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Ulus Bamneri 
Çankm Caddesi, Ankara 

Telgraf : Ulus - Ankara - Mtt.LI YASIN 
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-5 KURUŞ 

TELEFON 
tmtiyu sahibi 1144 
Bumuharrlr 1371 
Yazı iıleri 1062-1063 
Matbaa mUdllril 1061 
İdare 1064 
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Milli cenaze töreni başhyor 
Bütün İstanbul halkı bugün Dolmabah(ede büyük 

ölünün katalalkı önünden huso ve tazimle ge(e<ek 
Katafalk'ın önünde 
Aiti yüksek rütbeli 

subay kıhçlarını çekerek 
nöbet bekliyetekler 

lstanbul, ıs (Telefonla) - fstanbullular, yarın sabahtan iti
baren Atatürk'e veda tazimlerini arzedeceklerdir. Büyük Önder
in, ilk defa halk mümessillerini kabul buyurduklan salonda vü
cuda getirilen Katafalk'ın bulunduğu salonun kapıları saat ıo -
dan itibaren lstanbullulara açılmıı olacaktır. 
Uıtü Türk Sancağı ile örtülü, etra- ı 

'1alm ft.Ziyetlni almış bulunan gene· j 
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...... , ... ~m .... li .. z .. ~ıln .......... ,, 
ral mmiral, kara. deniz ve hava albay 

y~~=~-;~~~:u:~ba;;: nöı:;nbekle- niverme1nere ~'°"""*ill~~--
diği Katafalk'ın önünden aşağıdaki 
ıırayı takiben geçilecektir: 

1 - İstanbul vilayetinde bulunan 
teırifata dahil askeri erkan, 

2 - Teırifata dahil mülki erkan, 
3 - Rektör, dekanlar ve profesör

ler batta olmak üzere üniversite ve 
yüksek tahsil okulları, 

4 - Komutanları, öğretmenleri ve 
ıubaylan başta olmak üzere harp aka· 
dcmisi ve müteakiben yedek 6ubay <r 

kulu talebeleri. 
5 - Halk Partisi erkanı, 
6 _ Halkevi idare heyetleri, 
7 _ Malt, ticari ve idari teıekkülle-

rin ileri gelen erkinx, 
s - izciler, 

Ankara, 15 a.L - Bqvekilin 
üniversite rektörü Cemil Bileel'e 
yazdığı bir telgraf sureti: 

Matemli günlerimizde üniver· 
sitelilerimizin yaptıkları göste -
riyi yakından takip ettim ve bü
yük iftihar duydum. inkılap 
gençliğinin bu asil hareketlerin
den dolayı kendilerine teşekkür· 
/erimin bildirilmesini rica ede-
rim. 

Bll§Vekil 
Celil Bayar 

C Somı 8. il1ci :;aylada) 
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BüyÜK Sefin cenaze töreninae 

Yabancı devletleri 
temsil edecek heyetler 

.. k'"" e törenine ittiriki bildirilmiı olan yabancı 
Atatur un cenaz kı 1 ekk·· ı·· v d d • h etleri ile askeri ta arın teı u u atagı a ır: 

devlet re.mı ey 

Yugoslnyı heyeti : 

a-Heyet: . . J 
1 - General Milutin Nedıç, Harbı· 

( Sonu 8. ıncı sayfada) -. ııJIWll ..... --- 6 6 6 • 6 6 

BUGÜN 
2 incide : Baıyazımız - Hasan • Ali 

Yücel, Burhan Belge, Nu· 
rettin Artım, Yatar Nabi'· 
nin yazıları. 

3 üncüde: A. Ş. Eımer B. Fazıl Ah· 
met Ayakaç'ın yazıları -
İstanbul gazetelerinden hu
lisalar. 

4 üncüde : Munir Müeyyed'in bir şi
iri - Belediye meclisi top
lantıaı. 

S incide : Nasuhi Bayd.r, İzzet ÜI· 
vi'nin yazıları - Taymis'in 
bir makalesi 

6 merde : .Memlekette yapılacak yas 
törenleri. 

Atamız 

Dün Dil Falıülte•intle Ata
tiiTlı için hazin bir ihtilal 
yapıldı. Gençlik, Atatürk i
çin and içti. Çok heyecanlı 
nutuklar •Öylentli. Bu yapı
lan törene ait tal•ilat 7 inci 
•aylamızdadır. Yukarıda, 
dünkü toplantıda Atatürk 
için 5 dakika •ükiıtla ayak
ta lıüıu içinde duranları 

görüyorsunuz 

-

1 Parti Grupu toplantısında 

CelAI Bayar hükümetine 
tam itimadını bildirdi 

Hükümel bugün Kamulaydan itimat isliyecek 
Ankara, 15 a.a. - C. H. Partisi B. M. M. Grupu bugün "15-1 ı-

1938,, reiı vekili Trabzon mebusu Hasan Saka'nm reisliğinde top
landı. 

PARTİYE GELEN 
BİNLERCE TELGRAF 

Söz alan Baıvekil Celi.l Bayar\ 
yarınki B. M. Mecliıi içtimamda -------------
Reisicümhur lnönü'nün tasvibi
ne iktiran eden yeni hükümetin 
yüksek mecliıten itimat talep e
deceğini beyan· ebniş ve bu be -
yanatı Parti Gnıpunun ıürekli 
alkı la~ve muvaf fakiyet temen-
ni erıy e arşı anmııtır. Cümhuriyet. Ha\k Partir.i Genel 

Bundan sonra Parti grupu yeni te- Sekreterliğine yurdumuzun her 
şekküJ eden Celal Bayar hükümetine tarafmdan bütün Parti, HaHıe-
itimat reyi vcrilme41ini tam bir ittifak- vi, beler:liye ve diğer müeueae-
Ja karar altına aJmı• ve ruznamede gö- lerle birçok yurttaılardan Ebe-

,. di Şef Atatürk'ün ölümünden 
rüşülecek başka mevzu olmadığından 
celseye nihayet verilmiftir. duyulan aonauz acrya tercüman 

Kamutay bugün toplanacaktır. olan binlerce telgraf gelmiftir. 
Ruznamode Ankara'da kurulacak kon- Her biri, bütün memleketle be-
scrvatuvar hakkında kanun projesinin raber bir yurt köteainin ve bir 
geri veriJmesinc dair hükümet tczke _ millet kütleainin acumı dile ge-
resiyle birindkanun 937, şubat 938 tiren bu telgraflara Parti'ce ve-
aylarına ait raporun sunulduğuna dair rilen cevapta onulmaz mate"'i-
divanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve mizin bütün dünya tarafmdan 
encümen mazbatası vardır. paylatıldıiı kaydedilerek mil-

J' ekili er Heyeti toplanıuıı lete bataağlığı temenni edilmit-
D ~ . ~ 

ün .rnoeclısteki Parti Grupu içti- ---....... ----------.J 
maını müteakip, Vekiller Heyeti de 
toplanmıştır. kamutayın huzuruna çıkacak, Başve -

kil Celil Bayar çalışma programmm 
Bugün Kanıutai'da ana hatlarım izah ederek itimat istlye-

Bugün ikinci CcW Bayar kabineei, cektir. 
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Büyük kayıp dolayısiyle 
umumi acının tezahürleri 
-~n~~ra, ıs ~.a. - "Hükümetin kararnamesi,, : Atatürk'ün ölü

mu ~mun~aebetıyle u~umi teeaaürün resmi ıahada tezahürü için 
aıagıdakı esaıl,ara gore hareket edilmesi muvafık görülmüttür: 

ı. -Ankara da cenaze meraıimi yapılacak olan 2ı ikinciteırin 
ı938 tarihinde bütün memlekette resmi veya nimresmi mahiyeti 

~ 

haiz olan dairolerle mekteplerin ka • 
panması temin edilecek, hususi mücs -

1 

seaata, vilayetler tarafından kapatma -
lan için ricada bulunulacak, 

2. - Cenaze merasiminin ferdası 
gününe kadar bayraklar yarı olarak 
çekilecek, eğlence yerlerinin "tiyatro, 
sinema, bar ve saire gibi,, açık kalma· 
masrna gene aynı ıekilde teveasill o
lunacaktır. 

3. - Atatürk'ün vefatı tarihi olan 
10 ikincite§rinden itibaren bir ay zar
fında hUkümet memurları ıuvare ve 
ak§am yemeklerine icabet etmiyecek
ler ve kendileri de venniyeceklerdir. 

4. - Tespit edilecek program mu
cibince vilayet ve kaza meI'kezlerin
de cenaze meruiminin yapıldığı gü. 
nü Atatürk'ün hatıraama ihtiram me
rasimi yapılacak ve Halkevlerinde 
büyük Onder'in hayatı hakkında söy
levler tertip edilecektiır. 
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Herkes 
hakikate geldi! 

F. R. ATAY 

Türk matemini haber veren 
ilk cihan gazetelerini almağa 
başladık. Bütün neşriyatta üstüs
te iki tesirin akislerini görüyo
ruz: Biri, Atatürk ve eseri hak
kında tam bir hayranlıktır. ikin
cisi, Kemalist nizamın devamı 
hususunda fÜp~e götürmez bir 

· itimattır. 
Bu itimat, türk milletinin he

men yeni Şef'ini bulmasından, o
nun, hükümetinin ve Partisinin 
etrafında toplanmış olmaamdan 
ileri geliyor.Hatta facianın birin
ci günü, batsağlığı yazılarrnın al
bnda: ''- Acaba?,, sualini so
ranlar, ertesi günü milletin olgun 
ve fuurlu birliğini kendi memle
ketlerine misal olarak vermişler
dir. 

Büyük adamı, küçük millet ye
tiıtirmez. Eskidenberi her fırsat
ta temas ettiğimiz yabancılardan 
zalim bir sual duyardık. Zalim 
tabirini bilhassa kullanıyoruz; 
çünkü Atatürk batımızda iken: 
"- Ya Şef'iniz ölürse ne yapa -
caksınız?,, sualine cevap ver
mek ne güç ve ağır olduğunu 
tahmin edersiniz. Ekseriya bu su
ali, "- Ya ıiz Atatürk'ün eseri
ni o kadar hafife mi alıyorsu
nuz?,, tarizi ile geçiştirirdik. 
Osmanlı imparatorluğunun ka

ra ikibeti hakkında ilk hüküm -
ler, iyi gören ve doğru düşünen 
türkler tarafından daha Viyana 
bozgunu dönüıünde verilmiştir: 
On yedinci asır sonlarından be
ri, bir mukadder sukut tevekkü
lü ile, bir kurtulut hasreti türk 
ruhunu çalkadı, durdu. Bu uzun 
devir içinde ne kahramanlar, ne 
zaferler, ne halk ihtilalleri, ne 
de yukardan gelen ıslahat hare
ketleri eksik olmamıştır. lki bü
yük diifman .. kaç defa yendik; 
İstila akınlarrnı durdurduk; ye
niden kuvet, nizam ve sulh sahi
bi olduk. Fakat 1908 inkılabı da
hi içinde olmak üzere, hepsinin 
bir tek kusuru olduğu görülmüş
tür: Kurtarıcı olmamak! Kara 
talihin seyri aralamıı, fakat dur
mamıttır. Çünkü yeni zamanlar 
ortasında bir ortaçağ, geri ve ya
bancı bir müessese olarak devam 
etmek istiyorduk. 

Türk milleti, Atatürk'te iki a
sır beklediği kurtarıcı'yı bulmuı
tur: Ona bir defa inandıktan 
10nra, en acı iliçlarrnı dahi, ken
eli kurtuluıunun tek devalan ola
rak kabul etmiıtir. Halk için, 
JDui, hiç bir 6zlenir hatıra bı· 
ralmuyarak kapanmıttı: Kema
lizmin arkasında ıade inkıraz ge· 
ceeinin korkunç karanlığı Yardı, 
aldı eren, dütünerek, aklı ermi -
,..., enateni ile mazi ki.busunu 
ril7&1annda bile reddediyordu. 
AtatGrk'ün eaeri, bir lriil olarak, 
tek bir kelimede toplanabilir:' 
"ICartulllf/,. Bu hakikat münev
•erin kafuı kadar, halkın fUUru 
içindedir. Halk için, hatırası gü
••! ne vana hepsi, tamamen !e 
munhaaıran Atatürk devrine aıt
tir. 

.,,. ············ · ···· · ············ ··· · ·············································~ . . . . 
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11 Atatürk le Parfait /1 

Tarih, isminden sonra gelen bir sıfatla ancak bir kaç §ahsiyet kaydedi
yor. Alexandre le Grand, Richard Coeur de Lion, Suluman le 
Magnifique, Pierre le Grand ... Bu isimler arasına bir yenisi daha geçti : 

ATATÜRK-LE PARFAlT 
Bu tabiri ilk defa kuJlanan fransız muharririni tarihe ilk işareti vermiş 

bir hakikat dostu olarak hürmetle anarım. 
Atatürk, cesarette gelmiş geçmiş hiç bir insanla kıyas edilmiyecek ka

dar kıymetli idi. Ona meşhur İngiliz Kıralı Richard gibi arslan yürekli 
demek, varlığının ancak bir cephesini adlandırmak olurdu. O'na büyük 
demek ise bir sıfat değil, ancak bir isim olabilirdi. O mükemmel bir in -
sandı. Fransızcadan başka bütün dünya milletleri, bu ismi kendi dille -
rine çevirerek kullanmalıdırlar : 

ATATÜRK LE PARFA1T 
T nrih, içten ve dıştan binlerce düşmanın ihanetine uğramış ve parça 

parça olmuş bir milleti yerden kaldırıp göklere yükselten bu yüce insanı, 
yalnız ve yalnız mükemmellikle vasıflandırmalıdır. Mı..harebe meyda • 
nmdo. en kahraman asker ve en iyi kumandan, salonda en kibar bir me
deni adam, bütün memleketi mektep yaparak okutmak isterken·en ba
şarılı bir öğretmen, devlet başkanlığında en idareli ve uzak görüşlü bir 
Şef, siyasi davalarda en şaşmaz sezişli bir diplomat, hususi münnsebet -
lerinde en vefalı bir dost, millet ve memleket meselelerinde en ateşli va -
tnnperver, ilim araştırmalarında en çalışkan bir mütetebbi; ne bileyim, 
her şeyde ve her §eyde daima en mükemmel yapmak istiyen adam. O'na 
ancak: 

ATATÜRK LE PARF AiT 
Denilebilirdi. Bunu biz : 

KEMAL ATATÜRK 
lsmile ifade ediyoruz. Bu ismi anarken 

unutmıyalım. 
bu manayı hiç bir zaman 

Kars' ta ve Kırşehir' de 

zelzele oldu 

Hasan. Ali YÜCEL 

ffarry Baur'un 
Şehrimize gelen malCımata göre ö - gönderdiği mektup 

tey gtln saat 12.30 da Kars'ta be' da - . . 
kiQ fasıla ile birer zelzele olmuştur. Tem8ıl vermek il.zere Türkiye'ye 
Keza ötey gün 19.08 de Kırşehir'de de gelmit olan tanınmış ıinema artisti 
dört saniye devam eden ve ıark isti • ı Harry Ba.~r:~an şu mektubu aldık : 
kametinden gelen tiddetli bir zelze - Bay Mudur. 
le olmuştur. Her iki zelzele de bir ha- Bir yabancıya hitap etmiyorum, 
sar yapmamıftır . çünkü matbuat sanat doeıtudur. Fak.at 

İcra mülehassısmın raporu 

adliye teıkilahna ve 
barolara gönderildi 

İcra ve iflb kanununun bucUnkU 
ihtiyaçlara uygun bir şekle sokulma • 
sı için getirilen mütehassıs tarafın -
dan verilen rapor mütehassıslara, ha · 
kimlere, icra reislerine ve barolara. 
gönderilmiştir. Proje bu makamlar 
tarafından tetkik olunacak ve her 
makam proje hakkındaki mütaleaaını 
bakanlıta bildirecektir. Bu mütalea • 
lar bakanlıkta toplandıktan aonra bir 
heyet tarafmdan tetkik olunacak ve 
yeni icra ve ifliı kanun projesi hazır
lanacaktır. 

Yeni sajlık müfettişlerimiz 

Yalova bükümet tabibi Dr. 8. Ali 
lhsan Tilmaç ve latan.bul sağlık di -
rektörlilğü yardirektörü B. Oıman 

Teoman üçüncü sınıf aailık müfettiş· 
ligine tayin olunmuıtardır. 

Hatay menteli mallar 
Hatay devletinin fnilli mahsul ve 

mamruterlnin yurdum~ idbabni ko
laylaftınna.k için Hatay menıe ve 
mevridli mahlul ve mamullerin güm
rüklerimizden ithali sıraıında men,ei 
olunmak f&l'tlyle mert aümrük tarifesi 
ve mevridleri uıulü daireainde tevai.k 
resimleri il.zerinden yüzde doksan do
kuz tenzillt yapılmaeı bakanlar heye
tince kabul edilmittir. 

şu anda Türkiye'yi sarmıt olan mate -
me büttin kalbimle ittirikimi size 
söylemeden gitmek istemiyorum. 

Büyük Atatilrk'ün bir hayranıyım 
ve O'nun inJacı ve inkılapçı ik • 
tidarını sevmeyi ve takdir etmeyi 
öğrendim. İnanınız ki bana refakat e
den ve trupwnu teıkil cden,AL-ariA
da9 b 2 

.. tııhll .... aır.. .... -
.r:e ittirfik etmekte ve sizi ezen tarif e · 
dilmez teessüre kalpten ortak olmak
tadırlar. 

Kalbimiz aciyle dolu olarak gidiyor 
ve size mütehassis tazıyetlerimızi tak
dim ediyoruz. 
Aynı zamanda Büyük Ölü'nliıı li • 

yakatli halefi, Ekıelana lemet lnönil'· 
ne, büyük it ortağı olduiı.ı eserin de • 
vamı için en hararetli tıemennileri • 
mizi bildirir ve kendiıine refah ve u -
zun ömür dileriz. 

Tcmaillerimizde hazır bulunmak iı
tiyenlere karıı tcahhütlerimizi ifa i -
çin bir ay sonra tekrar döneceği• ve 
önümu.zckki kanunun 8 ili ıı inde ta • 
tanbul'da ve 13 ill 15 inde Ankara'da 
bulunmak üzere tertibat aldık. 

Bütün doetluğumuzla 
HARRY l:SAUR 

llakimlill hnlibanı 
Adliye Bakanhlmm eorp bMdm 

vekilkri için 19hrimizde bir imtihan 
açacağını evelce yazmıttık. imtihan 
yarın hukuk fakültesi salonunda ha • 
kanlıkça ıeçilecck bir komiayon bu -
.zurunda yapılacaktır. imtihana ıir • 
mek üzere ıehrimi.ze 60 sorgu hikim 
vekili ıelmittir, Bü imtihanda mu • 
vaffak olatılar blllhare ıorgu hikim -
liiiıM terfi edeceklerdir. 

D6vanın 
• 

yenı 

alemdarı 
Bir gün trenle lnönü'nden geçerken 

benimle birlikte yolculuk eden ve 
1ıördüğü yerler hakkında haberler 
aoran iıviçreli bir gazeteciye: 

- Buraır.ını defterinize eyice kayde
diniz, demiıtim, timdi, benim duy. 
duklarnnı sizin duymanıza, belki, 
ımlli.n yoktur. Fakat burada biri· 
birine eklenmiye baılanan zafer 
halkaları, sizin doğup büyüdüğü
nüz bir ıehre, Lozan'a kadar u
zanmıfh. Lozan, bizim milli tarİ· 
himize giren bir isim oldu; siz de 
İnönü'nü, defterinize olaun, kay
dediniz! 

O zaman daha aoyadı kanunu çık
mamıı ve yeni Türkiye'nin ilk aoy
adı olan Atatürk'ten aonra gelen 
lnönü adı, gene onun tarafından, 
onun aavaf ve barıt arkadaıma ar· 
mağan edilmemitti. 

Şimdi ikinci Cümhur Reisimiz~~ u
ğurlu devresi başlarken o ~.un, ~ 
yabancıya .öylediiim bu aozlen 
hatırlıyorum: 

Eier gazeteci doıtumun hafızası, 
zayıflamamıt ve eğer defterindeki 
notu unutmamışaa, türk milletinin 
kendisine timdi, reis ve tef olarak 
seçtiği büyük evladının bu zafer 
meydaniyle ada§ olduiunu hatır· 

•••••• _, •.................................................................. . . . . . . . iNSAN VE KÜLTÜR 
• • ••••••• ~ .................................................................. . 

• • 
Muharrir ve mütefekkirlerimııı 

bekliyen vazife 
Atatürk hakkında çıkan kitapların çoğu, yabancıların eseri?ir. 

Adam'ın dünya hayatına gözünü yummas~ üzerine ~~pa~ c~ıı: 
vaveylada dahi, yabancı imza ve kalemlerın payı. b~zım~ı!erın 
mazsa denk gelmiştir. Şu halde, bütün türk muhamrlerını ve nıd 
kirlerini büyük bir vazife beklemektedir. 

Atatürk için bir kaç makale ve şiir ile ağla~a~ilir. Bir ka~ mak~ 
irde, o· nun başlıca vasıflarını övmek de kabıldır. Fakat O nun ç 
lı ve eşsiz kıymetini tahlil etmek, O'nun hayatın her nokt~ı~a. 
dalbudak snlmış eserini tetkik etmek, O'nun zaman ve mekan ıçı 
tikçe yükselen ve eflake serçeken tarihi hüviyetini fikrin iskele 
kucaklıyabilmek için, ciltlere ihtiyaç vardır. 
Haunmıza ilk gelen iki mesai tarzını hemen kaydedeceğiz : 
1 - Bir "Atatürk Enstitüsü'' teşkil etmeli ve bu, ona ait olan 

vesikaları ve sözleri toplamalıdır. 
2 - Atatürk için yazılacak en güzel eserler için bir kaç mükafat 

DIŞ 

Mai 
lJ 

den her iki senede bir tevzi edilmeli, bu tahsisat için büdce münal ... 181' 

mevzuu bahis olmamalı ve mükafata layik eser, o yıllar için zuhur 
mi§ ise, sarfedilememit olan tahsisat, Atatürk anıtlarına ve Atatürk 
zelerine tahsis olunmalıdır. 

Bu gibi mükafatları mesela Maar.if Vekaleti, ayrıca İstanbul ve 
ra üniversiteleri, Genel Kurmay ve Cümhuriyet Halk Partisi ayıl 
tesbit ederek ayrı ayn tevzi etmelidir. 

Atatürk'ün bütün nesiller için muhafazası demek olan bu işe ne 
erken ve ne derece esaslı başlanırsa, O'nun büyük varlığı o kadar 
hatlarla tesbit edilmiı olacaktır. 

lıyacaktır. tık 
Kendi h.aWıde bir türk kaaa.baaına U akJaa Ça 

tarihin dili oldukça tekrarlıyae&· . Z y 
Bir tekzip 

1.tanbul'da franaı.zca intıpr 
gazetelerden birinde Kütahya 

ğı büyük bir zaferin bütün bir 

töhretini baiıılayıp ondan, yalnız büyüyen acı 
bir isim alan kahraman, timdi 
Şef'i Atatürk'ün yerinde ve Ata
türk milletin:n batındadır. 

Onlar, korkunç aavq günlerinde de, 
bant yolunda, terakki Ye umran 
yolumla ettikleri aavaılarda da 
aynı cephenin ön aafında değil 

miydiler? 
Plevnenin çetin muharebelerinden 

biriaini anlatan bir muharrir, ora
da tabur bayrağı ile ileri atılan bir 
bayraktarın vurulup düterken e
lindeki aancağı, bir batkaama na · 
aıl devrettiğini yazar ve eonuna: 

"Nihayet, bu çetin aavaıta tabur, he
men hemen, erimiı, fakat aon da
kikaya kadar sancak yere düpne
mitti.,. 

sua=,~~bI\r:!'.~~~.·rt:Mi.~ 
nuyor. Fa ka t, o sancak, her za. 
man onımla ve her zaman onun 
gibi milletin aaygı ve sevgiliyle 
beraber bulunan yeni alemdara 
geçmiıtir. Biz de Atatürk'ün ma: 
nevi, lnönü'nün maddi ve manevı 
önderlii'i arkaaında, aynı bayra· 
im ıölıuindeyiz. 

N. A. 

Avukatlık kanununun 
tatbik tekli 

Adliye Bakanlıiı ı birincikanunda 
yürürlUie cirecek olan Avukatlık Ka· 
nununwı tatbiki etrafındaki hazırlık -
!arına batlaınlftır. Avukatlar kanu -
nu ile tahdit edilecek barolar için vi • 
!ayet ve kazalardan baro adedi ve a -
vukat miktarları istenmittir. Bu ma -
lUınat to&'landıktan aonra "mıntakala
rm te.bitine batlanacak ve hazırlana
cak olan kararname projeıi ay batın -
dan evet bakanlar heyetinin taavibine 
araedilmek üaere Bafbakanlığa verile
cektir. 

Artırma ve eksiltmeler için 
teminat 

Belediye ve husuıi idareler tarafın· 
dan yapılacak artırma ve e~il~eler 
için alınacak teminat akçelennu~ ~1 
sandıklarına yatınlmumın usul ıtiha· 
zı kararlafDUtllr. 

Her acıyı unutturan ve her yaraya 
merhem aüren .-aman, bgim acımı
zın ateıi üzerinde durmadan hare• 
ket eden bir körük vazile.i 11örüyor. 
Günler 11eçtilıçe kaybımızın cuome
tini daha derinden duyuyoruz. Dai 
bgden uzahlaıtıkça 11özlerimi.1:de 
heybetini arttırıyor. 

Ardında bu kadar metin bir eM • 

rin yanında bu kadar cihanıümul bir 
acı bırakmak hangi /aniye ncuip ol
mu§tur? Han11i /ani ardında kem .ö.
aöyliyecek bir tek, ama bir tek in•an 
bırakmadan bu dünyadan 11öpnelc 
aaadetine eriıebilmiıtir. 

11' --l,,••- L _ ... ..:. b;• :3!ı-L. ..,;;! 
dün)'OJ'I dolQftıfı pnon fCI"''• 
tün öteki re•İmleri kaldırdığı oda

ııncla A.tatürk'ün •İyah tüllere bürü

lü portre•İnİn önünde mumlar yaka
rak, yafh BÖzleriyle ıatırabrnrn bü
yüklüiünden haata clöıeiine yatan 
bir rum lıaclını, lnr mcual lcahromanı 

flİbi •ôrürNbilir. Fakat bu, clünya71 
ICU'cm ac111ın flinlerce inanılma ealt
ne•inclen ancak flir lıüçüll maldir. 
Han~ m•mlelıette han~ ,.ı, lcen· 

4i ilanından olmı)'an bir ulak .,cıtan
dQfına, böyle tapınmaya llMar OG

ran bir MVllİ oe ha)'l"anlık hİMİ il
ham eclebilmiftir1 Acletci tcuau&IUl'll 
bile inakciıu1,1; •Örünen bu macde 4• 
İn6C111ların en büyüiü olan Atcdrlr'· 
ün binlerce iıuani ,,...q.tinclen biri

dir. 
Hi~ fiiplae •tmirılim, • ....,. Bü

yüle Kurtarıcuruaın luitaraına lıarıı 
Juyduğumıu ltudutauaı hayranlılc ue 
muhaflbet, mulıaddeı bir emanet wi
lııi nuiller4•n ne•illere tevdi edildilr· 
p flü)'iirrcelı, A.tatürlc'ün adı, türle 

milletinin tarih ı.•e mulcadderatı a.. 
tünele, daima 6Önüllerin hncliaine 
ıülıron ve ümitle çevrileceji bir tan· 

rı adı 6ibi ebediyen menlcUf Jıalacak 
tır. 

YClfCU NABi 

B. Vedid U.zgörcn'in Riya.eti C 
KAtibi Umumtliğine tayin edilerd 
busluktan istifa eyliyeceği yazı 
tır. 

H~r aldığımıza göre bu ne 
katiyen doğru değildir. (a. a.) 

Yumurta büyüklüğünde 
düıen dolu 

Bozdoğan kazasına bağlı K 
kal, Donduran ve Direcik köyl 
ötey eün tiddetli bir yağmur y 
ya&muru yumurta bilyükluğilnde 
yagııı takip etmiftir. Dolu her üÇ 
yün çatı kiremitlerini kırmıt ye ....._..L __ 
lalardaki pamuk mahıulünü 

httkumctçe tcs ıt o unma aaıt· 

Köy hayahna müteallik A 
konferansına hlıırhk 

1939 temmuzunda toplanacak 
kCSy hayatına müteallik Avrupa 1'dl 
feransına hükUmetimb de davet 
mittir. Koaferana Milletler Ceıni 
nin ~vauutu ile Cetıevre'de top 
caktır. Bu konferansta ıöril 
mevzulara ait tctklldır yapmak 
bükilmetçe ihurı bir komiayon k 
maaı kabul olunmuttur. Komi• 
iç, kültür, ekonomi, uihk ve J 
bakanlıklarının köycülük müt•ıuı,._,• 
ları bulunacaktır. 

X GUmrük ve lnhiaarlar 'll!ndllllll! 
16. xı. ı 938 çarpmba ıünü aut 
toplanacaktır. 

X Milli müdafaa encilmenl b 
heyeti umumiyeden IOnra top~ 
tır. 

X Maliye encümeni bucün 
heyet toplantısından 10nra içtima 
decektir. 

X Adliye encümeni 
15.30 da toplanacaktır. 

Atatürk bir içtimai nazariye -
nin kahramanlıtını yapmadı; O 
bir cebir yapmadı: Milli hayatın 
aaruretleri onu kendi cebri ve 
hükmü altına aldı. Onun eaeri 

fU veya bu nazari eaulara ıöre 
bir cemiyet 7Uiurmak sevdaaın
clan cleiil, bizzat yaı•mak ihti
yacından dotmuıtur. Keaaalizm 
türk milleti için baluıj düaturıa: 
nnclan ibarettir. 

Bir hareket kurtarıcı ite, onu 
bırakınız, balkın nabuna ıide
cek 1olu bulur. Milletin Atatürk'e 

qla, keneli kurtulut ıuuru ile 
ınacolmuıtur. Atatürk'ün .CSyle
diii, iıteclifi, yapbjı, halk için, 
iman ıibi 1apmanm fUl)aim • 
elan ibaret telakki eclilmiftir. 

Gençlik " halk: itte Kemalizm 
cliftlmı Jilriltmekte Ye JÜl'Üte
cek olanlann kuveti ! 

' ' SAAT KA(!,, 
DUn Ankara'da bava açı'k INC-E' 

.,r, RU%&ir ıarktan aanıycue uç 

.cadar hıala eamittır. u\Ulün en 

Emniyet qleri daire reislili 
Emniyet ifleri umum müdilrlüitl il · 

çltncü fUbe müdllrl B. Şiuai Zurp. 
terfi auretiyle, umum müdtlrlilk dal • 
M relalilbıe tayla edllmlttir. 

Balunduiu her TUifede iyi~ 
ler ıören B. Şinali Zurp'ya ycal .a
.UeeiDcle de ....... dilcris • 

o....,..,_ ....... ftl• 
,.. "'"" 6ir , ........... ... .. ce6lnı1Mi ..,. ..,,,.,..,, 
Wllıfa..,.... lla..,.. o_. 
illi iOIHlllf qlacoldır. . 
. A1ftl .,,...., Salwır7G 1ıo,,_ 

lanntla, K.ot:tıte,,.'tl• "• ..,. 
"""""' oalıil 6ir milletin 
-- 6cıAıını ,.,.,,..ı iP,. 
hn, 6cırat oe daman lıolıaaı 
11ruıntla ,.Nan"" Bozlıart, 
.. , ........ - ..,..,. in,,,..., __ ....... 

d=•.:':'..c-

tJllllla ,.. War ı.m.rJ .... ; 
ne 1-tlar ilerledim1,, lıana
w 6ir illlllaintlen ..,_ 
Wr ı-7 ......... Ü lbunıla. ... 

Nilttqel, onan lanı. lııılU. 
Itır ltırolan4G11 "•7'11"" aon 
.ad"• o oldu: 

- s..t '-s1 
Aziz Atam, bu ıon malin

le her ı•7"eıa oe iter ıe7"en 
lala ...,,,İfİn NOpİ mili• 
fintlen ne """"' .,.. "711-
-.,.,. - tla,linllinlll1 

N.ARTAM 

Hk 11111 &oleede U lkıcce olarak 
dedilmittır. 

Yurtta hava; Trakya, Kocael 
!eriyle Karadenı.z kıyılar nda •• 
nln ıimalinde çok bulutlu, cli&el' 
ıelerde açık ıcçmiftir. 

24 Saat içındeki ya&ıılarm 
murabbaına bıraktakları au 
Terme'de 4, Çar~ da 3, 
1 kiloıramdır. 

Rilaclrlar: umuıolyetle tl~ 
niyede en çok 4 meue kadar bııla 
miftir. .. 

• dlflk •ılar aıfırın aıt-41 .... 
amk 11ere ~tehir, AfJ'*i 
Baanm w Van'da 6, ltlltab,a 
...r .. '· San'ta 11 derecedir ,.._ 

• ,....k mler dı· 4,__ 
A• ..... \1a D tluecMir. 
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DIŞ POLiTi KA -ı 
Majeste Karol 

Londra'da 
Müttefik Romanya'nın kıymet-
hükümdarı Majeste Karol ile 

'91iaht Mişel dündenberi lngil
. BiiCre'nin misafiri bulunuyorlar. 
nf~vr' da İngiliz toprağına ayak 
hiç an Karol, İngiltere Kıralı Al-

~üt cı Corc'un kardeşi Kent dükü 
uafmdan karşılanmıştır. Lon

e~ radyosu, İngiliz hükümdarı 
k Je Romanya hükümdarı arasın
~ Viktorya istasyonundaki tela
deJnin pek samimi olduğunu ve 

Jeti lıral Karol'un İngiliz halkı tara
mdan candan gelen tezahürat 
e karşılandığını dün akşaın hil

.. &Jirmiştir. 
bii İngiltere Majeste Karol'un bu 

tlJya.retini geçen ilkbahardan be
t i b~klemekte idi. Fakat marttan 

rı ~rta Avrupa'nın politik va
·yetı şüm.u~lü ve eheıniyetli isti-
alelere gırıp çıktığı cihetle son 

mkılaptaı_ı .beri Roınanya'n~n iç 
dış polıtıkasını tedvirde uhde

af8ne çok ağır vazife almış bulu. 
nan Kar~I, Memleketinden ay

lmak ıstememiştir. Filhakika 
arttan heri geçen sekiz ay için-

de Avusturya ortadan kalkmış, 
ekoslovakya da eski Çekoslo

~ak~a ol~aktan ç.ılrnu~tır. Bu e
h~ıyetlı deği~ikliklerden sonra 
Maıe~te Karol'un İngiltere'yi zi
>:aretı daha büyük bir şümul ik
tıaap etmiş oluyor. 
,. Kır~l Karol, Roma·nya' da alel

ııı" ade hır hükümdar değildir. Ka • 
nunu esaside yapılan son tadiller 
devlet mekanizması içinde hü -
kümdara ehemiyetli vazifeler 
Yermektedir. Bu vaziyette olan 
bir hükümdarın Yakın Şark hak
kındaki yeni alikasrnı bir takıı;n 
ınaddi deliller ile gösteren b~r 
memleketi ziyareti, siyasi ehemı
Yetten iri olamaz. Bilhassa kıra-
la, mümtaz bir diplomat olan 
hariciye vekili Petrescu Komnen· 
in de refakat etmekte olduğu göz 
Önünde tutulacak olursa. 

Romanya müttefikimizdir. Ve 
·-· __ ,_ ... :--~.'t V2lrt\1' $aTt't=".JlU\
UD en ouyuK zammı o an na,. 

antantının sadık bir uzvudur. 
Majeate Karol da bu münaaebet
!ere kıymet verdiğini her vesile 
de göatermittir. Binaenaleyh 
dostumuz hakkında lngiltere' de 
gösterilen kabulden dolayı biz 
~~ ke~dinıize bir memnuniyet 

, . ısseaı ayırır ve Romanya'nın 
ıktısadi • .. • • · k ve sıyası vazıyetının u-
vetlenınesine yardım eden her 
vİ~iy~i, sulhun da yardımcısı 
te akk1 ederek seviniriz. 

A. Ş. ESMER 

Filistinde yeni 
bombalar patladı 

f. ~Udüs, ı5 a.a. - Bir bombanın in -
hılakı i1e Gezi civarında demir yolu 
~~ra uğramıştır. Suykastçilerin ta

kıbıne koyulan iki ingiliz askeri ya -
~alanınıştır. Ramallah'ın şimalinde vu-
~~ulan bir müsademede üç arap öl -

ınuştür. 

ı:aıas~in a~~dak~ -~rap .~azetes~nin 
re ~dra dan ogrendıgıne gore İngıl~e-

ıle araplar arasında doğrudan dog • 
~Ya müzakerelerde bulunulması der
pış edilmektedir. Binaenaleyh arap ve 
~hudilerle birlikte bir konferans ak
dinden vazgeçilmiş demektir • 

. Yeni Macar 
kabinesi 

Budapeşte, ı5 a.a. - Son arazi il
hakmdan sonra iç ve dış politikasına 
Yeni vaziyete uygun bir veçhe vermek 
İ6tiyen Macaristan, hükümette tebed
dül icrasına lüzum görmüştür. 

İmredi kabinesi istifa etıniş v~ ye
ni hiikümeti teşkile tekrar imredı me-

mur edilmiştir. ~ k. 
B t . . kabineyi aşagıda ı . mredı yenı 

tadilatla kurmuştur: . t'fa e 
T . ~ t bakanı B. Kunder ıs ı .. -

lc:Qre . endus
den B Bornemisza'nın yerıne. . 
tri bakanlığını da deruhte etmıştır. 

Ziraat bakanlığına B. Sz~ra~yavs
ky'nin yerine B. Teleky .g~çrı:~ştır .. 

Adliye bakanı B. Mıkı~z ın yerme 
B. Lansadinagy geçmektedır. 

Müdafaa bakanlığında general Rat
z'ı general Bartha istihlaf etmektedir. 

Spor İşleri Umum 
miidürlüğiinde 

Spor işleri umum müdürlüğü_ umu -
mi katipliğine Kültür bakanlıg.~ be: 
den egitimi müdürü B. Cemal Gokdag 

Yahudi muhaceretine 
. '' ah yenı m reç ,, aranıyor,, 

Belçika hükümeti 
hususi kamplarına 

yahudileri 
yerlesti recek 

Londra 15 a.a. - Evening News gazetesinin diplomatik muha
birine gö;e Fransa, Amerika ve lngiltere'nin yahudi muhacirle
rine yeni bir mahreç bulmak için birleşmeleri mümkün bulun-
maktadır. 

Amerika'nın Londra'daki büyük el-ı-
çisi B. Ke.nn.edy yahudi meselesini B. j M-_ 1 Ç Kay Şek 
Makdonald ve diğer şahsiyetlerle gö- a reşa an 
rüşmüştür. İngiltere şim?i _do~- tavassut İstiyor 
yanlarla müştereken yahudılerın ıngı-
liz imparatorluğu içinde kesafeti az ~ 
lıan bir yere gönderilmesi imkanmı 
tetkik etmektedir. Aynı zamanda A
merika'dan, yahudi muhacereti nisbe
tinin arttırılması için cenup Amerika
sı devletleri nezdinde teşebbüste bu
lunması rica edilmiştir. 

Evening News gazetesinin siyasi 
muhabirine göre Amerika otuz ila kırk 
bin yahudi muhacirini kabul edecek-

tir. 
Bel<,:ika yahudileri kamplara 

yerleştirilecek 
Brüksel, ı5 a.a. - Hükümet, ~

manya'dan hicret eden ve men_ıle~et ı
çin hakiki bir yük olan yahudılerı hu
susi kamplarda toplamıya karar ver: 
miştir. Yüzlerce yahudi Mert?la~t~ı 
serseriler kolonisine sevkedılmıştır. 
Bunların masarifini Brüksel'de teşek
kül eden bir yahudi komiıtesi gönne~
tedir. Bu neviden diğer kamplar teşkı
li tasavvur edilmektedir. 

Leh yahudilerinin vaziyeti 
varşova, ı5 a.a. --: Al.many~·~ 

çıkarılan lehli yahudıl~rı~ ~azıyetı 
hakkında bir anlaşma aktı ıçın yapı
lan Alman - Leh müzakerıtlerine me
mur leh delegeleri talimat almak için 
Varşova'ya dönmüşlerdir. Müzakere
lere yakında tekrar başlanacaktır. 

lloUaıida' da 
Lahaye, 15 a.a. - Hollanda başveki

li B. Collin bugün mebuslar meclis.in-

Londra, ı5 a.a. - Çin'deki ingiliz 
büyük elçi.si B. Clerkara.in mareşal 
Çankayşek ile yaptığı görüşmeler hak
kında resmi mahfillere raporlar gel -
miştir. Bu görüşmelerden çrkan netice 
tavassut meselesinin hfil§ mevzuu ba~ 
his olamıyacağı mareşalm sonuna ka
dar mücadeleye taraftar bulunduğu -
dur. 

Japon kıt.alarmın faaliyeti 
Şanghay, ı5 a.a. - Japon kuvetle

ri bugün Çangaşa'run 70 kilometre şi
mali şarkisinde bulunan bir noktaya 
kadar varmış1ardır. Şimdiye kadar 
ciddi hiç bir mukavemet görmemişler
dir. 

Japon topçuları Lughai hattında 
muayyen bir noktada şimendifer mü -
nakalatmı durdumırya muvaffak ol • 
muşlardır. 

te bildirmiye mecbur tutulmuşlardır. 
Servetleri beş bin marktan yukarı~ 
lup da Berli.ın'de oturan 35.802 yabudi
den 894 ünün her biri 300 bin, 346 sı
nın her biri 500 bin, ı22 sinin her biri 
bir milyon, 37 sinin her biri iki mil
yon, 17 sinin her biri dört milyon, se
kizinin her biri 5 milyon ve birisinin 
altı milyon mark serveti vardır. Bu ra
kamlar bizzat alakadar makamlar tara
fından verilmiş olduğundan hakikat
ten de aşağı olmak gerektir. 

de beyanatta bulunarak hükümetin, Almanya' da hUldet 
ingiliz, fransız, d~imarka, Belçik~, Berlin, 15 a.a. (Havas) - Dün Lon-
lsviçre hükümetlerıyle alman yah.udı- dra'da avam kıamarasında Almanyada
lerinin muhaceretine imkan vermek i- ki yahudi ,aleyhtarlığına dair cereyan 
çin müzakerata girişmiş olduğunu bil- eden müzakereler alman siyasi ınahafi-
dimıiştir. lindc hiddet uyandırmıftır. A~ar 

Yahıidiler aervetlerini bunu kendi ·dahili işlerine müdahale 
L!J J.!--'.J.1-- .......hiu-.t.iM te.lilclci et:me.k.t.edirler. 

Bertin, 15 a.a. - D. N. B. ajansı bil- Almanların buna karşı Filistin mesele-
diriyor: sini ulu orta mevzuu bahia ederek mu-

26 nisan 1938 tarihli emirname ile kabelede bulunac!kları bile söylen
alman yahudileri servetlerini hüküme- mektedir. 

Kıral Karol Londra' da 
Polonya gazeteleri bu ziyarete 
büyük bir · ehemiyet veriyorlar 

Londra, ı 5 a.a. - Kıra! Karol sa -
at 16,ıO da Viktorya garına muvasa

lat etmiştir. 
Kıral Karol ve veliaht M!şel bu -. 

gün kıral ve kırali~eye ilk zıyaretlerı 
yapmışlardır. Sarayın avlusunda kıra
la asken merasim yapıl~ştır. Kıralın 

. tinde bulunan harıcıye nazın B. 
maıye · ·li k alı 
Koınnen ve diğer zevat ıngı z ır . na 
takdim edilmişlerdir. Kıra! ve velıaht 
halk tarafından hararetle alkışla.nmış
lardır. 

Taynıis'in bir nu.ıkalesi 
Londra, 15 a.a. - Rom~nya kıralı 

Karol ile veliahdinin ziyaretınden bah
seden Taymis gazetesi, R?manJ:'a la: 
ralı kadar memleketinin sıyasetı.ne aıt 

1. tı' dog'Trudan doğruya deruhte 
ınesu ıye 

tm. h·ır bir hükümdar mevcut olma· 
e ış • :s k d' . 
d ~ azmaktadır tngı.ltere, en ısı-
ıgım y • . 

ne dostane bir surette hoşamedı be-
an ediyor. Bu ziyaret, Avrupa'nm 

y "h' k 1 't cenubu şarkisandc mu ım arar ar ı -
tihaz edileceği bir sırada yapılmakta
dır. Alınan ticaretinin Tuna havzasın
da inkişafı tabii olduğu ~adar. arzuy.a 
şayandır, çünkü ~eynelmıl~l tıcaret. ı
le ingiliz ticaretinın menafııne hadım 
olacaktır. 

Taymis gazetesi, cenubu şarki Av-
rupa'daki memleketlerin kendi iktısadi 
ve siyasi hareket serbestilerini muha -
faza etmek arzusunda bulunmalarının 
gayet tabii olduğunu ilave etmektedir. 

Diğer gazetelere göre 
Deyli Telegraf, kıral Karol'ün ya

pacağı ziyaretin salahiyettar ingiliz 
mahafilinin Romanya'nın ehemiyetini 
her zamandan ziyade takdir etmekte 
olduğu bir sırada yapılmakta bulundu· 
ğunu yazmaktadır. 

Aynı gazetenin diplomasi muhabi
ri, kıral Karol'un Londra'da mühim 
bir istikraz akdetmesine ve bu istikra -
zın lngiltere'den yapılacak mii.bayaata 
tahsis edilmesine intizar edilmekte ol
duğunu yazmaktadır. 

Deyli Herald. prensip itibariyle kı
ra} Karol'un en yüksek hedefi mem -
leketinin iktısadi istiklfili olduğunu 

Varşova, ıs a.a. - Polonya gaze
teleri, Romanya kıralı Karol'un Lon· 
dra'ya yakında yapacağı ziyaretin ehe
miyetine işaret etmektedir. 

Gazctta Polska, bu ziyareti Ro • 
manya ile İngiltere arasındaki müna -
sebetlerin inkişafı sahasında mühim 
bir merhale addetmektedir. Kıralm 

bu seyahatinin iki memleket arasında 
mukarenet husulü gibi bir nctic.e ver
mesi muhtemeldir. 

Kurjer Polska, bu seyahatin pek 
manalı olduğunu yazmaktadır. Kıral 

Karol'un Avrupa'nın siyasi hayatının 
en mühim merkezlerindeki fikir cere -
yanlarını ve hakim niyet ve tasavvur
ları öğrenmek istemesi tabiidir. 

İngiltere Habeş ilhakını 

tanıyor 

Roma, 15 a.a. - İtalyan - İngiliz an
laıtmasınm resm ibir surette meriyete 
girmesinden önce İtalya'mn Habeşis
tan üzerindeki hakimiyet hukukunu 
İngiltere tanıyacaktır • 

Bu formalite yarın sabah Sir Perth 
tarafından yapılacaktır. Büyük elçi 
saat 10 da Chigi sarayına giderek iti
mat mektubunu İtalya kıralına vere -
cektir, 

Radyo neşriyatımız 

Atina'da iyi duyuluyor 
Atina, 15 a. a. - Atina ajansından: 
Ankara radyo istasyonu, Atin.a'da 

pek iyi dinlenmektedir. Radyoları bu
lunanların hepsi nadolu ajansının neş
riyatından sonra Ankara istasyonu -
nun emisyonlarını dinliyebilecekler -
dir. 

Hususi surette gönderilmiş olan yu
nan gazetecileri, daha şimdiden Ata -
türk'ün cenaze merasimine ait mufas
sal malfunat göndermeğıe başlamışlar
dır. Yunan gazetecileri, göndermiş ol
dukları haberlerde türk milletinin de
rin matemini de tasvir etmektedirler • • ·azma.ktamz. 

tayin olunmuştur • • ~ 

Hatay' da yeni 

rejimin yarattığı 

emniyet havası 
Hatay, 14 (Hususi Muhabirimiz

den) - Bu hafta Hatay halk paııtisi 
binasında mühim bir toplantı yapıl
mış ve bu toplantıyı devlet reisi Ek
selans Tayfur Sökmen de şereflendir
miştir. Toplantıda hazır bulunanlar
dan Ali Zahur ile Nesip Arsözü söz 
al~ışlar ve Eti türkleriyle Uğuz türk
lerinin eski devrin kötü siyaseti yü
zünden kardeşliklerini ihmal ettikle
rini yeni idare ile ve Büyük Ata
ımız'm yüksek irade ve irşatlariyle 
her türlü ihtiUifın bertaraf edildiğini 
söylemişlerdir. 

Bundan sonra, devlet reisi kürsüye 
gelerek bir saatten fazla süren bir nu
tuk söylemiş ve samimi hasbihallerde 
bulunmuştur. 

Ekselans Tayfur Sökmen geçen 
günlerin kısa bir tarihçesini yaptık
tan sonra, en tehlikeli günlerde Ada
na'da yurdu korumak için ilk defa 
olarak Eti ve Uğuz türkü Hataylıla
rın elele verdiklerini hatırlatmış ve 
ezcümle demiştir ki: 

"Atatürk'ün kurduğu ve hediye et
tiği Hatay devletinde hurafelerin ye
ri yoktur. Hatay'da hıristiyanlık a
rapl.ık, alevilik, ermenilik diye bir 
şey yoktur, Hataylı vardır. 

Mazinin karanlık günlerindeki ha
rekatından dolayı hiç kimseyi mesul 
etmek istemiyoruz. Yalnız yeni reji
min huzur ve sükCinunu ihlal eden
ler, Hatay kanunlarmın en şiddetli 
ahkamiyle ceza göreceklerdir. 
Hakkından mahrum edildiğini id

dia eden herkesin derdini dinliyece
ğiz. Biz maziden kalma bir şey bil
miyoruz. Biribirimize sarılarak dil, 
~in mezhep farkı gözetmeden Büyük 
Atamız'm işaret buyurdukları yolu 
takip edecek ve yurdumuzun saadeti
ne çalışacağız." 

Devlet reisi bundan sonra yeni re
jimin bütün vatandaşlara müsavat da
iresinde tatbik edileceğini ve bu hu
susta fila .hatır ve gön tile bakılmıya
cağını izah etmiştir. 

Devlet reisinin sözleri hazır bulu
nanlar üzerinde mühim tesirler yap
mış ve samimi hasbihaller uzun müd
det devam etmiştir. Neticede halk 
partisinde bir ha1'8 komitesi teşkili 

takaı:rür eylemis vc..komitmiu erkez 
heyeti ile kollannı seçmek üzere pa· 
zar günü tekrar parti binasmda top
lanmasına karar verilmiştir. 

Devlet reisi bir müddet daha 
parti binasında kalarak partinin faa
liyeti üzerine kendilerine verilen iza
hatı dinledikten sonra alkı§lar arasın
da Harbiyeye dönmüşlerdir. 

Anavatandan dönen 
Haf ay mebuslar1nın 

memnunluk inlibalar1 
İskenderun, ı4 (Hususi Muhabiri

mizden) - Ana vatanın ıs inci yıl 

cümhuriyet bayramında bulunmak ü
zere Türkiye'ye giden, Meclis reisi 
B. Abdülgani Türkmen'in reisliğin

deki heyet Hatay'a döndü ve İskende
run garından itibaren merasimle kar
şılandı. İstasyonda Başvekil, vekiller 
ve kalabalık bir halk kütlesi bulunu
yordu. Heyet polis ve jandarma müf
rezeleri tarafından selamlandıktan 

sonra doğruca İskenderun Jıalkevine 
gidilmiştir. Halkevinin çay ziyafeti 
çok samimi bir hava içinde geçmiş ve 
heyet reisi ile azaları ana vatana yap
tıkları seyahata ait intibalarını nak
letmişlerdir. 

Meclis Reisi B. Abdülgani Türk
men ve Rum ortodoks mebuslardan 
Dr. Basil gazetecilere şu beyanatta 
bulunmuşlardır i 

B. Abdiilµani Tiirkmen'in 
beyunaıı 

"Bildiğiniz gibi, Hatay'ın tazim, 
minnet ve şükranlarını büyüklerimize 
sunmak üzere cümhuriyetin ıs inci 
yddönümünden' istifade ederek Ana 
vatanın merkezini ve lstanbul'u ziya
ret ettik. Ankara'da ıs- inci yıl şen
liklerinde bulunduk ve başta Kamu
tay Reisi ve Başvekil olduğu halqe 
büyüklerimizden gördüğümüz sempa
ti ve alakayı burada size anlatacak 
kelime bulamıyorum. Heyetimiz ara
sında ana vatanı ilk defa ziyaret et
mekte olan arkadaşlarımız. Ana yur
du tahmin ve tasavvurlarının çok.üs
tünde buldular. 

Büyük kurtarıcıya bilvasıta Ha
tay'ın sonsuz minnet ve şükranlarını 
arzederek sarayda defteri mahsusu 
imzaladık. 

Ana vatanda gördüğümüz fevkala
de hüsnü kabul ve alakayı size tarife 
imkan yoktur. Bunu size ancak bir 
cümle ile hulasa edebilirim: Çok 

İdeal 
akıncısı 

Günler ogeçm.ekte, fakat feyezan 
a.rtm.aktadır. iptida millet bir 
çağlayan gibi taıtı. Arkıaamdan 
bütün m.emleıket ve ıins.aniyet bir 
matem. tufamnıa uğradı. 

Sebep? Çünkü ilk an•da acmıız ka
dar büyük bir de hayretimiz var
dı. Her §eye hayat veTen bir unsu
run kendisi için bile olsun ölümü 
kabul edebileceğine inanamıyor 
gibiydik. Halbuki günl« geçtikçe 
kürenin ne büyük bir zıyaa uğ
ra.dığm.ı daha iyi görüyoruz. 

Çok doğru; "O'nun ekaikliğiyle in· 
sanlık entere&an olm.aktan çıktı,, 
diyen kalem, be§er dehasında sö
nen ı§ığı herkesten iyi görmüş de
nilebilir... Atatürk'ün el~yle kur
tulan yurt, bugün yalnız onun ha
tıraaiyle dolwdur ... 

Gençİerin taze gönlünde, ihtiyarla
rm nice acı çekmit yüreğinde tim
di sadece Ulu ~buğu buluyoruz. 
Meğer kendisini ne kadar bilmi
yormutuz ! Üzerine her saniye 
litriyerek tebcil ettiğimiz dakika
larda bile ne kadar onwı dünya 
kalbindeki aziz mevkıiinden ha
bersizmiıiz ! Hakikat timdi büs
bütün anlatılıyor. Bu Adam'm her 
§eyi Türkiye için bir ders oldu. 0-
lümü bile! 

Bir vatan kurdu diyorduk, bir millet 
yarattı diyorduk; görülüyor ki 
meğer dünya çatısının, medeniyet 
kurumunun en sağlam direklerin
den birini de dikmit- Bilmem ki 
hangi cephesinden bahaetıneli? 

Düıünün; bir gün görsek ki Himala
ya yıkılmııtır, yahut Okyanus'lar 
kurwnuıtur.'Nasrl oluruz? inanın 
ki kürenin ·deha muvazenesinde 
de bugün böyle bir aar&ınbya tahi
diz. 

Evelki gün Mecliste, Türkiye'nin ni
ce irfanı Atatürk'ün büyüklüğünü 
mmetin gözü önünde dille tekrar
lanıak istiyordu. Herkes canından 
kopanı söylemekte idi. Lakin bü -
tün o güzel sözleri alkııla.rken he-

• pimiz aynı 19yi görüyorduk. En 
~ksek belagat bile gidenin ne ka
dar altında kalıyor! Dütündük, 
düıündük ve ıunu gördük. 

Atatürk'ün t'unç hitabeti kadar hey
betli, ancak bir unaur bulunabi
lir: Kendisin.in bugünkü ebedi aü
~tu\ 

Fakat bu ıükut bize timdi ~eler söy· 
lemiyor? Bütün geçm.ifi, bütün 
geleceğin emrettiği terefli vazif~ 
leri dahi, kulaldarnDJZ fU -.atte 
ora.dan iıitmektedir. 

Atatürk ne idi? Her §ey, her mua.2· 
zam ıey ! Ukin bilhaaaa bir ideal 
akmcıaıl 

Son nefeaine kadar genç kalan ru
hun.da hiç ıdinmi~n •uauzluk bu 
oldu: Daima ileril Her zaman~
deale doğru!. 

"Ordular! llk hedefiniz Akdeniz
dir!,, vecizeaindeki (ilk) kelimesi 
üzerinde bugün dikkatimiz, huau
si bir itina ile durma.lıdır. Çünkü 
i.di, hakaız ve maddi kapıpnal~ 
dan i~ hilkati, manevi fütu
hatm hiç birine doyamazdı. 

Arbk O'nun bu ebedi kumandasına 
kotacak zinde bir gençlik ve ol
gun bir millet var. Bütün kudre
tiyle çalıpnıya yeniden ant içmiı 
bir gençlik ve millet... Şimdiden 
sonra her ilerilik alanındaki en 
yüksek tepelere türk dehi.ımm 
bayrağı hürmetle çekilmelidir. 

lıte gördük, o dehinın en büyük 
sancaklarını insanlık naııl tazim 
ile anıyor! ' 

Ey türk genç.liii! 
Vaktiyle hitabmı dinle<diğin Şerin 

gibi HD& da timdi bu vazife düt-
tü: . 

ideal akmcılığı ! 
Bunu yapmanın çaresi bir tanedir . 
Şerefle, namu5Ja ve hiç gürültüsüz 

çahtmakl 
Fazı) Ahmet Aykaç 

memnununz, şükran hislerimizi ifade
den acizim." 

Doktor Biısil'in beyanatı 
Doktor Basil de demilj'tir ki: 
- lskenderun'da bize Halkevinin 

verdiği çayda demiştim ki: "Türki
ye' de evelce inanmadığım bir yükse
liş gördüm ve inandım." 

Size bunu söyliyebilirim. 

Türkiye'de gördüğüm terakkiyi an
cak bir mucize olarak kabul edebili
rim. ıs senede yapılan bu işler cid
den fevk~ladedir. Düşününüz: Evelce 

!TÜRKiYE BASINll 

Atatürk ve dünya 

basınının neşriyatı 

Dünkü gazeteler d.e hemen bütün 
sütunlarını, ölilmiyle dünyayı ağla • 
tan Büyük Şef'in hayat ve hatıratını 
taziz eden yazılar ve ı·esimlere ve. ye
ni Cürnhurreisinin yüksek şahsiyetle -
ri etrafında hürmet ve muhabbet do
lu neşriyata tahsis etmişlerdir . 

Cümhuriyetin baş yazısında Yunus 
Nadi diyor ki : · 

"Dünya matbuatı Atatürk'ün büyük 
eseri üzerine ittifak ediyor ve bu ese
rin kendi çevresinde yıkılmaz bir ka
le gibi yükselen Türkiye olduğunu 

açıkça söylüyor. Hep Atatürk izinde 
yürüyecek bütün türk nesillerinin her 
gün daha ziyade yükseltecekleri bu 
büyük eser, hakikaten Atatürk'ün bü -
yükltiğüne, ebedi timsal olacak olan 
muazzam bir atbidedir. 

Muharrir, yazısını İsmet İnönü'nün. 
nutuklarından milletimizin kahraman
lığına, kudretine, yapıcı ve yaratıcı 

faziletlerine dair sözlerini nakledtrek 
bitiriyor. 

İç sayfada Peyami Safa, Atatürk'Wı 
ölümünden bahseden bütün dünya ga
zetelerinin O'nun kurduğu yeni Tür• 
kiye'nin milli ve medeni haklaruu 
saymakla bitiremediklerini anlatarak~ 
Bu şeref, hiç bir millete nasip olmuş 
değildir.Sanki bu yazılar bir tek el -
den çrkmıştır. diyor. 

Kurun gazetesinde Sadri Ertem, di.
yor ki : 

"Atatürk bir 'millet halkctmedi, O 
bizzat bir milletti. Milletten geldi, 
millete döndü. O bir fikir kainatıdır. 
Asker, devlet adamı, fikir adamı ola -
rak hayatında tek bir şeyi tahakkuk 
ettirmiye ~alıştı: Türk rönesaruıı. 

Tan gazetesinde Zekeriya Sertel, 
şöyle diyor : 

"Türk'ün büyük talii şuradadır ki, 
en büyük evladı Atatürk'ü kaybettik
ten sonra, onun bıraktığı büyük eseri 
aynı kuvetle ileri götürecek maharet
li bir el bulunmuştur. 
İsmet !nönü'niın varlığı, türkün 

büyük talii eseridir. O'nun milletin 
başına geçmesi, dahilde huzur ve em
niyet havası yaratmış, halk yeni Şef'
inde istirabını ve eletnini azaltan bir 
teselli kaynağı bulmuştur.,; 

Yeni Sabah'ta'Hüeeyin Cahit Yal
çın, türk gençlerinin tezahürünü baş
makal~ine mevzu olarak almı~tır. Hü
lasatan diyor ki : ·. 

"Bu nesilleri iyman ve hararetle 
canlı bir hale ııokmak ve bir gün ken
dilerine mevut olan yülaıek vazifele • 
ri hakkiyle ifa edebilecek bir kudret 
ve kabiliyette yetiştirmek yoluau en 
iyi Atatürk bildi ve buldu • 

Bugün gazetesi, Atatürk'ün hususi 
hayatına ait hatıralar ve İnönü'nün 
tıerciimcihallerine ve Lo.ıan'daki mu -
vaffakiyetlerine ait yazılar ve reeim -
!er koymuştur. 

Akpm gazetesinde Va-NU, Atatürk 
için diyor ki : 

"Bütün dünyaya meydan okumuftu. 
Halıbuki hayranlıkla görüyoruz, dün -
yada tek düşmanı yok. En azılı düt • 
manları bile kahraman ruhuna mef • 
tun bıraktı. O'nun bir mucizıeai de 
budur. Belki de mucizelerin en büyü
ğü. Tarihin kaydettiği yegane düş -
mansız kahraman, yegane dü~sıJ'i 
daıhi, Kemal Atatürk'tür.,, 

İngiliz 

Paria 
nazırlannm 

ziyaretleri 
Paris, 15 a.a. - B. Çemberleyn -.e 

Lord Halifaks 23 tcşriniı>ani çarşamba 
günü saat ı7 qe Paris'e muvasalat e • 
decekler ve 25 teşrinisani cuma günii 
saat 10 da dönoceklerdir. 

Yeni Bulgar kabinesi 
Sofya, 15 a.a. - Parlfunento ile hü -

ki.ımet arasında bir kanun proje6inden 
dolayı çıkan ihtilaf iızerine B. Kösei -
vano± kabinede bazı tadilat ya~
tır. 

Yeni Köseivanof hüıkümeti bugün 
meclise gitmi§tir. Başvekil hüküme -
tin tayin emirnamelerini okuduktan 
sonra ınüuıkerelerin perşembe günü -
ne bırakılmasını istemiştir. Meclis hü
kümetin bu talebini büyük bir ekse
riyetle kabul etmiştir. 

Alman müstemleke 

talepleri ve Fran~a 
çorak ve verimsiz olan bir toprak ü- Paris, 15 a. a. - Havas ajansı bil -
zerinde (Ankara) kurulmuştur. Bu- diriyor: Müstemlekeler encümeni bu· 
nu, bu kudreti biz yalnız Atatürk'te gün toplanarak alman müstemlekele -
görüyoruz. ri mutalebatını tetkik etmiş ve parla -

Çok temenni ederim ki Hatay hü-. mento bu bapta bir karar vermeden e
kümeti de terakki etsin ve onun tut- vel müzakerelere girişilmesini reddet -
tuğu yollardan ayrılmasın. miştir. 
Tür~iye'de bize gösterilen hürmet Encümen, hükümetin fikirleri hak-

ve alakanın tesirini hala muhafaza e- kında izahat vermesi için başvekilin 
diyorum. Nezaketleripe hayran kal- encümene g<'lme;sini istemiye reisi .me-
dmı." mur etmiştir. 
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17.30 da reis nkili B. lbrabim a.ıf 
Ayqb'nm reialiiinde m11'tat içtimamı 

adı verilmesi için dün bir teklif yapıldı 
7aptı. BeledlJe Mecllsl Ankara halkının hlslerlne tercüman oldu 

Dün meclia salonu fevkalide ıtın
Jıere maheua bir manzara arzediyordu. 
Bütün ba " dinleyiciler hisaedilir 
bir elem ve keder içindelerdi. Celae a
szbp da müzakere baflayınca bu hil
dnlil han arttı. Milli savqın ilk ıü
ailDden itibaren Atatürk'iin yanında 
,v alan ve daima izinde yürüyen An
kara'nm mümeuilleri ıehrin umumi 
tıı.e11Urüne tercüman oldular. 

ReM vekili celseyi açtıktan 80nra: 
.. _ Çok müe•if haberi tabii biliyor

eunus, Büyük Şef'imiaia batJraaını 
tbis için bet dakika ayakta duralım," 
dedi. 

Mediı buı ve dinleyiciler bet da
kika .sarfında, kalpleri Atatilrk'ün 
enıi•i ile dolu olarak. cözleri yqlı a
yakta durdular. 

B. Mecdi Sayman'ın hitıabeal 
Bundan aonra aöz alan B. Mecdı 

&ayman fU hitabeaiyle mecliain hiale
ıılae tercüman oldu: 

11

11illl facia karpsmda cUzel An
bn'mu IODlus elem ve teeuür için
dedir. Benim bu canlı levhaya bucak 
6üm yoktur. Türk en büyük evliclı
m, din,a en duyplu, en ekmel inea
maı kaybetti. Hqif KaybokmdL Bu 
llaclret tönmedi. Bu kudret nurlu yü
.U. lrih hifia, kih bir çocuktaki aaf
fetle dol"- baJuflariyle, narin yapıaı, 
ı-.li,, aUrilkleyic.i. teairli eniyle, 
tlrldl 20 yılda nuıl mferdeo zafere 
litOımOpe, bw!c'en eoma da tlrk ih
tiW ft inlulAbmm klbeel Anbıa'da 
,.....,,.,,., mzda, batllDWn üa-
tlbade n içindedir. 

Ankara'ya baareti büyüktil. Buraya 
dönmek iatiyordu. Saat kaç l Ml&1i aon 
eöd olmUftur. Belki de Çanlraya'ciılıld 
kartal yunama kavupa irumn yalda
pp yaldapn.adıtmı anlamek için -ti 
~. 

Ankaral - O'nun dediii gibi -
TBrkiye'nin en mi0 ah tehri Ankara 1 • 
K•sendılm tercfle kıywte kadar 
..... •Jlk" ... belpıtehrini bal
-- 4llla)'& • .,,. ~ 
Ye als Anbl'a9niat 
~Jcadatlanm. O, iM?~ıs. d~y~ O, 
........ ıörccck: millı bır!ik haluı~ 
eMriDin devamına salıttıgımızı. Bı-
.-ı. benıber yeni bamlelerimW tet
dE tdeceJr, bisimJe birlikte aerinecek, 
..... beraber türk ft1aDmJD Oftla
smdıl, yaylıalarmdm. dqlarmdaJd lrc
Jııik Jıııoku1anm teaefftla ~k. 

Denialerimisiıı cofkun dalplarını, 
..ı.ıdcrimi&iD nulr akıtlannı dinU-

JMek. . ~-~a 
•Daima daha refahlı, dakna uma 

lanetli, hür ve mU.takil ~~~iye,. O'
- - ipretlerioden bırıdir. Zaten 
• biytlk eaeri bu vecis ifadeainde 
_.. ""nıiç delil midir? 

Riyaset Ma1rammm bu 
kalı yübek makamlara 
mümeuilleri namına an 
lif ediyorum." 

Bu teklif allıcrflarla 
ittifakla kabul edildi. Bun 
Bn. Makbule Naci Eldeais 
verdi: 

"A tatilTk'ün mü6arek 
dinleneceği yerde Ata 
ranlıkta bır•lanarnak heaı 
Atatilrk'e sevgi ve imangUll 
aali olmak üzere her gece 
bqlıyarak aabaha kadar 
metale yanmuı hakkındaki 
min muhterem arkadaşlandl 
dan da kabulünü rica edetı 
.r:'tmanda ytikıek reisliğin 
dileii huıuıi komi•yona 
saygılarımla dilerim." 

Bu takrir de alktf)ar 
bul edildi ve reislik mzlUdilll!I 
meli kararlqtmldı. Bundan 
namede konutulacak bqka 
madığmdan celseye nihayet 

X Paria - Franaa ile S 
aında bir muahede i.a:" ozaıanı1111 

abede bilhaa1a ukeri ve 
selelere mütealliktir. 

X Kuclüa - İngiliz kıt 
kerin katline mukabele bil 

tm mez ur =~., ~ .. • ury-

lan B. Flaodea. senç bir 
arrusuna ufrumt .e avukat 
ilci tıolrat atmlfbr. 

x aoa. - ttaıyan Raoı1 
nün 31 llWnundan itilJM'tO 
tufiye etmek huauauııda 
rar, fqiat partili aekreter. 
edllmiftir. 

x Am.t.rdmn - JC. ı.. 
mindeld Holanda 
bir naldiye tafYU'eaİ, bir 
re lnit eamıamda Sdıic:b1 
dam civarında doterek 
tır. limdiye kadar 3 kifinin 
11 Jdtlnia yaraJandıiJ tıeabit 
tir. • baytlk eseri bupo içinde ,.... 

4ı1nn 'Hrıy.y~ değil, her aaaiye bir
• Ma UerUyen, kalkman, sUHlle
.... ,.._ öbürpnün kudretli Tür· 
ld,_ı •tu midir l • 

O laar4u, bıamı O verdi. Tezıih 
adlteawdlyaı dokuyor. ~rk mUtema· 
diJee dönüyor, ilerliyor, ilerliyecek
tlr. 

llilU kahr-.ı bir IÜll demitti kh 
.. _ Bea JıUdua. ıecelerini bekle-

O bir okyanos değil, dellldlr bu bir umman, 
Ona yaı dökenlerin bu bir kllik damlası, 
Alladı arkasından bir wıtınlı bir cihan 
Göklere ulaıınca Tlrkiin büyük Atası. 

rim. Şafak eök\lkten eoma bqımı yu
tıp koyu) blrJms mat müsterih uyu
Jllbillyonmt. !nla1°D1n o uatlerde 
ayamnıı oldupau bildiiim içindir.., 

Bilyik mlllettaa mlaterib ol 1 Diln Belediye meclW, Dıind celaealnde 1 da atımı ve yGbek w ebedi fildrleri -

x ...... - Bir Mlrerl 
Stndi.baıı'de bir tarlaya d 
Tayyarenin içinde bulunan 
ınUıtür • 

x w,. - Xlraliçe t.ııoa, 
deti Pnlıaeı llafaWa de H 
ftt e1ımek lbel'e mlit:encı~irw 
bete plwmfl•· 

X......._diT..-if 
mn Eqenie de Snoie ve 
Ao.ta knnuederi -.,.. 
ıdir. 

X ....... -Prenaeı 
eoela. 1ntdmJar birtiiinbı 12 
...... açılma menAıinde 
lunmuıtur. Kongre bir çok. 
ftbn huurlyle ~ ., •• ,. 

prdun pndilaleriııi bekli7m lnönü rumamede mevcut ıw1deJerin müza - ni Ankma"dllD dan,.
1

a y&JIDll ba -
buci1n bqımıadadır. kerelerini yaptı. itfaiye m6d6rilnUn lunmütacbr. Bu itlls De Anlrara'nm Varol~ 

1
1k •--) ..-atı c1o1a--ayıe lradroda ufak bir de- Atattlrk fıılnl....,. bU:)"lk roltl ftr -(SUrcklı a ıı._- r- baldmıda1d beledi 

B Mecdi Sayman'dan IOllra asn. • ., ti.tiklik yapdımuı • . ye 
• ule Naci Eldenia konuttu. Bil TUrklye'ılni ilerletecektir, kuvetlen· aynı acı ıle bir lriltle baHnde blriblrine nWill takereal ilsenae, tehnn itfa-

llakb . ,. öz yqları obdup kqı- dlrecektlr. daha yakın, birlbirini diba çok anlı- lye tetldJ&tmm tanzim ve teralddaln -
Bldenıs ın 1 

k limeleri luçkanklllr yor. Uç ıenç evladmı kaybedea bir de blsmeti rfSrillen mmnaileyhin batı-
da damlıyorw ve :rdu. Bu eanada • Biltiln d~ya, bGtUn medeniyet ile- Mbe, bana: "O'nun Km evtatlanmı raaına hürmet için bir dakika ayakta 
arumda boıuluy ba ka bir 1- mi Atatürk U kendine ıml etti. Biltün \lllUtturdu" dedi. Ben, ihtiyar babamı iuruldu. lıaGdıa ıö• yqmdan 1 ..,. 1 ecnebi suetelerinde okuyona-. Bu dl- d d 
rllmilyor ve hıçkırıktan .,.u .. da- lal. ba UatUA Adam, ileri memleketler ro.:: .!°'1°';.::ı~ı uy um Belediye Ye IU idarttlne alt hesap-
pımuyordu. lsha bir aulh ıemboltı, darda olan mil- • r .. ı. lan tetkik encUmeniniıı Ud mutwuı 

Eu_ • ,. laiıabe.ı let1er için de bir kurtancıcbr. His bir lf'111mkle O'm .ıt bir batmmı ile mezbabanm tamiri için bildcede 
Bn. K&eftU ın ~ biç bir millet nialne bl- an1atıa,_1 Son ~ Hatay'ın mGnüale 1craama dair belediye encil-

Arkad&flar, tim dla,. bu kadar yanmadL ~ 10 - ıs tin neJdt. iDiiii 1raradan okandu ve J.1MD kabul 
Evveli At.ı.türk'ün aıanevi huzurun- Bu ........ tlrk evltdmı do~·-.. an- Hatay'da ....., süea. e.U.. tlrlda- edil& 

. b "tü ank.aralıJara ~- •-... den t.lıia ba:ymdalar ... Gecelıni an- B. a-"-"' O 
da eiilerek ıızlere, u n . k öldü neye rahmet. Genç IDDelere ve yannm cak ild J11111bW Orada Celıleala IODanıla ·-r·- • 
bq raibiı diliyor~ AtatürH&nala •MI.._ dutaı YUife Aıatürk'tin buluwı ..ı ':.ı N8ıci == •sı. u- budun ta tekmte balunduı 
diyorlar. Buna nuıl ın~ılı~.ırr mıısda aösleriyıe_ ..a..ı.riyle çıoculdarmı yumu~uz bi& uyuyalım buna na- "BceHn bUden a,mlılı BGylk lef nwı kabul eder. Atatürk •r bUyllllDekt O'Daa latecliii &tbl çalıt-

r mu? Biz O'nu göz yatları- tınmktrr. TUrk kadnum bir lıı- ııl tabammW edilir-_Uzatı. •ırlar~ ve Ulu &tbl baklanda memleketin duy 
yaıı:yo kpmuyor muyuz? mı ıe~ Ona ~ baldarmı Gtaial dOtUnen ve gorea ıaderiniıı dulu teeailr " acı o kadar bilyUk ve 
muY.:ınlatan tehlikeyi duyduk. Ses- vererek Jilkeekd. O"nun usuau her ,..ı.ı uaamdaı "Ben ~yumıyayım, derindir ki burada bunun taf.tiline im • 
dik. Gene imnamadık. Etrafmusda kadında memlekete .llllfit bir US\IY, ..-arı yok dOfilneyim, millet rahat u- kin yoktur. Şehrimiz namına arkadat
h teY O'nun. Çocuklarımum da, a· l&yık bir - 01-. lebir kaıclmı da )'UMlll". buyurdular. lanmısm .CSyledikleri hitabelere ilive .=mı:ıcı da, bltblımızm da atuı. Biz ya- kıymetli köy bclmı 1rad. ,.._lebı. Ben, Atatlhk"tl aon ıerdOfUm gUn edecek bir IÖZ söylemek .kudretini ken-

ken o ölemes. Nuıl olur. TUrldlm Şilpbaiz Atatllrk'ln bir am.unu, mlUetl ltla &6al•rl atlar gördüm. Ben dimcle 16remiyorum. Yalnız diltUndU
:" e kabaran ıöpUmüı:de Atatilr~.ya- her emrini ifa,.bdm erkek milıetbı Ata._-ıı iman etmem. Milleti el- pm bir noktayı da ipretten çekin -
• .!ır timiyle. irfaniyle, tanaY11Y1~ ber ferdi için bir mWet borcuclar, bir bette -- id tlsednde Jllıi17ecelı:tir. miyecetim-
rı- • .u-.. k" bize O• ftcdmborcudur 
aenç TUrki~e •• ~ Tür ıye ileri eli- • (llddetU .,. lreldl aftntlar) • BOylk Atattırk lnlrıllbmı Ankara-
._ emanetıdir. ileri, ~ isi tlse- BacUn memleketin lier anf 1ida. Hitlıbelerden 1QDra ceJee oa daldb mısc1a yapaqtK. B8dn memleket için 
,_ H9i kulalımıa& Onun terk'DD IHIDf. ClblıH. ihtiyarı, pad. SGCUlıa ddl ec1UıılL ı.llYI ~ iQ&Jae baWeleriııai AnkararlDde yiiıiiyecck nlltı.n Aca 

•betle içtlıml yanbm .... 
9iç bir nutuk 15Jlewitth. 

KÜSUF 
Kim demİf linet 1-ttı, J,ir ldUaf ....... ha 
Ohiıadba pca .... mı imhap 80D8Uluia
y mi ad .. delildir ehecll nrlıldarm 
EMcle ıol •çam bir maar olma prm. 
Zaten ciaim delildi ,...tan Yarbktı O 
Sonu eomualafbrclı ölimleri yıktı O. 
Madcleainclen pupdır Yatanm her kateei 
BüWnlüiün balrmda her an alnclir .. i. 

Bir ldlmf anıdır bu, kararc:lıyaa qriı 
Ecelin ıücü •ar mı eritmqe Yarbp. 
Yeri toprak delildir qelt lranadlann 
Yarma yol aç•na prubau olur JUDL 
Millet ndıanclan cloidu pdi millet ruhuna 
Tarih 1 çök clisleriai. ininde efil dün,.! 
o.,._. kemal bul• içinde kafamızın 
Ölmni6, .... ,., baJratı eli .. .....,. 

c , 
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T anrdaşan Atatürk 

1 Yazan : izzet Ulvi Aykurt 1 -----=----
Denizler gibi derin, tufanlar gibi 

taşkın ve yaygın bir acının.. Dağlar 
gıbı heybetli ve ağır bir yasın altında 
ruhlar dorunuş, taş kesilmiş gibidir; 
Hayır 1 bir billur gibi kırılmış da, bin
bir parçası binbir zehirli iğne gibi 
kalpleri sızlatıyor. 

Yürekte, içte öyle bir cehennem 
var ki gönüller eriyor da sanki gözler
den yakıcı bir yaş halinde aolgunlaş _ 
mış ve keder .. çiz~li yüzlere durmayıp 
akıyor. Bu gunlcnn en çok işitilen se
si ancak hıçkırık ve inilti oldu. 

Ah Atam, kendin gibi matemin de 
ne büyükmüı 1 

• • • 
Sonbahann, son gonceleri bulanık 

gözlere birer kızıl yara gı'bı' .. .. .. . gorunu -
yor. Kırızantemlerin bağırları lime li-

mb.~k~llmü~§,dboyunları birer öksüz gibi 
u um g uruyor. 

Sensizliğin bu kara günl . . • d .. . b'l . en ıçın e 
guneşı ı e ıstcmiyor"• Ma . "kl ""· vı go er-
de yıldızlar sanki birer g" oz yaşı. 

Ruhumuzda bir uçuru h d h . m, er yer -

ar
e, er fCYde bır eksi.klik, bir bOJluk 

v • 

Ah Atatürk, Ümit, neşe gtineı her 
§ey, meğer ki hep sen imiş~in. 

••• 
~~i.~ttcn insana geçen ve kemalle

ten uyuk aırrı, tılısımlı kudret ve 
Tanrıscı Dehayı . 1 v da .. 
m" tük. . senın var ıgm gor-
'-U§d Kainatta ondan üstün ne o -
.ur u ki. .. 

Cihan rn en btıytık milleti olan ttırk:-
teıı anca.Jc dilnyanm en bUyilk dehbr 
Atatürk çıkardı; öyle bir varlık ki bin
le~ yılda bir gelen... 

O binlerce yılda bir gelen ve tari
hin görmediği epiz ve büyük varlığa; 

gelecek nesiller ıelbette binlerce yıl 
ağhyacaktır. . 

Çünkü bir yıkık vatanı kuran, mıl-
leti kölelikten kurtaran ve yükaelten 
Yüce Kahraman O'dur. Millet sevgisi
ni her sevginin tnttinde tutan'.~nsa~~ı~ 
ve fazilet örneklerinin en yuksegını 
kendinde gösteren büyük insan O'dur. 

Ey Atatürk, sen bir güneş tin; yal-
.::rklUğün değil, bütün insanlığın 

nız ... . . . vl 
yollarını ıııttın 1 Onun ıçın cıhan ag ı-
yor. • • • 

Madde Atatürk, yerlerin belini bü
ken, gökleri saygı ile yerlere eğen bir 
tabuta geçebilir. Fakat zeki ve ruh A
tatürk; ebedidir. Eserlerinde, yazı ve 
sözlerinde, inkıHiplarında, kurduğu 
esaslarda, yaııyor, yaııyacaktır. 

Derin bir inanç ile O'nun yolun
dan gidenler, ruhlarında Atatürk'ü 
- kutlu bir emanet gibi - gelecek za -
manlara taşırlar. 

Ey büyük Atam, Sen yaşıyorsun 

sen ebedi olan millet ruhunda yaııyor
sun ! 

• • * 
Yalnız akla inanıyor, fuilete ve 

gerçeğe tapıyoruz. Sizi gözlerimizle 
gördük, aklımızla anladık. İtte bun
dan bir inanç doğdu. Bu inancın ıp
ğmda görünen sendin, ey ölmez ve 
sönmez güneş 1 
Gideğimiz nurlu izinizdir, yolu

nuzda cesaret ve fedakirlıkla, birlik ve 
sevgi ile yürilmek en büyük ülkümüz
dür. Aynlrk, bencilik ve cesaretsizliği 
kimse tanımıyor. 

Çok ıaevdifiniz matemli millet size 
tapıyor, Siz artık Yüce Türk milletin
denainiz, Ey Tanrılaıan Atatürk 1 

İzzet Ulvi A YKURT 

MODERN TÜRKİYENİN YARATICISI 

tı SonleP'İn 938 tarihli Deyli Telgrafın bapnakalesl 1 

Dewaiaııris ae lü.mnla •arlıldarm..,. iktidarların ufradıiı aüratli deği
,...._.. tahit olmut..,. birçok kuvetli adamların ıuwzm otokratlığa 
-r.üPefdikJerini S7İi""?fütii.r~ Tarih hıL&da1['1ıy:ın .h.. .... -ı.- •.J.L:ı. ... ,_ 
tigı zaman Alaturk ten baıfurrimlJii- mılletı ve devleti yenıden kur-
mak hususunda daha hayret verici, daha iyi ilhamlı bir tekilde hareket 
etmediğine karar verebilir • 

Ziraatle derinden alakadar olan Atatürk, ,....i Türkiye•7i ziraate 
bailadı ·..e ziraat metodlannm ıslahını, çiftçilerin konmulmumı temin 
etti. Memleket endü.trisini kunnak için geoit projeler hazırJ.annuı ve 
lllenıleket kaynaklan geni§ bir ölçüde itletilmiıtir. Hepsinden daha 
hıiihimi Kemal Atatürk'ün milli enerjiyi hayret verici bir tekilde can
landırmuı, aoayal hayatı cezri bir surette değittirmek gibi Türkiye'ye 
J:nazi göziyle bakanların imkanarz uydıklan iti baf&l'IDA&IClır. Büyük 
Petro, Ruıya'yı bu derece değiıtinneyi aklmdan B~İ. Şer'i 
IDa.hkemeler kaldrnlarak yerlerini medeni kanuna bırakmq, Avrupai 
gİyinı kabul olunmuttur. Hepainden daha çok hayret vereni kadm hü
l'İyetinin teminidir. Kadmlar baıka hiç bir memlekette bu kadar aü
ratle ilerlememiılen:lir. Bir milletin ba derec defifmeai, tarihte, hakika

ten efi olmıyan bir hidiaec:lir. 

KONT D6 SAMBRON'ON BiR YAZISI 

Atatürk General Gıiro için demişti ki : 

Türk topraklarında yatan, onun şerefli kolu 

memleketlerimiz arasında kıymetli bir bağdır 

Fransa'nln eski An
kara elçisi Kont dö 
Çaınbrön Figaro gaze
tesinde yazıyor: 

Avrupanın Jıarııılı 
ôleminde en mühim 
rolü oynıyanlardan 
birini kader yere ur
miıtir. Mustafa Ke
mal, sallanan •ülôle
lerini devirdiği deb
debeli ve zôlim şul
lanların •arayı olan 
Dolmabahçe'de dün 
öbnüıtür. Fakirliği, 
fere/ ve zoleri tona -
mrf olan, ananelerı 
yıkmıı ve dağınık bir 
imparatorluğun h~ -
rabeleri üstunde mıllı 
bir Jcvıet, Türkiye 
Cumhuriyetini kur -
muf olan bu Adam'ın 
ihtiz.arı esnasmJa ne 
hatıralar resmi geçit 
yaptı. lstanbul'da ar
tık resmi nevhager • 
ler yoktur, fakat gÖJ:· 
leri yaılı bir millP.t 
O'nun tabutu bu.tın -

Jo bekliyor. 

Bu akıanı, fU •a
tırları ytd'lrlıen, beı 
•n• müddetle bana 
lıarıı göat•rmif oldu
irA hayırhah do.tlu
ğrA, parlak tarihini 
sevdiği Fransa' ya 
karfl dürü•tlüiünü 
düıünüyorum. Mede-
niyetçi e•eriyle müf
tehir olan Mu•tala 
Kemal, z.aferlerinden 
tevazula bah• eder, 
hadiselerin ta can e
vine kadar nüfuz. e
derdi. General Gou
raud ile karıılaıtıiı 
günü asla unutmrya -
cağım. Bu telaki Ça-

nakkale maktulleri 
ıerefine dikilen abi
denin açılma reamin-

den bir gün evel An
kara' da olmuıtcı. iki 
büyük cengaver karfı 
lıarfıya idiler. Artık 
aralarında •iper yok
tu, gök berraktı, ge· 

neral Gouraucl'nun o 
kadar berrak ue açılı 
lran•ız. maui göz.ii O
nun çelik naz.ariyle 
lıarıılaııyordu. Mua -
tala Kemal, muhata
bının bOf kolunu he
yecanla bana göate
rerek, kulağıma eiil
di ve alçak aeale: 
"Türk topraklarında 
yalan onun ,erelli 
kolu memleketleri -
miz araıında son de
rece kıymetli bir baj
dır,, dedi. 

Gazi •Öz. söyleme
)'İ aeııerdi, çünlıü ik
na etmek isterdi. Fi
kirlerinde idealistti, 
fakat hülyalarının 

onlara çiz.riği hudut
ları Gfmaarna müaaa
cle etmez.dl. Karakte-

rittin en diklıat• de
ğer noktan bu delil 
mi.Yeli? O emelleri 
tahdit etmiye maJrte
dircli. 

Atatürk'ün heykelt;GJ Kripel tarafından yapılan ve Sümerbank bina•ında 
bulunan en ıon heykeli 
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Muzaffer bir kumandan 
basiretli ve uzağı gören 

isldhatçı bir devlet adamı 
Gazi Mustafa Kemal Paşa diye 

de meşnur olan, yenı .l urkı -
ye'nın kurucuau rcııncwnhur Ata -
turk'ün şahunda buyuk bır asker, 
bi.r devlet adamı ve onacr dunya -
dan ıöçt&i. 

1919 seneainde oaun Anadolu'da 
türk orduaundan bakiye kalan ku -
vetlerin kumandaaını ele almasın -
dan ve milli miıcacklenin batına geç
meaindenberi Türkiye'ılin tarıhı, 
onun hayatının hikayesi olmuJtur. 
Ceaaret ve vatan aeverliği onu, kü
çük, bitkin ve ilk umanıarda tef
rikaya uğramış bir mılletin, galıp 
--z..~- ;.ı.~;,_.,.62_ "'ı-\oı...~ ı.... .. -
şısında mukavemeti gibi iptidada ü
mitaiz görünıca bir maceranın başı
na geçirmitti. 

her han&i bir kumandanın bütün 
asabını kıracak kadar fiddetlı güç -
liiklcr ve aksiliklere karıı 0, meta -
not ve •ebatı a.la aar.ılmakauın kar
t• koymuıtur. 

Onun <.ielibolu yarımadaaı'nda in
giliJ: iıtili kuvetlerine karşı yaptığı 
epik mücadelede kaz&11dığı .zaıerle 
eaaaen nbit olan askeri dehası, ni
hayet tam ve parlak bir zafer kazan
maılll& imkan vermiıti. Fakat O, bir 
çok mefbur ıencraller gibi. mu.zaf
feri~tin, kendi muhakıcmeaini ka
ranlıklara düıürmc.ine müsaade et
medi. 

Kcndiai bir ietiraba tevarüa edi
yordu. Türkiye, &f&gı yukarı, ıeki.z 
ıenedenbcri devam edcıı harpkrde, 
durmakaı.zın kan dökmiıttiı. Memle
ketin, nakliyat, ticaret ve zir.aati ha
rap bir intizaımızlık ~indeydi. Kürt 
vilayetleri elden çıkmıştı. 'J.'ürkıye'
yi büyük harbe surüklcmiı olan it
tihat~ Terakki cemiyeti a.zasından 
sağ kalanlar. vatanı 9ifa kabul et -
meJ: bir felaketten kurtarmıı olan 
eski münakkidlerini kıskanıyorlar
dı. Kendisinin kazandı&ı zaferle 
heyecanlanan ialim ittihadı entrika
cıları. O'nun Türkiye'yi yeniden iı 
limlık kavgaamda mızrak ucu hali
ne getirecegıni umuyorlardı. 

Bütün bu limiti.erin nasıl suya 
düttüğü, muvaffakiyct ka.zanmı9, 
muzatfer bir asker.in nasıl yılmaz 

zorlu, bununla lieraber buiretli ve 
uzağı görür bir devlet adamı ve 11-

lihatcı keıildiği...... Bütün bunlar, 
bir ba§ka aayfamızda anlatılmakta -
dır. 

Eaki moda teokrasinin başlıca ka
lelerinden biriai olmuı olan l'ürkı -
ye'yi O'nun modernleştirmesi, la -
yikleştirmcsi, O'nu tenkit edenle· 
rin hepsini faşırtmıştır. O, hasta a
damın bat ucunda ıık &ık mezar du-

11 okumuı olan, ve türk milletinin 
üzerinde, fıtkırmaık ve devleti ye -
niden canlandırmak için üzerine bir 
lider basının dokunma.aını bekli -
yen gizli hayatiyet pmarlan bulun
duğunu unutan avrupahları hayret· 
ten hayrete düşürmüttür. 

Türkiye'yi ziyaret etmif olan bir 
takım avrupalıların rağmına bu ce -
sur realist, hiç bir zaman azamet ve 
debdebe merakhıı olmamı9tır. 

lıtanbul'un camileri ve hoçaları, 
İttihat ve Terakki zamanında bilt 
padiphları ihata etmit olan debde

be ve darit, "kafc.tcki hA!ifc''f.i dil§· 

ATATORK 
11 Son teırin 938 tarihli 

Taymis gazetesinin banızısı 

man ve alakadar Avrupa devletle -
riyle saray erkanı arasında kudret
siz bir hale getiren dini hülyalar, 
is lamlı~ ın mukad er ında i,iküm 
mevkııne geçmek gibi temayüller -
den hiç birisi ona cazip görünme -
mİftİr. Onun sarih ve isabetli görü
§Ü, bütün bunlar da ölmilt bir impa
ratorl ugun ve ölmüt bır nizamın ar
tıılclarını görmuştü. O, bütün bunla
rı bir tarafa bırakıp kendi or<iusu
nun bel kemiğini tetkil eden, kaza
nılan ve kaybedilen bir harpte aynı 
fedakrlıkla döğü,.en, nesillerdenbe
ri, kendi topraklarını yüz üttü bıra
kıp padiJ&hlarm daveti üxrine kan· 
larını döken ve timdi harpten geri 
durmak ve it ba,ında bulunanlardan 
biraz itibar görmekten batka dileği 
olmıyan Anadolu köylüsüne dön -
müttil. 

O • tlirk kadınm elim vaı:iye -
tini görerek bunların zihni 

inkışaflarını ve sosyal faaliyet!.:ri
ni, münevver türklerdcn pek a-.ın n 
isabetine kalpten inandığı k.mun ve 
nizamlarla temine girişti. 

O, kendi radikalizmi karfısıncla 
baflarını aallıyan gayri - türk müs
lümanların irtica tehditlerinden yıl
mıyarak prka arkasını dönmüt ve 
milletini, türklerin o zamana kadar 
düfman belliyerek yetiştirildikleri 
Avrupa'ya doğru yöneltmiıtir. 

O'nun muvaffakiyctleri yalnız, 
milletini içeriden avrupalıla,tırma
ğa inhiaar etmez. O'nun daima il -
ham ettiği, bazan da doğrudan doğ
ruya idare eylediği drt siyaect, 1 Ur
kiye'yi garp milletleri camiasına 

sokmuf ve eski dÜJlllanlarını dost 
haline getirmi,tir. 

Sovyet Rusya ile olan dostane 
münuebetlerini basiretkarane bir 
surette idame etmek, Türkiye'yi Bü
yük Britanya ile fevkalade mlina -
sebetler tesis etmekten, bir azman
lar ananevi dütman olan Yunanis -
tan'la, sonradan bir ittifak halinde 
kemale gelen bir anlatma yapmak -
tan, Balkan'larda ve garbi Asya'da
ki komıulariyle paktlar imzalamak
tan alıkoymamıttır. Onun Önderli
ği altında türk diplomasisi muvaf -
fakiyetlerden muvaffakiyetlere er
mittir. 

Türkiye'nin harpte kaybettiğini 
müzakere yoliyle kazanmasını sağ
layan 1936 Montrö konferanaı, mem
nun edici bir zafer olmuıtur. Son za
manlarda yeni diplomasi metodları 
ile eskilerinin dahiyane bir imtizacı 
ile İskenderun ıancağı kaza.nılmıf -
tır. 

Reis Atatürk, bu mesele ile olan 
alikasınr, geçen yaz, sancak hudu
duna yaptığı bir ziyaretle göster-

mişti ki kendisi o zaman, timdi ö
lümüne sebep olan hastalıktan 
muzatrip bulunuyordu. 

O nun Ö'lı:!~liği sayesinde bir 
zamanlar Avrupa'ya gir

miı bir gasıp gibi telikki edilen 
bir millet, Avrupa'nın politik bUn
yesinde de~erli ve müterakki bir 
izi mevkiine çıkmıı,tır. 

Milleti bu hayrete pyan adama 
kolayca bir halef bulamryacaktır. 
Bereket versin ki, O, başka milli li
derlere eski arkadaşlarını koğmak 
ve yahut ortadan kaldırmak gibi 
\um:kc\\cTe aünik\\yen kıskan~\ık 
ve 'üpheye kendini kaptırmadı. O
nun muktedir ve bütün kalpleriy
le çahpn yardımcıları vardı, O
nun için Atatürk sosyal ve politik 
&bideler, sağlam kaideler üzerine 
oturmuı bulunmaktadır. 

Utin harflerinin kabulü kadın
lara hüriyet verilmesi, idar;nin bat
tan bata tensiki, nakliyat, muvasa
la ve muhabere finans, milli ziraat 
vaziyetinin inkipfı, yeni ve inaa
ni kanunların kabulU, kamoyu ar
kasında bulan bir takım reformlar
dır. 

Bunlara kartı bir zaman mahalli 
bir muhalefet ıösterilmiı olduğu 
ve Onder'in bunları muzaffer bir 
kumandan §İddetiyle bertaraf etti· 
ğ.i doğrudur. Gene garp usulünce 
lıbcral olan bir tak:m kimselerin, 
Onun otoriter sistemi. tek parti u
sulüne fÜphcli nazarlarla baktıkla· 
rı da doğrudur. Fakat teferruata 
ve metoda dair olan bütün bu ten
kitler, Onun planını çizip baprdı
ğı tü~k inkilibrnın kadın ve erkeği 
kendı yurtdaılarını kendisinden 
önceki türk nesillerinden hiç biri
nin muzaffer olamadığı derecede 
hür, olgun ve emin bir duruma ge
tirdiği hakikatini örtemez. 
Avrupa'nın harp ve ihtilal badi

r~leri arasından çıktığını gördüğü 
lıderler arasında hiç biri onun ka· 
dar batanlar elde edememif, hiç 
Onun kadar giıçlüklerle kartılaı
mamııtır. 

Atatürk, milletini matem içinde 
bırakıyor. İngiltere de, fimdi d0tt 
olan ve Atatürk'ü yenilmez bir düş
man diye tevkir etmiı bulunan es
ki muarızlarının Türkiye'nin ve 
bütün Avrupa'nın böyle büyük bir 
adamın ölUmU ile uğradığı kayıp 
karımnda çok derin bir elem için
de bulunduğunu öğrenmek, belki 
de onlar için bir taziye olacaktır. 

l lngiltere' nin teessürü 
Paria'te çıkan Le '.fcmp. gazeteıı 

yazıyor : 
"Cümhurreiıi Atatürk'ün ölümü bü

tün gazeteler tarafından lng.iltere için 
bir kayıp olarak gösterilmektedir. 

Bir kaç ıenedenberi izhar ettili in
giliz dostluğu dolayıaiyle, Gelibolu'
da İngiliz kuvetleriyle harp ederken 
gö.termif olduğu askeri klbiliyetleri 
dolayıeiyle ve Türkiye'de vilcude ge -
tirdiği aantMyonel reformlar yüzün -
den, Atatürk burada qiklr bir surette 
"En Sempatik Diktatör" olarak tellk
ki edilmekteydi .• 

Atatürk 
ve Ankara 
Geçen haftaki toplantısında Ata

türk'ün telgrafını alkıılarla okuyan 
ıehir meclisi, dünkü toplantıamı de
rin bir elem içinde yapıp ilk içtima 
devresine nihayet verdi. 

Reisin, bu büyÜk hemtehriye hür
meten bet dakika sukut etmek tekli
fini, hutü içinde, baıLarını önlerine 
eieTek tasvip eden meclis azuaun 
gözleri önünden Atatürk'ün hayali 
kim bilir kaç defa gelip geçınittirl 

Hepsinin ona dair birkaç hatraaı 
vardı: ilk kanun ayının serin bir gii
nünde onu Dikmen tepelerinde kar
ıılamıılardı. Heyeti Temailiye Reiai 
ıvtuatafa Kemal Pqa Ankara bükü· 
met dairesine inmiıti. Bugünkü vali 
odaaı onun odaaı olmuttu. Henüz 
Büyük Mtllet Mecliai açılmamıfk.en 
Atatürk, kendisini - nutkunda decM
ği gibi - "Cidden samimi ve par
lak ve emniyetbaht hiuiyat ile .kar
tılamıt olan Ankara ahalii muhteroo 
meaiyle daha yakından tanıtmak •• 
onlarla müdavelei efkar etmek.. 
makaadiyle ankaralılara bir konfe
ranı venniılerdi. Atatür.k'iin o giia 
ilk defa iıittikleri aeainin hi.la ku.
laklarında çınladığını duyanlar, mu.
hakkak ki bir iki yaılı aza defileli. 
Sonra meclia açılmıu sonra Sakary• 
zaferinden muzaffer dönen Gazi, la
taayonc:lan Meclüe kMlar, bastonuna 
dayanarak ankarahlar araamdan 
yiiriye yürüye ıelmit; ve daha aoDo 

ra Atatikk'ü ankaralılar Cümhur 
Reiai olarak alkıılamıtlardı. O gün.o 
den bu aon yaz ortalarına kadar AIA 
tatürk ankarahlara tehrin hw cad
desinde ve her aokaimda bütün an
karalılara tebeuümlerini sık ..k ib
zal etmiıti. 

Meclis azası bu bet sükut dakika· 
amda ancak Atatürk'ü diif:inmüı o
labilirler: Türkiye'nin bu '"en min.a• 
lı ıehri battan bata onun eaericlir. 
Ankar~İılar refah ve saadetlerini 
bilhaua ona borçlu deiil midirler? 
Küçücük ve harap vilayet mwkez~ 
Ankara, bugün Türkiye'nin merkezı 
ve en mamur ıehridİT. Ve onun ta• 
ımda ve toprafında Atatürk'ün bir 
batka izi görülür. 

M.xliain duygularına tercüman 
olmak iatiyen ilık hatip Ölmez Şef'le 
Ankara araaındaki arkı mınaaebetle
ri aeıı.i titriye titTİye anlattı. Onu t&· 

kip eden arkadaıı kendini zaptede • 
medi · ana, hemşire, kır.aca kadm ' . 
kalbiyle bütün türk kadmhğmm h~a-
lerine tercüman oldu. Bütün o temaz. 
yiirekten selen sözleri duyplar~ 
ifadeye kafi gönniyerek bir takrir 
verdi: "Atatürkün ebedi iat.irahat
sahmcla hw akıaın aababa kadar bir 
metale yakılam ve O biç bir vakit 
karanlıkta kalmaaın ! ,, 

Azadan bir diğeri tU teklifte bu
lundu: "Ankara'ya Atatürk adma 
verelim.,, Bütün bu necip hisleri aynı 
necabetle telakki edelim; Atatürk 
Ye Ankara biriıbirind .. n ayrılmaz iki 
varlıktır. 

Bütün memleketin dimaiı Anka
ra•ya müteveccihti. Yann sönlü de 
o•nun yapısı olan bu fe)ıre teveccüh 
edip kalacaktır: Ankara O'nan ebe
di makarrı olacaktır. Ankara'ya ba.t
tehir, diyorduk, Kalbıehir de diyebi
liriz. Ankara, kurucusunu muztarip 
bir heyecanla bekliyor; sinesine al
mak, O'ndan ayrılmamak. O'nun e-o 
serine devam etmek için .. -N.Baydar 

Memurlar kanunu 

projesi tetkik ediliyor 
Bafbakanlık müstetarı B. Kemal 

Gedeleç'in reisliğindeki milsteşarlar 
komisyonu dün sabah Batbakanlıkta 
toplanmıı ve İç Bakanlrk hukuk müşa
virinin reisligindeki tali bir komisyon 
tarafından yoni ba§tan huırlanan me
murlar kanun projesini tetkike devam 
etmiştir. Müsteşarlar komisyonu önü -
müzdeki perıembe günü bir toplantı 
daha yapacak ve proje üzerindeki tet
kiklerini bitirecektir. 

Vilayet belcdi)t> reislerinin 
intihaplarmm ta dikı 

İç Bakanlık, vilayetlerdeki belediye 
intıhaplarında reislıge ıı.cçilenlerin se
çim muamelelerinin tasdiki işini pey
derpis tekmil ettirmekte ve vilayetle • 
re göndermektedir. 

Adliye tayin kararname 
proje i 

Adliye Bakanlığı hakim ve müd -
deiumumiler arasında bazı de~işiklik · 
ler yapmaktadır. Bakanlık bu hususta 
bir kararname projcai hazırlamış ve 
yüksek tasdike arzedilmek uzere Bq
bakanlığa vermiştir • 



Yurtta matem töreni 
• 

J 

+~ 
,/ 

Samnın' da Atatürk heykeli 

Bur•a'da Atatürk heykeli 

Afyon'da z.aler abide.i 

.. 

21 Sonteşrin 
saat14 te 
başlıyacak 

Bu saatte heykel, 
büst ve meydanlarda 

toplandacakltr 

Parti tören 
.... 

programı 

tamim edildi 

Bu tamimde törenin s., 
lef errüah teshil edilmiıtir Ankara'da Atatürk heykeli 

Parti Genci Sekreterliği, büyük knrtancı· 
nın öliimii dolayısiyle biitün yurtta yapıla
cak büyük törenin layık oldu!ru intizam ve 
"h • e ı tımamla yapılması i~in bir tören pro~ramı 
hazırlamıştır. Bu programı aynen aşağı)a 
koyuyoruz: 

Partimizin Umumi Reisi Tiirk milletinin 
hiiyük kurtarıcıı;ı ve Şef'i aziz Önderimiz 
Atatiirk~iin ,·arlığına ve hatırasına bağımızı 
Onun ölümü dolayısiyle yapılan büyiik tö
rende temin eclilecek intizam ve ihtimamla 
göstermt-k ödevi karşısındayız. Bunun için 
şu noktalara fevkalade dikkat edilmesini 
dilerim. · 

.. 

_Dahiliye Vekiletinin yaptığı ta
mımlerde cenaze töreninin zaman ve 
sureti icrası bildirilmiştir bu esasa 

Jer 21 lkinciteşrin 1938 pazartesi J gü
nü aşağıda~i maddelerde yazılı ted -
birleri alacaklardır. 

1 - Tören saat on dörtte başlıya -
caktır. 

2 - Halk tam saat on dörtte heykel 
ve büst olan yerlerde bunların etrafı
fında, olmıyan yerlerde cümhuriyet 
meydanlarında toplanmış bulunacak -
tır. 

3 - Heykel ve büst bulunmıyan 
meydanlarda güzel ve büyük bir kür
sü üzerine Atatürk'ün iyi bir fotoğ
rafı konacaktır. Kürsü Türk ve Parti 
bayrnğiyle örtülecek hiç bir siyah i
şaret bulundurulmıyacaktır. 

4 - Toplanma işi güdümlü ve in -
tizamh olmalıdır bu maksatla alaka
dar ve selahiyetli teşekküller mümes
sillerinden bir komisyon toplanarak 
toplanma yeri tetkik edilmesi ve top
lanma şeklini gösterir birer kroki ya· 
pılarak toplanmayı idare edecek ka -
fi miktarda memur tayin olunmalı ve 
bunlara vazifeleri öğretilmelidir. Par
ti mensuplarının bu işte ödevlendiril
mesi esastır. 

5 - Atatürk'ün büyük eserini e -
manet ettiği Türk gençliğine ve tale
belere toplanma meydanında ön safta 
yer verilmelidir. 

Adana'da Atatürk heykeli 

6 - Bando mevcut olan ve Şopen'le 
Bethofen'in matem havalarını çalabi
lecek vaziyette bulunan yerlerde is
tiklal marşından sonra törene bu ha
valarla başlanılır bando bulunur ve 
bu havaları çalmak imkanı olmazsa lzmir'de Atatürk heykeli 
tören istiklal marişyle başlar, bando j rine bağının bu birlikte ebedileşece- esnasında hiç bir siyah işaret bul, 
o~mıyan ~.erler~e dahi .i.stiklal marşı ğini söylüyerek ve nihayetinde Ata- mıyacaktır. 
agızdan soylenılerek . to~en açılır ve türk'ün eserlerine ve yaptığı inkılap- 13 - Bütün bu merasime ait t•::S 
artık bundan sonra hıç bır şey çalın- Jara daima artan bir inanla bağlı ka- Hit her yerin ayrı ayrı vaziyeti te 1' 
maz. lıp onları ileri götüreceklerine ant 

1 

edilerek bir raporla ve mümkün ° t 
7 - Tören bu suretle açıldıktan içerek bitecektir. rerle~de bu. merasi?1 intibaları fo~tl 

sonra her yerde üç nutuk söylene- 8 - Tam saat 16 da Dahiliye Ve - raf sınema ıle tesbıt olunup b~ ~ 
cektir. Bunları Parti mümessili bele· kaletinin yaptığı tamimde zikrettiği da bilahare basılmak üzere Partı. 
diyeden biri belediye olmıyan yer- veçhile ve vasıtalarla bildirilerek üç nel Sekreterliğine gönderilecckt•~,. 
!erde köy ihtiyar heyetlerinden biri dakikalık bir sükut ve ihtiram vakfe· Bu hususlara edilecek dikkat ! d' 
ve halktan bir genç söyliyecektir. si yapılacaktır. Tam bu saatte sükut milletinin bütün dünya gözü önUll r 
Halkevi olan yerlerde Halkevi üye - ve ihtiram vazifesini yapabilmek için intizam ve olgunluğunu gösterece!, 
!erinden bir zat da nutuk söyliyecek- yukarda söylenen merasim ve nutuk· ne nazaran işe fevkalade ehemiyet ti' 
tir. Nutuklar mahalli Parti örgütünün Iar ona göre tertip ve tanzim edile- rilmcsini her teferruatına kadar '·r 
tasvibinden geçecektir. Bu nutuklar- cektir. ka gösterilerek icap eden sarih ertl~ 
da ·Atatürk'ün eserleri memlekete ve 9 - Uç dakikanın hitamında altı !erin verilmesini Parti arkadaşlar• 

• millete yaptığı büyük hizmetler ha- meşale derhal ateşlenir ve Atatürk'ün dan rica ederim. ef' 
yatı ve onun aramızdan ayrılmasiyll' heykeli büstü ve yahut resmi önün - 14 - Bu tamimin derhal bütün \,ı 
duyulan yas ve elem tebarüz ettirile- den ihtiram geçidi başlar bu suretle kilat kademelerine ve Halkevıerı ti 
cektir. Kendi nutuklarından onuncu halk dağılarak merasim sona erer. gönderilmesi alınıp anlaşıldığı~~n e' 
yıl nutku ve gençliğe hitap gibi par- 10 _ Toplanma meydanına gelir - tamim olunduğunun te11e bildırılrtl 
çalar vecizelerden seçilmiş bazı kısım ken arzu edenler heykel büst veya si Hizımdır. •]ele' 
lar okunacaktrr. fotoğrafları önüne çelenk buket veya 15 - Bu tamim genel ispekteriı 11, 

Nutuklar milletin Atatürk'e saygı yeşillik koyabilirler. re Parti llyönkurul BaşkanJıktarı 
ve sevgisini ebedi olarak onun mane- 11 - Halkevlerinde 22 ikinciteşrin gönderilmiştir. 
vi varlığı ve hatrrası etrafında topla· 1938 sah gününe kadar toplantılar Dahiliye Vekili l 

ı.tanbul'da cümhuriyet abide•i 
nacağını bu topluluktan en büyük yapılmıyacaktır. C.H.P. Genel Sekreter 
milli vahdet ve kudreti alacağını ese- 12 - Hareket toP.lantı ve merasim Dr. Refik Saydalll 
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oltesinde Atatürk günü 
Profesörler ve talebeler dün 
heye<anll hitabeler söylediler 
Ayakta ve hep birlikte andiçi ldi 

Dün saat 17.30 da T "h D"l C --
rafya Fak"l · arı 1 og 
• . 

1 
u tcsı talebesi, mekteple-

rının sa onunda, heyecanlı bir toplan
tı yapmış büyük .. 1.. .. . . • o unun matemını 
tutmuştur. 

m!ü~ü~ salon yaslı talebe ile tama
"k· 0 muş bulunuyordu. Sahnenin 
ı ı yanından . . 
·k· b • yarıya kadar çekılmış 
1 1 ayrak sark türk'ü . .~yor ve karşıda Ata-

b.. tl zı.. sıyah tullere bürünmüş bir 
us erı g" "l" 

Şef'" b" 0~~ uyordu. Ayrıca büyük 

1
.. ınbü ır rolycf'leri, gene matem tü-
unc rUn .. 

kar d muş olduğu halde duruyor, 
•. ..~ısü~n a aynı büyüklükte !smct ln
onu n n başı görülü ordu. 

Gene b" .. Y 
d b' k uyuk sahnenin bir köşesin-

e ır oltuk ve bir sandalya duru -
Y
1 

or_-du. k~tatürk fakülteyi teşrif ettik-
erı va ıt bu k 1 1 d p 

1 
o tukta oturmuş ar ı 

c h ~ ve Şerefli bir hatıra olarak 
mu ar.aza ediliyor. 
Tarıh Dı'l C ~ f F k"l . A .. ' • ogra ya a u tesı -

taturk'" . A b" un enırıyle kurulmuş, onun da-
ıy~ne buluşlarının ilmini yapmak 

vazıfesini u" • k"' l .. .. zenne almış u tur mu -
c~.scscrnizdir. Tarihinin derinliği ve 
d~nya tarihine ana olmak vasfı bu -
gün beynelmilel sahada kabul edilmiş 
bulunan türk tarihi ve tiirk dili çahş· 
ınaları Atatürk'ü uzun seneler, şah
ıan işgal etmiştir. Yakınları anlat:
Yorlar: Günlerce uykuyu unutur, bır 
tarih veya dil mevzuu üzerinde çalı
Jırdı. 

Sık sık burayı ziyaret eder, ç~lış
lllalarını gözden geçirir ve takdırle
rini esirgemezdi. 

B. Ali Mu::Aı/ler Göker'in 
konu~nıaaı . 

llk sözii, Fakülte Dekanı B. Alı 
Muzaffer Göker aöyledi ve büyük ö
ıcınun ruhu için bUtün talebeyi beş 
dakika ayakta sükClta davet etti. 

Büyük salon, bütün lıeyetıy eoeş 

'( eesaürle bQ§lıyan ihtilal 

•onra engin ıstırap halini alıyor 

yatta iken çok hoşuna giden bir ta
rihi hadiseyi nakletti, dedi ki: 
"- Atilaya atfedilen bir söz var

dır. Ati la şark imparatoruna elçiler 
, göndermişti. Şark imparatoru elçile

re ecdadının isimlerini saymış. Ben 
onların soyundanım demiş. Bunun ü
zerine elçiler de Atila'nın kim oldu
ğunu söylemişler. Fakat ecdadının i
simlerini saymamış. yalnızca: 

- Atila büyük bir ırkın, türk ırkı
nın evladıdır, demişler. Bu söz Ata
türk'ün çok hoşuna giderdi. Birçok 
kereler tekrarladığını duydum . ., 

B. Hikmet Bayur sözlerine Ata
türk'ün cihanda boş bıraktığı yeri te
barüz ettiren canlı hatıralar naklede
rek devam etti ve talebenin alkışları 
arasında sözlerini bitirdi. 

n. Şeııl.·ı•t Aziz Kansu'nun 
1.·onuşmwn 

Profesör Şevket Aziz Kansu nutku
na, bundan tam yedi sene evci aynı 
tarihte Atatürk için tcsbit ettiği duy
guları okumakla başladı. 

- Şu anda duyduklarımı, o zaman 
yazdığım notları okumakla ifade ede
ceğim. dedi ve okudu: 
"- Gazi için duyduklarımı ve dü -

şündüklerimi kelimeler değil fakat 
musiki söyliyebilir. Kelimelerde bu 
geniş ve hayattar ahengi bulamıyo -
rum. 

Gazi'yi türk memleketinin mütefek
kiri beşeri ve içtimai bir hadise gibi 
tetkik mecburiyetindedir. Bu büyük 
iktidar iradesi aslında büyük bir ır -
kın şuur altı arzu ve iştiyaklarını 
kanalize etmek, şuurlandırmak bahti
yarlığına nail oldu. Bu büyük adam 
canlı, duyan ve düşünen ruhlar küt
lesine hitap etti. Bu büyük adam "bu-

'"'-;'Ji~iii~.~günkü sebtJ21er , dediğimiz beşeri ru
~ liu, sosyal falttôr'lere muessı 01ınu_ 

dakika süktlt etti. Çıt bile çıkmıyordu. 
Gözler, karşıdaki temsili resimde ve • 
gönüller onu kaybetmiş olmanın hu
dutsuz yası içinde beş dakika susul
du. Temsili tablo, vatanın Anadolu 
•e Trakya parçalarının birer kuvetli 
el halinde dünyayı ve dünyanın üs
tünde Atatürk'ün heybetli başını ta
fır gösteriyordu. 

Sükuttan sonra profesör Muzaffer 
Göker sözlerine devam etti: 

lstırap gittikçe geni§liyor 

ve olacak çapta kahraman bir irade
dir. Gazi yaşadığı devri tarihte "kah
raman bir devir,. halesiyle kuşatan 

kahraman bir insandır. 
Atatürk Ergastik bir kahramandır. 

" bütün uzviyeti, bütün ruhiyeti bütün 
bayatı can ve iradedir. Morfolojisi 
yanan ve yakan bir morfoloji. Kata· 
lıolik bir morfolojidir. 

Çehresi ruhunun aynasıdır. Bu ay
nada onun asil ve normalin üstünde -
ki ruh hayatı okunur • ., .. _ Türk dünyasının büyük kayıbı

aın matemini tutuyoruz. Atatürk öl
dü. Ve bugün 17 milyon, ıstıraplarını 
dindiremiyorlar ve göz yaşlarını zap-
tcdemiyorlar., dedi. . ~ 

Sonra, kendisini dinliyen gençhge 
bitap ederek: 

- o, sizi çok severdi, dedi. Onun 
aize göstcniiği sonsuz sevgiyi c~~u
riyete ve bu vatana hizmetle ödıye-
ceksiniz. 

Talebe, büyük Şef'in kendilerine 
•erdiği bu vazifeyi her ne pahasına 
olursa olsun muvaffakiyetle baş~ra
caklarına söz verdiler. Alkışlarıyle 
•e: 

- Odiyeceğiz 1 
Sözleriyle Atatürk'ün manevi hu -

zurunda, vazifeye bağlılıklarını gös-

terdiler. aman 
Bundan sonra dekan. zaman z d _ 

yakınında bulunmak şerefinhi ~·~:s:~; 
Atatürk'e ait bir iki canlı a ı 
nakletti: . ı ken-

- Ona sorarlardı, de~ı •. ~a~ı 
din izi bu kadar sevdire bıldınız · 

Ve O cevap verirdi: . 
1 - Milletimi sevmek suretıY e ... 

·11 . olan son -
Büyük Şef'in mı etıne .. le . . an bu cum 

ıuz muhabbetını taşıy • .. .. ·ncı n kopan beye 
gençlerin gonullerı e B Ali 
canlı tezahürlerle karşılandı. · 

Muzaffer devam ett~.: 1 rine kadar iki 
- Atatürk son gun e . Dil ve ta

l olmuştu. 
ıeylc çok meş~u amlariyle çok 
rih ... Fakiiltenın prlogr ve kendi ders 

k d at5kadar o ur . . 
ya ın an . . aııtamızla verırdı. 
!erini size bızım v 

Andiçme 

•özleri heyecanla alkışlan-
Dekanın 

d B ndan sonra talebeden B. Hakkı 
S~vu~an ortaya çıktı. ve arkadaşlarını 
andiçmiye davet ettı: 

Yüzlerce genç, gör sesle ve ayakta 

IJU sözleri tekrarladı: . . . . 
.. _ Ey Ulu Reis .. Bırıncı v~zıf~~ 

türk istikl5lini, türk cümhurıyetını 
d "' a durdukc;a korumak ve yükselt-

uny ·~· . f' . 
mektir. Buna gcnçlıgımız, şere ımız, 
namusumuz ve türklüğümüz namına 
töz verip andic;iyoruz.:• A 

Gençliğin andiçmesı kadar ulvı ve 
onun kadar vakur bir manzara çok na-

1932 yılı 19/20 ağustos gecesi Yal
ova .. Bana emir verdi. Yanına yakla
şıyorum. Elimde bir çap pergeri var. 
Onun milyarlarca nüronlarının nonna
lin üstünde bir fonksiyon ve kons -
triksiyon'larına sahip dimağını sak -
lıyan asil ve kahraman başını ölçüyo-

• rum. 

Hınç kırık ve göz ya§ları 
B. Şevket Aziz sözlerini şu çok ku-

vctli cümleleriyle bitirdi: 
"- Fırtınaların ortasında uçurum

lardan atlıyarak karanlıklardan kaç
tım. Buzlu dağların serinliğini ve 
sertliğini size getirdim. Dirim alanın
da ben, gülen, yaratan ve güneş altın
da kartal gibi süzülen türk nesillerini 
setamlıyorum. Türk dağlarının kaya
larından oyulan kaya anıtları gibi 
sert ve dik türk adamları ben sizi gör 

"-'--.-- düm, ben sizi kucakladım, ben sizi 

Eller yCJ§lı gözlere kapanıyor 
dir görülür. Yüzlerce hançere var ku
vetiyle haykırıyor ve yüzlerce gönül 
söylenen bu sözleri bütün samimiyet
le tasdik ediyordu. 

8. Hikmet IJayur'un sözleri 

Andiçme töreninden sonra profe· 
sör B. Hikmet Bayur, Atatürk'ün ba
zı hatıralarını naklederek konuşmağa 
başladı. 

"-Atatürk, dedi, tarihe şunun için 
ehemiyct verirdi. Derdi ki eğer bir 
millet büyükse kendisini tanımakla 

daha büyük olur. Ve şunu misal ge
tirirdi: 

Bir insan milyoner olur fakat birgün 
bütün servetini kaybedeı, düşebilir. 
Ancak o adamın içinde cevher varsa. 
çalışma kudreti, çalışma aşkı yaşıyor
sa gene kazanıp eski servetini elde 
edebilir, derdi ... 

Bundan sonra B. Hikmet Bayur bü-
yük Şefin ırka, soy~ ~~k eh~~iyct 
verdiğini anlattı. Buyuk Şef ın ha-

özledim.,. 
Gürleyen bu ses Atatürk'ündür. Bu 

yeşil yurt da Atatürk üniversitesi
dir. 

8. Naim Hazım Onaı'ın 
konuşması 

Profesör Naim Hazım Onat da tit
riyen bir sesle, Büyük Önder'in ma • 
nevi huzurunda hevecanh bir ko -
nuşma yaptı: 

- Umi araştırmaların son günün
deydi, dedi. Atatürk bizi sofralarına 
davet etmişlerdi. Ben - maalesef bir
kaç dakika gecikmiştim. Bu müddet 
zarfında büyük Şef muhterem lsmet 
lnönü'nün de davetli bulunduğu sof
rada o gün meşgul oldukları "maraz,. 
kelimesinin etimolojisini anlatmıtlar. 
Fakat ben bu istifadeden mahrum 
kalmıştım. 

Bir müddet ıonra lnönü: 
- Atatürk'üm mii1ıaade buyurursa

nız Onat'a bir sual soracağım dedi. 
Ve bana maraz kelimesinin nereden 
geldiğini sordu. 

Ah .. ben bu kelimenin nereden çık
tığını asıl sonra anladım, daha şim
di anlıyorum. O menhus kelime, bü
yük Ata'nın kafasına girmeden bağ
rına saplanmıştı. 

Bu hatıradan sonra B. Naim Hazıpt 
Onat Büyük Şef'c ait daha bazı batı-

Hın~kırık ve ağlıyanlar ..• 

Herke• acı ile ağlıyor 
ralar nakletti ve dinliyenlerin gözle -
rmı yaşarttı. 

"- l.JıJ bahi.6leri üzerinde yorulma
dan ve usarunadan saatiarca çalışırdı, 
dedi. Bır gün kendısinc, kalbımın bu -
tün samımı hcyecanıyle hıtap ettim. 

- Atatürk'iun, dedım, siz bu mılle
te sayısız e.erier verdiniz. Yalnızca 
bu mıllete l>agışladıgını.z dil ve tarıh 
aşkı, bu millete kendi dil ve tarınını 
ögretmiş olmanız bile sızi ebedileş -
tirmiye yeter.,, 

Gençler konu1uyurlar ! 
li. vıwı .. •uı &onra ~c:uır liueoeıer ko

nuşmıya başladılar . .llk aoz aıan Hak
kı :savuran, butun arkadaşlarını hun -
gur hı.ingur aglatan hey«anlı bır hı -
tabeae Lulunau : 

- Yaslı Atatürk çocukları, dedi, 
inanmıyoruz, gozlerımizle görüyoruz, 
kulaklarımızla ışitiyorw:, kafamızla 

dü;ninebiliyoruz. Fakat inanmıyoruz, 
Atatürk'ün olümüne inanamıyoruz.,, 
Baştan başa heyecanlı aöı:lcrle ve 

burgu gibi insanm içine işliyen titrek 
bir sesle devam eden hitabeyi, genç, 
talebe, şu sözlerle bitirdi : 

"Koca Tanrı Atam'ı kıskandın mı? •. 
'{eni bir alcım yeni bir tabiat yeni bir 
insanlık yaratan Atam'ı çekemedin 
mi Tanrım. •. 

On yedi milyon canını vermiye ha -
zırken, O'nun canını almakta nedea 
israr ettin. Neden onyedi milyon can 
yerine bir canı tercih ettin? 

Evet biliyoruz ... Biliyoruz. O Ca.cı, 
on yedi milyondan canlı, O can on ye
di milyondan kıymetli idi .... 
Güneş doğar ve batar diyorlar ... Gü

neş doğdu ve batmadı. On yedi milyon 
güneşini, ayını ve yıldızını dünya dur
dukça yakacak diyorw; w iftC bunun 
için ~r.uıs. 

Gözlerimizle görsek de, kulakları -
mızla işitack de Atam senin öldüğüne 
inanmıyoruz. İnanıt\lyacağız.,. 
Hakkı Savuran'tlan sonra söz alan 

Behçet Altın müc.sir bir şiir okudu 
ve bunu Bedia Avunduk takip etti. 
'Gençler çok ateşli bir yürekle konu -
şuyor, arkadaşları, yerlerinde hınçkı
rıklannı ve göz yaşlarını zaptedcmi -
yorlardı. 

Bundan sonra Ferruh Orus, kah ar -
kadaşlarma kah Atatürk'ün manevi 
huzuruna hitap ederek uzun bir hita
bede bulundu. Ezcümle dedi ki: 

"- Şimdiye kadar olduğu gibi bun
dan sonra da her türk anasının yavru
sunu kulağına fısıldıyacağı ilk söz 
(Öğün ki, Atatürk neslindensin, Ata
türk) olacak .. Her türk yavrusu öz di
li (Atatürk) adiyle öğrenmiye başlı
yacak .• Onların okulda ilk yazacak
ları kelime (Atatürk) olacak .. 
Baştanbaşa harikalar ve devrimler

le dolu eşsiz hayatın türkün, nesilden 
nesle intikal edecek milli destanıdır. 
O milli destan ki gelecek nesillere 
her kalkınma ve her ileri atılışta bir 
örnek olacaktır. Ak saçlı nineler to -
runlarına senin menkıbelerini anlata
caklardır ... 

Onu, Osman Sümer takip etti. O -
kunan güzel manzumenin şu son be
yiti, salonda canlı bir akis buldu: 

Evet O tek baş değil on yedi milyon 

Nutuklar acı ile dinleniyor 

tamam, ve nihayet eller yüze kapanıyor 
On yedi milyon baştan Atatürk'e 

'htiraml 1 ufak lıir köyden en muazzam beldele-
- .. ı re kadar bütün beşeriyet yas tutuyor. 

Agla Mu!ftafa Kemaller Nasıl ağlamasınlar, nasıl yas tutma-
duğurmı muı, cığla! sınlar ki Atatürk'leri, Ataşark'lan, A-

Gözleri dolu dolu kürsüye gelen tadünya'ları gitti. 
Şevket Kutkan şu müessir hitabeyi .. . , 
ağlıyarak ve aglatarak okudu : Sen ol~dın Ataml Dolmabahçc de 

Tan.hi genı·~ k 1 bi 1 · duran kalbın bayrağımızda çarpıyor; 
, ır ve ızı r pe erın .. . .. 

gibi arkasından sürük}' bü "k k _ hem daha büyuk bır hız ve daha bu " 
ıycn yu u .. k b' . 

1 mandan ve büyük adam öldü. Asırlar yu ır ınan a .. 
içinde bir kere yetişen müstesna beyin Müsterih uyu, Büyük Ölü!.. Ar-
durdu. Ve Allahın yeryüzündeki en dmda öksüz bıraktığın on yedi mil
büyük oğlu sustu. yon türkün yurdu Anadolu, mübareık 

İsa'nm çanları, Muhammed'in c- başını vefalı ve sıcak bir yastık gibi 
zanları. hiçbir din farkı gözetmeksi - ebediyete kadar taşıyacak ... " 
zin, bütün başları bu mukaddes ve Ve, heyecanlı seven ve inanan gö -
büyük ölünün huzurunda eğilmiyc da- nüller taşıyan gençler biribirini takip 
vet edi~r: Ağla kardeşim, ağla ba • ettiler. 
cım, ağla Mustafa Kemaller doğuran Dün 29 yürek hıçkırarak konuttu, 
ana, ağla 1... ve yüzlerce genç yaslı hava içinde 

Türklük tek bir baş gibi. .. Bu ba - bunları dinledi, onlardaki içli duygu • 
şın içinde son darbesini vuran ve kırı- ya iştirak etti. 
\e.n mr 'illnm uğu\\ut.u var: Türk ağ - Bu gen~ik Atatürk'ün çocukları• 
lıyor, hintli ağlıyor, çinli ağlıyor, en dır. 

Türk gen~liğinin 

Alalürk'ün eserine 
sadakat andı 

Atina, 15 a. a. - Atina ajansından: 
Gazeteler, Atatürk'iln cenaze me -

raeimine ait hazırlıklar hakkında mu
fassal mallımat vermekte berdevam -
dırlar. Gazeteler, büyük ölünün Ya -
vuz zırhhsiylc lzmit'e ve oradan An -
kara'ya nakledileceğini yazmaktadır -
lar. Aynı gazeteler, yeni Türkiye'nin 
yarat.ıc.ıaı olan büyük ölünün naşının 
kendısıne layik bir anıt yapılıncıya 
k~dar muva~katen Etnografya müze
sıne defnedılcceği hakkında Anadolu 
ajansının vermiş olduğu haberi neş -
retmektedirler. Gazeteler, Türkiye 
hariciye vekili B. Şükrü Saracoğlu' -
nun yunan başvekili B. Metaksas'a 
göndermiş olduğu telgrafları da ncş -
retmektedirler. 

Athinaika Nea gazetesinin hususi 
muhabiri, telefonla vermiş olduğu üç 
sütunluk bir haberde türk milletinin 
pek derin olan matemini tasvir etmek
tedir. Muhabir, bu matemin bilhassa 
derin lbir aükfıt ve kederle ifade edil
mekte olduğunu bildirmektedir. 

Türk mlllctinin derin kederi 

Ethnoa gazetesinin hususi muhabiri 
B. Dastkaladis de üç sütunluk bir ma
kaleeinde intibaat vıe hissiyatını yaz _ 
maktadır. 

Eatia, Vradini ve Typ0& gazeteleri
nin telefonla almış oldukları haber -
lerdc de aynı tafsilat vardır. Yunan 
gazetelerinin haberleri, türk milleti -
nin hinetmekte olduğu derin keder 
hakkında sarih bir fikir vermektedir. 
Bu gazeteler bilhassa gençliğin teza -
hüratının, Atatürk'ün miraa bıralanıf 
old~ğu ve kendisinin liyakatli halefi 
ve ılk saatlerde mesai arkadaşı olan 
lnönil'nün tatbik ctmeğe devam ede -
ceği prensiplere gençliğin yapmıf ol
duğu sadakat a.ndını tasvir etmekte -
dirler . 

Gazeteler, Balkan memleketleriyle 
Avrupa'nın diğer memleketlerinin ce
naze merasimine i,ıirakleri, ingiliz 
bahriyelilerinin gönderileceği ve sai
rehakkJOda da taieilit vıennektedir -
l«. 

1 Yüksek tahsil 
gen~liği bugün 
toplantı yapıyor 

Anıdın önünde 

and içilecek 
Ankara yUkıek tahsil gençliği, ı.. 

gün, Ulus meydanında ve güvenlik 
abidesinde birer toplantı yaparak. 
milli yaslarını ifade edecek ve kay .. 
bettikleri A ta'larınm izinden ayrıl " 
mıyacaklarına andiçcceklcrdir. 

Bu toplantıya 'Gazi Terbiye Enstitf>. 
sü, HuI<uk Fakültesi, Dil - Tarih, coğ• 
rafya Fakültesi, Sıyasal Bilgiler O" 

kulu, Yüksek Ziraat Enstitüsü FaküL 

telcri, Devlet Tiyatro Operası Okoo 
lu ve Yüksek Kadastr:o okullarının 

bütün dekan, direktör ve talebeleri 

iştirak edeceklerdir. 
Toplantı saat 13 de Halkevi önün -

de başhyacak, buradan adliye sarayı 

yoliylc Ulus meydanına gelinerek 

programa başlanacak. İstiklal marıı 

söylenecek, ant içilecek, söylevler' 

verilecektir. Bundan sonra Güvenlik 

abidesine gidilecektir. 
Yüksek tahsil gençliğinin dün top

lanan idare heyeti vali Nevzat Tan• 
doğan'ı ziyaret ederek programlarını 
izah etmi,lerdir. Bu toplantı Ankara 
radyosu vasıtasiyle bütün yurda ya -
yılaca'ktır. 

Sovyetler Birliği ve 

Japonya arasında 

Tokyo, 15 a.a. - Domei ajansı bil
diriyor: 

"30 japon esirinin serbest bırakıl -
ma.aı üzerine japon makamları, askeri 
sırların muhafazası hakkındaki kanu • 
na mugayir hareket ettiği ve kara su
larına girdiği için Sakalin adasında 
tevkif edilen Vimpcl ismindeki Sov -
yet vapurunu scrıbcst bırakmıya karar 
'fentıigrl« dW. 
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Danimarka gazetelerinde 

Onun büyük eseri 
Tarihte kahramanlıOın çift 
destanı olarak yaşayocaktır 

Kopenhag, 15 a. a. - Danimarka a
jansı bildiriyor: 

Bu sabah çıkan gazetelerin hep11i A· 
tatürk'ün ölümünden bahsetmektedir
ler. 

Jkrlinske Tidende diyor ki: 
"Atatürk, ömrünün en mükemmel 

çağında ve iş başında iken ölmüştür. 
Fakat O'nun hayatındaki eseri, tarih
te kahramanlığın çift destanı olarak 
yaşıyacaktır. Eserini O, bir muharip 
ve bir de devlet adamı olarak meyda
na getirmiştir. Kılıç sayesinde iktidar 
mevkiini kuranların bir çoğundan ta
mamiyle farklı olarak, O, zaferi ka -
%andıktan sonra kılıcını çekmiştir. A
tatürk'ün askerlik eserini iyice anlı • 
yabilmek için Cihan harbından sonra
ki Türkiye'nin vaziyetini hatırlamak 
l~ımdır: İz~lal etmiş bir devlet, in
hizama uğramış bir ordu, bitkin ve ye
ia içinde olan bir millet .... 

tün devletlerin hiç beklemedikleri 
b!r §eyi gerçekleştirmiş ve hasta adam 
dıye anılan Türkiye'den güçlü, ku -
vetl i bir memleket yaratmıştır." 

Börsen gazetesi de, Kemal AtatUrk 
Sevr porselen diktasını kırarak, vata
qını l8yıl içinde yeniden kurmuş ve 
yeni Türkiye'yi yaratmıştır, demekte, 
Mustafa Kemal'in "Askerler ilk he
definiz Akdeniz'dir" emrini ve ondan 
sonra da büyük bir enerji ile cumhu • 
riyet rejimini kurmuş olduğunu ha -
tırlatmaktadır. 

Kristelig Dagblat gazetesi şunlan 
yazmaktadır: 

"Atatürk, Türkiye'yi bir harika gi
bi yaratmış, milleti için hiç bir feda
kirlıktan çekinmemiştir. O, hazırla -
nan her komployu da amansız bir su
rette ezmesini bilmiştir. 

Büyük Sefin cenaze töreninde 

Yabancı devletleri 
temsil edecek heyetler 
İngi/a heyeti 11 Malaya 11 Jretnotiyle 

ve 56 lıiıilik bir bando ile iıtirak ediyor 
( Ba~ı 1. inci sayfada) 

ye ve Bahrıye nazırı, 
2 - Ekselans Brank Adzcmoviç, 

Yugoelavya'nm Ankara Elçisi 
3 - Amiral Dragutin Prica, Yugos -

lavya Kıralı .Fahri Yaveri. 
Heyetin maiyetinde : 
4- Kolonel Yeromoviç, Harbiye ve 

Bahriye Nazuınuı Ka1cmi ma.hıuı 
Müdürü. 

S - Yarbay Deter Tomac, Yugoslav 
A ta,emili teri 

6 - Deniz Önyüzba9ı Nikita Tara'-
novki. · 

b - Kıtaat: 
4 Subay 
4 Yarbay 
80 Nefer 
Heyet, 19 ikincite9rinde latanbul'

da bulunacaktır. Askeri kıtanın muva
salatı bir gün eveldir. 

72 Nefer 
5 Subay 
6 Yarsubay 

Heyet ve kıtaat, fstanbul'a ı8 teşri
nisani'de ıelec.ektir. 

Afgan he yeli : 
ı - Altes mare§al Şah Veli H.ın 

(kıralın amcasıdır) 

2 - Ekselans Sultan Ahmet Han, 
Afganistan'ın Ankara büyük elçisi, 

3 - İslim Bey Han, Paria sefareti 
müsteprı, 

Heyet, 18 teşrinisanide sabah treni 
ile lstanbul'a gelecektir. 

İran heyeti : 
a - Heyet: 

Katafalk'ın önünde 
Altı yüksek rütbeli 

subay kıhçlar1nı çekere 
nöbet bekliyecekler 

( Başı 1. incı' sayfada ) 
Saat 14 ten itibaren halk geçmiye 

başlıyacaktır. Perıembe ve cuma gün
leri saat 10 dan itibaren gece yarısına 
kadar bu tazim geçiti mekteplere ve 
halka inhisar ettirilecektir. 

Bugün ordu müfettişi Fahrettin Al-
tay'la İstanbul kumandanı ve diğer 
generaller Dolmabahçe sarayına gide
rek tazim geçidi ve cenaze merasimi 
hazırlıklariyle meşgul olmuılardır. 

Sarayda açılmış bulunan hususi 
deftere, şimdiye kadar yüz.lerce imza 
atılmıttır. Bugün de birçok kimıteler 
Dolmabahçe'ye giderek defteri mahıu
sa imza koymuşlardır. 

İstanbul ve Ankata'da yapılacak o
lan cenaze merasimini takip etmek ü
zere yabancı memleket gazetecilerin
den mürekkep büyük bir kafile bugün 

A-lat.em marşları ve 
giyilecek elbiseler 

Gerek lstanbul'da gerekıe AfJ 
da yürüyüş esnasında cenaze 
refakat edecek olan bandolar 
vebe ile Şopen'in ve Betboven'iO 
tem marşlarını çalacaklardır. 
lar tarafından verilecek fasılalar 
nasında trampetaları slikiıt içe 
de yürüyüş takip edecektir. 

Beıinci dereceye kadar dahill • 
fat olup merasime ittirak edece 
vattan mülki erkan silindir 
frak, (siyah yelek beyaz kıra.at) 
askert erkan bliyUk üniforma 
cekler ve istiklal madalyası ta 
lardır. Elçiler ve maiyetleri 
üniforma giyeceklerdir. Uniforıll' 
miyen sefirler frak giyeceklerdi' 

Vilayetlerden heyetler ge Mu:Kıffer bir harp, §erefli 
bir sulh 

"Kıhc kullanankol ancak hakimiyet 
asasını elinde tutmağa liyakat ke&be
der" dövizi bozdcurdun şıarr olmuş -
tur." 

İngiliz heyeti : 
1 - Ekselans Halil Fahimi, İran 

9ehrimize gelmişlerdir. Yarınki mera
simi gazetecilerin güzelce takip ede
bilmelerini temin için her türlij ted ba~ladı 

Buna rağmen Atatürk, kartııına çı
brılmı9 olan bütün orduları ezdikten 
ıonra, Lozan'da ıg23 haziranında mağ
lulara milli Tiirkiye devletini dikte 
etmiştir. Atatürk, hudutlarını çizmiş 
olduğu Türkiyc'nin O'na, öncekinden 
daha biiyük vazifeler yükliyeceğini 
müdrikti. O, arkasında garpldatmış 
bir modem devlet bırakmıştır. 
Şapka giymek, arap harflerini atıp 

bizzat hocalığını yaptığı yeni tUrk 
harflerini kabul etmek, gibi tamamiy
le zevahirden sanılan yenilikler türk
lerde ezelden beri mevcut olan muha
rip ruhu bugün d e yaşamakta olmc...u
na rağmen, kurulan yeni devlet sufü 
politikasının en sağlam mesnedi ol -
muştur. 

Atatürk, Montrö ve Hatay meselele
rini halletmiş, memleket içinde ener -
jik bir ıurette islahat yapmış, endüst
ri ve demiryolları kurmuştur." 

Şahsi)·eı ve kabiliyetin 
d~v gibi tınısati 

National 'J.'iuence ga.zetesı diyor ki: 
" Atatürk, şahsiyet ve kabiliyetıi.n 

dev gibi bır timsali idi. O, yirminci as
rın en muazzam vakıasını yaratan a -
damdır. Filhakika vücuda getirmiş ol
duğu eser, yarı şarklı olan ve halife
nin şahsiyle, dini yegine kuvet olarak 
tanıyan bir milleti modern, layik ve 
milli bir devlet haline _getirmeaidir. 
Hakikatte, ,arkın ruhuna kök aalmı9 
sembollerin atıİmasını ve yeni bir ha
yat için radikal bir değif111eyi ifade e
diyordu. 

Atatürk'ün dıı politikası, tarihte, 
bir imtisal nümunesi olarak kalacak -
tır. Dostca anlaşmalarla harici borç · 
lar meselesini düzeltmi9, boğazları 
tekrar tahkim etmif, kan dökmeden 
!-Iatay davasını halletmittir. 

Bir çok nslihat arasında iKiye yeni 
bir hayat standardı temin et!lli9 olan 

Bir harika gibi Atatürk, arka.ında, manen ve madde-

a- Heyet: 
1 ~ Maretal Lord Birdwood 
2 - Yarbay 

0

Whiteford 
b- Kıtaat: 
l - Amiral Sir 'nudley Powıd, 

Akdeniz Filos,u Kumandanı 
2 - Deniz mülazımı Duff 
3 - 12 Subay, 120 deniz eri, 60 silah 

endu, 56 kitili.k bando muzika 
Heyet, 18 ikincitetrinde İstanbul' -

da olacaktır. Amiral Pound, Malaya 
Dretnotiyle aynı tarihte sabah saat 8 
de İstanbul'a gelecektir. 

Yunan heyeti : 
a - Heyet: 

1 - EklelArw General Metabaa, 
Bafvokil. 

2 - General Dcmeıtichaa, saray aa
kert komutanı, 

3 - General Papadimaa, Harbiye 
Nezareti mülte§an. 

Social dcmokraten gazıctesi yazdığı ten kendi izi üzerinde yürüyebilecek 
bir yazıda diyor ki: kudrette techiz edilmiı bir Türkiye 

14 Tüı:'kiye'nin Şefi Atatürk bil- bırakmııtır. · 4 - Ekaelana R. Rapbael, Yuııaru.. 
.tanm Ankara elclaL 

Ankara büyük elçisi, 
2 - Orgeneral Nakhdjevan, 
3 - Korgeneral Koupal 
4 - Albay Arfaa 
b - Kıtaat: 
1 binbaşı, 
2 Yüzbaşı, 

52 nefer 
Heyet, Ankara'ya' ı 1 teşrinisani sa

bahı gelecektir. Kıtaat, ·17. 11. 938 saat 
18 de Telköçek'ten hareket edecek o • 
lan Toros ekspresiyle gelecektir. 

Sovyel heyeti : 

1 - Bay Potemkin, hariciye halk 
komiser muavini, 

2 - Amiral Yuınatef, Karadeniz fi
losu kumandanı, 

3 - Bay Terentiev, sovyet Ankara 
büyük elüiıi, 

Heyet, bir ıovyet destroyeri ile 17 
teıriniaani sabahı İstanbul'a gelmiş o
lacaktır. 

Mısu heyeti : 

1 - Ekselina Müfit Ga.zaerli, Mı-

birler alınmış bulunmaktadır. 

lsıanbul - Ankara yolunda 
)'apılacak merasinı 

Parti Genel Sekreteri İstanbul, 
Kocaeli, Bilecik, Eskişehir, Ankara 
gibi güzergah vilayetlerine bir tamim 
göndererek cenaze töreninin yürüyU· 
şünü geciktirecek her türlü hareketten 
tevakki olunmasının tamimini Parti 
teşkilatına bildirıni§, yol üstünde hiç 
bir ıuretle söz söylenmemesini, nutuk 
verilmemesini iıtemiıtir. Aynı tamime 
göre merasimde ıiyahlt hiç blr işaret 
kullanılmıyacaktu. Güzergahta hazır
lanan çelenkler, buketler tabutun bu
lunduğu vagonun dışında ve önünde 
yere konulacaktır. 

Cenazeyi taşıyan tren Ankara is
tasyonuna pazar günü saat 10 da gel
rniı olacaktır. Rciıicümhur, Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Marepl, lcra Ve
killeri Heyeti ve saylavlar tarafından 
merasimle karıılanacaktır. Bu karııla
ma törenine bir piyade taburu da itti· 
rik ~ecektir. 

İstanbul, ıs (Telefonla) - A 
da yapılacak cenaze törenine i 
etmek üzere vilayetlerden he 
gelmeğe başlamıştır. Bugün 'I{rr 
eli ve Edirne vilayetlerinin bel 
heyetleri geldiler ve doğruca 
ra'ya hareket ettiler. 

Maıem pulları 
Poıta, Telgraf ve Telefon V 

Müdürlüğü büyük Şef Atatürk' 
lilrnleri dolayısiyle bir ımteın 
çıkarmağa karar vermiştir. P 
üzerinde Atatürk'ün siyah çe 
içinde resimleri ve resmin üı 
de büyük Önderin doğum ve ölDı' 
rihleri bulunacaktır. Bu mateııı 
larının kaç kıymette ve kaç seri 
rzlacağı henüz teabit olunmanul 

Fransa' dan gelen muaz 
çelenk 

İstanbul, ıs (Telefonla) -
Reisicümhuru namına Atatürk' 
nazesine mahsus olmak üzere P 
yaptırılan metalik ve yaldızlı 
azzam bir çelenk bugün ht 
getirilmiı ve fransız konsolos 

111111111111111111111111 

lefonya. gazetelerinde 

As1rlar1 aşan 

5 - Bay Androulla, BqvSllet Ye 

Hariciye Nazın huausi .kalem müdürü, 
6 - Bay Syndica, Yunanistan An

kara scf ar et. müateprı. 

Tabut vagondan indirilirken, ihti
ram kıtaama refakat eden bando tara
fından Şopen'in matem maqı çalma-

... c ,&..,ekatp -alcla.i.==~....,..,,.__ -------~"'• ~ .. ._. ... • ..,...._ --r -- -
2 - Bay Am in F uat, tikreş daimi esnasında ıoı pare top atılacaktır. 

ne gönderilmiıtir. 
o -.:..6--- ,, JI 

adam 
Atatürk' ün 

deOil, 
eseri bir tekômül 
bir sıçrayışti r 

Riga, ıs a .a. - Letonya Ajansı bil
diriyör: 

Atatürk'ün ölümü münasebetiyl~ 
cümhurreısi Ulmanis Büyük Mıllet 
Meclisi Başkanı B. Renda'ya telgraf -
la taziyelerini bildirmiş dış bakanı B . 
Mu.nters Türkiye dış bakanlığına ta • 
ıı:iyet telgrafı göndermiştir. 

BUyilk ıı>et'ın ölümü dolayısiyle bil -
tlin gazeteler sıittınlar dol\ısu maka • 
leler neşretnıektedırler. 

Yarı reamı Bı:ıva Zeme gazetesi, bii· 
tün bır sahıteyi Atatürk'e tahsıı et • 
miştir. "Asırları a,an Adam" oaşııg ı 
altın~a !iıkan bu uı:un yazı<ia, oeıuıı
yor ki : 

"Latvijas Koreiviıleta., adındaki or
du gazetesi de Atatürk'ün resmini ba
sarak, hakkında uzun yazılar yaz -
maktadır. 

Yurtta matem 
devam ediyor 

Kars'fa : 

7 - Deniz albayı Joannudis, yunan 
öeniz ataşesi. 

• 8 - Yarbay Zumbulakia, ataşemili· 
ter. 

g - Yarbay Nobeliı, General Me
taksu'ın yaveri, 

10 - Yüzbqı Korokas, General 
Metakaaa'm yavrci, 

ıı - Bay Tendia, Ankara elçiliği 
katibi. 

12 · - Bay KAvalyeratôe, yunan ha
riciye nezaretinde atqe. 

b- Kıtaat: 
ıoo Nefer 

4 Subay 
Heyet ve kıtaat lstanbul'a trenle 

ayın 19 unda gelecektir. 

Romanya . . heyeli : 
a - Heyet: 
1 - General Paul Teoderesco, Ha

va ve Harbiye Nuırı, 
2 - General Motaş, ordu umumi 

müfettişi, 

3 - General Traian Grigoresco, 
4 - Ekselans Telemaque, Roman

ya Ankara elçisi. 
S - Bay Elliad Romanya sefaret 

müsteıarı, 

6 - Yarbay T. Teodoresco, ataşe
militcr. 

b - Kıtaat: 
60 Nefer 

maslahatgüzarı, Toplar aıılaaık 
Heyet, ıs teıriniaani sabahı İstan- öğrendiğimize göre, pazartesi günü 

bul'da bulunacaktır. cenaze töreni yapılırken, törenin baş-

İrak heyeti : 

ı - Ekselans Naci Şevket, Irak An-
kara büyük elçisi, 

2 - Ekselans Abdullih Dumlucu 
3 - İsmail Namık, 
4 - Yarbay Salihattin Sabbag 
Heyet, ıg teşrinisani sabahı Anka· 

raya gelecektir. 

f rans11 heyeti : 
Heyet: 
1 - B. Albert Sarraut, Dahiliye Na

zın, Franaanın .sa.bık Ankara büyük 
elçisi, 

2 - Geoeral Georgeı, 
3 - Amiral Laborde 
Heyetin muvasalat tarihi henüz ma

lum değildir. Bilihare bildiriLecektir. 

Alman heyeti : 
ı - Baron von Neurath, 
2 - Korgeneral List, 
3 - Yarbay von Rost, 
Heyetin ne zaman geleceği bilahare 

bildirilecektir. 

Arnavutluk heyeti : 
ı - Ekselans Faik Shatkou, Adliye 

langıcından, sonuna kadar her beı 
dakikada bir top atılacaktır. 

Gerek tstanbul'da gerek Ankara'da 
cenaze merasiminin muhtelif safhala
rı, röportaj ıeklinde radyo vaaıtaaiyle 
verilecektir. 

Cenazenin mahalli mahıuıuna vazı
nı müteakip imdat sireni Uç dakika 
sükut vakfesini ihbar edecek ve bü
tün Türkiye' de 3 dakika ıükfltla tl • 
zim vakfesi ifa olunacaktır. Bu vakfe 
ıireni bulunan yerlerde ıiren ile te • 
min edilecektir. ' 

İtalyan heyeti : 

ı - Ekselans Baron Pempeo Aloizi 
2 - General Currio Barbazetti. 
3 - Amiral Alberto Laia. 

Heyet, ı 9 teşrinisani sabahı tren • 
le lstarııbul'a gelecektir. 

Diler devlefler 
Memleketlerini Ankara'daki elçileri 

vasıtaaiyle temıil ettiren 

memleketler 

JAPONYA: 

Atatürk anuına çelenk 
koydular 

Şehrimizdeki &<>vyet kolonisi, -Al 
ıaat 10 da toplu olarak Ulus:Me,...-_ 
nında Atatürk Anıtına giderek 

1 rinde "Ankara'daki Sovyet go 
!erinden Atatürk'e" ibaresi yazı bit 
lenk koymuş ve Büyük Şef'in ııa_.ııı 
sım tazizen iki dakika ıükUt: ısıı-:. 
faza edilmiıtir. 
Şehrimizdeki Macar 

diln Atatürk anıdına ıehri · 
macarların sevgisini ifade eden . 
güzel bir çelenk koymuılar ve lf:> 
nin önünde huşu ile iki dakika • 
ederek dağılmıılardır. 

lstanbul 
meclisinde 
İstanbul, ıs (Telefonla) - Ş 

meclisinin bugünkü toplantısında ~ ( 
iıicümhur İsmet İnöni.i'ne, BU~ 
Millet Meclisi Reisine ve Ba§'VC 
çekilen taziyet ve tebrik telgrafl 
gelen cevaplar okunmuştur. 

Bundan sonra meclis baları re 
ğe müşterek imzalı ıu takriri ve 
lerdir: 

"Göz bebeğimiz Atatürk'üııı 
çok ıevdiği İstanbul'umuzun sin 
de gözlerini ebediyete kapamıı o 
sından mübarek nişmı ebediyen -ı~u 
faza edecek olan anıtta İstanbul'ull 
topu.ğının bulunması ricasının 

"Atatürk, zamanımızdaki devlet a -
damlarınuı en ·buyu~u ve modern şct
liık prensibının en Clıkkate ,ayan mu • 
messıli idı. O, tasvirıne bile ımkan ol
mıyan bır inkılapıa, mhlct ve devlet 
hayatında kuvet,h durend19 oır taJııı
yet yaratılabikceğinı ıabat etmııtır. 
O, Avrupa' dan ayrı kalmıt olan .ı. ur _ 
kiye'yi, Avrupa medenıyct sevıyesınc 
yükaeltmış ve ona modern bir devlet 
tekli vermıştir. Bunların hePfii o ka . 
dar kısa bir zamanda olmuştur ki, bu
nu, evolüsyondan ziyade sıçrayıı di • 
ye ifade etmek daha doğrudur . ., 

~rs, 15 a. a. - Atatürk'ün elim zi
yaından dolayı ilimizde iki gündür 
büyük bir teeSBÜr hüküm sürmekte -
dir. Ankara radyosunun neşriyatını 
belediye hoparlörü altınaa çantası e
linde mektep çocuklarından ak sakal
lılara kadar bütün ~al1: saatlerce kan 
1ğlıyar .. k beklemişler, büyük millet 
meclisinin celsesini takibetmişlerdir. 
Abdülhalik Renda'nın nutku üzerine 
sokakları dolduran büyük yurtdaşlar 
beı dakika ıukfıt ile acı hıçkırıklarla 
büyük hatıra}"ı takdis etmi9lerdir. 

1 veya birkaç subay Nazın, 

Ekselans Taketomi, Büyük Elçi 

POLONYA: yük Millet Meclisinin tasdikine 

istikbal. için en emin temel 
Memleketın en yuksek tıraJlı gaze

tesi olan jaunakas Zınas, •·Ankara'nın 
Büyük Kurucusu" başlığı altında Ata -
türk'ün biografyasını neşretmektedır. 
Büyük Ölünün fotografını matem çer
çevesi içinde neıreden Rits, Atatürk'
ün eserinin ebedilefroiş olduğunu ka -
yıt ve bırakmıı olduğu şeylerin, Tür
kiye cümhuriyetine her devirde mil
lete, gittikçe daha güzel ve daha me
sut bir istilQbalin kurulmasına imkan 
verecek olan en emin bir temel ola -
cağına işaret etmektedir. Rita, bun -
dan başka, Türkiye'de son on beş yı\ 
içinde yapılan ilerilikleri izah ve te -
barüz etirmekte, Atatürk'iln eseri o.
lan gençlik terbiyesine i~ret edere~, 
yeni cümhuriyette, gençlıge ~ahayyul 
edilmesine imkan olmıyan bır hayat 
bahşedildiğini yazmaktadır. 

. 
Büyük Millet Meclisince lamet tn-

önü'nün ittifakla cumhurreiıliğlne se
ılmeaıni duyan halk, büyük ve 1 • . ·:et

li bir itminan içinde milletin yüksek 
rauesini alkı,lamııtır. 

Vilayetin bUtUn müesseselerinden 
.>ilyUk millet me :liai r-eisine hüküme
te, parti genel sekreterliğin~ taziyet 
telgarfları çekilnıiıtir. 

Afyon'da : -----
Afyon, 15 a. L- Halk arasında, A

tatürk'ün ilk kurtardı&ı ve kati zaferi 
hazırladığı şehir olan Afyon'a defne. 
dilmesi arzu edilmektedir. Teessür ve 
matem derindir. Herkesin çehresinde 
Atatürk'ün ziyaından mütevellit hU • 
zilh ve İsmet lnönü'ne bağlılık hlaleri 
okunuyor. Reisicumhur intihabatının 
neticesi, İnönü'nü çok seven Afyon 
halkını fevkalade memnun etmiştir. 

Heyet ve kıtaat, 19 teşrinisanide ls
tanbul'a gelecektir. 

Bulgar heyeti : 

a • Heyet: 
ı - General Panof, Saray Nazın, 
2 - General Daakalof, 
3 - General Bukachi. 
b - Kıtaat: 

Marıfta : 

Maraı, ısa. a. - Ulu Şef AtatUrk'
iln vefatı radyo ile haber alındığı gün
denberi memleketimiz hali derin bir 
acı iÇindcdir. Herkesin gözü yaşlı, 
herkesin kalbi acıklıdıdır. Bütiin de -
vairde bayraklar yarıya inmiı bir hal
de her gi1n &adıdır. 

Villyet gazetesi bu hafta Atatürk 
hakkında yazıtmr, yazılar w onun ha
tıraları ile dolu olarak çıkacaktır. 

2 - Bay Kortcha, Ekselans Sokolonicki, Büyük Elçi 

3 - Bay Djavid Lc&kovikou, ÇEKOSLOV AKYA : 
4 - Asaf Djadjouli, Arnavutluk An- Ekaelanı Robert Feitcher, Elçi 

kara elçisi. 
Heyetin muvasalat tarihi bilihare HOLLANDA : 

bildirilecektir. Ekselans Christian Wisser, Elçi . 

Macar heyeti : 
1 - Ekaelana Zoltan Mariasay de 

Batizfalva, macar Ankara sefiri, 
2 - Tuğgeneral Euıene Buazkay. 
3 - Albay Emerich Nemeth, . 
4 - Albay Alexandr Magyarouy. 
Heyet, ı 9 tefrini,aandde İstanbul'a 

gelecektir. 

Milletler Cemiyeti heyeti : 

ı - Valterı, Milletler Cemiyeti ka
tibi umumi muavini. 

2 - Bay Agnidiı, direktör 
3 - Bay Tevfik Erim, !Ube izası 

• Heyetin lıtanbul'a muvaaalat tari • 
hl billhara bildirilecektir • 

İSVEÇ: 

Ekaelanı Baron Eric Gyllıenatierna 

FİNLANDİYA : 
Elçı 

Ekselans Onni Talas, Elçi "Buda

peşte'de mukim,. 
SURİYE: 

Emir Adil Aslan, MilmeHil 

İSPANYA: 
Bay Begonay Canderon, Maslatgü • 

zar 

DANİMARKA: 
Bay Fensmark, Maslahatgüzar. 

LETONYA: 
Bay Kocona, İıtanbul Bqkonaoloau 

(a.a.) 

na mcclisın karar vermesini ar• 
teklif ederiz.,, 

Teklif ittifakla kabul edilmiıtit· 
Şehir meclisinin Atatürk'ün e. 

makamlarına teşyi merasiminde b~ 
ci reis vekili Necip Serdengeçtı 
temsiline karar verilmiştir. 

Fransa'yı B. Sarraut 

temsil edecek 
Pari&, ıs a. a. - B. Sarruat, hii~ 

··r met tarafından reisicumhur AtatıJ 
ün cenaze merasiminde buunacak 0 

fransız heyetinin reisliğine tayin ' 
dilmittir. 

Senelerce Ankara' da sefir oıar, 
bulunmu' olan B. Sarruat, TürkiY;iı: 
nin sadık bir doıtu addedilmekte 
Mumaileyhin fransız heyetinin riya ke 
setine tayin edilmesi, Fransa.hil.kuıı;::ild< 
tinin Türkiye cumhuriyetinın ılk ısı• 
isine yapılacak ıon tebcil har~k~ 'ft 

,ne derecede ehemiyet vermek ıst 
olduiunu &öatrmektedir. 



18- 11 - 1938 

- İcra Ye iflas dairelerinin yeniden 
tanzim Ye tensiklne dair tetkikler 

İflôs yohyle takip ve 
iflôsın tasfiyesi 

55. Madde: 206. 2 inci sıra. 
.~ Bu hüküm. ancak doktorlara teal-

rıP_JWt etmektedır. 

ala1' ~in~enaleyh ~a~arların alacakla
ınii"ı ımtıyazlı .de~ıldı~. Bu ise hakkani
'irı -'ete mugayırdır. Hıç olmazsa m 
saalıaytarları kendilerine müracaa~:~ 
lar .tenlerin mali vaziyeti ne olursa ol
eritllUn bak1?:11 ve t~davilerini esirgeme
i nekle mukelleftır. Bu sebepten dola-
11 .JJ 206 ıncı maddenin 3 üne·· 
i tef·. bo ı .1 . u sırasına 

;_"'e rç arı ı e aılesi efradının teda-
elt~ ve bakım masrafları) cu·· 1 • d .. m esın en 
t' ıonra ve baytarların alacakla " .b 

) L - • • d • rı 1 a
t .._ının ercı suretiyle imtiyazlı ha -
glf.arlarm alacaklarına teşm·ı Yk 

kaJ.cabedecektir. 1 etme 

bil~ SEKIZtNct RAP 
l/Uisın tas/iyesi 

, 56. Madde: 217. 
Masaya ait hiç b" 

için iflas dairesi ~";fl b~tunma?!ğ~ 
~lan ederse ala ki 1 yenın tadılını 

• ca ı ar · · · ·'''iflfisa mUteall"k .. 30 gün ıçınde 
ti'-. . • • • ~ • usulıın tatbik edil-
t·:pıe~ını ıstıycbılırler. Bu müdd .. 
yCV'besız çok uzundur. Bunu :t ş~p
)tl,,dirmek muvaf k 10 gune ın-
edifbukukunda 23~ olacaktır. (İsviçre 
rı)J&ibi.) uncu maddede olduğu 

57. Madde: 217 a b 
Kanun redd d"l ' . . • 

fı• • . e ı en bır mırasm tas-
yesının tad·1· h . 

;tlh 1 1 alınde malların ve 
fmes a;sa. g.ayri menkullerin ne olacağı 
~l~ esın~ halletmiyor. Bu takdirde 
r.bi- ara kıı_n sahip olacaktır? Hükmi 

ıj,11_ r şahsın ıflasının takibi halinde ay
~. m~ele ortaya çıkar. Aşağıdaki 

~ukmu vazetmek suretiyle bu noksa
r ,nı kapatmak muvafık olur. 
~ ;:tadde: 217 a. (Yeni mad~e).. . _ 
~ d . Reddolunan mirasın tasfıyesı ıflas 

aıresi tarafından icra kanununun 
2.17 inci maddesi mucibince tatil cdi
lırsc, tnirascılar terekeye dahil gayri 
ltlenkuUerin kendi lehlerine veya ara
larından bazıları lehine devrini isti
}'cbiJirler. Şu kadar ki bunların gayri 
lrlenkullerle temin edilen borçlarla 
iflasın karşılıksız masraflarının ö
denmesinde phsın meaul olduklarını 
~yan etmeleri prttır. Vaıislercfen 

iç birisi bu hakkı kullanmazsa, bu 
.1r alacaklzlaı: taraü:ıı.dan istimal b. 
ilebilir. 
"'İcabında, Uçüncü bir şahısla da ak

~dilcbilecek bu kabil bir mukavele 
bulunmaz ve Maliye vekaleti tarafın
dan verilen muhtelif talimatlar mev
ut olmazsa, mevcudunu (gayri men

kuller ve saire) teşkil eden bütün 
c-;:allar masraflar indirildikten sonra 
1'~ tnalları takyit eden külfetlerle bir

Y' 1 te Devlete intikal edecektir, bu
• nunla beraber Devlet şahsi borçtan 

r nıesuı olmaz." 

Ma~de: 217 b. (Yeni madde) 
lialı iflasta anonim bir şirket ile 

lkooperatif bir şirket veya bir birlik 
~;na~sı rehin hakları veya hapis hak
~ arıylc takyit edilmiş şeyleri ihtiva 
· ~er ve 217 inci maddenin tatbiki nc

ı~c.si tasfiye tadil edilirse, alacağı 
{;. ın}e temin edilmiş alacaklı gene 

•1as kararına salahiyettar icra dairc
ıınden rehnin mevzuunu teşkil eden 
ICyl~r. hakkında tasfiyenin devam et-
lnesını istiycbilir." 

58. Madde: 218. 
f d 2~8. inci maddenin 3 üncü fıkrasın

a ılı:ı Fransızca metinde tabı hatası 
~evcuttur. ("Dans la liquidation or
• ~naire" "Adi tasfiyede") yerine 

( da.ns la liquidation somrnaires:' : 
""hasıt tasfiyede" okumak lazımgelır. 

J 59. Madde: 223. 
Alacaklılar toplantısı, hemen he

nıen bUtün hallerde iflas dairesinin 
nıurakabesine tabi bir iflas dairesi 
tC§kiJ eder. Bununla beraber, iflas d~
iresinin laz,mgclen salahiyetleri haız 
0~rnaması dolayısoyle bu murakabe te
•ırıizdir. Alelekser hakiki alacaklı
lar, ekseriyeti teşkil eden muvazaalı 

1aıacaklılar sebebiyle haklarını • kay: 
bcderler. lcra dairesine salahıyeth 
lncrci nezdinde şilcliyette bulunmak 

/hakkını vermek ve bilhassa a}a~a~~a-
4'rrn tahkiki ve iflas derecelerının !-1~

retlerinin tcsbiti hususunda ke~dısı· 
ne nafiz bir reyi temin etmek ıcabe
deccktir. İflas derecesinin m~rafları 
pek yüksektir. Bu ise birçok: şıkayet

"leri mucip olmaktadır. 
r- B .d ek için 223 u mahzurları gı erm . . 

Uncü maddenin iflfis ~ ıdaresının sa~~: 
hiyetini tahdit etmeg~ ~atuf ~~cek
kümle itmam edilmesı laznnge 

tir· d • 
(
.y • b d) ••Bu halde ifUis aıre-

enı en . 
• "felerle mUkclleftır: 

eı gu vazı 
AJ khlar toplantısının karar· 

• 1) aca . .• . d t tk.k 
1 kartı yedı gun ıçın e e ı 

'• arına 
11Jerciine müracaat, 

l) Alacaklılann menfaatine uy
, cun görmediği blitiı~ tedb~rler~ muh~

lefet etmez ve iflas ıdaresınc ıdarenın 
• inhiraf edemiyeceği direktifler ver -

mek, 
3) Dava ikamesi, uzlaşma veya ha· 

kem mukavelesi akdi hususunda iflas 
• idaresine mezuniyet vermek, 

4) idarece kabul edilen alacakları 
ve istihkak iddialarını tanımamak, 

5) 1flas idarecilerinin ücretleri ile 
masrafları da dahil olmak üzere, hesap 
pu:>ulalarıru tasdik etmek 

60. Madde: 228, 1 inci fıkra. 
" (İflas idaresi kararlaştırır) cüm

lesi (iflis dairesinin rizasiylc .. ) ibare
siyle tamamlanacaktır" (223 üncü 
maddenin 4 üncü bendi). 

61. Madde: 232. 
İkinci cümle aşağıdaki ibare ile 

tebdil edilecektir: 
" Sıra cetveli ancak iflas dairesin

ce tasvip edildiği takdirde muteberdir" 
(223 üncü maddenin 4 üncü bendi) 

DOKUZUNCU BAP 
ihtiyati haciz 

62. Madde : 257 ve müteakip mad
deler. 

Dokuzuncu babın başlığında ve 
257 inci ve milteakip maddeler· 
de kullanılan ihtiyat haciz - es -
aisic conservatoir tabiri doğru değil • 
dir İsviçre kanununun fransızca met
nine tevafuk etmesi için bu tabirin ye
rine "mlinazaalı malın yedi emine "tev
dii = Le &Cquestee" ibaresinin konul· 
ması icabcdecektir. 

63. Madde: 258 2 inci fıkra. 
Urfa barosu raporunda 2 inci fık

ranın ilgasını teklif etmektedir; Bu 
fıkraya göre malın yedi eminde hrfzı -
na karar veren mahkeme iki tarafı din
leyip dinlememekte serbesttir. Çünkü 
bu suretle hareket edilmezse borçlu 
malın yedi emine tevdii keyfiyetinden 
haberdar edilmiş olur. V c bu ise ken
disine mallarını kaçırmak fırsatını ve
rir. Bununla beraber, kaydetmek la -
zımgelir ki hakim iki tarafı dinlemek 
mecburiyetinde değildir, ve ahvali göz 
önüne alarak takdir saUihiyetini haiz -
dir. Binaenaleyh teklif muhik sebeple
re istinat etmemektedir. 

(Sonu var) 

Kimyager aranıyor 
Mühlm 'titr müessesenın §arki 

Anadolu' da §İmendif er güzerga
hında bulunan §Ubeai İçin, ma
den ve saire tahlillerini yapabi -
lecek, muktedir bir kimyager a
ranıyor. Bu vazifeye talip olan
lar muhtasar tercemei hallerini 
ve istedikleri ücret miktarını 
gösterir bir mektupla (Ankara 
Posta Kutusu 498) adresine mü-
racaat etmelidir. 8624 

1 
...... '.''.' ....... ' ''''' ''' ''' '' ''' ····:::::::: ::::ı Vilôyetler 

......................................... 
Şose tamiri 

Çanakkale Encümeni Daimiain -

den : . . 
ı _ Eksiltmeye konulan ış: Gelıbo-

lu _Keşan yolunun 12+00o-48+040 
kilometreleri arasında Uç parçad~n 
müteşekkil ve 7349 .m~tre tu!ünde şo: 
se tamiratı esasiyesıdır. Keşıf bedelı 
Z0069 lira 6 kuruştur . 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: • 

A _ Eksiltme şartnamesı 
B _ Mukavele projesi 
c . Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, 
D • Tesviyei turabiye, şose ve kar

gir inşaata ait fenni şartname, 
E - Hususi şartname 
F . Keşif cetveli metraj cetveli fiat 

bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 21.11.1938 tarihine milsa· 
dif pazartesi günü saat 15 de Vilayet 
makamında toplanacak daimi encij. 
mende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilcrin 1505 lira 18 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü
nünden 8 gün evetine kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye vesikasını ibraz etmeleri 
ve 938 yılına ait ticaret odası vesikası
nı ibraz etmeleri lazımdır. 

6 - İnşaat müddeti mukavele tari
hinden itibaren on aydır. 

7 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat evcline 
kadar makbuz mukabilinde daimi en
cümene verilme i lizımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 14 de kadar gelmiş olmaları lazım
dır. Postada olan gecikmeler kabul ~ 
dilmez. (8034-4641) 8231 

ULUS 

Şose yaptırılacak 
ÇAnakkale Encümeni Da.imi&in -

den : 
1-Eksiltmeye konulan iş: Gelibo

lu - Eceabat yolunun 0000 - 4232 
kilometreleri arasında 4209 metre tu
lünnde şose inşaatı keşif bedeli 12586 
lira 68 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şartna

mesi, 
D - Tesviyei turabiye, şose ve kAr

gir inşaata dair fenni şartname, 
E - Hususi şartruıme 
F - Keşif cetveli metraj cetveli fiat 

bordrosu 
G - Malzeme grafiği 
tstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı Çanakkale Nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 21.11.1938 tarihine müsa
dif pazartesi glinil saat 15 de Vilayrt 
makamında toplanacak daimi encü
mende yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 944 liralık muvakkat tcmi
na vermeleri ve ihale gününden niha
yet 8 gün evetine kadar vilayet maka
mına müracaatla alacakları ehliyeti 
fenniye vesikasını ibraz etmeleri ve 
938 yılına ait ticaret odası vesikasını 
ibraz etmeleri lflzımdır. 

6 - İnşaat müddeti mukavele tari
hinden itibaren on aydır. 

7 - Teklif mektuplarının yukarıda 
yazılı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde daimi er.
cUmene verilmesi lfizrmdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet sa
at 14 de kadar gelmiş olmaları Uizım
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. (8035-4642) 8232 

Memur evi yaptırılacak 
Kay&eri Tayyare Fabrikası Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Kayseri Tayyare Fabrikasına 

birinci keşif, proje ve şartnamesi da
hilinde kapalı zarf usulü ile betonar· 
me iki çift memur evi yaptırılacak -

nat vermeıi ve apğıdald vesikaları 
haiz olup göstermesi lazımdır. 

İhaleden en az 8 gün evci Tunceli 
vilayetine müracaat ederek bu işe gi
rebilmeleri için ehliyet vesikası ,tica
ret ve sanayi odasından alınmış sicil 
vesikası. 

6 - Teklifler yukarıda 3 üncü mad· 
dede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Tunceli Nafıa dairesindeki ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. ( 4690) 8362 

Kalörif er tesisah ve saire inıaah 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 
1-Kapalı zarf usuliyle ekslltmeye 

çıkarıldığı halde talip .ı:uhur etmiyen 
ve bedeli keşfi 16473 lira 55 kuruş bu
iuruın Trakya umumi müfettişlik dai
res•nin buharlı kalörifer tesisatı iJe 
binada yapılacak bazı tadilat ve inşaat 
işleri tekrar 20 gün müc!detle eksilt· 
~eye çıkarılmıştır. 

2 - Eksiltme şartnamesi mukavele 
projesi hususi ve fenni şartname ke
şif evrakı ve projeler Ankara'da yapı 
işleri umum müdürlüğünde Edirnede 
nafıa müdürlüğünde grülebilir. 

3 - Bu işin ihalesi 22 ikinci teşrin 
salı günü saat 15 te Edirne nafıa mü
dürlüğü odasındaki komisyonda yapı
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için 1236 Ii· 
ralık teminat vermek ve aşağıdaki ve
saiki haiz bulunmak Hizımdır. 

A - 938 ıenesine ait ticaret odası ka
ğıdı. 

B. İsteklilerin 17 ikinci teşrin tari
hine kadar kalörifer işleri yaptığına 
dair vesika ve diğer kağıtlarını Edir
ne vilayetine göndererek bu i~e gir
mek için alacakları ehliyet vesikası 
2490 sayılı kanuna gl>re hazırlanmış 

teklif mektuplarının mezkur günde 
saat 14 e kadar komisyon başkanlığı· 
na verilmesi veya gönderilmesi lazım 
dır. Postada gecikmiş mektuplar kıı 
bul edilmez. (8152-4697) 8366 

Matbacılara 
tır. Eksiltme günü 28 ikinci teşrin 938 İstanbul Orman Baımüdürlüğün -
pazartesi günü saat (14) de Fabrika- den : 
da satın alma komisyonunda yapıla - 1 - Orman umum müdürlüğü hesa-
caktır. hına malzemesi İstanbul Orınan çe-

Bu iki evin inşaatı için 31.008.- virge müdürlüiü tarafından verilmek 
(otuz bir bin sekiz) lira 90 (Doksan) şartiyle nUmune ve şartnamesi veçhi
kuruş muhammen bedel konmuştur. le 4865 lira bedeli muhammen ile 80 
Taliplerin; kanuni ikametgah ve ek- kalem evrakı matbuanın tab ve teclidi 
siltme artırma kanununun. (2) ve (3)- açık münakasaya konulmuştur. 
ünı:ü ~d l rinde yazılı wtlaık 2 - a nam v nümun ı:i. h•dol-
beraber,. • ıi.z olarak Lıtanbul orman çevirge 

A) Tıcarc~ oda~ında milscccel ol - mildürlüğünde görülebilir. Yapılacak 
duklarına daır vesıka. itler ~evirge müdürlüğünde mevcut 

B) Evelce bu gibi in~at yaptıkla- nümunelere göredir. 
rına dair vesika (Bu vesika Kayıeri 3 - Eksiltme 2 inci tcırin 18 inci 
Bayındırlık Direktörlüğünden tasdik cuma gUnü saat 15 de icra edilecekti!.". 
edilecektir. Tasdik muamelesi için en 4 - Muvakkat teminat 364 lira, 88 
az bir hafta evci müracaat etmek la - kuruştur. Teminatlar İstanbul Orman 
zımdır.) mesut muhasipliğinden alınacak mak-

C) İnşaatın fenni mesuliyetini ü - buz ile Ziraat bankasına yatırılacak
zerine alacak bir mühendis olduğu, tır. 

mühendis olmadrğı takdirde bu mesu· 5 - Eksilbncye gireceklerin şimdı· 
liyeti deruhte edecek blr mühendis ye kadar beş bin liralık bu gibi işleri 
göstermesi, >:apmış olmaları ve ehliyetleriyle bir-

Yukarda sayılan vesikalarla bcra - lıkt~ belli gUn ve saatte sözü geçen 
ber Kayseri Maliyesine yatırılacak komısyona gelmelcrl. (815i-4698) 8367 
2.325.- {İki bin Uç yüz yirmi beş) 
lira 67 (Altmış yedi) kuruş muvak- Yof isf k f ı· t 
kat teminat makbuziyle veya resmen 1 _şa a me ıya 1 
kabul edilmiş bankalardan alacakları 
teminat mektubu ile eksiltmeye ait 
mühürlü teklif mektuplariyle Fahri -
ka Satın Alma Komisyonuna müra -
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 evet 
komisyonda bulunacak şekilde gön -
derilmesi, 

3 - Yukarda sözü geçen iki çift 
memur evinin inşaatına ait birinci ke
şif, proje ve pl5nlar 155 kuruş muka
bilinde Kayseri Fabrikası Satın Al -
ma Komisyonundan almaları ilan o· 
lunur. 8274 

Kalörifer tesisatı 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş: (Ela

zığ'da dördüncü umumi müfettişlik 
binası kalorifer tesisatı inşaatıdır. Bu 
işin keşif bedeli 19079.05 liradır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel ~artna

mesi, 
D - Sıcak sulu ve buharlı kalorifer 

tesisatı için umumt ve fenni şartname 
E - Keşif cetveli. 
F - Proje. 
J - tstiyenler bu tartnamcyi ve eV'

rakı Tunceli Nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme 21.11.1938 pazartesi 
günü saat ıs de Elazığ'da Tunceli 
Nafıa müdürlüğü binasında yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklilerin 1430.93 lira muvakkat temi-

Eakİ§ehir Nafia Müdürlüğünden 
Sivrihisar - Hamidiye yolunun 

Kaymaz - Hamid iye arasında takri -
ben 25 kilometrelik kısmının beher 
kilometresi 75 lira bedel mukabilinde 
ve mevzu usuller dairesinde istikşaf 
ameliyatı açık olarak eksiltmeye ko
nulmuştur. Umum ameliyatın mu
hammen bedeli 1875 liradır. 

Eksiltme 28-11-938 tarihine mUsa
dif pazartesi günü saat 1S de vildyct 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

Muvakkat teminatı 140,62 liradır. 
Bu işe ait evrak nafıa müdürlilğiln

de görülebilir. 
isteklilerin bu gibi işleri yapmış 

olduklarına dair vesika veya mühen
dislik diploma ve ruhsatnamesini ib -
raz eylemeleri ve ihale tarihinden <'n 
az sekiz giln evci viUiyete mür:ıcaat
la ehliyet vesikası almaları şarttır. 

(8172-4709) 8389 

Dizel motörü alınacak 
Kütahya Belediyesinden : 

Kvclce pazarlıkla alınması ilan e
dilen Dizel motörüne ait şartname de
ğiştirilerek yeniden kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Santral için 125 beygirlik iki 
dizel motörU alternatörlcriyle komple 
ve santralda monte edilmek şartiylc a
lmaeakttr. Her ikislnin muhammen 
bedeli 16 bin lira ve muvakkat temi -
natı 1200 liradır. 

2 - İhale 1.12.1938 perşembe günil 
saat 15 de belediye encümeninde ya
prlacaktır. Bir saat evci mektupların 
kanuni tarifat dairesinde vesikaları 
ile birlikte encümene tevdii lazımdır. 
Bu saatten sonra verilen mektuplar 
kabul edilmez. Poata ile gönderilen 
mektupların gecikme ve ziyaından 
encümen mesul değildir. Şartnameler 
resmi bir taleple meccanen bildirilen 
adrese gönderilir. (8184--4734) 8484 

_,_ 

T. C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plina göre ikramiye dağıtıİacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 2.000 .. 
4 

" 
250 .. 1.000 H 

40 " 100 " 4.000 " 
100 .. 50 .. 5.000 .. 

120 " 40 " 4.800 .. 
160 .. 20 .. 3.200 .. 

DlKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aıağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birlncik!inun, 1 Mart ft 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

:.:~~ristitüler~ ~ 
• ıliyle almacakur. 

2 - Muhammen bedel (816) ve mu
dkkat teminat (61.20) liradır. 

1 

3 - İhalesi 22.11 .938 sah gUnU sa-
Sa bun ahnacak at 10 da rektörlük binasında mUte • 

şekkil komisyon tarafından yapıla -
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü caktır. 

Rektörlüğün·dcn : 4 - Daha fazla izahat ve parasız 
1 - Kurumumuz çamaıır hanesi i • şartname almak istiyenler enstitü da

çin (1800) kilo beyaz ve mutbah için ir-e mildürlüğilne müracaatları. 
(400) kilo yeşil sabun açık eksiltme u- (4700) 8386 

Muhtelif spor malzemesi ahnacak 
G zi. Tcrbiy EnstltÜgÜ Direktör-\üğünden : ' 

Gazi Terb~ye" Enstitüsü Beden terbiyesi şubesi için aşağıda adı, mikta
rr, muhammen bedeli yazılı 20 kalemde gösterilen spor malzemesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. Muvakkat teminatı 95 lira 20 kuruıtur. Eksilt
mesi 28-11-1938 Pazartesi günü saat 15 te Ankara mektepler muhasebecili
ğinde yapılacaktır. Şartname ve nümunelerini görmek istiycnlcrin ensti
tüye müracaatları. 

Erkekler için 
Muhammen Muhammen 

Fiatı Bedeli 
Adı Miktarı kuruş Lira Kr. 

Medisin Topu 3 kiloluk 18 adet lJ!>U 4!:43 00 
Tabanca (Atletizm için) 1 " 

1000 10 00 
El topu komple 6 " 350 21 00 
Futbol komple 6 .. 600 36 00 
Antrenman elbisesi Mavi renkli 

(E§Ofman) 18 
" 650 117 00 

Atlet fanilası Mavi renkli 34 
" 75 25 50 

Spor pantalonu Mavi renkli 34 .. 125 42 50 
Boks eldiveni 18 Çift 550 99 00 
Deri lastik ayakkabısı · 34 Çift 500 170 00 

KIZLAR İÇİN: 
Medisin topu 2 kiloluk 12 adet 1200 144 00 
Disk (bir kiloluk) 6 .. 750 45 00 
İçi dolu kUçük top 20 ,, 100 20 00 
Antrenman elbisesi a~ık mavi 
(Eşofman) 12 .. 650 77 00 

Spor fanilfisı açık mavi 20 " 75 15 00 
Spor donu açık mavi 20 .. 125 25 00 
lç lastiği No. 4 6 .. 40 2 40 
Atlama ipi (parça h~lindc) nümune· 

si gibi 20 
" 35 7 00 

Lobut 20 Çift 125 25 00 
Deri 15.stik ayakkabısı 85 00 17 Çift 500 
Ok ve 12 yay (erkekler ve kızlar için) 6 adet 1000 60 00 

(4771) 8520 

Kapalı zarf uauliyle 

eksiltme ilam 
Trabzon Vilayetınden : 

1 - Eksil~meye konulan iş: Güı cü
bulak'ta yapılacak gümrük binası in • 
şaatıdır. Bu işin muhammen ke§if be· 
deli 200684.47 liradır. 

2 - Bu iıc ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayıdırlık işleri genel şartna

mesi. 
D - Yapı işleri umumi fenni prt · 

name. 
E - Vahidi fiat listesi ve huıusi 

şartnamesi keşif hülllsa cetveli ve ma
mahal listesi. 

F - Projeler. 
İstiycnlcr bu şartname ve evraki 

1003 kuruı bedel mukabilinde Trab -
.zon defterdarlığından ve Nafıa vekS -
Jeti yapı iıleri umum mildilrlilğilnden 
alabilirler . 

3 - Eksiltme 30·11-938 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Trabzon 

1269 40 

defterdarlığında müteşekkil komisyon
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için ia • 
teklilerin 11284,27 lira muvakkat te • 
minat mektup veya makbuzu ve bun • 
dan başka aşağıdaki vesikaların kapa
lı zarflarına uıulli veçbile koyması la-
zımdır. 

A - 30-11-938 tarihinden en az se
kiz giın eve! Trabzon vılayetinc mü
racaat ederek bu i c girebilmek için 
ehliyet vesikası alması. 

B - 1938 mali ıcnesine ait ticaret 
odası vcıikası. 

6 - Teklif mektuplan yukanda ü
cüncü maddede yazılı saattan bir saat 
eveline kadar Trabzon defterdarlığına 
getirerek eksiltme komisyon reisliği -
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazılı saata 
kadar gelmiş olmaları ve dış zarfların 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol -
ması l5.7:ımdır. 

Postada olacak ,., "lemeler kabul e-
dilmez. (8225-4765) 8517 
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RESMi İLANLAR 

Demir tel alınacak 
Nafıa Vekaletinden : 

19. birinci kanun 938 pazartesi gü
nü saat 15 de Ankarada nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda -
sında toplanan malzeme eksiltme ko -
misyonunca gümrüklü Avrupa mah i
çin ceman 6800 lira muhammen bedel
li 34000 kilo 4 m/m lik demir tel ile 
120 kilo 1.5 m/m lik demir bağ telinin 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı -
lacaktır. 

(Yerli malı için de teklifte bulunu
labilir) 

Muvakkat teminat 510 liradır, 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünden parasız olarak alınabi -
lir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya -
zıh vesikalarla birlikte aynı gün saat 
14 de kadar komisyona vermeleri la -
zımdır. (4585) 8182 

Telefon mokinosı ve 

sontrah allnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

19. birinci kanun 938 pazartesi gU
nli ıaat 10.30 da Ankarada nafıa ve -
kileti binasında malzeme müdürlüğü 
odasında toplanan malzeme eksiltme 
komisyonun<:a ceman 2875 lira mu -
hammen bedelli 25 adet telefon maki
nesi ile 4 adet onlu santralın 5 adet 
beşli santralın ve 20 adet nomatörün 
kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapı -
lacaktır. 

Muvakkat teminat 215.63 liradır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı 
Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünde parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün 
aaat 9.30 a kadar komisyonumuza ver-
meleri 13.znndxr. (4586) 8183 

X apı işleri ilanı 
· Naha Vekaletinden ı 

L latekli çıkmamış olan Erzurum'da 
Grup inşaatmm ikmali gene aynı şart
larla ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye çıkarılmıştır. 
Keşif bedeli 245.983 lira 49 kuruş

tur. 
2. Eksiltın'e 28.11.1938 pazartesi 

günü saat 16 da Nafıa vekaleti yapı 
i§leri eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 6 lira 15 kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlü
ğünden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 13549 lira 17 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve Nafıa veka
letinden alınınış ehliyet vesikası gös
termeleri lazımdır. Bu vesika eksilt
menin yapılacağı günden en az sekiz 
gün eve! bir istida ile Nafıa vekaleti
ne müracaatları ve istidalarına en az 
bir kalemde 150.000 lira kıymetinde 
bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi 
yap.tı~an i~arelerden alınmış vesika i
liştırılmesı muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı
yanlar eksiltmeye giremiye<:eklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını iha
le günü olan 28.11.1938 pazartesi günü 
sa~t ~~. e kadar eksiltme komisyonu 
reıslıgıne makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

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

Tashih 

karada P. T. T. umumi MD. lüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektwbu ve ka -
nuni vesaikle beraber teklif mektubu
nu havi kapalı zarflarını mezkfir gün 
saat (14) e kadar o komisyona vere -
ceklerdir. 

5 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım ve İstanbul'da Kınaciyan ha
nında P. T. T. levazım ayniyat şubesi 
MD. Iüklerinden parasız verilir. 

(4273) 7600 

' 
............................... . 

.... ~~.~.~~~ .. ~~~~~~~ .. ~.~!~~.~~~ .... 
Kuru ot ahnocok 

Ankara Levazun Amirliği Satın 
Alma Komisyonwıdan: 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hayvanatı için 844000 kilo 
kuru ot satın alınacağından kapalı 

zarfla ihalesi 18/2. ci teşrin/938 cuma 
günü saat 15 te yapılacaktır. Muham
men kıymeti 24898 liradır. Ilk temi
natı 1868 liradır. Şartnamesi her gün 

ı 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 

Milli Müdafaa Bakanhğı ilk teminat makbuzu veya mektupla-
._ .... ......,.,. ,.,.,.,.,,...,..,. • .., ............ ,,,_ww0 y,,.,..,.,.,... ........ ,.,.,,.,,.,.,..,...,.,..,.,, ,... . ..,. .. ...,.... riyle 2490 sayılı kanunun 2 veya 3. cü 

Muhabere filaması ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1-Müteahhit nam ve hesabına 100 

takım muhabere filaması açık eksilt -
meye konmuştur. , 

2 - Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi 
günü saat 11 dedir. 

3 - Teminatı 105 lira olup şartna -
mesi komisyonda görülür. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte muayyen gün ve saatte M. M. V. 
satın alma komisyonuna müracaatla-
rL (4657) 8291 

İspirto mahlutu benzin ahnacak 
MM. Vekfilti Satın Alma Komis

yonundan: 

1 - 288461 kilo ispirto mahlutu 
benzin kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Eksiltmesi: 28-11-938 pazarte
si günü saat 15 dedir. 

3 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

4 - !Ik teminat: 5000 beş bin lira
dır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te ihale saatinden behemehal bir saat 
evveline kadar M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermeleri. (4750) 8501 

500 adet bidon ahnacak 

maddelerinde yazılı vesikalariyle be-
raber ihale günü ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarını Fındıklı'da komutanhk 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(4609) 8171 

Somon alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler hayvanatı için 496000 kilo 
saman satın alınacağından kapalı zarf 
la ihalesi 18-11-938 cuma günü saat 15 
şi otuzda yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 10160 liradır. !Ik teminatı 
837 liradır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. lsteklilerin ilk 
teminat makbuzu veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü madde
lerinde yazılı vesikalariyle beraber 
ihale günü ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektupla
rını Fındıklı'da komutanlık satınalma 

komisyonuna vermeleri. (4610) 8172 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Karaköse'deki birliklerin yzl

lık ihtiyacı olan 200 ton una gününde 
teklif edilen fiyat pahalı görüldüğün
den yeniden münakasaya çıkarılmış
tır. 

2 - Tahmin bedeli 30000 lira ilk 
teminatı 2250 lira. 

3 - !halesi 22. 11. 938 salı günü sa-
-- ... • ...s T.7---'-:.:..--'..;a--·- _,_ ,__ 

MM. Yeki.iti Satın Alına Komis- misyonunda yapılacaktır. Teklif mek-
yonundan : tuplarmm ihaleden bir saat evetine 

ı _ 500 adet bidon kapalı zarfla kadar teslim edilmesi şarttır. Ş~r.tna-
ks'ltm k t me ve evsafı 150 kuruş mukabılınde 

e ı eye onmuş ur. k . d .. "l b'l' 
2 _ B h ded' 23 ı· r t tah- omısyon a goru e ı ır. 

e er a ıne ıra ıa İ kl'l · .. .. d K k" 4 - ste ı erın gunun e ara ose 
min edilmiştir. 

3 _ Eksiltmesi zs-ıı-938 pazartesi satın alma komisyonuna müracaatları 
günü saat 11 dedir. ilan olunur. (4705) 8370 

4 - İlk teminat 862.5 sekiz yüz alt
mış iki buçuk lira olup şartnamesi ko
misyonda görülür. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte zarflarını behemehal ihale saa
tinden bir saat evveline kadar M.M. 
V. satın alma komisyonuna vermele-
ri. (4733) 8504 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fi

ati (470) dört yüz yetıniş kuruş olan 
(150.000) yüz elli bin çift kundura ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

2 - İhalesi 30 ikinci teşrin 938 çar -
şamba günü saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (31950) otu2 bir 
bin dokuz yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi (35) otuz 
beş lira 25 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma komisyonundan alınır. 

Un ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Eskişehir garnizonundaki hava 

birlikleri ihtiyacı için 300.000 kilo un 
satın ahnacaktır. Tahmin edilen bede
li 29250 liradır. 

2 - Şratnamesi Eskişehir satın al
ma komisyonunda her gün görülebilir. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle o
lacaktır. 

4 - Eksiltm~ 26 - 2. teş. - 938 cu
martesi günü saat 11 de Eskişehir le
vazım amirliği satın alma komisyo
nunda olacaktır. 

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

938 cumartesi günü saat ona kadar Es
kişehir levazım amirliği satın alma 
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 

Sığır eti alınacak 
Gazetemizin 1, 5, 10, 15 ikinciteşrin 

938 tarihli nüshalarının ilan sayfala ~ 
rmda intişar eden Nafıa Vekaletinin 
5450 adet 2 numaralı fincan demiri 
münakasasma ait ilanın s.erlavhası 
(2 numaralı fincan demiri alınacak) 
yazılması lazım gelirken sehven tel -
graf fincanı alınacak şeklinde yazıl -
mıştır. Tashih ederiz. 

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 al -
ma komisyonuna vermeleri. 

(4756) 8538 

Kundura alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
~ - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

atı (470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
(130000 ila 145000) çift kundura ka • 
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kapalı zarfla eksiltmeye konu
lan 74000 kilo sığır etinin beher ki -
losuna teklif olunan 23 kuruş 74 san -
tim pahalı görüldüğünden pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 18500 ve mu · 
vakkat teminatı 1390 liradır. 

3 - Etin evsaf ve teslim şartları ile 
mahalli teslim şartnamesinde yazılı • 
drr. Şartname Bergamada Uzun çarşı
da As. alım satım komisyonundan alı-" ·ı · Postcı, Telgraf vı Telefon . , . 

Bobin teli alınacak 
P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
ı - Muhtelif kuturda 350 kilo i

pekli bobin teli kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _ Muhammen bedel (5950) lira 
muvakkat teminat (446.7 5) liradır. 

3 _Eksiltme 30.11.938 tarihine mü
sadif çarşamba günü saat (15) de An-

2 -:- 1.?alesi 2 birinci kanun 938 cu -
:ııa gunu saat on birdedir. 

3 - İlk teminatı (310lO) otu bin 
bin on liradır. z 

4 - Evsaf ve §artnanıesi (34) lira 
(10) kuruş mukabilinde M. M. v. sa
tın alma komisyonundan alrnrr. 

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

(4757) 8539 

nabilir. 
4 - Pazarlık 30.Il. teş. 938 çar • 

şamba günp saat 14 de yapılacaktır. 
s - İstekliler ihale saatmdan evel 

muvakkat teminat mak!buzlariyle şart
namenin dördüncü maddesinde yazxlı 
vesaiki komisyona ~braza mecburdur. 

6 - Şartnameyi görmek istiyenler 
haftanın pazartesi ve çarşamba. gün -
leri sat 14 den 16 ya kadar ve cumarte
si günü saat 9 dan 12 ye kadar Berga
mada askeri alım satım komisyonuna 
müracaat edebilirler. (4754) 8537 

4 kalem yiyecek alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satın Alına Komisyonundan : 

1 - Malatya garnizonunda bulunan birliklerin ihtiyacı için satın alı -
nacak aşağıda cins ve miktarı gösterilen iaşe maddelerinin kapalı zarf u
suliyle münakasaları yapılacaktır. Erzakların hizalarında teminatı muvak
kate mikdarları ve ihale günleri gösterilmiştir. Taliplerin ihale günü ve 
saatinde komutanlık binası içindeki alay satınalma komisyonuna müraca
atları. Kapalı zarfların ihale günleri en geç saat 10 na kadar komisyonca 
kabul edileceği ve şartnamelerin her gün öğleden sonra komisyonda gös
terileceği ilan olunur. 
Cinsi Mikdarı Muv. tem. İhale günü Saati 

Un 689,000 8009 62 
Arpa 720.000 2700 00 
Kuru ot 560.000 1995 00 
Sade yağ 26,000 1803 75 

Muhtelif yaı sebze ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - 90.000 kilo ıspanak, 28.500 kilo 
lahna, 70.000 kilo pırasa, 7000 kilo 
havuç, 15.000 kilo kereviz, 60.000 
kilo karnalıahar, 34.000 demet 
maydanoz için kapalı zarfla eksilt
mesinde verilen fiyat tahmine 
uymadığından 18-11-938 cuma günü 
saat 15 de Tophane'de LV. amirliği 
satın alma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 18710 lira 50 kuruş ilk te -
minatı 1403 lira 29 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülebilir. İstek · 
liler kanuni vesikalariyle beraber 
belli saatta komisyona gelmeleri. 

(4750) 8578 

Somon alınacak 
. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundan : 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü
esseseleri hayvanatı için 270.000 kilo 
samanın kapalı zarfla eksiltme:;i 5.12. 
938 pazartesi günü saat 15 de Ankara 
L V. amirliği satın alına komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5400 lira mu
vakkat teminatı 405 liradır. Şartna -
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve
sikalarda bulunan teklif mektupları -
nın saat 14 e kadar komisyona veril -
mesi. ( 4 732) 8616 

· . Askeri ı Fabrikalar .· ,, 

40 Ton aleminvum 
sulfat alınacak 

Askeri Fabrikalar Umwn Müdür· 
lüğü Satm Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (10.000) lira 
olan 40 ton aleminyom sülfat Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 28.11.1938 
pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (750) lira
yı havi teklif mektuplarım mezkfir 
günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. ( 4711) (8480 

Kırıkkale ve Kü~ük Yozgalla 
yaphrllacak inıaal 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

10-11-938 10,30 

" " " " " 
" " " " " 
" .. " " " 8170 

Yevmiye 150 -500 kilo ince 
ceviz ·talaşı sahşı 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- 1 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Azami ve asgari mikdarları yuka
rıda yazılı talaşlar 2.12.938 cuma gü
nü saat 14.30 da açık arttırma ile satı
lacaktır. 

Beher kilosunun tahmini bedeli el
li santimdir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (33) lira (94) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müraacaatları. 

(4793) 8579 

'\~ H K ~,. · .... ·'· '· ava ., urumu ._· 
...... . ··, 

Kombinezon ve bo_şhk 

yaptı rılocok 

Türkku~u Genel Direktörlüğün -
den: 

Şartnamesi ve memhur nümunesi 
mucibince Türkkuşu için 150 tane 
kombinezon ve başlık yaptırılacaktır. 
Kumaş ve malzemesi müteahhidine 

ait olmak üzere 150 tulum ve başlığın 
muhammen bedeli 600 liradır. 

İlk teminatı 45 liradır, 
Şartname ve nümune her gün Türk

kuşu levazım bürosunda görülebilir. 
ihalesi 28.11.938 pazartesi günü saat 

l5 de Türkkuşu levazım bürosunda 
yapılacaktır. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte hazır bulunmaları. 

8561 

.. . ., . '· , ... - ·'· ···:-...,~;ı;ı'~ 

:._ ~1 .. > Demiryolları 

Meşe tomruk ohnocok 
O. D. Yolları Satın Alma Komis 

yonundan : 
Metre mikabı muhammen bedeli 4l 

lira olan 1000 metre mikabı meşe tom 
ruk 29. 11. 1938 salı günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3000 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri Iazımdır. 
Şartnameler 200 kuruşa Ankara, 

Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. 

(2671) 8416 

Vagon yedekleri ahnacak 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- O. O. Yolları Satın Alma Komis • 
nundan: 

Keşif bedeli ( 494.992) lira (03) ku- yonundan : 
ruş olan yukarıda yazılı inşaat askel'i 7.12.1938 çar~amba glinü saat 15 de 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez yapılacağı ilan edilmiş olan vagon ye
satın alma komisyonunca 2.12.938 cu- dekleri eksiltmesine ait şartnameye i
ma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha- li§ik liste üzerinde bazı tadilat yapıl
le edilecektir. Şartname (24) lira (75) <lığından işbu eksiltme 29.12.1938 salı 
kuruş mukabilinde komisyondan veri- günü saat 15 e talik edilmiştir. 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan Evelce bu şartnameyi satın almış o
(23.549) lira (69) kuruşu havi teklif lanlarm tadilen tanzim edilmiş olan 
mektuplarını mezkur günde saat 14 yeni listeyi Ankara'da malzeme daire
de kadar komisyona vermeleri ve ken- sinden ve İstanbul'da da Haydarpaşa
dilerinin de 2490 numaralı ka:ıunun 2 daki tesellüm ve sevk şefliğinden pa· 
ve 3. maddelerinde yazılı.vesaıkle ~u- ı rasız olarak almaları ve evelki listenin 
ayyen gün ve saatte komısyona mura- hükmü olmadığı ilan olunur. (4702) 
caatları. (4755) 8571 8478 

Muhtelif malzeme ahnacak 
O. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

!sim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağıda 
yazdı 5 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 30. 11. 1938 çarşamba günü sa
at 15 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 seV'k şefliğinden dağıtılmaktadır. (4717) 8532 
No. Mikdarı ton İsmi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

s 

1 
2 
3 
4 

300 
1200 
350 
( 
( 

150 

Şürşoför yağı 

Rezidü yağı 
Mazot 
Petrol 
Pis gaz 

Benizn 

Lira Lira 
67500 4625 

120000 7250 
24500 1837,50 

69500 
33000 

4725 
2475 

Veteriner ecza ahnaca~ 
Jandarma Genel Komutnnlı~1 

Ankara Satın Alma Komisyo!lı:ır 
dan: 

1 - Temamınm tutarı bin yüz oıı 
ra tahmin edilen doksan bir ç .. ş • ~ 
teriner ecza açık eksiltme usuıu 11 

2.12.938 cuma günü saat onda satın 3' 

lmacaktır. 
2 - Şartnamesi parasız komisyon· 

dan alınabilecek olan bu eksiltnıe~ 
girmek isti yenlerin seksen üç lira Y'1' 
mi beş kuruşluk teminat makbuzu ,.e
ya banka mektubu ile şartnamede ~a· 
zılı belgelerini saat ona kadar k:o11'115 

yona ibraz etmiş olmaları. (4784) ~ 

İmdadı sıhhi o1omobil ahna'' 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyemiz için benzin motörl 
biri tek ve biri çift yataklı son modt 
iki adet imdadı sıhhi otomobili aJırı' 
caktır. 
Şartnamesini görmek istiyenterl' 

her gün yazı işleri kalemine müracl 
atları lazımdır. Alakadarların telt1 

edecekleri otomobillerin marka, fi}~ 
ve teslim müddetlerini teşrinisani 9 
sonuna kadar belediye reisliğine .,er 
meleri ilan olunur. (4669) 5355 

5 Motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : t. 
Belediyemiz itfaiyesi için beş a~ıı' 

Motopom alınacaktır. Şartnaınes1• 
görmek istiyenlerin her gün yazr ıf 
leri kalemine müracaatları tazınıd11 

Bütün firmaların teklif edecetc!t~ 
motopomların fiyat ve evsaflar•Y 
teslim müddetinin ve diğer mura'' 
atların nihayet teşrinisani 938 soııll' 
na kadar belediye riyasetine yapılrıı: 
sı ilan olunur. (4670) s3S 

Fotoğraf olôt ve edevat 

oh nacak 
Ankara Belediye Reisliğinden. ı~ 

1 - Mezbaha laboratuvar fotogr 
odasına alınacak fotoğraf alet ve ede' 
vatma istekli çrkmadığmdan eıcsilt · 
mesi on gün uzatılmı<>tır. " . a. 

2 - Muhammen bedeli (783) ıır 
dır. 

-.ı - Muvakkat temitı:ı.tı Lı:.R-l w:ı 
aır. 

4 - Şartnamesini görmek ist~yeıı ~ 
!erin her gün yazz işleri kaleınıne 
isteklilerin de 22.11.938 salı günü .sa; 
at on buçukta belediye encütneııı~ 
müracaatları. (4780) sS4 

Ankara Asliye 
Mahkemesinden : 

Birinci 

Ankara Ziraat Bankasında metıl 
Abdurrahim tarafından açılan ve • 
mış olduğu Yenice soy adının ('{efı 
dar) ile değiştirilmesine karar ver1 

mesi hakkında olan davanın yapılı 
duruşması sonunda; Yenic~ soy ad 
nrn (Yenidar) ile değiştir •. m~k $

11 

retiyle nüfusa tesciline 2-11-938 tııf 
hinde karar verilmiş olduğu tebl1 

makamına kaim olmak üzere ilan olıl' 
nur. 8619 

Ankara Birinci Sulh Hukuk tfİ 
kimliğinden : 
Eskişehirde Hacı Alibey mahaJI' 

sinde Sakarya caddesi 100 numarıı 
Mevlut oğlu Mustafa Yurdayar'a: 

Sümerbank Genel direktörlüğü 1 

vukat Turgut Genya tarafından ate 
hinize açılan 210 lira alacak davasıll 
yapılmakta olan duruşmasında adi" 
sinizin meçhuliyetine binaen tebliği 
ilanen yapılmıştır. Bu defa da yiııe,,. 
Ianen ve 20 gün müddetle ilanen ~ 
yap kararı gönderilmesine mahkeııı' 
ce karar verilmiş ve duruşmada 14'1 

938 çarşamba günü saat 10 a hıra~ 
mış olduğundan mezkur günde J1I 

keıpede bizzat hazır bulunmadığı~ 
veya bir vekil göndermediğiniz t 

dirde mahkemenize gıyaben bakıl~~ 
ğı tebliğ makamına kaim olmak i.İT 
re ilan olunur. (4812) 8622 

Birecik Asliye Hukuk HakiJ 
ğind .. n : 

Bireciğin kurtuluş mahallesiııd 
Mehmet kızı Fatma tarafından S~ 
cak mahallesinden Ahmet oğlu 1bt' 
him aleyhine ikame eylediği bo~llıı 
ma davasından dolayı müddeiale111; 
mahalli ikameti meçhul olduğurıd. 
iianen kendisine tebliğat ifa edil01 

halde muayyen günde duruşmıya g.~ 
memiş olduğundan mumaileyhe gı~ 
kararının yine ilanen tebliğine ve··~ 
ruşmanın 21-11-1938 pazartesi ~11 

1 
saat· dokuza talikine karar verıl~D 
olduğundan mumaileyhin meı1', 
günde Birecik asliye hukuk mah."0 
mesinde hazır bulunmadığı takcl1; 11 
gıyap kararının katileşeceği ilan ° 
nur. (4813) 8623 
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Kiralık : 
... 

Kiralık - Sıhiye vekaleti karşısında 
Bomonti'ye giden sokaklardan İlkız 
sokaöında Dr Feyzi apartmanında ka-

. "' · . T 1 1764 lorıferli 5 odalık daıreler. e 
8318 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz. dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev
zi Çakmak sokak No. 7 ye müracaat. 

8343 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı· 
manında S odalı kaloriferli .• sıcak su_lu 
ve her türlü konforu haiz kıralık daı . 
reler vardır. Ti~ 3223 çe müracaat. 

8391 

Kiralık _ Bankalar cad. İnhisar
lar baş müdüriyeti binası ~a~.ında 
doktor S:'llil.i apartımanı 4 buyuk o
da mutbak, baı.yo, ekktrik, hava ga-
zı. su. Tl: 1490 8421 

Kiralık kat - Bakanlıklara yakın 5 
genış oda, hol, hizmetçi odası, banyo. 
balkon, bahçe, iki tuvalet. Selanik 
caddes. No. 51 Tel: 1347 8427 

Kiralık - Yeı.işehir Ataç sokağın
da geniş 5 şer odalı her türlü konforu 
haiz 3 daire. Tl: 3520 ye müracaat. 

847 5 

Kiralık - 4 odalı her türlü konfo
ru haiz bir daire. Yenişehir Yüksel 
caddesi No 42 8476 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor· 
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demırte
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

5 odalı daire - Bahçe içi. Yeni mu· 
şambalı tekmil konforlu daire. Yeni • 
gehir Kazım Özalp cad. Onuvluk so • 
kak 8 Behiç Tümer Tl: 2612. 2 ile 5 

arası gezilir. 8549 

Kiralık od• - Asfalt üzeri .her ta~ 
rafa yakın Kalorifer, rady~,. ~ızmetçı 
Telefon 2828 odacılardan bırısıne so • 

runuz. 8552 

KiraJık daire_ Yenişehir Selanik 
caddesi 1-2 numaralı Kuğu apartrm~ • 
nmda. Aynı aparumanın 7 numaralı 
dairesine müracaat. 8553 

Kiralık_ Yeniıehir'de Yenigün so
Jırak o No. da Oç oda bir aalon bir hol 
bOtiln konforu cami hane kiralıktır. 
~.ilefon O't~'l den 'Z~ ç"lnUra~ct.OOo-Y 

Kiralık - Jtavaklıdere'de tahta 
köprü Özdemir caddesinde 63/3 nu
maralı apartıman daireleri kiralıktır. 
Görmek istiyenlerin içindekilere mü -
racaatı. 8586 

Kiralık - Güzel mobilyalı, konforlu 
1 veya 2 oda. Postane caddesi No. 16 
§aban zade apartımaru No. 8 ze müra-
caat. 8605 

Kiralık - Meşrutiyet caddesi Türe 
aokak (Şen yuva) apartımanında ucuz 
daire ve odalar. 8614 

Kiralık apartmnan - Yenişehir Ata
türk bulvarında Tuna apartnnanında 
kalorifer ve konforlu vebolitten geç • 
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire • 
lere elveritlidir. 8620 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar apartımanı 3 oda, 1 hol, 5 
oda ve bodrumda 1 oda. Kapıcıya mü-
racaat. 8621 

Satahk ı -Satılık _ Yenişehir'de jandarma 
mektebı cıvannda ıaıaayon arkaların· 
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neıet Şe • 
ren. 8176 

Sahlılı - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton ahşap ev ve apartı · 
manlar ve bahçeli evler yapı koopera· 
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 

Küçük ilôn şartlara 

i 
f 
i 
i 

1 
: . . 

Dört satırlık kuçük illnlardan : 
Bir defa için 30 Kunıı 
lki defa için 50 Kuruı 
Üç defa için 70 Kunıı 
Dört defa için 80 Kunıı 

Devamlı kıiçük i!Snlardan her defası 
ıçin ıo kunıı alınır. Mesela on defa 
neıredilecek bir i an ıçir, 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak ilzere 
ner satır, kelime aralarındaki boıluk· 
lar müsteana, 30 harf itibar edilmiı· 
tir. Bir :.uçuk ilan 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dort satırdan fazla he• PUr için ay
rıca on kuruş alınır. 

: .................................................. .. 
Satılık - Ankara'nın her tarafında 

apartıman ev arsa almak ve satmak ı .. 
uyenlere tavassut. Tel: 2406 Neıeı 
Seren. öı/e 

Satılık Araa - Çankaya caddeaı de 
yem yapılacak B. M. M. ne gıdecek 
50 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel; 2884 8268 

Satılık arsa - Bakanlıklar karşı· 

sında Karanfil sokagında 7 50 metre 
murabbaı yerı çok guzel bır arsa ucuz 
hatla satılıktır. Telefon: 2858 e mü · 
racaat. 8374 

Satılık arsalar - Maltepe, Cebeci, 
istasyon, Küçük Esat, Selanik, Karan· 
fi . sokak Ayrancıda küçük çapta ar · 
salar Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424 

Satılık evler - Ankara 'nın her sem· 
tıncle ırat getirir beton, kargır, ahşap. 
av ve ap:ırtıman Tel- 1538 Hayrı Alı· 

8425 
cıoğlu. . 

Acele aatıhk otomobıl - Kapalı 
spor. Her gün öğleden sonra 3850 ye 
telefon edilmesi. 8468 

Satılık ev ve apartıman - Ankara
nın her tarafında irat getirir apartı · 
mantar kagir ve ahşap evler Tl: 2487 
Vahdi Dotruer 8470 

Satılık ev - Bahçeli evler koopera
tifinde asfalta yakın muhtelif tipte sa
tılık ev hisseleri. Tl: 2487 Vahdi Doğ-
ruer. 8471 

Sabbk arsa -Yenitehir ve Cebe. 
ci'de inıaata elveritli blok ve münferit 
küçük çapta arsalar. Tl: 2487 Vahdi 
Doğruer 8472 

Satılık oda takmllan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve a:ör.İ.i$ınck i tiy 1 vuaha ınd.4. 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil 
Kurumunda Kemal Özerk'e müracaat 
edebilirler. (Telefon: 1975) 8487 

I~ anyanlar ı 

Mürebbiye - Genç bir alman bayan 
çocuklu bir türk aileai nezdinde liaan 
öğretme ve çocuk bakma itleri ara
maktadır. Ankara posta kutusu 468 e 
mektupla müracaat. 8554 

it aranıyor - Kefil verebilen ~r 
karı koca bir apartımanda çabtmak ı• 
tiyor. Yenitehir fidanlığı parmaklık 
itinde bekçi Hamdi'den Kizım iımi ile 
aranması. 8587 

iş vereni~: 

Aranıyor - Dikişten anlryan 2 ~a • 
işçiye ihtiyaç vardır. İsteklıler. 

Oyan Cebeci'de Baysal caddeıi No. 2 ev• 
n • . U 

d Tan Bayanlar Terzıevıne m raca -
a~ 8466 

Aranıyor _ Bir muhasebeciye ihti
vardır. Hara!jÇI kardeşlere müra-

yaç 8606 
caat. 

.\ranıvor : -- -
Oda aranıyor - Bir fransız profe • 

ıör Uluı meyd. veya Postane civarın· 
da banyolu, kalorücrli oda arıyor. Poa-
ta kutusu 206 ya yazılması. 8613 

H.,.ri Abcıoilu - Yazıhanesini A· 
naf artalar Zincirli cami Taksi sokak 
Hüriyct pansiyonu (8) numaraya nak-
letml!!tir. Teh 1538 8426 

Okullar 
D~enl ve asistan alınacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü

ğünden: 

Siyasal Bilgiler okuluna ammChu
kuku ve hususi hukuk gruplariyle ik· 
tıaat ve maliye derslerine yetmi§ li· 
raya kadar asli maaşla üç doçent, aoı
yoloj i, tarih ve coğrafya. iktısat ve 
maliye derslerine de 35 !ıra asli ma· 
aıla üç aıiıtan alınacaktır. 

Aranılan şartlar ve imtihan şekille· 
ri okul direktörlüğünden öğrenilebi· 
lecektir. lateklilerin direk'törlüğe he
men müracaatları. 

(4799) 8595 

ULUS -11-

Cümhuriyet Merkez Bankasının 12. 11. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kua t 
Altmı Safi klloııram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler ı 

17.158,612 
Lira 
24.134.960,47 
17.967.061,-

1.143.532.24 

Türk Lirur 210.932,43 

Harıçteki Muhabirler ı 
Altın: Safi kilocram 9.054,614 12.736.038,33 
Altına tahvili kabil ıerbcst dövizler 2.966,91 
Diter dövizler •• Borçla 
ldirlnı bakiyeleri 13.9011.297,94 

Hazine TabYilleri ı 
Deruhte edl. eYr&lıt nakdiye kartıhtı 158.748.563,-
Kanunun 6 • 1 inci maddelerine tedl· 
tan hazine tarafmdan nld tediyat 15.137.602.-

Senedat Cüzdaru ı 
Hazine bonolan 
Tlcarf ıenedat 78.454.527,14 

Eıham ve Tabvilit Cüzdanı t 
Deruhte edilen e•nln nakdiyenin 

A - tarıılrtı nhım •e tabvillt (lti-
barf 1rtymetlel 39.497.927.SB 

B - Serheıt esham •• tabvillt 6.767.055,05 

Avansları 

Haıineye kı11 vadeli a•ana 
Altın vt Oovıı U.ıerıne 
Tahvilh iJzerine 

.-ii11rchtrlar: 
\iuhtelit 

4.229.000,-
244.402,38 

9.071.719,91 

Yekün 

43.245.553,71 

210.932,43 

26.647.303,18 

143.610.961,-

78.45-4.527,J4 

46.264.982,43 

13.545.122,29 
4.500.000,-

14.219.868, 77 

370.699.250,95 

PASiF: 
~ 
lhti,.at Akçeli ı 
Adi ve fevkallde 

Hususi 

Tedariildeki Banlmodar ı 

Deruhte edilen evrıııla nakdiJ'• 
Kanunun 6 • 1 inci maddelerine te•fi· 
kan hazine tarafından nld tediyat 

Deruhte edi. ewalrt nalrdlJ'e bakiyeei 
Karıılıtı tımımen altın olarak ilbeterı 
tedavüle vazedilen 
Reeskont mukabili illveten ted. vud. 

Türk Lirası Mevduab ı 

Döviz taahhüdatı: 
Altını tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı 
klirlnıı bakiyeleri 

Muhtelit 

Lira 

Lira 15.000.000,-

2.712.234,11 8.712.234,ll 
6.000.000,-

158.748.563,-

15.137.602,-

143.610.961,-

19.000.000,-
34.000.000,- 196.610.961,-

15.785.779,Sil 

3.336,70 

41.857.286,08 
41.860.622,78 

92.729.653,47 

Vekun 370.699.250,95 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avanı o/o 3. 

Uzun zaman yoklamalarım yaphrmıyan yedek subaylar hakkında 
Ankara Askerlik Şubeainden: 

Şubemizde kayıtlı olup senelerdenbcri yoklamalarını yaptırmıyan ve 
bu ıuretle akıbetleri meçhul kalan yedek subayların adları aşağıda yazılı
dır. Bu subaylardan devairi devlet veya müesaesatı huauaiyede evelce me. 
mur olupta ayrılanların veya halen memur olanlar varsa tetkik edilerek 
muvazzah memuriyetlerinin devair ve müesıesat amirleri tarafından ve 
Ankara'da ikamet edenlerin açık adresleri de arkada§ veya akrabalarının 
ve bunları tanıyanların yazı ile veya gifahen ıubcmize malUınat vermeleri 
ilan olunur. 

No. D. No. 

1 - 1/30 Piyade. Albay. Ali oğlu Celal Sofya 293 (312/327) 
2 - 1/46 ,, Yarbay Ahmet pap. Oğ. Nuri Betiktaı 305 (325/7) 
3 - 1/111 " Yzb. Mehmet. Of. Şükrü Melih. Edirne 308 (327/116) 
4 - 1/128 " ,, Ali oğlu Nurettin Trabzon. 314 (334/196) 
5 - 1/200 ,, Oıt teğ. H. HUanü Oğ. M. &.at. Kayaeri 310 (464) 
6 - 2/201 " n ,, H. HU.nü Oğ. M. Tevfik. Konya 311 (11526) 
7 - 2/238 ,, ,, ,, Osman oflu Mithat Hozat 316 (337/229) 
8 - 2/373 ,, Teğmen. Mustafa. Oğ. Mehmet Hilaamettin Edremit 

9 - 3/467 
10 - 3/506 

11 - 3[ 513 

12 - 3/519 

13 - 3/521 

14 - 3/539 
15 - 3/541 
16 - 5/949 
17- 5j967 

(314) 16487 

" ,. Kadir oğlu İhaan l15. 336/16 

" 
,, Mehmet oğlu Sadık Fatih. 319 (928/22) 

Osman Nuri. Oğ. Ahmet Semih İstanbul Cihangir 
319. (3201) 

,, ,, Tahir oğlu Hüseyin Hilmi E6kişehir. 313 (15753) 

.. " Silleyman Hayri Oğ. Mehmet Vasıf Sultanahmet. 
312 (13800) 

,, ,, İaa Avni Oğ. Hamdi Siirt. SUS (23433) 
,, ., Osman oğlu Habuı Erzincan 314 (27871) 
., Aıtğ. Hüaeyin oğlu Ahmet HulO.l. İnegöl 317 (29128) 
,, " .lamail Faik. Of. Ahmet Savti Sultan Ahmet. 

318 (31778) 
18 - 5/980 ,, .. Mehmet Salt. Oğ. Halid Adapazarı 315 (18759) 
19 - 6/1004 ,, ., Raif oğlu Ahmet Feyzullah. Bqiktaf. 318 (37894) 
20 - 6/1008 ., Teğ. Mehmet oğlu Hüseyin. Beypazarı 322 (37412) 
21 - 15/1009 .. .. Mehmet Hidayet. Oğ. Sami htanbul. 322 (37436) 
22 - 15/1019 ,, Aıtğ. Abdullah oğlu Muhittin. Kırtehir. 319 (1081) 
24 - 6/11150 ,, Teğm. Sami oğlu Kimi. İstanbul. 323 (41764) 
25 - 7/1211: Silva. Yzb. Cafer oflu Bedri. İıtanbul. 305 (325/36) 
26 - 7/1213: ., Ön. Yzb. Musa oğlu Vehbi. Sultanahmet. 306 (324/47) 
27 - 7 /1242: .. Uıt teğ. Hasan oğlu Mustafa ŞUkril. Girit. 313 (8964) 
28 - 7/1243: ,, ,, ,. Nuri. Ot. Mahid Enver. Anadolu Boğaziçi. 

312 (26) 
29 - 7/1261: ,, Tcğm. Ali Galip. Oi. Hüseyin Kamil. latanbul 

318 (29095) 
30 - 7/1265: ,. .. lamail Hakkı. Oğ. Muıtafa Muhip. İstanbul. 

312 (332/21). 
31 - 7/1375: Topçu. Yzb. Orhan. Oğ. Halil İbrahim. Denizli. 309 (331/111) 
32 - 7/1390: .. Oıt teğm. Şaban oğlu Ekrem İstanbul. 315 (332/25) 
33 - 8/1413: ,, Teğm. Abdullah Nuri. Oğ. Tevfik. İstanbul. 

310 (330/8) 1077 

34 - 8/1417: n ,, İlyas oğlu Arif Hikmet. Çanakkale. 312 (20107) 
332/35 

35 - 8/1435: ,, .. Ahmet otlu Hadi. Cihangir. 316 (32225) 
36 - 8/1436: ,, ., İbrahim otlu Ali Rıza. Ayaf. 321 (32037) 
37 - 8/1462: ,, ., İbrahim oğlu Mustafa. Edremit. 322 (37647) 
38 - 8/1554: ,, Aıteğm. Süleyman oğlu Mehmet İzmir. 319 (31218) 
39 - 8/1556: ,, Tetm. Nuri oğlu Ömer. Tekirdağ. Usküdar. 321 (39695) 
40 - 8/1590: ,, ,, Hasan oğlu Mustafa Tevfik. latanbul. 315 (28007) 
41 - 9/1610: Muhabere. Yzb. Fuat oğlu Bedrettin. Eyüp. 308 (330/10) 
42 - 9/1643: .. ,. Tefm. Ş~rU oflu Nusret. Cihangir. 314 (17794) 
43 - 9/1651: " ., " Yusuf oflu Ömer Ali. İstanbul. 309 (6139) 
44 - 9/1674: ., Aateğ. Mehmet Rı.za. Oğ. Cevat Bursa. 322 (33573) 
45 - 9/1676: ., " Abdullah otlu Selahattin. Kadıköy. 319 (37796) 
46 - 9/1728: 1ıtihkim. Teğ. Ferit oğlu İbrahim Hıftı. Çemitkezek. 

309 (330/28) 
l7 - 9/1766: ,, Astcğ. Abdülhalim oğlu Cemalettin. Sıvaı. 319 (30851) 
48 - 10/1910: Nakliye asteğ. Süleyman Hayri. Oğ. Rıza 1atanbul. 311 (166) 
'9 - 10/1911: ,. ., Neşet oğlu All Rıza. Antalya. 316. (27642) 
50 - 10/1912: ,, ., Şefik oğlu Celll Erzincan. 314 (16612) 
51 - 10/1918: n n Salim oflu Durmuı. Trabzon. 320 (32519) 
52 - 10/1919: ,, ., İsmail oflu Saffet. İznik. 319 (37823) 
53 - 10/1962: Oto. Teğmen. Hamdi oğlu Cevdet Saray. 312 (14999) 
54 - 10/1963: " " Osman oflu Mehmet VMfi. latanbul Kırklareli. 

312 (333/143) 

55 - 10/1976: ,, Aıteğm. Sıddık Nihat oğlu Osman Muzaffer. İstanbul. 
313 (332/4) 

56 - 11/2068: Hava. Yzb. Rıza oğlu Kimil Eskişehir. 309 (330/59) 
58 - 11/2137: " Uıt tefm. Kadri. Oğ. İhsan Mahmut. Ankara. 318 

(1466/334) 

59 - 11/2140: ., Teğm. Ahmet Baran. Oğ. Hakkı Baran. İstanbul. 325 
(932/1350) 

60 - 11L2194: Sanayi. Hrı~. Asteğ. Nuım oğlu Haaan. Edirne. 317 _(38085) 

\ 

No. D. No. 

61 - 11/2196: " ., ,, Ali oğlu Ahmet İstanbul. Beyoğlu. 324. (39934) 
62 - 12/2220: Lvz. Bnb. Süleyman oğlu lhsan. latanbul Topkapı. 300 

(321/318) 
63 - 12/2232: ,, Yzb. Fuat oflu. H. Hüsnü. Cihangir. 309 (331/102) 
64 - 12/ 2236: ,, Oıt teğm. Akif oğlu Mafdin İstanbul. Şehzadebaıı. 

311 (330/105) 
65 - 12/2238: ., Tefm. Mahmut. Oğ. Mehmet Rifat. Tokat. 310 (2/112) 
66 - 12/2331: ,, Astet. Recep oğlu Sadullah. İstanbul. 315 (1396) 
67 - 12/2347: ., " Ratit Atkı. Oğ. Yusuf Üsküdar. 314 (16520) 
68 - 12/2352: " .. Ahmet oğlu İhıan. Bandırma. 318 (30410) 
69 - 12/2362: ,. " Hacı Alim. Oğ. Ahmet Hulusi. Ermenik. 322 

(38058) 
70 - 12/2370: ,. " Ahmet Rıza Oğ. Celilettin. Maraş. 318 (39232) 
71 - 13/2434: ,, ,. Aziz oğlu Tahsin Hulga oğlu. Ankara. 325. (43580) 
72 - 13/2465: Demiryol. Ön. Yzb. H. Fehi. Oğ. Mehmet Kemal Bursalı. 

İstanbul Buraa. 316 (3338/6) 
73 - 13/2480: " Teğm. Emin. Oğ. Mustafa Fahri. Kadıkl:Sy Beypazar. 

311. (14335) 
74 - 13/2512: ., A•tel. İbrahim oğlu Mahmut. Sait Eti. 312; (13210) 
75 - 13/2521: .. .. Halil oğlu Fahri. Kadıkl:Sy. 312 (13332) 
76 - 13/2565: Hk. Kaymakam. Billl Of. İsmail Hakkı Fatih. 297 (321/97) 
77 - 14/2620: ,. Yzb. İzzet oğlu Ali Rıza. Üsküdar. 307 (10069) 

78 - 14/2705: ,, Teğm. Şemsi. Oğ. Rasim Ömer. Köprülü. 317 (4673) 

'19 - H/2708: n .. Yusui Rii&t. Oğ. Yahya. Ankara 311 (1683) 
80 - 14/2714: " ,, Muıtafa oğlu Cudi. Köprülü Lüleburgu. 314 

(2262) 
il - 14/2715: ,, ,, HU.eyin oflu Nedim. Kütahya. 311 (363/28) 
82 - 14/2753: Dit hekim. Rüttil oflu Fahrettin Eyüp. 320 (234) 
83 - 14/2774: Eczacı Yarbay. Cemil. Of. Osman Hilmi Beıiktq. 300 

(321/7) 
84 - 14/2782: ,, Bnb. Abdullah oilu Kimil. Beıiktat- 301 (322/6) 
85 - 14/2788: He-kim. Bnb. Mahmut oğlu Hasan Mecit. İstanbul 303 

(3W3) 
86 - 15/2824: Eczacı teğm. Ahmet Tevfik Oğ. Seyit Mehmet. fHtanbUJ 

319 (54) 
87 - 15/2830: Ecsacı tep HU.eyin otlu Sıdkı. İstanbul. 320; (2775/911)' 
88 -15/2968: S. 8. MI. Me. Ahmet. Oğ. Süleyman Sıtkı. Çanakkale. 314 

(17450) 
89 - 15/2970: ., n ,. Ethem. Oğ. Ahmet Kemal. Şereflikarahiıar. 310 (30) 

90 - 15/2971: ,, ,. ,, Salt. Oğ. Hasan Fahri. Erzurum. 305 (328/40) 
91 - 16/3025: S.8. Hı. Me. Recep. Oğ. Süleyman Şevki. Edime. 311 (33069) 
92 - 16/3040: .. n n Mehmet. Oğ. Mahmut Rıza. Çankırı. 315 (35349). 
93 - 16/3044: ,, ., ,, Abdullah oğlu Emin Konya. Erminak. 305 (32809), 
94 - 16/3093: .. ,. " &at oğlu Ekrem. Siirt. 312. ('1802) 
95 - 16/3138: n n n Ahmet oflu HüanU Keskin. 309 (35407) 
96 - 16/3139: ., " ., Halil Veliyettin. Oğ. Salt. İstanbul. 312 (626) 
97 - 16/3144: ., n " Ounan. Oğ. Abdullah Mehmet Hacı Oıman. Ol. 

Develi 308 (456/32953) 
98 - 16/3172: " ., ,. Rüıtü oğlu Hayri Tokat. 313 (106) 
99 - 16/3173: .. ., ., Mehmet Oğ. Ali Faik Yusuf Güle. Muğla. 317 

(29540) 
100 - 17/3216: S. 7. MI. Me. Ragıp oilu Ziya. İstanbul. 304 (319/42) 
101 - 17 /3223: ,, ,, ,, İbrahim oğlu Ziya. İstanbul. 303 (326/5) 
102 - 17/3274: S. 8. Mi; Me. Niyazi. Oğ. Hüseyin Atıf. Konya 313. (4078) 
103 - 17/3283: " " ,. Oırnan pap. Oğ. Mansur. Kadıköy. 313 (332/2) 
104 - 17/3319: ,. " ., Ethem. Oğ. 1amail Bekir. lıtanbul. 302 (156/576) 
105 - 17/3330: ,, ,. ,, Musa oğlu Fevzi. Alasonya. 311 (3616) 
106 - 17/3336: ,, ., ,, Ahmet Hamdi. Oğ. Mehmet Ihsan. İstanbul. 311 

(35105) 
107 - 17/3343: ,. ,, ,, İaa oğlu H. HUınU. Ayaf. 306. (487) 
108 - 17 /3356: ,, ,. ., Şükrü. Oğ. Ahmet Feyzi. Kadıköy. 314 (332/13) 
109 - 17/3368: ,, " ,. Muıtafa oğlu Sebahattin. Süleymaniye. 314 

(22911) 
110 - 17/3382: ., ,. ,, Ziya oğlu Saim. İstanbul. 310 (1815) 
111 - 17/3394: S. 8. Tüfekçi. Hasan oğlu Behçet. İstanbul 313 (331/9) 
112 - 18/3404: " ., n Mehmet Nuri. Oğ. Muaa Kazım. Nevşehir. 306 

(320/11) 
113 - 18/3410: ., ,, .. Hüseyin oğlu Kamil. Kars. 302. (327 / 91) 
114 - 18/3478: S. 6. Muzda. Habip oğlu Süleyman. Ankara 302 (317/2) 

8509 

Sivil elbise yaptırılacak 
Emniyet MüdürlüSünden : 

Muhammen bedeli Teminat 
Cinai Takım Lira kurut Lira kuru§ İhale günü Saat 

Sivil elbise 185 22 00 306 00 28-11-938 pazartesi günü 11 

Yukarda yazılı elbise bir ay mUddetle temdit edilerek pazarlık suretiy
le ihalesi yapılacaktır. İıteklileriıı ıösterilen gün ve saatte Emniyet Mü. 
dilrlilğilnde toplanacak komisyona gelmeleri. (4548) 8061 
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Yavrularınızı Hasan özlü unları ife besleyiniz 
Huan unları yavrularınıza sıhat, ne§e verir. Yavrularınızın 

nefesi evinizin, yuvanızrn neşesini doğurur 

• En mükemmel çocuk gıdasıdır. 250 gramlık kutular 20, yarım 
kıloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 8346 

Baş, diş, nezle, grip, romatizme, 
nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarmızı derhal keser. 

.. .. icabında günde 3 ka§e alınabilir. 8494 .. 

. 
BAS AGDISI GRiP NEZLEI 
•QOMATIZMAYA KA~SI 

Grip Salgınlarında Fena 
havalarda so~k günlerde 
Her sabah bir tek kaşe 

NEOKÜRİN 
almakla sıhatinizi sigorta 

etmiş olursunuz 

NEOKÜRİN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek kaşe 6 kuruş 

6 lık ambalaj 30 kuruş 
Her eczanede bulunur. 8349 
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TELEFUNK EN 1 ----------------------------
------
--
--------------:= Be, Kıt' ada 70 den fazla memlekette TELE-

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ;;;il! 

Şimdiye kadar muhtelif marka bir çok radyo ~ 
dinlediniz. Bugün de TELEFUNKEN radyo· i 
larınm 939 modellerini dinliyerek kati kara- ı 
nnızı verebilirsiniz. 

~ 
~ 
1 
~ 

~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

- FUNKEN radyolarının büyük bir rağbet ve •----·------mi = itimat görmesi sizin için en kuvvetli teminat-
~ 
~ 
~ 
~ 

------------ := tır. ---Dr. M. Şerif Korkut --
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi ----Her glin saat üçten sonra evinde = 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 = 
Adres: Kooperatif arkası Ali =: 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 8242 =: 

---------
----------

Türkiye vekili : 

Ankara satış yeri: 

Elektrofen Türk Anonim Şirketi 
Anafartalar caddesi No: 10 

Elektron Türk Anonim Şirketi 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
ai 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ::;ii!! 
~ ' 
~ 
~ 
~ 
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Galata Voyvoda Caddesi 58 - 62 ~ 

V~yananın meşhur 

~ 

jiiiiiiiiiBiiiiriniiiciiiisiiiınıiif Giiioiiiziiiiiii ~ Telefon : 41460 Telgraf Elektron - İstanbul 1 
mütehassısı = ~ 

P. Ve C. Habig Dr. Sıtkı Fırat 
= ~ =: Anadolunun bütün mühim şehirlerinde bayilerimiz vardır. ~ = ~ -:;rıııııııııııııııı~~!llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllff Muayenehanesini SAMSUN 

.dan ANKARAsa nakletmiş-

tôr ~=at~:.::~~:~!:, han l l";:;;ı:~;:;~·;;;;ıı~;·~;:;•) 
karşısı Talas apartman. 7825 1 

Laboratuvan 
g1111111 Çankaya Eczanesine 1111111~ - ~ E Taze Balık yağı geldi. Şark malt huHisasiyle çok kolay içilir. Y. Şe· i 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- ----§§ TÜRK HAVA KURUMU Ankara ValiliQi: · 
-

§ 26 cı - Tertip :: Sahhk odun, kömür ve kereste - -=: Ü . = Ankara Valiliğinden: 
§ B Y Ü K P 1 Y A N G O S U := Ankara viliiyet orman müdürlüğü 
=: - depolarında ve yedeminlerde mevcut = ikinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. - müsadereli emvalden 86500 kilo kan= _ şık odunun beher kilosu 1 kuruştan 
:: Bu··y·u·k 1.kram·ıye 4S.OOO ıı·radır. - ve 2110 kilo meşe kömürünün beher E: = kilosu 3 kuruştan ve 1811 kilo çıra-= = nm beher kilosu üç kuruştan ve nevi-= Bundan batka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· := leri muhtelif 25/704 metre mikıip ma= lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır.. . := mul çam kerestenin beher metre mi
§ yeni tertipten bir bilet alarak İftirak etmeyi ihmal el· =: kabı ı 9-28 lira arasında olmak üze
:E m.eyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına =- re açık artırmaya çıkarılmıştır. 

1 - Artırma 21-11-938 tarihine mü-= gırmiş olursunuz... _ 
sadif pazartesi giinü saat 15 de Anka-

9:iJllllllllllllllllllllllllllllJlllllf flllf IJllJlllllllllllllllllllll lf IJllllll f Jr ra vilayet orman müdürlüğü binasın-
da yapılacaktır. 

İsviçre'de Webbolite A. G. nin 
Türkiye ve Şarkı Karip Vekili Umumisi Vebolid Ltd. Şti. 
Ege mıntakası için lzmir' de Emlak Bankası yanında Resmi 

Şubesini açmış olduğunu arzeder. 

VEBOLİD 
acı ve kireçli sular tasfiye cihazları (Sabit ve Portatif) 

VEBOL/D 
Şüpheli sular İ(İn tazyikli ve taıyiksiz su ile iıler 

hususi feminath filtreler 
Kalorifer ve sınai tesisatı için kireçli sular tasfiye eden tesisat 

Tediyalla Kolayhk -S Senelik Garanti 
• İstanbul Galata BillQr S. No. 7/9 idare merkezi : Telefon: 44507 - P. K. No. 1094 

b • Bankalar caddesi No. 22 

~u esı Telefon: 2681 - P. K. No. 45 

I• z m 
1
• f b •Saman iskelesi Emlak Bank yanında No ı ı, $U 8SITelefon:2365-'f'.K..No.12 . ~ 

"- Telgraf adresi: Her yerde "Vebolid' 

2 - Hepsinin muvakkat teminatı 
118 lira 71 kuruştur. 

3 - Satış projelerini görmek ve 
daha fazla izahat almak istiyenler 
her gün orman müdürlüğüne müra . 
caat edebilirler. ( 4666) 8273 

DIŞ TABiBi 

M. AZIZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün bas· 
talarını kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımanı No. 1 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6214 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Ki.mil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Matba~ Miidürii: Ali Rıza BASK AN 
ULUS Basrmevi : ANKARA 

Belediye sırası, Talas apartıman 
•• 1 No. ya nakletmiştir . Tel: 2972 
ıı:ıttıımmmmmuımıı::mmuıımıııımuı 

: bir Bakanlrklar karşısı Meşrutiyet caddesi. 8023 J 
":tıııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf 

HERKES BİLMELİ! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvaların güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve 

saf olmamasından hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar; ince bar
sağın iç zarına yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat ka!ınması, 
ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, 

görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtlarrn tesiridir. 

İSMET SOLUCAN BİSKÜVİTİ 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçükle re emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve 

yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danışınız. 

DİKKAT : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar dü§ı11ezse çocuğunuzda solu
can olmadığına itimat ediniz. 

Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gect yatarken iki 

kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece ya
tarken bir çizgi bisküvit verilir. 

Fiyatı her eczanede 20 kuruş tur. ( t S M E T ) ismine dikkat. 

SİNEMALAR 

39 model BLAUPUNKT radyolarıiıı dinlemeden radyo almayınız. KAzlM RUŞTO 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
apartnnam 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


