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Bütün ·~İhan Türk milletinin matemine iştirak ediyor 
Büyük Millet Meclisinde tarihi toplantı 

• 
İsnıet lnönü dün ittif la ve 

şiarla Comhurreisi seçildi 
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ün naaş 1 arı başında 

Reisicümhur'un 

reıekkürleri 
Ankara, ıı a.a. - Tazi1:e telgrafla

·~ihap münasebetıyle temen-
rrrıa ve ı... R 

·ı i ihtiva eden telgraflara karşı e-
m er . - t . . -mhur /nönü kendı teessur ve e
ısıcıı 
şekkürlerini bildirmiye Anadolu A· 
jansrnı tavsit buyurmuşlardır. 
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2 incide : Baıyazrmız - Necmettin 
Sadak'rn • Hasan Ali Yü • 
cel'in, Burhan Belge'nin 
Nurettin Artam'rn, Yaı;ar 
Nabi'nin yazıları. 

3 üncüde: A. ş. Esmerin, Hasan Re
ı;it Tankut'un, Fazıl Ah • 
ınet tnaç'rn yazılan. 

,,_ - -de· Atatürk'ün resimleri, Fah-.,. uncu • . . ri Ecvıt'ın yazısı. 

5 incide : Nasuhi Bayd~.r'ın .. Y.azısı, 
Behçet Kemal ın oıırı. 

5 ıncrda : Kımutay'rn ~ünkü. tarihi 
toplantısına aıt resımler. 

7 • cide : Cümhurreiıimiz İsmet t . 
ın nönü'nün hayatı ve eserle· 

Büyük üniforma giymiş 
subaylar nöbet bekliyor 
İstanbul, 11 a.a. - Dolmabahçe Sarayında, dün sabah saat on

danbcri Atatürk'ün naaşları başında büyük üniformaları giymit 
subaylar ihtiram nöbeti beklemektedir . 

Öğrendiğimize göre, Atatüık'-ı 
ün cenazesi için Yugoslavya, 
Romanya ve Yuna.nistan'dan bi
rer askeri kıta geleceği gibi ay
rıca birer heyet de aynı merasi
me iştirak edecektir. 
Alınan malümat. diğer bir çok 

ıaraı mı elan da heyet ızam ofu -
nacağı merkezindedir. 

lııgiltere Kıralı kendisini 
§alısun temsil ettirecek 

Londra, 11 a.a. - İngiltere kıralı 
kendisini Atatürk'ün cenaze mera -
siminde şahsen temsil ettirecektir. 

Bu suretle ilk defa olarak bir dev
let reisine bir hükümdar gibi mua • 
mele edilmiş olmaktadır. 

A t<ttii rk' iin hemşirelerinin 
teşclikiirii 

Meclis'te 
Mebuslar Atatürk 

ı,ın 5 dakika 
sükut elliler 

Bu müddet zarfında 
sade hınçk1rık 
işitiliyordu 

ri. 
Cümhurreisimi~ lnönii rıutuklarını tJÖylüyor 

~nkara, 11 a.a. - Atatürk hefl'şi • 
resı Makbule Boysan ile zevci, dahil 
ve hariçten büyük felaketin taziyesi 
Hıt!u!1da bulun_an z~vata, yarai: kalp
lerının teşekkurlcrınin iblağtna A • 
nadolu Ajansının tavassutunu rica 
etmişlerdir. 

Kaybımrzın elemini millet halinde 
ka!b~~izde. ~hediyen yaşatacağımrz 
B_Uyuk Şefımız Atatürk'ün yerine ye
nı cumhurrcisimizi seçmek üzere Ka-

Süre ki i alkışlar arasında 

lnönü yemin etti, 
sonra çok heyecanı 

bir nutuk söyledi 
, '6 .. oot ·z ı 'de yaptığı ilk celsede, .148 reyle 

g mutny ın ulfun s I I 
na . ·taki ·le Ciimhur Reisliğine seçilen smct n-
mevcudun ııtı y • • .... •r.. • l d ·n ve .. •[ 1. · 12 10 da akdettıgı Jtancı ce se e yenıı .. .. Büyuk ,, ec ısın • • • 

onu: l . u sö ... leri si>)·lt•mı~lerdrr: • 
tıtmış er ve ş "" ~ 

''-Reisicümhur sıfatiyle cümhuriyetin kanur-

hakimiyeti milliye esaslarına riayet •e 
far1no ve . 

1 
.. dafaa Türk milletinin saadetine sı-

bun ar1 mu ' 
e ve bütün kuvetimle sarfı mesai, Ti1rk 

dıkan hrk . k r 'd 
Devletine teveccüh edecek her te ı ~y~ ~ma ı Şı -

T··rkiye'nin şan ve şerefrnr vıkaye ve 
detle men, u . . . 
. ,. deruhte ettiğim vaxıfenın ıcabatrna h4srı 
ılaya ve [Sonu 3 üncü sayfada] 

(Sonu 8 inci say! ada) 

BÜTÜN DÜNYA 
BÜYÜK YASIMIZI 

PAYLA~IYOR 

Büyük adamın ölümü 
dünya için rcayıptır 

Anayasa mucibince kabine istifa elti 

Kabine tekrar B. CelAI Bay arın 
reisliğinde teşekkül etmiştir 

Bütün Jünya, bütün Türkiye ile 
Kabinede üç vekôlette 

beraber Atatürk' ün ölümünün mate- '..J e g'"" 1• ş 1• k ı ı• k va r'd 
1 
r mini tutmaktadır. Her taraftan alı- U 

nan haberler, bütün dünya gazete -
lerinin Büyük Şef için U%Ult makale- A k 1 1 R • 
ler nefrettiğini bildirmektedir. Bu n ara, a .a. - eısicümliur intihabını müteakip B kil 
makaleleri ajana bugün bize vere· Celal Bayar Te§kilitı Esasiye Ka·rtunu mucibince h .. k.. ~~e · 
cek ve biz de yarınki aayımız;Ja hep- fasını Reisicümhur İsmet lnönü'ye takdim etmiştir.u umetın ıstı • 
aini aymm ne,,.edeceği.z. Bugün Reisicümhur İcra Vekillerinin -·-------------

(Sonu 8. inci sayfada) vazifelerinde vekaleten devam 
etmelerini rica ederek yeni hü _ 
kümetin teşkilini tekrar Celal 
Bayar'a tevdi etmiştir. 

Yeni kabine 

Mareşal Fevzi 

Çakmak'ın teşekkürü 
Ankara, 11 a .• a - Yeni kabineyi 

Ankara, 11 a.a. - Genel Kurmay teşkile memur edilmiş olan Celal Ba
Başkanr Fevzi Çakmak, Büyük Ata- yar teşkil ettiği kabineyı· R · · ·· 
- k'- ı ~ b · • eısıcum-tur un ve atı munase etıyle her ttı· .. ., . . . 
it 1 kt Oldug-u ta . 

1 1 
hur İsmet lnonli nlin tasvıbıne ar • 

ra an a ma a zıye te gra . . . . .. . 
ve yazrlarrna teşekkür/erinin iblfiğına zeylemıştır. Reısıcumhur, lıstcyi tas-

Anadolu Ajansını tavsit etmiilerdir. (Sonu J. üncü sayfada) 

BÜTÜN TÜRKİYE 
AÖLIYOR 

Yurdun hor tarafmdan gelen haber
ler, büyiik kayrbm herkesi nasıl can 
e'Vinden vurduğwıu göstenn ktedir. 
Bütün Türkiye'de çok ağır bir ma • 
tem ha'Vası emıektedir. Herk , bü
yük küçük bütün türkler kan ağlıyor. 
Bu hususta gelen haberlerimiz 5 in • 
ci sayfadadır. 



ikinci 
F.R.ATAY 

Cümhurreisi lnönü Devlet Reisi 
Dün de herkesin hükmü bu 

idi: Hiç ~ir milli acı bu kadar 
derin ve 1&111imi olmamııtır. 
Fakat kimsenin gözyaşında bir 
tek yeiı damlası yoktu: Türk 
milletinin ceaaret ve iymanı 
tamdır; karar ve irade kuveti 
yerindedir. Aıil ve er milletin 
büyüklüğü, bütün vasıfları ile, 
bir daha, ve en çetin imtihanda, 
Atatürk'ün anladığı ve sevdiği 
gibi ıeçiyor. 

mukavemetlerle mücadele ede -
rek; memleketin maddi bitgin • 
liğini tedavi eyleyerek, yeni bir 
inşa ve refah devrinin mesut im
kanlarını temin etmek lazımdı. 
~b:t~rk. gibi bir Şef, türk mille. 
tı gıbı bır millet ve lnönü gibi bir 
ideal, İrade ve hizmet adamı 
cümhuriyeti~ on beş inci yılında 
bizi şu içinde yaşadığımız Tür • 
kiye'ye kavuşturnıutlardır. 

lnönfrnün nutkundan ıu fık -
raları istinaah edelim·: Atatürk'· 
ün hatıraıına en büyük hürmet 
delili, onun eserini tamamlamak 
ve ilerletmek ve eminleştirmek, 
olduğunu bilenler, yeni Cümhur
reisinin, milli vicdandan akse • 
den bu· hükümlerinde ve onların 
kudretli if adeıinde teselli bula
caklardır : 

iSMET 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

""'illet ihtilalinin kıyamet günlerin
de başlıyan acı tatlı bin bir hadise ile 
dolu teşrii hayatında böyle elemli 
bir gün yaşamamııtır. 

Yalnız Türkiye Millet Meclisi 
değil, tarihte hiç bir meclis bu 
derece büyük, milll matem habe
rinin aaclmesi altında böyle ağlama
mıştır. Atatürk'ün kurduğu Millet 
Meclisi, Atatürk'ten yetim kalan 
türk milletinin dayanılmaz hazin ıs
tırabına, dün, tam ve asli bir timsal 
oldu. 

INONO 
Necmettin SADAK 

milletinin güzel talihi eseri olarak, 
siperlerde ve cephelerde daima Ata
türk 'ün yanında nefsini vatan mü
dafasına vakfeden ismet İnönü, A
nadolu ihtilalinden doğan yeni türk 
devletinin kuruluşunda, tanzimin
de ve yükseJişinde Büyük Şefin ilk 
ve birinci yardımcısı olmuştur. 1-
nönleri, garp cepheleri, Mudanya 
mütarekesi, Lozan konferansı, on
dört yıllık cümhuriyet tarihi bu bü
yük adamın vatan hizmetinde adım 
adım muvaffakiyetle yükselişinin 

Şeeniyetleri olduklan gibi teabit 1 naad Atatürk'le lnönü'nü devanı' 
etmekte insanlardan çok daha ob- den eserin içinde tekrar birlef~ 
jektif ve hafızalardan daha daya- mekten çekinmemişse, türk mi~, 
nıklı olan fotoğraflara bakacak o- de Enbüyüğünün arkasından 11111'! 

lursak, Atatürk'le İsmet İnönü'nü tek adam gibi ağlamıı ve O "nun, 
bu dasitanın başından itibaren hep yakın dava arkadaıı İnönü'nü~ 
beraber görürüz. dan boş kalan devlet reisi y . 

B b. hbet d l l d seçmekte, ne tereddüt ne de en c azan ır so e a mış ar ır, b" . k .. · · 
b b. · · · ha d ır rey ın ısamı gostermıştır. azan ır geçıt resmının şın a, 
hazan bir açılış töreninden dönmek- Demek ki, ~üçük ~e ~ek es~i~"
tedirler. Küçük ve pek eskileri ol- oldukça acemıce çekılmıı fotognı- ı 
dukça acemice çekilmiş fotoğrafla- ların içe işli yen bir vefa ve sadakat 
nn içe işliyen bir vefa ve sadakatle le kaydetmek, tebarüz ettirmek 1' 
kaydetmek, tebarüz ettirmek ve ha- hatırlarda daima taze tutmak iıtf' 
aralarda daima taze tutmak istedik- dikleri fey, hakikatin kendisi imif. 
leri şey, iki büyük insan arasındaki Bugün İnönü, Atatürk'ün kur 
sevgi ve milJet ve devlet davaları et· muş ve uğrunda bütün sıhat ve afi 
rafında titizce muhafaza ettikleri yetini cömertçe harcaınıı old 

Kamutay, dün Atatürk'ün ha
tıraamı ağlıyarak takdiı ettikten 
ıonra, ilk it olarak lımet lnönü'. 
nü devlet reisliği vazife ve hiz • 
metine çağırmııtır. Atatürk gibi 
bir kayıbı, milli ittifakı temsil 
eden böyle intihapla teselli ede
bilmek yüksek bir talih eseridir. 
Her zaman naıip olmaz. 

İımet lnönü harp, zafer · ve 
ıulhta Atatürk' e daima ve en ya
kından arkada9lık etti: Orduyu 
kurmakta, zaferi hazırlamakta, 
sulhu yapmakta, devleti teıiı et
mekte, inkilip eserinin tamam • 
lanmaıında cephe kumandanı 
vekil ve diplomat, hükümet rei: 
•I. fikir adamı ve hatip, hülisa, 
~er uf atla tefi ne ikincilik etmiı
tır. lamet lnönü'nün ıanlı mesle
ği, aiy, fazilet ve nizam hassaları 
ile tebarüz eder. ismet İnönü, 
oamanlı idareıiniQ tereddi ve 
~J~zlqklanna karşı, gene Ata
türk le beraber, isyan etmit o • 
lanlardandır. Hükümet reisliği 
Yazife ve meıuliyetini üıtün~ 
aldıfı zaman, türk milletinin a • 
•D'lardanberi hak ve meıni has

reti İçinde yandığını bilifordu. 
Yalnız yeni bir hükümet cihazı 
defi(, politika ve iıde yeni bir 
alılik ananeıi kurmak; ıonra, 
naillt kalkınmanın nazım - pren
ıiplerini bulup koymak, iç ve dıt 
her türlü menfi cereyanlar ve 

''Sulh ve terakki yoluna bü • 
tün gayretlerini a•il bir •urette 
vakletmi§ olan milletimiz mec -
bur olursa, kendi.i ve §anlı or -
dusu g.eçmiı /ııahramanların hay
ranlığını . celbedecek yeni kah • 
ramanlarla dolu qlan Fedakar 
göğsünü en parlak zalerlerle 
•Ü•lemeğe hazırdır. (Her zaman 
•e•leri11 ıiddetli ve ftirekli alklf • 
lar). 

Türk milletini az zamanda bü
yük bir medeniyet seviye.ine 
yülıseltmif, türk milletine en kı
•a yoldan temiz ~emiyet hayatı
nı, feyizli terakki' yollarını aç -
mı§ olan inkdaplcu, kalp ve vic
danımızın en aziz vculıklandır. 
( Alkıflar). 

Sükun, i•tikrar ve emniyet i . • 
çinde çalıımaktan b'lfka arzum 
olmıyan milletimizi anarıiden 
ve cebirden uzak, bütün vatan· 
dQ§lar için mii•cwi bir emniyet 
havası içinde bulundurmağı11 
cümhuriyetin en kıymetli nime -
ti biliyoruz. (Bravo ae8'eri

11 
·aJ -

kıılcu ), : · · 

Parti Meclis 11 · A v A 

grupunda ~ :n 
Sayın lnönü 

ittifakla ve alkıılarla 
Clmhurreisi namzedi 

olarak gösterildi 
C. H. P. B. M. Meclisi Grupu U • 

muml heyui bu gün (11.XI.1938) sa
at dolnıa buçukta Batvekil ve Partı 
umwn1 reia vekili Celil Bayar'ın re· 
lıllii altın.da toplandı: 

Havalar_ iyi gidiyor 
Şehrimizde hava umumiyetle az bu

lutlu geçmiş, rüzgar timıli prkiden 
saniyede en çok.Uç metre kadar hızla 
eamiıtir. En düşük ısı sıfırın üstün
de 2, en fiiksek t&ı da sıfırın üstün • 
de 13 derecedir. 

Yurtta Kocaeli bölgesiyle Kara • 
deniz kıyılarında hava kapalı ve pek 
mevzii yağışlı, Trakya'da kapalı, ce
nup bölgeleriyle Ege'nin cenup kı • 
sımlarında kısmen bulutlu, diğer 

yerlerde bulutlu geçmiştir. 
24 saat içindeki yağışların metre 

murabbaalarına bıraktıkları su mik • 
tarı Rize'de 44, Trabzon'da 14, Si • 
nop'ta 9, Erzurum ve Zonguldak'ta 3, 

Bolu'da 1 kilogramdır. 

- Yurtta en yükıek ısılar Balıkesir'
de ıs, bmir'de 18, BodrWJl~da 20, A· 
dana'da 21, Arltalya'da 22 derecedir. 

En dilfük ısılar da sıfırın altında 

Erzurum'da ve Kayseri'de S, Kiltah • 
ya'da g dCTecedir. 

Fakat, Atatürk'ün kurduğu Bü
yük Millet Meclisi, aynı zamanda, 
kuruluıundaki saf ve temiz anane
ye sadık kalarak yüksek vazifesini 
her zamanki gibi, tereddüt götürmi· 
yen bir vatanseverlikle. böyle nazik 
zamanlarda birdenbire katkat artan 
şuurlu dirayetiyle ifa ettı. 

Memleketin bu tarih! dönüm 
noktasında sükun ve istikrarı boz
mamak, Atatürk'ün eserini devam 
ettirmek, inkılabı yürütmek lazım
dı. Bunun ilk şartı, tecrübelerden 
geçmiş, şahsi kudret ve meziyetleri 
yanında türk milletinin sıkı birliğini 
devam ettirecek nüfuz ve muhab
bet sihrini nefsinde toplamış, bu
gün milli vicdanın mümessili olabi
lecek bir insanı devlet reisliğine 
seçmekti. Millet meclisi, bu büyük 
mesuliyetli vazifesini derin matemi
nin sükun ve ıstırabı içinde, tarihin 
taktirle yadedeceği ani bir sevkita
bii ile yaptı: ismet İnönü'nü itti
fakla reisicümhur intihap etti. 

Atat\.irk'ten sonra Türkiye dev
letinin en yüksek Vdzifesi !. en l,sine 
tevdi edilen ismet Jnönü iş başına 
yeni geçmiyor. Türk milleti bu 
muhterem devlet adamını pek iyi 
tanır. O derece tanır ki, onu ona ye
niden tanıtmıya çalışmak bu kadir
şinas mill~tin tak tir haf ızasma htir· 
metsizlik olur. 

Hayata atıldığı gündenberi türk 

şerefli merhaleleridir. 

İsmet lnönü Atatürk mektebinde 
yetişti. Öyle sanılır ki kader, mille
tin başında birinin boş bıraktığı ye
ri ötekine nasip etmek için, bu iki 
büyük insanı yıllardanberi biribiri 
yanında, biribirine derin sevgi, sar
sılmaz inanla bağlı olarak yürüttü. 
Atatürk'ten sonra İsmet İnönü bu 
milletin ikinci talihidir. 

Vatanı kurtaran, devleti yapan, 
cümhuriyeti kuran Büyük Şefin 
yanında ismet İnönü, yeni devletin 
en }cuvetli nizımı, inhlabın yüzde 
yüz tatbikatçısı, Kemalist rejimin 
en duygulu fikriyatçısı olmuştur. 

Türk milleti telafi edilmez büyük 
kaybı karşısında kan ağlarken is
met lnönü ona şifa dolu bir teselli 
membaı oldu. 

Yeni Reisicümhur, dün, Millet 
Meclisi'ndeki ilk nutkunda türk mil
letine, istikbale ümitle, imanla, ce
saretle bakmak örneğini verdi. Hala 
göz yaşlannı ailen bütün memleket 
Atatürk Türkiyesinin aynı kudret
le terakki yolunda yürüyeceğine İs
met lnönü'nün bütün milletçe sevi
len, hürmet edilen toplayıcı ve ya
pıcı şahsiyetinde sarsılmaz inancı 
buldu. 

Muhterem R«;isicümhur'umuza 
bütün ömründe olduğu gibi, vatan 
ve millet yolunda büyük muvaffa
kiyetler dileriz. 

Meclisin beş dakikası 
Ayaktayız. Onun ruhuna sayğtmızı ve bağımızı göstermek 

için susuyoruz. Susmak istiyoruz. Kıpırtı yok; en küçük bir 
hareket yok ••• 

Bu sessizlik he]ki bir saniye sürdü. Ve sonra zaptedilmek 
istenip de bir tür1ü göğüslerde tutulamıyan, duramıyan 
hıçkınklar ..• Türkiye Büyük Millet Meclisi; aziz Önderi, sev
giJi Ata'sı, Biiyiik kurta~cısı için ağlıyordu. 

Bu be~ dakika ••• Duygulu, vakur, içli ve heybetli. Tıpkı, 
aramızdan aynlmasma ağladığı!llız aziz ve nukaddes insan 
gibi ••• Ölümüne bizi ağlatırken de bizi ken lisine benzete
biliyor. 

Ağladıkça gözyaşlarımın ondan gayn her ştyi henden sildi
ğini hissediyorum. Onu düşündükçe o olduğtnu duynuyan 
aramızda kim var? 

birliktir. zeval bulmaz devletin ikinci c·· 
Şu var ki, fotoğraflar, münferit hurreisidir. Türk cümhuriyeti, ikill' 

hadiseleri tesbitin ötesine gidemez- ci reisinin dünkü nutkunda yarın'• 
ler. Hadiselerin hepsini, hadiseler emniyetle bakmanın bütün müjdr 
arasındaki zincirlenmeyi, mantığı !erini almıştır. Çünkü, Atatürk'üt 
ve manayı, oldukları gibi tesbit ede- devletini O'nun en yakın fikir ,,. 
cek kuvetler, tarih'tir ve milletin dava arkadaşı İnönü teslim almlf,,. 
vicdanıdır. bundan başka da gerek onu getek 

H ·11 · h d k b" bunu, kendi bağnndan çıkaran tü~ er mı etın ayatın a anca ır . 
kaç kere yaşanabilen bu mühim mılleti olgunluğunu bütün dün)'9" 
günlerde, n~e şahit olmuşuzdur~ ya kabul ettirmiştir. 
Şuna şahit olmuşuzdur ki, tarih Burhan BELGE 

T arihı karar 
Kayrbına ağladığı aziz ve eşsiz A ta' sının yolunda türk milletinin _. 

kisi gibi tek vücut halinde yürümekten aala geri dunmyacağma imaa 
etmiş olanlar, kanaatlerinin doğruluğuna en 1arih delili Büyük Millet 
Meclisi'nin dünkü tarihi kararında bulmuşlardır. Vicdanlannm aeam. 
den ~~k~ hiç bir kayda tabi olmıyan millet mümessillerinin, yeni cüm
hurreıs~n~ tayin eden reylerindeki ittifak, Büyük Kurtancı'nın yurtta 
ananesını kurmuş olduğu milli birliğin ne kadar sarsılmaz bir temele 
istinat ettiğini, dost ve düşman bütün gözlerin önüne en açık bir sara
hatle sermiştir. 

_!3üyük ~hramanını kaybeden türk milleti, mümessillerinin va. 
tahgıyle, O nun ~hediyen ıeref vermiı olduğu mevkie gene bir milli 
kahramanını getırmekle kararların en isabetlisini vennif bulunuyor 
Kahramanlar yetiştirmekte bu kadar velut olan kahraman millet,~ 
mutlu sanal 

En Büyük lnsan'm boş bıraktığı yere, türk milletinin kurtanlıpnda 
ve türk .devle~inin kurt':1luıunda, batından sonuna kadar O'nun eaj 
kolu halınde hizmet etmış, yaratıcı iradenin yapıcı ve byancı tatQ.. 
katçısı olmuı, eşsiz soydan bir aaker-cliplomatm ~eei. türk milleti. 
niatem' g'uıiufulızae dehn acımıza tesellı sundu. 

İnönü ve Sakaryalann muzaffer kumandanı, Lozan"m galibi ve türk 
inkılabının ve cümhuriyetinin inşasında Atatürk'ün en yakın İf ortağı 
ve yardımCJaı, O'nun mukaddes eserine aynı hız ve ~le devam et• 
mek için batımıza geçmit bulunuyor. Sevincimiz derın acmuzm verdi
ği imkan nispetinde büyüktür. 

ismet lnönü'nün, mümessillerinin phmıda millete hitap eden~ 
heyecan ve teessürden titrerken, hayatını yurd~na.v~feden ve mıllet 
sevgisiyle kalbi tutuşan büyük bir ':ata~perve~ın hıslenne terceman o
lan kelimeler, doğrudan doğruya mılletin kalbıne akan yolu bulmUftu. 

ismet lnönü omuzlarına aldığı yükün ağırlığından bahsetti. Türk 
milleti gerçekten ağır olan bu yükü tevdi ettiği omuzların meta~et ve 
kudretini uzun yılların tecrübesiyle bilir. Onun içindir ki güvenme en 
k .. ··k h' .. he kan•tırmamakta yerden göğe kadar haklıdır. uçu ır şup :r y qar NABi 

İstanbul' dı bir fren kazası 1 ki moda lya ! 
Biiyük Millet Meclisi ağhyor. Onunla beraber Büyük türk 

milleti ağlıyor. Bu beş dakikada Millet ve onuıı Meclisi Onun 
için en büyük elemi duymaktadır; bu duygu Mrliğinde türk 
varlığının milli birliği canlanmaktadır. O, Medis, Millet; bir 
göz yaşı tufanı içinde biribirine kanşıyor. 

Aziz Atam, kurtardığın bu topraklar üstündt her şey ve 
hepimiz sende birleşiyoruz. 

H~n - Ali Yücel 

lstanbul, 11 (Telefonla) - Dün ak
şam Sinekli ile Çerkcsköy arasında • 
Edirne'den lstanbul'a gelen poata 
treni ıeçit yerinde bir arabaya çarp
mış arabayı parçalamış ve arabanın 

içinde bulunan üç kişiden biri öl • 
mil§, diğerleri ağır surette yaralan • 
mı!J, arabacı ile hayvanlara tesadüfen 
hiç bir §ey olmamıştır. 

Bapekıi celaeyi açtıktan ı10nra Uhı 
ÔDder ve Büyük Şefimiz KEMAL 
ATATURX'UN dün sabah saat duku· 
su bet ıeçe fanı bayata gözlerini ka
punak ıuretiyle bütün milleti onul -
maa elemlere ıark etmit olduğunu ve 
b~ derin elem ve acıdan dolayı bütün 
millete ve Parti üyelerine taziyetleri
ni beyan eylemlt ve Ulu Şefın Yük · 
sek hatıruına hürmeten bet dakika 
Umumi Heyeti hürınet ve tazim tiÜ

kanu içinde ayakta durırıağa d~vet et· 
mittir. Bu hazin bet dakikanm ıonun
da Makamı Riyasetin daveti üzerin. 
bugUn aaat on birde Kanıutay'ın açıla
cak "celıeıinde Teşkilatı Esaıiye ka 
nununun 34 üncü maddesi hükmüne: 
tevfikan icra olunacak Reisi Cumhı.a 
intihabında Partinin namzedinı ta . 
yiıı için hafi rey ile intihap yapılaca. 
ğını beyan etti. 

RES MiNiN ONONDE 

Genç Türkiye Cümhariyetinin ikimi 
Cümhur Rei.i lunet İnönü, dün Clll 

dokua milyon vatandat adma K.. 
mutayda buluıwıa mebualanmam 
önünde, memleketin en yüluek 
makamında omuzlanna yüld...m. 
ii kut...ı ödevi yerine set.inceiine 
ant içerken ve sene oracl& "teael
li bulmaz acılarla dolu kalbiaia 
aziz tiımali olaıı Atıatürk'ün hatı• 
raamı,, anarak batlı:ran kudretli 
eöyle-riai aöylerk.en söiliinüa bil' 
yanında bir iatildil, bir yamncla 
da üzerinde SakUTa yazan bil' 
imtiyaz madalyumı lat17ordu. 

Tarihi bir günün tarihi bir andı 
ile tarihi bir aöylevi karfıamda 
duyduklarmuzı emiz ve boyaus 
bir fıkranm içine aıicbrabilmek 
kudretini ne gönlümüzde ne ele 
kalbimizde göremediiimiz bd 
hengamede iki sösümüzün takl-
1'1)> kaldığı bu iki madalyanm te
daileri ne kadar engindi • 

Riyaıet maka.mının bu teblili ~e 
rine Umumi heyet derhal naııuet ın
tihabına geçmıı ve yoklama sır.aıyle 

. . "' toplanan reylerın tasnıfi n~ucesın~ e 
323 reyın tamamen Malatya M~!.:·u~ı.ı 
lamet lnönü ~erinde toplandıgı go
rü.lmllttur. Taanif muamelc:si B. ~· 
Meclııı Dabıli nizamnamesıne tevf:· 
Jcan kura ile ayrılan dokuz kitilik bır 
komisyon tarafından ve umumi heyet 
huzurunda icra olunmuıtur. 

Ara neticesi Riyaset taraf ın1an tc~
lig edılınce Umumi heyet nıç bır mu
zakere ve fikir teatisi yapmaksız.n 
kendıligınden bütün reylerin Malaty.1 
Mebusu İsmet lnönU üzemde toplan· 
mıı olmasını ayakta ve süreıcli l\lkı§· 
larla karıılamıı ve celıeye nibay't ve· 
rllmi9tir. 

Milli zaferden .onra, 6aliba, 
ı.ir bayram 6'inüncl•)'CIİ. RlllM• 
lül•n müı.adil. olarolı ••l.,. bir 
ailenin .. , altı )'Oflarındolıi ~ 
culu, l.ıanı.urc1a Birdiii oda- I 
nan cluvanncla Büyük Kurtarıcı· 
nua re.,.ini •örünce mcuum bir 
aevinç i~riaincle aormUJtu: . 

- Bara da yaaalc defll defU 
mi Clftnecİjim 1 

ÇocafUll Q MOİncİnİ 
0

NOİftg 
6Ö• YGffari)'l. lılll'plı)'Gll cınaı 

- Hıqar, cl•mifti, artılı onan 
iillı•aincl•7ia. O, ı.iainı ~ıa
clan •lıııilı olmlJ'Gcak. 

v. NllJ'Q biae dönüp UuJa •t
mifti: 

_ Anadolu laarbi cl•uam .. 
cl•rlcen bisim ....,..,.,,.,. laiilı
meden dü,,,...,_, Mmala IC .. 
mal PGftlllın ......W.. 1ı...,., • • 

detd, ayn bir aelerberlik ;yap
m1flardL O ela mukaddea bir e
manet gibi aakladığımız bu re•· 
mi .acıman zaman, açar, u.ta, 
yü:Wrrui.ze gözümüze Airerdik. 
Çoculumuz da o zaman yanı
m.Ma bulunduğu için ona: 

- Bu reaim yaaaktır; •akın 
dlfanda bundan bala..tme I cfıi. 

Y• tenbihlerde bulunUT, göz da
lı oerirdik. 

Şimdi bu remıi 11örünc• on· 
dan Pldü oe ondan aeoincli 

O pcafrı dün, artılı bıi)'ii
ma,. flelikanlı olmUf, Adara
da 6ir oitrinin ön(inde, .iyahla
ra ı.ürünmüt Atatürlı reaminin 
lıar,...,.da laıslura la~lı1ra allar 
•örelim. 

ICim Wlir, hUri el•, le~ 
bir sacalılt•n "yaalıt,,, c1..nı.n 

oe aile bohçalan i!inde aakla
nan Muatala Kema Pt1f4 reami
ni, aonra Türkiye'>e gene ço
cuk olarak geldiği saman tlu- · 
varda rahat ve lerch olarak a
nlı görüp aevindiği obloyu11 on
dan aonra kendin tx:ukluktan 
•ençlife 11eçerken ,;,.,.k hıaiy
le yürüyen 6aıarılar hatırlıyor 
oe nihayet üzerine liyala tüller 
aarılmıı ıu bü.yük rewnin önün
de hıçkırıyordu. 

Sana "hıçkırma, aiJ.,W' de
miyecefim çocafum; eier 6ÖZ 
YGfl, yaln~ türkün d•fil, bütün 
dünyanın, la&tıraaı Örtinde •iil
cliii Büyük Şel'in öliinü karfl• 
-.,da da dölcülmiyectlcN onca 
1"1 liiJıam olarclu7 

Alla .,. "ısh' I 
r.ı.w. ille c1.ı. •örtl"filba .... 

man, aana ananın: "Yaaakl., di
ye gö:1 dalı uerdiii bu reami, 
fimcli ölümünün heyecan yaaı i
~ncle telrrar aeyred•r, laayır MJ'-

. reder değil tavaf ederken bir i
kinci yaaafı unutma/ 

Onun davaaınclan ayrılmak 
yaaalı / Onun i:linclen aapm'!_lı 
yaaak / Onun bütün, hür ve mm· 
takil olaralı •nin )IOfıtların• •· 
manet ettiii bu cümhuriyet llCI• 

Nnlnı ;yalHrncıl•a Ç'iln•tm•k 
yaaakl • 

Ananın yıllarca ön~ .ö7'*lı· 
ii gibi . ., 

"Onan iillıe.incleain duın, 

onun man•vi VGTlıiznı bClfUlın, 
lıal6inin.,. bütün •nerjinin ü
arind• balmamak. ...,,..,...,, 
7fllM'lıl N. A. 

O iki madalyanın paırıltıaı içinde, 
devlet bafma geç n yeni reiain ı .. 
tırap, bn ve barut günlerinde kan• 
eli aaltanatınm yanı batında se
çitclili kahramanlık günleri bu i
ki madenin aert ve eplmez aathm
da yazılı değil miyct? Onun iç.in o

nun aeaiyle birlikte Sakarya'JUJI 
çağılbaını duymuyor muyuz? 

Atatürk'ün yarattığı ve kurduğu e
Hrin hızmdan hiç bir teY kaybet• 

meiuipn Jiiriim kte olduğuna bu iki 
madalya bile altından iki phaıdet 
kelime.i deiil midir? 

Nurttin Artana 
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Cunıh-.---------k,. alkışlar arasında 

urıyetin nimeti · Süre 1 

Yeni Reisimizin seçimi ------ • • 

nıa:;Yük Şefimiz Atatürk'ün 1 nö-n ,. yem 1 n ettı I 
de d .. 1 ha~~ta vedaının yası için- U 
Say ut, Buyük Millet Meclisi, k h 1 

- ile 
1

~ .. •ınetlnönu'nüittifakıara- sonra ço eyecan. 1 ~. urnhurreisliğe seçti. Bu 
bir 

1~de cümhuriyet rejiminin 

~'.~~~·~:· !~:ı~;;~ni ı:u::..: b 
1
• r nutuk so· · Y 1 ed ı 

ıeıı nı ·· ayın İsmet İnönü de milli 
af Ya':a~elenin ilk günlerindenberi 
at· ark~~ a çalıtmıt olan yakın bir [Baf' 1 inci .aylada] 

Atatürk ölür mü~ Vazife başına! 
Türkiye'nin matemi nnlatılamıya

ca.k kadar büyüktür. Lakin Türkiye-
Ya.zan: Ha•an Rqit TANKUT nin bu hudutauz matt mindcn daha 

zi kültür yolunda hızla yürütüyordu. büyük bir fazileti olduğunu unut
İlahlariylc Olimp'i, ehramlariyle Nili, mıyalmı: ~illetimizin sonsuz yurt 
ve pantwniyle Swner'i geride bırak· severliği ve ölçülemez fedakarlığı. 
tık. Tarihten öncenin bronz dehlizleri Biz bağrından Atatürk gibi di.hi
içinde zevkini minyatürüne damla ler çıkmıı bir ulusun çocuklarıyız. 
damla akıtan eeki ıanat erlerini ve ka- Onun için bugün yeni ödcvleııimizi 
ranlık kayalar aleminin oyukları için- diifünmek mccburiy tinde bulunu
de keşiflerini yapan ilk feyloaofları yoruz. Cihana isbat etmek lazımdır 
hep türk çehreli ve türk dilli bulduk. ki Atatürk'ün cİ&ınani varlığı ara
Yükseliyor ... yükıeliyor ... yükseliyor- mızdan ayrılmıı olsa ıda manevi ııığı 
duk. dalına baıımızın üstündedir. Evet, 

~ l!ıu •tıydi. Garp cephesinin · 
te- aak 2•!fer kumandanı ııfatiyle - kteft aynlmıyacaOıma namusum Dzerine 

hey er~ ~ahada, Lozan murahhu nefsetlll• ff k · • 1 · • ·d 

Bundan kı11k asır önce yakın mazi. 
mizde olduğu gibi korkunç ve iğrenç 
bir devir yaşamıı olan Sumer illerinde 
milletin kalbine giren ve qkım kaza -
nan teflere Ata adını verirlerdi. Ora -
da kudretli ve sarsılmaz kırallar da 
hükmeder fakat hiç bir zaman Ata ola
mazlardı. ÇünkU Ata bizde olduğu gi· 
bi o devirde de milletin babaaı demek • 
ti. Sumerliler bu Atalnnn içinde en 
ziyade Rim'sine tapmışlardr. Çünkü o 
vatanlarını, ahlliklarını kurtarmış, 

kendilerini refah ve nimete garketmiş, 
sonra Sumeri yüksek kültür merkezi 
haline getirmişti. Onu· · içindir ki onu 
tanrılaştırdılar. 

Hain ve kııkanç zaman neden bunu Büyük Önder öldü; fakat Türkiye'· 
bize çok gördü . .Pençesini Atamızın nin, §Crefli, muzaffer ve kahraman 
ciğerine aaplıyan bir beli Onu, daha Türkiye'nin yaınmakta olduğunu ve 
saçları ağarmadan ve gül çehresi sol- ebede kadar yaııyacağını bir dakika 
madan öldürdü. hatırımızdan çıkarmıyalım. 

•i e~nın reisi sıfatiyle diploma· • • <Allah muva a etsın ses erı, ıı -
ııf aa. ••rnda aonra da baıvekil s6S yerırtlll• . 
rıl atıyle on beı yıldanberi bqa- t1• ıorekli alkışlar.), 
..\ an her iıte Sayın lımet lnönü de 1 ye 
1tatürk'ün en büyük yardımcısı ı •• •• t ki 

~rnuıtur. ismet lnönü Atatürk'· s n nönunun nu U Qfl 
: tabii bir halefi idi. Çjinkü. ~Ü- ayı 
dik ea:rin mimarlarından b~rı: B" .. k Türk milletinin muhterem vekilleri, 

d r. ~ıllet, emniyetle devlet_ın. 1• ''- uyu . l fli 'f · 1 k 'd' are · il d' •- ıtır d lıg ... ınızla miiftehır o an, ·•ere ~·azı cnız< c en ı F ıını e erine tev ı eua•• · .Arka a~ ~ 
.~kat unutmamalıyız ki buDll .. ·n bahtiyarlık bulan hu arkadaşınıza Devletin en yiik-

~U~huriyet rejimine borç.luyud:ı. nef!l •~f ini tevdi etmek tevcccühünii gö tcrdiniz. Sizlere 
"eJ J uaY 1 eek yazı e • .. ··k k..ı· d • · ırn cümhuriyet om ' . d"den çok samımı şu ranımı ta uını e t.rını. 
d~v~.et reisliğine d~ğutt~~ te:-: §1~ 1 

uzlanmda his ettiğim ağır yazifcyi ifa ederken, tek i -
d~fun yardımiyle luç. tecrube kt' • dmım bu"yu"'k Türk milletinin itimadı ve bunun, izin yar
dılınemit bir adam ıeç.ecC: · •· t na 
Ve bu millet ve memleket ıç.ın dıımınızla ve sizin dilinizden ifadesi olacaktır. (Alkışlar, Al-
h' ' fce ve· 1 ') ıç de hayırlı olmıyan ne 1 lah muvaffak et in ses en • 
tebifirdi 11' l 1 J ..ı.ı 1 1 

K 
· nı o•· Bu anda Atatiirk'ün hatırası tc e ı m maz acı ar a < o u 

anuni Süleyman zama '1 k k' f k ]"' 1 ) · llıanlı imparatorluğunun pa~ a _ lan kalbimizin aziz tim alidir. Atatiir iin ev a ac c ıızmct-
devridir. İmparatorluiun ~ rerini bugünkii Tiirk devletinin hiinye inde tam ve temiz 
dutlarmı Viyana kapıları;• d a~ e"erler olarak tccessiim etmiş görüyoruz. (Alkışlar) Kadir 
dar götüren bu hüküm :r t bilen ye hüyiik evlat yetiştiren milletimizin yiireğirule, (Ke
lonra artık tevakkuf devdi 8:~~: ınal Atatt'ı'rk) adı, sevgı· ve hürmet içinde ebedi olarak va.-ı-
lci hakikatte inhitat e~d·r· - " ~ 
Neden? Sebepleri ınütejevv• ~.; yacaktır. (Şiddetli alkışlar) Şükran ve tazim hi lcrimi siiylc-
F'akat batlıca Amili, Sü eyın:Ck meğe çalışan ()z]erimin sizin muhabbet ve takdir duyguları
takip eden hükümtarl•~rınaları nızı da ak ettirdiğine eminim. (Alkışlar). 
lcabiliyetıiz adam ar uk bazısı :Muhterem arkadaşlar,· devJct ve milletimizin in aniyet ve 
İdi Bunların bazııı çoc d' .. 
ıne~nun denecek de~:n d:;,: medeniyetin asil hedeflerine doğnı durmadan ilerleyip yük-
•azeneıiz oldukla1'111

1 
.. k _ seleceğine kafi inancım vardır. (Bravo sesleri, sürekli alkış-

t ki d .. fün onıuz anna yu 
a teıa ~ . aktan aciz lar). 

lettiii vazıfeyı ... Y~pmll d · Büyük ve kahraman bir miJJctin hizmetinde bulunuyoruz: 
kimselerdi. Bu acız ke der e 1'?. -
paratorluk inkıraza a ar, au • Türk vatanının höliinmez, hiç bir tecavüze tahammül etmez, 
rüklendi. . • hiç bir zor karşısında milli haklarından vaz geçmez mahiyeti, 

Ciimhuriyet, türk mılletıne, her zamandan ziyade taze ve canlıdır. (Alkışlar, bravo sesleri) 
mukadderatının idaresini, sev • ,,.,.. ·ın. ,. d 1 t kurmak vatan korumak kudretinde, 
diöi vl'l ttimn.t ettHH bir evladının __.a.lU' m!ufLLJ~.! ~-r~- ...... \.- • .., ... VA.., .. .., .... -.. """'"' ... J'"t:-""· 

miıtir. Hiç ıüph yoktur ki Sa • ve yaratıcı bir mi)Jettir. (Alkışlar) 
ym lmıet İnönü, Atatürk'ün ha-
lefi olmanm ne demek oldufunu Sulh ve terakki yoluna bütün gayretlerini asil bir surette 
en iyi anlıyan devlet adamımız- vakfetmiş olan miJletimiz mecbur olursa, kendisi ve şanlı or
dır. Yeni reisimize, kendisine dosu geçmiş kahramanlann hayranlığını celhedecek yeni 
hiç de yabancı olmıyan büyük kahraman]ar]a dolu olan fedakar göğsünü en parlak zafer
İfte muvaffakiyetler dilerken, Jerle süslemeğe hazırdır. (Her zaman sesleri, şiddetli ve sü
cümhuriyetin bu nimetini tükran- rekli alkışlar) 
la anmalıyız. 

A. Ş. ESMER 

Kabinede ü~ vekaletle 

değlJlklik var 
(Başı 1.inci sayfada) 

•ip buyurmuş ve keyfiyetten Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti de haberdar 
edilmiştir. · 

Yeni kabine, aşağıdaki zevattan 

mürekkeptir : 
Başvekil: Celal Bayar (lzmir), 
Adliye Vekili: Hilmi Uran (Sey • 

han) • 
Milli Müdafaa Vekili: General Ka-

zım Ozalp (Balıkesir), . 
Dahiliye Vekili: Dr. Refık Say

dam (İstanbul), 
. . c:··k ü Saraçoğlu 

Hariciye Vekılı: !l'u r 
(lzınir) • 

Mali;e Vekili: Fuad Ağralı (Ela-
zıgv) 

' k (Er-Maarif Vekili: Saffet Arı an 
zincan) • . · k ya (Af -Nafıa Vekili: Alı Çetın a 

Yon), b" (Te 
İktisat Vekili: Şakir Kese ır -

kirdağ), Vekili: 
Sihat ve İçtimai Muavenet 

Dr. Hulusi Alata§ (Aydın), kT. Ra
Gümrük ve İnhisarlar Ve 1 ı. 

na Tarhan (İstanbul), 
Ziraat Vekili: Faik Kurdoğlu (Ma-

nisa). 

Tanınmış bir tayyare 

akrobatı şehrimizde 
tayyarecile-

Almanya'nın tanınmış k 
rinden ve enetrnasyonal tayyare a · 
robasi miisabakalarında bir çok mu -
vaffakiyetler kazanmı§ ol~n G~rd_ 
Aşgelis bir kaç gündenberı mcm e 
ketimizde bulunmaktadır. . 
T . · lki gün Eskı • ayyarecı Aşgelıs, eve .. .. 
•eh· 'd ·•tehassıs bir heyet onun -
,. ır e mu ~ k b i gösteri -
de yapmış oldugu a ro as . 
1 . . b .. ••ğleden evci de şehrı • 
erını ugun o 
ınizde tekrarlıyacaktır. 

Türk milletini az zamanda büyük bir medeniyet seviyesine 
yükseJtmiş, Tiirk milletine en kıı;ıa yoldan trmiz cemiyet ha
yatını, feyizli tf•rakki yollarını a<;mış olan inkılaplar, kalp \'C 

vicdanımızın en aziz varlıklarıdır. (Alkışlar) 

Arkarlaşlanm; 
Millet hizmetinde vazifelerin iyi ifa olunmasını emel edin-

mek başlıca kaygımızdır. 
Siikiın, istikrar ve emniyet içinde çalışmaktan haşka arzu

su olnııyan miHctimizi anarşiden ,.e cebirden uzak, hürün va
tandaşlar icin miisa,·i bir emniyet ha,·a ı i<;indt• bnlundurma
ğı, Cümhuıiyetin en kıymetli nimeti biliyoruz. (Bravo sesle-

ri, alkışlar) 
Vatandaşlar arasında rnuhahheıi genişletmek ve derinlcş-

tirmeği, en şerefli vazife sayıyoruz. (A1kı~lar) 
Arkadaşlar; 
Tiirk millt·tinin en f C}izli hazincı;i: Hiiyiik ;\lillt•t l\lcc-

lisidir. 
Gecmhıtc biiyiik zorlukları yenmiş olan Tiirkiye Hiiyiik 

Millet IU;clisi. grleccktc de hiiyük saadetlerin, zafer ve mu
vaf fakiyetlerin başlıca kaynağı olacaktır. (Allah seni v.ar et
!oiİn sesleri, şicMetli ve siirckli alkı~lar) · 

Avam kamarasında 

Hava siltihlanması 
ve milli müdafaa 

L d 11 a.a. - Hava nazırı Kingstey - Vud, lngiltere'nin 
hav::ilı:hlanması için aldığı tedbirler h"'kkmda çok dikkate şa. 

k 1 rıa dolu beyanatta bulunmuıtur. 
yan ra ama . 

f brikalarınm çoğaltda- decektır. 
v Tay;re atle imalatın arttınlaca • Nazır ingiliz silahlanmasının 941 

:agını;. 1~ sur~azır baraj balonları i - den evci bitirileceğini de kaydederek 
gını 80~ ıye~ on ;e talim usulleri ko- silahlaıuna programının tamamen te-
çin yenı revızy . ___ , d f"" ld v 1 . ., ·· lemi" ve tiplerın öLCUtı- a uı o ugunu an atmış ve netıce o-

uldugunu soy ,. 1 k ·· · 1 · · B Ç mbe 1 •· ·· n . d' on siyaseti ta- ara umıt crını, . e r eyn ın su-
larak bır standar ızaıy . ı· kCınet siyasetine bağladığını söylemi§-
ki olunacağını ilave etmı§ ır. tir. 

p üh' . 
Hükümet Kana.day~ da .m ım sı- Nazırın bu beyanatı gazetelerde 

Parişler yapmak ntye~~nded:rd. G
5 

eçen çok müsait bir şekilde karşılanmştr. 
f da mayısa gore yüz e O ar-

ay z~r .~ lat gelecek yılın mayısında Milli mii.da/aa i§leri 
tan ıstı sa . 'betinde bir artış kayde- Avam kamarasnda yapılan müzake· 
yüzde ı 50 nıs · 

Fakat hain zaman insanlığın yüzü. 
nü neşeli görmiye tahammül etmez. O 
büyük insana bir bel& musallat oldu 
ve onu tıpkı şimdi acısını yaşadığımız 
Ata'mız gibi acımadan öldürdü. Ölil
mün kanatlarını beyinlerinin içinde 
duyan Sumer halkı şaşırmıştı. Bu aki· 
bete inanamıyor ve göklcırc soruyor
du: Tanrı ölür mü? 

Rim'sinin ölmezliğine' inanan ide -
alciler halkın ortasında yükselen asil 
ve vakur sesleriyle cevap verdiler: 
Hayır :tanrılar ölmez 1 

Ve Rim'sinden kırk asır sonra 
türk illeri bir kere daha korkunç ve iğ
renç bir hale geldi 1918 de tUrk mille
ti yalnız düşmanın değil, aynı zaman
da cehlin, taassubun ve geriliğin de 
esiri idi. Vatan baştan başa harap. ah
Hik temeline kadar bozuktu ve bozgun 
umumi ve zalimdi. TUrk milletinin 
dört bin yıldır beklediği Ata'nın tam 
çıkacağı sıra idi. 

19 Mayıs 1919 da Anadolu topra -
ğına çıkan bir tUrk çocuğu bir gök ni

dasiyle millete seslendi. Bu ıc.1 ilahi 

bir teselli gibi içine dolduğu gönülle -

rin yarasını derhal onuyor ve kalpleri 

ümitle dolduruyordu. O yüksek karak
ter sukuttan durdurup faziletleri ça
murdan arıttı. Bir kaç gün içinde u
mumi yeisi boğan ve bir kaç ay için -
de umumi ahlakı eaaalandıran bu hari
kulidenin koyduğu kanunlar derhal 
yeni bir millet canlandırdı. Bu adam 
bir yaratıcı mıydı? Ona uyduğumuz 

günden ba§lıyarak aonuna kadar za -

man denilen hain ve kıskanç mefhuma - . 

Ikıncl teşrinin onuncu perşembe Faydasız söze lüzum yok. Tered-
gunu saat dokuzu beş geıreaen beri düt&üz ve verimli faaliyete muhtacız. 
turk yurdunun her taratınclan göklere Tereddütsüz ve verimli faaliyet ne
doğru kabaran bir hıçkırık haykırı- dir? Gayet açık: 
yordu: Atatürk ölür mü? Her türkün yalnız vazifc.,iyle met-

Okulların kapıeını yararak sokağa gul olması! 
taşan mektep çocukları çığlıktan bır Bu saatte kahramanlığın, olgun
sel gibi evlerine kadar uzanınca atetli luğun, hatta mucizenin en büyüiü 
alınlarını analarının bağrına dayıya- yalnız bundan ibarettir. 
rak bagırıyordu: Atatürk ölür miı? Yeni bir i~tihan devreıine gir-
Artık ininden çıkmıt ve insanlığa ~ik~ dü~yalarla aavatm~t v~ en ~ 

kavuşmut köylü kadınlar Atat·• k' tın ınkılaplar batarmıı bır turk mıl· 
ur un 1 • A ·· k' '" b" .,,_ 1 resmı.ni taııyan gazeteleri bağ la etı var. tatur un o uy..x u uaa 

ır rına. d' . . d k" d k 
bastırıp inliyorlar: AtatUrk " lü .. ? ta.k ım ettığı eşer e ı ğer, anca 

o rmu . d'd b' . d . Ve gençlik Onun heykeli etraf d §ım r en aonra ızım ona evam l• 

toplanıp yolunu bırakınıyacağına 
1

~e~ çin göste~~C:?ğimiz himmetle ölçül«: 
mın edeııken kiinata soruyor: Atatürk cek. ~n buyuk kuvet, dun olduğu gı· 
ölür mü? bi bugün de birliktedir. 

Atatürk ölür mü? Elbete ki ··lme 1 Hür ·ve demokl'at Türkiye'de hü-
AtatUrk .~esetleruni§ ruhumuz~u. ~ k~et,. en sarni~i .yardımcısını Bü
te~rar g~vdemlze ıindi. Şimdi türk yuk Mıllet ~~!ıaın~~ ~ulmalı, Ka: 
mılleti kıtle halinde bir AtatUrk'tür mutayın ıcvgı&ı ııe hukumete ıerefli 
Ve her türk ferdi Atatürk'ten emane~ ve bilgin bir kardeı eli halinde uzan-

~l~ra.~ bir zerre taşıyor. Bugün, on~ir malı~"'· . . . .. . . 
ıkıncıte§rin cuma gu··nu·· 

1 
t "kid Mılletımızm yüksek vıcdanı, bıze 

.. .. aa on ı e, ~ d v 1 .. . b" 
olmez turk milletinin Kamutayında uıra .ıgım~~ İatem1 e .. m.~t«:~~ ır 
tüm reyle ölmez tUrk milletinin başı· te~lil.1~ .ve; ı: .. ~~et noİu nu l ... -:r 
na ge~en Atatürk'ün arkada§ı ve hale- r~.11 ~ımı~ ~oruyo~uz. s?1~t. nonu.:" 
fi İnönü, millete• hitap ederken bu ha- ıorduklermı ebedıyele ıııttırmek .. 
kikati sembolize etti. Atatürk .. 1 çin açılmıf birer ağız mehabetinde-

• o mez . •-- 1 .. .. d k' 1 ve ölmiyecektir. kı IL«)'a arın onun e ı unutu maz aa· 
Ankara, ll.Xl.l938 atlerdenb~ri, ~u büyük ve ~~r~an 

· adam, mılletın en kara gunlerınde 
dahi Türkiye'nin alnını ağartmak ia-

Yeni Reisi mi% tiyerek aaçını baıını ak pak edeni ... 

SON POST A'da Ercümeiıt Ekrem met doly ruh değil midir? 
T 1 Y · Atatürk'ün bütün inkılap atıllfla-

a u, eru Reisimiz bqlıklı yazı-
sında ıunları aöylomektedirı rma deha ve vefa yoldatfığı vazifesi· 

"l 7 milyon türkün rey ve iradeıi- ni eönnÜf bu ulu türk evladı, yalruz 
ni kendinde cemedf:n Büyük Millet bizim acılarımıza teselli değil, milli 

ener jlınizin ne yıkılmaz inümeaaille
Mecliü, dün, Atatürk'ten boı kalan 
Cümhuriyet Riyaaetine, Onun en ya- ri olduğuna dair de cihan gözü önü.o 
• -'-.s- --ı ne devrilmez bir delil getirdi. Nut· 

mirleri şimşek gibi çakıyordu ve biz 
onları yıldırım hıziyle yapıyorduk. On
daki ~ ilahi kudret ve ne anlaşılmaz 
cazibe idi? Bir ba'kı§ta dize iCtiriyor 
v~ ?ir okpyııta alnımızı co1dere def
dırıyordu. Onun ipretile akın akın ö
lümün kenarına dizelendifimiz zaman 
ne kadar inaanlqtığmuzı anlıyor ve o 
akibet için yapmanın büyük zevki~i 
tadıyorduk. İtte onun içindir ki, Mu .. 
tafa Kemal'in harp idare.ainde ve düt -
mana saldınşında görülen yüce mftna
yı hiç bir devrin tarihinde bulamıya -
caklardır. 

• ,.., fi ·~•&.& 'Y'O 'Dl.U\t-Jn'C• .. k • • • ,,. . 
dı l~~t İnönü'nü ittifakla seçti, ~u tur ırf. ~tnm granıt bır abide-

Butun milletin duy.,...••uıı . t &ı ıayaak yendır. • . •- a ve ıı e-
g~e ter~~~ olan bu seçim, cümhu- Evet, sonsuz elem içindeyiz. Fakat 
rıyet reJunmuı ve Atatürk inkılap ve gene ne mutlu bize l Çünkü ilk feli.
idea.linin, aüUetin fUurunda ne kadar ket saniyesinde dahi Atat~k'ün • 
kdıröld. tlflDİf oldufuna bir deJı'l d-L-. - aerine §erefle devam kaygwnmdan 

. Zira o rejimin 1-et 1 .... , d 
d 

.. ' -... . nonu n en 
aha mukemmel ideal' .: . k l" 

b 
• u ... , o ın ı a-

m daha •tık, d&h-a candan hadimi 
tasavvur edilemez. 

baıka bir feY düıünmedik ve dera· 
kap vazifem.izin batma kotluk. 

Türk teıkilatı eaaaiyeıi, en ileri 
medeniyet dileklerini milletimizin 

Bu itibarla, Büyük ına'IJet M J' . 
1 .. - M ec ısı, tabii hakları Aıraaıııa koymuıtur. O 
nonu, udanya ve Lozan k h 

ıımı, devletin en büyük :ıı r-,ma- aııa t~ele dayanan kanunlar iae 
Jayik g~riirken, onun tar~ amma memleketin hayat ve refahına göz 
fetanetmi, fazilet ve temkinini,g~ koyan her hain niyeti, bir saniyede 
~k va~perverliiini cümhuriyet i- y.ldırıml?acak kudrete maliktir. 
çın ~. aaclam bir meanet diye kabul Demek kı yolwnuz açık. ve ödev.imü: 
etmittır. aydınlık. Bütün matemimizi ha.in· 

Cümhuriyetin yapıcısı Mustafa Ke
mal kendi enerjisini bize aşlar aşla -
maz toprağın bağnru tırnaklarımızla 
yararak yolları aştık ve demirleri sün
dürerek raylar döşetiik. Yurdumuza 
refah ve huzur o kadar hızla aktı, o 
kadar bereketle doldu ki, yoktan var 
etmenin türk cümhurieytinde tecelli 
eden bu sırrına kimsenin aklı ermedi. 

Cümhuriyetin onuncu yıldönümün
de etrafını alan sağlam moralli ve 
zevki yükselmiş türk milletine kolu
nun altından geçen bir ordu gö;~erdi. 
Bu vakur, bu şerefli ve bu asil ordu
nun ufku burguhyan ucundan ümit v~ 
istikbali temaşa ettik. Bu kurtarıcı, 
bu koruyucu muhakkak bizden biri i
di; fakat acaba bizim neyimizdi? Bu 
büyük ümide, bu ilahi teselliye, bu so
nuna kadar kibar ve afif insana nasıl 
bir isim vermeli idik?. 

Altın saçları altından iliklerimize 
kadar nüfuz edebilen gök nazarlarına 
artık bakabilecek kadar yükselmiş bu
lunuyorduk; ve anladık. Bu kırk asu

da bir doğan Ata'nın kendisi idi, Ata
türktü. Milletin dehası milletin irade

si idi ve türk milletinin ceıetlenmit 
ruhu idi. 

Atatürk ondan sonra güneşten sağ
dığı bir meşale ile önümüze düştü. Bi-

ratın sonunda sorulan bir suale cevap 
veren B. Tomas İnskip, 1936 scncsin
denberi milli müdafaa işlerinin sükun 
~çinde tamamiyle ifa edilmiş olduğunu 
ıs~at ~den delaili ileri sürmüş ve ithar 
edılmış olan iptidai maddeler stoku
nun uzun müddet harp sanayii ihtiya
c~ı . temine kafi olduğunu beyan et
mıştır. Bunun üzerine kamara, tatil e
dilmiştir. 

ljordl"r lmnu:ırasında 
Londra, 11 a.a. - Lortlar kamarası 

dün kıralın nutkuna karşı verilecek a~ 
rizai cevabiye hakkındaki müzakerele -
rini ikmal etmif ve arizeyi ittifakla 
kabul ederek tatil eylcmi.§tir. 

Bugün hepimizin yÜrekle;imizi mıza baaarak, bütün göz yaılannuzı 
~ar~ parça erden derin matemin canımıza akıtarak yarının yüzünü 
ıçerııınde, yeni Devlet Reısimizin 

0
_ güldürmek için yeni bir faaliyet ve 

nurlu, aeçkin, dürüat, kuvetli ve kıy- teref seferberliğine ginnek lazım 
metli tahsiyeti, hal ve ıiıtikbal bakı· geriyor. 
~~ndan, .. bi~de uyandırdığı büyük lımet._ln~Ü . ne isabetle anlatt&. 
~':en veumıtlerle, yepyeni bir yıldız lıte bug~ ıçın ılk ve ııon düıhr: 
gıibı, ufkumuzu aydmlatmaktadır. Anartıden nefret, hakka ve niza • 

Türk milleti hiç bir zaman en bü- ma hürmet ! 
~ ~~ladı ve yüce kurtarıcıaı Ata- Evet cihan yeniden gönnelidir ki 
türk'u unutmıyacağını, O'nun, en ya- Atatürk'ün arkada§ları ana yw-da 
km, en vefakar ve en kahraman ar- dalına yar olmıya çalı§&n vatanda.t. 
k~daırnı batına geçirmekle teyit e- lardır ve onların gözünde teki.mü.I 
dıyor. yalnız bir mana ifade eder: Kemale 

u.1~ Önder' in çizdiği ve ıaımadan dogru hızla yükselmek 1 
takıbıne and içtifimiz reha ve itila Fazıl Alimet Aykaç 
yolunda bize bundan uygun rehber 
olaınazdı. 

Düne kadar, Atatürk'ün -etrafında 
müttehit bir kütle teıkil eden asil 
millet, lnönü'nün etrafında da aynı 
vakur ve aziınkar mAnzarayı arzede
cek tir. 

Fertler ne k•dar fani olursa ol
ı~: idealler bakidir .. Ebedidir! 

Bugünkü türklüğün ideali de Ata. 
türk'ün kurduğu ve aaym lame~ lnö
nü'nün korumıya ant içtiii cÜmhuri
yetin mukaddes prenıiplerinden ha _ 
ka hiç bir teY değildir .. Ve olamaz!§ 

" 

Dük dö Gluçester ve· 

dük dö .. Vindsor dün 
Paris'te görüştüler 

Parie, 11 a.a. - İngiltere kıralının 
k_üçük kardqi dük dö Gluçeıter ve re
fıkası bugün dük dö Vindsor ve re • 
fi_kuiyle huıuıi olarak öğle yemeği
nı beraber yemişlerdir. Dük dö Vind
s~r·u~. ~~divac~ndan?cri iti karde' 
hıç goruşmemışl&rdı. Bundan da dük 
dö .Vindıor ile aile1inin barıftığı an
lqılıyor. 

1 ~ÜÇÜK D I~ HABERLER 1 
X Mek$İko - General Cedillo, ah -

nan bir haber~ gore hali ihtizardadır. 
Reisicümhur Cardenas ile askeri şef -
ler generali sag olarak ele geçirmek 
için tedbirler almışlardır. 

X Roma - Bir çekoslovak avcı tay
yaresi Ujine civarında Sutriô'da ka • 
raya inmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Tayyarenin pervaneleri kırılmıştır. 

Sağ ve salim olan tayyarenin pilotu 
yolunu şaşırdığını beyan etmiştir. 

X Pariı - Kararnamelerin kül ha -
lindc pazar günü resmi gazetede inti
pr edeceği maliye nezaretince teyit 
edilmiştir. 

X Pariı - Mütarekenin yirminci 
yıldönümü bütün Fransa'da parlak 
merasimle kutlanmıştır. 

X Prag - Kabine bugün öğleden 
sonra toplanarak rcisicümhur mesele • 
siyle meşgul olmuştur. 

X Londra - Mütarekenin yirminci 
yıldönümü ınerasiminde bazı !ı fi -liseler 
0!muşsa =!a :ıeticc itibariyle eht.miyet
sız kalm: ~tır. 



ta ya ağıt 
Türk, Ata'sıru, yirmi yüz yıl, en bü

yük adamını kaybetti. Kazanan son • 
suzluktur, Ataturk oraya göçtü. 

Maddesinin içinden taşan büyük a. 
dam aramızdan akıp gitti. Onun az:ı -
metli ruhu artık çerçevesiz: Zamanı
na sığmıyan Atatürk mekanında dışı· 
na çıktı ... 

ni köşelerde bulamıyoruz, karanlık 
çok fazla Atam, gölgeni seçemiyoruz .. . ... 

. Seni maddenin piştiği kara pota İ· 
~~nde ~ş yere aradık, sen madde de • 
gıl,enerjı, sen gölge değil, ışıkdın A. 
tam ... 

Bizi kurtaranı biz kurtaramadık ... 
Se? .bü!ük mahrekinin ufak bir par

çası ıçımızden geçen bir güneştin. Yo
lunun kısa bir bölümünde bize yanaş
tı.~ı, dok~nup geçtin, ardında yanmış 
yureklerımizin kıvılcımını bırakarak 
gene göklere ag·dın Atam 

Ebediyetin ona iştiyakı biizm ona o
lan aşkımızdan daha kuvetlı ımış: E
limizden çekti aldı. Atatürk'ü kendi 
irtifaına çıkardı. Özü boşalan dünya 
bir kabuk gibi yuvarlanırken onunla 
dolan alemin hacmi ve ağırlığı arttı. 
Atatürk sonsuzluğu da bı.iyüttü .•. Ô· 
Jüm bile onunla biıyüdü, öliımün Lilc 
göğsü o içine girdikten sonra kabar
dı. Şimdi ölüm bir cukur degil bı"r . . • , zır-

vedır: Ona bakarken yUzümüzu" t 

s ... 
ana bakan gözler kamaşır, ~ims.: • 

l~r ~~na baş kaldıramazdı. Işığıu üs . 
tu~uz.e vurduk~ içimiz aydı:ıhk, yü
regımız sıcak kalırdı. Bizi gündüze a
lıştırdın da hangi mevsime göçtün A
tam? .... 

_ . op. 
raga çevırmıyor, başımızı gok yuz:.i • 
ne kaldırıyoruz ... 

*** 

••• 
Ölüm insanlara yakışan bir sondu 

S . ~ 
en ınsandan üstündün Öldu'g·" . 

Hakikatın kara taşını bağrım,za 
bastrk ağlıyoruz, kara yazılı alnımıza 
ağıt çevreleri bağlıyoruz •.• Pınarın· 
dan içtik kanamadık, eşsiz tadına co
yamadık .. Pınar kurudu gitti, Loş ka
lan avuçlarımıza yaşlarımız doluyor, 
artık seni değil acını içiyoruz Atam ... 

· une ı -
nanmıyoruz ... Ölen, nasıl içimizde b 
kadar diri kalır' Vucut b" · . du . · ıçıının e 
maddeleşmış örneğin tekdi 0 *** 

kal · nu top-
ra_ mış olabilir. Ancak mane\•i var- Her savaşta ardına toplanır beraber 

dövüşürdük ... Bu son savaşa yalnız 
gittin, bizi sağlığa bağlayıp,, ölüm 
saldırısına büyük göğsünU tek başına 
gerdin... Bize yürü dedin koştuk kal 

• lıgı~ b~t.ün. türkler sayısınca çoktur .. 
Hepunızın ırınde 

• :ı ayrı ayrı varsın ... 
Senı oradan k<>parmak . .1 1 .. 

1
.. ıçın mı yon • 

arca o um ·· - u ·· .. .. gogs muze saldırmahdtr. 
Buna ~l~lerin. sayısı ve giıcü yet • 
mez, çünku senın milletin ölmez A • 
tam. .. 

dedin duruyoruz Atam... ' 
Sağlığında senin için ölmeğe can 

atanlar, bugün gene senin emrinle 
yüreklerine dikdiğin inanı devirme
mek için ölmemeğe can atıyorlar: *** 

Bulanık gözlerimizin pınarında kı· 
.zatmış bir sızı, kırık yüreğimizin u -
~~.nd~ tutuşmuş bir acı, boynumuzu 

uktuk onu arıyoruz ... İçimizde var, 
b~nu biliyoruz, sevgisinin doyulmaz 
taıylc yutkunuyor, hasretinin dinmez 
s~zı:"iyle burkuluyoruz .. Demek ki o i
Çımızde ... Lakin dışımızda bulamıyo -
ruz ... Atamız acaba orada mı diye top
rağa bakıyoruz. Milyonlarca göğüs e
ğildi, yere düşen gönlünü arıyor ... A
tanı sen neredesin? 

Gözlerimizin soluk feneri toprağ•n 
karanlığı içinde dönüp dolanıyor! Se-

Dimdik ayaktayız Atam ... Büyük ru
hun baş ucumuzda gülümsüyor, çatık 
kaşlarının kudretli yayı üstümüzde 
~r.ili~or: Buyruğunun ateşi bizi bir
bırımıze kaynattı, sağken bağladıkla
rını ölüm yekpare yaptı ... 

Koca türk milletini eline almış, o
nu yeniden yuğurarak Atatürk mille
ti yapmıştın ... Senin iraden içimizde, 
senin çizdiğin yol önümüzdedir. Sade 
acı değil andiçiyoruz: Buyruğun ola
cak, Atatürk milleti gösterdiğin yere 
ulaşacaktır Atam ... 

Fahri Ecevit 

O GELiRKEN ... 
• 

~"r.kada§larnn, 1 tarafından adma heykel dikilerek 
Eğer bir vatanda§ denizden, kara- büyiik adam, büyük vatandaı diye 

d~ hava ve yer altmdan ate§ ka- anılmağ_a yerden göğe kadar hak 
aırgaları içinde dünyanm en ~ kazanmış Duıunurau; 
kuvetlerine karfl dimdik durur, on- Sakarya muharebC$i devirlerini, 
ları yere aererek, denize sürerek 
ınilli tarihe Çanakkale zaferi gibi 
tanlı bir destan katarsa, milleti o
ııun heykelini yaparak mermer ka
dar dayanıklı bir anışla ona bağlan
makta haklı ve ödevli olurdu 
Eğer bir vatanda§, ıahsı için her 

Yol apaçık dururken kendi yolunu 
kendine çevrilmiş süngüler ve namlı
larla kendisi kapıyarak, felaket sel
leriyle oyulup uçurumla§lllı§, diken
leri hainliklerle, dalalctlerle besle
nerek azgmlapnış millet yoluna gi
rerae, bu yolda ilk ayak bastığı 
Sa.ınsun'da: "Artık bir tek karar 
•ardll": O da Milli Hakimiyete mÜ&· 
tenit kayıtsız, §artsız mü&takil yeni 
bir TÜrk Devleti kurmaktır." dcr&e, 
bu uğurda hayatını, yüz kcrehayatı 
pahaaına kazandığı §crcflerini du
raksamaksızın erlik meydanma a
tarsa ondan sonra hiç bir !CY yap
mamıt ve muvaffak olmamış bulun
sa dahi Ulus o fedaknrhğı bu vatan
daım heykelini dikerek anar v~ 
kutlardı. 

1:ğer bi~ vatanıtaı, padi~hın ve 
baglı oldugu Bakanı - I t b 1 • . ıgın san u 
açın ısrarlı çağır:ınalar . .. tb • 

1 
• • mı , ru c ve 

memurıyet erını suratla t k 
rına ama • 

la kartılıyarak kendi s·· ı · · 1 . oy cyıfıy c: 
·~Şe&b. at ve ~ıv~nmertliğine güvendi
gı, ıtmez eyız ve kudret memba· 
mdan ilham ve kuvet aldıg• 1 m"ll t 

k ,, M"ll" J • ı c c dayanara ı ı 11tıklal için dün-
yaya meydan okusa, bir haysiyet v 

149ref uğraşma&• için milleti her ikis~ 
birer okul çatı&ı altında toplanan 
Erzurum ve Sivas kongreleriyle teı
kilatlandırsa, sadece bu tc~ebbüs ve 
hizmet 0 vatandaşın Ulu Onder diye 
anılmasına ve ulusun şükran gözü 
önüne heykelinin dikilmesine yeter-

di. 
Bütün milli silahlar ve kuvetlcr 

devlet merkeziyle birlıkte düşman 
eline geçtikten sonra ele geçmemiş 
tek kuvet ve büyük kuv t olarak ka· 

1 •11• • de sesinin Ulus Saylav-an mı ı ıra • , 
lan Kamutayının da lstanbul n ça
- 1 k .. gu·· ucuna takılmasına 
gırı ara sun 

1 te§ebbüs edildiği zamanları. hatır a-

B.. 1 b" zamanda bır vatan
ymız. oy c ır 

da§' "Felaket ölüm ve inkıraz ora-
da;. selamet, ~nfer ve istiklal ~ura-
d d ,, _.1· k Ankara'ya gelır. u-a ır. uıyere I 
lusun saylavlarını Anadolu yay a&ı-

k d d ·-· · ukaddes ka-nm An ara .. ı ımız m _ 
lesine düşman gözü. eli ve ayaı:ı 

l b ·ıı t knbesı-
için tekin o ~ıl'..a~ u ~ı ~ • ükÜ· 
ne çağırır, mıtlı ıradcyı ınıllı ~. 
moti kunnak imkanına erdırır&e, 
arkadaşlar, bu vatandaş hayat.ınd~ 
yalnız bunu yapmış olsa gene mılletı 

dü§JIUUl kıralmm kendi kwnaııda&ı· 
na aldığı ordulan Ankara hedefine 
yürütüıünü, en bÜyÜk üniformasmı 
Ankara zafer töreni için ütületerek 
giymiye hazırlanlıı zamanlannı ha
tırlayınız. Böyle bir zamanda eğer 
bir vatanda~ tören üniforması yeri· 
ne göğsünün kırık kemiklerini alçı
larla knplıyarak, kemiklerinin çatır· 
dı&mı milli vazife &esiyle susturarak 
ve daima "Milletinin civanmertliği
ne ve tükenmez kudret kaynağına 
güvenerek" 22 gün, 22 gece süren 
bir büyük ve kurtarıcı meydan mu
harebesi kazanırsa yalnız Türk tari· 
hinin değil, bütün Asya, bütün ci
han tarihinin yürüyü§ünÜ çelen bu 
vatandaş, hayatında başka hiç bir Anadolu devletlerinden Firikya'nm 
zafer kazanmamış olsa, yalnız bu- ancak esirlere giydirdiği kırmızı 
nunla ~ü.~ün dünya Onu Büyük As- ·serpuşun kalkması, zeka ve istidat 
ker, ~uy~k Ku?.1~~dan ol~rak anar örümceği eski harfler yerine çocuk 
ve mılletı bu buyı_ık :za!~rın hatıra- zihnine ıtık gibi giren yeni Türk 
ısını on~n a-dma dıkecegı heykeller- harflerinin geçmesi, bütün bunlar 
le ebedı olarak yaşatırdı. her hangi bir vatandaşın yalnız bi· 
Yıllarca sürmüı harplerden, on- rini baıarmasiyle milli tarihe millet 

larla beraber büyüyen ağır, milli hadimi teref ve haysiyetiyle girme
mihnetlcrden sonra hiç beklenmi· sine hak kazandıracak büyük ve 
yen bir anda bir vatandaş dünya köklü inkilap safhalarıdır. 
kurulalıdanberi başka ulusların ta- Arkadaşlarım! 
rihindc değil, Türk tarihinde bile Size sözlerimin baıındanberi her 
görülmemiş e§siz zafer ile Dumlu· hangi bir vatan·datm yalnız birini 
pınar'm sonsuz kurtuluş kaynağını yapmakla sonııuz milli ıükrana la
en coıkun feyizleriyle milletine a- yık görüleceği, bir heykel halinde 
çarsa a&ırlarca sürecek sanılan &iya- tunçlata-cak admr ebediyete kadar 
si karanlığı, Sevr ahitnamesi deni· ya§atacağı milli hizmetleri saydım. 
len demir kapıyı kılıcının §imtekle- Eğer bir vatanda§, bunların hepsi
riyle paralar, Türk UlusunU> yeni ni birden yapmışsa bu vatandat, bu 
ve daha korkunç bir Ergcnekondan büyük, bu en büyük vatandaş Ana
çıkarırsa cihanın Diıhi kumandan fartalardan Snkarya'ya Sakarya'
diyc anacağı bu vatandnşı kendi dan b.mir'e, Cümhuriyetten Türk 
milleti de elbette en büyük milli harflerine kadar bütün bunları ken
kahramnn olarak başında tutar ve dilerinin tabiriyle: "Yalnız milletin 
vatan onun heykelini bağrında bir şefkat ve civanmertliğine güvene· 
ıcref çelengi gibi taşımakla sonsuz rek ve onun bitmez feyiz ve kudret 
iftihar duyardı. kaynağmdan ilham alarak" yapmış-
Ruhları 111rtlnnlaşarak bütün sa milletçe ona milli şükran dere-

mcmlcketi eşilecck mezarlık haline cesini ifa·de için hangi ölçüyü, hangi 
sokmak yolunu tutmu"' bir hanedan vasıtayı kullanmak lazımdır? 
ııkrc "b· · .". _ ' • P gı ı asıl ~ehırını kuyruguna, Bunun cevabmı hep birden vere-
yanı en aon mümessiline vermit bir biliriz, Türk milleti bilir ki O, ken
saltanattan, varlık hikm f · kt di&ine en büyük ve bütün hizmetle· 
knybetmi h · ~ ını ço . an 

. ş a mak bır muessese ına- rini ödiyen mükafat olarak ancak 
dıyle asırl~r~a Türk dehasının ya- Türk milletinin gönlünü ve sevgisini 
ratıc.ı ~abılıyetlerini uyu§tunnağa almıttır. O, sevdiği ve gökler kadar 
ve zıncırlemefe çabalamış bir hila- engin varlığını uğruna verdiği mil
fetten her hangi bir vatandaş, mil- let tarafından aevilmektc kendini 
!etini kurtarsa ve hayatında milleti hayatın en yüksek &&adetlerine er· 
için yaptığı yalnız bunlardan ibaret miş sayıyor. Dehnsmın &0n&uz kud
kalsa o vatandaş kurtarıcı ihtilalin retiyle milli tarih, milli dil, mitli 
büyük Şefi diye anılır ve adı tunç kültür sahalarında muazzam eseri· 
ve mermer heykeller dilile nesillere ne devam ediyor ve yeni büyük hiz
ulaştırılırdı. metlere hazırlanıyor. Türk milleti-

Adli ve kanuni ıslahat; tekkele- nin ona sunduğu sevgi, muka-ddes 
rin, medreselerin kapatılması; eski bir aile mirau gibi nesilden nesile 

Yaratan emniyet veren Şef 
Cümhuriyet kanunlarının ve cüm
huriyet kuvetlerinin hürmet ve i· 
tibarı, memleket için eaa.a mea· 
net ve müeyyide olduğu bir daha 
sabit olmuştur. 

930, lkinci teşrin "Kamutay'ı 
acış nutuklarından" 

Nefsimize ve millet kudretlerine 
itimat, hükümette ve aiyasette is· 
tikrar, tasarrufta ve fedakarlıkta 
sarsılma:& bir karar, devletin da
hil ve hariçte emniyet ve aükiuıe
te mci:z.hariyeti, halin ba§lıca ted
birleridir. Eaasen biz.de mevcut o
lan bu ıeraitin icap ettikçe lciyı· 
kiyle ve kemaliyle tecelli ettiril
mesi müşkülatcn iktihamı için e
mın ve müessir olacaktır. 

9J 1, 1 kinci teşrin "Kamutay'ı 
acrş nutuk/nrrndan" 

Bu sene cümhuriyetin onuncu yı· 
lını kutlamakla bahtiyar olduk. 
Milletimizin gösterdiği ta.hın se· 
vinçler gönüllerimizi iftihar ile 
doldurdu. Cümhuriyetin feyizleri, 
ülkenin her bucağında canlandı· 
rıldı. Millet geçen on senelik cüm
huriyet eserlerini topluca gö:zden 
geçirdi ve gerçekten sevinmeğe ve 

kıyrnet ve kutlliyeti artarak sonsuz
luklara kadar yaııyacak ve Mu&ta
fa Kemal adı istikbale doğru en par
alk ümit günetleriyle ay4mlanarak 
giden Türk milletinin bütün tari· 
hinde kurtarıcı ve yaratıcı BUYUK 
ATA olarak daima artan bir coş
kunlukla anılacaktır. 

Aziz Ankaralılar! Bayramınız 

kutlu olsun! .•. 
Dr. ~it Calip 

övünmeğe hakkı olduğunu gördü. 
Geçen on sene gelecek devirler 
için bir baılangıçtan bQfka bir feY 
değildir. Bununla beraber eski de
virlerin tarihi karıısmda cümhu· 
riyetin bu on senesi, eıi görülmi· 
yen bir dirilif ve göz karnaıtıncı 
bir ileri atrlı~ cibidesidir. 

937, ikinci teşrin "Kamutay'ı 
acrş nutuklarından" 

lılerimiz çoktur, gcniftir, Önemli
dir. Fakat ba§arılacağına sarsıl
maz güvenimiz. vardır. 

935, ikinci teşrin "Kamutay'ı 
acış nutuklarından" 

Memnuniyetle görmekteyiz hi 
cümhuriyct rejimi, yurdumuzda 
hu:z.ur ve sühiınun en iyi yerle§
mesini temin etmif bulunuyor. Va· 
tandaşlar ve bu yurtta oturanlar, 
cümhuriyet kanunlarının efit 
ıartları altında kendileri için ha
zırlanan hürriyet, refah ve saadet 
imkci.nlarmdan azami istifade et
mektedirler. 

Milletimizin layık olduğu yüksek 
medeniyet ve refah seviyesine 
varmasını alıkoyabilecek hiç bir 
engel dÜ§Ünmeğe yer bırakılma
dığını ve bırakılmıyacağını huz.u. 
runuzda aöylcmekle bahtiyarım. 

937, lldnci teşrin "Kamutay'ı 
acış nutuklarından" 

Geçen yıl içinde Parti ile hükümet 
teıkilatını birleftİrmekle vatan
daılar arasında ayrılık tanımadı· 
ğımız.ı filen göstermiı olduk. Bu 
hadisenin biz.im, devlet idaresinde 
kabul ettiğimiz ''kuvet birdir ve 
milletindir" hakikatine uygun ol· 

-. Kumandan ~ef -
Enterna•yonal politikanın gidişi, 
Milli Müdafaa vasıtalannı artır• 
mcya da lüzum göstermektedir. 
Tayyare lilolarımu:ı vücude gc· 
tirmek için büyük milletimizin yii· 
ce alciha8ını, heyecanla anmak 
borcumdur. 
Son enternasyonal hadiseler, tüTlı 
milleti için kudretli bir ha&Ja or
dusunun hayati ehemiyette tutul• 
masına bir daha hak verdirdi. Çok 
emekle kurduifumuz,canımız.la ko
rumaya andiçtiğimiz kutsal Y9"' 
dun havadan saldırıılara karf' 
güvenlik altında bulunman de
mek, biz.e saldıracaklann, kendi 
yurtlarında birim de aynı zarar
ları yapabileceğimize güvenimis 
demektir. Bu güveni bugün artı· 
racak vasıta bulmakta, büyiilı 
türk ulusunun ne göksel bir Jsy
guyu kalbinde taııdığını, her lar
dinin vatan için tutufQ11 gözleriıt
dc okumaktayız.. 

Havacılarımız., bütün ordu ve do
nanma gibi vatanı korumaya ho
z.ır kahramanlardır. BuyÜk millet 
bu 11oyak evlcidlari;ylc kenaıni 

mutlu sayabilir. 

935, ikinci teşrin "Kamutay 
acrs nutuklarından .. 

Milletimizin müdafaa vasıta ,,. 
kuvctlerine hususi ehemmiyet al• 
/etmesi lüzumunu söylemek vcni
fc~zdir. 

930, ikinci teşrin "Kamutay 
acıs nutuklarından" 

duğu meydandadır. 

937, /1cinci teşrin "Kamutay 
acrş nutulr.larından" 
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Büyük 
,,,0rşısında yas ~ 

Bütün yurclclon b~r 
e 1 em ç 1ğho1 !~ ~~r~d~n ~.! ~~ küçlik her-

t .. .. . . bflytlk _.. .. nik yaratıcı kes bu derin acının verdiği hüzün ve 
tıı rınir • 11 a.a. - Bu yük kurtarıcı l zın nulletin ....-ı .,. ı, .. Amil var • elemi büyük türk milletine yakışır bir 
ög.'1 ~ef'ımiz AtatUrk'ün vefatı haberi milli ıuuruD..,O~ ıolltek i ·nde en sekinetle karıılamıya çalıımakta ve a
gib?1? radyolardan ıehre bir yıldırım kabiliyed• do,.,,. .-rlrtJ~et ver- ziz Ata'lannm en büyük eseri olan 
bi dütmUı ve bütUn .İzmirlileri derin blıdır. ıı::s .-rJerin• :r r vahdeti- cümhuriyet rejimine gönülden bağlı -
~ l!ltteme ıark eylemiıtir. Bu kara bilyilk tir dode bit ı-~ \ağlı olan hklannı tekrarla~tadırlar. 
tü er yediıinden yetmitinc kadar bil - m~k bidlO ,..uıet frad ri ~ ıunanm. 
ın·~ •~tandaılara göz yaıları döktür- le reJ1:ı;:.... eaJfyetlt ..:.'ediyeRei.i Zonguldak' da : 
r Uttür. Bu acı zıya dolayısiyle bütün bınir ~ Behçet Uz 
esıııt binalarla parti ve halk evi ve li • .,. • 

ınarıdı bulunan vapurlar bayraklarını 
~arıya indirmitler ve ıehrimizdeki r.,1._.'dt_: 
h~~•oloslarla memurlar, ilbay ve parti pmP_. _ 
;;;~nı Fazlı GUlec'i ziyaret ederek _. 

11 
a.a. - Atatürk'ün hay~a-

1Yede bulunmuılardır. ~· ııunası her yerde oldugu 
li . ?ğ_ledcn sonra toplanan şehir mec- u ,aaı~ri~r:C de ta.aviri mümkün ol • 
sı 1Çtımaı da pek matemli bir man:ıa- Jibi ~~ esaür uyandırmııtır. Bay

ra lrzetmittir. Birrok ~-aıar gös yat" 11uyatl bir te indirilmittir. Dört bet 
la " aıo .... ,. yarıYa · lik 'hti rı ıçinde hitabelerde bulunmuılar.,. r•-~ vrulardan yetmıı 1 • 

ınecliı baları reisin teklifi u.erin• yafd' ~=r bUtün halk Büyük Kur· 
BüyUıc Ata'mızrn mukaddes ruhUJIU yarlara : baıbuğun millet ve mem -
tiziz için bet dakika ayakta dunouı • tarıcı. y de te kavutturan büyük yol -
lardır. Toplantıda suretleri afi~~ Jeke~n~en aynlmıyacağını türk 
Yazılı tbiye telgrafü.rınm çeıldlıDe .... • ıan ti yakıtır bir sükun ve aada -
~'-~ mille ne d 
-rar verilmittir: kade tekrarlamakta ır. 

Sayan Bayan Makbv.le, • 

Atatin lıbe::.ı $11ftSUft' dl : 
rel .,.-

Varlıfı biltiln beıeriyet~ 1c;. 
rerı büyük kardepnisin öl beraber 
raıı döken bütün bir JDillede ryı duy· 
lzınirliler büyük tee.Nflr ~·~dedir. 
nıalcta aizinle tam b~ itti .ııtiyle bi· 
lialiaını Bilyük şef'uı bar tUrk 
ıniaaJ bir ıerefe ermit bu::;ıyurı ve 
ınilletinin yüce varhtına teaıd Jıialerle 
Atatürk hatıralarına en ka)bl ta. 
bağlı bulunan ismirJileriö esı 
ıiyelerini aunarzın. J)r. Behçet Us. . 

• Belecli:P Reaaı 
·~ yük.-k Riya-

Büyük Millet Mecli• aetine 
,Ankara 

ve cumhuriyetin 
Büyük kurtarıcı fnıis Atatürk'ün 

Samsun, 11 a.a. -:: w Büyük ~c~!' 
d netriyatından ogrenen butun 

ra yo . . . d d' B alk en derın matem ıçın e ır. ay -
haklar yarıya indirildi. Atatürk anıtı • 
r önünde ve hoparlörler karşısında 
run " 1 d' . toplanan halkın goz yaş arı ınmıyor. 

Bu derin acıdan duyduklan heyecanlı 
tee11Urlerle ağl&f&nlar arasında ba· 
yılanlar vardır Atatürk'ün bütün gö· 
nülleri saran aziz hatırasına derin bir 
tazim nitaneai olarak mağazalar, dük. 
kanlar kendiliklerinden kapandı. Her 
tarafta, miıtl kahramanımız Büyük A
tamıza ve Onun müebbed eserlerine 
gönWden bağlılık nitaneleri cörülmek-

Zonguldak, 11 a.a. - Radyonun 
verdiği elim haberlerle mateme gark 
olan Zonguldak bu kara haberin ağır 

havası içindedir, büyilk varlığım kay
bedenlerin hüznü ve teessürü içinde 
dükkanlarını ve itini terkeden bütün 
halk radyo batından aynlmıyarak O
nun büyük varlığına hürmet ve mille
tine elemine ittirak etmittir. Gündüz 
ajansın tebliğini duyan halk ceste ces. 
te devlet ve hükümet mümessilini zi
yaret ve sonsuz acısını ifade eylemiı -
tir. Halk radyo baılannda ve meydan
larda toplanmaktadır. Herkeste ve 
her yuvada ve her yürekte yalnız ve 
yalnız onun büyük eserinin yaşatılma
sı onun eşsiz yolunun güdülmesi, onun 
inanarak baprdığı prensipler uğrunda 
büyük türk milletinin kabiliyetine gü
venilerek çalışmak suretile ve milletin 
tek irade kaynağı ve tam ifadesi olan 
Büyük Millet Meclisinin ve teıkilatı 

esasiye kanununun millete saadet, mil
lete terakki ve refah getirecek hamle
lerine son nefeslerine ve aon damla 
kanlarına kadar savaıacağma söz ve -
ren ve d~vletin iktıdarına hükümetin 
kudretine, partinin yollarına, inkılap_ 
çıların ve gençliğin enerjisiyne güven
mit olan Zonguldak bütün vekarlı 

hüzün ve temkinli yeiale milletin mu -
kadderatmın yüceliğine ve ululuğuna 
inanını tuelemektedir. 

kurucusu suytik is~;Jiler inl&ft kalbi
ölümünü du~ üatne çıkan bir acmm 
nin tahalDID 1 içinde halbkirlannın 
yarattılı adi ~ar. Atatürk inkılapları 
~ıraına ;!:; eliyle kurtarılmı§ yurt 
ıçınde i 1i hassi&i~etilc ve en 
_..,,.ı.rrnm qı ıç • • kını tcıt
mirliıer, ulus ıradesının mı ra s 

lstanbul halkı büyük yas 

1Eil eden bUyilk m~ tilrk ~lılmı 
YUlueltmekteki kudretine " millet i
daresini daima en b~ bi~ dirayoC: 
ba1armaktaki ınuvaffakiyettne 

.. . 1 nıli cünde de duy-
guvenlerinı bu e e . . . · delil 
rnakla yalms tiirk rnılletı. ~çın ·hin 
büyUk inunlık dUnyaaı ıçı~ tar: en 
kaydedebildiği ve kaydedebileceğ · 
büyük ı:ıyam teaelliıini buluyo~~r. 
Milletin sağ olmaıı ve cUınhuriyet ~ ~
resiyle onun büyilk mecliainin .ta~~: 
ebediyeti kadar ebedi olması <f:ileğıy 

v~ ıctırnn irinti~ __ 

Halk Dolmabahçe'nin etrafında 
tatanbul. 11 (Telefonla) - 1.tan

bul bucUn dtlnden daha lraranhk, ia • 
tanbullular buctln dtlnden daha çok 
içlerine çeldlmitl~r, dünd~n daha fu
ta bqlanm önlenne .etmıtler~ Git • 
.k derine işliyen bır yara gıbı Ata -

tı çe b ü . t 
türk'il kaybetmenin acısı, uı n ıı an• 
bulluların yüzünü daha çok soldur • 

muıtu. 

hıçkınk valinin nutkunu tamamlama -
aına mani olmuıtur. Beı dakika ayak
ta balar AtatUrk'Un uis hatıraamı ta
da ettikten aonl'a reiaicümhur tamet 
tnönU'ye, BUyUlc Millet Mecliaine, 
Ba§vekile tebrik ve taziyet telgraftan 
çekilmesine karar vererek, umumi te
essür içinde dağıldılar . 

iZİNDE ... 
Hey dünya ! Yeryüzü ! ıaraıl, yarıl, çök. 
Neysen bugün göeter: Delin, botan, gök, 
Kendini yere çal, parçalan tarih. 
Ey Timur, Attila, Yıldırım, Fatih. 

·Alpaslan, lakender, Cengiz, Napolyon. 
Ey evelce ölen yüzlerce milyon 
Kafi deiil gökten muhayyel tavaf: 
Kalkın mezarlardan, toplanın aaf aaf; 
Doirulun: gelen bir etsiz kahraman, 
Doğrulun: geliyor enbüyük insan ... 

* O batbUTcunıuzdu; biz tek hisardık; 
Onunla kurtulduk, onunla vardık; 
Onunla yaıadık, güldük onunla. 
Biz, on yedi milyon, öldük onunla; 
Bütün ıtıkları götürdü gurup. 
Ve birden hepimiz tek adam olup, 
Tutabilmek için onun yerini 
Daha yükseltmiye bateıerini 
Bir anda dirildik onyedi milyon. 
Ha Atatürk ha Türk: Yoktur ona son .• 

* Kaç yıldır türkçeydi tanrınm dili; 
lnıana ne ilah nede sevgili 
Nede ana - baba aratıyordu: 
Her an yaratıyor, yaratıyordu, 
Birlikti gönüller ona iymanda, 
O alet yanardı her damla kanda, 
Yolumuzda öncü,ı~ık, hızdı o, 
Elimizden tutan babamızdı o, 
Ana tefkatiyle ıeven ilk erdi, 
Damarlarda kandı gözlerde ferdi, 
T ekdi hepimizdi, bizdendi bizdi, 
O bizim batımız herıeyimizdi .• 

* Ecel, alçak ecel; ne yüzle kıydı 
F a ·ni olmasaydı o da tanrıydı: 
Gerçi et-kemikdi onun da lıtı 
Amma semalara denkdi bakıtı, 
Saçları alevdi, ruhu alevdi, 
Bütün dünya onu tanıyıp sevdi 
Dünya battanba§a ona hayrandı; 
O eıi bir daha gelmez insandı, 
40.000 yıldanberi aranan sancak ..• 
Ağlar bir babanın ardından ,ancak. 
Bir - iki çocuğu nihayet bet - on; 
Biz timdi ökıüaüz on yedi milyon, 
Kadın - erkek, yatlı - genç, çoluk • çocuk, 
Her ıöz kan içinde, her beniz uçuk; 
Hıçkırık boradır, seldir gözyaıı; 
Buıün yere eiik her türkün baıı •• 

* Ağartan tek qık bu karaıünü 
Senin aziz batın sadık İnönü; 
Sen ıeılendin, ondan doğruldu baılar; 
A1 1J ~• h.U&o Dl.L 9'41& ... , 1'l"' t <.Ul•u.l ... s\-. 
Ata, kanda yaşar, gönülde yaşar; 
O gitti, Türklük var, Türklük; Türklük var t 
Ruhumuzda inan, gözümüzde yaf, 
Acıda tek kalbiz, ödevde tek bq; 
Milyonlarca admı, tek hedef, tek is; 
Onun divumın iradeaiyis. 
Eıkiıinden daha 'uurlu, zinde, 
Senin ardındayız, onun izinde ••• 

Behçet Kemal ÇA~LAR 
. 

Cümhurreisimiz 
Atatürk'ün acısı ile yüreklerimiz 

yanarken millet kaygısiyle vahdet 
ve istikbalimizi düıunen zihinleri
miz bir tek u.&m üzerinde duruyor
du: lnönü. Çünkü Atatürk'ü yalnız 
lnönü iatihJi.f edebilirdi: lnönü, Ata,, 
türk'ün en yakın aili.h arkadaıı; 1-
nPnü, Atatürk'ün -en yakm fikir yol
daıı; lnönü, Atatürk'ün t.n yakın 
mücadele ve inkılap ortaiı ... 1ıtikli.I 
harbinin bqından aonun• kadar bü
tün cepheleNle, aonra Mudanya'da, 
daha 80Dl"4l Lo:aan'da, ve Lo:aan'dan 
d.Jıa düne kadar hükümetin baım
da, ve "pek aevıili kardeti, aziz Şe
fi'' nin yanında dinme:a aiyin, tüken
me• ıayreün, doiru ve yüluek te
feldriiriin timaali olarak onu ıördiik. 
Üzerine titrediiimi• cümburiyetin 
on bet ytlhk tarihinde "lanet lnönü" 
adı ti. ilk aayf adan, altm batla yazı
l.dır: ''Yemek .... aamda, y-arm cüin
huriyeti ilan ecleceiiz, dedim... O 
ıece birlikte bvJunduiumuz arka· 
daılar erkenden beni terkettiler. 
Yalnız lamet Paıa Çankaya' da miaa
firdi. Onunla yalnız kaldıktan aonra 
bir kanun laythuı müavecldeei haz..,. 
ladlk.,, Dün, milletin ittifakı ile Cüm
h• Rei.Jiiine aeç.ilen lnönü, dünya• 
yı kendine hayran eden azametli e..
rin kurucuau ile ilk dakikadan itiba
ren emek birliii etmif büyiik bir de9• 
let adamıdır, ve o sıfatla türk dm• 
tinin batmdad•. 

Büyiik Millet Mecliai kunt-
içini ve etnfmı dolduNn miHet ,,._ 
killeri •e bi:azat millet, dün, IO'WG 

ıatınbı araamda, tuurlu intibabiyle 
devletin en yükaek va:aifeain• getir
diii lnönü'yü, kendine •e ona ıüv• 
nini ilan ederek, dakikalarca ve yü
rekten alkıtladı. 

Büyük millet, büyiik aclamle.r,... 
tittirir. lamet lnöaü, hıçlur•rak •• 
iftihar ederek dinlediiUniz nutkun
da: ''büyüık ve kahraman bir milletin 
hi:ametinde bulunuyoruz: Türk va • 
tanmm bölünmez, hiç bir tecavüze 
tahammül etmez, hiç bir zor Ul'fl• 
aında milli haklarından vaz geçmez 
mahiyeti, her zamandan ziyade taze 
ve canlıdır,, buyuruyorlar. Cümbar 
Rei.aimizin milletimi:ae itimadı bizim 
ona itimad11111:a ıibi Jnnetli ve bü
yÜktür. 

lnönü'yü Cümh• Reialiiine böyle 
ittifakla MÇwek tarihimisia bütün· 
lüiünü bir k•• daha te7it etm1'abu
hanUJ'Ol'US. Türk milleti, aiyui ol
pnlufunua, 'Yefak&rlıfınm, inkılaba 
aadakatinin ıüphe ıötürme. oldufu
nu da bu intihat>la iebat etlnİ!tlr. 

Elemlerimiz arumda yüzlerimizi 
güldüren w kalplerimizdeki aönmez 
ümidi köldefliren lnönü'ye ti.zim
ler. - N. Ba~ 

Amerika seçiminin 
neticeleri 

t . . ti · tanrelenni ıu • zrnır ıehır mec aınn -~ d ·1 ri 
nar ve milli iradeye baf hltklar a 1 e 
rnevk·· . uhaf aza eden bmir halk~ • 

unı m . . 1 BUyUk 
nın her zamanki baısaaıyetty e 

Sabahın ille saatlerinden. itibar~n 
. -"'•ncı kadın erkek bınlerce ı. 

yerlı, Y- ' !arla tram-
-"' llu kayıklarla, vapur , 

tarwu • . 1 Dolma-larla otomobıller e, yaya 

Rum patriktinelinin t.asiyeı 
ıelgra/a 

İatanbul, 11 (Telefonla) - Rum 
patrikaneai Sen Sinot mecliai bu sabah 
patriğin reiılifinde toplanmıı, Ata
türk için 1ıtanbul ve Ankara'da yapı -
lacak törenlere ittirik etmek üzere iki 
heyet scçmiıtir. Patrik, baıvekil Celil 
Bayar'a bir taziyet telırafı çekmiı. di
ğer metropolitlerle beraber Dolma
bahçe aarayına ıiderek açılan defteri 
imza etmi§tir. Müteakiben patrik vali
yi ziyaret etmiıtir. 

Kazanan numaraları bi ldi_riyoruz 

Nevyork, 11 a.a. - İntihabatın ne
ticeleri tunlardır: Mebuaan meclısin
de bundan ıonra 261 demokrat, 170 
cümhuriyetçi, 2 terakkiperver, 1 çift
çi mebuı bulunacaktır. Bir mobuıi.uk 
için netice benU.z belli defilıdir. 

Ayan mecliai ıu aurotle terekküp e
decektir: Millet Meclisine kar~ duyduiu l&Y -

gıyı tekrarlanm. Dr. Behçet u~ 
Jzmir Beledıye 

Reiai 

Sayın B. Celi.1 Bayar-•-=• 
Baf v~ 

Ankara 
·u ··ıü BU ilk a:ıiz Şef Atatürk n o -

.. Y ve . · harnmill ede -
tnune insan kudretının ta . ·1e 
bileceti acıların üstünde bır ilı arzı l~rı 
ağtıyan izmirlilerin elem ve 1 tırap 

"nkü toplantısın • 
tehir meclisinin bugu nJar içinde 
da derin teesailr ve h~ye.ca At türk'ün 
göı: yaılariyle ifade ~dıldı. .. ~ içinde 
asırlar kudretini bir ın~nil~m halbına 
topbyabilen yaratıcı CÜ' büyük ni
kavupn ve ilerleme hız~nı\mer yüce 
nıetlerine mazhar olan ızrnı üm
Şcf'in tilrk milletine vediası olan c ha-
h . . b. tek kalp atısı 
urıyet idaresıne ır Atatürk 

linde duyarak bağlı oldukları h r de 
rejiminin daima bir ıne§&le a ın 

. lmakla sonsuz 
Parlryacağından e?11n ° alı ıyor • 
acılarına bir teselh bulmıya ç '..:ı tl• 
,_ 1 nun kuure ı 
1C1r. Atatürk inkılabı Y0 u hUkü 
Yolcusu olarak bat olduğunuz . teri· 
rrıetc İzmir tehir meclisinin t.a:ııye • 
ni derin saygılarımla arzederım. U 

Dr. Behçet • .. 
lznıir Belediye Reıaı 

Sayın B. Şükrü Kaya • 
C H . . Genel Sekreten 

. . Partııı Ankara 

. . BU ük Şefimiz 
İzmir ıehir mcchsı Y ın acı-

~tatürk'Un hayattan ayrılmas:n kur _ 
sıyle elem içindedir. Atatürk "rk 

1 ıw dan yalnız tu tancı ve yapıcı var ı.ın 'bi 
·ı . . . ~ ·1 b"tün inunlık tan ~ı letı ıçın degı u . k kud· 

ıçin bimisal bir nimet olan bilyü 
ret· d b" ük payı almanın tük • 

ın en en uy . mir • 
ranı ve baölılı~ı içinde ya§lyan ıüz 

.. " ül.. tatı· liler insan Jc"lbinin tahamm un 
ran en derin yaranın aı:ırsını du~u~o.r
lar. Hüzünlerimizin ve ele~lerımızın 
Uatünde bir teselli havası eatıren kud. 
ret, Atatürk'Un bUyUklilğU pay~n~ız 

. . b" "k partunı -eserlerinden bırı olan uyu 

vay , . ••rtlarda toptaıuyorlar; 
bahçe'ye ınen -
ellerinde mendiller, ıözleri y~~lı 1&ra-

elerine aarayın üıtunde ya· 
ın pençer , Ki 

Y . . hayrata bakıyorlardı. m-
rıya ınnıdiıı. i bu büyük kayıba inandı'· 
se, ken aın 

ramıyordu. .. 
S ym bir pençeresi açılu ıozle

. . ara dikenlerin hepli birden A-
rını oraya.. k1 rmiı oribi hıçkırık-
tatürk'ü ıorece e •- ' ·· 

kal terine ıömilyorlar. Goz yq-
lannı ü:.erinin alevlerinde kurutu • 
tarını y 
yorlardı. 

1 nbul'un her köteıinde ondan 
ata aları canJandırmıya ve tek-

kalan hatır çalıpyorlar. Atatürk için 
rar ya~ıya kadat cözlerinin yapm 
kan celıncıye 
döküyorlar. 

1 e karanlık şehirde hayat 
Istırap ı v O · 

. . fikri faaliyet de durmuştur. .nı-
gıbı,_ u ün denlere devam edıle-
ve~ted~:b: kendi aralarında topla. -
medı. T türk'iln cenaze törenine iıtı
n~rak Alata nı teıbite çahıtılar. Oniver-
rak ıart n ·· __ ,lh' ettar makamdan mue .. 
sitelile~ -:. ıy il k üniveraiteai" adı • 
seselenne Atat r . 

·ı-·aini iatiyeceklerdır. 
nın verı .. -

c h. mec:liainin buıünkü toplantı
!ıi'e ~li Azaya Atatürk'il kaybeden 

sında v . . ök Uz iıtanbullula -
türk milletının ve s 

11. edilmez ııtırabrnı anlatır -
nn tese ı 

ken: 
••- Bis iıtanbullulara dUıen acı 

. daha bilyilktür, 
hisıeai daha denn ve ' 
dedi Atatürk çok aevdili latanbul u 

' di . t.tanl>uldaki 
sık ark siyaret eder ' ve 

. i --J&-ktln oldufu kadar w:a-
ikametın DRWM efl 

dı Şehre husuriyle aonaus ıer er 
tır . d. Atatürk !atanbul'da pek 
bahteder ı. 

.. tıralar bırakmıt, büyük inkı -
guzel h~ bir kısmım burada yarat • 
lapların_ n buradan sevk ve idare et-
mı• çogunu .. 1 . . b 

ır• "h et haıyata goz ennı ura-
ınış ve nı ay '' 
d kapamıştır. 

an · · salonunu dolduran Şehir ıneclisı 

Orıodokı ve kaıolik 
kUiıelerinde ayinler 

lıtanbul, 11 (Telefonla) - Bugün 
lıtanbuldaki bütün ortodokı ve kato -

Büyük Tayyare Piyangosu 
dün akşam çekildi 

Tayyare piyangotunun 26 ıncı ter
tibin birinci ketideıi bugün çekilmit
tir. Kazanan numaraları bildiriyorum: 

30142 numaraya 15000 lira çıkmıttır. 
Sonu 42 ile biten biletler 20 ıer lira a· 
lauklardır. 

29899 numaralı bilet sahibi 12000 li-

32268 21877 11125 6784 31889 12771 
27144 2995 18070 18165 21566 7703 
36537 6671 23899 12202 23131 12908 

lik kiliselerinde ve havra'larda Ata • ra, 32631 numaralı bilet ıahibi de 1000 

6080 609 34704 6107 7761 6022 
25280 9936 399 37190 25495 20776 

9228 17285 9907 15237 23665 14538 
4829 542 16073 31669 34939 14239 

282288 2599 4237 39708 5905 38789 
l0016 6200 17969 8590 12684 37388 

708 8323 7952 17779 11692 32719 

türk için ruhani iyinler yapılmııtır. 

"Hitler'e inanmah mı? 

inanmamah mı ? ,, 
Nevyork, 11 a.a. - Efkarı umumiye 

enıtitilıil biltiln Amerika'ya fAmil o

lan bir referandum tertip ederek fU 
ıuali ıormuttur: 

"Hitler, bundan sonra hiç bir Avru
pa topraiında gözil olmadığını söylü
yor. Bu sözlere inanır mıaınız?., Ge-

len cevapların yüzde 8 t evet, yüzde 92 , 
ıi hayırdır . ., 

lspanya'da vaziyet 
Barselona, 11 a.a. - Cümhuriyetçi

lerin bir teblifinde dÜJDUlnın Ebre 
mıntakasında yapmıt olduğu taarruz
ların pUakilrtUlmi.i9 olduğu bildiril
mektedir. 

Bu tebliğin kaleme alınmuı esna
sında Segre'nin sağ sahilinde ıiddetli 
muharebe olmuştur. 
Şark cephe.inde dütmanm yapmış 

oldutu taarruzlar akamete uğramıştır. 

lira alacaklardır. 

500 lir<J kazananlar : 
33863 27356 16710 38726 33323 13498 

32131 16771 34573 

150 lira kawnanlar : 
6575 9471 16432 33260 39456 5033 

38868 33689 5799 24361 11897 24634 
39424 25499 1594 17835 18690 30275 

441 2147 35452 15419 12648 7754 

100 lira ka:sarıanlar : 

16801 17060 36813 33591 19245 36006 

17234 19781 788 28090 13444 30119 

13874 34267 25229 37496 7121 4542 

15330 4880 1605 6862 22215 14398 

35542 31913 3874 17354 3320 1831 
23301 8741 1568. 

50 lira luuarıanlar : 

25372 33028 5629 31413 39885 27236 

34062 11727 17925 27380 32124 11380 
1872 13663 23192 33418 11804 943 

838 6179 7698 30126 27800 17028 
1221 11456 26219 32427 31172 27030 

33377 13188 3457 35966 14323 9886 
29630 61 31689 36802 7421 31282 

17067 22081 32297 38585 32947. 

30 lira kaaarıanlar: 

28888 36559 29356 27480 35592 34661 

1841 18421 26640 30009 2751 18135 

21954 39816 34974 24345 21591 15378 
2516 24803 37991 26122 21560 21926 

16344 32476 12641 39926 27199 17701 

276 6165 39049 39356 11414 5951 
33294 34319 9552 11188 22010 4067 

28020 12002 36583 5151 38991 1988 

27642 1704 16946 26292 8676 37315 

16584 22834 16396 20211 1042 34303 

29550 20536 34580 9248 8874 1148 
21859 14503 21159 21440 25532 16195 
11970 10997 

Harri Bor lstanbul'da 
lıtanbul, 11 (Telefonla) - Mefbur 

franaız artisti Harri Bor ve tUrk ka
r~sı Raika bu sabah lıtanbul'a gel -
dıler. Sanatkar lstanbul'da iki temsil 
verecekti. Fakat büyük matem dola -
yısiyle temsillerini veremiyecektir. 

. 

69 demokrat, 23 cilmhuriyetçi. 2 te
rakkiperver, 1 milıtakil cilmhunyet
çi, l çiftçi. 

Mebuun meclisinde demokratlar 
71, terakkiperverler 5, çiftçiler 4 me
bualulc kaydetmiılerdir. 

Ayan mecli.ıinde demokratlar 8 aza
lık kaybetmitlerdir. Bu balıkların 
hepeini cilmhuriyetçiler kazanmışlar
dır. 

B. Ru:svelı memnun 
Vatinıton, 11 a.a. - Son umumi in

tihatiat hakkında ilk defa olarak beya
natta bulunan RciıicUmhur Ruzvelt, 
neticelerden memnuniyet ıöatermiı 
ve hilkilmetin takip etmekte olduğu 
liberal siyasetin devam eyliyeceğini 
bildirmiştir. 

Amiral Horti 
dün törenle 

Kosiçe'ye girdi 
Budapqte, 11 a.a. - Saat 11.20 de 

Naip Horti, meraaimle Kosiçe ıehrine 
ıirmiıtir. Macar devlet reiıinin geçe -
ceti yolun üzerine on binlerce halk bi
rikmiıtir. Şehir, bayraklarla ıilılenmit
tir. Sainte Elizabeth kiliaeainin önün
de teaia edilen tribünde Me. Horti ile 
naibin aileai efradı, Hababurc arşi
dillderi, hükilmet erk&ru, birçok maur 
mebuaları ve Almanya, İtalya ve Po -
lonya atapmiliterleri yer almı9lardır. 
Kurulan takı zaferin altından Naip 
~orti ~ta bin~ı oldufu h.lde geçmiı
tır, Naıp Koaıçe, ıehrine girdili zaman 
bütiln çanlar çalmıyı batlamııtır. Bat
lıca ıehirlerden 21 pare top atılmııtır. 
Kôsiçe halkı: ''yaşasın Horti. Bir müt
terek macar • polonya hududu istiy~ 
ruz." Presburg'u geri veriniz, Nitra
yı geri veriniz . .' ' diye bağırıruıtıı. 



Kamutay'ın tarihi toplanbsı 
-~ 

. ._ . .. 

1'.amutay'ın dünkü tarihi 
toplantısından bir göriinüı • 

Kamutay, lnönü'nün nutkunu dinliyor 

M areıal Fevzi Çakmak 
Kamutay' a geliyor 

.... '4"' 

lnönü, Kamutay kapısında 
karşılanıyor 

Kamutay'da sükut ve hıfkmk 
Kamutay_ kapısında bekleşen halk kütle•i 

.. 

Cümhurreisi ismet lnönü tarihi 
ve heyecanlı nutkunu söylerken 



İsmet l ·· .. lnir'd ?onu, 25 eylül 1884 de lz. 
lllahk e dog~~ştur. Babası, müteaddit 
sonra erne a.zalıklarında bulunduktan 
da· .Harbıye Nezareti muhakemat 

ıresı mü . ı· ~ · :Re . meyyız ıgınde vefat eden 

l 
.. Ş~t beydir. llk ve o~ta tahsillerini 
.. rnır . ' d . 

k 
• ıptı aı mektebinde ve Sivas as· 

erı ·· · . \'e li ruştıy~s.ı~Je mülkiye idadisinde 

d 
.. se tahsılını Halıcıoğlu topru ida-
ısınd b' . :ı b' e ıtırerek 1900 da topçu har-

t'{~ mektebine girmiş ve bu mektep· 
e 1 muvaffakiyetinden dola.yı Erki· 
nıharb' t ıye sınıfına ayrılmış, 906 da 
opçu erkanıharbiye yüzbaşıJığiyle 
ınektepten çıkmıştır • 
. Osmanlı imparatorluğunda meşru· 

hyet' ·ı· ın ı anından hır müddet sonra 
~ 1?10) Yemen'deki vaziyetin ıslahı 
ıçın ·· d · · r k" gon erılen mürettep kuvetın e • 
anıharoiyesine memur edilmişti: O· 

rada binbaşılığa terfi etti. (1912) Ye· 
rnen'den döndükten sonra Balkan har· 
bini takip eden sulh müzakereleri e.~
nasında Bulgar murahhaslariyle m~· 
takereye memur heyetin askeri mu· 
§avirliğinde bulundu. Büyük harp ıe· 
ferberliği sırasında, kaymakam ısrr:,~t 
l3ey eve la birinci ordu erkanrhar. ı-

. · · harbe ıt· 
Yesıne, Osmanlı devletının ah 
t
. • . d umf kararg 
ırakınden sonra a um . d'l· 

birinci şube müdürlilğilne tadyın s:n~a 
d' b' ene ka ar ı. Bu tayinden ır 1 ·ıkka"nun 

• v • t' (11 J 
rnıralaylıga terfı et 1

• 4 •· cü 20 
?IS) Cihan harbi sıra~ınd:um:~da~lr-
ınci ve 3 üncü kolor u . · ~ tiirk'iln 7 ıncı or· 
gında bulundu. Atda • sırada Kolor· 
d "f · ·bulun ugu u mu ettışı 'di Mütareke devrinde 
du kumandanı ı · - S Ih 

' ' :: ~' 
. ' "' 

' ' » 

"; 

1 

-----

sonra (22 ikinciteşrin 924) üç aylık 
bir fasıladan sonra, tekrar başvekil ol· 
du ve bu vazifeyi 26 eyllll 937 ye ka. 
dar muvaffakiyetle ifa etti. 

Resmi sicilleri 
Milli müdafaa vekaletinde mevcut 

sicillin kısaltılmış şekli şudur: 

Babası: Malatyalı, anası: Hezar
grath. 

Çarşamba giınü 25 eylül 1884 de İz· 
mır de dogmuştur. llk ve orta tahsılı 
lzmir'de ve Sıvas rüştıyesınde ve 
Mulkiye idadisınde, asken lise tahsi· 
lı Halıcıoglu muhcndıshane idadısın

de. 
,.., b' nezareti ınüsteşarlıgıyle u 
rıar ıye · 1 ••. d mi 
h 1 k k

omisyonu reıs ıgın e res 
azır ı . k' 1 'f tt' ·11· va .. ifelerinı hak ıy e ı a e ı. 

Cümhurreİ•İ lnönü, Ankara Vali•i ve Belediye Rei•İ 
Nevzat Tandoğan'la görüıüyor 

Başvekil mütekait I. Ferik 
ısmet Paşa Hazretleri 

Reşit İzmir ve rnı ı 6' • 

'Atatürk'le beraber 
lsrnet lnönü'nün şerefli hayatının 

~~ııw;t 'c'iIDt~ '}!l~\c. s.-fin izinde ve 

Atatürk Samsun'a çıkmadan evci, 
dokuzuncu ordu milfettitliğine tayin 
edildiği gün, lsmet Beyle milli kur
tuluş hareketi kararını konuşmuştu. 

(*) d' M' 
20 mart 920 de Ankara'ya gel 1

• ı-
talay lsmet Bey, birinci Büyük Mil· 
let Meclisine Edime mebusu olarak 

girmişti. • 
Büyük Millet Meclisi onu, .Er~a~ı-

harbiye reisliğine intihap ettı. Bırın· 
ci lnönü muharebesinde taarruza geç
miş olan düşmanları püskürten ve 
Rütahya'da Çerkes Ethem'in hıyanet 
dolu hareketini ezip mahveden ls~e~ 
l3eyi Türkiye Büyük Millet. ~e~Iı~ı 
Mirlivalığa yükseltti (10 ıkıncıka-
nun 921). 

İkinci tnönü muharebesinde de, şe-
fin takdirini bir kere daha kazanarak 
diişrnam geri çekilmiye icbar .eden 
lsrnct Paşaya bütün garp cephesı k~
ınandanhğı verildi (10 ikinciteşrın 
921). Bu sıfatla Sakarya meydan mu· 
?arcbesinde kumandan. lsmet paş~ 
ıd.~. Sakarya meydan ınuharebesindekı 
ll1uhinı hizmetlerinden dolayı lsmet 
Paşaya, Büyük Millet Mecli~i tara
fından bir takdirname verildı. 

Z<1/erden sonra ••• 
Biiyük zaferde, Başkumand~nla ?e· 

raber çalışmasını tiirk tarihinın mın-

~ ( * ) 'Siıleymanıye'de dar bir soka· 
gın içınde kafesli bir ev... Mustafa 
/{ k ' · ve tek-
. emaı kapıyı biraz va ıtsız . . 

lı~siz çalmıştır. Bilmediği i~ı .kıms.e
n~~'. Paşa ile yaverinin evin ıçıne gır-
dıgın; gören hizmetci kız: - . 

" - Henüz Beyefendi hazır degıl
d' ır. diyor. . 

··- Sen bizi Beyefendinin misafır 
Odasına rrötÜr kendisi de bir taraftan 
h ,., ' 
azır olur-. . . 
Fakat daha söz bitmeden ev sahr.bı 

st<;vimJı gülüşü ile yanlarrna gelmış
ır: 

.. _ Ne haber, ne haber. bu ne bas· 
lcın 

,j~ zat kimdir, bilir misiniz : ismet 
Bey~ . 

.. _ Vaktim vardır. Size bütün hı· 
lc~vrvi anlatayım. • 

Muııtafa Kcma/'in 9 uncu ordu mu-
l<'ttı' i ol;ırak bir iki ~üne kadar hare· 
ket edeceğini işiten ismet Bey be· 
l'tıt!n: 

- Ya ben ne yapacaifım. dedi. 
- Şimdilik burada kalacaksın. Ya 

Harbiye müsteşarı olacaksın . veya 
E:rkfmıharbiyede esaslı bir vazıle a· 
lacaksrn Bana yardım edecek.<;ini?.." 

Falıh Rıfkı Atay, 19 mayıs 1919 yazısından 

netle kaydettiği lsmet paşa, zaferden 
sonra Ferikliğe terfi olundu (31 ağus· 

tos 922). .. 
mamen kurtarılınca hasıl olan vazi· 
yeti politik tesbit için kurulacak kon
feransta türk milletinin menfaatleri
ni hakkiyle müdafaa edebilecek za
tın da İsmet paşa olacağına, millet 
reisi ve Büyük Millet Meclisi kanaat 
getirdiğinden müşarünileyh 31 ilk
teşrin 922 de Hariciye Vekilliğine in
tihap edildi ve 6 mart 924 de kadar 

vesikası olan Lozan anlaşmasındaki 
değerli varlığını, şefin şu telgrafın
da, en büyük ağızdan dinliyebiliriz: 

tevcih·-;t~İş •. old~°j~---y~~~; ;;;;[;yi 

Sicil No. 319 - l Sahra 
1300 - 1884 

-- • -J ·-· ·-- 4ı. s::a--....ıı.--·-· t' ./ "'~~--

lıgı ıle mektepten çıkmı~tır. 
19 eylül 322 de eski 2 inci orduya 

memur edilmiştir. 

25 1. teşrin 324 de Kolagalığa terfı 
ederek suvarı 3 üncu fırkaya memur 
edilmıştır. 

bu vazifede kaldı. 

muvaifakiyetle itmam buyurdunuz. 
Memlekete bir silsile mü[ it hizmet
lerden ibaret olan ömrünüzü bu defa 
t~rihi bir muvaffakiyetle tetviç etti· 
nrz. Uzun mücadelelerden sonra vata· 
nrmrzrn sulh ve istiklaJe kavuştuğu 
bugünde parlak hizmetiniz dolayısiy
le zatr alinizi ve mesainizde size yar
dım eden bütün heyeti murahhasa a-

l 
zasınr -t kk' b 'k d . .. f,ozan kalıranıaııı ,ıcmet Pa~a mu eşe ırane te rı e erım. 

Mudanya konferansından sonra Lo- / Ciinıhuriyellen ıwnra ••• 

13 şuoat 326 da Yemen kuvvayı mü
retteoesı erkanıharbıyesıne memuren 
tfudcyde"ye muvaaalatla vazifeye baş
lamıştır. 

13 ııısan 328 de binbaşıhga terfi et-

zan konferansında .B~ş~ura~has ola- C~mhuriyetin ilanının ertesi günü, 
rak bulunması, (21 ıkıncıteşrın 922-24 (30 ılkteşrin 923 de) Hariciye vekilli
temmuı 923) bir devreye tesadüf e- ği uhdesinde kalmak üzere cümhuriye
der. Türk istiklôlinin enternasyonal tin ilk başvekili oldu. Bir sene kadar 

Jnönü hipodromda halkı •eliimlıyor 

Cümhurreiıi lnönü bir hava yolculuğunda 

mıştır. , 
. ı.::: şubat 328 de vuku bulan işar ü.ı:e

rıııe .tiuaeycıe'den hareket etmıştır. 
29 mart .:l~9 da .Liuyuk Karargahı u

mumı l ıncı şubeye. 
26 agustos .:S.:::9 aa Bulgar delegelerı

le muzakeratı sulhıyeyc memur neyc
te asken muşavır sıfatıyle memur e
dılmıştır. 

2 ı. ınci kanun 329 da Erkanıharbi
yeı umumıye 3. ;.;. ye. 

16 2 inci teş. 330 da kaymakamlığa 

terhı ıcra kuınmıştır. 

. 21 temmuz 3.:lO seferberliğinde ı in
cı Ordu Erkanıharbıyesine, 
ıo 2 ınci teşrin 330 da Karargahı u

mumi 1 inci şube müdürlı.igüne 
l .~·. incı kanun 331 de Mıra,laylıga 

terfıı ıc:ra kılınmıştır. 

19 eyli.il 331 de 2 inci Ordu Erkanı
harp reısligıne tayin edilmıştir. 

30 l ınci kanun 332 de 4 uncu Kolor
d~ kumandanhgına tayin edilmışler
dır. 

8 mayıs 333 de 20 inci kolordu ku
manda.nhgına tayin edilmişlerdir. 
Hazıran 333 de 3 üncü kolordu ku

mandanlıgına nakledilmışlerdir. 

.~4 ı. teşrin 334 de Harbiye nezareti 
musteşarlıgına ve bilahare sulh hazır· 
lık komiı;yonu reisligine, 

4 ağustos 335 de Kolordu salahiyet 
ve muhassesatiyle Şurayı Askeri mu
amelatı umumiye müdürlüğüne, 

20 mart 336 da lstanbul'dan Ankara'
ya muvasalat etmişlerdir. 

23 ~i~an 336 da açılan Büyük Millet 
Meclısınde Edirne mebus ' k Ec • u ıen • 
kanı harbiyei umumiye riyasetine, 

9·11·1336 da ikiye inkisam eden 
garp cephesinin şimal cephesi kuman
dan.lıgma ordu kumandanhgı salahi
yetıyle tayin edilmişlerdir. 

10 2 ka. 337 de İnönü ve Kütahya 
muharebatmdaki muvaffakiyetinden 
dolayı mirlivalıga terfileri icra kılın· 
mıştır. 

lO. 2· teş. 337 de garp cephesi ku· 
mandanlığını d h eru te buyurmuşlar-
dır. 

29·9·337 de Sakarya muharebesinden 

INÖNIJ J'E ATATVRK 

lnönü Ka b"k I b . d 1 .. .. , ra u a rıka•ının temelini atarken 
o ayı Buyuk Millet M r . . 

mesiyle taltif b ~ ısı takdırna- rar başvekalete intihap edilmişlerdir. 
. 30 .a~us. 926 da birinci ferikliğe ter

f ılerı ıcra buyurulmuştur. 

- uyrulmuşlardır. 
31 agus. 338 de bü .. k . . . 

salind k' f k yu zaferın ıstıh· 
e ı ev alad h' . yı Feriki. . e ızmetınden dola-

26 l t ıge terfılcri icn kılınmıştır. 
intiha~ :~.:38 ~e Haricıye vekaletine 
kadar bul ı ere 6 mart 340 tarihine 

unmuşlardır. 
30. 1. teş 339 d H . . 

uhdelerind~ k 
1 

a ~rıcıye vekaleti 
• a mak uzere Ba k·ı 

te ıntihap ed'l k şve a e-
ı ere 6 m t 34 .. 

kadar bulunarak ~r O tarıhıne 
mez,kur tarihte tek-

Jnön:: .._ mecli• müzakerelerini 
takip ediyor 

30.6.927 de talep · ' d .. .. ve ıstı aları üzeri-
ne3 te~autlukleri icra buyurulmuttur. 
. · agus. 331 de muharebe gümü im-
tıyaz madalyası ş 
. 29. 2 teşrin. 332 de muharebe altın 
lıyakat madalyesi, 

29•9·337 de altın imtiyaz madalyaaı 
. 2t~· :eş. 339 da kırmızı ve yeşil te

rıt ı ıstıklal madalyası. 

I 

Cümhurrei•İ lnönü ta,yyaredc 



Millet Meclisinde Y angtse ôe e 

PAYLASIYOR 
( Bqı ı. inci uy/ada ) . 

,..Jaı.ı;J meını.1ıtetı.r"•• )'Glltlan 
t..q.leri ,,. )'llllClft ,,. Belçilaa •ıuc
t.ı.n..in 7Gfl.Jd,.,..,., tlfGiı)'G •oyu • 
yonaı 

( Bqı ı. Jnci aylada ) 
mutay, dün. buin oldutu kadar tari
hi bir toplantı yaptı. 

Bilyilk Millet Meclisi, fevkalide 
günlere mahıuı bir dekor içinde idi 
Mebuslara ait olan ıon sıralar, ılınle
yicileTe ayrılmıttı. Kor diplomatik 
locaları tamamiyle dolmu,tu. 

Sut on bire iki kala Kamutay baı
kaııı B. Abdülhalik Renda riyaıc:t ma

dukça, mebuılarımız kürailniln beri
ne konan kutulara reylerini atıyorlar
d1. S~ra, tekrar Ordu'ya gelerek oütün 
mebuslarımız reylerini kullandıktan 
sonra Baıkan dahili nizamname muci
bince ıeçilecek dokuz arkadqın, gene 
dahili nizamname mucibince alerd o -
larak bu reyleri tasnif edecetini aöy
ledi. 

Japon kıtalarının 
zayiatı 340.000 kişi 

Maearütan'ın ıasiyeleri 
Budapefte, 11 a.a. - Kemal Atatilr

Jdln vefatı milnuebetiyle, MacariıtaJf 
naibi Türkiye B. M. Meclisi reisine 
haıVetll bir taziye telgrafı çekmi9tir. 

kamını itıal etti ve ı,eçim daireleri Ü· Rey verme 11.31.5 de bitmiıti. Kura 
zerine iıim tayini suretiyle yoklaıu ile seçilen İsmail Mehmet U tur (Si
yapıldı. vaa) Mebrure Gönenç (Afycn) Faik 

Batkan, ekıeriyetin olduğuna ip .._ Soylu (Niğde) Huriye Öniz (Diyar
ret ederek ceJıeyi açtı ve hükUm~tln bakır) Yahya Galip K.a_rıı (Ankma) 
bir tezkeresinin okunacağını bildirdi: İamail Hakin Veral (Sınop) Numaa 

Aksoy (Antalya) Nuri Göktepe (Ay-

Çunking, 11 a.a. - Çin Ajanıı bildiriyor: Hankov'dan bildiril
diiine ıöre, Şanıi'nin cenubundaki Linfen ıehrinde, cephede ö -
len ukerlerin hatıralarım 7ld için 7apılan bir toplantı eanaıında 
japon fırka kumandam Taniıuti askerlere verditi bir nutukta 
Yangtae harbi eınumda 340.000 japon askerinin öldüjünü bil -
dirmittir. 

Naip aynı zamıuıda huauıl kalem 
direktörilnü Türkiye orta elçisine 
ıöndererck taziyetlerini bildirmittir. 

Bone'nln tt.aiyeleri 
Parla, 11 a.a. - Protokol direktörü 

B. Lose dün Tllrkiye büyük elçisini 
.siyaret ederek B. Bone'nin taziyetle
rini bildlrmiftir. 

&wyederin lluİ)'eleri 
llolkon, 11 LL - Tilrkiye CUm

bur bqkanı AtatUrk'llıı vefatı müna-
Mbetiyle B. Litrinof Türkiye büyük 
elçili B. Zekai Apaydm'ı ziyaret ede
rek Scwyetler birllti hükümetinin ta· 
siyetlerlııi bl1dirmi9tir. 

}'Unan sazetelerinde 

Büyük Millet Mecli8l yüksek 
huzurlanna 

Ankcua Mebum Reüicümhar 
Atatiirlı'iin, müdaui u• miifaUİr 
tabiplerinin oerdilıleri ilifilı ra
porda •interildifi ~lüle .antcf. 
rinin onunca perfflmH pnü S: 9 
D: S de terlıi laayat •tta"Merini o
nulma acı ue teaaürlme arae
derim. 

ll.Xl.1938 
Baıualdl 

C. BAYAR 

Rapor 
ReiaicGmhur Atatürk'ün umumi 

hallerindeki . •ehamet, dün ıece · aa
at 24 de netreclilee teblitdea aoara 
h..- an artarak bugün, 10 ikiacit~f
rin 1938 per19mbe aabahı saat do· 
kwsa bet seçe Bü,rük Ş.f"ımiııı: dcrın 
koma içinde twki ha1at etmi~lerdir 

1 o ikincitep"İla 1938 

Atlna, 11 a.a. - Atına a1anaı tebliğ 
ediyor: Cümbur Ba9kanı Atati.ırk'ün 
ölümü baberj bütün yunan mahfılle
rindı hakiki bir yeıa ve elem dotur
muıtm. ~t ve möttefik Türkıye'nüı 
Bflyük lefiıain ziyaı her tarafta bil· 
:rlk ve umiml bir \e••ilr basıl etmıt-
tir. Dr. Akil Muhtar Oke' 

Btltlln paeteler, Atatilrk'iln tercil· Nihat Rqat Belıer 
meihallni netrederek memleketin bil· Dr · H. Diker 
tün terakki ve medeniyet sabaamda Mim Kemal Oke 
tekrar clirilmeıi için ba,ardıiı muas· Dr. Aıım Arar 
Am ileri bydeylemekte ve Atatürk'· Dr. Netet Omef lrdelp 
Un yalnıa yui TUrkiye'nin. blnial de- Dr. Abravaya 
IU.aynuunuıda tilrk. yuu,an d~tlu. Dr. SUteyya Serter br. Umll Berk 
iu ile Balkan antantınm d& en t>üyük Dr. H. Alatq 
hararetli lmill oldu&unu tebarüa et· Ayala kalkan Abdülhalik Renda, 
tinatktıdirlır. zaman zaman hıçkırıklarla keıilen 
a.tıya ıueteal, Atatilrk'Uo dlhiya· ve ıstıraptan titrlyen bir 1e1le ıu ha

nı ilerini kaydettikı.A IQIU'a dıyor sin ciimlelerl l&yledi: 

~y ....... ,, ..... mUtteflk tilrk milleti- "- Cok.aajm arkadqlanm, 
...._. - n.r1..ııı. Hal.:-La--..... •lümun" • 

llÜl matemin• ittirlk etmektedir. uu.r- --nmı .... v 
·.ı ur&ıJe ıçın aaıma ıyı bır ıet olmut den hepimizin. " bütila mille~~n 

olan Atanır~ aynı zamaııda tüık. yu- clu,.clutu elemm ne kadar bOyük 
w mu"'Hb~uuuwı. jyı bır bimiaı Ye derin olduğunu dUadenberi 
ftla.H I ' urlu1•°1ilD lJıutlft ;dw-~ 
..-ıtur. .. ı- -su -dııan .. b"..:'ı. 
111 uıırnıt •• bafA"IDlf o.&aA Atat\lr.ts. ... etfe ıv.- u•umuz u.,- acı· 
ciftaauı Dır ıur& • JUDUa aoatlu&u im· larla anlıyoruz. Busüa bJırada 
~da aoıamıf •• baprmlftır. Bu· bunun için çok ah e8ylemek im· 
PlabaJ&&a veda edea Aıatürk. 'l'iirkı- kim Tetkilltı Luiye kaaunu-
1• ıı ıuavvur ettıal " DMıl olmaaı nua bize emrettili bir yazife do
llu.a o ,.aUde ve tlrk • ..,unan dost- layıai,.le ,.oktur. Bunun bqka 
lup da tanin edilmit '* fC&ilde bir sün• talikine müaaadenizi 

dın) İsmet Eker (Çorum) reylerin 
tasnifini yaptılar. 

Netice: 

Saat 11.44.S de, Yahya Galip Kargı 
üzerinde tasnif netice.i yazılı olan 
kliıdı Bqkana uzattı. 

Ayağa kalkan Abdülhalik Renda, 
Türkiye cumhuriyetinin yeni curohur
reiıini tayin eden seçim neticesini 
tebllt etti: 

" - Neticei arayı arz
ediy,orum. Reisicumhur 
intihabı için 348 ar
kadaş iştirak 

348 reyle ve 
kan Malatya 

etmiştir. 

müttefi
Mebusu 

ismet ln6nii ReisicDm-
hur intihap edilmiıtir.,, 

Şimdi salon, devamlı ve 'Sürekli o
Jarak bu seçim neticesini •lkıf)ıyor 

~efinin emrinde ve ızinde, kurtulut 
nareketinin ilk gününden onun haya
ta &özlerini kapayıncıya kadar çahı • 
mıı olan muhterem lnönü'nün p.!lıın
da, büyük eserin ebediyen devamını 

bulan Kamutay bu intihap neticesi i
le, vekili olduğu türk milletinin milı· 
terek duygu ve kararına tercüman ol· 
mut bulunuyordu. 

Hiç fasılasız S8 saniye devam eden 
alkıılardan aonra, B. Renda tunla· 
rı söyledi: 

- -.ı.a-.-..a.ıı 1 ' ! 1 

burada yemine davet etmek üzere cCf-
ıeyi 20 dakika tatil ediyorum." 

Saat 11 e 2 kala açılan Kamutay'm 
tarihi toplantıaı, ismet 1nönü'yü cum
burreiai seçerek 11.45 de ılk celıeıinı 
aona erdirdi. 

b&ıum&tadır. rica ederim. T6fkilltı Eauiyenin 
Vndlai -•etcıi yazıyor ı emrettili y.asifeJI ifa etmek o da u--

·- Lı&-ııı. b• 'bed' Celee kapandıktan ıonra, AA&Uutay 
--'-... "Bq'-· .. ı Atadirk'la •'"· bizim için uu.r- ır Yecı ır. h ı k R d Cü "'-.a- a.AA ""u B •f • "f _.__ _ _.__ 1 k ba9kanı B. Abdili a ı en a , m-

... .. _. - m"ttefı'- memleketi elıtm u yazı eyı ı a ........... ••• ço 
-· ""' .. a A ttlrk uls •• bü,.uk ilünün hatırasını hurreiaı ı.met 1nonü'nünı Çankaya'-

ı..,.. bCıTaJanütaclır. Jtakat ta -L-ı·l- ay-La.- ı...... dakika ıü- dakı cvlerıne ıitmıf ve kencliııne ne• 
tanfaadm atılan temeller öyle bar -"" ..... ....., _, , 

TUrJd.. ket ile, kalmanızı iıtirham ede. tıceyı bıldırerek bırbkte .Kamutay a 
paalt "Pil etmektedir ki yeni ..:- ,. gelmıtlerdir. Reiaıcumhur traklarının 
1• •• paait U..erine oturmakta ve ta- • ._ ku:.1 l f k 
..at.. il '- llmdl Kamutay, kendi kurucuıu o- aa& tarafına ıatı ıo , ıo tara ına ur• •-de ..._'- llllbatl!ı Kemal Atat ra• · · fl fala -~- ,. tml lan en blyük tilrkUn ebedi hatırası- tu1uf tarihımuın en tere ı aay • 
Ga atm& bta puılt U.erinc blkke 1 nın htınde " tttrk milleti namına rından olan Sakarya barbındea ıonra 
~. ıGs y,qı d81dlyor. Salonda acı ve gö- birinci B. M.ıllet lYıecliıi'nin keodiıine 

a.ıcu.a IUM'81erinde nill parçalıyuı blr hıçkırık sesinden vermit olduğu lulınçh altın imtiyaz 
Brturaeı. ıı LL _ Gueteh:ı Ata - batka hiç bir ıey yok .. Batta Celil madalyası ~ulunuyordu. 

ttırk'b wef11ta1aa b'!yük " tun'ar tah· Bayar oluak bütiln vekiller, bütün Mıllet Meclisi çevresini dolduran 
ala etme- 'blJlk llln\\n bioırafl • mebuslar, dinleyici ııralarmı doldu- on bınlerce ki,illk bır halk kiltleıı, 
llnl" lotosnftımm nqreylemekte ve · ran kalabalık ordu bti,Ukleri. kordip- sayın lnonü'yu tarih ımkinsız bir 
bayatı " bllyik IOll baklwıda usun lomatik, yabancı gazeteciler ayak· cotkunhık ve muhabbetle alkıtlıyorlar 
isabat ~. ta, türk dünyasmın Atuınm yo~lu- ve kalplerindeki acıyı, onwı muhte· 

8olr PH'-1. ~·nm diplo - ğuna yan.~york. ·Bı bu' toprtanaklakur Ozerınde rem f8haında Atatürk'ün en ya.km fi-
matlk saferi Laiam 111"1 lııednlnin ebe- hür ve muıta 1 • ır va ran ner- kır ve it arkadatını bularak dındiri-
mlyetini tebula ~ sonra A- terini, sonsuz bır bailılıt blM~yle yorlardı. 
tatUrlr'Un barikullde ll1abat bala tasvip ve takdir ettikleri Atatürk Un, Meclia 8nünde ihtiram reemlni ifa 
llplan nrialnl birer birer • "ak : ölüm haberi, Türkiye Büyük Millet eylemek tlzere yer aimıı olan bir piya· 
kalesini ıöYle bitirl)'Orı ,ar ma Mecliıinde, ona ve bıraktıtı e~ete de kıtuı, yeni ReiıicUmhuru seıamıa-

.. Bu in)pllplar o dereee blyOktur duyulan hudutsuz inan ve. ı~vıınin mıt ve mızıka ihtiram marpnı saJ.mıt-
1d bunların bUyilldtıj\l kartmmcia diln- çok hazin, fakat çok kuvetlı bır teza- tır. Baıta Baıvekil Celil Bayar oldu· 

Tanipp'nin aynca söylediğine p 
re ölen subaylar aruında 6 general, 
bir utepen ve 103 tane de diğer u • 
fak rütbede zabitler bulunmaktadır. 

Aynı zatın ifadesine ıöre, Şanai· 
nin cenubunda Çin çetelerine kup ya
pılan son harplar esnumda Japon • 
askerleri subay ve nefer olmak üzere 
15.000 kiti telefat Nermitlerdir . 

Muharebe devam ediyor 
Hongkong'dan bildiriliyor: Kanton 

ve Yungyun arasındaki dağlık mınta • 
kada muharebeler devam etmektedir. 
Kanton'un 140 km. tima1i prkisinde 
taarruza geçen bir japon müfrezeei çin 
liler tarafından imha olunmuıtur. Kan 
ton'un 90 km. pmallnde bir japon ku
veti de japon mevzilerine müteaddit 
taarruzlar yapmıı, fakat her defa11nda 
püskilrtUlmüttür. 

Bir Çin iKi/eri 

Hankov'un sukutundan beri ilk de-
fa olarak, Hupell'nin cenubunda Hsia
ollnc'de 2.000 kifiden mürekkep bir 
japon alayım bo.stuna utratmıflardır. 
Aynca çinliler tarafından yapılan bir 
mukabil taarruzda, japon kuvtleri Uç 
taraftan kuptılmıt ve 1,500 japon öl
milftür. Bu zafer sayesinde japonlann 
cenuba dolru ilerleyip H unan'ı ltıal 
etmek yolundaki projeleri, muvakka • 
ten dahi ola. durdurulmUftm. 

bir insan olarak, hilrmet ve sevgileri
ni iz~ ettiler. 

Cilmhurreisimizin yemini ve sözle· 
rl diğer ıütunlarımısdaclır • 

Kamutay, pazartni günü toplana· 
caktır. 

... L • 

Dün CUmhurreiıi 1ımet ln&ıü öi· 
leden evel veklllerimu ve mebusları· 
mızın tebriklerini kabul etmi9lerdir. 

Marep.1 Fn.si ç.1myık düa Kamu· 
t&y bınMUJa ıelerek yeni Cümhurrei· 
ııni tebrik etmiflerdir. 

Ö&leden aonra saat üçte İlmet İnö
nü, tekrar Meclise 1elmi9ler ve aynı 
merasimle kar9ıl.anmı1lardır. CUmhur 
rciai tefl'İfata dahil ukeri •e mülki 
zatların tebriklerini kabul etmitler· 
dir. Evveli ukerl temyiz mahkemesi 
reisi Korıeneral Nihat ve diler getıe
raller kıdem 11ruiyle sayın Cümhur
reiaini kutlamıılardır. Bu kutlamaya, 
batta Temyiz mahkemeei reiıi ve iza
ları olarak diler tobrlkler takip et• 
mittir. 

ReialcUmhur bundan aonn elçileri 
ve kordiplomatik menauplannı kabul 
buyurmUflardır. İsmet lnönU k~ 
ne tebriklerini ıunan bilyUk " orta 
elçilerle ayn ayn ıöriltmlltl• ,.. Uti • 
fatlarda buluamuflardır. Quıte bat
muharrirlerinl aynca bbul eden sayın 
lnöall. -r ... erJıedalse ittlrlk, te
mftnilırialH cqekkilr ederim,, bu-

yun11111lardar• 11..-.. seç vakte kadar cUmhur
relalmia dnlet itleriyle me9pl ol· 
mqlardır. 

ya hill hayrettedir. Bu lnlallplar bürüne vesile oldu. ğu halde vekiller heyeti baları ye 
k8hne TUrkiye•den carph ve IDOde~ Büyük Millet Mccllıi riyuet divanı, lıtanbul rneclU ıni•lcereleriıai 
bir Türkiye yapmııtır. Seçim baflıyor: kendilerini Meclis kapısında karfıla- radyolarla ıalclp eıd 

Nation Belge cllyor kl: -Vuifemi.se ba9lıyalım." diyen mıtlardır. 
Atatürk, milletini her helrnnd.a '· lteada '"Te9ldlltı Bualye Jtanwıu· lkinci cılae saat 12.10 da açıldı. lıtanbul, 11 (Telefonla) - Büyük 

kurtaran çOk büyük bir dnln .._ naa 14 lacll maddesi mucibince relal- Bafkan, celsenin açıldığını söyledi. Millet Mecli8inln bugünkü toplantısı 
C\lllllnaı iadbabma" baflaaıcatmı MSy· İ ...... -'"'··'' b erind umı 

idl. U,.. kara çektill ilk eeç1m dal- Birkaç saniye sonra Cümburreiıi lwuuUI un er Y e, um mey • 
lndependance Belıe cllyor kh rlll olllalt Ordu'dlll itihuen reyler lsmet tnönü, Kamutay'ın co9kpn te· dan1arda, kahvelerde evlerde racl~ 

.. Muhakkak Jd Atatürk, samanı • ~ sahUrleri ve dakikalarca süren ıil- larla takip edilmiıtir. Biltiln latanbul • 
auim en ulmklr ve yılmu i;~: l"'8i ~f.:41." lalmlerl okuA· rekll ve ıiddetli alkııları arumda lular mecUe umumi heyetinin Atadlrk 
u" ıalahatçm lcll. MWetlne r • bafkanbk künüıilnil itıaJ ettiler. hatıruma &81terdlil derin ve umimt 
lıt ıuuru veren Atatürk için, flmdl yeti. "'8'lJl otorltnl clunaadan Evell yemin ettiler, ve ıonra nutuk· baibbia muhterem mebullarlyle ben· 
btıtUn bir millet atlamaktadır. Ata· yea.ımltdr :.ar , hareke- tarını okudulu. Bqveklletl ifa etti- ber ıös yep dikerek onlarla benber 
tllrk'On btlyük eserinin. bundan 10n • ti ba blJUaliw. m:~ kedld il usun Hileler içinde keııdlel Ue dal· lnçJurank lttldk etti. 
rı da devam etmealnl ıerek Ttırldye unıunmu "t1dl •lemlttlr ~tatilrk ma beraber olmuı olan Kamutay, .. lelctmbur lntihabmı dlldlade ta
aclsnı prek Anupa adına Umlt ede· kadar, =mı-. ba. Dlar;. amanda CUmhurrelal olarak cSa. B&ylk tefin kip cttL llelalctlmhur lwt lalna•a&a 
·Um. Atatllrk, memleketi lçln ~ok er • b\l derece b1J1k ~ ıc!ea devlet sadık " kıymetli arbdıpaa IOMWl ladbaptaa 80lın klnl)'I pJiflnl nat-
llla Hlmlltttlr." adamı joktıir.• bir muhabbet ve balbhlına bir delil lwnu mebularlyle btnıber al~ıdı. 

Peuple razeteal cllyor ki ı I , olarak hır cUmle tonunda oaa da-
•• AtatUrlr yeni TtlrJdye'Din enter • nas cı. -.ıaa kikal.;ca allufladı ve aynı tezahtırler Muhterem devlet relllnln ilk nut • 

ona1 ~yetini takYiye etmlttir· Tahran, 11 (H__. ~ aramda onu tetyi etti. Bu içten teza· lnmun bildin .. birde " ~ ya-
naıy d ) lfUtlln tilrkleıta Atlll • bUrl buelarımızın itcal ettiil ıı- bancılar aramda talrl çok parlaktır. 
Kendfıl. Ruaya Ue .. 1a ve dostane en k R f Atatlr~ • ._.. oaan _, __ e;:._ mea-ra'- dinleyicilere battl lıtanbul'da bulunan blltUn ecnebi p • 
atU•ıaaebetler teali ecleG ilk türk dn BUyU ,,e ld a.. L...1--~ .~k K"._..,.... r-- & ecll b .. ..n .. b lak in ba1anm 

icll " kolonllinl o u... - .,.__. ..-..'ı kordiplomatilin localarında 16rillil· set er -- u par tı 
ltt ıt:• . rB 1 azeteai. Atatilrk. da matemlere bllrilmllftlr. leblnta- )'Ordu. Yeni Türldye'nin in,..mda ıasetelerlnı ''Türkiye CO~urlyeti 

l 1bre e cique. g anlatt~ıan hın emri ~erine tran urayında blr B .. 1dl olarak eserlerini taktir " tarihinde ismet tn8nU devri Atatürk 
ün hPyatını ::~n Uzadıya ayhk matem ilin ediluüttir - Meh- hayranlıkla 16rdükleri büyük devlet devrinin kat! bir devamı olacaktır • ., 
aonra cHy~r ,_"._ nal vazl met Sadık. ıdMama. ;pabanalar da çok dılırll diye verdiler. 

"Türkiye ıun enternasıyo • 

İmarcı 
Va.rinde eleemmi,,,etle ... liaM İa· 
t•tlifim 6ir cilt.eti lnltlirmeu,.im: 
Tür• üllrai ifiıad• lıö7fere oann
cı)'G ltadar •ü~Jı 6ii7'ii 6ütiin 
,.1tirl•rimiain 6iNr .. nlilr oe H
~ırlı• pr•7i olmuı, önde kıt· 
hrfamws amaçlardandır. 
Tiiri'e eu 6cırlr ol,.. iter yer. Ni· 
lılın. P..llifin, modern iültürün 
örnefi ol.oeaJıtır. 

IJS, liinci t•ırin "ICunut•Y 
•m 11utıüluınd•11 .. 

Ş•ltircililt iflerincl• de, teltnilı ,,. 
planlı • ...,.,. tlGAiliıul• çalıpnak 
lôımdır. Banan İPii 6eledi,,,eleri
misi tl•uamlı 6ir ....,,_ ~ualat
ma•, lılauruıl.,,..,,, ~ afrata· 
caJı, m•rlteue, 6ir tellldi 6iro 
ltaralmaanı taua,,,e ederim. 

117, lJ:inci t•ırin •ıcamrıta~ 
açıı nutıülarınd...-

D•mir,,ol.llll'I bir üllııeyi m•d•nİ,,,et 
,,. relola narlariyle aydınlatan 
•ut-' 6ir metaledir, Şo..,,. ltöp
riiler infoatı inlıifol etmelıtedir. 

Siuil ltaua yo11,,,.. idarai, deulet 
teflıilcih araıncla, modern 6ir i
dare laaföntf11 yer almalulU'. 

IJ7, lJ:inci t•ırln •ıcamut•Y 
açıı 11utulıl•rıml•a'" 

Berlin'de sükun 
yeniden kuruldu 

• 

Berlin, 11 a.a. - Saat 20 den itiba
ren ıilkWıet avdet etmittir. Yahudi 
tilccarlar matualaruıa ıu ibareleri 
havi levhalar wnıılardu: "Derhal ki· . " ... 
dilkkin.,, 
Nümayiılere nihayet verilmeai hak

kında Dr. Göbbela tarafındaıı verilen 
emir, derhal yerloe ı«irilmittir. 

Matbuat dünkü taıkmlıkları halkm 
ıaleyanına atfederek haklı ıöttormi 
ye çalıpnakla bet'aber hiç bir yabudi
ye fenalık yapılmamıı oldutunu lııay
detmekte ve dilnyanııı ahnan milleti• 
nin göıterdigi disiplini nazarı itibar• 
alması tazım ıeleceiini illTc eyle· 
mektedir. 

l' ahudiler tevkil ediliyor 
Münib, 11 a.a. - DUn aiıelerini b· 

pıyai yahudi baGkal• bu aabab açılmıı
sa da müeueaeakı ıeceleyin arilerin 
eline geçtili tnlqılmııtır. Yahudilere 
bankalardaki mevduatlarından bin 
marka kedar para çekebilmelerine mü
auıde edilmlttir. 

Birçok yahudi banıerlerl " avu
katları bugün evlerinde tevkif edil· 
mitlerdir. Umumiyetle iyi malam.t • 
lan mahafilde tevkif edilenlerin aa)'I· 
ıı 700 tahmin olunmaktadır. 

Anıriff ıueteıinln yuclılm& gö
re, Almanya'da cereyan eden bllıdlae
ler üzerine bütün yahudi tlcmethane
leri ıUratle lrileıtlrilecıektir. 

r ' 
Falih Rlfkı ATAY'ın 

Bu tene budan eeerlerl 

1 - Zeytindağı 
Yeni ilavelerle ikinci ve 

kati tabı 

2- Tuna kıydarı 
Ea eald umanlannclan IJu. 
ailn• kadar YqotlaYJ& ta
rihine bir balat - Yqoelay. 

,.. içinde bir 1epbaL 

3 - Denizasırı 
Tiirkçe ae:rahat edebi1ab· 
nm bqbca eteri olan ba ki-
tabm ikinci Ye kati tabı 

n8fJ'OIUDllRlflv. 

Hepsi Remzi ........ ..... ., ........ ., 

Zlrıal~I Sel 
ZiNot ....ıitilerinia 6ıir on •-" 
oücade 6etİTİlme.U.e ehemmi,.ı 
Hıiyorwr. Bu .. ,.. airai ltooper• 
til tq•ilcitma IHıtlanntlf olma-. 
WU..... memnani,,,etimiai macİI 
ola!tıw. Bu ltooperatilleri meml!J 
ietin iter taralına tepnil etmer 
si)'flele iltiaom edİ)loru~. Keaalilı 
Plfpye •ıui .,.,.,..., de, hüküm .. 
tin mütemadiyen takip etmen lô
aımgelen bir ••y#İyettir. Çallf -
türlr •Clylünine ifliyecefi kaJ.at 
topralr temin etmei, memlelr•tiıl 
iefiluolcitım ae,..W.ffirece• bar 
lıca ,.,-eferdenclir. 

IJS, liinci t•ıria "Kamut•J' 
acıı nutullarınd•n" 

lllilU eionominin temeli airaatt;,. 
Banan içindir iri ııirootte hllı.,.. 
mı)'G 6üyü• eheınmi,,,et oermeJı. 
te,,C.. Köyl•re lıatlar )'G71lacalr 
propomlı r/'f protilı ~pnald 
6a maJı.ada eripneyi lıolaylllfft
racalıtır. 

Bir dela meml•lreff• topralı.,. 
~ı/tçi 6ıralrdm.nalulır. Bundall 
dolaa mü6im ol.an İf 6ir p/tçi ,,;. 
laini pçindire6ilen topr""" it~ 
6ir .. 6.p ,,. .ur•tl• 6öliinnw• ... 
6ütün ltalini am...ulır. 

111 ... ıelteti i•lim, • .,. to,,,..,, 
Hrİmİ 6altar1111dan siraat Wl6e
lerine .,,.,.,..aJı iCflbeder. Ba ... 
.. ferin iter birinde lıöyliileria P. 
leriyl• 66re6ilecelıleri. fOlıtm,,ı.. 
n için örnelı tatacalıı.... oerimU, 
modern pratilı siroot merlıe.ı.rı 
lıaralmalr prelıtir. 

Baıta 6uida7 olmalı iiaer• 6itün 
pla ilatiyoçf.,.,,,.uıla endüMrimi
sin da)'GIMfaiı türlü ipticlai mad• 
fleleri temin H Jaarici tİcCINfimİ. 
.sin ....,., t•ılıil •den pfitli moll
..ıı.ru..uu. G)'n G)'n ,..,. 6irind• 
milıtannı artırmalı, Wit•mu )'iJı. 
Nltnw•, UtiluM rnanallarını o
.aitmaJı, lautaldt ,,. clÜffnanf•rİ7' 
le afrapnak için .. relıen telınilı 
oe lıanuni iter tecl6ir, Hlıit •eçİ• 
rilmeclen alınmalulU'. 

Derltal 1Jil4irmeli7im iri ,,.,., ... 
nomilı lta)'Gf denince: Ziraat, ti
ccıret, NftGJIİ ı.aıq.tı.rini .,. w
tiin nolıa itlerini lnr6irintl•n .,,,.. 
difiiniilınai flofra olnu)WI Wr 
Hl .. ,,.,.,.. 

Orman ..,.,,.tl•riınUİll hnotm
lii.mmmaa G7"fCG ifaret eımelr ;.. , ....... 

fı1L libtt:i ~ •Jramı;~ 

AclliyenUin enlİll old,,,_,... 
,,..... .,,,., ... ..,,,..a.declir lıi, 
cıi..., qet, maJtadcler ı.Wrnili
.. ,..,, -"•6ilec.lr .,. türfii ,.lıil 
.,. lriaoede tecaoülere lıarp .,.. ,_.,ClfUI ,....,,....., ............ 
llÜranunı ......,. hılelNlecelıtir. 

IJO, liiııci t-.rilJ •1ta111rd.IJ' 
•Çil ıuıtıüluımıu• 

Bilin4ili 06i his, 7Wd- .,,.,.q.. 
et içinde f.rtı.rV& ~ "• ı.ı. 
)'Ilı oldafu , .......... ~ 
hılmu. B• .,,.,..,., *' ciimlm
ri,,,.ci ,__.,.,..,.ın, tirit ltöirn-
ı.riniıa teminatı altında, ... ileri 
,.lılU• nwocattar. 
A41i 6ün7Cftliain ue hnanlarwnto 
..,. dllİına 6a 6aJıand.,. incemn.
lerle, Türkq.'niıa clinoınilı ,..,.._ 
tına, ltif fGfl"'lldan ~,_. 
t•min •dilmiftir. 

Emni,,,.ı ,,. """ ifleriyle --
uuJlerde ,,. lrananlarcla, lrobq-
Wt, ~ld, ~Wt,,. h.a.lilt 
aa olmalıdır. 

117, liinci t-.rfa .. ICuuıtap 
•• 88fııltl•rıad._.. 

Büılın ,.,._..... ~; iPıwfe ~ 
,_,.,,,,... 7Uf'f, hfnıulan ~ 
mas türlr milleti ,,. lnr de ,..;u.ı. 
,.,. ı.rilaİllİn 6in 6ir , __ .,. ..,.. 

rap lraydeden yaprelıkıruMI.,. P
lıard.,,,,.,. ~. 
SlimiM•lri ,,,........... nrlaa, Wai 
7tffıtıs 6ir lıUlftl uatanda"'8 _.,. 
1ı.ıı lıalmatan ,,..,.....,.. Bı., W. 
tin türlı millefinİll ltadimi7is. 

917, liiaci t•ırin "KamllUIF 
aç• nutdlu,...a'" 

Bulgar kabinesi ve 
Sobranye arasında bir 
anlaşmazhk çıktı 

Sofya, 11 a.L - Müzakere edilmek· 
te olD bir kanun projesinin bir mad· 
desinden dolayı huk\unetle Sobranye 
r•mda lhtillf çıkınıt. reye müracaat 
edilince bükümet 2 rey ekıigıyle e· 
kalliyette kalmıttır. Bunun üzerin• 
hükümet projenin vaizyeti umumiy .. 
ıini ıeri aımı,tır. 

Bapekil projeyi bu sabah kırata ar
ıetmi,tir. Kırıl, hakemli< v.uifesiııi 
ifa edecektir. Parlamento mabafili ye
ni kabinenin parlamento azası aram
dan tefkilini istemektedir. 
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Dış Ticaretimiz ~ Ankara Borsası ~ GÜZEL 
11/lt. tetrin/1938 Fiatl~rı : --icra ve iflas dairelerinin yeniden 

tanzim ve tensiklne dair tetkikler 
-Kliring hesapları bakiyeleri ve : ÇEKLER ŞAPKA -----

kredili ithalata ait taahhütler ---
- Acıhs ----
-----

Kaııanıı ---
------

MERAKLILARINA 
Viyana'nın Me,hur 

Aciz vesikası ne gibi 
·ı· _, şartlar altında verı ır ... 

Türkiye Cümhuriyet Merkez ban- ı 
kasından alınan hesap huHi.salarına 
göre 5.11.1938 tarihindeki kliring he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i· 
çin Cümhuriyet Merkez bankasına ve
rilmi§ teahhütler yekGnları: 

......................... - ... ·~·= 

1.-~ ... ~ .. ~ .. ~~_j ~ 

Londra 
Nevyork 
Parıa 
Milano 
Cenevre 
Amsterdım 
Berlin 
Brukscl 

5.97 
12U5 

3.3375 
6.625 

28.SO 
68.335 
50.45S 
21.2975 

5.97 
125.95 

3.3375 
6.625 

28.SO 
68.335 
50.455 
21.2975 

P. ve C. HABİG ----
bu doı.ru d ğ'ld' ·· k" d" tı§ t & e ı ır, çun u uşen sa -

e indirilebılır. 
ldugwu gibi yedi aUn133 üncü ınadde-

0 bat~U h k.kında 
Qazia~tep dilen mesele . a bedeli 

de tanzıın e . ni etle yanı . 
Cetvel: 1 

Nöbetçi Eczaneler 
: Sebat ve Ycniıehir Ecz.leri 
: htanbul Eczanesi 
- Merkez Ecznneııi 
: Ankara Eczanesi 

Ati na 
Sof ya ------------

1.09 
1.53 
4.325 
5.97 

1.09 
1.53 
4.325 
5.97 

----------------cnal al~bi değil fakat takiptir. Bina· 
alın:Y bu fıkra şu şekilde kaleme 

U ~k~r: . 
del ~uncu fıkra: "Böyle fazla bır be
tılll ıle alıcı çıkmazsa satışa çıkarılan 

a na%aran takip düfer.'' 

kJ'flerini suı . Y k yaptığı takdır-
te .:,ı'yeceğini bılekrendisine ihale edi-
ver••• . kul e d 
de gayrı ınen ıarıdırılması yolun a 
le~ kimsenin ceZ:rnasını teklif etmek· 

Türkiye Cümhurıyet Merkez 
Bankasındakı kliring lıcsaplar1 

borçlu bakıyclerı 

Pazar 
Pazartesi 
Sah 
Çnrıamba 
Pereembc 
Cuma 
Cumartesi 

: Yeni ve Cebeci Eczaneleri : 
: Halk ve Sakarya Eczaneleri : 
: Ege ve Çankaya Eczaneleri : 

Prag 
Madrit 
Varşova 
Budapeıte 
Bükreı 
Belgrat 
Yokchama 
Stokholm 
Moıkova 

23.6425 
24.745 

0.91 
2.8025 

34.8525 
30.75 
23.7275 

23.15425 
24.745 

0.91 
2.8025 
3~ 8525 
30.75 
23.7275 

-----
" 

3~· Madde: 116 a. (Kabul edilecek 
,,enı ınadd ) . 

"S e • 
atış tutarının paraya çevirme ve 

. b"kürn konu 
bır u 
tedir. aber 133 üncü ma<l~e~e 

Bununla ber vaziyetin amelı bır 

~Ylaştırma masraflarından fazla ol
lllıyacağı ihtimal dahilinde bulunur
~a, 8.atrşı istiyen alacaklı 106 ıncı ~ad-
enın tayin ettiği mUddetler içınde 

~tı' Yerine haciz vesikası isdyeb.i· 
~· lc~a dairesi resen bu yolda bır 

iıtihdaE edilen rnini olınıya çalışm~k 
had aıına•1ı:ı• . Satı" ıartları pcşın 

t rcıhtır. " · · · .. yanı e . . veya temınat ıraesı-
para ile tc_d!Y:tbu mümkündür. Bu 
ııi icabeturır . menkul ancak tediye 
takdird• .ga~r~erildikten sonra ihale 
veya teınına 

.~ar ıttihaz edebilir. . . . i· 
Bu karar infaz kabiliyetını ıkt 

•ap eder etmez takibin mevzuunu tef· 
lc ' l ' kla· ı eden menkul mallara ve alaca 
ta na k' d" " zaran, ta ıp uşer.. asraf-
l İhtar. Teklif olunan madde rn ada 
ardan korumağa ve bundan u:ıaııı 
tnasrafların satış tutarını Y atı
tnuhtemelse haczedilen ınapar;::ıe~te
trna mini olmayı iıtihda e lacaklı 
dir. Filhakika bu takdirde a ıu da 
bı'r · ·kas' 1 ak ve borç . . 

acı1: ve11 ı a ac 'belerını h t ~ k vecı a ta alacaklıya arp rnevcudu-
kıarnen olsun itfa etmeden kt·ı Veni 

b dece · nun bir krsmını kay e . tedifi şey 
tnaddenin mani olmak l~cra dairesi· 
budur. Böyle bir halde. b baııit u
nin daima kendiliğinde~ ~ktir ve a
auıu tercih etmesi kabe ec istenilen 
lacakh kendisi tarafında'\ bir tekil
takibin bu suretle .pektı~;~ğu fikrine 
de muameleye tabı .t.u ikiyet etmek 
düşerse tetkik ınercııne ş 
hakkını haiz ola<:aktır. 

36. Madde: 121. ir etmesi ve bu 
İcra usulUnilı teh tatbik edilme

ıebcpten hiç bir. z•::ıerek bu ~ü~
rniş olması ilerı s teklif edilmıştır. 
nıün kaldırıl~•ı ağlaın bir e1&ıa da
Fakat bu teklıf s da hemen he-

kt dır Bura .. 
yanmama a · çevirme tarı:ı ışın· 
nıen dai.ııı• par~ra.0 hususi tedbirler 

'k ınercıını .. 
de tctkı . bettiren müşkül ve mu-
almaaını 1~ mevzuubahistir. Bun
him ıııeıele ıiı inci muhafaza etmek 
dan ~ol~yı dde harfi harfine bvlçre 
(1Z1 ıncı ma1&2 inci maddesine teta· 
ıı.nununun .:ı , • , ~r aa 
!'.1l1lkıyet hisseıerının hacız ve I:' ı:n~ 
~vrilmeslnc dair Vekille~ he_y!tının 
b . al' .... -iylc takvıyesı ıcabe
ır t ımau....--

decektir. 

37. M.adde ~~~f;rin satı§r talebinden 
. Gayrı ~~n . inde satılmaları hak· 

nıhayet ıkı ay ıç b' aya indirilebi-
kındaki müddet ır 

lir. • · f kra . 124., 2 ıncı r . . 
38. Madde: 

10 
gün yerine yedı 

Şartnamenın. dairesinde açık bu
gUn müddetle kı~~:yet edecektir. 
lundurulması 

39. Madde: 126· t rına en az aa· 
"re ar ı 

Bu maddeye g~ 'lan olunur. tıanın 
tıttan bir ay eve 1 ün evel yapıl
cn az satı9tan on bet g icabedecektir. 
rnaaını kabul etm~ göre iddiaların 
~ezalik 4 üne~ bedde ti 20 günden on 
ıleri sürülmesı ınU e 
güne indirilebilir. 

40. Ma<lde: 129. 
1 

'n 115 ve 116 ın
Bu hükmUn me.tn nı·ımesi icabeder. 

tr maddelerle tehf edı addenin ye-
Binaenaleyh 129 uncu m ·ktiza e

tine şu hükmün konulması ı 

decektir: . d f bağırıldık· 
"Gayri menkul Uç ~aa ihale edilir. 

tan sonra en çok artı:deli malın tah· 
Şu kadar ki artırma. . yüzde yetmiş 
tnin edilmiş kıyınetını~ tiyenin alaca
~şini bulmak, satıŞ~i ~~r alacaklar o 
gına ruchanı olan . g bu suretle 
mat ile temin edilınıpe mecmuun
ruçhanı olan alacakları~an baıka pa· 
dan fazla olmak ve h

1
un tırma masraf

raya çevirme ve pay aş tt r." 
larını tecavüz etmek şar ıd·1meınişse 

· elde e 1 •. 
Şayet bu netıce '!anında gos-

gayri menkul artı~ma ıt'nde en çok 
terilen yedi gün. ~ıhay: ~adar ki ar
lttırana ihale edıl~r .. Şenin atacağına 
tınna bedeli satışı ıstıy klar o rnal 

d 'ğ alaca ~uçhanı olan ı er retle ruçha-
ıle temin edilmişse bu c:uundan faz
nı olan alacakların me ka paraya çe
la olmak ve bundan baş aflarını tc-

. a nıasr 1 vırnıe ve paylaştırm Böyle faz a 
cavüz etmek lazımdır. sa aatıf8 çı
bir bedel ile alıcı çıl<1nll~·p' düter." 
karılan mala nazaran ta ~ 3 üncü 

lunacaktır. 
o dde · 134. 

43. M~ . 3.,~ğıdaki fıkrayı ilave 
Bu hükme r· 

vafık olur: 
etm~k ınuf kra. "Dcllliliye resmi he-

5 ıncl 1 • " . akabinde alınır. 
ıncn ıhaledd ıayesinde bir ihtilaf 

Bu rna e . . 2 Adliye vekfiletının . mayı~. 
noktası 'h 1866 • 447 No.lu tamı-
"36 tarı ve . 

ı.. 't olunan ŞOrayı Devletın 
mıyle teyı S 

eti umumiye) 14. Mayıs. 193 t~· 
c;ttey 79 58 ıayılı bir kararına tevfı-
rıh ve - d' 
kan halledilmekte ır. 

44 Madde: 139. . .. 
· h"küm parayq ccvırme bıttık-

Bu u satrş tutarı bütUn alacakla-
ten sonra . . .. 

.. d ;;e yetmezse ıcra daıresını 
rı o eme• .. . b. h i . t resen mutemmım ır ac z 
bızza ğa mecbur tutmaktadır. Haciz 
yalpınactrnek ve bunun masraflarını ta ep 

şin vermek alacaklıyı alakadar c-
~=n bir iş olmakla bu vazifenin kal
dırrlması teklif edildi. Bununla bera
ber bu teklif muhik sebeplere istinat 
e~emektedir; burada bahis mevzuu 
olan mesele şudur: Haciz sırasında 
malların tahmin edilen kıymeti bü
tün alacakları kapatmağa ~fi gö~
nüyor ve ancak paraya çevırme netı
cesinde bir açıkla karşılaşılıyor . ve 
bu suretle malların tahmin edılen 
kıymetin hatalı olduğu o .. vak~~ tebey-

ün ediyor. Bu hatayı mumkun oldu
~ kadar seri bir şekilde tashi~ etr_nek 
fc~a dairesine aittir. MUtemmım ı~ra 
masrafları evelce yaprlan satış be e-

linden ödenir. • • 
Haciz vesikasının bedava verıltm!sı 

icapedecekti, sUnkü zarara dGçar. °: 
lacaklının bu vakıanın tevaıkı 

lan a ih. tm k 
için yeniden masraflar ttyar e. e 
mecburiyetinde kalmaıı ha~kanıycte 

f k dc:aildir Eaasen vesıkanın be muva ı .. . 
·lmesi hallerı kanunca meç-

dava verı . ( • • 
bul olan bir şey değildır. ~2 ı!'1cı ma-

• 3 "ncü fıkrası ile 78 ıncı mad -
den~n 3 ~'neli f ıkrasın.a ve 169 uncu 
denın u 
maddeye balkrn~z)i43 Uncil maddenin 

Binaena ey • 'ld tamamla • 
1 inci frkrasını §U 9ekı. e 

ak muvafık olacaktır. • 1 
m 1 ~. ı tamdmını a a -

·•Alacaklı a aca~· 1 
• • k ndi•ine 

kalan nııktar ıçın e 
mamıtsa lıuz bir aciz vesiknı ve -
bedava ve pu 

rilir. (Sonu var) 

~ "·ii teşkilatlandırma 
.:ıana" . • 

kanun projt'!Ol 

. Bakanlıgı yurt sanayiini 
Ekonomıd mak u' zere bir sanayii 
kil"tlan ır teş a dı kanun projesi hazır· 

teşkilatlan krm1\ bu projenin bir ke-
la tl Ba anı l 
mış ' d edilmesıni faydalı bu -

re daha etu 
.. dlerinc başlamıştır. 

muş ve etu _ 

Bir zabıta ~ııirimizin tt·rfii 

. makamlarrmızdan emniyet 
. E~kı ~kar direktörlugü altıncı şub: 
ışlerı gı:~e i Kandemir Kocaelı 
direktoru B. N ec Pf rnnı'yet direktör-. · · sını c 
vilayeti bın~cı la terfian tayin e-
l .. ·u 80 Iıra maaş . d 
ug ne tli idarccilerimız en 
dilmiştir. Kıdyme. 'e yeni vazifesinde 
olan B. Kan cmır 
başarılar dileriz. ---
:Mü,·czzikr banliyii trcnlt•rinc 

C"·alıal edecekler 
parasız" ,, 

1 Demiryolları işletme idare
Dev et 

. if 'fası halinde bulunan posta, 

Memleket Miktar T. L. 

Anmanya 
Belçika 
Çeko&lovakya 
Finlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s.s.c.t. 
Yugosla,"Ya 

Cetvel: 2 

2.871.800 
199.200 

3.639.200 
642.400 

3.313.600 
998.100 

10.156.200 
319.400 

2.925.600 
865.000 
345.500 

46.100 
1.369.000 

667.800 
1.579.800 
797.~00 

546.700 

Krcdilı ırhalôt ı~·ın Cumhurıyeı 
Merkez Bankasuıa verılmış olan 

ccahhütleı y&kiınları 

Memleket 

Resmı 

daıreler 

T.L. 

HUliU&İ 
şahıslar 

T.L. 

Yekiın 

f.L. 

Almanya 18.461.042 12.660.557 3\.121.599 
Avusturya 525 525 
Belçıka 26.882 26.882 
Çekos. 499.277 256.151 755.428 
l!:stonya 10.295 10...!95 
Fınlandıya 175 1.1Ci2 J.337 
.tl'ransa 80.1137 303.641 384.278 
rlolanda 60.109 60.050 120.159 
mııltere 770.554 488.282 1.258.836 
.ıspanya 29.654 10.300 39.954 

hveç 1.520.664 214.312 1.734.976 
İsviçre 35.731 153.996 189.727 
İtalya 51.476 495.287 546.763 
Macaristan 621.767 164.694 786.461 
Norveç 1.740 23.298 25.038 
1.•ni•tıın 11211ıt ~ ??R 1?\ Qf'lı 
Yugosıavya 14.291 6.&75 21.172 
Yunanistan 1.054 30.020 31.074 
s. s. c. 1. 142.756 142.756 

Yukarıdaki 2 numaralı cetvelde yaz,Jı 
Juedilı Jthalitın v§delerine göre 

va~yetJerı 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar videli 

Reımi daireler Huıuıi .. h11lar 

T.L. 

1,850.4011 
80.470 

T.L. 

9.044.689 
1.620.141 

Daha uzun veya bııka videli 

Resmi daireler Huıusi uahıslar 

T.J.. 

16.610.6315 
3,724.288 

Cetvel: 3 

T.J.. 

3.615.868 
77-4.663 

Muhtelıl menılekctlerın Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 
lıesaplanndakı alacslclarrmız 

Memleket Miktar T.L. 

Estonya 
İtalya 
Yunaniıtan 

49.800 
1.263.200 

168.100 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, (evkalide bir 

hastalık vukuunda acele ımdat istemek 
ic;in bcledıyclcr hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın ıhban: (1521 ). - Telefon müra· 

caat, şehir: (1023-1024). • Şehirlerara· 
ıı: <iı.l'l·i:342) • Elc-ktrik •:. H :I\'&• 
g:ızı ıırıza memurlugu: ( 1846). - Me· 
sajcri Sehir an barı: (3705 ). - Takıı 
telefon numnralaı ı: Zıncirlicaml cıva. 
rı: (2645·1050·1 Hı6). • Samanpazarı ci· 
varı: (2806·3259ı. • Yenışehlr. Havuz· 
b~$ı Bizım taksi: (2323). • Havuzbaşı 
Gilven tnk&ı: (3848). - Birlik takıı: 
(2333) .• Çankırı cncldesı, Ulus tak11: 
(1291). - İtitanbul tı:ıl:&i&i: (3997) 

O t o h ii s 1 e r i n i l k 
son seterleri 

Sabah 
tık 

Ulus M dan K. dere', e 
K. derc'dcn Ulus M. na 

Ulus M. elan Çankaya'ya 
Ç:uıkoıya'dan Uluı M. na 

Ulus M. dan Dıkmen'c 
l>lkmcn'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Kec;lofen'e 
Kecıorcn'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M dan Cebeci'ye 
Cebecı'den Ulus M. na' 

Cebeci'den Aı. fıbl.ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

&ef er 
6.4S 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
Yeniıtehlr'den Uluı M. na 7.00 
Ulus M. dan Yeniı;ehir'e 7.10 

S. pa:znrından AkköprU'ye 6.15 
Akköprii'den S. puan'na 7.30 

ve 

Akı;am 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
Z0.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

Ş U. Meydanı'yle lııtasyon arasında her 
be$ dakikada bir sder olup tren H· 
manları seferler daha ııktır. 
u. ıncyu~m yn:ı :ı. cuı1;itnır, oaKanıııı:

lar, Cebeci, Samanpazan arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her bet daki· 
kada; saat 20 den 21 c kadar her on da· 
kikada; saat 7 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Uluı Meydanı'ndan 11at 23 
deki ıon seferlerle bunlann Uluı mey
danı'na donüşlcri sıncmaların daiılıı 
saatlerine tllbidirler. 

Posta Saatleri 
Tcahhiltlü saat (18) e k•dırd:r. 
Posta saat (19) a kadar latanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Snntleri 
Haydarpap'y• : Her nbah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi. Per· 
şembe. Cumarteal 
Toroıı ıürat.) 

Samsun hattına : Hcrgun 9.35 (Kayse
ri, Sıv11, Amuya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Herııun 9.35 
Zonguldak hattı : 15.00 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Ramazan: 17 

S. D. 
Guneş: 6 40 

Rumi. 1354 
tlkteşrin: 28 

S. D. 
Akşam: 16 58 

Gümrüklerdeki sahipsiz 
eşya nasıl satılacak? 

Gümrükler Vekôleti bu 
hususi şartları tesbit 

işe ait 
etti 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı, gümrüklerde toplanll)ıf 
olan sahipsiz ef yanın aatıtına ait hususi şartları teshil etmiıtir. 
Bu ,artlara göre aahipıiz eşya satışına memur komiıyon ıatıta 
gireceklerden yüzde yedi buçuk hesabiyle pey akçesi alacaktır. 
Alıcı malın nümunes1ni, icap ederse hepsini bulunduğu yerde 
görmekte serbest olacaklar, ihaleden sonra hiç bir bahan ile iha
leyi f esh iddiasında bulunamıyacaklardır. 

ddenın 
Meri 129 uncu rna ada en çok 

fıkrasına göre !l~ ar~[~atır. 
artıranın teahhUdu ba büküm idam: 

Bununla beraber, bu 'yle gayrı 
edilemez; !filnkü tam~~\haleyi te· 
tnantıkidir. tık artırma klifte bu· 

. . "ksek te 
tnın edemıyen en ~ . ci artırmada 
lunan kimse hatta ıkınd h' artık ar
bir ihale vaki oımasad ~'ldir. 
tırınasr ile mukayyet egı 

41. Madde: 130. edi günü 
lcra memuru al!cıy~hl~t verir. Bu 

geçmemek üzere bır m k' türk kanu
blüddet çok kısad.ır. Es 1

• haddi dört 
huna göre mühletın azamı .. re altı ay
aydır. İsviçre kanunun~ ~':nak muva
drr. Mühleti bir aya çı a 
fık olacaktır. 

42. Madde: 133.~.. 
15 

gün mUddet 
1 inci fıkraya ~ore "nc;U frJuaımda 

129 uncu maddenın 3 u 

sı vaz f e ı telefon müvezzilerinin, An
telgra ;e dar a~a, Sirkeci, İzmir ban
k.ara, H Y . P F. d"nmartlara kay
liyö trenlerınde oy u 

1 
. . 

seyahat etme erını 
t . le parasız . 

sure ıy Müvezzilerin vazıfe 
kararlaştırmıştır. 1 •. rlerinde res -

. b 1 nduk arı uze 
hahnde u u b 1 masiyle tayin 
mi elbise ve çanta u un 
olunacaktır. 

Gazi okullarının bahçesine 
yapılacak dükkanlar 

Ankara Valiliği Tath~m • Saman -
1 üzerinde bulunan kız ve 

pazarı yo u "k ilk okullarının önünde-
k k Atatru 

er e d"kkan yaptırmıya k2rar 
ki b"!1ç~yeB u bahçede yapılacak dük· 
vemııştır. u Val'lik dük -

A 25 tane olacaktır. ı . 
k~nlar ait şartname ve projelen ha -
kanlara • • . • kapalı zarfla ek -
zrrlamıt ve ınşa ışını 
siltıDCf.C: ıwyaı~ 

Kararlaştırılan artırma bedeli az j birinci alıcı vermiye mecbur olacak
görülürse komisyon artırmayı uzata· tır. Alınan eşya, alıcı tarafından ko
bilecektıı. Gerek yurda sokulmak, ge- misyonun tespit edeceği müddet için
rekse iç ülkelere gönderilmek üzere de kaldırılmryacak olursa gUmrUk i
satılan eıyanrn ihale tarihinden itiba· daresi eşyayı yeniden satıp çıkarabi
ren komt.yon~ verilen müddet için- lccek ve birinci mlifteri ikinci satış
de ihale bedeh yatırılacak, yatırılma· tan dolayı zarar ve ziyan istiyemiye
dığı taktirde p~y akçe.i irat kaydolu- cektir. Eşyanın kaldırılması için vcri
narak eşya yemden satıp çıkarıla.c~k- len müddetin komisyonca tespıt olu
tır. İkinci sat~'taki ihale bedeli bırın· nacak glinler için ardiye ücreti fhnmı 
ci iıhale bedelındcn az olduğu ve ara- yacak, mütebaki günler için gene ko
daki fark irat kaydedilen tc:minat ak- mis yonca tespit olunacak miktarda ar· 
çesinden faı:la bulunduğu surette bu diye Ucreti verecektir. Efya alıcı tara
farkı ve şayet eşya satılmayıp da.ha- fından kaldırılırken fazla çıktığı tak· 
yır müesseselerine verildiği veya im· tirde ahcı bu fazlayı da almıya mec
ha edildiği taktirde birinci ihale bede- bur olacaktrr. DeJUiliye ücret ve buna 
li3lc teminat Uıçeei •aelndeki ftll'k:ı bemec cwc:ai·laır a-..,.a ait dHal ı r. 

-- ----- E~HA!\l VE TAHVILA1 -- -- -: 1933 ikramiyeli : 
: · Erııııni 19.20 19 25 -

';11111111111111111111111111111111111111~ 

Sodakai fıtir 
Diyanet l~lcrı Rcialığinden : 

Sadakai fıtır 
Cinsi Kurut Santim 

Buğday 

Arpa 
Un 
Kara üzüm 

Çekirdeksiz 

Razakı üzüm 

(4699) 

9 
13 

20 

91 

100 

133 

' Birıncı sınıf GOZ 
miitchass111 

Dr. Sıtkı Fırat 

25 
50 

50 

50 

8383 

ı\1uayenehancsini SAMSUJ\ 
dan ANKARA•ya nakletmit· 
tir. Kabul ıaatleri: 

9. 12 • 13,5 - 19 
Anafartalar Kınacı han 

karşısı Talas apartman. 7825 

Dr. Nejot Kulakçı 
u. ... "'~,. • .,._u.n .. \ *"\ak, burun 
ve boğaz hastalıkları mütehassısı 
Parit kliniklerinde uzun mUd. 
det yaptığı tetkikten d8nerek 
Atatürk Bulvan Kızılay biti • 
tiği Sl:Snmez Ap . .5 No: de basta· 
lıırrnı kı:ıhule başlamrştrr. 781fl 

~ile ~ . \\ \..\~ 
CJııtt- OlJ~ 

Taklitlerinden sakınmak 
için ıu reıimdeki markaya 

dikkat 8546 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııta.. -S Başınız mı Ağrıyor? 
: Gripten mi Yatıyorsunuz? 
: Romatizmanız mı Teprendi? 
: Dişinizin Ağrısı Sızı Çok mu 
E Rahatsız Ediyor? 
: Bir tek kaşe 

~NE OK Ü R İ -----------

-------------------Ns ------------- -- -- -- -- -- -- -- -- -= = - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -S BUtiln bunlan derhal ıiderir. S -: Ve aize ıöa açtırır. : -: Lüzumunda gilnde 2 kate : 
i alınabilir. 8548 • - -
~NEOKÜRiNi - -- -: Mideyi bozmu ve kalbi yormu : - -: Tek lrqe 5 kurUf, 6 tık ambalaj : 
- L -: 30 auruı. Her ec.zanede bulunur. • - -.,,, ................................... ,;: 

T. C. ZiRAAT BANKASI 
Kurulu§ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 TUrk Lirası 
Sube ve ajam adedi: 26.Z 

Zirai ve ticari her neYi banka muameleleri 

. , 
Para biriktiren:ere 28. 800 lira ikramiye venKek 

Ziraat Bank~sında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en ~z 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı prnna göre ikramiye dağıtı!aca'ktır: 

4 Adet ı.ooo Liral k 4.000 Lira 
4 " 500 2.000 
4 

40 
100 
120 

.. 
.. 
.. 
.. 

250 
100 

50 
40 

., 
" ... 
" 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 

.. 

.. .. 
" 

160 .. 20 " 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li. 
radan. aıağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
f azlaııyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birin~ikanun, ı Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

;
1111111 Çankaya Eczanesine 1111111~ 

E Taze Balık yağı geldi. Şark malt hulbaaiyle çok kolay içilir y Şe· E 
: bir Bakanlıklar kar9ıır Metnıtiyet caddesi. 8023 : 

., .............. ,,.,,,,,, ..................................... llltlflftl.lllfllfltllt~ 



R.ESMİ İLANLAR 
l:ffiı. r. mnı :$ ıı. ı.ıa. ı 
Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1. istekli çıkmamış olan Erzurum'da 
Grup in~aatının ikmali gene aynı şart
larla ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

Keşıf bedeli 24S.983 lira 49 kuruş
tur. 

2. Eksiltme 28.11.1938 pazartesi 
günü saat 16 da Nafıa vekaleti yapı 
işleri eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 6 lira IS kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum mıidürlü
ğünden alınabilir. 

. 4. !'ksiltmeye girebilmek için istek
Iılerın ı.3S49 lira 17 kuruşluk muvak
kat temınat vermeleri ve Nafıa veka
letinden .al'.nmış ehliyet vesikası gös
termelerı lazımdır. Bu vesika eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve! bir istida ile Nafıa ~ekaleti
ne müracaatları ve İ.itidalarına en az 
bir _kalemde ı50.000 lira kıymetinde 
bu ışe benzer bir iş yaptığına dair işi 
~ap.tı_ran ı~arelerden alınmış vesika i
lıştırılmesı muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

S. İstekliler teklif mektuplarını iha
le günü olan 28.11.1938 pazartesi güniı 
saat ıs e kadar eksiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. ( 4707) 8479 

Yapı işleri ilônı 

Nafıa Veka.Ictinden : 
1. istekli çıkmamış olan Ankara Hu

kuk fakültesı ikinci kısım inşatı yine 
aynı şartlarla ve kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Umumi keşif bedeli 8SO.OOO lira o
lan işin vahidi fiat esası üzerinden 
784.000 liralık kısmıdır. 

2. Eksiltme 29.11.938 salı günü saat 
16 da nafıa vekaleti yapı işleri ek -
siltrne komisyonu odasında yapılacak-

ışe yaramaz içki sandığı pazarlıkla sa
tılacağından taliplerin ı4. teşrinisani 
93_8 .pazartesi günü saat ı4 de Başmü
durıyette müteşe kkil komisyona mü
racaat etmeleri ilan ounur. (4581) 8102 

Tamir yaptırılacak 
Ankara inhisarlar Ba•m"d" l'' - ·· 

d 
~ u ur ugun-

en : 

1 - Akça koyunlu tuzlasında 272 li
ra. 90 .kuruştan ibaret keşif varakasına 
gore ıdare binasının tamiri. 

2 - Akça koyunlu tuzlasında 628 
lira 6S kuruşluk keşif varakasına göre 

olan 200 ton ferro silisyum askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 3.1.939 salı gü
nü sat IS te kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname (2) lira {10) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (31SO) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez -
kur günde saat ı4 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerin -
deki vesaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. { 4 738) 8S3S 

Milli Mü dal aa Bakanlığı 
tuz anbarının tamiri. 1 

3 - Her iki işin şartnameleri veçhi
le ayrı ayrı yapılacak açık eksiltme i-
1e talibine ihalesi icra edileceğinden --------------.J 
isteklilerin ilk teminat paralariyle 
:ıirlikte 16.ıl.1938 tarihinde saat 16 da 
başmüdürlüğümüzde toplanacak ko
misyona mürac9atları. 

4 - İlk teminat parası bir numara
!. iş için 20 lira 48 kuruş iki numaralı 
i< için 47 lira ı5 kuruştur. {4S82) 8116 

· Htıva Kurumu .. 
Muhtelif malzeme 

alınacak 

Türkku§u Genel Direktörlüğün
den : 

Tayyare ve planör imalat ve tami
ratında kullanılmak üzere {alumini
um, aluminium halitası ve elektron 
malzemesi), (bakır, pirinç ve bronz 
malzemesi) ve (çelik malzemesi) sa
tın alınacaktır. 

Yukarıda yazılı üç kısım malzeme
nin şartnameleri birer lira bedel mu
kabilinde her gün Türkkuşu levazım 
bürosundan alınabilir. 

isteklilerin mezkfir malzeme için 
toptan veya her kısım için ayrı ayrı 
olmak üzere teslim müddet!eriyle be
raber tekliflerini en kısa bir müddet 
zarfında vermeleri il1in olunur. 

8353 

Askeri Fabrikalar 

Yol silindiri alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : 
ı - 10 tonluk 6 adet dizel motörlü 

yol silindiri satın alınacaktır. Mu~ 

hammen bedeli 43200 lira olup ilk te
minatı 3240 liradır. 

1 
2 - Eksiltmesi ıs. 11. 938 salı günü 

saat 15 de M.M.V. satın alma komis
yonunda kapalı zarfla yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 216 kuruş muka
bilinde alınabilir. 

4 - isteklilerin kanunda yazılı ve
sikalarla ilk teminat ve teklif mek
tuplarını belli saatten bir saat eveti
ne kadar komisyona vermeleri la-
zımdır. {3964) 7029 

Nakliyat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miıyonundan : 
1 - Eskişehir tayyare alayından 

Eskişehir fabrikasına iki saç hanga
rın nakline 24-10-938 de talip çıkma
dığından yeniden kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bede
li 30362 lira olup ilk teminat miktarı 
2277 lira ıs kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi 
günü saat ıs de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun 
I la yazılı vesikalariyle birlikte ilk te-

l 
nı inat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ko-
misyona vermeleri 15.zlllldır. 

on müıkefles- soda ılınecıak r.ıı;1n 519s tır. • 4 
3. Eksiltme şartnamesi ve buna m1l· 

teferri evrak 39 lira 20 kuruş bedel 
mukabilinde yapı işleri umum müdür
lüğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 35.110 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve nafıa vek3.letinden alın
mış ehliyet vesikası göstermeleri la -
zımdır. Bu vesika eksiltmenin yapıla
cağı günden en az sekiz gün eve! bir 
istida ile isteklilerin nafıa vekaletine 
müracaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde dört yüz bin lira kıymetinde 
bu işe benzer bir iş yaptığıııa dair işi 
yaptrran idarelerden alınmış vesika i
liştirilmesi muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı -
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5. lıtekliler teklif mektuplarını i -
hale günü olan, 29.11.938 salı günü ıa-
at 15 e kadar eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde teslim e
deceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. {4727) 8534 

Pancar alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alına Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli {8200) lira 
olan 40 ton mükelles soda Askeri Fab-
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 22. 11. 938 sa~ 
lı günü saat 11 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname parasız ola
rak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(615) lirayı havi teklif mektuplarını 
mezkur günde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2. ve 3. mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

{4686) 8360 

40 Ton aleminyum 

sulfat alınacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür • 

lüğü Satın Alma Komi&yonundan : 
" Tahmin edilen bedelı (10.000) lira 

la n 40 ton aleminyom sülfat Askeri 
.ıbrikalar umum müdürlüğü merkez 

satın alma komisyonunca 28.11.1938 
pazartesi günü saat ıs de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname paras., 

Etlik'de .. V~~eriner Bakteriyoloji 
ve SeroloJı Mue&seseai Direktörlü -
ğünden : 

olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (7SO) lira
yı havi teklif mektuplarını mezkur 

ı - Müessesede mevcut tecrübe 
hayvanları için 40000 ila 60000 kil? 
hayvan pancarı açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 _Tahmin edilen bedeli 3000 lira

dır. 
3 - İlk teminatı 22S lira olup banb 

mektubu veya vezne makbuzu kabul~ 

günde saat ı4 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkür gün ve saatte ko
misyona müracaatları. {4711) (8480 

10 Ton nikel alınacak 

Muhabere filaması alınacak 
M. M. Vek8.leti Saim Alma Ko

mi&yonundan : 
ı - Müteahhit nam ve hesabına 100 

takrm muhabere filaması açık eksilt -
meye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 2ı.ı 1.938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Teminatı ıo5 lira olup şartna -
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir • 
likte muaıyyen gün ve saatte M. M. V. 
satın alma komisyonuna müracaatla-
rı. ( 4657) 829ı 

Kundura alınacak 
M. M. Vek&leti Sa tın Al.tna Ko

misyonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fi

ati {470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
(lS0.000) yüz elli bin çift kundura ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul

mu~tur. 

2 - !halesi 30 ikinci teşrin 938 çar -
şamba günü saat on bırdedir. 

3 - !lk temınatı {31950) otu2 bır 
bin dokuz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi { 3S) otuz 
beş lira 2S kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat eve! M. M. V. satın al 
ma komisyonuna vermeleri. 

(47S6) 8S38 

şayan hazne tahvili teminat .. olara'< Askeri Fabrikalar Umum Müdür
tahvillerin de makbuz mukabılı haz. lüğü Merkez Satın Alma Komiayo-

Kundura alınacak 

ı ı • •.. , , 

1 
fen kolunda eski programlara göre 

1 
okutulan üçgenölçey bahisleri; Tasa-

Orma n U. M. rığ ve Koteğ Geometri bahisleri ve 

-------------- problemler. 

mirliği satın alma komısyonunrla 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli SOOO lir• 
teminatı 375 liradır. Şartnamesi 1' 
misyonda görülür. Kanuni vesika!> 
da bulunan teklif mektuplarının 
14 e kadar komisyona vcrilmesi-

2 Muhasip alınacak 
Orman Umum Müdürlüğünden 

Umum müdürlüğe bağlı Devlet or· 
man işletmeleri revirlerinde istihdam 
edilmek üzere ıso lira ücretli 2 muha
sip alınacaktır. Şartlar şunlardır: 

1) Memurin kanununun dördüncü 
mddesi şartlarını haiz olmak, 

2) Yüksek ticaret mektebinden me
zun bulunmak, 

3) Umumi muhasebeye ve sanayi 
muhasebesiyle devlet muhasebesine 
vakıf bulunmak, 

A - Bu muhasiplikler için 21 ikinci 
teşrin 1938 pazartesi günü saat iki 
buçukta Ankara ve lstanbul'da talip
ler arasında müsabaka imtihanı açıla
caktır. 

B - Yukarıdaki şartları haiz olup da 
imtihanda müsavi not kazananlardan, 
müesseselerde çalışmış ve tecrübe 
görmüş bulunanlar tercih edilecektir. 

C - Müsabaka sonunda vazifeye alı
nacak muhasil>e aylığından başka ay
rıca ayda ıs lira mesken kira bedeli 
verilecektir. Şu kadar ki kendine u
mum müdürlükçe mahallerinde ika
metgah gösterildiği zaman bu bedel 
verilmiyecektir. 

D - Muhasipler kıdem kazandıkça , 
çalışma vaziyetleri ve kabiliyetleri de 
nazarı dikkate alınarak Devlet me
murlar.t hakkındaki mevzuatın tesbit 
ettiği müddetlere kıyasen terfi ettirı
lecek ve Umum müdürlükçe tayin ve 
Ziraat vekaletince tasdi kolunacak 
miktar üzerinden maaşları artırıla
caktır. 

E - Talip olanların aşağıdaki fıkra
da yazılı evrakla 18 ikinci teşrin 1933 
cuma günü akşam saat 17 ye kadar 
Ankara'da umu•m müdürlüğe ve İstan
bulda vil1iyet binası içinde İstanbul 
orman işleri çevirge müdürlüğüne 
müracaatları lazımdır. 

F - Müracaat edenlerin ibraz ede
cekleri vesaik şunlardır: 

1) Hüviyet cüzdanı. 
2) Orta ve yüksek tahsil diplomala-

rı, 

3) En son ikamet ettiği yerde ma
halli zabıtasından alacağı iyi hal ve 
tezkiye varakası, 

4) Tam teşekküllü resmi bir hasta
neden alacağı umumi sıhat raporu. 

S) Halen çalıştığı ve evelce çalışmış 
bulunduğu müessese veya resmt bir 
dai~e varsa buralardan alacağı durum 
vesıkası ve bonservis, 

6) Kendilerini •~zkiv~ .,ı...ı.:.ı-~ı. 
Ldnfnmış zlltıarın !arın acıresıerını 
gsterir muhtıra, 

7) Gelirlerini ve en son kazanç mik
tarını {irat veya maaş olarak) göste-
rir bir not varakası. {4689) 8361 

r· ·D~~·ie0

t .. Örman i~letmesi 
··~~--~~·~~~~-i 

Satılık ~am tomrukları 
Devlet Orman lgletmesi Karabük 

Revir Amirliğinden : 
ı - Karabükte Köprü başında istif

le mevcut (1320) adet muadili (764) 
M. mikap (146) desi M. mikap çam 
tomruğu açık artırma ile satılacaktır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyu! -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname
si Ankara'da Orman umum müdürlü
ğünde ve orman baş mühendis mua -
vinliğinde İstanbul'da Orman başmü
hendis muavinliğinde ve Karabük'te 
devlet orman işletmesi revir amirli -
ğinde görülebilir. 

4 _ Tomrukların muhammen bede
li (12) lira (3S) kuruştur. 

3 - Tabii ilimler grupu: 
Eski programa göre insan anatomi 

ve fizyolojine giren bütün bahisler 
II - Lise Edebiyat kolundan ol -

gunluğa gireceklere: 
ı - Tarih - Coğrafya grupu: 
a) Tarihten: Liselerde okunan ta

rihin üçüncü ve dördüncü ciltlerin -
deki bahisler 

b) Coğrafyadan: Türkiye, ltalya, 
Yunanistan, Bulgaristan, İsviçre coğ
rafyası. 

2 - Edebiyat Tarihi: Tanzimat ve 
ondan sonraki devirler, Türk Edebi
yatı Tarihi. 

3 - Filozofi ve sosyoloji grupu: 
Lise ikinci sınıfı ile üçüncü sınıf 

edebiyat kolunda gösterilen bütün 
bahisler. 

Geçen olgunluk sınavlarında bir ve
ya daha ziyade gruptan muvaffak ol
mıyanların ı938-1939 ders yılı hazi
ran ve eylül devrelerindeki olgunluk 
sınavları yukarda i şaret edilen bahis-
lerden yapılacaktır. {4725) 8483 

r Ankara L~~!.:~~.'.'.~~ .. J 
Sade yağı alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonun-ı.:.an : 

Kırklareli tümen birliklerinin 938 
senesi ihtiyacı için kapalı zarfla mü -
nakasaya konulan 40 ton sade yağına 
talip çıkmadığından bu mikdar sade 
yağı yeniden kapalı zarfla eksi!tmey< 
konulmuştur. Beher kilosunun mu -
hammen fiyatı Hl kuruş olup ilk te
minatı 3330 liradır. İhalesi 28.11.938 
pazartesi günü saat 16 dadır. istekli
ler şartnamesini her gün tümen satın 
alma komisyonunda görebilirler. İs • 
teklilerin kanunun 2, 3 cü maddele • 
rindeki vesaik ile teminat mektupla -
rını havi zarflarını belli gün ve saat
ten en az bir saat eveline kadar tü -
men satın alma komisyonuna verme -
!eri. (4611) 8186 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komi•yonundan : . 

1 - Eskişehir garnizonundaki hava 
birlikleri ihtiyacı için 300.000 kilo un 
satın alınacaktır. Tahmin edilen bede
li 292SO liradır. 

m; Kom'isyl>'lıURMı; ıfutiM"~oı"lftt!llu'll, 
3 - Eks-iltme kapalı zarf usuliyle o

lacaktır. 
4 - Eksiltme 26 - 2. teş. - 938 cu

martesi günü saat 11 de Eskişehir le
vazım amirliği satın alma komisycr 
nunda olacaktır. 

S - Muvakkat teminat 2194 liradır. 
6 - Teklif mektupları 26 - 2. ci teş-

938 cumartesi günü saat ona kadar Es
kişehir levazım amirliği satın elma 
komisyonu reisliğine verilmiş olacak
tır. Bu saatten sonra mektup kabul e

dilemez. 
7 _ Şartnamenin dördüncü mad-

desinde istenilen vesikalar muvakkat 
teminatın konulduğu zarf içerisine 
konulacaktır. (4704) 8387 

(4746) 85~ 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliğı S.11 

Alma Komi•yonundan : 
1 - Kapalı zartla eksiltmeye !ı:t>P 

lan 74000 kilo sıgır etinin beher JıJ 
!osuna teklif olunan 23 kuruş 74 sal 
tim pahalı görüldügünden pazar!~ 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 18SOO ve ııı> 
vakkat t eminatı 1390 liradır. 

3 - Etin evsaf ve teslim şartları 
mahalli teslim şartnamesinde yazıl 
dır. Şartname Bergamada Uzun çat! 
da As. alım satım komisy-onundan a
nabilir. 

4 - Pazarlık 30.II . teş. 938 çal 
şamba günu saat 14 de yapılacaktı!· 

S - Istckliler ihale saatından e' 
muvakkat teminat makbuzlariyle şat' 
namenin dördüncü maddesinde yaı 
vesaiki komisyona ibraza mecburdı.ı1 

6 - Şartnameyi görmek istiyenl< 
haftanın pazartesi ve çarşamba güo 
!eri sat ı4 den 16 ya kadar ve cumarl1 
si günü saat 9 dan 12 ye kadar Berg' 
mada askeri alım satım komisyonuli 
müracaat edebilirler. (47S4) S537 

Münakasa ğünü tebdili 
Ankara Levazıın Amirliği Satıl' 

Alma Komisyonundan : 
Kırklarelı ve Çorluda yaptırı!aca 

top hangarlarına ait ilinda münaka 
günü 24.11.938 günü olarak tesbit • 
dilmiş ise de mezkur gün bayrama t 
sadüf ettiğinden münakasa gününU 
2a.ll.938 e tehir edildiği ilan olunur. 

(4761) 8440 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği SatJll 

Alma Komisyonundan : 
ı - Çimişgezikteki birliğin ihtiyl 

cı için 140000 kilo un 30.11.938 çarşarll' 
ba günü saat 11 de kapalı zarf usuliY 
le satın alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 19600 litf 
olup ilk teminatı 1470 liradır. 

3 - Şartnamesi tüm satın alma ko' 
misyonunda pazartesi çarşamba ve cu· 
ma günleri öğleden sonra görülebiW 
cektir. 

4 - İsteklilerin eksiltme günü ,aat 
10 a.Jrad..r teklif mekt~plarm.ı ına\< • 
ri ve kendilerinin de mezkur giın <1C 

saatte komisyona müracaatlarL 
(4778) 8542 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satdl 

Alma Korni•yonundan : 
Alayın 938 - 939 sene iri ihtiyacı i'iiO 

7.ıl.938 pazartesi günü saat 11 de iha' 
lesi yapılacak olan 7SOO kilo sade yağ•· 
na hiç bir taraftan talip çıkmadığın• 
dan şartname ve eksiltme kanunun 4) 

üncü maddesine tevfikan ihalesi oO 

gün daha uzatılarak 18.11.938 curn' 
günü saat 16 ya talik edilmiş bulun · 
duğu tekrar ilan olunur. (4773) 8S43 

11111111111 11111111111 

Üzüm alınacak 1 
Ankara Levazım Aınirlig· i Satın Halk Bakt.eriyoloji ve Kimya 

·i LAb t Alma Komisyonundan : ı. a Ora UVafl 
1 - A~~ara garnizo~ bi~li~ v~ mü - ii Belediye sırası. Talas apartıman 

esseselerı :çın 25.000 kılo uzumun ka· ~ ı No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 
palı zarfla eksiltmesi 28.11.938 pa. -ı :ıııı=ıuııı:ııııııımıııı::ıııııı 11 ı: • 
zartesi günü saat ıs de Ankara LV. a- L----------------"' 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon':'nda~ =.. i 

S - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçesiyle 21-11-938 günü saat 14 
de Karabükteki revir merkezine mü-

Cinsi Miktarı Fiyatı Teminatı Tarıh Gunu Saatı şeld 
Kilo Lr. Lr. Kr. 1 

Çorum unu 
Amasya unu 
Merzifon unu 

200,000 21,000 1S7S 00 21.11.938 P. ertesi ı4 K. aal 

2S0,000 26,625 1997 00 H H 
.. 

racaatları. {8197-4737) 84S6 ıso.ooo 16,12s 1209 so N .. .. .. 

Kültür BakanhOı · • 

fo00,000 03.750 'lıol .'>O I 
Samsun tümen birlikleri ihtiyacı olan yukarda mikdarı yazılı un kapa 

1 

· b' d f' aı 
zarlla eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin 600.000 kılo una ır en _1Y 

Olgunluk sınavları 
Kültür Bakanlığından : 

neye t eslimi şarttır. . ... nun·dan : 
4 - İhalesi !8.ll.1 938 cuma gunu Tahmin edilen bedeli {2S.000) lira 

saat ıs dedir. Buna ait şartna:nc mü- olan (10) ton nikel askeri fabrikalar 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - Beher çiftine tahmin edilen fi
ati (470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
(130000 ila 14SOOO) çift kundura ka -
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

1938 - ı 939 ders yılı lise fen ve ede
biyat kolları yazılı sözlü olgunluk sı
navları haziran ve eylül devrelerinde 
girecek olanlara muhtelif ders grup
larının aşağıda yazılı kısımlarından 
sorular sorulacaktır: ' 

verecekleri gibi her garnizon için ayrı ayrı fiyat teklif ederler. Ve temınal' 
!arını da buna göre verirler. İhale tüm binasındaki komisyonda yapıiacal<' 
tır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve almak üzere her gün ve eksiltme1

1 

iştirak edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatte 2490 sayılı kanunun 2 •e 
3 üncü maddelerine göre vesika ve teminatlarını havi teklif mektuplariyll 

komisyona müracaatları ve mektuplarını saat 13 de komisyon başkanlığııı' 
vermeleri. {4S97) 8219 

essese direktörlüğünce bede!sız olo u mu~ müdürlüğü merkez satın alma 
rak verilir. komısyonunca 2.ı.ı939 pazartesi günü 

S - 2490 sayılı kanunda yazılı şart saat_ ıs de kapalı zarf ile ihale edile-

ları haiz olan istekliler m_uay. yen olan cektır Şa.rt k k · 
l 

ha · name parasız olara omıs-
gün ve saatte Ziraat Veka etı mu S ~ · y-on~an verilir. 1.'aliplerin muvakkat 
be müdürlüğünde toplanacak olan ko · temınat olan ·(1875) lirayı havi teklif 

isyona müracaat etmeleri . (4640) mektuplarını mezkür günde saat ı4 

-

m _________ s_2_3_o _____ 1 d~ ka.d~r komisyona vermeleri ve ken-

Satılık içki sandıkları 
inhisarlar Ba~müdürlüğün·den : 

Depomuzda birikmiş tahmiMn ~~O 
tane hurda ve yakılmaktan başka ır 

dılerı~ın .~e 3490 numaralı kanunun 2. 
ve 3 uncu maddelerindeki vcsaikle 
mezkiır gün ve saatte komisyona mü-
1caatları. {4714) 8531 

200 Ton ferro silisyum alınacak 
Askeri Fabrikalar Umunı Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Ko.niayo

nun·dan : 
Tahmin edilen bedeli .{42.000) lira 

2 - İhalesi 2 birinci kanun 938 cu -
ma günü saat on birdedir. 

3 - tık teminatı (31010) otuz bin 

bin on liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi {34) lira 

(10) kuruş mukabilinde M. M: V. sa
tın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatından 
en az bir saat evel M. M. V. satın. alma 
komisyonuna vermeleri. 

(47S7) 8S39 

ı Lise Fen kolundan olgunluğa 
gireceklere: 

1 - Fizik - Kimya grupu: 
a) Fizikten: Lise sınıflarında eski 

programlara göre okutulan bütün e
lektrik bahisleri ve bu bahislere ait 
deney ve problemler 

b) Kimyadan: Lise ikinci sınıfta o
kutulan mağdenler ve teorik bahis
ler, lise fen okulunda okutulan orga
nik kimya ve bu bahislerle ilgili 
problemler. 

2 - Matematik grupu: 
Lise sınıflarında eski programlara 

~öre okutulan bütün cebir bahisleı-i; 

Sade 
._, 

yagı ve un ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komi&yonundan : 

Cinsi Miktarı Muhammen llk T. 
kilo bedeli Lr. Kr Lr. Kr. Günü Saati Şek. 

Un 398000 47760 00 3S82 00 30.11.938 Çarşamba kapalı 
Sadeyağ 18000 ısooo 00 1350 00 30.11.938 Çarşamba kapalı 

ı - Mersin garnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yukarıdt 
cins, miktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatiyle ihale gün, sa.at 
ve şekli yazılı iaşe maddeleri kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin askerlik şubesinin üst katında askeri mahafe!de 

askeri satın alma komisyonu tarafından yapılacaktır. 
3 - Zarflar aynı günde açılış saatinden bir saat eveline kadar kabul e-

dilir. 
4 - Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askeri satın alma knmisyonuıı• 

da mevcut olan şartnameleri her zaman görebilirler. {4777) 8541 
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ş11 Kıralık . ! at. 8466 

----..: İ Ku··,.u··k ,·ıan şartlar1 
5.J Kıralık B . ~ fi - ahçclı evler kooperati- • .. .. iıaniırdan : 

katrna~_allesinde ı 23 No. beş odalı iki Dört 11tırlrk kliç- 30 Kurul 
nıustakü Bir def• i'i.n SO Kunıı 

Merk B. 4 tipi ev kiralıktır. İki defı fçi11 70 Kurut 
ta ez Bankasında R. Bolevin'e ınü· Uç defı içi11 80 ıcunıı 

tf caat 8050 D~~~l~~Uçt~il!:l•~~e~e~~~:;~ f 
Od 

Kiralık aparuman - Kaloriferli 6 için lO kurul ~~~~İn içın 140 ~~! 1 ııı a ınt neırediJecek ~ı kolatlık oımak u 

49 ışaınbalı Çankaya caddesi No. alınacaktır. ~:!e ıraıır.ı~daki ~~rı!tl:: 
goı ınck ıçın ikincı kata, görüşmek aer satır. ke o harf ıtıbır e · ıçın Şeker . . Jar miıste.~~· ~ı•~ 120 harften ıbaret •i 

T 
1 

cı Hacı Bekir'e müracaat . B'r kucuk ı ..,. 
e : 30so ur. ı . in ay 8190 oJmaJıdır. n faıl• be' ıatır ıç • f 

Ki Oôrt satırdı alınır. 1 
talık - Meşrutiyet ve Selanik _::..::.:.-----u:a on kurut -·· """"'"'" 

caddelen·n· b' 1 · - · k" d E ap ın ır eştıgı oşe e rgene 

su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e ::----- . ehir'de jandarma 
Yenıt 

iş anyanlar : 

Ders verilir - Tedris usulüne göre 
evlerde ilk ve orta okul talebesi yetiş -
tirilir. Ulus'ta 1. O. rumuzuna mektup
la müracaat edilmesi 8161 

Huıuıi dersler - Budapeşte'den 

mezun diplomalı profesör bir bayan 
Kültür fizik jimnastik, modern ve rit
mik dans dersleri veriyor. Posta kutu-
su 1046 8301 

Apartıman kapıcılığı i,i anyo-
rum - Otuz beş yaşındayım .. Kefalet 
veririm. Denizciler caddesi, No. 4 iş 
ve ev işçilerinden arayınız. Tl: 2119 

8401 
aı~tıınanı. 6 odalı geniş daire. Daimi ı Satılık : 

8214 Satıbk - ...... ıaıasyon arkaların· Ki ı k bl cıvarın.... f d ta Tecrübeli bir genç - Adliyenin her 
y . ralık Ev - Y cnişehir'in mutena ıne te Ankara':un her tara 1~ a ınş~a şubesinde ve levazım işlerinde uzun 
erınde İsmet tnönU ve Kazım Ozalp da ve 1'9•Jar tel: 2406 eşeı e • müddet çalışmış daimi iş arıyor. Tele-

;sfalt caddelerinin birleştiği noktad~ eı:erıtlı 8 
' 

8176 
fon 297 S aranması. 8402 

b oda mutfak banyolu kaloriferden re ·• k _ Ankara'nın her tarafında ; lt nranıvor - Kefil verebilen bir 
k~şka her türlü konforlu ev hemen !)at.ıh beton ahşap ev ve apartı · 'karı koca uygun fiatl::ı bir apartıman -
ıralıktır' 1162 numaraya telefonla . at geurır k 1 . 

6 
ır bahçeli evler yapı oopera . •1a k:ın·c•lık ic:tivor. ~;vıkın kapısında 

müracaat. 824 ıaı ve ınan ıerı Tel: 2406 Neşet Şeren 1 ~inıitri Snclık'tan Kazım ismivlr so _ 
· T 11ısse · Kiralık müstakil odlllar - Yenişehı: u ı 8177 rnlması. 8467 

tin en .. ı · d E · t a'bidesı 1 k Ankara'nın her tarafında guze yerın e mnıye Satı ı - . ı 
Yanında bahçeli ve güzel manıarah arurnan ev arsa almak ve satmak Ur Hayri Ahcıoğlu - Yazıhanesini A-
Çok müsait kiralar. Seliinik cad. No 16 ~pyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 1 nafartalar Zincirli cami Taksi sokak 

8281 ı/e H .. · · ) Şeren urıyet pansıyonu (8 numaraya nak-

Kiralık _ y enişehir Yüksel cadd.~· 
1 

sahhk arsa - İstasyon arka· letmiııtir. Tel: l 538 8426 
• S oda. bU· Ace e M 

&tnde 7 No. ıu cvın üst katı ıına· da 593 M Maltepe'de 644 arsa 
tün konforlu. Alt kattakılere ıoru :~ıe ve uygun fiyatla satılıktır Tl: D • k k t 
ıı. 8300 1538 Hayri Alıcıoğlu 8187 B a 

. karşıaında 
Kiralık - Sıhiye vekaleti tıkız 

Bomontı'ye giden sokaklardan da ka· 
k 

. artınanın 
60 . agmda Dr. Feyzı. ap Tel 1764 
lorıferli 5 odalık daırcler. 8318 

. b civarında çok 
Kiralık - Havuz aşı .. k nunel 

tıcuz dört odalı konforlu _mu : Fev· 
b

. . 1 ktır nemırtep 
ır ev acele kira 1 • •• racaat. 

zi Çakmak sokak No. 7 ye m;343 

. . Tuna caddesi 
K . 1 k - y enışehır od ıra ı arada 4 a 

Yiğitkoşun soka: 5;~~k: Müstakil 
bir hol, banyo v dd i 40 numaraya 
iki daire. Tuna ca es 8344 

müracaat. 
·raıık _ Kocatcpe'de Meteoroloji 

Ki · apılan Uraz apartı· 
karııaınd•5 ye::1:' kaloriferli, sıcak sulu 
manında 0 

• • ı k d · ürlÜ konforu haız kıra ı aı -
ve her t ·· t rdır. Tl: 3223 çe muracaa . 
reler va 8391 

tull? .. n~dvarnm :~aımrlı~ı arı ~~ 
4 büyük Oda bir salon iki heli b~~~ 
kon geni§ mutbak konforlu Karan ı 
ıok~k 22 

8405 

Ki 1 k kaloriferli katlar - Yertlşc· 
raı k •. d h 

hir'de Lozan meydanı ya ının e -
met İnönü caddesinde yeni ap~rtnna • 

Kelepir Apartıman - tsmetpaşa 
hallesindc bol güneşli üç daireli 

~;rgir büyük bahçeli. H Dilman Koç 
Ap. Tl:218l 8208 

Sahhk arsalar - Maltepe istasyon 
jandarma okul civarı Cebeci Karanfil 
sokak blok ve cıerbest. H. Dilman Koç 
Ap. 4 Ti: 2181 8209 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. :ıe gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık piyano - Belçika markalı az 
kullanılmış bir piyano ucuz satılıktır. 
Kooperatif arkası meçhul asker sokak 
Kurşuncu apartıman No. 4 de müra • 

8342 caat. 

Satılık ana - Bakanlıklar karşı
sında Karanfil sokağında 7 50 metre 
murabbaı yeri çok güzel bir arsa ucuz 
fif\.t!a,!>atıhktır. Telefon: 2858 e.,IJl,ÜT • 

Satılık - Ankara'nın en işlek ye
rinde yevmiye 140 • 150 lira peşin sa -
tış yapan bir bakkaliye azimet dolayı
siyle devren satılıktır. Ti: 201 7 8404 

Fennı gözlı.iklerinizi, tıbbi ve tu -
valet korsalarınızı. sütyenlcrinizi ol -
çü ile ıstediğiniz şekilde temiz ve u
cuz fiatle yalnız Arlliyc caddesi ku
yumcular karş sıncla (MUNIM HAL· 
KACI) dan alabilirsiniz. 8175 

Oksijen al.nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 15000 lira olan 

15000 m1 oksijen itası 28. 11. 938 pa
zartesi günü saat 15 de kapalı zarf u· 
suliyle Ankara'da idare binasında ek
siltmeye konmuştur. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1125,
liralık muvakkat teminat ile kanunun 

!- ..,&.&.::C.: UAC:iJI'"''" ... ua ... ı..1;f1.,.;"; 
-aynr gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

.. ra'da malzeme dairesinden Haydar· 
paşa'da tesellüm ve sevk gefliğinden 
dağıtılmaktadır. (4672) 8396 

Vagon yedekleri ahnacak 

Ankara Valiliği 

Satıhk odun, kömür ve kereste 
Ankara Valiliiinden: 

Ankara vilayet orman müdürlüğü 

depolarında ve ycdeminlcrdc mevcut 
mUsadercli emvaldcn 86500 kilo karı
şık odunun beher kilosu ı kuru,tan 
ve 2710 kilo meıe kömürünün beher 
kilosu 3 kuruştan ve 181 ı kilo çıra
nın beher kilosu Uç kuruştan ve nevi
leri muhtelif 25/704 metre mikap ma
mul çam kerestenin beher metre mi -
kAbı 19-28 lira arasında olmak Uze
re açık artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Artırma 21-11-938 tarihine mü· 
sadif pazartesi günü saat 15 de Anka
ra vilayet orman müdürlüğü binasın
da yapılacaktır. 

2 - Hepsinin muvakkat teminatı 
118 lira 71 kuruştur. 

3 - Satış projelerini görmek ve 
daha fazla izahat almak istiyenleı 
her gün orman müdürlüğüne müra. 
caat edebilirler. ( 4666) 8273 

Matbacılara 
Ankara Valiliginden : 

1 - Sonba.tıilı dı....yarışlarında kulla· 
nılmak üzere ~ ....... vu) cilt bahsı müş· 

terek bileti 15 glin müddetle a~ık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Biletlerin muhammen bedeli 
(4200) lira muvakkat teminatı (31S) 
liradır. 

3 - İsteklilerin ihaleye iştirak ede
bilmeleri için kanunun lüzum göster
diği vesaikle beraber bu gibi işleri 
yaptığına dair vesika ibraz etmelerı 
laznpd·r. 

4 - !hale 21. 11. 938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 
Şartname her gün hususi muhasebe 

müdürlüğünde görülebilir. 
(4678) 8357 

25 Dükkôn yaptınlacak 
Ankara Valiliğinden : 
Çocuk sarayı caddesındc Gazi ilk o

kulları önündeki bahçeye yapılacak 25 
dükkanın şartname ve projesine göre 
inşası kapalı azrf usulü ile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Keşif bedeli (7Sl78) lira (54) 
kuruştan ibarettir. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
projeyi görmek için vilayet nafıa mü -
dürlüğline müracaat edebilirler. 

3 - İhale 28.11.938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is-
._""..&•&:&&"'& &l~ U.'i"""Eıı•~W. J 'l.ll..111 \,.\,.oll&l•U4\. ..., "" 

saiki ve naha vekaletinden 938 tak -
vim yılma ait olmak Uzere aldıkları 

müteahhitlik vesikası ve teklif mek -
tuplarınr 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde 28.11.938 paz.artesi günli 
saat 14 de kadar vilayet daimi encü -
men riyasetine teslim etmiş olmaları 
lazımdır. 

b • oda birer holü havı katları 
~:n yeş-~ hir:de Karanfil sokağında 
ıçın enışe ) 1 fon 

Satılık arıalar - Maltepe, Cebeci, 
istasyon, Küçük Esat, SelAnik, Karan
fi., sokak Ayrancıda küçük çapta ar -
salar. Tel: 1538 Hayri Ahcıoğlu 8424 D. D. Yolları Satm Alma Komi.&. A - 2490 sayılı kanunun 16 - 17 in-

yonundan : ci maddelerine uygun (5008) lira (93) 
kuruşluk muvakkat teminat. (12) numaraya veya (2698 te e 

.. caat 8415 
numarasına mura · 

Kiralık - Bankalar cad. İnhisar
lar baş müdüriyeti binası ~a~.ın~ 
doktor S:dahi apartnrıanı. 4 buyuk 
da mutbak banyo, elektrık, hava ga· 

, 8421 
zı, au. Tl: 1490 

Kiralık kat - Bakanlıklara yakırt S 
gcniı oda, hol, hizmetçi odası, bany~. 
balkon, bahçe, iki tuvalet. Selanık 
caddesı No. 51 Tel: 1347 

8427 

B. • • f kı"ralık müıtalcil ev -
ınncı aını . .. 

Satılık evler - Ankara'nın her sem
tinde irat getirir b~ton, Urgir, a.hşap, 
ev ve apartıman Tel- 1538 H~yn Alr-
cıoğlu. 8425 

Satılık ucuz iki ıoba - Dr. Yusuf 
Hikmet apartıı:nanı postane caddesi 
No. 53 birinci kat 84SO 

Acele satılık otomobil - Kapalı 
spor. Her gün öğleden aonra 3850 ye 

telefon edilmesi. 8468 

7.12.1938 çarşamba günü saat 15 de B _Kanunun tayin ettiği vesaik. 

dyakpıla~ağı ~lan e~ilmi~ olan vag-on y~- C - Kanunun 4 üncü maddeai mu-
e lerı eksıltmesıne aıt şartnameye ı- cibin ü k · • b" 

lişik liste üzerinde bazı tadilAt yapıl- nı' b ele m nda ~ asayda .gırmıy~k ır ma-

d 
~ . . u unma ıgına aır vesaı . 
ıgından ıtbu cksıltme 29.12.1938 salı s p t ·1 •• d ·ı k t kl"f ·· •• 

1
• • • • - os a ı e gon crı ece e ı 

gunu saat 15 e ta ık cdı~mıştır. mektuplarının iadeli teahhütlü olma-
Evclce bu fBrtnameyı .-atın almıt o- sı ve nihayet eksiltme günü saat 14 de 

lanl~r.ın ta~ilen ta~zim edilmiş ~lan kadar daimı encümen riyasetine gel • 
~nı lısteyı Ankara da malzeme daırc· miş bulunması lazımdır. 

hükmü olmadığı ilan olunur. (4702) (4706) • 8388 

Sıhat Bakanlığı 

Muhtelif flbbi ecza ahnacak 
Ankara Merkez HıfzıNJhha Mü

eaaeai Satm Alma Ko:niayonu Reiali
ğinden: 

1 - Müesaese ihtiyacı olan 398 ka
l~ muhtelif eczayı tıbbiye on beş 
g.un müddetle kapalı zıarf usuliylc ck
sıltmeye konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedel 6120 lira o • 
lup ilk teminat tutarı 459 liradır. 

.• 3 ~ Eksiltme 16.11.938 çarfamba 
gunu saat 11 de mücsaeaede toplanan 
satın alma komisyonunca yapılacak • 
tır. 

4 - Şartname müesseseden parasız 
her gün temin edilir. 

S - ~uvakkat teminat akçesi ola· 
rak nakıt ve nakit mahiyetindeki ev • 
r?k kabul edilmiyeceğinden taliple • 
rın daha evci komisyona müracaatla 
?irer i:saliye almaları ve bu irsaliye 
ı lc srhıye vekaleti muhasebe müdür • 
lüğUne müracaatları ilAn olunur. 

(4589) 8131 

1 
.................................................... I 

Vilayetler .................................................... 
Kapalı zarf uauliyle 

eksiltme ilanı 
'!"rabzon Vilayeti Sıhhat ve içti

maı muavenet Müuürlüğünden : 

1 .- E.~siltmeyc konulan iş: Trab· 
zon da numune hastanesi ikinci kısım 
inşaatı ile elektrik, kalorifer sıhi ve 
diger tesisattır. ' 

Bu işin muhammen keşif bedeli 
737044 lira 88 kuruştur. 

2 B · · - u ışe aıt şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C .- Bayındırlık işleri genci şartna-
mesı, 

D -: Yapı işleri umumi fenni şart
namesı, 

E - Vahidi fiat listesi ve hususi 
~rtname hususi şartname lahikası ke· 
şıf 

F - Projeler 

lstiyenler bu şartname ve evrakı 36 
lira 86 kuruş bedeli mukabilinde nafıa 
vekaleti yapı işleri umum müdürlüğü 
ile İstanbul, Trabzon nafıa müdürlük
lerinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 15-11-1938 tarihinde 
salı günü saat 15 de Trabzon ırhat mü
dürlüğü dairesinde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle 
yapılacaktır. 

5 :--- ~ksiltmeyc girebilmek için is
teklılerın 33232 lira muvakkat temi
nat mektup veya makbuzu ve bundan 
baıka aşağıdaki vesikalarını kapalı 
zarf usulü vcçhilc koymuı lazımdır. 

A - Evclcc alınmı9 daimt ve mu
~akkat vesikalar ilga kılınmış oldu
g~ndan Nafıa veidiletinin 12.8.1938 ta
r~h. ve 67/116SO sayılı tamimleri mu
cıbınce .Trabzon vilayetinden alına
cak ehlıyet veaikaaı. 
~ - 1938 senesine ait ticaret odaaı 

vesıkası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
lun~nl~~ l5.l 1.1938 tarihinden en az 
sck~z gu~. eve} istida ile Trabzon vila
yctıne muracaat edecekler ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun· 
~ıyanlar eksiltmeye gircmiycccklcr· 
dır. 

zerine alacak bir müh~ndis oldugu, 
mühendis olmadığı takdirde bu mcsu
liyeti deruhte edecek bir miıhendis 
göstermesi, 

Yukarda sayılan vesikalarla bera -
ber Kayseri Maliyesine yatırılacak 
2.325.- (lki bin üç yüz yirmi beş) 
lira 67 (Altmış yedi) kuruş muvak -
kat teminat makbuziylc veya resmen 
kabul edilmi§ bankalardan alacakları 
teminat mektubu ile eksiltmeye ait 
mühürlü teklif mektuplariyle Fahri -
ka Satın Alma Komisyonuna mUra • 
caatları. 

2 - Hariçten posta vasıtasiyle ek
siltmeye iştirak edecek isteklilerin 
gönderecekleri bütün vesika ve tek· 
lif mektuplarının teahhütlü ve ihale
nin yapılacağı saatten bir saat evci 
komisyonda bulunacak ıekildc gön • 
derilmesi, 

3 - Yukarda ıözU geçen iki çift 
memur evinin inşaatına ait birinci ke
şif, proje ve planlar 155 kuru§ muka· 
bilinde Kayseri Fabrikası Satın Al -
ma Komisyonundan almaları ilan o-
lunur. 8274 

Açık eksiltme ilônı 
Antalya P. T. T. Müdürlüiün

den: 

Antalya P.T.T. binasında yapılacak 
tamirat ve inşaat işi 31. 10. 938 de a
çık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bedeli keşif 7000 lira, muvakut te
minatı 525 lira olup eksiltme 18.11.38 
cuma günü saat ıs de P.T.T. bina1ın
da yapılacaktır. 

IstekJilerin şartname ve teferruatı
nı P.T.T. ve naf.a müdürlüklerinde 
görebilir ve suretlerini alabilirler • 

İsteklilerin ıhalc tarihinden sekis 
gün evvel nafıa müdürlüğünde ehli
yet vesikası almaları ticaret oda1ında 
kayıtlı olmaları ve teminatlarını ver-
meleri. (8089/4679) 8358 

Kapalı zarf uauliyle 

eksiltme illnı 
Antalya Nafıa Müdürlüğündenı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Gündoğmuş kazası hükumet bina11 

birinci kısım inpatı (24957) lira (32) 
kuruşluk inpat bedeli kctf:indcn 
müfrez (15000) liralık kısım. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev· 
rak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel şartna• 

meaı 

D) Hususi ve umum fenni şartna-
meler 

E) Keşif cetveli 
G) Proje 
lstiyenlcr bu şartnamelerle evrakı 

parasız olarak Antalya nafıa müdür
lüğünden alabilirler. 

Eksiltme 30. 11. 938 çarşamba güntl 
ıtaat ıs de Antalya nafıa mildürlü
ğündc yapılacaktır. Teklif mektupla
rı 2490 sayılı kanunun 32 inci madde
sindeki tarif dairesinde o günü saat 
14 de münakit komisyona vcrilmit ol· 
malıdır. 

Eksiltme kapalı zarf usulü ve vahi
di fiyat üzerinden yapılacaktır. 

Ek9iltmcye girebilmek için iatekll· 
lerin 1125 lira muvakkat teminat ver• 
meleri ve nafıa müdürlüğün.den bu 
işe mahsus olmak üzere sekiz gün e
vet alınmış bir ehliyet vesikası ibru 
etmesi lazımdır. 8419 

Sose inşaatı 
Kızılay civarında bahçe içındc b:1 • 

Y 
.. k 6 d 2 hol l kiler hizmetçıler 

Satılık ev ve apartıman - Ankara
mn her tarafında irat getirir apartı • 
rnanlar kagir ve ahşap evler Tl: 2487 

Vahdi Doğrucr 84 70 

sınden ve İstanbul'da da Haydarpaşa· E- Bu iş hakkında fazla izahat al
daki tesellüm ve sevk şefliğinden pa· mak istiyenlerin vilayet nafıa müdür
rasız olarak almaları ve cvelki listenin lüğünc müracaatları ilan olunur. 

8478 -·----------

Muhtelif malzeme ah nacak 
.. 7 .~ Teklif mektupları yukarıda 3 
unc~ maddede yazılı saatten bir saat Tekirıclağı Vilayeti Da.imi Encii-
evelıne kadar sıhat müdürlü~il da' _ meninden : u o a, • b'l 

icin müstakil daire. Muşamba, mo 
1 

• 

y~h da verilebilir. Ti: 3S81 8429 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokağın
da geniş 5 şer odalı her türl~ konforu 
haiz 3 dai Tl: 3520 ye muracaat. 

re. 8475 

Ki al k 
~ odalı her türlü konfo

r 1 - "' • • Yüksel ru haiz bir daire. Yenışehır 
caddesi No. 42 

8476 

Kiralık - Kalorifer ve fenni ko~for· 
lu 4 ve S odalı ucuz daireler. Demırte· 

U caat 8510 
pe Emek apartmanına m ra ·. 

Kiralık Oda - Yenişehir Demırt~p~ 
kör. ilsü yanindıı C.. .. vı:ren Ul·J~. 10 

at 
1 No·lu ap:ırtman alt katına rnuracaa 

edilm.esi. 
8511 

F h taksimatı 
Kiralık daire - era ' 

modern 5 oda, 1 hol. Havagazı, banyb~· 
1• 2 balkon ı-

alaturka alafranga he a. ' . ' · muhafaza-
rı arkada •oda kadar genış. . h 
lı, miik<'mmel nezaretli. Zarıf cep e, 
bahçe. B:ıkanlıklarm, asfaltın y~nı ba
fr. Kirası ucuz. Yenişehir l)emırtepe. 
Akbny s. 9. 8530 

5 odalı daire - Bahçe içL Yeni ~u
tamhalı tekmil konforlu daire. Yenı • 
tehir }(azım Özalp cad. Onuvluk .so -
kak 8 B"h;ç Tümer Ti: 2612. 2 ıle 5 

a ·ı· 8449 
rası ge:r.ı ır. . 

Kiralık ocfa - Asfalt üzen her ta: 
rafa yakın l{<llorifer, rady~·:~iımetçı 
Telefon 21S18 odacılardan bırısuı" '° · 
runuz 8552 

Kir~lrk _ Mobilyalı ve kaloriferli 
bir oda almanca bilen bir bay tarafın· 
dan kiraya verilecektir. Belediye kar· 
şuıı Ali Nazmi apartımanı No. 9-2 

8469 

S t 
lık ev _ Bahçeli evler koopera-

a ı 'f . T d asfalta yakın muhteh tipte sa· 
!'ı ı~ e: hisseleri. Tl: 2487 Vahdi Doğ-
.ı 1 8471 
ruer. 

Satılık aru - Yenişehir ve .~ebe: 
ci'de inşaata elverişli blok ve munfcrı~ 
küçük çapta arsalar. Tl: 2487 Vahdı 
Doğruer 8472 

Satılık arsa _ İstasyon arkasın~a 
imarca parsellenmit ufak çapta kclepır 
arsalar. Tl: 2487 Vahdi Doğruer. 8473 

Satılık oda takımlar• - Yepye~i 
"kemmel bir yatak oda11 ve hır 

ve mu k G" k yemek odası takımı satılı ur. orme 
.. ".:.mek istiyenler Havuzbaşında ve goru,. . . . 

Ktı Özalp caddesındc Türk Dıl 
;sZlm Ö k' ti Kurumunda Kemal zer e m racaat 

edebilirler. (Telefon: 197 5) 8487 ı 

D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 
İsim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda 

yazılı S liste muhteviyatı muhtelif malzeme 30. 11. 1938 çarşamba günU sa
at ıs ten itibaren sıra ile kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komis

yon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa

şa'da tesellüm ve sevk şefliginden dağıtılmaktadır. (4717) 8532 
No. Mikdarı ton b:ni Muhammen bedel Muvakkat teminat 

1 
2 
3 
4 

s 

300 
1200 
350 
( 
( 

150 

Şürşoför yağı 
Rezidü yağı 
Mazot 
Petrol 
Pis gaz 
Benizn 

Lira Lira 
67500 4625 

120000 72SO 
24500 1837,50 

69500 
33000 

4725 
247S 

2 Nevi kiremit ah nacak 
D. D. Yolları Satın .-.ıma Ko~ısyonun 'an : 

Devlet demiryolları Ma.ıatya işlctmes~ içi~ ~ş~ğıda cin~, .miktar .v~ muhammen be~eli ile muvakkat teminatı 
azlı Marsilya tipi kirernıt ve Mahya kıremıdı ıhalc tarıhındcn ıtıbaren on beş gun zarfında teslim edilmek 

y . 1 açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
şa~:;:i~tme 

16
. 

11
• 938 çarşamba günü saat 11 de Haydarpaşa gar binası dahilinde birinci işletme komisyonunca 

yapılacaktır. . k . • · lsteklilerin eksiltme şartnamesınde yazılı muva kat temınat ıle cksıltmc saatında komisyon rcisliginc müra-

caat etmeleri lazımdır. • Eksıltme şartnameleri Haydarpaşa yol başmUfctti§liğindcn parasız olarak alınır. (796l/4GOO) 

Teslim Miktarı Fiatı Muhammen Muvakkat 

Kabul edilecek Nümuneye göre 
müddeti adet Ku. Bedeli Teminat 

Gün Lira Kr. Lira Kr. 

Marsilya tipi kiremit 
15 31500 8 2592 194.40 

Mahyalık kirenıit 
15 900 8 8153 

. . . • ırc 
sı~e .~:tırılerck eksiltme komiıyonu 
rcısl.ıgınc makbuz mukabilinde verilc
cektır. _Posta ile gönderilecek mektup
ların nıhayct 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmit olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lhımdır. 

. Postada olacak gecikmeler kabul c-
dılmez. ( 4012) 8089 

Memur evi yaptırılacak 
Kayaeri Tayyare Fabrika11 Satın 

Alma Komisyonundan : 

. 1. -: Ka:>:'seri Tayyare Fabrikasına 
b~r~ncı kegıf, proje ve ıartnameıi da
hılı~d~ k~palı zarf uıulU ile betonar
me ıkı ~ıft memur evi yaptırılacak • 
tır. Eksı!tme günü 28 ikinci teşrin 938 
pazartesı günü saat (14) de Fabrika-
da !atın alma komisyonunda 1 
caktır. yapı a • 

Bu i~i c~in inpatı için 31•008.
(otuz bır hın sekiz) lira 90 (Doksan) 
kuruş muhammen bedel k 
T 1

. 
1 

. onmuştur . 
. a ıp erın; kanuni ikametgih ve ek· 

~.ılt~e artırma kanununun (2) ve (3)
uncu maddelerinde yazılı tartlarla 
beraber, 

A) Ticaret odasında müıeccel ol -
duklarına dair veaika. 

B) Evclce bu gibi inpat yaptıkla
rına dair vesika (Bu vesika Kayseri 
Ba.yındırlrk DirektörlUfUnden tasdik 
edıl~cektir. Tasdik muamelesi için en 
az hır hafta eve! müracaat etmek la. 
zımdır.) 

C) lngaatın fenni mcıuliyetini U. 

1 - Kapalı zarf usuliylc eksiltmeye 
çıkarılan ve ihale gününde talibi bu
lunmıyan Malkara • Kepn yolunun 
58X400-65+630 kilometreleri araaın
daki şoaa inşaatı bir ay içinde görüne· 
cek isteklisine pazarlık auretiylc iha
le edilecektir. 

2 - Keşif bedeli (35287) lira 52 IN
ruıtur. 

3 - Eksiltme pazarlık uauliylc y• 
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartname ve aair c..-
rak şunlardır: 

A - Keşif hulba cetveli 
B - Keşıf tevsi!at cetveli. 
G - 'Grafik. 
D - Mesafeyi vasatiye cetveli. 
E • Mukavele projesi. 
F - Eksiltme prtnamesi. 
G - Hususi ve fenni şartnameler. 
K - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi. 
İstiyenler bu şartnamedeki evrakı 

Tekirdag Nafıa mudurh.igünden ala
bilirler. 

S - Pazarlık 2.11.1938 tarihinden 
başlar 2.12.1938 tarihine kadar devam 
eder. Bu müddet içinde zuhur ede ·ek 
taliplerin Tekirdağ daimi enciım:ıli
ne müracaat edebilirler. 

6 - İsteklilerin pazarlığa girebil
meleri için 2647 lira muvakkat temi
nat vermeleri lazımdır. 

7 :- İsteklilerin pazarlığa iştirAk e
debılmeleri irin Nafıa mu"d'. 1 .. ğ .. •. :ı uru une 
md ~rac:aa.tla bu işi yapabileceklerine 
aır vcaıka almaları lazımdır. 

8550 



Pashğı - Barsak 
Ataleti - İnkıbaza k.arşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KUllANINIZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina. afaç çileği, ananas, frenk üzümü, si • 

aalko, teftali, muz, kaysı, armud neviterinden olup toz halinde ve ,ekerli· 
dlr. Bu meyvalarm özlerinden yapılan Hasan gazoz ö2!U gayet lezzetli n 
kullanqb olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanılmaktadır. 

Yum bunaltıcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü'içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütlin hazım cihazlarını temiz tutarak 
•ıhhatlerini korurlar. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 8381 

lsviçre'de Webbol-ite A. G. nin 
Türkiye ve Şarkı Karip Vekili Umumisi Vebolid Ltd. Şti. 
Eıe mmtakaaı için İzmir' de Emlik Bankası yamnda Resmi 

Şubesini açmıı oldujunu arzeder. 

V E BOLiD 
acı ve kireçli sular tasfiye ciliazları (Sabit ve Portatif) 

VE BOL 1D 
Şüpheli sular ~in taıyılll te taıyiksiz su ile isler 

hususi teminatlı filtreler 
Kalorifer ve amal tesisatı için kireçli sular tasfiye eden tesisat 

TedlyaHa Kolayllk - 5 Senelik Garanti 
ld k . İstanbul Galata BillQr S. No. 7 /SJ 

Gre mer ezı : Telefon: 44507 • P. K. No. 1094 

i L. b •Bankalar caddesi No. 22 
qf I ıu esı Telefon: 2681 • P. K. No. 45 

cubesı• Saman iskelesi Emlak Ba yanında No. 15 
t Telefon: 2365. P. K. No. 2 

Telgraf adresi: Her yerde "Vebolict" 

Diş Doktoru diyor ki • • 

.lyt bir dit IDac:ununda, dit etlerine muzır 
tesirleri Olllllyln antiseptik bir madde bulun

malı. Aaıl dt,ıerı temb,Jeyici madde, mineleri 

sdıyı~yacaır tekilde bazırlanmıı olmalı. İçin-
e 1H1mıa ohnadfktan _ alı: 

i 1 k baıka agızd i hlnuzları 
ten;.z emeibatızere ~evi maddeler ihtiva et
mde 1 ve n )'et koıtu Ye lezzeti nefis olma-
lı ır.,, 

8547 

İşte Radyolin Budar t 
Sabah öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

R ADYOL İ N Kullamau 

'• ·-. (~' 

Ankara Belediyesi 

Saksı alrnacak .. 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Bahçeler idaresi için alınacak 
(10.000) adet saksı onbeş gün müddet· 
le açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (412,50) lira· 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (31) lir:ı
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin hergün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de J5.10.1938 salı günü be
lediye encümenine müracaatları. 

(4644) 8234 

Su saati sandığı 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri için yaptırılacak 100 
adet saat sandığı 15 gün müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Kıymeti muhamminesi ( 450) 
liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (33,75) lira. 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek için heı -
gün Belediye yazı işleri kalemine .,e 
isteklilerin de 18.11.1938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encümeniııe 
müracaatları. (4646) 8235 

Akimlitör plaklar1 ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs ıdaresi için ahnacaı< o
lan 1000 adet müsbet ve 1000 adet· 
menfi akimülatör plakaları on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muttur. 

2 - Muhammen bedeli 600 liradır. 
3 - Muvakka~ teminatı 52,50 lira· 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 
rin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 22. 11. 938 sah günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (4696) 8365 

, 
YENi RADYO , 
iSTASYONUNU 

&d& 
1939 
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MODE L i 

Fotoğraf alôt ve edevat 

alrnacak 
Ankara umum satış yeri: Talil we Hüseyin Ort~ Tüze caddesi No. 16-Tel: 1226 8350 

Ank-ara Belediye Reialiğinden : 

1 - M~zbaha laboratuvar fotoğraf 
odaeına alınacak fotoğraf filet ve ede
vatına iatekli çrkmadığmdan eksilt -
rnP.J;İ nn aiin 117.;atılmıatır_ 

2 - Muhammen bedeli (783) lira -
dır. 

1 Deni~ .. Levaz~~""'J 
_ ___ .....,.., 

3 - Muvakkat teminatı (58) lira -
dır. 

4 - Şartname.ini görmek iıtiyen -
terin her gün yazı ifleri kalemine ve 
isteklilerin de 22.11.938 sah giinü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (4780} 8544 

Posta, Telgraf ve Tele fon 

Telsiz perföratör bandı 

ah nacak 
P. T. T. Levazmı Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alına

cak olan (5000) adet telsiz perföratör 
bandı açık eksiltmeye konmugtur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira, 
muvakkat teminat (112,5) liradır. 

3 - Eksiltme 17. 12. 938 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat (11} de 
Ankara'da P.T.T. umumi Md.lüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkQr gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve latanbul'da Kınacıyan ha
nında P.T.T. levazım ayniyat tubesi 
Md. lüklerinden parasız verilir • 

(4575) 8141 

ULU 8-19. anca 711.-No.: 6210 

lmtlyu Sahibi 
Narettia Kimil SUNER 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yuı !peri Miidürll 

Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Mildilril: Ali Rıza BASKAN 

ULUS Basımevi : ANKARA 

Kardif kömürü a ınaca 
M. M. V ekileti Deniz Merkez Sa

tm Alma K.ami.,.onımdan : 

1) Tahmin edilen bedeli 52875 lira o
lan 2500 ton kardif kömürünün kapalı 
zarfla münakasaaı 30.12.938 tarihine 
raathyan cuma günii saat 14 de veka -
let binasında mütefekkil komisyonu -
muzda icra edilecektir. 

2) 264 kuru' bedel ile prtnameeini 
almak istiyenlerin her gün ve müna -
kasaya girmek istiyenlerin de 3893 li· 
ra 75 kurufluk ilk teminatı ve kanu
ni belgelerini havi kapalı teklif zarf
larmı belli günde saat 13 e kadar mak
buz mukabilitıde komisyona vermele
ri. Poetada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (4722) 8533 

Cemiyetler 

Bir Bayan öğretmen 

ah nacak 
Çocuk Eairseme Kurumu Umumi 

Merkezinden : 

Gündüz bakımevi direktörlüğü açık
tır. Ana mekteplerinde çalıf111ıt tec -
riibell bir bayan öğretmen alınacak • 
tır. Taliplerin vesikalariyle müracaat-
lan 8527 

TONU 12 LiRA YA MADEN KöMORO 

E T I B A N K 
nı:uıunyd" --ı;;; kvI 

koku ve duman çıkarmadan yakma usulü bulunda 
Depomuzda her gün tecrübe için yalolmaktada-. 

12 ili 14 saat dayanır. o/o 50 kirlıcbr. 
Ankara ve havalial Umumi Atıf yeri 8474 

YENİ YAKACAK PAZARI Tel: 1475 

ı İngilizce ölretmeni alınacak 
Türk Maarif cemiyetinden : 

Ankara' daki liaemize mentei müsait olan ve dqarda ya. 

zife almamak ,artiyle yüksek ücretle iki lnailizce Qret
meni alınacaktır. Alınacak öjretmenlerin okulda yatma,. 
lan ve iafeleri de temin edilebilecektir. ı.tiyenlerin LiM 
Direktörlüjüne müracaatlan. ( 4751) 8491 

Hafiflik - Rahatlık 
J. ftoıııtl Ko...ıtf11'•• 

- ~~ ~ (GılH). olıl tııeHı•ıtecelı .. 
.. ~ , lıılıtıı tıo do hiçbir to.,ııı ,.ıı. 

':°' -7" t11r. 811 korwolw, wDnd111111H 
\'T / ~ 11kınokıtıııı t111aollbl11Dıl lıı• 
\I ' 11R11> ,,. ı•lıDnlırl kıınıtıHıllrlr. 

.,., ... 1 215 llrtdııı ""'' ...... 

_ ,Rw 
llTuU:. ..,.. 

Tlııet .. .,.. .... 12 ....... 
ııı,.1111Mtlt :lf::!r Odltılz "'8 
~......... ı.t.,ı.ız.. .. .,.11a ....... ..,. .......... 

SİNEMALAR 

Kürk deposu 
20 gün için tenzilitlı •tlf 

Balıkpazan etY• satı§ aalonunda 
Avrupa'nm son modeli her çefit ldlrk
ler satılmaktadır. Teırif eden baymı. 
1ar mal ve fiattan memnun kalaca1rl•ıı. 
dır. 8545 

Bulı11n11 fololraf makim 
Müracaat: Koçhan' da Etibank 
Maden Şubesi Bürosu. 8529 

39 model BLAUPUNKT radyolannı dinlemeden radyo almayınız. KAZIM ROŞTO 
Ankara Adliye 181"8yı Yanı Gençağa 
apartımaıu 2. el kat No: 6 Tel: 2208 


