işleri açık eksilt· 
meye konulmu~tur. 

Mukavele, eksiltme: Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şartna
meleri, proje. keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak dairesinde 
görülecektir. 

Muvakkat teminat (110) liradır. 

İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair ida
relerinden almış olduklan vesikalara istinaden İstanbul Vilayetinden 
eksiltme tarıhinden (8) gün evvel alınmış ehliyet ve 938 yılına ait Ti
caret odası vesikalarile gelmeleri... (8462) 

Lr. Ku. 
İstanbul Başmüdürlüğü binasının 1185 65 

kaldınm tamiri işi 
Maltepe Enstitüsü memur evleri 831 27 

bahçe divarlariyle kaldırım yapıl-

ması işi 

Bahariye t~tün işleme evi iskele- 729 80 

L r. Ku. 
89 03 

62 34 

54 73 

Lr· Ku 
Pazarlık 14 

5 

Açık 15 

si inşaatı. 
1 - 9/ Xl/938 tarihinde ihale ecHlmiyen İstanbul Başmüdürlüğü kaldırım tamiri işi, Maltepe EnstltiJ: 

memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve merdivenli üç bahçe kapısiyle kaldırım yaptmlması iŞi P 
hariye tütiin işleme evine yeniden yaptırılacak iskele inşaatı hizalarında yazılı usullerle ayn ayn eltS 

meye konmuştur. 
Il - Keşif bedellerile muvakkat teminattan hizalarında gösterilmiştir. 1 

III - Eksiltme l/Xll/ 938 tarihine rasthyan Perşembe günü hızalannda yazılı saatlerde K3bata~3 
vazım ve mübayaat şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Kesif şartnamr ve projder yukarıda yazılı bedellerle hergün sözü geçen şubeden alınabilir· 
V - Maltepe Enstitiitii Dıvarlan ve Bahariye İşleme evi eksiltmelerine iştirak etmek istiyenlerin ~ 

sarlar umum müdürlüğü inşaat şubesinden fenni ehliyet vesikası almaları lazımdır. 
VI - İsteklilerin eksiltme icin tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralariyle birlikte Y~ 

da adı geçen komisyona gelmeleri ilan olunur. (8356) 

* Cinsi Miktan Muh:ımmen B. % 15 teminatı -, 
beheri tutan LL Kr. 

L . K. S. L. K. Türkiye Cümhuriyet ' Merkez Bankası 
12 - ikinciteşrin - 1938 Vaziyeti 

AK T 1 F 
KASA: 

Altın: SafJ kilogram 17.158.612 
BANKNOT 

UFAKLIK 

Dahildeki ~ıubablrler: 

Türt lirası 

24.134.960.471 
17.967.061.1 

1.143.532.24 

210.932.JI 

Lira Sermaye 

Dıtiyat Akçesi 
43.245.553.71 AdJ • e t evkalado 

HususJ 

PASi F. 

210.932.43 Tedavüldeki Baıılmotlar: 

Lira 
15.000.000.-

.. 712.234.J 
6.000.000.-1 8.712.234.11 

Bileğitaşı 96 adet 36.- 5.40 Pazarlık 14 
Tütün tozu 100 ton tıedeli 550 

Ambalaj mas. 700 . 
ı4Jf 187.50 Açık 

1250.-
tskarta ip 1958 kilo · 19. 12,5 374.46 56.16 ,. 14·!( 

Hariçteki Muhabirler : 
günü saat 15 te Tophanede Levazım Altın: Sat! kilogram 9.0!\4.814 12. 736.038.33 

Deruhde edilen enakı nakdıye 

Kanunun 6 - 8 inci maddeleri
ne tevfikarı ba.zıne tarafmdazı 

viki tediyat 

158.748.f>63.-

1 - Pıışabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bal<I 
50 santim kutrunda ve bir santim kalınlığında 56 adet bileğitaşı. I 
mir Tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak l J 
ton tütün tozu ve Üsküdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo ısl<9'1 
ip hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. , 

Amirliği satınalma komisyonunda Altına tahvili kabil Serbest 

pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1300 lira, teminatı 

195 liradır. Şartname ve nümunesi 

komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

kanuni vesikala.rile beraber belli sa-

atte komiSYona gelmeleri. 

(369) (8475) 

* Topçu Okulu için tele ranzalı 50 
adet karyola 29-11-938 salı günü 
saat 14,30 da Tophanede İstanbul 
Levazım amirliği satınalma komis
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yapı
lacaktır. Tahmin bedeli 650 lira, te
minatı 97 lira 50 kuruştur. Şartna -
mesi komisyonda görülür. İsteklile
rin belli saatte komisyona gelmeleri 

(370) (8476) 

* 250 adet keçe belleme, ~ gebre, 

dövi2!ler 
Diier dövizler •e Borçla ldi
rinı bakıyeleri 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nakdi~ 
kartılıtı 

Kanunun 6 - 8 lncl maddele
rine tevfikan ba.zıne tacafmdaD 
dti tediyat 

Senedat Cihda.nı: 

HAZiNE BONOLARI 
TICARl SE NEDAT 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

(Deruhde edilen evrakı nü 
A - ( diyerun ltarşılıtı P:sham •e 

(Tahvtllt(itibarl kıymetle) 
B - Serbest esham •e tabvilit 

A vaosıar: 

Hazineye kısa vide fle 
Altın •e Dovız ıi.zerı.ne 

Tabvillt flzerine 

H1ssedartar ı 

Muhtell1J! 

2.966.91 

13.908.297.94 26.647 .303.18 

158.748.563.-

Deruhde edllen evrakı nakdiye 
balı:iyeıu 

Kartdığı tamamen a ltm olarak 
illveten tedavüle •uedilen 

Reeskoni mukabili UAveten teda.. 
vazed. 

15.137.602.-

143.610.961.-

19.000.000.-

15.137.602.- l43.6l0.9&l.- Türk Lirası Mevdnatı: 
34.000.000.- 196.610.961.-

15.785.779.59 

78.454 !'i27.14 

39.497.!127.38 
6. 767 .055.05 

4.229.000.-
244.402 381 

9.071.719.91 

Döv:b taahhüdatı: 

Altma tahvili lı:abil döYlzler 
78.454.527.14 Diğer dövizler ve alacaklı kH

nnı bakiyeleri 

46.264.982.43 

13.54!'i .l22.29 

4.500.000.-

14.219.868.77 

370.699.250.95 

Muhtelif • 

3.336.70 

41 .857.286.()J 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren 
Iskonto haddi o/0 4 altın üzerine avans % 3 

41..860.1322.78 
1 

92.729.653.471 

370.699.250.95 

400 büyük ve küçük kıl yem torba
sı, 400 kıl kolan, 150 kayış yular 
~ğı. 100 ip yular sapı, 600 pay
bent, 300 ip yular başlığı 29-11-
938 salı günü saat 14 de Tophanede 
Levazım Amirliği satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Tahmin bede
ll 1766 lira, ilk teminatı 132 lira 45 ---------------------------------------, kuruştur. Şartnamesi ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
kanuni vesikalarile beraber belli sa
atte komisvona gelmeleri 

(371) (8477) 

• 
Olçme alayında mevcut 1200 adet 

Bayramda yalnız 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

KIZI LA Y GAZETESi 
Çıkacaktır. 
•••••••••••••••••••••••• 

boş benzin tenekesi 30-11-938 çar 
~mba günü saat 14 de Tophanede 
Levazım .imirliği satınalına kom.is _ 
yonunda pazarlıkla artırması yapı -
lacaktır. Tahmin bedeli 180 lira, te
minatı 27 liradır. Tenekeler Davut
paşada Ölçme alayında görülebilir. 

İsteklilerin beJli saatte komisyona llCinlarınızı ver mekle hem kend·ın·ıze' ve hem 
gelmeleri. (373) (8479) 

* de Kızdaya yardım etmiş olacaksınız. 
Nakllye Okulunda mevcut 2500 a-

det boş benzin tenekesi 30-11_ 938 Müracaat yeri: lstanbulda, Postahane ka rıısrnda Kızllay 
çarşamba günü saat 14 de Tophane- satı§ bürosu. Tel. 22653 
d~ Levazım amirliği satınalma ko -'••••--ntstanbulda, Postahane arkumda llincılrk Şirketi. Tel: 20094-954• - • •••• 
rnısyonunda pazarlıkla artırması ya-
pıla~aktır. Tahmin bedeli 225 lira, 
temınatı 33 lira 75 kuruştur. Tene- ,-••••••••••••••••••••••111!1•••••••••••••••••••11t. 
k :

1
<:.r 

0
.r?aniycde Nakliye okulunda K u GEL F ı• ş ER 

goru~ebılır. İsteklilerin belli saatte 
komısyona gelmelcrL (374) (8480) 

Askeri T•bblye*Okuıunda mevcut B İL YAL 1 
4891 adet kitapla 8 çuval içinde mev 

cut kitap .. p~rca!arı 30- 11- 938 çar- YATAKLAR 
şamb'l !!unu saat 14 30 da, Tophane~ 

Le-v ım aın r lı • sutınalma ko . Dünyanın tanmmıf en iyi nılmanlandır. 
Ve emsalinden daha ucuzdurlar. 
Toptan ve perakende satıı yeri: 

11 - Muhammen bedelleri.le % 15 teminatlan hizalarında göste~ 
miştir. 

III - Attırma 28-XJ-938 tarihine rastlıyan pazartesi günil bf 
nnda yazıh saatlerde Kabataşıa levazım ve mübayaat şubesinde ına 
şekkil komisyonda yapılacaktır. 

iV - Bileğitaşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145 + stS 
1958 kilo ip nümunesi Üsküdar depolar grupunda görülebihr. 

.v - İstekl~le~ 8:1'1hrma için tayin edilen gün ve saatlerde % t5 .. rı 
mınat paralarile bırlikta yukanda adı geçen komisyona gelmeleri 1>' 
olunur. (8247) 

* 1 - İdaremizin Samsun fabrikası için şartnamesinde yazılı eb',d 
evsafta olmak üzere 1000 metre mik'abı kereste pazarlık usuliyle fi 
alınacaktır. 

Il - Muhammen bedeli beher M 3ı 37 .50 lira ve muvakkat teJJl 
tı 2812.50 liradır. 

III - Eksiltme 18/Xl/ 938 tarihine raslıyan Cuma günü saat ı4 
da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyon~ 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde sözü geçen şu~ 
alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık icin tayin edilen gün ve saatte % 7.5 ~ 
me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komısyona gelmeleri ilan 1 
nur. (8328) 

Cinsi * Muhammen B. 
behe ri tutan 

Lr. K. Lr. K. 

%7,5 teminab et<I 
m~ 

lira 1.turuş şekli ::!; 
Beyaz toz yaldız 100 kilo 2,80 280,- 21.- pazarlık 14 
Sünger kağıdı 15000 adet -, 8 1200.- 90.- açık 14,,0 

1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme şartnaıne ~ 
nümuneleri mucibmce hizalarında yazılı usullerle ayn ayn satın 1 
nacaktır. ı I· 

II - Muhammen bedellerile muvakkat temmatlan hizalarında t' 
terilmiştir. 

III - Eksiltme 7-XII-938 tarihine rastlıyan çarşamba günü ııil 
larında yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve m übayaat şubesi.ndl 
alım komisyonunda yapılacaktrr. 

iV - Şartnameler paras1z olarak her gün sözü geçen şubeden .ıJ1I 
bileceği nümunelerde görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saat lerde " 1) 
güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelıneıJ 
ilan olunur. (8485) . ~ 

) • • ' ' • I ' - • "' \ \ J ~~~ _...._ ~ ~ ~~~ ~ .__JjjLJfü 2 

KIŞ GELiYOR ••• 
Ufak bir üıütme b84mıza büyük bir hastaldi çıkarabilir· 

Bunun için derhal bir 

A L 1 N z 
Nezle • Grip • Baı • Dit ve Romatizma 

icabında Günde 3 Kaşe Alınabilir 
"'f aklitlerinden sakınınız ve DTarla SEF ALIN isteyiniz. 

1 lik ve 12 lik ambalajı vardır. .411111 

un 'l paz rlıkla satılacaktır 

J n t hmın bedelı 50 lira temi
nntı yedi buçuk liradır. İsteklilerin 
belli saatte kom syona gelmeleri. 

(375) (8481) --0 
Y cııvrunun gürbüz, tombul, saölam,,neseli olmasını istersen Fosfatin Necati yedir. Bahçekapı Salih Necati 

T A Ş Ç J O G L U Galata, V ~yvoda caddesi No. 84 
Karakoy palas kartıımda o••• OSMAN 



.. 

HASAN· FARE 
ZEHIRI iLE OLDORONOZ 

!eti P.tacun ft bufday felklinde olup bGy{ik Ye lriiçük her nevi Fa~ 
'~derhal aldUrür. Teairi kat'tdir. Fareler kokmaz. 

Ilı :Ulday nevilerini terpmelidlr. Macun olanlanru yallı biT ek
k e e •e herhazıai bir ııdaya IÜrerek farelerin bulunduiu yerlere 
0111a&lıdır. 

HASTALIK, ÖLÜM ve 
Pislik Getiren Fareleri 

11 

.-------------------Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

1 - Gölcükte bulunan Deniz Fab
rlkalan ağaç işleri kısmında çalış -
mak üzere bir ustaba§ıya ihtiyaç var 
dır. 

2 - Taliplerin şeraiti C5ğrenmek 
üzere Kasımpaşada bulunan Komis
yona müracaattan. (8424) 

* 
1 - Tahmin edilen bedeli (700) 

Ura olan 2000 kilo elvan üstüpü 
3-12-938 tarihine rastlıyan cu
martesi günil saat 11,30 da açık ekı
slltme usullle alınnMlk üzere müna
kasaya konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı (52) lira 
50 ·lrunıştur. Şartnamesi komisyon -
dan her gün parasız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunda yllllı vesikalarla birlikte ve 
belli giin ve saatte Kasımpaşada bu
lunan komisyona müracaatlan. 8458 

OSMANLI BANKASI 

1 L ..\ N 

Ulu Onder ATATORX'tbı ceneze 
töreni ve büyQk mlllt matem dolayı
.ne Osmanlı Bankasının Galata, Ye-

Kutu ı o tıd 25 Bulday ve macun Dtisi 30 Kr nicami ve Beyoğlundaki gifelerl 19 
m.ial1 bir arada büyük • Sonteşrlıı Cumartem n 21 Sontet-

_____________ -----·------------------------------------·--------"':.Pazartesi günleri kapah olacak· 

KORTiNC 
SiZi AHENwLE SARAR. 

~ rtıhfmak hmtlnt artmr, blın, erkek idrar sorluklarnn, 
bo~ hni bellotuklutunu., m..aıae lltU.abım bel atnaını, 91k •ık idrar 
~ ._ bosarkea :ranmak halletlnl siderlr. Bol idrar temln eder. S.. 

... t Veklletinlıa nalaaatım halsdlr. Der eeaaaede bulwım. 

l>btıtA~ RELMOBLO, tanruam temldlyeıek ma.tlettfm. 

Oül\1&ftın methW' fekerciıi • - - - ---

ALI MUHiTTiN 
H ACI BEKiR 
Pazar Günleri Mağazalan Açık+.r. 

\ ,......_ .. •.atan .. bw .. ·. Be .. 10~1.1a.·.Karak .... a1 .. · .Kad .. •.a.' .... .1 

' 

OYALAlit 

Bu mevsimin K A D 1 N 
MUŞAMBALAR! gelecek 
mevsime ki ima malıdır. 
Bu, BAKER MACAZA • 
LARININ kat1 karandır. 
Binaen.aleyh stokun ftrdl
ll tmklll dairellnde her 
19rden iyi 19ralt ve ucua 
flatlarla 1&tmala devam 
edeceliJ. 

\ 
\ 

, 

• NEZLE • BAŞ ve DIŞ 
ACRILARI • SOOUK ALGINLIK, 
LARI - NEVRAUl - KIRIKLIK 

KIRGINLIK • BOTUN ACRILARA 
Ye 

GRIP ' e 
Kartı yerine çare 

B i R K A JE 

Harici Askeri J 
Kıtaat tıanıan ----Hadımkoyünde bulunan bir adet 

mutfak ocağının maden kömilıiine 

göre tamir ve tadili pazarlıkla yap
tınlacaktır. Tadiline lüzumu olan 
malzemenin cins ve mlkdannı göste
rir cetvel latanbul Levazım lmirll -
ğinde ve Hadımköy Satmalma Ko
misyonunda mevcuttur. Arzu eden -
ler 16rebllirler. Muh•mmen fiyatı 
557 liradır. Talip olanlann 21-11-
938 puarte.t filnO nat 13 te Hadım
köy aatmalma komisyonuna müraca_______________________ _. atlan. (647) {8474) 

Her türlü yanıkları, kan çıbanları, traı yaraları, 
meme iltihapları ve çatlakları, Koltuk altı çıban· 
lan, dolama, akneler, çocukların ve büyüklerin 

her türlü DERi ILTIHABLARINI 

En Çabuk ve En Emin Bir 
Surette Tedavi Eder 

l!ll;l:IE 
Bir gQzeIHk kremi değil, bir çok fennt araştırmalardan sonra mü

ıehass~lar tarafından istihzar edilmiş sı.hhl ve 

ZA Y1 - İstanbul lthalAt GilmrD
ğünden 9. 5. 938 tarih ve 55398 No. 
lu beyannameye ait almıf oldufum 
294404 No. lu depozito makbuzunu 

zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hOkmü yoktur. 

BODOS N1KOLAD1S İstanbul, 
Asmaaltı Volto Han. 

1 L ..\ N 
Sirkecide Muradiye caddesinde lT 

- 19 numaralı Halep oteli ve kah
vesinde mevcut blltlmum enayı. 

İstanbul dördüncO. noterliğince mu • 

saddak Rnetle İrfan Ekmekçi oğlun 

dan tamamen satın aldım. Mevcut o
tel ve kahve eşyası üzerinde hak id

dia edenler varsa ilAn tarihinden iti· 
faydalı bir cilt merhemidir. 

baren on be§ gün zarfında müracaat a lan lli.n olunur. 

Samsun Valiliğinden : 
Açık eksiltmeye konulan iş: "MUkavelesi feshedilm!ş olan Samsun -

Bafra yolunun 0+658-33+ 000 kilometresi arasındaki şosenin esaslı 
tamiri ile on adet bir metrelik ve bir adet üc metrelik menfez ve 2+ l37-
2+349 ldlometrelerl arasında varyant inşaatının muteahhit tarafından 

ifa edilmemif lmmıdır. 
1 - Kefil bedelleri "136.764" Ura "94" kuru~. 
2 - Muvakkat teminat "8.088" lira "25" kurustur. 

3 - İhale 1 Birinciklnun birinci Pe~be günil saat "16" da VUAyet 

Daimi Encümeninde "2490" numarah kanunun "51" inci maddesinin "l" 

inci fıkrası gereğince açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

4 - Bu ite ait evraklar fWılardır: 
A - Ketifnameler 

B- Eksiltme ,.rtnamesl 

C - Fenni ~rtnameler 
D - Huaust fa,ftn&D)e 

ıı: - Projeler 

:r - Mukavele projesi 

G - Bayındırlık lfleri genel şartnameet 

5 - Eksiltmeye girebilmek için cari aene içinde Ticaret Ôt!amndı ka

yıt11 bulundutun~ dair vesika lle bundan evvel bir defada yüz bin lı:-alık 
İ.f yapmış oldufuna ait ve.ika ibrazı şarttır. Bu hmustaki t:ılimat ((ere

ğin~ ehliyet vesikasının ıhale tarihinden aeki% gün evvel Sam.sun Vill 
yetıne müracaatla istihsah lAzımdır 

e - thalf' "2490" sayılı kanun hükümlerme göredir. 

'I - lstekliler bu ife alt evrakı lek.b Ura on bir kunıe bedel mukabi

llııde Ankara, İstanbul ve İzmir Vlllyetleri Nafıa MüdürlUlderinden ala-
bileceklerdir. "8229" 

Galatasaray Llıesl Direktörlüğünden : 
İkinci tabit amanı ı tık.kanun 938 dir. Taksitlerin vaktinde yab

nlması lüzumu ilAıı olunur. (8447) 

Satan: İrfan Ekme.kçtoğlu - Satın 
alan: Cemal 

Suvare Tehiri 
Bay ve Bayan Fahir lpekçl ve Ba

yan Hayriye Punar evltıtlarının izdi

vacı münasebetile Scrkldoryanda 

verilecek ıuvarenin Milll matem do

layuile tehir edildiğini muhterem 
davetlileri.ne llln ederler. 

iLAN: İstanbul Maarü müdürlü

ğünden almı§ olduğun\ 336 tarih ve 

150/45 numaralı hakkı telif ilmüha

berini kaybettim. Yenisini alacağım

dan bilkmü yoktur. Zcld Duygulu. 

Sahibi- Halil Liltfi Dörduncü, Gaze

tecilik ve Neşriyat T. L. Ş.. umumi 

nepiyatı idare eden: M. Rasim Oz-
gen; basıldığı yer TAN Matbaası 



r Perşembe 

17 
İKİNCİ TEŞRİN 

1938 

T A N E y t 
İstanbul. Ankara Caddesi 102 

TELGRAF : TAN, İSTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 

DÖRDÜNCÜ YIL - No. 1186 

KURUŞ 

\ 

GÜNLÜK SiYASİ HALK GAZETESi 

PEYAMİ SAFA 

Türk lnkllabına Bakışlar 
Türk İnkılabını hazırlıyan sebeplerve inkılabı.mısDl 

içtimai ve felsefi tetkik ve tahlili 
Fiyatı: 100 Kuruş 

KANAAT KİTABEVİ 

Milli Matemden Hazin Levhalar 

Alta me§' ale ve ~e!c:;~ierıe sevrili mukaddes tabutun yul< arıdan görünÜJÜ 

.. 


