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Büy ·· ölünün cenazesi bugün 
törenle Istanbuldan kaldınlıyor 
CENAZE YARIN ANKARA'DA 1 

Ebedi Şef için ·bugün 
lstanbul muhteşem bir 
teşyi töreni yapıyor 

ı h 1 ıs (T lefonla) - Bütün lstanbul'un üç gündenberi 
stan lu ' da ziyaret ettiği Ebedi Şef'imizin tabutu yarın 

göz yaf arı arasın ı f d k ld 1 k D 1 
ah t 8 30 da on iki genera tara ın an a ırı aca ve o • 

sah saa · k ·· ·· d b 1 d 1 t b mabahçe sarayının dıt apısı onun e ku un durukta~ op ara asına 

k kt To··ren alayı saat 9 da hare ete ece ır. onaca rr. 

1 

Tören alayının ilerisinde yolu töre
___________ ...,.,."" ne açık bulundurmak üzere atlı polis 

kıtası ilerliyecektir. Atlı polisler cad
de boyunca geniş safta yürüyecekler-Baıvekilimiı 

İstanbul' da 
dir. 

Tören alayının başında atlı olarak 
tören komlltanı, onun arkasından mız· 
rakh bir süvari alayı, onun arkasında 
önünde bandosu bulunan bir piyade ta
buru ve sıra ile bir ttopçu ve bir den.iz 
taburu bulunacaktır. Bahriyeliler~mi • 
zin önünde kendi bandosu yürüyecek
tir. Kıtalarımızı tabutun konduğu top 
arabası takip edecektir. Bu ıtop arabası-

Büyük Ölünün tabutu bCl§ında generaller nöbet bekliyorlar 

Celôl Bayar Büyük 

ölünün tabutu önünde 
halkla beraber ağladı 

latanbul, 18 a.a.. - Bqvekil 
Celal Bayar §Chriınize gelmit· 
tir. 

Baıvekili hamil tren aaat 
12.03 te Haydarpata'ya gelmiı, 
iata.ayonda İstanbul vali ve be· 
lediye reiai Muhittin Üstündağ, 
kumandan korgeneral Halis Bı
yıktay ile tehrimizde bulunan 
askeri ve mülki erkin tarafın· 
dAn karıılamnııtn-. 

Batvekil, Acar motöriyle 
doğru Dolmabahçe aarayına 

gitmiıtir. • • lıtanbul, 18 a.a. - Baıvekil 
Celal Bayar sarayda doğru~ 

.:..... salonuna giderek Bu-mera.._._. _ı h .. 
yük Şef'in tabutu önün-ue u~-
metle eğihnit ve kenarda bır 

.. dd t durarak hayatlarmm 
mu e h lk 
en ıatı.raplı geçitini yapan a • 
la beraber ağlaınıttır. 

~-~----.. -------------~ 
izdiham yüzünden 

doğan facia 
-

Maalesef 11 vatandaşın 

hayatları söndü 

Resmi tebliğ 

Zabıtanın vesayasına 

riayet ediniz 
Ankara, 18 a.a. - Resmi tebliğdir: 
Dolm&bahçe sarayında Atatürk'ün 

katafalk'ı önündeki ihtiram geçidi iki 
giındenberi muntazam bir surette c=
reyan ederken 17.11.1938 saat 20 den 
sonra yüz binden fazla vatandaşın te
hacümüyle husule gelen izdiham ne· 
ticcsi geçit müşkülleşmiş ve gösteri
len tehalük yüzünden halk safları a
rasında artan tazyikin bir kısmı kadın 

(Sonu 8. iner sayfa<ln) 

İstanbul'daki tazim geçidine dün 
-:ım onunot: çeı~ı, cu~ını .,..& .. .., 

solunda altışardan on iki genetal yer 
alacaktır. Generallerin ortasında iler
liycn top arabasının ankasmda Ata
tilrlt'ün harp ve istiklal madalyalarım 
taşıyan general bulunacaktır. 

gece saat 24 de nihayet verildi 
Bundan sonra, sıra ile aılayda, Baş

vekil, Büyük Millet Meclisini temsil 
eden heyet, İstanbul vali ve belediye 
reisi, mevki ve deniz komutanları, kon
soloslar, askeri ve mülki erkan, Halk 

• (Sonu 8 inci sayfada) 

Parti Grupu 
bugün toplanıyor 

En az 10.000 kişi evelki 
.geceyi sokakta ge(irmişti 

Cumartesi 19 ikinciteşrin saat 
(Arkadaşımız 

11 de Büyük Millet Meclisinde İstanbul, 18 (Telefonla) - Bu sa· 
Parti Grupunun bir heyeti top • bah güneş, ge<::eyi sokaklarda ve mey· 
lanacaktır. Saylav arkadaşlara danlarda geçiren en az 10 bin kişinin 
arzolunur. ı üzerine doğdu. Dün gece yarısından 
--------------..... sonra saraya giremiyenlerin çoğu ev • 

... 

Neşet Atay telefonla /Jildiriyor ) · 
lerine dönmediler. İlk safta ilk yeri 
almak için sabaha kadar beklediler. 

Atatürk geçidine kalabalığın ver • 
diği ve bizim yeni yeni anlamıya baş • 
ladığımrz mana bambaşkadır. Bu bir 

millet-in en büyüğüne, bir memleket 
halkının kurtarıcısına gösterdiği ta • 
zimden de büyük bir şeydir. Atatürk • 
ün önünde üç günden beri durmadan 

(Sonu 8 inci sayfada) 
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Atatürk'ün mucüesi, mucizeye inanmamcuındaydı, Daha ilerili. 
ni söyliyeyim. Kendisinin modern bir inkılap ;yaratıcısı olmcuına 
en büyük sebeplerden ·biri in.sandan büyük mabut tanunamasın· 
dadır. Ve insanlığın her türlü hayır ve ferefine tek kaynak ola. 
rak gene insan vic'danını ve aklını seçmesindedir. Onun için iıt• 
bu harikulade adamda layik kafamın tapmıya layık bulduğu 
en büyük vasıf: insan Atatürkİ 

=: : = = :-= : = ===:=: : := ===== :=:= := ; ====.". 

Söyledik, aöylüyoruz ve söyliye- 1 leti bu vaziyette olarak geleceie 
ceiiz. , feslim ediyor. 

Çünkü ne matemimize son var- Düıünüyorum: Ben ,imdi ıu sa-
dır. Ne de aonauzluğu anlatmıya im- tırları yazarken O'nun tabutu önün
kan! Ancak bütün heyecanımız İ· den bütün bir milletin matemi, yüz 
çinde büyük bir ıevinç noktası bulu- bin,lerce yaşlı göz ve kırık gönül ha
yoruz. Acımıza uç bucak olmadığı tinde, fakat saygı, terbiye ve sükut 
halde azimlerimizde, enerjimizde için•de geçmektedir. Yarın öbürgün 
en küçük bir aarııntı bile yok! Bil- de daima gidip geldiği bir vatan 
akiı. Geç.miıi düıündükçe gelecek ıiryanı içinden cena:zeai bu toprağa 
karııamdalci · va:zifelerlıniz gözleri- gelecek. Yani çöl halinden en ileri 
mizde daha iyi aydınlanıyor. Genç- bir mamure kılığına soktuğu Ankara 
leriınizi görüyoruz, dinliyoruz. Gö. toprağına gelecek!. 
nülJerindeki coıkun vecd katlar söz. Fevkalade dakikalar vardır: E
lerinde, muhakemelerinde rastladı - zeldenberi cihanm milyarlarca ae
ğımız taze ve seçkin olgunluk da bi- vinç ve elemini aynı ainik filozof ca
zi iftiharla dolduruyor. Anlaıılıyor mitliğiyle karıılamış görünen da~
ki on beı senelik cümhuriyet, yalnız lardan, taılardan bile bazı kere bır 
memlekete aelamet, kafalara ve ruh cereyanı geçer gibi görünür. 
ruhlara ideal nimeti getirmekle kal- Şimdi sanıyorum ki O'nauz kalan. za
mamıı. Şefimiz Türkiye'nin her kö- vallı Çankaya ile Ankara kaleaı bu 
,eaine itıkıl;.bm prensiplerini yayar· haldedir .. Hakaız mı? 
ken bir de o prenaiplere y'ar ve feda- Sözlerimin adi bir edebiyat man· 
ki.r bir neail yeti•firmiı. O nesil ki l d k k ç·· "' zaraıı a masm an or uyorum. un-
bütün terakki ve yükselme 

0

anahtar- kü bu kadar l>üyük bir millet mate-
larmı her gün irfanına yerleıtirecek mi kar§ıaında belki aonauz bir aükut
ve geleceğin büyilk kapılarını mem- tan daha belii elem i.bideai kurula
leketimize boylu boyunca açacak- maz. Ancak hasaaaiyetimiz öyle bir 
trr. zelzeleye uğradı ki bu da elimizde 

Düıünüle$=ek §ey; Atatürk, daha değil! 
dehuınm ilk ıııklannı gösterirken Eskiden ~fer mukadderatı üze. 
O'nun itaretlııe koıan •zeki. ve vic- rinde büyük roller oynıyan iıuanla -
dan bahtiyarlan aayılıydı. Hayatı i- rm ianl.i üstüne masaldan, hurafeden 

• lerledikçe bütün millet kendisini bü- birer örtü çekilir ve türbe kurulur-
tünlüğiyle kucaklamak için karfıaı ·: d B • l · ·· r b .. u. u ınsan arı yenne gore ev ıya, 
na çıkıyordu. Bugünse vaziyet u~ • peygamber ilah diye insanlık kad • 
b " " k 1 .. bh- nıa- ' l utun a ı lara hayret verıcı rosundan dııarıya çıkanrlardı. ıte 
bet almııtır. Zira aai iken :.·em~t~~· Atatürk'ün hiç '8vmediği, hiç aldan
diye önüne ko§&D yaln!z. turkluktu .. madığı, hatta millet zeki.ama, beıer 
Halbuki bugün cenazer.ının •:ka~· aklına karıı küatah bir hürmetsizlik 
d_a ağlıyan. bütün b~~; ~ehası, bu-. aaydığı hazin gafletlerden biri! . 
tun medeniyet, ve butun maanlrk ol- Atatürk'ün mucizeai, mucizeye ı-
muttur, nanmamaımdaydı. Daha ileritini 

Om.rü boyunca ~~u kur~~rd~, aöyliyeyim. Kendisinin modenı bir 
korudu ve ayd1:1'1~ttı ıdı. Ken~ı~ gı- inkılap yaratıcııı olmuma en bü
bi muazzam öliımıyle de te~l maa· yÜk sebeplerden biri insandan bü
niyete Türkiy~ adlı .~e yük~k de- yük mabut tannnamaamdadır. Y.• 
ğerli bir ın3denıyet mucevherı oldu- İnsanlığın her türlü hayır ve şerefı
iıanu bir daha öğretti. Ve memleke· ne tek kaynak olarak gene insan 
timize hürm~, b.e~eriyetin yalnı.z vicdanını ve aklmı teÇJDesindedir 
hafıza.ama dei~l, vıcdan :9C: l\l\ll"U ı- Onun için itte bu harikulade adamda 
çine de yerlettD'di •. lıte hızı yarı ka- la.- l&afam- ta-.- lavmk bpld'f"' 
da'VI"& halinde iken yerden ~aldır· ğu en büyiik vaaıf: lnaan Ataturs 

blıf olan baba eli - ~. k~hr~ ~~: fazıl Ahmet Aykaç 
dutu kadar ince ve guze e . - mı . 

Nafıada tayinler Barosu olacak 

Yeni Başkumandanımız 
Türkiye cümhuriyeti ; türk milletinin, bütün kudretlerini tek irade

de toplamasının eseridir. Türk, dünya milletleri içinde bugünkü hürme
te ve dikka te erişini o kudret temerküzüne borÇludur. Atatürk'ün her 
şeyden yüce şahsiyetinde bulduğumuz bu toplayıcı iradeyi, sayın İnö
nü' ne intikal etmiş görüyoruz, Atatürk'ten sonra Devlet &§kanlığı 
vazifesini uhdesine alan İnönü, aynı zamanda türk ordusunun Ba§ku
mandanıdır. Türk milleti, kendisini bu sıfatla da selamlamakla istikbale 
emniyet ve itimat duymaktadır. 

Başka diyarlarda olduğu gibi günlük politika mücadelelerinin de
ğil, hayat ve hadiselerin ıstıfasiyle türk milletinin en yüksek hizmet ve 
vazife mevkiine yükselmiş ve Atatürk gibi cihan tarihinin emsaline te
sadüf edilmez bir şahsiyetinden sonra milletin başına geçmiş olan İnö
nü, en küçük ciizütammdan en büyük organlarına kadar sevk ve idare 
ettiği ordumuzun - bizzat söyledikleri gibi - hakikaten emekli bir mensu
budur. Her türkün girdiği veya behemehal gireceği bu muhterem mües
seseye intisap ile haklı bir iftihar duymaktadır. 

Vazifede kademe farkı görmiyenlere ancak nasip olan yüksek bir 
inanışla Türk ordusunun Başkumandanı olduğunu söylerken "azim. 
kar ve tecrübeli kumandanlar, şefkatli ve fedakar zabitler ve türk mil· 
letinin hakiki özü olan kahraman ellerden ve cümlesi ehliyetli vazif eıc
verlerden vücut bulan ''Türk ordusuna" asalet ve heybetin timsali ola
rak, gurur ve güvenle" bakıyor. Bu bakışıyle İnönü, bizim gözümüz 
olmaktadır. 

Tek siyaseti; milletin kudret ve refahı, devletin istiklal ve istikbali 
olan Cümhvriyct Türkiyesinde her kudretin kaynağı, hayatta fazilet ve 
ruhta temizliktir. Sağlam bir siyasi uzviyet olan devletimiz, her faaliyet 
azasının bu şartlar içinde verimli İ§lemesile, aralarında teessüs etmit va
tan sevgisinden gelen muvazeneyi devam ettirerek çalışmasiyle bozul
maz ve sarsılmaz bir ahengin timsali olmaktadır. Cümhuriyetimizde 
Devlet Reisinin yüksek sıfatı, bu ahengin sembolüdür. Yeni Cümhur
reisimizin ~ahsmda yeni Başkumandanımızı selamlarken, bu sembolün 
manasını, türk vatanına duyduğum derin sevginin kendisi olarak anla
maktayım. 

Almanya' da vapur 
yaptırıyoruz 

Denizbank tarafından Almanyada 
inp. edilmekte oldukları malüm bu
lunanlar dışında .yeni gemilerin ıipa
rifleri kati safhaya girmiıtir. Bu ıipa
ri9 itinin bu gUnlerde neticelendiril· 
mesi muhtemeldir. 

Bu &'cmiler, dördü Mersin, yedisi 
Bartın tipi olmak üzere şimdilik 11 ta
nedir. 

Yeni iskeleler yapıhyor 
Denizbank, alakadar bulunduğu bü

tün iskeleleri birer birer ve lüzumuna 
göre tamir veya yeniden yaptmpıya 

karar vermi,tir. İlk olarak Hopa, Te
kirdağ, Mudanya ve K.arabi~a isk.ele
lerini yeniden ve modern ~ır şekı~d.e 
yaptıracaktrr. lhtııas sahibı teknısı
y"enler bu i§ Uzcrinde çalışmıya başla
mışlardır. 

Denizbınk ve i~ turizm 

Htuan • Ali YÜCEL 

Etrüsk vapurunun 
iade edileceği 

doğru değildir 
Etrüık vapurunun silratini kaybet

tiği, muvazeneıizliği anlaşıldığından 
tekrar Almanya'ya gönderileceği gibi 
şayialar deveran etmektedir. Yaptığı -
mrz tahkikata göre, bunların asıl ve e
sası yoktur. 

İlk ve ikinci seferlerinde vasati 10 
milden fazla sefer sUratiyle seyir edc-

ffi!ze9.fitr5iMJi4iHnfHı-l!MfifE ftl~trta= 
ıma çekilerek Almanya' da elde edil -
miş olan mukavele süratinin neden tu -
tulamadığr sebepleri ara§tırılmııtır. 
surat farkının kazan ıskaralarından i
leri &eldiği anlaşılarak bu skaralar 
Denizbank'ça kömürlerimize uygun 
yeni ıkaralarla deti~tirilmiş ve üçün -
cU seferde vapur mukavele ıüratini 
yeniden elde etmiıtir. 

Etrüsk'ün mukavele ıürati tam 
yükle 12, yarım ylikle 13,5 mildir. 

Geminin muvazenesizliği ve tadil 
\çinAlmanya'ya gönderilece~i hiç bir 
r:aman bahsolmamıştır. 

19 - 11 - 1938 
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Atatürk ve Ankara 
Damgasını dünyaya vuran Büyük Adam 'm izleriyle memleket ve 

elbette ki memleketin baş§ehri , Ankara, baştan başa doludur. 
O, buraya kendisiyle beraber milli kurtuluş'un fikrini ve imanını 

getirmişti. O zamanki gönülsüz Ankara, evlerinde gaz lambalan yakar, 
mangal kenarında ısınır, sokaklarda çizmelerle yürür, insan ihtiyaçlan· 
mn en basitleriyle hoş geçinir, fakat yumruğunu vurunca, ezeceğini 
ezerdi. 

O bu Ankara'ya Sakarya'mn zaferini, Dumlupmar'm zaferini, cürn· 
huriyet'i ve hi.iriyet'i getirdi. O'nun her böyle gelişinde, Ankara ayağa 
kalkar ve O 'nun kahraman elinden kendi şahsiyetinin yeni bir parçası· 
nı tesellüm ederdi. Ankara, böyle böyle meydana geldi. Taştan Anka· 
ra ve ruhtan Ankara. 

Atatürk, dehasının ocağında bu mi1letin demirini dev darbeleriyle 
dövmiye başladığı andan itibaren, nasıl dünyanın ve bilhassa dünyada• 
ki medeniyete ve kurtuluşa susamış milletlerin gözleri Ankara'ya dö
nükse, Ankara'mn kendisinin gözleri ve yüreği de gelip kendisini hari• 
kulade hayatına mekan seçen sevgili ve büyük lnsan'dan hiç aynlmaz
dı. Atatürk, son yıllarını Çankaya'da geçirdiyse, Ankara'nın ve civan· 
nrn hiç bir noktası yoktur ki, O'nun hakkında bir hatıra saklamamı§ ol
sun, .Burada ?_'~un adlarını koyduğu çocuklar delikanlı olmu§tur, O'
nun ışaret ettıgı stepler umrana kavuşmuştur, O'nun meskenetin zin• 
cirlerinden kurtardığı genç gönüller azat olmu~tur. 

Atatürk, bu Ankara'ya, artık bir daha ayrılmamak üzere dönüyor. 
~nkara, en büyük, en gÜzel, en nazik ve mültefit ve en asil hemşerisi
nı, bu sefer artık harimine ve canına çekecek ve bir daha bırakmrya
caktrr. - Burhan BELGE 

Toprağa tarziye 
1 Yazan: Fahri Ecevit 1 

B&§muz bağrnnızm kemik yapıaına, 
gönlümüz acmm kara. çakılma, A
ta'mm ceaedi katı toprak üstüne 
diiftü. 

Bu yas gÜzünün bibnez ıününde, a
cnnızm bu geçmez güzünde eMın 
hava nedir? 

ra haramiler! .. Oat yanı bizimdlr .. 
Tunç erir, mermer kJrJlır, demir bii

küJüı-. Ata'nın kendi aom cevhe
rinden yaptığı ne zamanm kaaır
gaaı, ne meki.nm aarsınbaiyle çök
mez, ezelden var olana ölümleriıı 
diti geçmez!... Gerçek olan r-t 
değitir mi? Ata'yı yapan millet. 
milleti yapan Ata kadar g~· 
tir. Ona güvendiği için aağ olall 
O'nun güvendiii kadar eağl&at
dır .• 

" " " Ata'nm cesedini alan toprak I ~ 

Kuru gövdemizi efen, kollarımızın 
göklere uzanınıt dallarau indiren 
bu rüzgar nereden geliyor 7 Yap
rafnnızı döken, içimizi kuru.tan. 
Y•tluımı:da birlikte yere düftnüı 
ıslak gölgelerimizi biribirlııe ka
tan, Ata'rnızı bizden koparan bu 
kara sam nered~ esiyor 7 •.• baiıtlıyorum ..• 

Benim y\iJ"eğim senin kadar katı de-Hangi mevaimin yollarına aaptık A
tam? Yüzümüze ölümün rüzgarı 
çarptı. Bahtnnızm karanlığında 
rmi ltıtötattilm,-pm?rr·""iıerfi"anh .. 
Tatlar dolamlı, diz üstü düttük A
tam, ellerin nerede? ... 

ğil.. O senin zenelerine kanftı di-
ye, -.na kinim,_b~il~e.,,;~~'.\;·~··=;~~~"""'i 
vatinnn auruyor... astığmuz 
toprak yumu§ak değil pek olmalı, 
türk gibi bir milleti taımııya da
yanmalı .• Olümün sonu görünmez çukuruna, 

topraiın kara ağzına mı düıtün 
Atam? .. Onun çamur dilinde fa
pırdıyan korkunç "' bize diyor 
ki: Oradaam ve geri döamlyecek
ain.,. Övünme.. lttihan ile tıkanıp 
boiuluraun yafız ifrit ... Senin •i· 
zına vurduğum m4mner kilit Ata. 
mm gövdesine geçmek lstiyen dif
Jerine çarpacak •. 

il ,,,., 
Aldığmı geri venniyen deli toprakf .. 

Atam sana kanıtıktan sonra daha 
aaflam oldun ey vatan toprafıf 

iç.ine Atatürk'ün kemikleri çatılnuf 
toprak ilstünde, ve Atatürk'ün ba
tı değmi§ demir gök altında mi»
terihiz .. Seni yermiyorum; övüyo
nım ! . Sana kinle deiil; •ıkla ba
kıyorum!. Üstünde duran kadar 
içine kan~n için de Nna tapryo
nam ... Fakat, heyhat neye aöyt .. 
memeli, )'Üreiimiz ezik bir pıhtı
dan, içimiz dört duvarı kalmıt bir 
yangm yerinden f arkıız." Gerçe
ğin hain saldırııına hn ve fikir 
aeıntezleriyle ka111 durmaktayız ... 

Ey büyük facia .. Sana ancak mukad
dea bir inana tutunar&k balmuya 
tahammül ediyonız ... Ketki ölüna 
seni bizden ııonraki neailler önün
de oynaNydı ... 

Hele bende olanı hiç alamıyaca.k
sm ..• Ben, Mni ve senin katı cev
herlerini kullanarak, aeni sanatı· 
ının dehaıiyle eriterek taıtan, çe
likten, tunçtan örnekler yuturur, 
onlan senin katı göiaüne sapla
rım!. Ben, gOJM aen.i; aldığ.mm. bi
çimine koyarak kartıma dıkerım.. 
Fakat aen? Sen. içimde yananı, 
kaf aında yaıryanı, bağrıma O'n· · 
dan yapııık kalanı alamazaml.. • • ..... Jarb"' 
Can ölümün, c.aet senin; inan be- Bu1gan~tan clç.ılıgı kançı gı 
nimdir. Size yaratanları alın ka- iki giin kapalı 

Sama un fen memurlarından Alaet -
tin Kaplan Eıki§ehir'e, Kırklareli fen 
mmıurlanndan Vehbi Ülker .Edirne'
ye, Burdur fen mcmurların~an Nuri 
GUn Kay.acri'ye, f cn mektebı mezunu 
Tacettin Yalçın Aydın su işleri fen 
memurluğuna, yüksek mühendis ~ek· 
tebl mezunu Pertev Gökmen Men~ su 
İ.§leri milhendiıliğine, fen mektebi 
mezunu İlhami Bilecik fen memurlu -
ğuna, yt\.kıek mUhendis mektebi me. 
zunu Necmettin Sezer Diyarbakır -
Cizre hattı inpat baş müdürlüğü mü -
hendialiğine, yükaek mühendis mekte
bi mezunu Nihat Sargın Alp Sivas.~ 
Erzurum hattı inpat baş müdürlUğu 
mUhendiıliğine, Erzurum fen memur
lanndan Cemil Fırat İsparta'ya, yük • 
sek mUhendiı mektebi mezunu Hilmi 
Tokmar yapı itleri umum müdürlüğü 
binalar fen heyeti mühendisliğine, 
yüksek mühendis mektebi mezunlann
dan Cavit Solmaz Seyhan au işleri 
mUhendiıfiğine, Naci Yilngül sular 
umum mildUrlUğU merkez fen heyeti 
mUhcndiıliğine, fen mektebi mezunla
nndan Refik Ünkan GUmUıane ıoaa • 
tar Muzaffer Can Edirne yapı işleri 
fen memurluklanna tayin olunmuı • 
lardır. 

'' GARİP BASIM, GARİP KALDIN ! ,, 
Cilmhurrelsi Atatilrk'iln cenaze t5 • 

reni münasebetiyle Bulgaristan elçili • 
ğinin kançılaryası 19 aontcırin ve 21. 
sonteşrin günlerinde kapalı olacaktıır. 

Defterdarlar arasında . . 
. yapılan nakiller 
Niğde defterdarı BB. Remzi Ko

rukoğlu Kayıeri deftcrdarlrğma, An -
kara varidat müdürü Mustafa Ertan 
Manisa defterdarlığına, Muğla defter· 
darı Aziz Kutlay Niğde defterdarlığı
na, Manisa defterdan Cevdet Şenol 
Seyhan defterdarlığına, Seyhan def · 
terdan Halit Eroğlu Muğla deftetdar
lığına tayin olunmuşlardır. 

Kadir • 
gecesı 

Diyanet İtleri Riyasetinden : 
K.adir gecesi 19 ikinci teşrin 1938 

cumartesi günU akşamına, yani pazar 
.gecesine tesadüf ettiği ve ikinci teşri
nin 23 Uncli çarşamba günü d.e bayram 
olduğu ilan olunur. (4820) 

Ankaradn bayram namazı 
aaaı dakika 
7 17 

Bu aekiz heceli yanık mısraı 
•Ö)'liyen, rie vezin, ne kal iye bi
liyordu; n• ıiirin ne olduiunu 
duymuı, n• sanattan, ne tasan
nuclan bir t•Y öğrenmiıti. Y aıı 
ilerlediiine ve yakın vakitler• 
kadar kö;yd• Jraldıfına göre, 
belki de. okuyup ycamcuı da 
yoktu . . 

Falcat Ata'Jll flÖnnüıtü. O 
büyük güneı daha sönmeden 
bir ilci yıl önce onun Jröyiin• ağ
ramıf "" Jröylünün çalıtaralı, 
parasını da uenreJr ~ptırclıfı 
mektebin önünde clar"'alı .,,. • 
muıtcı: 

- Bu mektebi .U mi yaptır. 
dınız? 

Köylüler: 
_ Erıet, dediler. Ondan aon-

rasını ninenin kendi aiauıcl .. 
dinleyiniz: .... • 

"iki gözünü aeıJ<lıgım PMl 

paıam, baıını salladı. O ne gü
zel bQf aallayııtıl O'nun uğrana 
iki oğlumu •aVClf boyuna yolla
mıttun; biriai dönmedi. Fakat 
daha çocuklarım bulunaa da 
onlan ela pul PQfa'mın airu-
na /eda etsem. . 

''Gen• l'elirim" demiıti; bir 
gün gene gelir mi? Ah l'•n• 
gelse... O'nsuz ~demeyiz. B~
tün köylü para kattık, O gelclı
ii zaman mektep yapısının önü
n• Çfllnn•k için bir bayrak al-
dık. . 

O ,.. alçak l'Öniillii pafO'Jrr 
bilmeuiniz; bizim tculanmıs
clan .üt içti; bizim lıaplannıı:s· 

1 

dan yemek yedi; bizim yanımı
za oturdu; malımızı, hatırunısı 
ııordiydi. 

Gelecek yıl 11ene gelse bir 
yol daha ... Gelir mi acep? n 

Nine. bunları anlatırken Bii-

yük Şel Dolmaba_hç~'d• h~at'! 
yatıyordu ve hepunı:s, kendunı
H bile itiraf •tmekt•n korka
rak biliyorduk ki O'nun kud
retli ve güzel baıını yastıia dü
fÜr•n hcutalık, öyl• kolay iyi o
lacak hastalıklardan delildir. ... 

Bir elind• siit pfümü. bir e
linde bir iki çanak yofurtla son 
fef"İn .abahı evıin kapama l'el
diii zaman, ona kara haberi lı
.. ıdayıuerdiler. 

Ninenin bütün vücuduna dün
yanın en maaam utırabı aarclı. 
Güğümü d•, çanalrlan da )ter• 
bıraktı ue hıçkırarak ha;ykırdu 

- Garip bQfım, garip kaldın/ 

••• 
SavQf boyuna gönderdiğin 

çocuklarının ölüm haberini al
dığın saman, bu kadar •M•ıl
mıt• bu kadar bitkinlepnif, bu 

kadar hıçkınnıı mıydın nine? 
Fakat garip değilsin; Artık 

bu yüksek milletin yeryüzünde 
flarİP kalmasına, Büyü~ At~
nın canına kıyan kader bile mu
aaad• •demes. 

Köyüne döndüğün '"mcın 
hep birlikt• para katıp aldığı
nuı: bayraia yüzünü, gözünü 
.rirl 

O'nlar biribirleriyle iki ikiz-
diler. 

Garip kalmıyacaluın; ne O'
nun ıuiz hatırcuı, ne de türkün 
bQfka büyükleri aeni garip bı
ralmııyacaktır. 

Fakat biz de büyük acının en 
içten gelen mısrarnı, senin gözü 
yaılı ve içli mısraını unutmıya
cağuı:: 

"Garip baıım, garip kaldın!,, 

N. ARTAM 

Karsta 12 derece soğuk var 
DUn Ankara'da hava açık gcçmif, 

rüzgar §imalden bir metre kadar hızla 
esmiştir .Günün en yüksek ısısı gölge
de 30 derece kaydedilmi§tir. Yurtta 
hava Karadeniz kıyılarında çok bulut -
lu, Trakya, Kocaeli bölgeleri ile Ege
nin şimal kısımlarında bulutlu, diğer 

bölgelerde umumiyetle açrk geçmiştir . 
24 saat içinde hiç bir yerde yağı§ ol • 
mamıştır. Rüzgarlar Karadeniz kıyıla· 
rında, Ege bölgesinde ve kısmen de 
Trakya ve şimalde, en çok 7, diğer 
bölgelerde muhtelif olmak üzere 2 
metre ka<lar hızla esmiştir. 

En düşük ısılar sıfı rın altında ol -
mak üzere Ulukışla ve Kayseri'de 8, 
Kara' ta 12 derece, en yiiksek ısılar da 
Bodrum'dn t 7, Antalya ve Adana'da 
20 derecedir. 
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Atatürk 
ve Hatay 

Kadirtinu Hatay halkının m~
mesailleri, evelki gün Hatay mıl
let mecliıinin toplantııında, A • 
tatürk'ün ölümünden doğan te
selli bulmaz yaıta ana vatan 
türkleriyle beraber olduklarını 
heyecanlı sözlerle anlattılar. Bu 
hislerin samimiyetinden ıüphe 
edilemez. Atatürk Cümhuriyet 
Türkiye' ıinin kurtanc111 olduğu 
gibi, Hatay da istiklalini Ata -
türk'e borçludur. 1936 ıenesin -
denberi, Atatürk'ün me§gul ol -
duğu baılıca meıele Hatay'ın is
tiklali olmuttur. Ve her meşgul 
olduğu iti batardığı gibi, Ha -
tay'a da istiklal temin ettikten 
sonra maddi hayattan ayrılmıt
tır. 

Fakat Hatay meıeleai, Ata. 
türk'ü, milli mücadeledenberi, 
ehemiyetli bir it halinde meıgul 
etnıekteydi. 1921 senesi martın -
da Adana'ya yaptığı tarihi seya
hat emaınnda kendisini istikbale 
gelen Antakya'lılara: 
"- Kırk aıırhlı türk yurdu 

dütınan elinde eıir kalamaz.,, 
diyerek, Hatay'm İ&tikbali 

hakkında en büyük teminatı ver
tnitti. 

Türk Hatay, kurtarıcıdan bu 
teminatı aldıktan ıonra istikba · 
linden emindi. Fakat iıaret edi
len hedefe varmak için uzun se
neler beklemek lazım geldi. Ha· 
tay'ın iıtatüıü, 1921 mukavele -
siyle teıbit edilmitti. lmzuma 
ve sözüne sadık olan Türkiye'· 
nin, bu mukavele hükümlerini 
değiştirmekte ön ayak olmasını 
Atatürk tasvip etmedi. . 

Nihayet 1936 sene~in~e Surıye 
ile Fransa araıındakı m?n~ıe~~t
lerin yeni battan tanzımı ıçın 

bir mukavele imz~landı. 19~~ 
nıukavelesi, onu ımzalıyan ıkı 
devletten biri ~lan .Fransa tara. -
f rndan deiiıtiril~~· demektı: 
1921 mukaveleaının çerçevesı 
içinde HataY türklerinin hak
larını temin etmek Cümhu -
ti)'et Tilrkiye'ıi için bir dava 
halini aldı. Atatürk, bundan aon
rp. ı. •• ~~'"ft"1''1'\. .,UimM •ı .. >hpm;ye. 
.ını tebaruz ettırmek ıçın nıç oır 
fırutı kaçırmamı'flır. Kendiıini 
nihayet mezara ıürükliyen hu • 
talığı içinde de gece gündüz dü
şündüğü ve meıgul olduğu en e
bemiyetli mesele de Hatay iti 
olmuttur. Hatay divuı bu mem
lekette yafıyan halka mesut, bir 
hayat, çahtma hakkı ve re -
fah temin eden bugünkü netice
ye varmcıya kadar çok çetin 
safhalara girip çıkmıttı. ,. ~ta • 
türk, kendisine mahsuı azımle 
ve metanetle 10nuna kadar ça -
lıttı. Ve nihayet iki ay evel bü -
tün varlığını kendine borçlu olan 
devletin mekanizması kuruldu • 
iu zaman, bqına geçen Ekse • 
laıu Sökmen'e çektiği telgrafta 
Hatay hakkındaki ~~i~aıı?ID: d9:
inıa devam edecegını bıldırdı. 

Atatürk bu telgrafında diyor-

du iri : yük' 
_ Bu kıymetli diyarın en -

sek makam ve vazifesini ihraz 
ve deruhte etmit olmanız~~ do
layı sizi tebrik ederken ınkıta • 
f d ·ma alaka ve muhabbetle 
ını aı 'd k' f takip edeceğim Hata! a ı aa-

liyetinizde muvaffakıyetler te • 
nıenni ederim.,, .

1 E l"l" ilk haftasında çekı en y u un A .. k 
bu telgraftan sonra tatur: an-
cak iki ay yaıamıttır. Fakat 
Cümburiyet Türkiye'ıi kadar 
kendi eıeri olan bu türk yurdu -
nu ıükiin içinde çal~şır bir halde 
bıraktığı için gözlerı arkada kal-
mamıtbr. 

A. Ş. ESMER 

Bulgaristan'ın 
dış politikası 

Sof ya, ~ 7 a.a. - Bavıekil B .. Kö-
. f parlamentoda hükiimetın u-

ıeıvano, b' 
mumi politikası etrafında yapılan _ır 
istizaha cevap vermiştir. Başvekıl, 
Balkanlarda sulhun sağl~!a~tırılma-

. . h""kümetin sarfettıgı gayretle
sı ıçın, u ah-..J • 
ri anlatarak, iki dostluk mu ouesı 

.b. Türkiye ve Yugoslavya a-
mucı ınce . . f . . 

d k . dostluğun ınkışa ıçın sar-
raaın a ı .. · · R 
fedilen emekleri tebar~z ettırmış, o-

y unanistan la esasen mev-
ınanya ve . . ll-k 

d tı ~ un aradakı mua a mese-cut os ug • . . . f 
lelerin halliyle daha zıya.de ınkışa e-

d w. • .. lemi"'tir Parlamento ye· 
ecegını soy ır • • • • 

ni hükümete ekseriyetle ıtımat rer 
. b ndan sonra ruznamenın 

vermış ve u . . . 
diğer maddelerine geçılmıştır. 

Ut US 

Atatürk'ün cenaze törenine 
İştirak edecek heyetler 

Yabancı heyetler gelmeğe başladı 

! __ Harici haberlerin lcma_ll _ _.I 
Filistin'de: 

Cenaze töreni günü Romanya'da 
milli matem tutulacak 

Bir muharebe - Yaia ile Kudüs 
yolu üzerinde Latrum Jcaaabaaı civa -
rında araplarla iııgiliz kıtaatı ara.aında 
bir muharebe olmuştur. Bu muharebe 
esnasında ingiliz tayyareleri de faali • 
yet göstermiştir. Bir ingiliz askeri öl
müştür. Arapların zayiatı ise çok mil -
himdir. Beş arap tevkil edilmiştir. 
Hayfa mıntaka.sında Kania kasabasın -
da da arbedeler olmuştur. 24 arap tev
kif edilmiştir. 

BUyüli Şef Atatürk'ün şehrimizde 
yapılacak milli cenaze törenine işti
rak edecek olan heyetltt gelmiye bat" 
lamışlardrr. Bunları ıırasiyle yazıyo

ruz: 

Dün lst.anbul'a gelen heyetler 
Dün ingiliz, bulgar, finlandiya, yu

goslav ve macar heyetleri İstanbul'a 
gelmişlerdir. . 

İngiliz heyeti: Mareşal Lort Bırd· 
vood, Amiral Sir Dudley Punt, A~bay 
Vhitford ve deniz teğmeni Duff. 

Bulgar heyeti: General Panof, Ge
neral Daskalof, General Bukaçyef. 

Finlandiya heyeti: Ekselans Oni 
Talas ve maiyeti. 

Macar heyeti: General Vitez Ojen 
Puskayi, Albay Emerik Nimet, Albay 
Aleksandr Macaroşi'den müteşekkil

dir. 
Gelen heyetler sivil ve asker mih

mandarları tarafından hükümet nanıı
na istikbal edilmekte ve ikametlerine 
tahsis edilen Perapalas ve Tokatliyan 
otellerine götürülmektedir. . 

İngilizlerin Malaya ıaffıharp ge~~
si merasime iştirak edecek olan _Bu-

t '-·-ilen Jıma-yiik Britanya kıtaa mı ,....,.. . . 
lmi' ve top atarak ıhtıram 

nımıza ge .. 
vazifesini ifa etmı,tır. 

İngiliz kıtası bugün saat 7.30 da: 
aovyet, bulgar ve yugoslav heyetle~ı 
de 8_30 da Ankara'ya hareket edece -

terdir. 

Romen heyeti yolda 
Bükreş, 18 a.a. - Kemal Atatürk'ün 

cenaze merasiminde bulunacak ve Kı
ra! K.arol ile hükürneti temsil edecek 
olan Hava ve Bahriye nazırı General 
Paul Teoderosco ile Ordu Umumi mü
fettişi General Motas, General Torna 
Grigoresco ve Yarbay Gherghel'den 
mürekkep bulunan ~yet, dün akşam 
Bükreş'ten ayrılmıştır. 

Heyet, Köstence'de Transylvania 
transatlantiğine binecek ve sancağım 
ve bandosunu beraber götürmekte olan 
bi: bölüğü hamil bulunan Regina Ma
ria torpito muhribi Transilvanya'ya 

l stanbul' a geliı 
l9tanbul, 18 (Telefonla) - Büyük 

Şefin cenaze törenine i9tirak edecek 
olan romen heyetini hamil Transil
vanya vapuru, refakatinde Regina 
Marya destroyeriyle birlikte bugün 
İatanbul'a geldi. Destroyıer 11ehri top
la selamladı ve kendisine mukabele e· 
dildi. Heyet yarın 8.30 da Ankara'ya 
hareket edecektir. 

Polonya'dan gelecek heyet 
Atatürk'ün cenaze törenine iştırak 

edecek olan Polonya heyeti, Ankara 
büyük elçisi Sokolniki, General Zyg
munt ve general Podhoveki'den mü
rekkeptir. 

Hey-et dün lstanbul'a gelmiştir. Ay· 
rıca Afgan kırahnın arncalariyle Af· 
gan heyeti de cenazede bulunmalı: üze· 
re Avrupa'dan hareket eden Emir Adil 
Anlan da İstanbul'a gelmişlerdir. 

lııanbul'daki törende 
bulunacak harp gemileri 

·İstanbul'da yapılacak törene iştirak 
et1l1ek üzere altı yabancı devlet harp 
gemisi göndermektedir. Bunlardan 
Sovyet Rusya'nm Moskova harp gemi
si evelki giln İstanıbul'a gelmiştir. İn
gilizlerin Malaya, Romanya'nın Re
gine Maria, yunanlıların Hydra, al
ınanların Emden harp gemileri dün İa
tanbul'a gelmişlerdir. Fransızların E
mile Bertin harp gemisi bu sabah saat 
7 de İstanbul'a gelmit bulunacaktır. 

/uılya1 dan gelecek askeri 
kıta 

Haıber aldığımıza göre İtalya hükü
meti de milli cenaze merasimine he
yetle beraber 100 erlik bir kıta ile iş
tirake karar vermiştir. 

1 rak, ve Suudi Arabistan 
heyeti 

Bu sabah şehrimize gelecek olan To
ros ekspresiyle Irak ve Suudi Arabis
tan heyeti şehrimize muvasalat ede
cektir. 

Alman kıt.ası 
Milli cenaze törenine iştirak edecek 

olan Emden kruvazörüne mensup as
keri kıta dün İstanbul'dan hareket et· 
miştir. Bugiin saat 14 de şehrimiZ'C ge
lecek ve Gazi Terbiye enstitüsünde 
misafir edilecektit'. 

Vniversiteden bir heyet 
geliyor 

Milli cenaze törenine iştirik etmek 
üzere İstanbul Oniversit.esinin muh
telif fakültelerine mensup 25 kadar 
genç de şehrimize gelecektir. Üniver
siteliler Tarih, Dil ve Coğrafya fakül
t ..... inde misafir edileceklerdir. 

Vilayet heyetleri gelmıye -
ba§lOOı 

Milli cenaze töreninde vilayetler a
dına bulunacak olan üçer kişilik he
yetler dünden itibaren şehrimize gel
miye başlamışlardır. 

I st.anbul' dan gelecek polisler 
Milli cenaze tö~ni esnasında Anka

ra emniyet kadrosunu takviye etmek 
Uezre lstanıbul'dan 200 yaya ve 15 atlı 
polie şehrimize gelecektir. 

Hatay, Lübnan ve Suriye 
heyetleri 

Hatay., Lübnan ve Suriye'den mil
li cenaze törenine iştirak edecek o -
lan heyetler de bu sabahki Toros 
ekspresiyle şehrimize geleceklerdir. 

Türk mateminin azametli 
nıanzarası 

Atina, 18 a.a. - Atina ajansı bildiri
yor: 

Gazetelerin hususi muhabirleri Ata. 
türk'ün naşı önünden halkın arkası ke
silmiyen geçişe müteallik heyecanlı 
tafsilat vermekte ve bütün bir milletin 
Şefinin tabutu karşısındaki matemi
nin azametli manzarasını tasvir eyle
mekte berdevamdırlar. Gazeteler, türk 
milletinin matemini gösteren fotoğra
filer de neşretmekte ve türk gençliği· 
nin andından bahseylemektedirler. 

Bütün gazeteler, Atatürk'ün cenaze 
merasimine ait programı ve ecnebi 
murahhasların isimlerini neşretmek
tedirler. 

lspanya'da: -
Cephelerdeki vaziyet - Frankistler 

cephelerin sakin olduğunu, yalnız tay
yar.elerin faaliyet gösterdiklerini ve 
Denje limanının ·asekri hedeflerini 
bombaladıklarını bildiriyorlar. Hükii -
metçilere göre de Rio Segre mmtaka· 
sın.da düşman taarruzları püskürtül -
müştiir. 

Frankist gazeteler, ekseriyetle sü -
tunlarını Ebre muharebesinde kazam -
lan zafere tahsis etmekle beraber in({l
liz - italyan itilafının tekemmülilnü de 
ehemiyetle kaydediyorlar. 

Frankist zaferleri üzerine İngi1te· 
re yüksek müdafaa komitesi, İngilte· 
renin Atlas denizi ile Akdeniz arasın
daki münaka11itrnın emniyeti meselesi
ni tetkik etmektedir. 

Uzak~ark'ta: 

Kumandada değitiklik - Tokyo' -
dan bildiriliyor: 

Cenuıbi Çindeki japon kuvetlerinin 
kumandanı general Furusho, sıhi ae • 
beplerden dolayı çekilmiş ve yerine 
general Ando tayin edilmiştir. 

Berlin - Roma • Tokyo müsellesi ve 
macarlar - Japonya ile Macaristan a
rasında imza edilmiş olan kültürel iti
laftan ve bu ayın 25 inde Almanya ile 
aktedilecek mümasil bir itilaftan son
ra yakın bir zamanda İtalya ile de 
böyle bir itilaf yapılacaktır. 

Yun.arı heyeti lıarekeı etti Japonya ile Polonya arasında esa -
Atina, 18 a.a. - Atina ajansı bildi- sen böyle bi ritilaf vardır. 

riyor: 
Başvek~l Metaksas, Atatilrk'ün ce- Rütenya',la: 

naze mera.siminde Yunanistan'ı temsil 
edecek olıan heyetin riyasetinde ola- Çeklerle rütenler araımda çarpıt • 
rak, bu sabah saat 6,30 d~ hususi tren- malar - Macar matbuatınm bildirdi -
le Ankara'ya hareket etmiştir. ğine göre Huszt'de asi rüten milfreze-

Yunan Hidra deatroyeri bugün la- !eri ile çek kLtaları arasında saatlerce 
tanbul'a varmış olacaktır. süren hakiki bir muharebe olmuştur. 

Hükümetin bir cmirnamesiyle res- Muharebe neticesinde takriben 40 çek 
mi bin.a.latdaki bayraklar, pazar, pazar- askeri ölmüş ve 70 asi ölmü§ ve yara -
tesi ve salı gunü yarıya kadar çeklJe- ıanmıştrr. 

cektir. Çekler, yarah rütenlere pek fena 
Sofya, dan geçen 'diğer heyetler muamele etmektedirler. Çekler, eair e

dilen rütenJere idamı mucip cürümler 
Sofya, 18 a.a. - Ankara'da Atatür

kün cenaze merasimine iştirak edecek 
olan fransız, alman ve italyan heyetle
ri bugün saat 17 de Sofya istasyonun
dan geçmiş ve kıral nıunına Mabeyn 
Sekreteri B. Stamenof ile Başvekil a
dına Hariciye siyasi şube diırektörü B. 
Altinof, Harbiye nazırı namına erki
m harbiye :reis muavini general Hacı
petko ve Türkiye, Fransa, Almanya 
ve İtalya orta elçileri tarafından ıc
lamlanmışlardır. 

Finlandiya heyeti reisinin 
beyanatı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Finlan
diya heyeti reisi, türk milletinin uğ
radığı büyük kayıbın Finlandiya'da 
uyandırdığı büyük teessüre şu sözler
le tercernan olmuştur: 

- Büyük Atatiirk'ün ölümü Finlan
diya' da derin ve umumi bir teessür u
yandırdı. Türk inkılabını büyük bira· 
laka ile takip eden finlandiyalılar, ay
nı ırka mensup bir kardeş millet sıfa
tiyle büyük türk milletinin büyük acı
sına iştirak ederler.,. 

Leıonya konsolosluğunda 
tören yapılmıyacıak 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Leton
ya•nm istiklalinin 20 inci yılı töreni 
münasebetiyle bugün jeneral konso· 
loelukta bir resmi kabul yapılacalı:tı. 
Fakat milli matem dolayuıiyle tören 
yapılmamış ve jeneral konsol09 cenaze 
töreninde hükümetini temsil etmek ü
zere Ankara'ya hareket etmiştir. 

Romanyada milli matem giinii 
Bükrıeş, 18 a.a. - Milli Müdafaa na· 

zm neşrettiği bir emirnamede Büyük 
Tiırk Şefi Atatlirk'ün cenaze merasi
mine tesadüf eden pazarte6i günü Ro
manr dahilinde bilumum askeri kıta
ların, askeri müesseselerin ve askeri 
binaların bayraklarını matem alameti 
olarak yarıya indirmelerini emretmiş· 
tir. 

Bütün Romanya dahilindeki askeri 
krtalarda zaıbitler neferlerine Ataffir
kün hayatı hakkında konferanslar ve
recek ve aynı zamanda Romanya'nrn 
büyük bir dostu olan bu büyük devlet 
adamının tarihteki mühim rolünü ef
rada anlatacaklardrr. 

Macar heyeti reisinin 
söyledikleri 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Atatilr
kün cenuctinde Macari6tan'ı temsil 

işle.mit idi katiller nazariyle bakmak -
tadular. Esirler, divanrharba aevke
dilecektir. 

Nagyszollos ve Viek'te asiler çek 
jandarmalariyle çarpışmışlardır. Bu 
çarpışmada 100 kişi kadar ölmüştür. 

Riltenya'da yer yer, Macaristan'a 
iltihak etmek iatiyen bazı mm.takalar • 
da kargaşalık olmktadır. Macar gaze • 
tcleri trafından verilen bu sonuncu ha
berler, çekler tarafından tekzip edili • 
yor. 

Polonya~da: 

Yahudiler meselesi - Dantzig'de de 
yahudiler aleyhindeki kanunlann tat
bika başlanması üzerine, yüzleroe ya -
hudi bu şehri terke başlamışlardır. 
Bunlardan 200 kişilik ilk kafile Gdin • 
ya'ya gelmiştir. Polonya gazeteleri, 
her memleketin aldrğz tedbirler yüzün
den muhtelif yerlerden kovulan yahu -
dilerin Polonya'ya iltica etmeleri dola
yısiyle, esasen nüfusu fazla olan Po • 
lonya'nın bunlar için bir melce olmadı
ğını yazarak bu hale bir çare bulun -
maıu lazım geldiğini ileri sürüyor ve 
bunların Amerika veya Afrika'da yer
leştirilmelerini teklif ediyor. .... 

Romanya'da Bükovina'da da yahu. 
diler aleyhinde bir çok münakaşalar 
yapılmış, yahudi fnağaza ve fabrikala
rı yakılmış ve jandarma vaziyete mü
dahale mecburiyetinde kalmıştır. Ya -
hudiler aleyhindeki düşmanlık gittik -
Çe artmaktadır. Birçok tevkifler yapd
mıştrt, 

• • • 
Belçika lıUkümeti, alman yahudile

rinin Belçika topraklarına girmelerine 
mani olmak için alman tedbirleri ha -
fifletmiye ve gizli olarak memlekete 

edecek olan heyet bugün şehrimize 
geldi. Heyet reisi General Öjen Rusz
kai gazetecilere şu beyanatta bulun
du: 

- Türkiye nezdinde Macaristan'm 
ilk mümessilliğini yapmı\rtım. Bu mü-

nasebetiyle Ebedi Şef'imizi müteaddit 
defalar görmek şerefine mazhar ol-

muştum. Memleketinize ikinci ziyare
timin bu kadar acı bir vazifeyi ifa için 
olması beni fevkalade müteessir etti 
Macar milletinin, kardeş türk milleti· 
nin büyük yasına bütün kalbiyle işti· 
rak ettijini size temin ederim.,. 

giren yahudilerin tardıru tehir etmiye 
karar vermiştir. 

••• 
Büyük italyan vatanperveri Gari -

baldi'nin yeğeni fa§i.at mebuslardan 
Ezio Garibaldi, Oamicia Rossa mecmu
asında İtalya'da rasist alman nazari • 
yelerinin İtlya'ya ithal edilmesi aley -
hinde şiddetli neşriyatta bulunmakta -
dxr. . "'. 

Amerika'nın Berlin sefiri B. Vilson, 
Almanya'daki yahudilerin vaziyetini 
izah için Havr'dan Amerika'ya hare -
ket etmiştir. Alman hükümeti de Va· 
şington'daki sefiri B. Dikhof'u, ora ef
karıumumiyesinin vaziyeti hakkında 

malfımat almak üzere, Berlin'c çağır • 
miştir. 

Frauı;a'da: 

Müstemlekeler meselegi - Çember • 
leyn'in Paris seyahati arifesinde gaze
teler bilhassa bu işle meşgul oluyor -
lar. Ekselsiyor, meselenin halli, sözle
rimizin kuvetinden ziyade efalimizin 
kuvetine bağlıdır. demektedir. 
• 

Aynı fikirde olan Aksiyon Fran -
sez, İngiltere ve Fransa'nın verdikleri 
''hayır" cevabı karşısında Almanyanrn 
takınacağı tavn soruşturmaktadır. 

Pöti jurnal, B. Daladiye'nin Fran
samn imparatorluğundan hiç bir par • 
çasını terketmiyeceği hakkındaki söz -
!erini 1'atırlatıyor. 

Omanite bu sözlerin güzel olduk • 
lannı, fakat geç söylendiklerini yazı
yor. 

1 KÜÇÜK Dl~ HABERLER 1 
X Londra - Romanya kıralı Karol 

ile veliahdı Prena Michel, Londra'dan 
ayrılmışlardır. Kıra! altıncı Georges 
ve Harıciye Nazırı Lord Halifax, mi
safirleri istasyonda u ğurlamışlardır. 

X Roma - B. Musolini Roma'da 
zecri tedbirlerin ilanrna mukabele ol
mak üzere ÜIJ senedenberi İtalya tara
fından sarf edilmiş olan mesaiyi teba -
rüz: ettiren bir serginin küşat resmini 
icra etmiştir. 

X Kahire - Mısır kıralırun bir kızı 
olmuştur. Doğum memlekette sevinçle 
karşılanmıştır. 

X Vartova - Kont Ciano'nun ya -
kında buraya geleceği bildirilmekte -
dir_ E vek.e ka.rar\a!mı~ olan bu ziya -
retin, siyast vaziyet dolayısiyle tehir 
edildiği hatırlatılıyor. 

X Belgrad - Dalrnaçyalı bilyük 
devlet adamı B. Anto Trumbiç, uzun 
bir hastalrktan sonra 7 4 yaşında vefat 
etmiştir. Mumaileyh, S[rp, hırvat ve 
slovaklann ilk hariciye nazırı olmuş· 
tur. 

X Londra - İngiliz amerikan tica
ret anlaşması üç sene müddetle imza -
lanmıştır. Hadise gazetelerce menuıu • 
niyetle selamlanıyor. 

X Berlin - Buraya gelmiş olan ce -
nubi Afrika milli müdafaa nazın B. 
Pirov, Potsdam'a giderek yarsubaylar 
mektebini ziyaret etmiştir. Mumai -
leyh, öğleye doğru hariciye nazırı fon 
Ribbentrop ile görüşmüştür. 

X SaJzburg - Dolfus'un katli esna
sında bazı nazileri kurşuna dizdirmek
ten suçlu olarak, eski Avusturya or -
dusunun ilç mütekait zabiti muhake • 
me altrna alınmıştrr. 

X Pariı - Geçen eylül ayı vekayi· 
inden bahseden fransız "mavi kıtab" ı 
hazırlanmaktadır. 

Esnaf cemiyetleri 
birliğinin 

yaphğı tezahür 
Ankara Esnaf cemiyetleri birliğin -:: 

dahil Ankara'nın bütün esnaf ve tacir
leri dün öğleden sonra toplanarak ka
labalık bir kitle halinde Ulus meyda
nındaki Zafer abidesine gelerıek çe
lenk koymuşlar ve Ulu Önder Atatür
kün aziz hatırasını takdisen iki daki
ka sükut etmişlerdir. Bu esna.da der
hal toplanan on binlerce halk da bu ih
tifale iştirak etmiş buı-Auyordu. 

Kafile müte~kiben Yenişehir'e gide
rek bulvardakı kutsal abideye ve Gü
ven abidesine çelenkler koymuş ve i
kişer dakika sükut etmiştir. 

3.30 a kadar devanı eden ihtifal 
müddetince Ankara'nın bütün mağaza 
ve dükkanları kapalı kalmıştır. 

Alman kolonisinin çelenği 
Şehrimizde bulunan alman koloni • 

si dün saat 12,30 da Atatürk anıtına 
törenle bir çelenk koymuş ve bir daki

ka sükut etmek suretiyle de ebedi Şe· 

fimize olan tazimlerini ifade etmişler • 

dir. Almanların bu jesti de halk tara • 

fından sempati ile: kaqıla.nmııtır. 
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ITÜRKiYE BASINll 

Atanın tabutu önünde 
CUMHURlYET'ıin başyazrsmda 

Nadir Nadi, büyÜ.k türkün taıbutu Ö

nünden halkın son hürmet geçidini 
tasvire çalı~ıyor. İç sayfalarda baba
gz, Atatürk'ün kwnanda.n vasfım, Pe
yaıni Safa büyük inkrlapçının yazı 

hüriyetiııe verdiği yüksek kıymet 
ve ehemiyeti tebarüz ettiriyor:lar. 

KURUN'da Ru,enıi Barkm d~yor 
ki : 

"Atatürk'ün en büyük mucizeeıi 
benim kanaatimce, ölümünden soıın. 
ba§lıyor. Bu mucize, itte bugün ÇJJ
dırmadan ve dağılmadan onun en 
kıymetli arka·daşı ve vatanın en yük
sek evladı ismet lnönü'nün ark.a.am
da, O'nun gösterdiği yolda yürüme -
mizdir. O, bu vatanı ebediyen mesut 
etti. O, büyiiık varlık ebedi bir va.rhk 
olacaktır. 

BUYUK ESERi YAŞATACAK 
LİDERLER 

TAN gazetesinde Zekerjya Sertel 
ıöyle diyor: 

"Tarih hiç bir milletin aziz bir ölü 
arkaaından bu kadar büyük ve derin 
bir ruh sarsıntııu geçirdiğini bu dere
ce derin bir heyecan ve matem duy
duğunu kaydetmemiıtir. Bu der.in 
\natem bizi yese düıürcbilirdi. Fakat 
kafamızı dik tutabiliyonak, yeM 
kapılınıyorsak, bunu O 'nun ardında 
bıraktığı büyük eseri yaşatacak 1.i.
derler bulmamıza medyunuz. Cüm
hurreisimizin intihabından ve nut
kundan r.onra duyduğumuz huzur ve 
emniyet bizi yese ıdütmekten kurtar
dı. Celru Bayar'm mecliste dünkü 
beyanatı ati için emniyetimizi arttır
dı.,, 

DEClŞMlYEN PROGRAM 

Hüseyin Cahit Yalçın, Yeni Sa
bah'ta yeni kabinenin programını 

tahlile çalılan batmakalesinde §Öyle 
diyor: 

"Kabinenin programında hiç ye

ni bir §eY gormuyoruz. Bazı ahvalde 
böyle bir söz bir tenkit ifade eder. 
Fakat biz bw-a.da bilhasaa menuıuni
yeıt beyan ebnek niyetiyle bu cümle
yi yazıyoruz. Çünkü bugünkü vazi
yette bir kabinenin bekliyeceğiini.z 

en iyi meslek ~imdiye kadar cümhu
riyetin çiz.ilmiş yolunda azim ve ~ 
tanet\e yürümekten ba§ka bir şey o
lamaz. Celal Bayar kabineai ilk a
d.anda bize bu teminatı verirken ay
nı zamanda bütün türk milletiniD 
bi&&iyatını ifade etmif oluyor. Bqve
kilin vatandaılarm haklarına dair o
lan &Özleri türk vatanı üzerinde •
mimi bir tesanüt rüzgiirı halinde e
serek memlekette ciddi ve derin bir 
meınnuniyet ve istikrar tevlidiue 
hizmet ebni§, daha doğrusu bu yolda 
zaten mevcut olan kanaat ve i&tikra
rı bir ka.t daha takviye eylemi.ttir. 

MOST AKAR REJiM MOTEESANlT 
VATANDAŞLAR 

Siyasi idealimizi gene Atatürk a -
nanesifJtlen mülhem olarak milli hu
dutlar dahilinde mesut olmak ~ 
liyle hüliısa. eden düstw- türkün u
zak, yakın hiç bir milletin toprakla
rında gözü olmadığmı açık ve kati 
sw-ette ifade eder. Atatürk rejimin
de harici siyasetimiz bir an bile bu 

düstw-dan inhiraf etıneı~tir. Celal 
Bayar dahili refah ve terakkiyi reji
min istikrarın•da, vatandaşla.rm tesa
nüdünde arıyor. Tesanüt, sük\ın ve 
İ&tikrar bugün kalplerimizde yer tu-

tan en kuvetli duygudur. Türk siyui 
rÜ§tünü, vatan muhabbetini isbat et
miş bir millettir. Te~nüdü en büyük 
bir vazife biliriz. 

B. Halil Eldem'in cenazesi 

kaldınldı 

İstanbul, ı 8 (Telefonla) - Ölümil 
haberini teessürle bilclirdigim İı>tanıbul 
mebusu B. Halil Ethem Elclem'in ce • 
nazesi bugün Şişli'de-ki evinden kaldı· 
rtldx. Darüşşafaka talebelerinin elleri 
üstünde Harbiye'ye kadar getirilen ce· 
naze burada cenaze otomobiline konu

larak, tanzim ve inkişafında büyük 
himmetler sarfettigi eski eserler müze
si avlusundan geçirilmek suretiyle 
Beyazıt camiine getirildi. 

Namazı kılındıktan sonra gene da
rüşşafakalıların elleri üstünde Vezne • 
cilere kadar getirildi ve cenaze otomo
bili ile Edirnekapı'ya nakledilen mer
hum buradıı. aile kabristanına defne -
dildi. 

Merhum, cenazesıne çelenk getiril
memesini ve kapalı bir otomobille me
zarlığa naklini "asiyet ettiğinden dile
ği öylece yerine getiıilmiş oldu. Onu 
sevenler kabri başına toplanmışlardı .. 
Burada nutuklar ::.öylendi ve mcrhu • 
ınun hasletleri yadedilcli. 



Atatürk'ün en büyük 
• • 

mucızesı 
Eııcin bir matem içindeyiz. Hudutsuz bii· 

Jiıgiımuz için soylenmek lizım gelen söz
len memleketin her bucagında hatıpler o
lanca belagatl.ariyle söylediler. Bu ı;ozleri 
tamamlamak için milletin bütıin ferdleri 
goz yaıılarını olanca bollugıyle akıttılar. 
Daha çok soz soylenecek ve daha çok goz 
7'llil akacak. 

lçerde ve dışarıda değerli muharrirler o
aun mucizelerini saymak ve tahlil etmek ı
'1n çok degerli yazılar yazdılar. 

Henüz anlaııılmıyan daha çok mucizele • 
ıini keşfedecekler ve bu sahada daha çok 
)'&Zılar yazacaklardır. 

Ben de onun yeni anlaşılmağa başhyan 
m. buyuk mucizcı;ini bu yazımda tebarüz 
•tirmeğe çalı5acagım. 

Ben yarım asırdan fazla yaşamış eski bir 
askerim. Ben yalita olan bu yurddaıılar im
paratorlugun iıç yiız senedenberi ters tara
fa yurüyen idbar akınının son hamlelerini 
gören insanlarız. 

Biz oyle gunler görduk ki, vatanımızın 
aerhadları pek çok daralmııı oldugu halde 
bir ucu Fizan, bir ucu Aden, bır ucu Kafkas 
ve bır ucu da Tuna maileı;ı idi. 

O devirde o geniıı vatanın Jliıklı tek bir 
ycrinın kalmadıı;ını da go.zumu.:le görmüş
tük. Nere ye donsck karanlık, ne tarafa bak
sak zulmet çokmuş idı. Biz o kara günleri 
titreye titreye yaşadık. O devırde idı kı bız 
fukına varmıyarak bizim çağda bir çocuk 
doğmu:ıtu. Onun kuçiıklugunu, c;ocuklu
iunu bır çogumuz pek yakınuan tanırız. O 
kara gunler karardıkça o çocuk açılmaga 
yiıksclmcge ba:;lamış ıdi. ' 

Uzatmaga ne hacet. lilıtun dunya onun 
inkışahnın ve mucahedelerının seyrinı bi 
liyor ve tasdık edıyor. 

Memleket batuktan sonra o, bir guneıı o
larak yıkık vatanın ufkuna çıku. Onun ışıgı 
bütün karanlık yeı:Ieri ışıklandırdı ve bütiın 
v~~ hayat verdı. Evet oyle bir giıne:; idi 
IU turlı: ~lsun, yabancı olsun, onun huzuru
aa çıka~ı!en en pa~lak .zekilar ve en yiık
aek kabılı~e;ı~~· .~uneııın karşısında sönen 
71ldular gıbı &onuyorlardı. Bunu inkar ede
cek dunyad~ te~ kimse yoktur. 

lıte bu guneşı biz, insan olarak aramızda 
a~nelerce gördü~. Emirlerini baıımızm üs
t~e tu~;uk . .. Gosterdiği istıkamette yuru 
dük. Butun dunyayı hayrette bırakan inkı 
lipla~ı. Y:1Parken onun inkılap ordusunun 
erlerı ıdik. Onun guzel yüzünü, mübarek 
Yticudunu her gün temas edercesine yalan· 
~ görüyorduk. Her fırsat düştükçe elini 
opü:yorduk. Onun madeni aesi her g\in kula-

ğımızda çınlıyordu. Ata'mızdı, hayatımızın 
kaynagı idi, yaşayışımızın en büyiık kuvet 
menbaı idi. En tehlikeli dalgalar arasında 
en korkunç hadiseler karşısında ilk hatırı· 
mıza gelen kuvet "ATA1'URK" idi. O var
ken ne olabilir derdik? Burada açmağa lü
zum yoktur. Vakıt vakit siyaset aleminde 
mubalagalı haberler dolaşıyordu. Fakat A
TATURK var iken ne korku vardı? 

Biz bu huzur ve saadet içinde onun et
rafında mesut yaııar ve her gun onu gorur
ken birden bire onun viıcudunun goziımu
zun onunden ebediyen ayrıldıgına §ahit ol
duk. 
Kendısıne yakın olmak, arkadaş olmak 

saadetine ~har olan bizler ,onu küçük ya
§ından berı tanıyan bizler ,onun bütün e • 
serlerini gören bizler, nasıl oldu da onun ö
lumü ~arıısında çıldırmadık? Ve çil yavru
su gıbı dagılmadık. Dunyada pek çok insım 
bunu ~e.klıyordu. Fakat biz bu gun bir yum
ruk gıbı_ onun yarattığı demir çenber için· 
d~ eskısınden fazla bırleıımiı; ve kaynaşmııı 
bır haldeyız. BLG bundan sonra bu salabetle 
onun ruhu yanında hiç korkmadan, irkıl
meden, saga, sola sapmadan ilelebet ileri 
daima ileri yiırüyecegiz. 

Bizim bugun biıtiın dünyaya gösterdiği
miz bu salabet, bu birlik ve bu ıleri yıiru
YU!i azmi, ATATORK'ÜN en büyuk muci
zesıdir. 

Hiç şüphe yok ATATÜRK gözlerini ka
parken lısanı hal ile "şa§ırmayın, bir olun 
ve yuruyun ben yine varım" diyordu. 
Benım kanatimce ATATÜRK'ON en b"ü.

yük mucızcsı olumunden &onra başlıyor. 
Yiız sene sonra gelecek olan nesil; dün

yanın en medcnı, en ustun, en .:engın ve en 
mesut vatanını gorecek ve bizi hatırlıyacak
tır. Onlar diyecekler ki ATATÜRK ile be
raber yaşıyanlar ne mesut insanlar idi. Ta
rihi tetkik ederlerken bu giınkü manzara 
gözlerinin onunde tecessüm edecek ve o 
büyük ATA'NIN, o büyük kudretin birden 
bire uful ettiğini gördiıler de nasıl oldu da 
çıldırmadılar? 

Evet onun en büyük mucizesi işte bu gün 
çıldırmadan ve dağılmadan onun en kıymet
li arkadaşı ve vatanın en yüksek evladı İs
met İnönu"nun arkasında onun gosterditı 
yolda yürıimemizdir. 

O bu vatanı ebediyen mesut etti. O bü • 
yiık varlık ebedi bir varlık olacaktır. 

Samsun Mebusu 
Ruıeni Barkın 

1 MiLLi MOCADELE HATIRALARI 1 

Sivas lisesinde bir gün 
"Giı, baba hakkı biiyiikıiir. Fakat, Ona söyle ki 
Yatan elden giderse evladın ne hükmü kalır.,, 

-1919-
Geçıelı ydm ağustosunda Erzincan den giderse evladm ne hükmü ka· 

lröy eğitmeni yetiştirme kursWldaın lir." 
dönüyordum. Sıvaa'a gelince li9e b~ 
8lnI görmek için doğruca oraya ın
IDi§tim. Bu binada bir talebe ola
llak vaktiyle benim de hatıralarım var
dı. Fakat dilşünüyordum. Burada, biz
den aonra okuyanlar ne kadar <talihli 
idiler. Koca bir kurtuluş harbini ve ye
m bir devletin kuruluşunu, bütün dün
yanın gözlerini kamaştıracak bir haşa
n ile sona erdiren Atatürk, bu binada 
nıe heyecanlı günler geçirmişti. Etra
fmda toplanan ilk talebelerinin dersa· 
aıeei, büyük vatanperverlik ideolojisi· 
ni nqre başladığı kürsü, içinde mille
tinin kurtuluş planlarını hazırladığı 
yatak odası, sade ve basit eşyası ile bu
nda. olduğu gibi duruyordu. İnsan o 
günlere ve kendi içine dönerek kori
dorlıarda t1C1Siz dolaşırken, pıılı bir 
kartulut tarihinin ilk sayfalarını biz. 
set yaşatan ve teneffüs ettiren biT ha
:va ft bir muhit içinde olduğunu hisse
Giyor. 

Yanan sıra yürüyen memur, tarihe 

anal olan bu eşyanın her parçasını bu

raya kendi taşımış gibi bir, bir göste· 
rerek heyecanla anlatıyor. Onun haya-

tı eaınki burada başlamıı, burada bite
cekti. Hakkı vardı. Bundan tam on do
km yd evel. bu binada, Atatürk'ün ~ 

nında ve hizmetinde bulunmuştu. Ata· 
türk'ün burada uykusuz bitten gecele
rini, etrafına topladıklarının bile ge· 
tirdikleri müşkülat düğümlerini çöz
anek için nasıl uğraştığmı bizzat gör
IDÜ§ ve yaşamıştı. Atatürk'ün yazıları

m eaklıyacak kadar itimadını kazan. 
ask, onun iç.in ne büyük bir mükafat
tı. Fakat bu derece bağlılığından, aile

si ve babası endişe etmiye başlamıştı. 

Şehirde fena haberler dolaşıyordu. Ni. 
bayet bir gün, babası d~y:ınarnaınış, 

• lice onu görmiye gelınıştı. gu . 
_ Oğlum etme, ,eyleme, bırak evıne 

.-1 bu .. yarın şehir basılacak ve 
'" ...... , gun, . M 
buradakiler yakalanacak denıyor, us-
tafa Kemal her şeyi göze . almış. Sen 
kendini ve aileni düşün 1 dıye yalva· 

d Heyecanla sözünü keserek: 
rıyor u. . . ka 

- Babanızın bu teklııfıne rşı ne 

Bu aözl&_r: bi. '--.lr•rılrlıa ıHi.&fün.1..,n. 
mişti; durmadan ağlıyordu. Bu ne 
manalı, ne insani bir ağlayıştı! İri 
gözlerinin pınarından dökülen yaşlar, 
Atası için muhabbet ve sadakatle çar
pan kalbinin en celi bir ifadesi, o gün
lerin içinde birbirine akan ıstırap, se
vinç ve hasret duygularının ta kendi
siydi. 

Sadece sevinmesi lazım geleceğini 
hissettiren bir tonla: 

- Neden ağlıyorsunuz? dedim. 
Kendini toplamağa çalıştı ve başı

nı kaldırarak: 

- Hiç ... dedi. Babam bugünleri gö
remedi de ondan ... 

••• 
Bizi ölümden kurtaranın öllimüne 

inanmak ne kadar güç 1 Fakat kaç 
gündür, bizi ağlatan gerçek bir ayrı
lık var. O günlerden sonrasını göre
meden ve bu günlerde bizimle ağlıya
madan aramızdan ayrılmış olanlar i
çin de yanalım ve ağhyahm. 

H.R. 

Atamızın aziz ruhu 
ıad olsun 

Adana: Türk Sözü 
Yazan: Nevzat Güven 

Dün, türık milleti büyük bir imtihan 
geçirdi. En aziz varlığını kayıbeden 
milletimiz, içini dolduran derin acıya 
rağmen büyük bir realite ve tarihinde 
büyük bir dönüm noktası teşkil eden 
milli bir vazifıe ile karşı karşıya kal-
mıştı: 

Kendisine yeni bir baş seçmek .. 

tınız? diye sordum. . . . 
yap .. ünü tutmam ıçın bır-

- Babam, soz "k d 

Kendi namına, bu büyük vazifeyı gor
mek üzere dün, Büyük Millet Meclisi 
toplandığı zaman, bir taraftan biıyük 
ölüsüne aglayan türk milletinin gözü 
v.~ kalbi Ankara'ya doğru dönmüş, 
turk yurdun~n içini dolduran hava bıı 
heyecan halini almı$tı. Türk milleti· 
nin, vekillerinin büyuk bir aimadı, Vf' 

onların vcrecegi kararın mutlak kendi 
arzusunun ifacıesi olacağına kanaati 
vardı. 

k defa daha gelip beni tazyı e. e-
li& tt" Atatürk bu vaziyeti sezmış o· 

vame ı. v d ksık 
lacak ki bir gün beni çag~r ı ve sı . 

1 ·n kim oldugunu sordu. 
yanıma ge enı . 

- Babam efendim, dedım. 
_ Peki ,dedi. v 

. beni tekrar cagırmıştı. B ıraz sonra, • ~ 

El .. omuzuma koyarak: 
ını • fa-

H . tı"nden memnunum' 
- ızme • d d" 

kat baba hakkı büyüktür •. gıt e :· 
Git, f aka.t babana s()yle, ıki vatan e • 

Nitekim radyo, rey puslalarının taa~ 
nif neticesi iHin edildiği zaman sanki, 
türk milletinin aldığı geniş nefesin, 
matem içinde yüzen yurdun üezrinde 
bir teselli halinde dolaştığı işitilmiş
ti. Türk milletinin ağzından tek bir 
kelime, tek bir isim çıkmış, ve bir an 
bile tereddüt etmeden yeni başını seç-

mişti. 
Daha bir gün evel bu sütunda, Ata-

ULUS 

Milli cenaze töreninin Ankara programı 

Ankara'da yapılacak Milli cenaze töreninin takip edeceği yolu gösterir resım 
Yukarda sağ köşedeki yuvarlak, Biiyiik i\Iillet Meclisini 

göstermektedir. Cenaze pazartesi giinü buradan kaldırıla
cak ve sonra beyazla işaret edilen yolu takiben gar'a kadar 
gelecek, oradan bir kavis yapacak ve Halkevi İ8tikametini 
tutacaktır. Y enişehir'den ge1en caddeyi keserek yukarı çı
kacak, Ilalkevinin arka taraf mdan geçerek Etnografya mü-

zesine konacaktır. Etno~rafya müzesi binası, altta iki ,]aire 
ile gösterilmi~tir. lçerdeki daire Atatiirk'ün cenazesinin ko
nacağı kısmı işaret etmektedir. Ortadaki mföwlles Kültilf 
Parkı sahasıdır. 

(Bu resimler hıuwi surette a;;n tayyare ile Ulus için alb 
rılml.§tır. Fotogra/ın alını§ ıekli Samanpa:;arı üsıündendir.J 

tarı Hariciye binası, ve Ticaret lisesi arasında Halkevine 
doğru ~ıkan yokuşu göstermektedir. Cenaze}i te kil eden 
alay buradan yukarı çıkıp HalkeYi"nin arkasından Etnog
raf ya miizcsi öniinde duracaktır. 

Bu re~imde yalnız Halkevi, Etnografya müzesi sahaı;ını 
aörüyorsunuz. Bu da diin hmmsi surette tayyare ile Ulus 
~in aldırılmıştır. Resmin alınış şekli istasyondan llalke\·ine 
doğnı giden cadde üzeridir. Ona göre tetkik edilmelidir. 
Beyaz ok bir taraftan Türk Hava Kurumu'nun diğer taraf-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~--~~~~~ 
türkümüzün, çocuklarını yetiştirmiş, ğı, hızını temin eden bir şef olmuştur. 
hayata hazırlamış bir baba rahatlığiy-1 Hiç şüphe yok ki, Atatürk'ün en bü
lc ve gönül ferahlığiyle dünyaya veda yük, en kıymetli eserlerinden, türk 
ettiğini ve gözl~ri~in ar~asmd~ ka~- ~il_l~tine ~ıraktığı mill~. s~~v-~tlerd:n 
madıgmı söylemıştık. Turk mı!letı, bı~ısı ?e bızz~t .~smet İnonu dur. Truk 
dün yaptığı intihapla bu olgunlugunu mılletı b~, ~uyuk .!"1~sta _da ~ay_dal~n
ispat etmiş ve Atatürk'ün en yakınını masını bılmış ve buyuk ııya~ı b_ır :uşt 
kendine baş seçmekle, O'nun inkılabı- eseri olarak onu başına geçırrnıştır. 
na ve eserlerine ne kadar derinden İsmet İnönü, milli mücadelede bü
bağlı olduğunu ve mukaddes gaye uğ- yük kahramanlıklariyle nasıl eşsiz bir 
runda nasıl bir ve birlik olduğunu kumandan ve Lozan zaferiyle nasıl 
dünyaya bir kere daha göstermiştir. büyük bir diplomat olduğunu ispat 
İsmet İnönü, adını taşıdığı ilk milli etmişse, c.n yıllık hükümet reisliği es

zaferle türk milletinin ve türk tarihi- naıpnda türk milletine kazandırdığı 

nin içine girmiş ve müteakiben Büyük nimetlerle dün.e kadar değerli ve bü
Şcf'in yanıba,ında türk inkılabının ve yük bir devlet adamı olduğunu inkar 
cümhuriyetin adımlarındaki aailamlı- kabul etmez bir fCkilde milletine gös-

termiıjtir. 

İsmet İnönü, şimdiye kadar Atatür
kün en ayrılmaz bir yoldaşı, mukad· 
des fikirlerinin en yorulmaz bir takip· 
çisi, harp meydanlarında, politika 
meydanlarında, inkılap hamlelerinde 
Onun başkumandanı, en sevgili arka
daşı oldu. Bundan sonra da türk mille
tinin başında, o ebedi varlığın en la
yık mümessili olacaktır. 

Bunun içindir ki, türk milleti dün 
O'nu, millet meclisi kürsüsünde din • 
lerken, O'nun sesinde, O'nun idaresin
de Atatürk'ün ruhunu bulmuş, acı ile 
dolu olan kalbine derin bir emniyet ve 
ferahlık çökmüştür. 

Dün Büyük Millet mecliainin yap-

tığı bu seçimin, bütün Türkiye'de 1'. 
pılacak bir plebisitten hiç bir fat,_ 
yoktur. 

D . ·1 bı·--ı ün, eğer on yedı mı yona ıv 

birer arzusu sorulmak imkanı buluıt 
saydı, alınacak netice bundan ~~ 
bir şey olmıyacaktı. 

Dün tarihinin bir dönüm noktası1" 
da bulunan türk milletinin vekiUeı1-
memleketin arzusuna mutlak bir ist' 
betle tercüman olmak suretiyle va"' 
felerini tamamiyle müdrik olduklarııı' 
parlak bir surette isbat etmişlerdir. sıı 
da bizim için çok sevinilecek bir ha~ 
se ve millet mukadderatı için biı)' 
bir garantidir. 
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Göz kam~ştıran hakikat 
Memleketimize on uzak ülkelerden ı türk'ün münaka_şa götürmez otorite

ıelen telgraflar, bütün dünyanın türk ıinden hah.ederken, eler bUtUn dikta
milletinin onulmaz acı11 etrafında bir törler O'nun gibi olsaydı otoriter ve 
hürmet ve thim hileai tefkil ettiğini demokrat rejimler arasındaki ihtilifın 
biklirmekte devam ediyor. Her dilde minaaı kalmazdı, diyor. 
çıkan gazeteler yalnız Türkiye'nin Bir diler franıı:ı muharriri, Piyer 
değil, fakat cihanın kaybettiği efıİz a· Dominik, "BUyUk bir örnek., baflığmı 
damın hitır11ını tiziz huıuıunda bir· ta91yan yazıaında, bliyükllik mcfhu
birleriyle yarıt ediyorlar. Ne mutlu o munun memleketinde unutulmu9 ol
adanı&, ne mutlu o adamı yetittirmiJ, masına e&ef ediyor ve Atatürk'ün mi
batına ıeçirmit ve ona ebedi sadakat aalini göstererek memleketin ve bü
yemini etmiı olan millete 1 tUn dünyanın aençlerine bu misal ü-
Yabancı matbuatın nc,riyatına dik- zerinde durmanm tam ıırası olduğu

kat ediniz; l"Cjimleri birbirine en ay· nu haykırıyor. 
km memleketler Atatilrk'ü kendile- DUn büyUk bir millete menıup bir 
rine en yakın bulmakta, O'nun dostlu- yabancı doıt, O'nun cenaze törenine 
tuyle öğUnmektc, O'nun prensipleri· iıtirik huıuıunda memleketinin ben
ni benimsemekte ne bariz bir uırar zerlerinden geri kaldığını ıöyliyerek 
gösteriyorlar. Ne mutlu dostluğu pay- ideta çırpınıyordu: bu hacaleti nasıl 
latılanuyan adama ve ne mutlu O'nun tlmir edeceğiz, diye. 
aıU milletine 1 Atatürk yalnız Tlirkiye'yi kurtar-

Örnek adamdı O 1 Bi11birinin can mak, tıcreddi ve izmihlal halinde bir 
dUpnanı ideolojilere mensup insanla· memleketten dünyanın ön aafında mo
rın aynı derecede hayranlık ve taavi· dern bir devlet çıkarmakla kalmamış, 
bini kazanmak mucizeıini baıka kim bir memleketin nasıl idare edilmeıi ve 
ıösterebildi, baıka kim gösterebilir- milletler ar11ındaki milnucbetlerin 
dl? nasıl cereyan etmeıi icap ettiği huıu-

O'nu yakından görmüş olanların ıunda dünyaya en kıymetli derıi ver
befları dönmUıtU. §imdi, öllimatrrı e- mittir. O yalnız Türkiye'yi değil, 
ıerini uuktan seyredenlerin başları dünyayı idare edecek kabiliyette bir 
dönüyor. adamdı. DUnya, bunu, O'nun ölilmün-

O'nun aziz ,efliğl esnaaında memle- den ıonra ıezmiye baılamııtrr ve ile
ketimizde Fran1a'yı temail etrnit olan ride daha iyi anhyacaktır. 
Us diplomatın, Saro, dö §ambrön ve O muazzam ııık kaynağına yakın· 
Kamrnerer'in yazılarım okudunuz dan bakamıyorduk, göz bebeklerimizi 
ınu? Aynı meziyetleri 1aya saya biti· yakıyordu. Şimdi o kudretli ıtılm bi
rememekte, kendilerine dostluğuyle ze en uzak memleketlerden ıelen a
teref vennit olan bilyilk adamın hitı· kislerini ıeyrederken bile &'özlerimi
r .. mı tebcil ve tbizde ne mütehatsiı ~in kam&ttrfını hi11ediyoruz. 
edici bir ittifak gösteriyorlar. Ne mutlu türküm di)'ICne 1 

Demokrat bir inıiliz gazetesi, A?· Yaıar NABİ 

Reisicümhur lnönü 

TÜRKiYE COMHURİYETİNE TERAKKi 
YOLLARINDA ONDERLIK EDECEKTiR 

Taymis'in 12 sonteşrin 1938 
tarihli baıyazısından alınmııtır: 

• p11n ISlleden biras önce Türkiye BU. 
yük .Millet Mecliıl, ölen Reiıi· 

.,...abur Kemal Atatlirk'un yerini doldur. 
ır.·~i c onu'nli seç· • • ....,._ -1-r-
mııur. Bu ıeçlm. bu kudretli, tecrübeli 
•• baıiretklr ukcr • devlet adamında o. 
aua yirmi ıene müddetle aavaı n bantta 
birlikte !ialııtıiı milll kahramaıwı mu· 
kadder halefinı ıörmı.iı olan türk mille
tinin hissiyatım tebaruz ettlrmi11tir. 

Lozan muabedesindan once, ıerin kan
lı ve temkinli bir diplomat olarak tanın
madan once, o zaman tanmdıgı iıimle, 
1ımet Pap, Turkiye'nin dııında asker
ler tarafından bir 11ker olarak bilinirdi. 
hviçre'de yapılan bu uzun miıı:akereler, 
onun bir devlet adamı olduiunu iıbat et· 
mittir. 

19.Zl aeneal ilk tetrlninden ıeçen luım 
batına kadar kendiıl kıaa bir fuıla ile 
Batvekillik etmiı ve bu mlkldet za~fmda 
muktedir bir idare adamı ve Reiıı~um· 
burun ıeniı reform proıramını tatbık aa· 
haaında en baıta ıelen bir ~~aai arka~•· 
ıı olarak cUıide l!yakatlerını ıoıtemııt· 
tir. d" 

Kendiıi hakikatte korkuıuı ve ra ı· 
kal AutU~k'iln tam mln11iyle kurmay 
bapaıu idi ve O, batkı bUyUk adamların 
baıka türlü iıtldadlı muavlnlerinın hill
fına olarak, milli menfaatin •!ilk ko!1uı· 
mayı JUsumlu buldutuna kanaat ıetırdl
il 11aman kendi doıt ve liderinin ılyue· . 
tinin teferruatı üzerinde tenlcidlerde bu· 
lwunaktan da ıerl durmamııtır. Fakat 
türle tarihinin Kanuni SUlerman'm Vlya
aa'da matlilbiyetinden berı ıeçen kı•'!ll· 
nın en ehemlyetll ve en katl bir devreaın· 
de her llclıl de eaub meaelelerde tam 
bl; ahenk içinde yan yana çalıımıı;lar · 

dır. 1 dun'" kil ...... Ölen Lidcr'in batarı an ,,. 

muın ıUtunJarında 11yılmıt, döklilmllı • 
tll. Bunların bir çoiunda yeni Relıicum
hur, ehemiyetll roller oynamııtır. Ta • 
mamlanmnğa yaklaıan Anadolu'nun yol-
1 .. r ve e rla...oriilmes.i isi. bUha&· -.., '" . 
Hı, tphe 1olı: ki, Kemallıt reformu

nu. c1Ullbmi7etiıa ber tarafında, bllhaı· 
N muvaaala •e muhabere yolları bulun· 
madıtı.ndan dola)'ı ıon Hmanlara kadar 
terakkıye engel duran ıark viliyetlerin
de tam neticelerini elde edebilmesi için 
yapılmaaı strckli bir çok ıeyler kalmıı· 
tır. Fakat yeni Reiıicumhurun karakte
ri ve mealeki ııayatı, cumhuriyete terak
ld yollarında öı.derllk edeceii hakkında 
itimat ilham etmektedir. 

Filhakika, onun butiln me1lekl hayatı 
açıı aôylevindı vatanını lıtipdattan ~ 
sevııklikten de koruyacaiı haflkında ver· 
dili aözll Jerlne ıetirecetine dair olan 
tam itimada hale vermektedir. Kendiıi· 
nln iktidarlı 7ardımcıları buluaacakur. 

Y eni kabinedeki vekiller, ıenelerce 
kendiıiylı beraber çılıtnuı tec

rübeli ve liyakatli phıiyıtlerdir. 
Baıvcklllllcten ıuak kaldıiı on iki ay 

içinde lnılliııceyi sa7et 11liı olarak öt
rınmit olan lımet İnönü, Insıhere'nın 
çok iyi bir doıtu olmuıtur, Gerek iç, ıe· 
rek dıı itlerde de onun, Tllrkiye'yi Av
rupa'da ve en yakm prkta bir ıulh ve 
iıtikrar Amili 7apaut olan ıiyaaeti takip 
edecetine dair hu tUrlU lllmetler mev· 
cuttur. 

Namdar Hleflnin ölUmU br111mda 
dünyanın duydutu kederi, Reiılcumhur 
lnönll'nlln ldareıi altında yeni Türkiye'. 
nin kurucu ve yapıcısı tarafından çizilen 
hattıhareketten inhiraf etmiyeceii hak • 
kında emniyet tadil etmektedir. 

İsmet İnönü 
Devlet Reisi 

Konya'da çıkan Babalık'tan 
Yazan: Ahi Evren 

Lozan kahramanı İlmet lnönü, Bil· 
yük Millet ~cliıinin intihabiyle 
Türkiye CUmhurreiıliğini deruhte et· 
miş bulunuyorlar. Kendilerinin asil 
milletimizin irade ve hakimiyetinin 
make.si olan Büyük Meclisinde ve Sa
yın Millet vekillerinin önünde ıöyle
mif oldukları değerli nutuklarını, 
hep okuduk. Elim kaybı önUnde l,lU
tün bir milletin, bütUn bir beter dün
yasının yasını tuttufu yüce dihiyi, 
iıtihlif eden lamet lnönU, aldılı bU
yUk vazifenin; mukaddcı eıeri: mu
habbet, itimat, inan ve birlikle örUl
müt ve dolmuş olarak yürütmek ve 
yaıatmak olduğunu da ifade eylemiı· 
lcrdir. 

BUyUk Mecliı, bmet lnönU'nU, tam 
bir inan ve ittifakla Cilmhurreiıliğe 
geçirmekle, tUrk milletinin milll ar
zularından birini daha yerine getir
miı ve pek isabetli hareketlerinden 
birini daha göıtermiı oldu. 

İstiklal mücadelesinin başındanbe
ri, Yüce milli kahraman Atatürk'ün 
yanı başından ayrılmıyan, Onun sev
gi ve itimadını kazanarak büyük in· 
ulGr>t2 Jlmil.....Lüsnn hıılıınan İsmet 
İnönil, yalnız kudretli bir kumandan 
oldulunu defil; aynı umanda deler
li bir devlet adamı oldufunu da, eaer
leriyle, iıbat eden bir ıeftir. Onun 
varhtında bulunan yüksek meslyet• 
ler, phıiyet ve deler 1eçmekte isabe
ti ıuurlu milletimizin, ma16mudur. 

Bir millet yapmak ve yaratmak, 
milli bir devlet kurmak dlva11nın en 
çetin hidiıeleri 'içinde Ulu kurtarıcı· 
mızın gUzide bir yardıincııı ve yol· 
datı olan yeni CUmhurrelslmlz Sayın 
ismet lnönü ve arkada§larının, nurlu 
yolda, milleti yükseltmekte devam 
edeceklerine, milli ve tam bir itimat 
vardır. 

Kurtuluıun ve yilkıelitin mim bir· 
ilkle mUmkiln oldulunu büyük ve ta· 
rihi imtihanla anlıyan, icaplarını 
müdrik bulunan utı milletimiz, yeni 
CUmhurreiıimizin ve hilkümetimizin 
emrinde, idareıinde de aynı vahdet 
ve ahengin ifadesi, manzar11iyle ller· 
!emekte ve yüluelmekte devam ede· 
cektir. 

Yakalanan kaçakçılar 

GÜNEŞ BATTI ••• 

Fakat ebedi ışığı 
yolumuzu aydınlatıyor 

Geçen bir hafta içinde gümrük 
muhafaza te§kilitı, aekıen dokuz ka -
çakçı, iki bin üç yüz otuz Uç kilo güm
rük kaçağı, yirmi iki bin bet y\U yir
mi defter sigara kiğıdı, iki yüz on altı 
tilrk lirası, yirmi kaçakçı hayvanı ile 
otuz yedi kesim hayvanı ele geçirmit • 
tir. 

A t k 17 a L _ Hatay pzetele- · mimizl, bizi takip edecek neailler e-
ri b;t:n yı'ütunl~rını büyük acıya tah· bediy.ete kadar tutacaklardır. Bu bil· 
ılı etmektedir. Yeni Gün ıazete1in • yilk ölU kar1111nda ne kadar göz yaı
de Selim Çelenk "Güneı battı, fakat ları dökülse, ne adar atlansa, ne ka· 
ebedi ııılı yolumuzu aydınlatıyor., dar matem tutulu azdır. 0, insanlı· 
batlıkh yumnda diye;; ki: ğın fevkinde bir varlıktı. Beferl acı 

mez ateJini yaktı ve bu ateıin meıut 
ııığını gördükten sonra öldU. 

Gene en büyilk teaellimiz ıudur: 
Türk milletinin batına At&türk'ün en 
yakın ukerlik ve ıiyaaet arkadaıı çe· 
lik iradeli kahraman lsmet lnCSnU 
geldi. AtatUrk'ten ıonra lımet lnö. 
nü'nün, tUrk milleti için en bUyük 
talih eseri ve onun it batına gelmeıi 
kazançların en yUkıeğidir. 

Çin gazeteleri diyor ki: 

Atatürk bütün Asya 
l<ıtasının Atasıdır 

Hongkonı, l 8 a.a. - Chekiai ajan· 
ıı bildiriyor: Çin ıueteleri, büyük A· 
tatürk'iln CSIUmü hakkında mUtalealar 
serdetmekte bcrdevamdırlar. 

Tchung Yang ye Pao, hi.ikümetin 
organı olan bu gazete eliyor ki: 

"Yeni TUrkiye'nin millt lcahrama • 
nı ReiaicUmhur AtatUrk, öldU. Derin 
bir kedere ıarkolmuı olan vatanın bu 
sevgili b&buına hep birden af lıyan 
till'k milleti için ne acı bir zıya. Bu a
cı, biraz da bizim acımızdır ve bu ma
tem biraz da bizim matemimizdir. Zira 
TUrkiye'nin kendiıiyle iftihar ettiği, 
bizim ırkımızın ve bizim kıtanuzın da 
mUftehir bulundufu bu Büyilk Şef'i 
ve doıtu seviyor ve hakkıında hayran· 
lık besliyorduk. 

Sulhu ıeven bir aıker 
Kemal Atatürk, vatanını kurtar -

mı9, ecnebi milatevlileri kovmuıtur. 
Zaferden sonra kısa bir zamanda en 
asri devletlerden biri haline gelmiş o • 
lan memleketinin imarına vakfıncfs 

etmiştir, Atatürk, büyük bir askerdir . 
bUyUk bir askeri şeftir, fakat sulhu se
ver ve outün XOıntu memleketlerle 
doetlulc teaa eder. Onun aayeeindedir 
ld, Çin'don Tuna havaaına laMlar bü
tün milletler, aynı idealin etrafında 
kardepllne birletmiflerdir. Bu ideal, 
ıudurı HUriyeti ve milli iatlkWI em • 
pe~tlero •• ecnebi mllatevlilere 
k&rfı her ne bahuma oluru olaun mü
dafaa etmek ve url bir devlet vücuda 
retirmiye çalıfmak. BüyWc 81U, bu iki 
itin birincisini tamamiyle ve lldncilini 
de kısmen yapmıştır. Namdar halefi 
olan reisicümhur İ1met İnönü, aynı 
kıratta bir devlet adamıdır ve hiç şüp
heei.s bu ikinci iti ikmal edecektir. 

Atatürk, büıün Aaya'nın Ata'sı 
Bizlere ıelince, milU kahramanı-

mız Mareıal Chianı Kai Chek'in sevk 
ve idareıi altında aon ferdimize le.adar 
japon müıtevlilerine kartı mücadele e
deceğiz ve bu mücadeleye topraklan • 
mızın bir karışı di.işman elinde bulun
dukça devam eyliycceğiz. Aynı .saman
da aanayitmb:i inkitaf ettiriniye, r,,, · 
dımanlarını arttırmıya ve bunları aivil 
ve 11kert gayelerimize hadim kdnuya 
çalrtacağız. Sevgili liderimiz MaretaJ 
Chiang Kai Chck'in bizi nihat safere 
isal edeceğine imanımız vardır. 

Şanghay'da inkipf etmekte olan 
Shung Pao, Sinı Ven Pao ve Sing 
Min Pao gazeteleri de AtatUrk'ün ö • 
IUmUne ait olan kederli haber hakkm
da heyecanlı m~lealar aerdetmelcte 
ve O'nu bUtUn Aaya kıta1r milletleri • 
nin hab11ı addeylemektedirler. Bu ı•· 
zeteler, diyorlar kh 

lımeı lnönU de muva//ak 
olaoalcıır. 

"Atatürk, mUatevliyi vatandan na • 
aıl bir ruhla ve ne gibi vuıtalarla tard· 
ettiğini bize göatermek ıurctiyle millt 
selametin yolunu irac etmiıtir. Bllyllk 
liderimiz Chianc Kai Chek, aynı dlva 
için aynı aihniyet ve aynı vuıtalarla 
yilrilmektoc:IU. Onun, pu nyade tak. 
dir etmekte oldulu Atatilr.lr ıibi bu it
.ten mu.saffar çıkacafma emtnb, Kar· 
deı milletle beraber BUyUk l•f'in ufu. 
lünc afhyoru.s, fakat O'nun .slhniyeti
nln kalplerimizde dalma canlı kalaca. 
fını, milH mücadelelerimiz uatlerinde 
bize müzahir olacafını, BüyUk ölilniln 
hale~i olan bUtUn dilnya gibi bisim de 
tak~ır etmekte oldufumuı: yeni Türki· 
yenın en mümtaz devlet adamı İamet 
İnönU'nUn büyWc milli eseri idame e _ 
decefini dtlfUnerek mUteselU oluyo -
~ı'. İ~met lnönü'nUn bu iti dibi 1ele
fı. ~bı muvaffakiyetle yapacağına e
mınıı.'' 

Almanya'nın Alalürk'e hayranlıtı 

Tarihi eseri ebediyen 
bir örnek olacaktır 

Atatürk istiklal hissini taııyan bütün 
milletler için ölmez bir semboldür 

Kore.ponclan• Politilıa Diplomatik Gazele•İnclen : 

sa11na milı~nit }eni bir mim i•~ba
lin temelini yaratmıya muvaffak .oldu. 
At&~rk'ün iıtiklll uğrundaki mU

cadelcs.ınde kullandığı metotlar C • 
k "d . , e 

nevre aı "' kriter olarak alınd w 

k . d h' ıgı 
ta tır e ıç de "demokratik d ğ'ld ' " e 1 ı. 
Vatanının başkalarının •uuru d 
-~aı h' . T n an ve 
~. et ıs11nden, idillne bir tekilde 
ııtıyecefi fCyleri eld~ etmek h 
d hi il 

. usuıun-

a . ç mıt olmadığı ıçin, milletini 

-·-
Bir parti 

kongresinde 
K..-.., Ankara'nm en usllk-. 

aalanncl&n biridir; fÖylece J'Üz eM.i 
kilometre .•• Fakat, Cümıh~ TÜl'

kiye'aind• m ... feJ.r 9Qkt.an kıaaı. 
mıtbrı KMkin'e, a\ilMMİ• a;rchaıbim

da üç 1&att. ıidebili7or w K--
den ıece kVanlıiıada clört .-He 
..--~ Bu ...... ..on 
yalms t0ın.-ı. il•.-inden hafilçe 
atlamıya ....._. yumuf&lr yaylı,,. 

cM• kuv.tlıi a111ıe1-%tın oıtcımobiHerin
de deiiıl, bi.im ,___ UJ'I._ clı6z ~ 

1aflun ,ol ,.....- politibımzd.

dr. Dün ...W. on lnaçukt& Aabra' .. 
dan çakank, bahaettifim otomıobil.

lerden biriyi. ve henü• ilana1 edil
melcte olan miakemmel fC)Mdea, Kea

kin'• bdar ıitüm, onda Partimima 
konpeainde bwunclum ,,. ak..- ... 
at y.innide Ank&nt.'ya döndüm. An .. 
kan - Kealrin, cümhuri,.I*• .,.ı 30 
au.tlik bir yoldu; ıünde altı ...Uik 

bir y\İrÜYÜft• IODI'& hemanci -
hancl& mola verilmek mutat oWuiu
na ıön bet ,.ünlük ve avct.ti .. he

u.ba katllmca oa ıiinlük bir •Y• 
hat ... Halbuki bet sün aid9CWl w bet 
ırün ıueceık olanın hiç olmasa bet 
ırün de dinl.......i li.:aım deiil mi
dir? 

Yirmi aene eve] on bet günde icra-
61 ka.bil olan Ankara - Kcakia ve 
Keskin· Ankua .. yahatini timdi 10 
1&&t• aıidra.biUyoru•. Cümhuriyetı

tenıberi t.ahakkuk ettinlifimi• t.ak· 
kilerin en baait bir ölçü•il olarak bt& 
miaali dile.kate alabiliriz. Fakat, be

nim bahMtm:k i•tediiim Keakin ka
.. kons....mdek.i milfahedel.-im
dir. Kon1N1• yinni dört naıhiy.cien 
ild,.r mW'alıhu ititiri.k etmitti Yü
.. yakın dinleyici de halk..tnıin ge

ait aalonunu dolduna)'Ol'du. Reisin, 
A.tatilrk'U amuık için bir dtılrikalık 
MikOtvakf..nricaed• ...-.içli 
h....... c..ap ftl'diı Bia Ata
t\bık'U nuıl .. wniti• I Hafifçe hatanı 
kakbnp bu t .. Uüm ayhalıannm gel
diii taraflara yan ıöıde baktım. 

Günlük ekmeklerini topı-..kla mÜ· 

ca.dele ede d kazanan, katı yürek
li olecaW.n akla sel.bilen bu yqlı 
bqlı, metia •den.la•, At.atiiriı admı 
ltitJr itillllıe., ıö:alerinin J'aflDI zapt 
ed....e7'0l"&.rclL Kon,re, bu cleria 
l&YIJ W MYl'İ bavaaı İçinde eükGnet
le d.vam ederk .. , önümiladeld ~ 
aartNi sünU At&tilrk için Türiciye'· 
ftİa bütiin ka .. ba ve köylerinde ,,.. 
h.aluvlerinde yapılacak olan törene 
dair reiain mal&İmd venne.i bütün 
orada.kiler üzerinde gene bir elek. 
trik •,..Jeaıi teairi yaptı. Yild• se
ne buna,tu, dudaklar ıene büküldü. 

K,onırre, t&bii müzakerel..mi y .. 

pıp bittikten IOlll"a yanıma bir ıenç 
aokwdu: 

- Atatüril nereye ıömülecek e
t.adim? 

- O'aun metfeni n ..... tdir, bilmi
yor mu.unu 7 

- 71 ... 
- Atatürk bt•İm kalpl.imizde 

,..tacak. O'nun yeri ancak Ol"Uldır; 
defil mi? 

Gencin ıözleri bir an parl&clı. Yü
•Ülne baktı. Kıaarclı. 

- Anlaclım, dedi. 
Ruhunun iatirahat11ilu bu Mmis 

yürekler olan Ata'm, adın sibi Ne

rinde ebedidir. - N. Baydar 

derin tereddi.den muhakkak bir ıuret· 
te kalkınma talihine mazhar olabilir
di. Atatürk'Un, dıı politika zeminin· 
de, devletini milliyet hudutları içinde 
idame etmeıini bilmiş olması, siyasi 
doğru görilışlin bir karakteristiğidir. 

Ona dünkil düpanlariyle sulh yap
mak ve onlarla dost olmak, aynı za
manda memlekete dünyada idil ve tak
dir edilen bir mevki temin etmek im· 
klnını veren de bu olmuttur. "En büytik Türk, senıiz kaldık. Fa- ve tee~ıürl~rle ona.mat~m tutmak ye

kat, ülkünün peıinde bize emanet et- ter mı? Bütün tabıat dıle gelıe der. 
tiğin kıymetli vedianın en kıl~dık bğe.k- by~l~br' ~u~uk hur

1
ut eyle~dei, yıldırımlar 

. · nöbetçiıi olarak be ıyece ız. ırı ırını ova 11a yerı r. 
çııı ve d" 
Ulu Şef, mUıterih uyu: Sana ver ı-
vi i ıözü yerine getırecek, namuı 
gmı . 
borcumuzu ödiyeceğıı.,. 

A gazetede Bekir Sıtkı Kunt 
"T y~~ Umü• ve teıellimlz,, baıhklı ee11ur .. 
yazr1rnda ıunları yazıyor: 

"Bil Uk ve ebedi Şef Atatürk yal· 

b. y tU kleri değil, bütün beteri • 
nız ız r .. 1 .. k 

t • t' bırakarak goz ermı apa • 
ye ı ye ım "kil 0 il 
dı. Bu CSIUm '8hikalar.ın ço .. § .?. 
t . d bı'r hadisedır. Ataturk un 
anzır e en 

ölümüne biz ağlıyoruz. Acı ve mate. 

Teıellimis 

En bilyilk tesellimiz ıudur. Atatürk 
aramızdan ayrıldı. Fakat, ölmez eseri 
çelik kalelerden daha Hğlam olarak 
dimdik ayakta duruyor. Atatürk iz. 
mihlil içinde yer yer iıtiliya. uğra
mıı harap, geri bir vatan parça11 ye
rine ,erefli milletine hilr, müstakil, 
modern ve mUref feh bir vatan bıraka
rak öldü. Asıl mühimmi kafalarrmız
J4 ve kalplerimizde inkıllbrn sön. 

Beıim Tecer de gene Yeni Gün'de 
neırettiği bir yazıda diyor ki: 

"Türk'ün büyük At111, kurtarıcııı 
aramızdan çekildi. O, ıtıldayan n•Jr 

ıCSndil. Elimizde O'nun çırağından 
yaktıtımız meıaleler kaldı, artık reh· 
berimiz de o meplelerdir.,, 

bkenderun'da çıkan Hatay gazete
ıi de müteaddit yazılarla Atatürk'lin 
deh11ından bahıetmekte hayatını an
latmakta, uğradığımız acının 11trra • 
bını tebarüz ettirmektedir. Gene İl· 
kenderun'da çıkan Halic gazetesi, bü
yük ölünün hatırasını taziz eden ya
zılar ne9retmektedir. 

Büyük tilrk kurtarıc111, Gazi Kemal 
Atatürk'ün eseri, kendiıine ıonsuz bir 
minnet borçlu olan vatanının dışında, 
kendi nicmloketini.n geçmit olduğu 
aynı yerlerden ceçmiı oWı memleket 
derecesinde bir anlayıp hiç bir yerde 
raıtlıyamaz. Türkiye Almanya ile ay
nı iki.bete uframıttır, yani - milli ha
kimiyet e1a11na müstenit idil bir sulh 
vaitleri hilifına • eıki Osmanlı impa
ratorlufu yalnız muhtelif milli kısım
larına taksim edilmekle almıyor, fa. 
fakat zaferlerini ebedi 1ı&nı111 galiplerin 
dilctatiyle, bizzat tilrk mil!letinin ma
h olan toprakların en hayati kııımları 
kendiainden alınıyordu. Türkiye, düş· 
ınanın tahakkUmUnden, ku,atılmıt Al· 
manya'dan daha uzak bulundufu ve 
daha ilk anlarda Muıtafa Kemal Paşa· 
nm tahtında, tehLike anında tefini bul 
~k talihine mazhar olduğu için, bu 
mıllt kahramanm 11nılmu iatiklal 
zihniyeti "B<ıefor'un haıta adamı,, de· 
nen ve tabi! bir ölüme namzet •yılan 
türle milletini, peıinde, dirdliıc doğru 
yürütmiye ve ecdadının eski §erefini 
yeniden yaşamıya ve böylece adilet e-

taz~ı~ e~en ve onu imha etmek tehli
kcs.ını ~oıteren kuvete kartı açık ve 
11rıh hır kavpdan batlca çare kalma· 
mıftı. O zaman, yalnız her fCye azimli 
v~ ~dında kuvet bulunan 1anrlmu 
bır ırade, bu hakkı yaratabilirdi. 

Dahilde de, yeniden in,a Heri do· 
mokratik muhafuakirlıtm mutı.tc 
t11~ibini kazanınıt olmakla iftihar e· 
debılecek prensiplere tamamiyle uy
gu~ bir ıekilde cereyan etmiyordu. E
ıerın muvaffak olma11 lbımea, buna, 
memleketio kalkınmuma kartı bir 
tehlike ve bir enıeJ tıetkll edebilecek 
unsurların lmhaama mUıalt prtlar i
çinde giritmek icap ederdi. Ancak ta
mamiylo milli bir Tüıokiycdir ki, en 

Gui'nin eseri, uıulleri ve liyik ol
dutu muvaffakiyetler alman milletin
de ıwnimt bir hayranlık bıralanıptır. 
Aynı ıamanda, Führer'in söyledifi gi· 
bi, Atatürk'Un milcade'lni, hareketi
nin bq~da, onun n11yonal • ıosyalist 
hareketıni nebat zafere eriıtireceği 
hususundaki itimadını kuvetlendir· 
mittir. Alman mill~ti. yeni Tilrkiye'
n.in. kaybettiii kurucuaunun phsrnda 
tarihi eseri, ~diyen bir örnek kala
cak ve aynı zamanda iıtiklll binini 
taııyan büriin milletler için CSlmcz bir 
sembol olacak büyük simalardan biri
ni görmektedir. 



Ebedi erin huzurunda tazim geçi 

~ 

ııın ı 1U'~ 

Atatürk'ün tabutu başında nöbet bekleniyor 

Tazim geçidine iıtirak eden subaylar 

Bir anne çocuğunun bCJ§ından kasketini çıkarıyor 

Proleaörler ve rektör Tip lakültesi dekanı ağlıyarak çıkıyorlaT 

Büyük Olünün huzurunda eğilmiye gelenler 
Mektebliler Büyük Ölüyü ziyarete geliyorlar 

Bü;pük Şel'e talebenin tazim geçidi bCJ§larken Büyük Olünün huzurundan çıkanlar 

Büyük Şel'in manevi huzurundan çıkan çocuklar 

Bir mekteP.. talebesi Büyük ôlüyü ziyaretten çıkıyor. Atatürk'ün önünden gener ııller ve vali geçiyorlar 



Ebedi ...... erin huzurunda tazim geçidi 

Halk Ebedi Şel'in tabutu önünden geçiyor Büyük Ölünün huzurundan çıkan genç kızlar 

Tazim geçidine iıtircik eden mbaylar çılnyorlcn Oniver•İte talebeai ağlayarak çıkarlarken 

Bahriye erkanı Ebedi Şel'in huzurunda tazim geçidinde l•tirap ve acı Üe •alondan çıkanlar 

Talebeler Atatürk' ün humrundan ge~miye geliyorlar. Bir talebe ağlıyarak ıaraydan ,akıyor Büyük Ôlüyii ziyarete gelenler 
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İSTANBUL'DAN İNTİBALAR: Ebedi Sef icin bugün 
Jstanbul muhteşem bir 
teşyi töreni yapıyor 

( Başı ı. inci sayfada) keci araba !skelcsinden iki Galata rıh-
Partisi erkanı, rektör, dekanlar, pro- tımından iki, Şirketihayriye Kabataş'
fesörler, . üniversite ve yüksek okul 1an bir, Sirkeci iskelesinden iki Sirke
talebeleri, kumandanları ve öğretmen- ci araba iskelesinden üç vapur' kaldı _ 
!eriyle birlikte harp akademisi, Halk- racaktır. Bu vapurlar iskelelerden tam 
evi idare heyetleri, mali, ticari, idari 11,30 da hareket ederek Fenerbahçe 
heyetler mümessilleri izcilv, yedek önünde ecnebi harp gemileriy1e Kına
eubay okulu talebeleri, bandosu önde hada arasında kendilerine tahsis edi _ 
bir piyade taburu ve. halk bulunacak- len yerlerde öuracaklardır. 

Büyük kaybın acısı 
İstanbul'un içine sinm.iş ! 

İstanbul'daki tôzim geçidine dün 
gece saat 24 de nihayet verildi 
( Baıı 1. inci &aylada ) 

göz Yatı akıtan bu insanlar arasında 
islimlar, hırlstiyanlar, yahudiler, yer -
liler ve yabancılar vardır. Bu hiç bir 
parçası ötekinden ayırdcıdilemiycn bü -
yük ve yekpare kütle bu kadar karışık 
bir cevherden yapılmıştır. 

dan ba§byarak gece yansına 

mütlüf ve kesif bir kalabalık hali 
Dolmabahçe'ye doğru aktı. Bu iz 
ham tramvay ve otomobil seferle · 
durdurdu. Öğleden sonra Dolmabah 
önündeki kesafeti artırmamak için 
birden bu istikamete .işliyen bil 
tramvay ve otomobillerin işlemeai 
menedildi. Öğleden akşama kadar te 
birde yalnız Şişli - Tünel tramvay a 

(Hususi surette gönderdiğimiz muharrirlerimizden Cemal 
Kutay telef onla bildiriyor) 

tır. Cenazenin gemiye irkibını mütea· 
Tören alayı hazin bir hava içinde kip Yavuz 101 pare endahtı suretiy • 

Uerlerken ~va filomuz da törene işti- le selim resmini ifa ederek hareket 
cik edecektir. eyliyecektir. Limanda bulunan ecnebi 

Nereden gelirseniz geliniz, latan - dan on bir kilaur 1e11e evel, bi.c temmuz 
bul'a yak.lqtıkça bu tabiat cennetinin 927 de Atatürk'ün ilk reiaicümhur 0 • 

koynuna girmek üzere olduğunw:u, tarak Dolmababçe aarayma girdikleri 
neşeden, kahkahadan, gönül alan bir gün kabul ettiıkleri heyet arasında bu-
dekordan anlardmız. lunan Bay Haydar'dır. 

Atatürk dünya tarihinde iJk adam
dır ki O'nun §ahsinde günleri, milli
yetleri, memleketleri ,ananeleri, yaşla
rı ve tahsil seviyeleri biribirinden ay -
rı olan insanlar insanlıklarmın miltte -
rek idealini O'nda bulabilmi§lerdiT. 

rabalan itledi. 

Buna rağmen müthiş akm i 
olarak devam etti. Bir kıaım tramva 
lar ancak 17 den sonra igliyebildi. 

Saat 9 da hareket edtn tören alayı harp gemileri bu selim resmine 21 pi· 
tramvay yolunu takip ederek Topane, re top atmak suretiyle iştirak eyledik
Karaköy, Köprü yoluyla Eminönü, ten sonra Yavuz'u Ada açıklarına ka
Bahçekapı, Sirkeci ve Salkımsöğüt ü- dar takip edeceklerdir. · 
zerinden Gülhane parkLl'lQ ve oradan Gerek karada yürüyüş halinde iken 

Bunlar İatanbul için dokuz gün -
den beri maziye ait vasıflardır. On, i- Atatürk, 14 mayıs 919 da lataınbul'
kinci teşrinden beri buraya gelenler, dan puslası bozuk Bandırma vapuriy
İstanbul'un en içli ve güzel mevsimi • le ayrılmıttı. MağlUp mcmlıcketin ie
ne raatlıyan günler olmasına rağmen tiklili tehlikedeydi. Vahdettin'in aad· 
kırık kalpli, yaralı bir şehirle karşılaş- rizamı Ferit pap, O'nu Anadolu boz
tılar. Büyük ıstrraplar insanlardan şe. kırın~a çilrütmek için buraya,çağırmıı 

Binlerce in.san salonun kapıımdan 
elleri havaya açılmıı. kalplerinin dua
lannı dudaklarından akıta akıta içeri 
giriyorlar. Kadınlar tam Atatürk'ün 
önüne geldikleri zaman, ellerini yüz • 
!erine kapatıyorlar. 

Bugüo tazim ve ihtiram geçidine 
tirak edenlerin sayısı asgari olar 
300 bin kişi tahmin edilmektedir. 

İstanbul'un derin yas 
gittik~e derinleıiyor 

Sarayburnuna varacaktır. ve g.crek denizde seyir esnasında hava 
· Cenaze alayının. Dolmabahçe'den filolarımız da cenaze törenine ittirak 

Sarayburnu'na kadar olıan giizergihı· edeceklerdir. 
nm iki tarafına asker, jandarma kıta- Seyir esnasında tzmit'e kadar on 
arı, mektepler ve halk dizilecektir. beşer dakika fıastla i1e top atılarak ra -
Alayın kolbaşısı Sarayburnu rıhtımı- simei selim ifasına devom olunacak
na vardığı zaman alay duracak, kıtalar t~r. 

hirlere, binalara bile geçiyor. Ankara- ve dokuzuncu ordu müfettıitliğini ka
dan beraber geldiğim arkadaşım, Mar- bu1 etıtirmitti. 
mara'nın gökyüzünü hiç aratrruyan tat Atatürk, çürümek için değil, mille 
1ı mavisi yerine ağır kurşuni rengine te hayat vermek için bu sarayda ken
bakarak: disine teklif edilen vazifeyi kabul et-

-" Denize de ne oldu? diye soru - ti; gitti, milleti ve onun istiklii.lini 
yordu. Eğer, o dakikada Dolmabahçe kurtardı. 

İfte gene Atatürk'ün önünıie kadın
lı, erkekli bir kalabahık diz çökmilf .. 
Bu kalabalık da ötıeki kalabalık gibi 
ağ'lıyor. Bu kala.balık da O'ndan öteki 
kalabalık gibi kendisi için bir şeyler 
istiyor. Bunlar da başlarını eğiyorlar, 
yalvarıyorlar; Evelki gün tam 200.000 kişi a · 

Şef'in önünden geçmişti. Dün bu ra 

kam birkaç misli artmıştır, demek m 

balağa olmaz. Bütün vatandaşlar 

yohm aağ tarafına çekilecekler ve ce- Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz ko
nazeyi tıafıyan top arabası · ge~erken mutanı ve amirallerin ittirakiyle, İz
tbim reamini yapacaklardır. Alaya iş- mit'e kadar donanmamıza mensup de· 
tirik eden zevat ve izc.i!lcr tabutu taşı- nizaltı ve deıtroyerler refakat edecek

yasmı görmüş olsaydım şu cevabı ve· 
rebilirdim: B. Haydar onu, sekiz senelik bir ay-

rılıktan sonra, hür ve müstakil Tür ki
. ''- Denizin üstündeki bu tabaka ye'nin etsiz ve Ebedi Şef'i olarak bu 

Atatürk'ün önünde hatta türk olmı
yan yahudilerin gösterdikleri heye
canlı tazimi ifade edecek kelimeyi 
bulmak kabil değildir. Bir hahamın 
havrada söylediği sözü hatırlıyorum: yan top arabasını rıhtıma kadar takip tir. 

edeceklerdir. Alayın sonundaıki tabur l~mit'ıe 
belki göz yqıdır. salonda gömıüt sayılı vatandatlardan 

inanınız ki hakikat budur: yarım biridir. 
- Ey lsrail'in allahı, artık aen de mi 

adil olmasını unuttun? En güç zaman
larında İsrail oğullarının tek hamisi
ni alırken bize verdiğin ıstırabın de
rinliğini, büyüklüğünü hiç düşünme· 
din mi? 

bulunduğu yerde kalacaktır. 
Tabutu · ta§ıyan top arabası rıhtıma 

yaklatacak, ve tabut generaller tara· 
Iındıan top arabasından kaldırılarak 
c.ıht~daki duöaya yanatacaık, Zafer 
torpidoawıa konaca:ktır. Bu suretle 
tabut, Haydarpaşa ~ıklarmda bulu
oaa Yavuz'a yanaşacaktır. Çelenkler
decı torpidonun istiap edebileceği mik 
tarı beraber alınacaktır. 

Yavuz İzmit önlerinde demirliye -
cek ve cenaze mayn iskelesine çıkarı -
lacak ve orada bir top arabasına kona· 
caktır. Buradan hususi vagona kona • 
caktır. tzmit'te yapılacak törene vila • 
yet erkanı bqta komutanları olmak ü
zere kara ve deniz kuvetlerine mensup 
kıtalar ile mektepliler ve halk ittirik 
edecektir. Bu vagon iki bilyük Tilrk 
Sancağı ve gayet zengin bir surette 
defne <iallariyle tezyin edilmiş buluna· 
caktır. 

milyondan fazla istanbullu, iki gUn - Göz yqı, beyaz sakalında hazin iz
den beri bir baıka acılarında, dökecek ler bırakarak çenesinde toplanıyor ve 
tek damla göz yaıları bırakmayı, Ata- boynundan afağı akarak kayboluyor, 
lanna kartı saygısızlrk tel!kki eder gi- kalbinde toplanıyor zannediyorsunuz. 
bi doya doya, kana kana ağlıyorlar. Ya çocuklar 1 Bu daha ağlamasını 

bile öğrenmemi' on binlerce çocuk bu 
kadar sıcak, bu kadar bol göz yaşları
nı bir avuç içi doldurmıyan vücutları
nın neresinden toplayıp çıkarıyorlar ? 

Tabut Yavuz'a nakledilerek Yavu
:Z'un arka taraf topları önüne konula -
cak ve bir mlifreze ihtiram vaziyetin-
de bek1iyecektir. • Cenazeye refakat edecek olan ze • 

vat bu trene bineceklerdir. 
Cenazenin Dolmabahçe'den hareke-

ti lnmda Galata kulesindeki (Varda- İzmit'ten Ankara'ya nakli esnasın· 
bandıra) tarafından verilecek iıaret il- da altı snbay cenazeyi bekliyecektir. 
zerine Yavuz her ~eş dakikada bir top Cenazeyi naklerecek olan katarın 
atacaktır. gece geçeceği istasyonlarda megaleler 

Bundan daha büvük yas olur mu? "- Bugiln gibi hatırımdadır, diyor. 
Jstanbullu, bir taraftan biiyilk ö • Bize tunları ıöylemitti: 1ıtanbul'dan 

lünün kendi kucağında hayata gözle - ÇDktıtım günden bugüne kadar sekiz 
rini kapadığına yanarken, öbür taraf - sene geçti. Hicran ve tahasaiirle geçen 
tan bir teselli buluyor. Son nefesini dakikaların bile ne kadar uzun geldi
benim havamdan aldı. Bu az ıeref mi? 

ği düşünülürse ıekiz senelik hasretin 
diyc;~·ndik'ten sonra hava birden bire istanbulun muhterem ehaliıi için ru
ağırlaşmış gibi idi. Ölüm her tarafa bumda atetlediği iftiyakın bilyüklüğli 

kolaylıkla takdir olunur.,, O, lstanbu· 
ainmit·· Atatürk bir tek insan gibi öl • la ıekiz sene sonra kavuftU. Biz O'nu, 
medi: Evela bütün Türkiye, sonra bil- ebediyen kaybediyoruz. o gün bize: 

Cenazeye refakat edecek zevat De- yakılacak ve katar kasaba ve köylere 
nizbank'ın Suvat vapuru ile . Yavuz'a yakın olan istasyonlardan geçerken, 
geçeceklerdir. mahallin en büyük mülkiye memuru 

Moda vapuru da iskeleden teşrifata ve askeri bulunduğu halde, kasaba ve 
dahil büyük üniformalı subaylarla köy halkı tarafından selamlanacaktır. 
merdim elbisesi giymiı mülki zevatı Cenazeyi tqıyan tn:nin Eakifdıi • 
•'•'-•"' ·~ v ......... _ 1ıı.a ... 1r.t:ini .... n+--111- ı:e muvaN'•tınd&~ meraaim y.
kip diğer yabancı harp gemileriyle va- pılacak ve bir ihtiram kıtaaı selim rn
purlarla birlikte Adalar açığına kadar mini ifa ederken bandosu da matem 
gidecektir. havalar.mı çalacaktır. Bu törene vila -

tün dünya hayatiyetinden bir parça "Bu saray zillullahlarm değil, zil ol
kaybetti. Dokuz gündenberi Türkiye - mıyan milletin ıarayıdır. Ben burada 
nin her tarafından ael gibi akan göz· milletin bir ferdi, bir misafiri oarak 
yaşlan, içimizdeki boşluğunu geniı • bulunuyorum.,, demifti. 
!etmeden başka neyP. yaradı ki... Haya-
ta bağlanmak, mesut olmak istedikçe İki eliyle kalbini parçalamak ister 
O'nu daha çok arıyor, daha çok sevi - gibi göğsünü sıkıyordu. Hançercsinin 
yoruz. O, hayatın ve saadetin ta ken - bütün kuvetiyle bağırdı: 

Dcnizban.k, cenaze merasimini takip yet askeri ve mülki erkaru iştirak eyli
için muhtelif memleketlerden gelen yecektir. lstasyon peronunun münasip 
muhabirlerle tUrk gazetecileri emrine mahallerinde mepleler bulundurula -
bir vapur tahsie eotmiştir. Bu vapur caktır. 

yerli ve' yabancı gazetedl~ri lzmit'e Tren Polatlı ile Ankara arasındaki 
götürecektir. istasyonlardan gündüz geçeceğinden 
Bun~ batka ,halkın cenaze mera- mahalli köy Ye k~ba mektepleri tale

aimini yakından takip edebilmeleri i- be.si de iatasyonlarda cenazeyi selim -
çin Denizbank; Kadıköy'den iki, Sir- hyacaklardır. 
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TAZİM 
• 

AN KARADAKi GEÇİDİ 

Katafalk'ın Öl)ünden kimler 
.hangi sıra ile geçecek ? 

Ankara, 18 a.a. - Atatürk'ün cena- sirgeme kurumu, türk hava kurumu, 
zelerinin, 20 son tetrin 1938 pazar Ankara ticaret odasi, barosu, A -
gilnü, Ankara istasyonundan Kata - nadolu Ajlnıı, TUrk spor kurumu, 
falk'a na.kli ve vazını müteakip ce - A. elektrik tilrk anonim şirketi, ls
reyan edecek defile merasimin1n as- tikli! caddesinde yer almış olacaklar 
keri ve mülki erkanı hUkiimetle mali ve cenaze arabasını takiben saylav -
t\cari ve· idari teıekküllere ait kısmı !arın geçitini müteakip katafalk'ın 
hakkında izahname : önünden geçmek üzere verilecek i -

Saat 9.30 da ordu menıuplariyle ıaret üzerine yürüyeceklerdir. 
hilkilmet erkinı "baremin beşinci Katafalk önünde yapılacak bu ge
dere~esine kadar _ bu derece dahil _ çit Ulus meydanı iıtikametinde icra 

edilecektir. 
dir -" · teşrifat sırasiyle yani mahke- Dahili teşrifat olan askert erki -
meyi temyiz, şurayı devlet, divanı nrn büyük üniformayı, erkanı mülki
muhasebat, başvekalet ve sıra ile ve- ye ile diğer teşekküller mensubini -
kiletler erkinı, Ankara villyeti, be- nin ise caket atay ve silindir a9pka 
lediye.ıi, C. Halk Partisi ve her ban· giymeleri ve olmıyanların da koyu 
kadan gönderilen !içer kişiden mil - elbiıeyi !abis bulunmaları muvafık 
rekkep heyetler, KızılaY., çocuk e • olur .• 
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Ankara halkı cenaze 
tören.ini gençlik parkı 

·sahasından görebilecek 
köprü yoluyla Kamutaya celebilecek -
tir. 

diai idi.. . 
"fKr...n en ---~ .~ .... u~ O llıDWl de.iil ... ıı ıimdi miaa-.-na -a.n .-..-..,....,-y-·-- r Is oldu. Biifya,attı, f1lk.at xen.aı-

nun tabutuna doğru akmakta.dır. Mil· 
li k 1 .. 1 . d si öldü .. ,, 

urtu uş gun enn e, davamızın bir 
Birdenbire, bir et külçesi gibi tek· 

cilmlesi vardı: Her yol Ankara'dan ge- rar yere çöktU. Ayılamadığı için has
çer .. O, bit acmbol olan Ankara'yı, en- taneye k.aldrrdılar. 
gin varlığının bir köşesine sığdıracak 
kadar bUyUk bir cihandı. Şimdi ölüsü - * 
nün önünden on yedi milyon türk ve 
bütün bir dünya geçiyor .. 

••• 
Dolmabahçe'yi yaptıran mimardan 

onun inşasında biı: avuç harçlık emeği 
geç.mit olanlardan hiç biri, bu yapmın 
içinde dünyanın .en .büyük insanının 
hayata göz kapıyacağını düşünmemiş • 
lerdi. Fakat neden, kırmızı kordonla -
rın ayıırdığı geniı bir yoldan durup 
dinlenmeden bir ıel gibi akan kala.ba
lık varlıklarının ayıu yerinden yara
lanmıı, onulmaz bir yara ile yaralan -
mıı gibi hıçkırıyorlardı. Fakat bu ya
rım ~iyon insanı, ~ngi kuvet, aynı 
kalbe, aynı duyu,a. aynı görilfC, aynı 
derde, aynı acıya bağlaınııtı? ... insan 
ruhunu anlatnuya çalışanlar, O'nun 
bir rakam tasnifine giremiyecek ka • 
dar çok olduğunu söylemiyorlar mıy
dı? 

Sonra buradan üç nesil birden ge -
çiyordu. İhtiyar nine oğlunun omu -
zuna dayanarak, oğul daha onuncu ba· 
hannı bile doldurmryan yavrusunun e
linden tutarak geçiyorlardı. Hepsi ay
n ayn tarih devirlerinin malı olan bu 
insanlan, hep beraber ağlatan kuvet 
neydi? 

Atatürk, Uç qcali birden öksüz bı
rakmıı olan Atadır. Bir insan bir tek . . 
neslın babasıdır. O, burada da tabiat 
kanunlarını yıkm11tır. Bir Şef'e, an • 
cak, kendisini medyun olan, saadetini 
borçlu bulunan nesil ağlar. Halbuki A
tatürk'e bu toprağın üzerindeki bütün 
varlıklar ağlıyor .. 

· Hayatında milli birliği kuran Aıı. 
türle, ölümünde de büyük davasının 
görmeden gliç inanılır bir mialini 
verdi: Kendi arkasından üç neaLi bir
den ağlattı Çünkü O hayatında, Y8§ 

farlı:ı olmaksızın bütün yaıtıyanlar de
ğil, ölenleri ve yqıyacakları da meaut 
etmif olan adamdı. 

Bizde, bir meçhul kahraman tipi 
vardır. O'nu, isimsiz bir kahraman o
larak Çanakkale'de, Kafkuya'da, Fi· 
liatin'de, hatta daha ıerilere gelirae
nis Sakarya'da, lnönü'nde, Dumlupı· 
nar' da tanımıtızdır: Zaferlerin büyük 
payı onun hakkıdır. Arslanca döğU
şür ve ölür ... Mezarı, vatan toprağı -
dır. Başına tag dikilmez, kabri yok -
tur fakat milletin kalbinde uyur. 

Harp meydanının bizt; tanıttığı 

meçhul askerden ıonra, bir de iki 
gündenberi onun bir kardetini tanı· 

dık. Birinciıi nasıl isimsiz bir kah· 

raman olarak hiç gikiyet etmeden bu 

toprakların saad~ti için ölUrse, diğe· 
ri de, bu toprakların mUıterek acııı 
için göz yaşı döker ve kalbi sızlar. O, 
için için ağlar, eğer bir gün hıçkırdı· 
ğmı duyaraanız biliniz ki istirap ge -
nif ve sabırlı gönlünün engin hudut· 
larını apıftır. 

O zaman bir milli matem vardır ... 

işte, bu meçhul vatandattır ... O'nun 
dokuz gündenberi iıtirap engin gün • 
liinün hudutlarını :ı;;.nı,t•r. Hıçkıra 

hıçkıra ağlıyor .... 

Baıvekilimiı Celil Bayar 

Saat 12 de B. Cevdet Kerim İnceda
yı Atatürk eşiğine partinin tazim çe
lengini koydu. 12 y.i 20 geçe salona bir 
kafilenin petinde ve bir kafilenin ö
nlinde Başvekil B. Celil Bayar girdi. 
Kafile ile beraber yürüdü. Kafile ile 
beraber ebedi Ata'nrn önünde eğildi. 
Ve sonra uzun zaman göz yaşlarını ö
nünden geçenlerinkine karıştırarak 

AtatUrk'le en büyük ~rini bu muaz -
zam yekpare kütleyi bir arada seyret
ti. 

ft~•-1. ..,.....__ - -J..& ~ aaA 1R 
en vefalı arkadaşlarından bıri ofar3 
B. Celal Bayar'ın gördüğü şey şüphe 
yok ki çok ıstıraplı, ve çok kahredici 
bir ıeydi. Fakat bu ıatıraplı, kahredici 
göriiniltiln me.ul devlet adamı olarak 
B. Celil Bayar'ı tatmin eden tarafı da 
vardı: Atatilrk'e ebedt aadalcat.ini ıtın
ludcnberi dinmek bilmiyen g6s )'&t
lariyle ve ısrarla teyld eden bu yek
pare kütle Atatilrk'ün en büyük kud
reti ~ miruı idi. 

Buna rağmen Celal Bayar salonda 
10 dakikadan fazla duramadı. O da rtız 
binlerden biri gibi hıçkıra hıçkııra aa
londan çıkıp gitti. 

Ge(id devam ediyor 

Geçit sabahtan gece yarısına kadar 
fasılasız devam etti. Bugün geçenler 
hakkında düne nazaran bile tahminler 
yapılrMDU. Bugün sa.flaır dı\inıkWerden 
daha smk, ytırUyilf dünkUlerden daha 
acele idi. Geçenlerin vasatisi öğle sa
atlerinde dakikada 250, akp.mdan aon
ra 280-300 arasında idi. Kazalariyle 
beraber bı...ün istanbul'l.ıular ve toplu 
heyetler halinde trakyalılar, buraab· 
1ar hep aabhın erken saatlerinden iti· 
haren beklcmiye katlanarak ~ Kaı. 
taı'ta sıraya girerek bu tcrcflıi vazife-
lerini ifa ettiler. · 

Sabahleyin saat dokuzda Karaköy· 
Beşiktq arasında tramvay ve otomo
bil seferleri kaldırıldı ve gece tam 24 
te sı.rayın dış kapıları kapandıktan 

sonra bahçede kalanların geçidi bir 
saatten fazla ıiirdü. Son kafile saat 
tam biri on geçe ebedi Ata'nın önünde 
eğildi. 

Yır1nki leffi 

Halkın yarınki teıyi meruimi için 
hazırlığını aize tek noıJa anlatayım: 

Birçok aileler bu aktam saat do · 
kuzdan itibaren yorganları koltukla -
nnda cenaze töreninin geçeceği sokak· 
lara yerlepniye bqladılar. Yenicami 
merdivenlerinde gece saat 10 da bil -
tiln yerler paylaplmıttı. 

uı ~cuerme &an vazifeyi yapmak i ' 
lJu.ı.maıba.nçe'ye gl.dcn yollan 
bulunuyorlardı. l<akat bu on binl · 
bir noktaya teveccühü şehrin inti.za 
mını, ıükunetini bozmuş değildi. D 
mabahçe"nin saat kulesi dibine on bi 
lerce halk toplanıyordu. En küçük b' 
şamata olmuyor, binlerce çocuk bir .. 
raya geliyor da en ufak bir gürüldl 
duyulmuyordu. Polisler böyle müda
haleye mecbur kalmadıkları bir inad 
yığının kaynaJmUUU belki de ilk de • 
fa görüyorlar. Bu intizam ve aUk(incıC 
karıısında bir ecnebi mcslekt&J hay • 
retini §Öyle ifade ediyor: 

- Matcminizde bile bir asalet varl 

••• 
Sabahın çok erken saatlerinden iti-

baren Dolmabahçe'ye gideq yollar bis: 
inaan seli halinde idi. Tramvaylar, oto" 
mobiller halkı tapmakla bitiremiyoP 
du. Saat 9 dan itibaren halk ve mek • 
tepliler sıra ile büyük ölüyü ziyareti 
başladılar. Aziz naşm başucunda geni 
iki genttal ve iki genç subay bekliyor
Bugün yeni gelen çelenklerle sandu • 
kan111 etrafı daha .ziyade bir çiçek 
bahccai halini almıatı. 

Aynı ıstırap, aynı matem, aym gÖ3J 
yaşı. 

Daha salonun kapısından girerked 
O'nun mepleltt ortaemdaJd aanduk:a-
11111 görenler hıçkırmrya bqlıyorlar. 

Bu hıçkınk yavq yavB§ ve artarak 
yaklaııyor, büyüyor, kubbede aldalet 
yaparak, diğer taraftan ağır ağır u -
zaklagıyor. Bqtaraftan_i§itileıı kısık. 
boğuk, bir hıçkırU: deriıal sirileterd' 
bütün kütleyi ietili ediyor. ... 

Millt kahraman önilnden dlln kim
ler geçmedi ki .. 

Yedi•inden yetmifine lı:adar, gen
ciyle, ihtiyarıyle, ~miyle, erkeğiy
le, ıakatı, saf lamı, fakiri, zengini ile 
bütün latanbul. İçlerindeki elemi, acı
yı içlerine atarak, gözyaıtlarmı kalple
rine akııtarak geçenler, gök gürilltüail 
gibi bir ıeale bu ölüme ieyan ederek. 
bağırarak, feryat edCTok geçenler 0'• 
nun taıbutu önüne gelince dizleri 
kesilerek dlifenler, diflerini ııka· 
rak, duyduğu ağır :ratıraba mukavemet 
gösterip geçtikten sonra çıkıt kapısı 
önünde dUtUp bayılanlar oldu. ... 

Hele bir genç kadm 1 

Bunu bütün ömrümce unutmıyaca

ğım. Kucağında çocuğu ile tam onun 
önünde boşandı. Kendini tutamadı. A· 
na evlat yere yuvarlandılar. Kadın ba
yrlmıftı. Kucağından çocuğunu aldı· 

lar, memurlardan biri kendisini kal
dırdı. Ayıltmak için bir odaya aldılar. 
Dün tedavi maksadiyle bu odaya alı
nanların adedi elliyi buldu. 

Nuareı Safa Coıkun 

İzdiham yüzünden 
doğan facia 
( Ba,ı 1. inci sayfada ) 

Ankara belediyesi pazarteai günU 
yapılacak olan AtatUrk'ün milli cenaze 
töreni için bazı tedbirler almıt ve bu a
rada Ankara halkının cenaze törenini 
görebilmesi için de bir yer teabit et 
mittir. Belediyenin kararını · yazıyo -
ruz: 

Ankara halkı millt cenaze tlSrcnlni 

gençlik parkı sahasından seyredebile • 
cektir. Halk gençlik parla aahasına sa
at sekize kadar gelmit ve yerlerini al
mıJ bulunacaktır. Cenaze alayını takip 
edecek olan halk belediye binasiyle 
Samanpazan arasında yer alacaktrr. 

* HeP8inin elinde bir mendil, bql&rı 
önde hıçkıra hıçkıra pçen kalabalık 
aıraaından alı: açlı, temiz kıyafetli bir 
ihtiyar tabutun önüne ıeldiği zaman 
sendeliyor ve dis çöküyor. 

Atatürk'ün cenazesini iki gilnden

beri tavaf edenler araamda en büyük 
kalabalık bu meçhul vatandaı yığı • 
nına aittir. Sabahın çok erken saa -
tında Dolmabahçe sarayının büyilk 
kapısının önünde toplanmakta, hiç 
bir hareket yapmadan batı önde ve 
gözleri dalgın aaatlarca beklemekte, 
sonra yavaı yavq ve nemlenen göz -
!erini göıtermemek için önüne baka
rak merdivenleri çıkmakta, Atasının 
tabutu 6nUne geldiği zaman O'na, 
minnet, tilkran, sevgi, inan dolu bir 
gözle, haıret ve heyecan dolu bir ba
kıtla bakmakta ve sonra haykırma -
mak için parçalamak ister ıibi ıık -
tığı yumrukları birdenbire gev,eye
rek katıla katıla ağlamaktadır. 

Bize meçhul kahraman tipini ha -
yatında iken O tanıtmııtı. Tilrk mil
letinin faziletlerini ilk defa konuı
muı olan odur. 

Yarın t.ıanbul tarihe ebedt Şef'e 
sadakatin ilk örneğini v~ecektir. 

Neıet ATAY 

olmak üze.re on bir vatandafmıızın, 
hayatlarının ıönmcsine aebep olduğu 
biiyilk bir teessürle haber alınmıştır. 

Millt cenaze töreni günü olein pa -
zartesi iunu yalnız . resmi arabalarla 
törene dive\li olanlan getirecek nakil 
vasıtaları iıdiyebilecektir. Otomobiller 
aaat sekize kadar umumi caddelerden 
ıeçebilecek seki;ı; ile dokuz arasında 

. Havuzba§·ı, Necatibey, Hipodrom, Ak-

Ankara belediyesi otobüsleri sabah 
saat sckizt kadar iştiyecek milli cena
ze töreni nihayete erinciye kadar oto -
büsler itlemiyeccktir •. 

Bu, bayılmılar111, yere dilfenlerin 
göz yqmdan katılanı.mı Hki delil~ 
dir. Koluna giriyorlar ~ dıprı çıkar
tarak kendiaiyle meşgul Oluyorlar. 
Şu acı tesadüfe bakınu: Bu zat bun-

MWI iatirap ve sevinci engin var -
lığında yatatmakta olan bu meçhul 
vatandaş tipini de ilk defa hakiki hil
viyetiyle gene O'nun aziz ölüsü ha -
ıında ıördilk. 

Tazim geçidi dün bitti 
İatanbul, 18 (Telefon.la) - Ebedi 

Şef AtatUrk'ün huzurunda Uç günden· 
beri devam etmekte olan ihtiram ve 
tazim geçidi bu akşam saat 24 de bitti. 

Bu&ün de baUc ubahın mt onun • 

Zabrta kuvetleri vatandaflarrn ha· 
yat emniyeti için kılavuzluk yapmak· 
ta ve halin icap ettirdiği tedbirleri al· 
makta olduğundan bu gibi müessif 
htdiselerin tekerrürüne mani olmak 
için zabıta kuvederimizin vesayasuıa 
riayet edilmesi muhterem halkımı&· 
dan ehemiyetle rica olunur. 



iaı Ye iflas dalrelerlnln yeniden 
tanılın Ye tenslklne dair tetkikler 

idare pek calibi memnuniyettir 
4. Bay111dır (31 mart): 
Tetkilit: İcra memuru aynı zaman

.. iflia memurudur. Bununla beraber 
Wr çok scnelerdenberi hiç bir iflas 
lıı&diaesi kaydedilmemiştir. Takip def
tıeri tutulmaktadır. Ve günü gününe
dk. lcra memuru pek fazla meşgul de
lildir; bu suretle katibi bulunmamak
la beraber itlerde hiç bir tcahhur yok
mr. 

laare pek calibi memnuniyettir 
5 . .Beykoz (15 nisan): 
Tqkilat: İcra memuru vazifesi as

Jiye mahkcmeai katibi tarafından ifa 
edWııektedir. İcabında, iflaslar - hali 
bazırda iflas hadisesi yoktur. İstanbul 
iıSa. dairelerince tasfiye edilmekte -
dir. 

Takip defteri tutulmaktadır, fakat 
kayıtların kısmı azamı günü gününe 
değildir. Bu nokta hariç, dairenin mu
Mıcze edilecek tarafı yoktur. 

6- Üsküdar (16 .nisan): 

Teıkilat: lcra ve iflis daireleri bi
ribirinden ayrıdır. Hali hazırda hiç 
bir iflU hadisesi yoktur. Takip defte
ri ancak eene başmdanbcri tutlmakta
dır, fakat defter günü gününe değil
dir. Yalnız iki icra memur muavini 
vardır, takibat miktarının yüksek bir 
raakma çıkmasına göre (senede 4000) 
kadro kfi gelmektedir. Memurlar ale
lekser munzam ücret almaksızın gün· 
de 12 - 14 saat çalışmak mecburiyetin
de kalmaktadırlar. 

Muamelelerin tetkiki neticesi cdi • 
nilen intiha mükemmeldir. 

7 - İstanbul (21. 22 nisan): 

Teşkilat: Bet icra dair.esi mevcut o
lup bunlardan birisi tchır mınta~sı 
haricindeki alacaklıları? 'ftl~lepdl~rın~ 
tahsis edilıniftir. Ve ikı ı as aıresı 
b. ib . . d ayrı bulunmaktadır. (tas-
ır ırın en , 

fiye edilecek iflas adedı SS) 
H de olduğu gibi burada da ta

,_. edr fyerınıdeki kayıtlar vaktinde ya-
~ıp e ter . " hd 
ıımanıaktadır; ıı.ebebı de m:-'e~a e • 

~; ..t adedinin ki fi gelmemeaıdırk. ~u • 
M ukabil, 1urasıru kabul etme ıcap 
,de': ki ödeme emirlerinin tebliği pek 

11eci b;,. nrette yaprlmaktadır. {Tale
iıtiii daiıteye geldiii &ün ~inde). 

t,ıerde muhaeebcnin tetkiki netice
ai umumiy~le pek calibi memnuniyet-

tir. 

ili Ameli mahiyette tekli/ler 
ı. Teftif edilen bütün icra memur -

' ları esu ve takip defterlerini, muhak
kak zaruri olmıyan sütunları bert~af 

tmek etiyle bi rtek defter halınde 
c aur ' . kl'fin . 
b . 1 . k hususundakı te ı c ı•· 
ır eştırme . 1 d Bu 

tirik ettiklerini beyan etmıt er r. 
b mühim def· aadeleştirrneden sonra u k 

terin günü gününe tutulacağı muha -

kak addolunabilir. . 
2 - Kezalik icra memurları, harç ış· 

lerinde (icra ve iflas memurları) pu~ 
istimalinin terketmek hu.suıundakı 
teklifimi takviye etmektedırler. Ev • 

ak 'kin bir sürü pullarla dol -
r ve vesaı A b" d f 
duracak yerde harçları huausı ır e -
tere kaydetmek ve defterde~i kart 

O'"ndermek ıuretıyle mık-
numarasına g ·k 
.,ı __ b "teallik evrak ve vesaı • 
...... ı una mu . ola 

mişlerdir; bu günlerde alacaklılar 

borçlunun borcu veya taksiti tediye e
dip etmediği hakkında malumat edi -
nirler. Bu uıul çok muğlaktır. Bu su
retle alacaklılarla memurlar çok vakıt 
kaybetmektedirler. Binaenaleyh bu u
sul de tcrkedilmesi laznn gelir. Gön -
derme masrafları indirildikten sonra 
daireye yatırılan parayı alacaklılara 
posta ile miimkün olduğu kadar çabuk 
göndermeleri hususunda icra dairele -
rine talimat vermek yerinde bir şey o
lur. (Yukarda numara: 4, sayfa beşe 
bakınız). 

Zollikon - Zürich, 
19 Temmuz 1938 (İsviçre) 

Prol. Dr. Hana Leemann 

Ankara, Valiliği 

inşaat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

1 - Keşif bedeli 9844 lira Ol kuruş
tan ibaret bulunan Yenişehir'de Ne
catibey caddesinde hususi idare~e ai~ 
6 No. lu binada yapılacak inşaat ıfle~ı 
S.12.1938 pazartesi güniı saa~ lS d~ Vı
layet daimi encümeninde ıhalesı ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konul-

muıtur. 

2 - lateklilerin 738 lira 30 kuruşluk 
muvakkat teminat vermeleri ve eksilt
menin yapılacağı günden en az 8 gün 
evel, yapmıf oldukları işlere ait vesi
kalariyle birlikte, Vilayet makamına 
iatida ile müracat ederek bu işe girebi
leceklerine dair alacakları fenni ehli
yet vesikasını ibraz etmeleri lazımdır. 

3 - lsteklilerin ticaret odası vesi
kası, muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ve ikinci maddede yazılı eh
liyet vcaikasiyle birlikte yukarıda adı 
geçen gün ve saatte daimi encümene 
gelmelCTi. 

4 - Buna ait prtname ve keşif ev
rakı her gün Nafıa müdürlüğünde gö-
rülebilir. (4860) 8704 

Ankara V.ıiliiinden: 

ı - Onuncu yıl yatı qkulunun tami
rı 939 lira 68 kurut keiif bedeli üze
rinden açık ekailtmeye konulmuttur. 

2 - lateklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün Killtilr Direktörlüğüne 
ve ihale günU olan S.12.1938 pazartesi 
günU saat ıs de ve yüzde 7,5 muvakkat 
teminat akçe.ini Husuıi muhasebe 
veznesine yatırarak vilayet daimi en
cümenine mliracatları. (4862) 8706 

Bankalar 
Donanma Cemiyeti 
ikramiyeli tahvilôtl 

piyankosunun 6.8 inci 
keşidesi 

ten :ı. tınek daha sade bır fCY • ZliAre • t ' çok 
caktır Pul ve harç istifası aıu; cmı Donanma Cemiyeti ikramiyeli tah 

· d' v zikredilen usul- 'k. · · geri bir siatem ır. e 
1 

vilitı piyangosunun ıs ı ıncı tetrıı 
le tobdil edilmesi icap eder, bu u~ui 1938 günü yapılan 68 inci keşidesin 

1 murakabesın . • · b d aynı zamanda harç arın de ikramıye ve amortı ısa et e en 
de teshil edecektir. • kt tahvil numaralarını gösterir cetvel • 

3 - Ameli mahiyet~e son bırk~:di:. dir. 
. ın.a taalluk nme 1 . . . tediye tarz 

1 
kl lara icra Keşıdede ıtfa olunan tertıp numa-

ş. d' kadar para a aca ı 
ım ıye • .. derilmeyip da- raları : 

dairesi tarafından g?n elbettirmck- 2678 2834 3719 5348 5491 5670 
lre alacaklıları nezdıne c d ·rede al _ S816 7712 7779 7802 8799 9670 
t:e 1 aklılar parayı aı . 

ve a ac B maksadla, icra daıre- lkramiye isabet eden numaralar 
nıaktadırlar. tu d·ye günleri tesbit et- İkramiye TL. Tertip No: Sıra No: 
leri muayyen e 1 
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90 
25 

Baladaki tertiplerin hizalarında 
gösterilen aıra numaralarından mü -
tebaki aynı tertiplerin diğer aıra nu
maralarına ve 2678 S348 5670 8799 
9670 No lı tertiplere kamilen amorti 
isabet etmiştir. 
İkramiye ve amorti bedelleri 22 i-

kineitetrin 1938 tarihind~n iti?-ren 
t diye edıleeektir. Amortı bedeh be -
h:r tahvil için bir türk lirası ve 20 

kuruıtur. 8713 

-9-

Halkın nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden: 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11 

1 - Ankara' da milli cenaze töreni yapılacak 21 ilkteırin 
pazarteai 1ıünü yalnız resmi arabalarla törene davetli 
olanlan getirecek vesait itliyecektir. 

2 - Otomobiller saat sekize kadar umumi caddeden geçe
cek sekiz ile dokuz arasında Havuzbaşı, Necatibey, 
Hipodrom, Akköprü yoliyle Büyük Millet Meclisine 
gelebilecektir. 

3-Halk için Gençlik Parkı aahası ayrılmıttır. Saat sekize 
kadar herkes yerini almıt bulunmalıdır. 

4 - Cenaze alayını takip edecek halk belediye binasiyle 
Samanpazarı arasında yer alacaktır. 

S - Otobüsler saat sekizden sonra itlemiyecektir. 
(4872) 

Ayakkabı ahnacak 
Gazi Terbiye Enıtitüaü Direktörlüğünden : 

Gazi Terbiye Enstitüsü erkek ve kız talebeleri için aşağıda miktar, fiat 
muhammen bedeli ve ilk teminatı ya.zıh ayakkabılar açık eksiltme ile alı
nacaktır. 

İhalesi 30-11-938 çarşamba günü saat ıs de Ankara mektepler muhasebe
ciliğinde yapılacaktır. Şartname ve nümunelerini görmek istiyenler Ensti
tü Direktörlüğüne müracaat etemlidir. (4800) 8S81 

llk 
Miktarı 

Cinsi Azı - Çoğu 

Erkek ayakkabısı 150 - 160 
Kız " 7S - 85 

Sakarya 

Kiralık daire 
Y eniıehirde ismet Pata cadde

sinde 21 numaralı hanenin üst 
katında üç odalı bir daire kira • 
lıktır. Taliplerin Vehbi Koç Ti· 
caret evinde Envere müracaatla-
rı ilin olunur. 8609 

Fiyatı Muhammen bedeli teminatı 

Kuruş Lira Kr. Lira Kr. 

510 816 00 61 20 
700 S95 00 44 62 

1411 00 105 82 

Eczanesi 

KİRALIK 
Yenişehir'de Çankaya caddesinde 

Bakanlıklar postanesi kar1111nda tam 
otobüa durağında yeni yapılan gline
şi, havası, nezareti bol apartmanın 
dörder odalı daireleri veya tamamı, 

birinciklnun ba1ından itibaren müsa
it şartlarla kiraya verilecektir. K.a -
pıcıya müracaat. 87!6 

Kiralık : 

Kiralık - Yenifehlr İnkıllp cad. No. 
11 il•t katta 2 oda. 1 hol, Adakale cad. 
No. 18 de 1. ci katta 3 oda, ı hol, elek
trik, hava gazı, banyo. Ti: 26S5 8189 

Kiralık - Bankalar cad. İnhi&ar
lar baı müdüriyeti bina11 yanında 
doktor S:ılal.i apartımanı 4 büyük o
da mutbak, banyo, elektrik, hava ga-
zı, ıu. Tl: 1490 8421 

Kiralık kat - Bakanlıklara yakın 5 
geniş oda, hol, hizmetçı odası, banyo. 
balkon, bahçe, iki tuvalet. SeHinik 
caddes No Sl Tel: 1347 8427 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokağın
da geniı 5 ıer odalı her türlü konforu 
haiz 3 daire. Tl: 3S20 ye müracaat. 

847S 

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. 8Sl0 

5 odalı daire - Bahçe içi. Yeni mu
şambalı tekmil konforlu daire. Yeni . 
şehir Kazım Özalp cad. Onuvluk so . 
kak 8 Behiç Tümer Tl: 2612. 2 ile S 
arası gezılir 8S49 

Kiralık daıre - Yenişehir Sellinik 
caduesı ı-ı nunıaraiı Kugu apartıma . 
nında. Aynı aparumanın 7 numıualı 
daıresıne muracaat. 85S3 

Kiralık - Kavaklıdere'de tahta 
köprü Ozdemir caddesinde 63/3 nu
maralı apartıman daireleri kiralıktır. 
Görmek istiyenlerin içindekilere mü -
racaatı. 8586 

Kiralık - Meşrutiyet caddesi Türe 
sokak (Şen yuva) apartımamnda ucuz 
daire ve odalar. 8614 

Kiralık aparhman - Yenişehir Ata
türk bulvarında Tuna apartımanında 
k~orifer ve konf~rlu vebolitten geç • 
mıg ııcak sulu daıreler. Resmi daire • 
lere elverişlidir. 8620 

Kiralık - Havuzbaıı Karanfil ıo
kak Adalar apartımanı 3 oda, 1 hol, 5 
oda ve bodrumda 1 oda. Kapıcıya mü-
racaat. 8621 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayn 
~. Havuzba~ı yanında m\\f.ait ki -
ra ile. Selinlk ead. No. 16 8628 Dr. M. Şerif Korkut 

Nilmune Haataneıl Cerrahi Şefi 

Her giln saat Uçten sonra evinde 
lıaıtalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 8242 

,111111111111111111111111111111111111'\ Kiralık-Ankara Saime kadın ma. 
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Parla, 196 ıw. "--•• 
:-.-""l ISTIHUL. lertft• 

TO,.el .,.,,d.,.ı 12 No. lo. 
111.tJH•mııı alluet ediniz HJ• 
il No.l1t .... emlıl leterl•lı. 

Aynı apartımana müracaat edilmeıi. 
8629 

- - Kiralık - Yeniıehir Özen pastaha-

E J 1 R Af B 1'A~1 E nesi arkasında Menekşe sokak Mazhar § rJ \ U E Nedim Ap. 2. ci kat, 3 oda, 1 hol, hiz-
: : metçi odası. Aıağıda depo kalorifer, 
5 E sıcak su, hava gazı. Ehven fiatla veri • 
: : lecektir. İçindekilere müracaat. 8642 - -- -: : Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
E : karşısında yeni yapı~n Uraz apart • 
: : manmda S odalı, kaloriferli, sıcak su-
: : lu, ve her türlü konforu haiz kiralık 
: : daireler vardır. Tel: 3223 çe müraca • 
§ § at. 8651 

5 : Kiralık Oda - ı,ıklar caddesi Yük-
: : sek apartman üçüncü kat ıekiz numa-
E E raya müracaat edilme.si. 8656 

111111111111111111111 . 
Küçük ilôn şartlan 
Dort ııatırlık ktiçuk danlardan : 

Bir defa ıçin 30 Kuruş 
lkı defa ıçın 50 Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı kuçtik ıl6nlardan her defası 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa 
neıredilecek bır ı in ıçır. 140 kuruı 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak uzcre 
aer satır, kelımc aralarındakı boşluk
lar müstesna. 30 harf ıtıbar edılmış
tır. Bır utuk ılan 120 harften ıbaret 

i olm lıdır. 
Dbrt s urdan fazla he satır için ay· 

j rıca on kuruı alınır, 
: ................................................... . 

Satılık - Ankara'run her tarafında 
irat getırıt beton ahşap ev ve aparu • 
manlar ve bahçeh evler yapı koopera
tifi hısselcn. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 
Satılık - Ankara'nın her tarafında 

apartıman ev arsa almak ve satmak iıt
tıyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Seren 8178 

Satılık Arsa - Çankaya caddesınde 
yenı yapılacak B M. M. ne gıdecek 

50 mctroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık arsalar - Maltepe, Cebeci, 
istasyon, Küçuk Esat, Selanik, Karan
fi sokak Ayrancıda kuçıik çapta ar -
salar Tel: 1 S38 Hayri Alrcıoğlu 8424 

Satılık evler - Ankara'mn her aem
t.nde ırat getirir beton, k rgir, ahpp, 
ev ve ap:ırtıman Tel- 1538 Hayri Alı-
cıoğlu. 8425 

Satılık ev ve apartıman - Ankara
nın her tarafında ırat getirir apartı -
manlar kagir ve ahşap evler Tl: 2487 
Vahdi Doğruer 8470 

Satılık ev - Bahçeli evler koopera
tifinde asfalta yakın muhtelif tipte sa
tılık ev hisseleri. Tl: 248 7 Vahdi Doğ-
ruer. 8471 

Satılık arsa - Yenişehir ve Cebe • 
ci'de inşaata elverişli blok ve münferit 
küçük çapta arsalar. Ti: 2487 Vahdi 
Doğruer 8472 

Satılık - Ankara'nın en işlek ye -
rinde yevmiye l 40 - l SO lira ara ında 
peşin &atış yapan bir bakkaliye azimet 
dolayısiyle devren satılıktır. Tl: 2017 
ye milracaat. 8626 

Satılık otomobil - 931 modeli işler 
bir halde Histikleri yeni Şevrole oto
mobil. Parça füıtına. ıı:ıtıltktır 'M! 
3109 a mfiracaat. 8627 

Sablık - fsmetpap İlk okulu civa
rında 400 metrelik iki araa ucuz fiat
la satılıktır. Maarif cemiyetinde Mu -
ammer'e müracaat. Tel: 2816 8666 

f ~ Vf'rf"n fer : 

Araruyot - Dikişten anlıyan 2 ba -
yan işçiye ihtiyaç vardır. İstekliler. 
Ön Cebeci'de Baysal caddesi No. 2 ev
de Tan Bayanlar Terzievine müraca • 
aL 8466 

\rann•or 

Oda aranıyor - Bir fransız profe -
sör Ulus meyd. veya Postane civann
da banyolu, kaloriferli oda arıyor. Po... 
ta kutusu 206 ya yazılmaın. 8613 

- - Kiralık -:- Bir Bayan için aile ya _ 1 anyan lar : 
: nında genış ve banyolu bir oda kira • 

- -- -- ----- : hktır, Yenitehir Meşrutiyet cadddesi it Arıyor - Mükemmel &teno dak. 
: yeni kalık ıokak 10 numaraya müra - tilo ve Almancadan başka Franaızca da 
: caat. 8663 bilen bir Alman Bayan iş arıyor. An -
E Kiralık apartıman - Kaloriferli 6 kara posta kutusu 3S8 ze mektupla 
: oda, mu.p.mbah mükemmel boyalı ve müracaat. 8657 

Ankara Defterdarhgı -.. .. .. -----
Ankara Halk Sandığı T. A. Ş. nin § 

: : badanalı Çankaya sa.ddesi San köşk İt Anyor - Uzun &enelerdenberi 
damoa resmi hakkında 

Ankara Defterdarlıfmdan : 

27. 8. 938 tarihinde teıekklil eden 
Ankara Halk Sandığı Türk Anonim 
tirketinin (2SO.OOO) liralık hiHe se
netlerinin damga resmi olan (2SOO) 
lira ıs. 11. 938 tarih ve 6738/80S871 aa
yıh makbuzla Ankara mal sandığına 
yatırılmıttır. 

Keyfiyet 1324 aayılı damga reımi 
kanununun 39 uncu maddHi mucibin
ce ilan olunur. (4846) 8689 

Kazalar 

Satıhk atlar 

-
: E karır.aı No. 49 a mUracaat 2 inci kat Türkiye'de bulunan ari Alman bir ma-
: : ve ıekerci Hacı Bekir'e tel. 3050 8700 kina mühendis ve ressamı iı anyor. 

~ Bu kadar UCUZ E Kiralık octa _ Bir bay için möble, Ulus'ta H. B. rumuzuna mektupla mil: b ~yolu oda. Yenitchir, Tuna C. Yi. racaat, 8665 

~ ir tıraş bıçağı E gıtkoıun s. ıs. 8714 Mürebbiye - Okumuş ve kabiliyetli 

=·ı b k d J : 1 bir fransız matmazel kibar aile yarun-S1 e u a ar tat "E Satılık: 'da mürebbiyelik aramaktadır. Telefon - k ) : ---- 311S şe muracaat. 36154 
=-- ve m1·1· emm -=- s. ı tı ık - Yenişehir'de ianrlarm .. : 1 : mektebı civarında lstasyon aı kaların· E tıraş o acammı s da ve Ankara'nm her tarafında ııışaata - h• - elveritli arıalar, tel: 2406 Ne eı Şe 
~ ıç zannetme • 5 ren. 8176 -= • • = 
~ 1fnıştım. : 

Hayri Alıcıoğlu - Yazıhanesini A· 
'lafartalar Zıncırli cami Takıi sokak 
Hirı •t ı pan ıyonu (8) numaraya nak-

letmh,ur. Tel: 1538 8426 

-= - .:!ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

~ Umumi Heyet toplantısının tehiri § 1HAS1 
-~ -. MiidiiriüiüD- ~ Bı~akların iyisi ve ~ 

Angajmanh kotulara kayıtlı bir saf- - -

§ Türkiye İş ve Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankaları § - -~ Üzüm Kurumu Anonim Şirketinden : : 
= -kan ingiliz ilıe üç aaf arap tayı 4 birin- ~-- ucuzudur -~ 

ci kinun 938 pazar gUnU saat 13 ~ An- _ 
kara yarı' alanmda açık artırma sure- 5 

1 
. E 

tiyle aatılac:aktır. Taliplerin pey akçe- ~ O lanesı 15 kunqlur : 
teriyle mezkQr yerde bulunacak ko- : 

84
s
9 

E 
miayona mUracaatları llln olunur. ıa a 

8692 ~1111111111111111111111111111111111111111" 

§ . Şirketimiz esas mukavelenamesinde yapılacak değişik . : 
E lıkler dolayıaiyle 21 - xı - 1938 pazartesi günü içtimaa da . : 
: vet edilen f evkalide heyeti umumiye toplantısı S-xu-1938 : 
E ta~ihine müaadif pazartesi günü saat ona tnlik ' edilmittir. = 
E ~111edarlanmızrn yevmi mezkurda Türkiye İş Bankası : 
:, ıdarei merkeziye binasma teşriflerini rica ederiz. 8712 : 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 



ULUS 

. 

RESMİ İLANLAR 
3 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 

tahmin edilmiştir. 
4 - tık 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 Bayındırlik Baka~hoı 

Muhtelif iıleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Sivas - Erzurum hattının 676 mcr 
kilometresinde yapılacak bir adet kar
gir açık tünel ile 656 ıncı kilometre • 
sinde bir ve 550+ 661 671, 674 üncü 
kilometrelerde üç amele barakası ve 
720 inci kilometredeki köprüye beş a
det göz ilavesi kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 28-11-938 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat ı5 
de vekaletintlz demiryollar inşaat da • 
iresindeki münakasa komisyonu oda -
gında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin heyeti umumiyesinin 
muhammen bedeli yüz doksan üç bin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı o:ı 
bin dokuz yüz liradır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart 
namesi, bayındırlık işleri genel şartna
mesi, fenni şartname, köprü projesi, 
açık tünel maktaı, dört adet bina pro
jesi ve vahidi kıyasii fiyat cetvelinden 
ibaret bir takım münakasa evrakı do • 
kuz yüz altmış beş kuruş mukabilin -
de demiryollar inşaat dairesinden te -
darik olunabilir. 

S - Taliplerin bir defada en az yüz 
bin liralık bir yol ve yahut şimendifer 
işini müteahhit srfatiyle yapmış olma • 
ları şarttır. 

6 - Bu işe girmek istiyenler, refe • 
rans ve diğer vesikalarını bir istidaya 
bağlıyarak münakasa tarihinden en az 
sekiz gün evel vekalete vermek su • 
retiyle bu iş için ehliyet vesikası isti -
yecek ve bu ehliyet vesikalarını mü • 
nakasa komisyonuna ibraz edecekler • 
dir. Ehliyet vesikası için münakasa ta
rihinden sekiz gün evel yapılmıyan 
müracaatlar nazarı itibare almmıya -
caktır. 

7 - Münakasaya iştirak edecekler 
2490 numaralı arttırma,, eksiltme ve İ· 
hale kanunu mucibince ibrazına mec
bur oldukları evrak ve vesaiki, mu · 
vakakt teminatlarını ve fiyat teklifim 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını mez
k6r kanunun ve eksiltme şartnamesi -
Din tarifatı dairesinde hazırlanarak 
28-11-9:\R tsır.ih;ndl'! aaat on dörde 
kadar numaralı makbuz mukabilinde 
Gemiryollar inşaat dairesi münakasa 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri 
lhımdır. (4728) 8500 

Gümrük ve in. B. 

Mefruşat pazarlığı 

Gümrük ve lnhi$8rlar Vekaletin
clea .: 

ı - Vekalet ihtiyacı için muham
men bedeli 260 lira tutan mefruşatın 
&atın alınması pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlrk 28.11.1938 pazartesi 
günü aat 14 de vekalet levazım mü
dürlüğü odasında yapılacakt ır. 

3 - İsteklilerin 19 lira 50 kuruş o· 
lan teminat paralarını vekalet muha
sebe veznesine yatırarak alaca1darı 
makbuzlarla belli gün ve saatte leva· 
zım ~üdürlüğünde kurulu satın alma 
komısyonuna baş vurmaları. 

(4870) 8709 

1 
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (814) lira (50) 

1 
kuruştur. ~steklilerin teklif mektup
larını temınat mektup veya.makbuzu, 
Ticaret odası vesikası ve eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün c-
vel referans ve diğer vesikalarını rap
tetmek suretiyle Ankara vilayetine 
istida ile müracaat ederek bu işe ait o
l~ra_k alacakları ehliyet vesikalariyle 
bırlıkte yukarıda sözü geçen günde 
saat 10 a kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmeleri. 

Ehliyet vesikaları için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel _vesika talebinde bulunmıyanlarm 
eks~ltmeye giremiyecekleri, bu işe ait 
keşıf evrakiyle şartnameyi her gün 
Yenişehir'de Emniyet anıdı karşısın· 
daki parti binasında görebilecekleri i-
lan olunur. 8413 : .................................................... ! 
• 
! Devlet Orman iıtefmesi 
: .................................................. . 
Satllık çam tomrukları 

Devlet Orman İ§letmesi Karabük 
Revir Amirliğinden : 

ı - Karabükte köprü başında istif
te mevcut (1095) adet muadili (631) 
me•. re mikap (358) desimetre mikap 
çam tomruğu aç ık arttırma ile satıla
caktıc. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanacaktır. 

3 - Tomruklara ait sa-tış şartnamesi 
Ankarada orman umum müdürlüğün
de İstanbul, Zonguldak ve Ankara or
man başmühendis muavinliklerinde gö 
rülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bede
~i (12) Jlra (35) kuruştur. 

5 - İsteklilerin% 7,5 muvakkat pey 
akçesiyle 30. 11 938 günü saat (14) te 
Karabükteki revir merkezine müraca-
atları. (8460/ 4843) 8687 

· Jandarma · 
Hayvan velensesi alınacak 
Jandarma c.n.ı Komutanhiı An

kara Satm Alma Komiayonundan: 
1 - Bir tanesine on buçuk lira 

kıymet tahmin edilen vasıf ve örneği
ne uygun 800 hayvan velensesi 21.11. 
938 pazartesi günü saat 10.5 da kapa
lı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko
misyondan alınabilecek olan bu ek -
siltmeye girmek istiyenlerin altı yüz 
otuz liralık teminat mektup veya 
sandık makbuziyle şartnamede yazılı 
belgeleri muhtevi teklif zarflarının 
belli gün içinde vaktinden bir saat e
velisine kadar komisyona vermiş o.i
maları (4624) 8259 

Battaniye alınacak 
J an·darma Genel Komutanlığı An· 

kara Satın Alma Komisyonundan : 
1 - B ir tanesine 850 kuruş kıymet 

t akdir edilen on iki bin lira değerinde 
ve bin üç yüzden bin altı yüze kadar. 
Vasıf ve örneğine uygun battaniye ı 
ı. kanun 938 perşembe günü saat on 
buçukta kapalı zarf usulü ile satın a • 
J ınacaktrr. 

2 _ Şartnamesi parasız k~isyon · 

D ·-.. ·· 1 dan alınabilecek olan bu eksıltmeye 
Harta girmek istiyenlerin dokuz yüz liralık 

teminat makbuzu veya banka mektu • 
_ .... ,... ... _..,.... ___ _.........,.,.,.: bunu muhtelif teklif mektuplarını 

Aliminyüm map ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğü Satın 

Alına Komisyonundan : 
ı - Harta Gn. Drk. ihtiyacı için 

muhtelif ebatta 650 adet aleminyom 
map açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6.ı2.1938 salı günu 
ı;aat ıo. da Cebeci'de Harta Gn. Drk. 
binasın da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 _ Muhammen tutarı 3610 lira, mu
vakkat teminatı 271 lira olup Banka 
mektubu veya maliye vezne makbuzu 
kabul olunur. .. 

4 _ Eksiltmeye gi receklenn yazılı 
gün ve saate teminatlariyle birlikte 
komisyona gelmeleri. (4852) 8702 

. . . . . . . . . . ·-
. / C .. :H: Partısı-; ., · 
Kapalı 7Jlrf usuliyle 

eksiltme ilanı 
C. H. P. Ankara llyönkurul Ba~. 

belli gün saat dokuz buçuğa kadar ko· 
misyona vermiş olmaları. (4770) 8576 

-. · Askeri Fabrikalar 

1 O Ton nikel alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nun·ı:lan : 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira 
olan (10) ton nikel askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 2.1.1939 pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yon~an verilir. Taliplerin muvakkat 
temınat olan (1875) lirayı havi teklif 
nektuplarını mezkur günde saat 14 
J e kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numralı kanunun 2, 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. (4714) 8531 

200 Ton ferrô silisyum ahnacak 

rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 3.1.939 sah gü· 
nü sat 15 te kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname (2) lira (ıO) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (3150) 
lirayı havi teklif mektuplarını mez • 
kur günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerin -
deki vesaikle mezkfir gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (4738) 8535 

Kuıkkalede yaptmlacak inıaat 
A&keri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan: 

Keşif bedeli (4538) lira (20) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1. 12. 1938 
perşembe günü saat ı4 de açık eksilt
me ile ihale . edilecektir. Şartname 
(23) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (340) lira (37) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(4785) 

200 
8563 

ton söğüt 
çubuğu 

Askeri Fabrikalar Umum 

Müdürlüğü Ticaret Şubesinden : 
Küçük Yozgat istasyonunda devlet 

demiryolları vagonlarında teslim şar
tiy1e satın aınacaktır. 

İsteklilerin: 2 ikincikanun 939 ta
rihli pazartesi günü saat 14 te sekiz 
yüz liralık bir teminatla birlikte aske
ri fabrikalar umum müdürlüğü ticaret 
şubesine müracaatları 

Şartname her gün saat 13,30 dan 
15,30 a kadar Ankarada ticaret şube
sinden ve İstıanbulda Fındıklıda aske
ri fabrikalar yollama müdürlüğünden 
parasız alınabilir. 

Şartnameyi istida ile istiyenler 20 
:·uruşluk damga ve 6 kuruşluk posta 
;mlu göndermeleri lazımdır. ( 4837) 

8684 

Kınkkalede yapflnlacak inıaal 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

luiü Merkes ~- Aaa.. K· ' ,_ 

nunc:Lan 
Keşif bedeli (5594) lira (54) kuruş 

olan yukarrda yazılı inşaat Askeri 
fabrikalar umum müdürliığü merkez 
satın alma komisyonunca 7.12.938 çar
şamba günü saat 15 de açık eksiltme i
le ihale edilecektir. Şartname (28) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
( 419) lira (60) kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2. ve 3. maddelerindeki vesa
ikle muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (4838) 8685 

500 adet bidon ahnacak 
M M. Yeki.iti Satın Alma Komis

yonundan: 
ı - 500 adet bidon kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Beher adedine 23 lira fiat tah

min edilmiştir. 
3 - Eksiltmesi 28-11-938 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
4 - tık 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. ( 4 733) 8504 

Kundura alınacak 
M. M. Yeki.Jeti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

ati (470) dört yüz: yetmiş kuru~ olan 
(150.000) yüz elli bin çift k~ndura ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

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

3 - tık teminatı (31950) otuı bir 
bin dokuz yüz elli liradır. 

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

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

(4756) 8538 

Kundura allnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
ı - Beher çiftine tahmin edilen fi. 

ati (470) dört yüz yetmiş kuruş olan 
(130000 ila ı45000) çift kundura ka -
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

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

3 - İlk teminatı (31010) otuz bin 
bin on liradır. 

4 - Ev..,..f va aartn.am,,.; (~4\ 1ir2 
(10) kuruı mukabilinde M. M. V. sa· 
tın alma komisyonundan almrr. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
saydı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatmdan 
en az bir saat evet M. M. V. satın alma 
komisyonuna vermele~i. 

(4757) 8539 

Binek hayvanı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Pazarlıkla 68 baş binek hayvanı sa • 

1 ... Milli Müdafaa. ~akani;j; 

1 O adet otoklav ah nacak 

'I tın alınacaktır. Ordu hizmetlerinde 
kullanılmağa elverişli satılık binek 
hayvanı olanların 30 ikinci teşrin 938 
gününe kadar hayvanları ile birlikte 
Ankarada M. M. V. satın alma KO.na 

M. M. Vekaleti Satan Alma Ko-
misyonundan 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
650 lira olan yerli mamulatı on adet 
otoklav açık eksiltme suretiyle ve 
21 ikinci teşrin 1938 pazartesi günü 
saat 10 da M. M. V. satınalma Ko. da 
satın alınacaktır. r 

2 - İlk teminat 48 lira 7S kuruş o
lup şartnamesi her gün öğleden sonra 
M.M.V. satın alma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler temi -
natlariyle biılikte eksiltme gün ve sa
atinde M. M. V. satın alma Ko. da 
bulunmaları. (4619) 8257 

Fotoğraf makineleri tadili 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan 
1 - 10 adet Eagl iV. Fotograf ma

kinalarının mevcut fenni şartnamesi
ne göre tadili kapalı zarfla eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 25000 lira 
olup ilk teminat miktarı (1875) lira
dır. 

2 - Eksiltmesi 22-11-938 salı günü 
saat ıs de Vekalet satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - Fenni şartnamesi 125 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden bir 
saat evetine kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona verme· 
leri lazımdır. (4634) 826ı 

İspirto mahluta benzin ahnacak 

müracaatları. (4759) 8573 

Bir erkek daktilo ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komia

yonundan: 
Milli Müdafaa vekaleti zat işleri 

dairesinde çalışmak üzere bir erkek 
daktilo alınacaktır. Şeraiti anlamak 
için isteklilerin adı geçen daireye 
müracaatları. (4808) 8636 

• 

18 kalem elektrik 

malzemesi allnacak 
M. M. Vekaleti Satuı Alına Ko

misyon\D\dan : 
ı - Dıyarbakır tayyare alayı için 18 

kalem elektrik malzemesi kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 12.170 lira olup ilk teminat 
miktarı 913 liradır. 

2 - Eksiltmesi 7.12.1938 çarşamba 
günü saat 15 de vekalet satın alma ko-
misyonunda yapılacaktır. . 

3 - Şartnamesi hergün komısyonda 
görülebilir. . 

4 - İsteklilerin ihale saatinden bır 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek· 
lif mektuplarını komisyona vermeleri 
lazımdır. (4853) 8703 

Zayi - Ankara Memurlar koopera
tifine ait 3595 numaralı hisse senedimi 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü olmadığı ilan olunur. Es
ki Ankara polis memurlarından 147 
No. lu Şükrü Emrelli 8715 

kanlığından : . 
K "f bedeli (10860) lir adan ıbaret 

eş ı · · l ri 26 
bulunan Atatürk evı toprak ış e · 
11.1938 cumartesi günü saat 11 de Ye

. h" 'd C H p ilyönkur ulunda t e-

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
Hiğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

MM. Yeki.iti Satm Alma Komis
yonundan: 

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

Zayi - 930 senesi Türkiye cümhu -
riyeti yüksek mühendis mektebinden 
aldığım 489 No. lu diplomamı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığını ilan ederim. Hüsa-

nışe ır e . . . . . a· 
ıekkül eden komisyonda ıhalesı y 

Tahmin edilen bedeli (42.001)) lira 
olan 200 ton ferro silisyum askeri fal:r 

2 - Eksiltmesi : 28-11-938 pazarte: 
si günü saat ıs dedir. · mettin Kurar. 8678 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28/ 5 ve 15/ 12/ 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanun· 
lar mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen 
Sivas - Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan % 1 
gelirli Sivas - Erzurum istikrazrmn 20 senede itfası meşrut 
4.5 milyon liralık beşinci tertibinin kayıt muamelesi 
5-12-38 akşamı nihayet bulmak üzere 19-11-38 sabahından 
itibaren baılamıştır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira 
itibari kıymette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmış· 
tır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak büdcelerle idare olunan 
daire ve müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve beledi -
yelerce yapılacak müzayede ve münakasa ve mukaveleler
de teminat olarak ve hazinece satılmış ve satılacak olan 
milli emlak bedellerinin tediyesinde baıa baş kabul olu -
nacakları gibi gerek tahvil ve gerek k-upon bedelleri de tah
villerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve resim -
den muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı o/0 95 olarak tesbit edilmiştir, yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil 
bedeli de 475 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye 
Cümhuriyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, 
Türk Ticaret, Belediyeler Bankaları ile Sümer, Eti ve De
niz Banklar tarafından icra edilmektedir. Diğer bankalar 
vasıtasiyle de tahvil alımı temin olunur. 

Sermaye ve tasarruflannı en emin ve en çok gelir geti -
ren sahalarda işletmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 gün
lük suskripsiyon müddeti zarfında bankalara müracaatla
rının kendi menf aatları iktizasından bulunduğu işaret olu-

8693 

Eski Osmanh İmparatorluğunun 
Taksime Uğramış 

Düyunu UmumGye Meclisi 
Paris 10 İkinciteşrin 1938 

o/o 7 1/ 2 Faizli 1933 Türk borcu tahvilleri 
Hamillerine T ediyat llanı 

25 lkinciteşrin 1938 vadesine ait tediyat 
Eski Osmanlı imparatorluğunun taksime uğramış düyunu umumiye rıı~ 

lisi, Türkiyc'de, Andara ve İstanbul piyasalarında, tranş tefrik edilmelct1 

zin, 25 ikinci teşrin 1938 taksidinin türk lirası olarak tediye ediJece' 
ğini ve kupon başına, 0,7346 dolar mukabili olan 0,9237 türk lir•' 
sının verileceğini, hamillere ilan eder. , 

Bu meblağ, mezkur taksit için sureti katiyede türk lirası olarak te&b' 
edilmiş olduğundan, türk lirasiyle dolar arasında zuhur edebilecek herb91' 
gi bir tahavvül karşısında, tediyat bu vadenin mÜTuru zamanma ,.,Mi 

yalnız bu miktar üzerinden icra edilecektir. 
İşbu meblağ 11 numaralı ve 25 ikinciteşrin 1938 vadeli kupona mukal 

- •a..A: •• - ... ...ı:lar..-lr+:ir 
Türkiye'de 25 ikinciteFın 1938 vadeli kuponun tcdiyeeıyk 

müesseseler şunlardır : 
Ankarada: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Osmanlı Bankası, 
İstanbul' da: Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankası, Osmanlı Banka" 

Deutsche Bank. 
Meclis, 25 mayıs 1938 taksidinin dolar esa•1 üzerinden tediyesine karjf 

vermiştir. Binaenaleyh, işbu kupon TU~.kiye:de,. 0,7346 ~olar ~ukabi~i oıl' 
rak ve ıo mayıs 1939 rayici üzerinden turk lırasıyle tedıye edılecektır. 

Meclis, o/« 7 1/ 2 faizli 1933 türk borcu tahvilleri kuponlarının tediye ta' 
rihlerinden Cibeşer sene 9onra müruru zamana uğramaları dolayısiyle işbl' 
tahvillerin 25 ikinciteşrin 1933 vadeli birinci kuponu 25 ikinciteşrin ı93' 
tarihinde müruru zamana uğrayacağ•nı hamillerin nazarı itilaına vaz eder• 

Eski Osmanh İmparatorluğunun 
Tl'l.ksime Uğramış 

Düyunu Umumiye Meclisi 
Paris 10 lkincite§rin 1938 

%7 1/ 2 Faizli 1934 ikinci sıra Türk borcu 
Tahvilleri hamillerine tediyat ilanı 

25 lkinciteırin 1938 vadesine ait tediya.t 
Eski Osmanlı imparatorluğunun taksime uyramış duyunu umumi~ 

meclisi, Türkiye'de, İstanbul piyasasında, 25 ikinciteşrin 1938 taksidinııJ 
türk Jirasr olarak tediye edileceğini ve kupon başına 18.7S fransız frangı 
mukabili olan 0,6257 türk lirasının verileceğini hamillere ilan eder. 

Bu meblağ mezkur taksit için sureti katiyede türk lirası olarak tesbit e' 

dilmiş olduğundan, türk lirasiyle fransız frangı arasında zuhur edebilece• 
her hangi bir tahavvül karşısında te<liyat, bu vadenin müruru zamanına k7 
dar, yalnız bu miktar üzerinden icra edilecektir. • 

İşbu meblağ 9 numaralı ve 25 ikinci teşrin 1938 vadeli kupona mukab•1 

tediye edilecektir. 
lstanbul'da, 25 ikinciteşrin 1938 vadeli kuponun tediyesiyle mükdleı 

müesseseler şunlardır:. 
- Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, 
- Osmanlı Bankası. 8699 

11 kalem erzak ah nacak 
Ankara Hukuk• F akülteıinden: 

Muvaklc111 

Cinsi En az En çok Tahmini F . Temin•' 

Ekmek 40000 50000 9,50 365,25 
Limon 8000 10000 5 37,50 
Pırasa 3500 4500 10 33,75 
Lahna ıooo 1500 7 7,88 
Ayva 650 750 15 8,44 
Havuç 200 250 ıs 28,13 
Salamura yaprak 250 300 25 5,63 

Maydanoz 2000 2500 2 3,75 
Elma 800 ıooo 25 18,75 
Karnabahar 300 350 15 3,94 
İspanak 4500 5000 ı5 5~5 

Ankara Hukuk Fakültesi için mayıs 939 nihayetine kadar alınacak oıarı 
yukarıda miktarlariyle muhammen fiyatları ve muvakkat ı ::- ·..,atları yaz ıl• 
11 kalem erzak 10 gün müddetle münakasaya konmuştur. İsteklilerirı 
28~11-938 P.Uartcsi günü saat 11,30 da müracaatları (4861) 8705 
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Ankara Levazım Amirliği Yol insaatı 

' 
................................................... , 
.................................................... 

Ocak tamiri Font boru ve teferrüall alınacak 
Diyarba.kr Na.ha ~ 

den: 

Böbreklerden idrar toıbuma kadar yollardaki hutalııkl.ann 
mikroplannı kökünden temizlemek için 

.( MELMOBLÖ ) kullanınız. 

Ankara Levazun Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - Muhafız alayı mutfak bulaşık
hanesinin ocak ıskaralarının tamiri
nin açık eksiltmesi 28. 11. 938 pazarte
ıi günü saat 3 de Ankara Lv. amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

İstanbul Telefon Direktörlüğün
den : 

1 - İdare ihtiyacı için muhtelif 
ebatta 10 kalem font boru ve teferrua
tı kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

1 - llıaleye kX>nulan İf: nan yan
lışlığı sebebiyle 30963.20 liralık B. U. 
Müfettişlik yolları inşaatı kapalı nrf 
usuliyle yeniden eksiltmeye konul -
muştur. Helmobleu 2 - Bu işe ait işler şunlardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

2 - Taliplerin yapılacak işi mahal
linde gördükten sonra belli gün ve 

2 - Muhammen bedel 48209 lira 
20 kuruştur. Muvakkat teminat 3616 
lira olup eksiltme 24-11-938 perşem -
be günü saat 16 da Direktörlük bina
sındaki satın alma komisyonunda ya • 

C - Hususi, fenni ve bayındırlık 
işleri genel şartnamesi 

Böbreklerdeki çalııma kudretini arttırır, kadın, erkek idrar 
zorluklannı, eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel 
ağr111ru, 11k ırk idrar bozmak ve bozarken yanmak hallerini, 
giderir. Bol idrar temin eder. Sihhat Vekaletinin ruhaatını haizdir. 
Her Eczanede bulunur. 

saatte komisyona gelmeleri. 
4848) 

D - Bu evrak Nafıa dairesinde 
görülebilir. 

8690 

Gaz ocağı ve ölü tamiri pılacaktır. . 
3 - Talipler muvakkat temınat 

makbuz veya banka mektubiyle kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflanru o 
gün saat 15 e kadar mezkQr kcmusyo
na vereceklerdir. 

3 - Bu işin ihalesi 29-11-938 salı 
günü saat 11 de kapalı zarf uauliyle 
nafıa müdürlüğilnde yapılacaktır. DiKKAT: HELMOBLÖ, idrarınızı temizliyerek mavileıtirir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
'Alma Komisyonundan: 

ı - M. M. V. Jetinin Cebeci'deki 
kimyahanesinde mevcut beş adet gaz 
ocağı ile ötü aletinin tamirlerinin açık 
eksiltmesi 28. 11. 938 pazartes i günü 
aaat 2 de Ankara Lv. Amirliği satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. 
2 - Taliplerin yapılacak işi mahal

linde gördükten sonra belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. 8691 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

'.Alma Komiayonuıvlan: 
Merzifon garnizonunda bulunan~

ratın senelik ihtiyacı olan 150.000 kı
lo unun kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuştur. Bedeli 18000 l~radır. İlk 
teminatı 1350 liradır. İhalesı 5.12.938 
pazartesi günü saat 15 de muhabere .a
layında garnizonda satmalma k~mıs· 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesı pa
rasızdır. Hergün İstanbul Ankara L~
amirliğinde ve komisyonumuzda go· 
rülebilir. 

İsteklilerin kanunun 352 inci mad
delerindeki vesaik teminatı makbuzu 
ve teklif mektuplarını havi z~rfm -~a~ 
nunun 32 33 maddelerindekı tar~ a 
dairesind: saat 14 de komisyon aş· 
kanhğma verilmesi (4847) 8701 

Kürek ve kazma allnacak 
1111 Amirliği Satın Ankara Levaz 

Alma K.ami•JG'lunclan: . 
hkla ıapb 250 adet adı de-

.ı --: pazlar ilz adet kazına satın alı
nur kürek e Y 

naca~ı~aliplerin 28.11.1938 pazart~si 
2 

10 da Ankara levazım amır-.. ··saat · 
gunu ırııa komisyonuna gelmelerı. 
liği satına ( 4863) 8707 

Bir iskele yaptınlacak 
A-la- Lov ... ıauw. A..:W-Jiiii Satın 

:Alma Koaüayoaundan: 
ı _ Çanakkalede müstahkem mev

ki için yaptırılacak olan bir iskeleye 
kapalı zarfla eksil.tme tarihi olan 2.1.ı. 

938 de ve ı.U.1938 pazarlığında talıp 
çıkmadığından yeniden pazarlıkla alı-
nacaktır. 

2 _ İhalesi 2.12.1938 tarihine kadar 

uzatılmıştır. • . 
Tahmin bedelı 40620 lıra 19 ku-

3 -1 'lk teminatı 3046 lira 65 ku
ruş o up ı 

ruştur. ' kt~ d müs-
4 _ Talip olanlarm va ın ~ 

tahkem mevki satın alma komısyonu· 

na müracaatları ( 4867) 8708 

in11at iılerinden anlar mimar, 
mühendis veya bir fen memuru 

aram yor 
Satm Alma Komiayonu Konya 

Ba.şkanlıiında: : . şaat ıubcainde va· 
Konya kol?,r u ın150 lira ücretle aşa-

' f ·· mek uzere 
!ıde gor f yazılı bir fen memuru a-
.-.ı a e~a ı . olanlar yol masra· 
ranmaktadır. T~lıp k "zere derhal 
fı kendilerine aıt olın~nl~ğına bizzat 
Konya kolordu komu "kle birlikte 

ah . tıcnilen vesaı 
vcy ut ıs ·ıan olunur. 
mektupla müracaatları 1 

4 - Şartnamesi 241 kuruş muka · 
bilinde her gün levazım amirliğimiz · 
den alınabilir. (4246) 7464 

Dizel motörü alınacak 
Kütahya Belediyesinden : 

Evelce pazarlıkla alınması ilan e
dilen Dizel motörUne ait şartname de
ğiştırilerek yeniden kapalı zarfla mü
nakasaya konulmuştur. 

ı - Santral için 125 beygirlik iki 
dizel motöril alternatörleriyle komple 
ve ınıntrelda monte edilmek şartiylc a
lınacaktır. Her ikisinin muhamm~n 
bedeli 16 bin lira ve muvakkat temı -
natı 1200 liradır. . . .. 

2 - İhale 1.12.1938 perşem~e gunu 
saat 15 de belediye encümenınde ya-
ılacaktır. Bir saat evel mekt~pların 

p • 'fat dairesinde vesıkaları 
kanunı tarı .. A d 
ile birlikte encümene ~evdıı lazım ır. 
B aatten sonra verılen mektu~lar 
k~~l edilmez. Posta ile gönderılen 
ektupların gecikme ve ziyaından 

:cümen mesul değildir. Şartnameler 
resmi bir taleple meccanen bildirilen 
adrese gönderilir. (8184-4734) 8484 

Kapah zarf uauliyle 

eksiltme ilam 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
2322.24 liralık muvakkat teminat cari 
sene ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
nafıa müdürHiğünden alınmış ehliyet 
vesikası ve bu vesika ihale gilnünden 
en az ıekiz gün evet istida ile veki • 
lete milracaatla alınacaktır. Ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

5 _ Taliplerin zarfları ihale saatın 
dan bir saat evci komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri. Pos
ta gecikmeleri kabul edilmez. 

(4789-8321) 8577 

Gayri mamul kereste sahıı 
Denizli Vilayeti Orman Çevirge 

Müdürlüğünden : 

1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 
kazası dahilindeki Bozdağ devlet or
manının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Nu h mak. 
taalarından 15940 metre mikap 905 de. 
simetre mikap gayri mamul çam ağacı 
bir senede ormandan kat imal ve ihraç 
edilmek Uzere ve kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırnia 10 birinciUnun 938 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. 

3 - Arttırnla Denizli orman çevirğe 
müdürlüğü binası içinde toplanan or· 
man satış komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Artırmaya konulan çam ağa -
cının beher gayri mamnt metre mika • 

Trabzon Vilayetinden : bının muhammen tarife bedeli '505 ku
ruştur. 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Gürcü- 5 _Muvakkat teminat 6037 lira 62 
bulak'ta yapılacak gümrük binası in • kuruştur. 
şaatıdır. Bu ipn muhammen keıif be· 6 _ lateklilerin teklif mektupları-
deli 200684.47 liradır. m ikinci maddede yazılı saatten bir sa-

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak at eveline kadar Denizli orman çevir-

şunlardır. ğe müdürlüğüne makbuz m ukabilin • 
A - Eksiltme şartnamesi. de vermeleri lazımdır. Şartname ve 

_.::_~~.~~~-~~.ı~~~ 

'B - !Ylukave e proJe ı mukave e pro1csıni görmelc ve almak 
C - Bayıdırlık işleri genel şartna- i&tiyenlerin Denizli onnan çevirge 

meal. müdürlüğüne müracaat etmeleri ilin 
D - Yapı iJleri umumi fenni şart· olunur. (4807) 8601 

name. "I 
E - Vahidi fiat liıtcsl ve hususi Kapah zarf usulile eksiltme 1 inı 

şartnamesi keşif hWiaa cetveli ve ma-
mahal listeıi. 

F - Projeler. 
btiycnlcr bu prtname ve evrakı 

1003 kurut bedel mukabilinde Trab • 
zon defterdarlığından ve Nafıa vekl -
!eti yapı itleri umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 30-11-938 tarihinde 
artamba günü saat 15 de Trabzon 
~efterdarlığrnda müteıekkil komisyon-
da yapılacaktır. . 

4 _ Eksiltıne kapalı zarf usulıylc 

yapılacaktır. 

5 _ Eksiltmeye girebilmek için is • 
teklilerin 11284,27 lira muvakkat te -

·nat mektup veya makbuzu ve bun· 
mı · 'k 1 ka dan başka aşağıdaki ve~ı a arın ~-
h zarflarına usulü veçhıle koyması la-

zımdır. 
A _ 30-11-938 tarihinden en az se-

k. ün evci Trabzon vilayetine mü-
ız g · b"l k · · racaat ederek bu işe gıre ı me ıçın 
hliyet vesikası alması. 

e B _ 1938 mali senesine ait ticaret 

odası vesikası. 

Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Elmalı 
hükümet konağı inşaatı. 
Keşif bedeli 22651 lira 23 kuruşluk 

kısmi inşaat. 

İnşaat müddeti: İhale tarihinden i
tibaren 31.8.939 tarihine kadar (31.5. 
939 tarihine kadar 7000 lirabk it yap
mak ,arttır.) 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
fUnlardır: 

A- Eksiltme prtnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C· Bayındırlık iflcri genel ,artna-

mesi, 
D- Hususi fenni şartnameler 
E- Keşif cetveli 
F- Proje 
lstiyenler bu evrakları 2 lira muka

bilinde Antalya nafıa dairesinden al
dırabilirler. Bu evrak bila bedel daire
de görülebilir. 

Ceza evi yaptmrılacak 
Çorum Vilayeti N.af1a Müdürlü

ğünden: 

12. 12 938 pazartesi gilnil saat 15 te 
Çorum nafıa ekailtme komisyonunda 
ihalesi yapılmak üzere (68714) lira ke
şif bedelli Çorum ceza evi ikmal inşaa
tı kapalı zarf usuliyle eksiltmiye ko· 
nulmuıtur. 

Şarıtname ,keşif ve evrakı saire Ço
rum nafia müdürlüğünden 344 kuruş 
bedel mukabilıindc verilir. Muvakkat 
teminat miktarı (4685) lira 70 kuruı

tuT. 
İsteklilerin bu ite ait müteahhitlik 

ehliycnameai vcaair evraklariyle bir
likte teklif mck,uplarını ihale günü 
saat on dörde kadar Çorum naha dai
resinde toplanac:aık ihale komisyonuna 
vermeleri lazımdır. (482 ) 86/9 

Um. Müfettiılikler 

Sasun bölgesinde yapllacak 
yol, köpr~ Ye binalar 
in11ah eksiltme ilam 

Birinci Umumi MüfettiıLikteo: 

1 - Eksiltmeye konan it: Birinci U· 

mumi müfcttiflik mıntakaaı dahilinde 
takriben 60 kilometre tulinde "Mala
badi - Piayar - Ziyaret" yolunun tes
v iye ve sınai imalatı ve Hazo • Harpak 
- Sasun yolunun mergi deresi üzerıne 
köprü inşasiyle Sallapost, Harpi, 'Ger· 
hu, Silint, Girih, Herruk, Norıin, Pia
yar, Mangig, Tanok, Belan, Harbak, 
Saaun, Boyunnoktaaı, Kedir, Evirdoa, 
mevkilerinde karakol ve hazo aiyanis 
mevkilerinde birer kı§la ve aiyanistc 
bir ahır olmak üzere ceman 18 bina iıı
f881dır. 

Keşif bedeli yek\ınu 679138,11 lira
dır. 

2 - Eksiltme 22 birinci kinun 938 
perşembe günü saat 11 de birinci umu
mi milfettiflikte eksiltme komiıyonu 
odasında kapalı zarf uaulilc yapıla -
caktır. 

3 - Eksiltme prtnameıile buna mü
tef erri evrak 33.96 lira bedel mukabi
linde ve Diyarbakırda birinci umumi 
müfettiflikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia • 
teklilerin 30915 lir.a 52 kurufluk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu inşaa
tı yapabileceklerine dair birinci umu
mi müfettiflikten alınmış ehliyet ve -
sikası ibraz etmeleri lazımdır. 

Bu ehliyet veaikuı için eksiltmenin 
yapılacağı gilnden en az sekiz gün e
ve] bir istida ile Diyarbakırda birinci 
umumi müfettiıliğe müracaat edilme
si şarttır. Cari sene ticaret odası vesi
kası. 

-
Demiryolları 

Afyon garı mefruşatı 

8697 

bedeli 50.720 lira ve ecnebi malı ol· 
duğu takdirde muhammen bedeli 
28.350,- lira olan 170 adet bu.lcül 
4. 1. 939 çarşamba günü saat 15,30 da 
kapalı zarf uıuliyle Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

D. D. Yolları Satm Alma Komia
yonundan : 

Bu ite girmek iıtiyenlcrin yerli ol
duğu takdirde 3.786,- ve ecnebi ol
duğu takdirde de 2.126.25 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği veıikaları ve tekliflerini aynı 
gün aaat 14,30 a kadar komiayon reia
liğinc vermeleri l&zundır. 

ilk eksiltmesi feshedilmiı olan 
7790,76 lira muhammen bedelli Yeni 
Afyon garı mefruşatı 30. 11. 1938 çar
şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiycnlerin 584,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve bu gibi işle
ri yaptığına dair nafıa ehliyet veıi
kası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine ver· 
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka

ra'da malzeme dairesinden Haydarpa
şa'da teıellilm ve ıevk tefliğinden da-

ı tılmaktadrr. (4783) 8600 

Muhlefif cins eğe ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alına K.omia -

yonundan: 
Muhammen bedeli 26330 lira olan 

muhtelif cins ege 3.1.939 sah günil sa
at 15.30 da kapalr zarf usulü ile Anka
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1974,75) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 130 kuruf& Ankıara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta. 
dır. (4795) 8632 

teshin 1e ha1a\andnma tesisah 
D. D. Yolları Sabn Alma K.omia • 

yonWMl&n: 
Ankara wt.uyonundaki gazino bi -

nası birinci katında yaptırılacak tc. • 
hin ve havalandınna teaisatı kapalı 
zarf usuliyle ekailtmeye konmuftur. 

1 - Bu itin muhammen bedeli 4500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet dcmiryolları
nın Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
25 kuru' mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksiltme 2.12.938 tarihinde cu
ma glinil saat 15 de Ankarada D. D. 
yolları yol dairesinde merkez birinci 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin teklif mektuplariyle birlik
te aşağıda yazılı vesaiki aynı gün saat 
14 e kadar komisyon reisliğine tevdi 
etmiş olmaları lazımdır. 

a) 2490 aayıh kanun ahkamına uy • 
gun 337,50 liralrk muvakkat teminat. 

b) Bu Y,nunun tayin ettiği vesika· 
tar. 

c) Nafıa vekaletinden muıaddak eh
liyet vesikaaı. 

Şartnameler 140 kuruta Ankara ft 

Haydarpa,a veznelerinde satılmakta-
dır. (4829) 8680 

Elektrik tel Ye kablosu ahnacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komi.

yonundan: 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan 

(76) kalem huıuıi elektrik tel ve kab
loları 5. 1. 1939 pertembe günU aaat 
15.30 da kapalı zarf uauliyle Anka
ra'da idare binasında ıatın alınacak· 
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (1500) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olaralr: Anka

ra'da malzeme dairesinden, Hayd&.ı'
paşa'da teseJlüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktrr. (4830) 8681 

f lekfrilr {ıplak f el Ye kablosu 
ah nacak 

D. D. Yolları Satm Alma K.omi.
yonundan: 

Yerli malı olduğu takdirde muhazn... 
men bedeli 35720,- lira. ecnebi malı 
olduğu takdirde muhammen bedeli 
18615,- lira olan 15 kalem elektrik 
çıplak tel ve kabloları 5. 1. 1939 pcr
ıembe gilnü uat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istfyenlerin yerli 
malı için 2679.- ve ecnebi malı için 
1396,13 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka
dar komisyon reisliğine vermeleri 11 .. 
zundır. 

Şartnameler parasız olarak Anka
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa'da tesellüm ve sevk §Cfliğindca 
dağıtılacaktır. (4831) 8682 

lzola teller alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komie

yonundan: 
Muhammen bedeli 28921.- lira o

lan 30 kalem izole teller 5. ı. 1939 per· 
şembc günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da idare binaamda 
satın alınacaktır. 

A lan evsaf: 
ranı b' mezunu ve 
N f fen mekte ı 

1 - a ıa . ri i terine vu-
hususiyle yapı ve muna ş ·mar veya 
kufu olmak - Diplomalı mı 

'h kabul olunur. • nıUhcndis tercı an 
1 

k 
2 - Askerliğini yapmı' 0 ma ·ak 

6 _ Teklif mektuplan yukarıda il-
.. il ddedc yazılı saattan bir saat 

cunc ma l -
~veline kadar Trabzon ~cftcrda: ;~~a 
getirerek eksiltme ~omısy~nl rekıs .' ı . 

kb mukabilınde verı ece tır. 
nema uz • k 1 •1 gönderilecek me tup arın Posta ı e 

3- Eksiltme 5.12.1938 tarihinde pa
zartesi gUnü sat 15 de Antalya nafıa 
dairesinde eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1698 lira 84 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge
tirmeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı ckısiltme günü olan 22 birinci kanun 
938 perfembe gilnü saat ona kadar ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin ehliyet vcaik.aaı al
mak ilzerc bu gibi işleri baprmıı ol • 
duğuna dair vcaaikle birlikte en az i
hale tarihinden 8 gün evet nafıa vekl
lctine müracut etmeleri ve bu tarih • 
ten sonraki müracaatların nazarı iti • 
bare ahnmıyacatı ilin olunur. 

(4818) 8640 

170 adet baskül ahnacık 

Bu işe girmek istiyenlerin (2169.08) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisli ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 145 kuruta Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (4832) 8683 

3 - Ecnebi kadınla evli 01~:- ·si-
4 - Polisten musaddak vcs d ~ na 

p olma ıgı ' 
yut cemiyetlere mensu adığına 
mahkumiyeti bulunup bulunm 
dair. -

3 UncU maddede yazrlı aaata 
nihayet fl 

1 ·, olmaları ve dıt zar ann 
kadar ge mı u ile iyice kapatılmıt ol • 
mUhUr mum 
ması lazımdır. 

d lacak ("ecikmeler kabul e· Posta ao · 
8517 

Antalya Nafıa müdilrlüğünden alın
mış müteahhitlik vesikası ticaret oda
sı vesikası yaptığı işlere ait bonaer-
visler. (8466-4844) 8688 

Ld
ilmez. (8225-4765) · 

5-BoMe"~le~ musad~kı:::~------------------~------~ 6 - Nüfus kağıdı veya -

•ureti. (4864) 8711 • k alınacak 
3 Kale~.K!~!~d~~ 

.. ınirliği Satın Tutarı Muvak. 'r. 
Ankara Levazını r-. Miktarı K Nevi Günü Tarihi Saati Fiyatı Kilo Lr. Kr Lr. r. 

Lr. :::_r. 
6

1.
200 

4590 Kapalı zarf Cuma 25-11-938 15 
75 18000 600 2310 .. ,, .. " 15,30 

Cinsi 

Un 12 64000 29. 5 1275 " " ,, " 16 
Yulaf 4 OO 16500 15.67 'ktar muhammf"n fiyatı tutarı muvakkat t eminatı cetvellere 
Sade yağ 97 OO senelik ihtiyacı olan 2~ıll-938 günü Dörtyolda yapılacaktır. 

1 _ Dörtyol alayının ğın defa ınunakasası ; nca gali görülmüş yulaf ile sadeyağa talip çıkmamıştır. Ek· 
yazılı ot, yulaf. sade ~a ek fiyat yüksek k?~u akalemin karıısında yazılı gUn ve saatteki Döryol belediye da-

2 - Bunlarda~ verı eı~e gösterildiii gibı er 

ııiltmesi yukardakı cetıre . 1 ait zarf usulüne tevfikan ve eksiltme saatinden en az bir saat 
iresinde yapılacaktır. ıacak olan bu ıhale eremakbuza mukabili tealim edilmiş olacaktır. Talipler teminat 

rfla yapı k misyona · i · d h b 1 1 3 - Kapalı za d toplanacak 0 lan ıa-ltlerde Dörtyol beledıye da resın e azır u unma arı ve 
evel belediye ıalonun a. le birlikte rnuayY~.nto 1 piyade alay levazımına milracaat etmeleri ilan olunur. 8453 

kbuzlarıy ün Dor yo 
mektup vey~ m_a k istiyenler ber g 
tartnamelerı görıne 

Postada olacak geciıkmeler kabul e- D. D. Yollan Satm Alına Kom• 
dilmez. (8224/4764) 8575 ı yonundan : 

---------------..J Yerli olduğu takdirde muhammen 

Muhtelif malzeme ah nacak 

Elbise ve palto yaphrılacık 
Devlet Demiryollan ikinci lılet

me Müdürlüjünden : 
Kumaıı idare tarafından verilmek 

D. D. Yolları Satm Alma Komiayonundan : üzere personelimize yaptınlac:ak ft 

Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve liste numaralariylc cinslcrı muhammen bedeli 23850 lira olan kıt
pğıda yazılı malzeme 22.12.938 perıembe gilnil saat 15.30 .. ıan itibaren hk tahminen 1800 takım elbise ile 900 
liıte ııraaı ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle Anka· adet paltonun harç ve imaliycsi iti 
ra'da idare binasında satın alınacaktır. kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıka· 

Bu ite girmek iıtiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat rılmıştır . 
12. 12. 938 tarihine rasthyan pazar

ile kanunun tayin ~tt.ili vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka· tcıi gilnü saat 15 de Ankara lıtuyo-
dar komiayon relslığıne vermeleri lbımdır. nunda ikinci işletme binasında topla· 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme daireıinden, Haydarpa- nan komisyonda ihaleıi yapılacağın-
.ı'da tesellüm ve sevk ıefliğinden dafıtılacaktır. ı dan iatcklilerln kanunun tayin ettlii 

Liıte No: Malzeme 

1 
2 
3 
4 

Çinko levha ve külçe çinko 
Düz ve oluklu galvenize saş 
Tel halatlar 
Kurıun levha ve kıırıu boru 

ve teneke levha..-

(4798) 8594 vesikalariyle 1788.75 liralık muvakkat 
Muhammen Muvakkat teminat makbuz veya banka mektup-

Bedeli Teminatı tarını ihtiva edecek tekliflerini mu-
Lira Kr. Lira Kr. ayyen saatten bir saat evetine kadar 

11400 
16509, 44 
20500 

5376 

855 
komiıyon reiılitine vermit olmaları 
lazımdır. 

1238, 21 Şartname ve mukavele projeleri I-
1537, 50 kinci işletme ve Sirkeci'deki 9. uncu 

403, 20 
iıletme kaleml erinden parasız verilir. 

(4839) 8686 
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MODELi 

Ankara umum salıJ yeri: Talat ve Hüseyin Ortaç Tüze caddesi No. 16-Tel: 1226 
' . _, . -~ ',-, "· ·'' . ·}.·.. . 

uı:us 

8350 

Halk BakterlyoloJI ye Kimya 

laboratuvarı 
Belediye sırası, Talas apartnnan 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

Birinci sınıf GÖZ 
mütehassısı 

Dr. Sıtkı Fırat 
Muayenehanesini SAMSUN 
dan ANKARA'ya naldetmit
tir. Kabul saatleri: 

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

karşısı Talas apartman. 7825 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6217 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umuml Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

ve &--;ilho'ı CiJ 

en müthişidir 

En şiddetli diş ağrılarını 
dindirir 

GRİP İN 
Bütün ağrı, sızı ve 

sancıları keser 

Baş ağrıatna, nezle, grip ve 
romatizmaya karfı 

Bilhassa müessirdir. 

icabında günde 3 
kate alınabilir. 

19-11-19 

ismine dikkat taklitlerinden sakınınız . 8695 

Satılık dört daireli ve garajlı apartman 
Yenişehir Elektrik Şirketi önünde tekmil konforu havi mükem

mel dört daireli ve muntazam garajlı bir apartıman satılrktır. İsti-
yenlerin 1755 No: telefona müracaatları. 8660 

SİNEMALAR 

KAZIM RÜŞTÜ 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gença~• 
apartcı>aı>ı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 


