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Bütün Istanbul büy ölüyü 
çok İçli bir törenle uğurladı 

Büyük ve Ebedi Sef'e 

lstanbul halkının göz yasları 
arasında yapllan tören 

( Arkadaşlar1mız Neşet Atay ve Cemal Kutay telefonla bildiriyorlar) 
Ebedi Ata iki defa kurtardığı lstan- ı na rağmen sabahleyin saat 7 de bütün 

buldan bugün misilsiz sadakat ve ta· bu sahada ve bu sahayı hatta uzaktan 
zim tezahüratı arasında ayrıldı. latan· görebilen hiç bir yüksek noktada, bir 
bullular,m Atatürk'e yaptıkları b:.ı tek insanın sığabileceği bot yer kal
muazzam teşyii tam olarak an'latacak mamıştı. 
ne tUrk lugatinde bir kelime, ne de Atatürk Dolmabahçeden Saraybur-
dü9a tarihinde bir misal vardır. nuna kadar yüksekliği ycrytr dört 

Dolmabahçcden Sarayburnuna ka- mctre<ıen en etreyc;cacar -Oettşen 
dar bütün cadde, caddeye inen bütün ve değiştikçe min•ı insan idrakinin 
yollar, yamaçlar, binalar, damlar, cami çok üstüne çıkan yekpar-c bir kalp i
kubbeleri, minareler insanla dolu idi. çinden geçti. Size bu kalbin ııtırabını 

Kalabalığın emniyetini temin endi- anlatamıyacağnn: 
şeaiyle alınan bütün tedbirlere, latan- "Halk ağlıyordu, hıçkırıyordu. Ata· 
bulla Boğaz, Adalar ve Anadolu ara· türk'ten sonraya kalmış olmak bed
sındaki vapur seferlerinin geceden i· bahtlığından kurtulmak için kendini 
tibaren kaldırılmış, şehir içinde tram- yerden yere çarpıyordu .... 
vay nakliyatının durdurulmuş olması- desem bile size işittiklerimin ve 

.Atatürk'ün mi:z naıını taııyacak top arabaaı 

gördüklerimin yüzde birini söylemiş 
olmam. 

İstanbul üç gündenberi yekpare bir 
ıes ve yekpare bir ıstırap halindeydi. 
Ve biz üç gün Büyük Ata'nın önünde 
bu yekpare olan ses ve ıstırabın \ıh 

günde, bir arada ne muazzam bır ese; 
l'il\lln'! gelebllrceğlrti tar.ı.v .ur edemi· 
yorduk. 

Öyle bir ölçü, tek olarak bir insan 
kafasına değil, tarih olarak bir dı:vrc 
bile sığdırılamaz. Mustarip latanbu
lun bugünkü sesini ve ıstırabını bır 
yıldırnnla vurulanlar, bir kasırga çen· 
beri içinde can verenler bile anlata 
maz. 

Atatürk sevgisi 
!stanbul'un bugün Atatürk'e yaptr· 

ğı muazzam teşyi Atatür-k sevgisiyle: 
izah edilen büyük insanlık ıevgiıinın 
parlak bir tezahürü olduğu için, Ata
türk idealistlerini müteselli edebilir. 
Aynı suretle bu teşyi, Atatürk'e bağ

Bugün hazin ve çok acıklı bir wrenle karıılıyacağımıs 'Aıa 
Ankara'dan yağmurlu bir giinde böyle ayrılm'§tı 

1 

lılığın en yüksek insanlığa baglanma 
kabiliyetininhlrmis~iolarakdagö~I~---~---~-------------------~ 
terilebilir. 

İstanbul halkı 
C. H. P; Komutay Grupunda 

Dahiliye ve Hariciye 
Vekillerimizin izahah 

Bu gece İstanbul halkı belki hayat
larınrn en mustarip gecesini geçirdi
ler. Ölüsü üzerinde 9 gündenberi göz 
yaşı döktükleri Ebedi Şef'in cenau 
töreninin yapılacağı günün gecesindıe 
huzur ve rahat aramak zaten bir hayal-
di ve diğer günler uykularının en ra- A~~ara, 1~ a.a. - Dün akıam vaki olan davet üzerine C. H. 
hat anlarını geçirdikleri bir zaman- Partııı Meclıı Grupu umumi heyeti ''19-11-1938 ıaat bi de 

. k"I" T bz 1 " on r da daha saat dörtten itibaren aokak-ı reıı ve ı ı ra on say avı Hasan Saka'nın baıkanlıimda top-
landı: 

(Sonu 7 nci sayfada) '----------------
İlk söz alan Dahiliye Vekilimiz 

1 
Refik Saydam Ulu Önderimiz Ata. 
nın ufulü günündenbcri memleketin 
h_er tarafında onun yüksek maneviyc
tıne kar,ı bütün devlet devııiri, Par
ti teşkilatı ve halk kütleleri tarafın
dan .ve kar -:e ciddiye-t içinde ve hükil
metın tanzım ettiği program dait"eıd:ı
d~ ızhar edilen hürmet ve saygı teza
huratı son güne kadar hiç bir hldi.se
ye ıcbcbiyet vermeksizin tam bir in
~izam içinde cereyan etmekte oldu
~·tf u beyan etti. 

Ebedi Şel'in .on tqyi törenine iıtirak eden yabancı gemiler 

Yalnız 17 tkinciteırin 1938 akpmı 
lstanbul'da Dolmabahçe sarayı önün
de Büyük Ölünün önünden geçemek 
suretiyle bütüıı İstanbul halkının Te 

civar tnaha'lden gelenlerin mutaıt teza
hürü saat 8.20 de ani olarak büyük bir 
izdiham huauUlne sebep oJmut Te bu 
izdiham araamcla yedim kadın Te dör
dü erke!k olmllk üzere on bir ttııtaüa
ım eziılerek vefatına baia olmawm. 

(Sonu J ilnci :u-,t.-) 
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Atatürk 
Ankarada! 

F. R. ATAY 

Atatürk'ün •on arz;unı, 29 llk
tqrin bayramını Ankara'da ge
~rebilmetki: "- Halkın tebrik
lerini ~ıkla kabul ederim; bu
nu bir defa daha yapmıftım!,, 
diyordu. Otomobilden indikten 
aonra, birkaç atlım yürüyecek, 
aan•örle tribünün üıt katına çı
lıacak ve her zamanki yerinden 
halkı ve orduyu ıeliımlıyacaktı. 

Atatürk, o gün, Kamutay arka
dQfları, halk, ordu ve gençlikle 
vedôlaımıı olacaktı. Ankara, •on 
dakikalarına kadar gözünde tüt
tü: O, Reiı ve BCJfbuğ, her ıeyin 
Ü•tünde bir vazife adamı idi. Kı
rık kemikleri ile harbeden Muı
tafa Kemal'e, on beıinci yıldö -
nümü vazifelerini bizzat yapa -
mamalı, kim bilir ne ağır gelmiı
tir? 

••• 
lıte Ankaraıına bu ıabah ka

vuıtu. En büyük vatandcqı ku
caklıyalım ve bir daha bağrımız
dan ayırmıyalım. 

Atatürk terbiyeıi bizi hakikat 
ltorkıiıundan kurtarmı§tır. Haki
Wt, onun ölümü kadar müthit de 
ol•a, gene türk cesareti ile karfı
la.mak, kendiıine kar§ı eniyi hür· 
mette bulunmaktır. 

*''"" 
Bir gün Dikmen nrtlarıntlan 

gene buraya gelen Muıtafa Ke
mal'i düıünelim. O bize, on .elıiz; 
yıl içinde, türk kudretinin en 
yükıek imkanlarını gö•teren ebe
di e•erini bıraktı. Mucizeler kay
nağı, bu kudrettir; Atatürk onda 
ve onunla devam ediyor. Bu kay
nağın •aflığını •ırlar, vehimler, 
ıihirler ve tıl11mlarla bulanmak
tan koruyalım. 

Bütün ı•tıraplardan güç olan 
Atatürk ac11ına, kalbimizi ıonu
na kadar açalım. F alrat aklımı· 
zı ve irademizi her zamandan 
ılaha fazla uyanık ve tetik tuta
lım. 

Y alnır. türk milletinin hayah 
ebedidir. Ancak o devam eder.e 
Atatürk layemut olur. Türlıü ya
fClfaralr Atatürk'ü layemut lal
mala ,alııalım! 

-ATATÜRK-
Kut.allar, çrrpmarak bekliyor bat 

ucunda, 
Bir millet röz yaıiyl~ aöndürüyor 

yaıuu, 

Yakılmaz inançlardan bir kalenin 
burcunda, 

Ya'YnlMID&terketmİf, O kartal yu
vasını. 

O .açtu Y'l•aamdan, bir daha dönmi· 
yec:ek, 

O silmedi, 7ald.ttı kalplerdeki ebe-
,.,. de! 

Breıktıtı Çll'p11Uf, ve bu hız ıönmi
yec:ek. 

Son kanat 'Y11l'Ufwu:lan, fU cihan tit
remede. 

O mub.dd.. tecelli, O en kutıi bir 
varlrk. 

Yaııya.n hep O'nundur, O'dur vata-
ıuımzda. 

Her kula naaip olmaz, bu kaclar hah· 
tiyarhk, 

Atatürk kanımızda, Atatürk- kanı 
mızda. 

HiiaeJin Ereenle 

Elazığ ve 
Konya' da 

Elazığ, 19 a.a. - Bugün Cümhurl
yet meydanında Atatürk heykelinin 
önünde toplanan binlerce ela:ııilı ve 
orta okullu genç, Atatürk'ün izinde ve 
cUmhuriyetin mUdafaaıında canla 
bqla yürUmiye andiçtiler. Ve O'na 
ıaygı ve ıevgi dolu hitabelerde bu-
lundular. 

Konya' da 
Konya, 19 a.a. - Bugün saat ıs de 

Cümhuriyet meydanında toplanan 
Konya gençleri Atatürk an~.tına .. ç.e
lenkler koydular ve Ulu Şef m olU
münden dolayı duydukları acıyı can
landırarak O'nun ülküsünden aynlmı· 
yacaklarına and içtiler. 

tsviçre kolonisi abideye 
· çelenk koydu 

Şehrimizde bulunmakta olan İıviç
re koloniaıi dün akfllD üzeri törenle 
Zafer anıtına bir çelenk koymuttur. 
lıviçreliler çelenği koyduktan aonra l· 
ki dakika ıükQt etmek ıuretiyle BU : 
yilk Şef Atatürk'e olan aayıı hialerinı 
ifade etmitlerdir. 

u ı:u s 20 - 11 • 1938 
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Ankara ve Atatürk 
h t~karaİdtü~k vat~nımn kalbidir. Bunun bir teıbih deiil, bir 
~ 1 kat 0 u~nu bılmemek için iıtiklil mücadeleıini duymamıt h ma. ~erektir. A~ara aavaı yıllarmda Başkumandan karargi
ı, .mılh kudret ve ıradenin tecelli ettig~ i mukaddeı bir yer olarak 

tarıhe a t" c·· h . .eç~ _&· um urıyet, onu bu ııf aliyle aldı ve kendine merkez 
~aptı. Degıım~z merkez oluıu, türk mukadderatının vatan varlı
gına oradan sırayet etmesi lüzumunu göıtermek içindir. 

. Y ~ln~z o .kadar mı? Ankara, türk milletinin hayat prensipleri
m bır rıyazı düıtur halinde bize veren büyük insanın, en aziz ha
tıraları. taşına, toprağına yazılmış bir vatan abidesidir. Çankaya, 
bana bır karta! yuvası gibi değil; ıtığı göklerden yere İnen bir 
dehanın makarrı, bir Olemp gibi görünür. Yüksek kalesinin yal
çın yarlarına baktığım zaman, daima, türk ruhunun çetinliğini 
~uyarım. Step ortaıına kurulmuş bu tehir, yoklukta varlığı tem
sıl eder gibidir. Zaten madde yokluğunu, ruh ve zeki varlığiyle 
burada yenmedik mi? Ankara, bütün zafer ve inkılapların doğ
duğu yerdir. 

Onu halinde ve mazisinde keşfeden; ona, bir kısmı tahakkuk 
etmiş mamur bir iıtikbil veren büyük insan, bugün ebedi şehre 
bir tabut içinde geliyor. Onu, aon defa karşılıyacağız. Onu son 
defa millet evinde miıafir edeceğiz. Ufkundan bir muhabbet ve 
ümit yıldızı gibi kayıp gittiği Ankara'ya, bugün O, bir ihtiram 
mahfazası içerisinde dönüyor; çok sevdiği Ankara'ya, ebedi 
şehre .. . 

Öyle ... Ankara, artık ebedi bir ıehir oluyor. Milli mücadeleye 
betik olan bu vatan kalbi, o mücadelenin kalbi ola·n insanı göğ
sünde aaklıyacak. O, Ankara'ya ne kadar bağlı imit ki hayatında 
yapılmıt bütün iyilik ve güzellikleri az görmüt gibi aziz varlığı
nın bizim için her zaman kutsal kalacak gölgesini de vererek An
kara'yı istikbale ıeref ve mazhariyetlerin en büyüğiyle intikal 
ettiriyor. Ankara, buıünden ıonra Atatürk şehri oluyor; Ankara, 
Atatürk oluyor. 

Haıan • Ali Yücel 

I 
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Meclis önündeki Katafalk 

BüyÜk Millet Mediıinin önünde yapılan lıatalallt. bu •abaha karp 
laemcn hemen hitmİf 11ihiydi. Burada büyük Y.fİl aütunlar İllfa eclilmif uc 
ortada cenauni.n konulmaıına malaau• hcyaıı: bir yer uücude gctirilnrif
trr, Dün 11ece katafalka, kamyon kamyon çelenk uc çiçek fClfanmlftır. Bu 
1abah onkaralılar, Mecliain önünü mua.uam bir çiçek meıheri halinde 
11ö,..ceklerdir. YulıarıJalıi re•imlerde, Dahiliye Vekilimiıı ue Parti Ge
nel Seltreteri B. Relilt Saydam'ı ltatalalk inıaatını tetkik ederken, Clfaiı· 
da ıla ltol.alalkı İnfG laalinJe 6Örüyor•unuıc. 

ATA VE 
MİLLET 

~··············································································••ıt. • • 
s iNSAN VE KÜLTÜR i : . 
~ •.........•....................................................................• , 

Doğu- Bati MiHi yum 11 inci günündeyiz. Bü
yük kaybm yuı gitgide daha f11-
urlqarak ve gitgide daha derini. Dumlupınar' da, ilk yıldönümünde, zaferinin manasını anlatıyor
ıerek bütün memleketi saran bir du. '' .... o gece, dünyada bir inhidam olacaktı", diyordu. ''Medeniyet 
uğultu halini aldı. Dünya dünya~ seli, kendine mukavemet edenleri silip süpürür" diyordu. O gün nu· 
lalı, bir ölünün, ardmda bu derece tuklannın belki en güzelini söyliyen ve söylerken güzel başının altın 
mu~zzam bir ıatrap" b~akt~ima' saçlarını, tığ gibi gövdesinin bütün sinir ve adalelerini gergin tutan 
tahd .. it olmam\ ~tt~. Çünlrii dunya müstesna yaradılıştaki genç adam, bir kumandan gibi değil, bir devlet 

unya olalı bır ınaanm bu derece d "b" d d ··ı dah · d b' f"l f b" .. A 'b" k 
h b 1• b"' .... ..J !-..J! a amı gı ı e egı , a zıya e ır ı ozo ve ır muncı gı ı onuşu--~>: e~ 1 ır .e~ V\ICuua aetD"UI- yordu . 
gını gormemııtır. "'O d'" d b' . h'd l k 

Bu ölüm, bize bizi daha iyi tanıtb. . g~ce un>:_a a ır ın ! .~~ o aca tı:·•: derken, emperyalizmin ye-
Ona kartı bealediğimiz atkm, hay- ~~ş oldug~.ma~dı ve manevı olum darbesını kastediyordu. Az sonra, ve 
ranlığın, tapınmanın azametini bu du~yanm. otekı yarısında yaşayan insnalara hitap ederek "medeniyet 
haıdiıenin ardından her zaman- aelı, kendme mukavemet edenleri silip süpürür,, derken de, medeniye-
kinden daha kuvetle hiaaettik. Bu te mukavemet etmek istiyenlerin emperyalizmin pençesinden kurtula· 
ölüm bize dah-: dün .d~nebi!ecek mıyacak~arm~ v~ h~riyet'le istiklal'in ancak medeniyete susamış mil
kadar yakın bar mazının bızden Jetlere vadedılmış bır hak olduğunu tebarüz ettiriyordu. 
kaç asırhk mesafede kalclığmı öi- Atat•• k d h ·· " A A d • ba "k'l"kl · · _.J 

tti
. 0 .. 

1
.. • 

1 
. b" . ur , a a o gunu, sya - vrupa, agu - tı ı ı ı erını rco-

re . , tur u mucıze erıne, ızun d d' kı 1 ki Ö • d b' d · k ·1 · 
k .. .• 1 • . . 1 t e ıyor ve ta arın ve ır ann tesın e ır vah etın, ro ı erı ve kıy-
ısa omur erımızı asrr arca uza · l" b' . ~ · · -:ı 

mak mucizesini de kattı. met ı ır ınsanlıgın peygmaberlığıni yapıyordu. Çünkü dünyaya, kıta-
Ahretlen batka düıüncesi olmı . l~r ara~ındaki, ırklar ~rasındaki,. ~illetler arasındaki, sınıflar araaında· 

yan bir ümmet kalabalığından kı ve cınsler arasmdakı barışı getırıyordu. 
yeryüzü ve millet kültüne en yük- Bir, günümüzün dünyasına ve onun adavetler, taassuplar ve hüsran
aek derecesinde sahip en l'erçek larla dolu haline bakın, bir de, Büyük Atatürk tarafından bütün insanlar 
manaıiyle bir mill~ Ç~, bu için konmU§ ree} Ve makul barı§ prensiplerinin demir gibi zİncirlenİ§inİ 
ne akıl durduran bar harikadır. düşünün: türk milletinin nasıl bir evlat yetiştirmiş olduğunu anlarsınız. 

İstanbul, ebedi Şefine aon veda va- . k ld clı A ·· k d -"f · · k · · .. _, _ __. Atatürk, Asya· Avrupa tezadını ortadan a ır . tatur ogu .. 
zı eaını yapma ıçın gun1..ueın . .1 
beri heyecan ve hutu içinde ürpe- batı ikiliğini reddetti. Atatürk, düşmanları ile bıle derhal banşarak mu• 
rerek O'nun batı ucunda ağladı. letler arasmdaki münasebetlerde ancak karşılıklı saygı ve sevginin ha· 
Teessür ve teheyyÜcünün keaafe. kim olabileceğini filen ilan ve filen ispat etti. Atatürk, Halk Partisine 
tinden kendini kaybetmiş yığmlar ve anayasaya havale ettiği prensiplerle millet"i bahtiyar bir bütün ola• 
içinde, Ona ihtiram vazifesini yap. rak kabul etti. Atatürk, erkek ve kadın'ı hayat karşısında, hakta ve me
mak uğrunda canlarını vermit o- suliyette denk kabul etti. 
lan vatand~tları hürmetle anal~: Bunlar halbuki iki yüz senenin değil, hiç olmazsa iki bin senenin te
Onlar, Ata ~ın yol~nda her teyını mel davalarıdır. Demek ki O'nun dehası, hiç olmazsa 20 asırlık bir z:a• 
fedaya yemın etmif kahraman ve k" f · dah"l" d ld h ·ı ha k t l · ti. 
fed k • b' "ll · b · · .,._ man ve me an mesa esı ı ın eve yı ınm ızı ı e re e ey emıt 
.. a ar . ır mı .e~ .u yemı~ı ı~ Burhan BELGE 
once yenne ııetanmt ılk feda.ilen 
ilk ıehitleridir. 

Bu kurbanlar, milletin ölmez At&'11-
na olan sarsılmaz kültünün büyük
lüğüne yüksek bir aenbol olarak 
kalacaktır. 

O dememiş miydi: 
"'Bu millet evlatlarmm fedaıki.rhk

ları, kahramanlıkları için vahidi 
kıyasi bulunamaz.,, 

Yatar NABi 

Onun yolu 
Günet çoktan batmıı, aktamın kızıl 

mor ihtitanıı çekilmiJ. Şimdi orta
lığa hakim olan hep donuk, hep 
'lllUk a n .. O .,,........._ -~ 

aon ıtrklarını büsbütün yenemi· 
yen elektrik lambaları teker te
ker, birer damJa gibi pmldıyor. 
Tam herkeain itinden döndüğü, bu 
alacakaranlık içinde bir takım a -
cul hayaletler gibi evlerinin ııcak
lık ve aydınhğına kotuthıkları ... 
at. 

Bankaların önünden Yeniıehir'e doğ
ru yürüyorum. Fakat bu ailik ve 
donuk renkli sahnenin arkaaında 

daha koyu bir fon var: Çankaya ... 
Granit renginde ve dimdİık; ait· 
tikçe maviliğini kaybeden rökle
re sert bir ç.izgiyle·yükMlmif. Ve 
bu dimdi:k cephenin u.tünd• bir 
nur zincirinin çiadiii bal ..,. ki 
kıvrılarak ti zirveye kadar yük ... 
liyor. lıte bu yol O'nun yoluydu, 
ve biz O'nu bu yokla bir daha aö
remiyeceğiz. Fakat yarın fani vü
cudunu bir kubbenin altından ö
tekin .. terkeoderken bin bir menlu
benin inbiklerinden reç.erek ben
liğimize sızan, Iİnen hatİraıı, pa
ha biçilemez bir ebir aibi kalbi
mizin kavsi içinde ebediyen mah
fuz kalacak • Naaıl birkaç saat 
sonra bu aokaklar 'botaldıiı, bu 
yoll<&rda kimse kalma.chiı halele 
bu nurun çizdiği hat ufukta biç 
aönmeden parlıyacaba., dün o·. 
nun yÜzünü görenler, Maini iPten
ler de ortadan bİırec' birer çMildi-
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ONU BEKLERKEN 
[~] 

Ankara'ya ilk gelişi, güneşin doğduğu ufuklardancb. Son dönüt. 
batı istikametindedir. Arada eşsiz bir tarih vardır. O, 1920 de bu tehrin 
bağrından dünya tarihine bir deha ışığı olarak yükseldi. 19 yılda fez.a
lar alemine, muhtqem bir mahrek çizdi. Bugün son olarak, gene Aır 
kara topraklarına dönüyor. 

Yalnız türkün değil: beşerin hayatını da, 9efkat ve faziletle saran bu 
ilahi hava, başladığı yerde, Türkiye'nin kalbi Ankara'da düğümleni-

.. - a~Teh!~:~\~:ı'Fı1~WıJı~i~iiılwln~. ~-Nı11ıa,J!mH~~l1W6ma 
götürecek geni§liktedir. Dünyanın tessüründe, insanlık ufkuna, bu 
şahrahı çizen dehadan mahrumiyet acısı vardır. . 

Türk gençliği t Herkes bir hayat kavsinin düğümü:e t,n~~ 
Ancak En büyüğümüzün aydınlattığı ufuklarda. aen, u vsı 

.. k k d ha l k · m'ye çalı-caksm. Onunla bu memleket ay-yu se ve a para çız ı r- f d .. rd'V' .. l L- . 

d k l ak b t ısınacaktır. Senin bir ha ta ır goste ıgın aıı DV" 
ın a ac , u yur d b . . . 

yecan bunun teminatıdır. O ela ten en unu ıstemıştı. 
• 

Bugüne kac:lar ıstırabım~~ zav.all~ insanlığın §~~~u ~1~~~. ~.a~~ biı 
teaelli unsuru sarıyordu: Fıkırlerımızin kabul e.t~ıgı b~yuk olumu ha· 
yallerimiz bir türlü k~vramıyordu. Onu hala ~ın ~e dı~ . ~ruyo~~ 
Gözlerindeki tatlı 19ıgı görüyor, dudaklarındakı asıl aeaı l§ıtıyor gibi~
dik. Onun ölümü bizim için tasavvuru bile mümkün olmıyan bir ıey~ 

Muhayyelenin ıuurla yaptığı bu cic:lal de sonuna yaklqıyor. Bugun 
hayal hassamız da zalim hakikatten en acı hisseyi alacaktır. Ankara ga
rında huzurunda el bağlıyacağımız dar sanduka, hayallerimizi de ka: 
ranlığı içine alacaktır. O dakika, ıuurumuzun altında yqıyn aon teeelli 
unsurunu da kaybedeceğiz. Bütün takatimize yüklenecek. büyük acıya 
hazırlanalım. Şimdi vazifemizi dütünmiye çalıplım. 

IJCllJlObJ!iJ10 aruros sus s JTOlLllJTLJb o o ananııs o ı:oaıruranını.ı 

ti halde açtıiı "YOi hep önümüzde, 
böyle açık, bö,.I• a7(imllk kata-
caktır. 

Heyhat ki _. Mniiklerimiz de fani
dir: Ebedi olan ancak aözümüzde 
bu nur, kalbimi.de bu iman ola
caktır. 

Mihri Pektat 
Dil llnı cok WuHu lllfl 

SON YOLCULUK 

Dün şehrimizde hava çok bulutlu 
ve rüz.gar11z geçmif, en dilflik ııı ılfı
rın altında 3, en yüksek ısı da ııfırın 
ü.tünd~ 1 ı der~eye kadar yUkıelmit
tir. Yurdun Karadeniz ıahillerinde ha
va kapalı ve yeryer yağmurlu, Trakya, 
Kocaeli ve Ege mıntakalarında kapa· 
h, Orta Anadolunun garp kıemıların
da çok bulutlu, diğer yerlerde açık 
geçmittir. Son 24 ıaat içinde Karade
niz sahilindeki yağııların kara.metre
ye bıraktığı ıu miktarı Sinop'ta 18, Ri
z.e'de 10, Şile'de 7, Sanwun'da 1 kile>o 
gramdır. Rüzgarlar Orta Anadolu'da 
sakin kalmıf, Şarki Anadolu'da garp
ten, diler mıntakalarda umumiyetle 
fimalden saniyede en çok 4 metre ka· 
dar hızla esmiştir. Yurtta en yilkaek ı
sı sıfırın üstünde 1.zmir'de 14, Çanak
kale'de 15, Adana ve Antalya'da 20 de· 
recedir. En düşük ısı da sıfırın altın
da Maniaa'da ı, lsparta'da 4, Sıvaı'ta 
7, Ulukışla ve Kara'ta 8 derecedir. 

nin )'iıminci .waü •11.Ui AnJıa
ra'nna .an •/erini ~ Şer. 
in )'Ollannda y.di.inden yetmi
ıine ltadaı' 11atan px:uldarı h'f'
ltırıyor. 

On Jolıuıc )'il içinde Onun •f· 
as bQfOMlariyle öa.ıünen tarih 
Je, O'nun on Jolıus )'il içinde 
loni 11ö1'lerini yumduğunu lcay
dettiiin• lıendi yaJıtı türle mil· 
leti ltadar ya tuttu. 

BaP,.ltü yolcalulı, ebedi Şe
f'in .an Hferidir. Her 1'Gman a.ıa
tan dailariyle omua omaao do· 
lQfGn bü.)liile Onder, bcı .an yol· 
culufunda lleltan 011Glar111a ya· 
fanmlft her ......,. lleltcm SGCGlı· 
laruun plilt •öfüleri~le Nn

lan ••Pi Baı•al, haiin iltia 
lıanlqi~1t ......... 

aartmlftır. 
O'nu bu .an yolculufunda 

yalnd )ıiiıc hinler ılefil, .-.ıü• 
sün pneı ue pceleyin )'Gflı bİ· 
rer 6Ö• ,illi titrQıet. llol.Clft lfllt· 
lan ıla ufurladı. 

içine .an dela bindiii trenin 
önüne kendini atan ra;,ların •
.inde çelik Adamın ölümüne 
ıöylenen çelik meniyeler du;yıı
luyor. Yollarına cli~ilenler, hıçlıı
ra hıçkıra ea.ılerine döndiilıleri 
.zaman, hiç fÜpheai.z, içlerinde 
O'nun bir millete yeten hayatın
dan birer tutam ıfık, birer dam-

. la enerji bulmuı olacaltlardır. 
O'nan iradeıqle, O'nan as· 

mi)lle tiirlt a.ıatanının laer lfll"a
lını ören demir afların omsan· 
dc, cfiimin celflcleti)lle öliiırNlen 

lia)'flfa, bos•unclan salere ala
fG" uil milletin omıcunda; ua
tanın, ba)'ralın, ıerelin .,. tari
hin omsanda büyült Ata, 11011 

Anltara yolculufundodrr. 
O'nu bairmtlan y.tiftiren top. 

rafı, O'na )'Cnİden bairına ba.
tırdılıtan .anra bütün diin)'a iil
lteleri lıulıan.ın/ 

Faltol. bU, bayındır Anlıara
nın duraiına •n yaptılı yolcu
lulıtan inecelt ue bir daha bura
dan a)'rılmıyacak olan en büyük 
Tiirltü «ıdece ucıtan uirundo can 
vermİf en büyük ıelaidin cena· 
•a ~iri defil, Samnın'a illt de
la "7fllanı 6cu-. .,.is hlaroma
ncn .. lifi 6ibi ltartılı~al ... 

N. ARTA/ti 

Çubuk kaymakamı 
Çubuk kaymakamı B. Nebil Özo • 

ğilz divanı muhasebat müddei umumi 
muavinlitine tayin olunmuıtur. Anka· 
ra kazalarında kıymetli mesaisiyle ta • 
mnan B. Özoğuza yeni vazifesinde ba· 
pıılll dilerU. 
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Atatürk ve 
Asya 

Atatürk'ün ölümü bütün Asya 
milletlerini de matem içine at
mıttır. Bir Çin gazetesi, diyor ki: 

"Onu bütün Asya lutuının 
milletleri de babaları addeyle • 
mekte idi.,, . 

Diğer bir Çin gazetesı de fUD· 

ları yazıyor: . . 
"Bu acı biraz da bızım acımız· 

dır ve bu matem biraz da bi~im 
matemimizdir ... Onun sayesm -
dedir ki Çin'den T~na havzası
na kadar bütün mılletler aynı 
idealin etrafında kar detçe bir • 
lefDlitlerdir. !J~. i~~l. fUdur: 
Hüriyeti ve mıllı ııtıklalı emper
yalistlere ve ecnebi müstevlilere 
kartı her ne pahasına olursa ol
.un, müdafaa etmek ve askeri 
bir devlet vücuda getirmek! 

Milli mücadelemizin nasıl hat· 
ladığı mallımdur: Osmanlı im
paratorluğu büyük harpte mağ
lup olmuf, memleket istilaya uğ
ramıt- Türkten hayat hakkı bile 
esirgenmiıti. Atatürk, türkün is
tiklali ve yaıama hakkı için mü· 
cadeleye baıladığı zaman, Asya 
kıta.sının milletleri kurtulut da • 
Y&mızı benimsediler. Bizim kur
tulutumuzda kendi kurtuluı.ları
nm da ümidini gördüler. Fılha· 
kika Lozan muahedesi, yalnız 
türklerle garbi Avrupa devletleri 
arasındaki münasebetlerimiz la· 
rihinde bir dönüm noktası teıkil 
etmekle kalmıyor. Şark ile garp 
arasındaki münasebetlerin tari
hinde de bir dönüm noktasıd~· 
Lozan' da müaavatııslık ve .. bır 
taraflı imtiyaz m~~na. ~elalet 
eden kapitülasyon reıamı ılga e-

d·ı· d bunun yerine devletler 
ı ıp e ki .. t hukukunun kartılı ı musava 

. . kaim olduktan sonra, 
prensıpı . k d 
bu 

.. - __ L.-.fer, dıjer ıar ev-
munaMJU""• ndak' .. 

1 ti . 'le s&rP arası ı muna-
e en ı d b' .. k ld aebetler için e ır onı:e o ~· 

l kapitüliayonlan ılp. ettı. Ç ve Mısır arkadan takip etti
I ın Binaenaleyh inkılabımız, 
~ ile prp arasındaki ~üna: 

wa.rin dayandılt prenaıplen 
::.inden değiıtirdi. Binaena
leyh Atatürk inkılabı, yalnız 
cümhuı:iyet T~rkive'ıinin hudut· 
lan açıne muııhuır kaJmamıı, 
Asya latası üzerine yayılarak bu 
kıtada yqıyan milletlerin ıazleri 
önünde yeni bir ufuk açmıfbr. 

Milli mücadeleyi takip eden 
büyük inkılap hamleleri de As -
ya kıtaıında sempati ~le karıılan
mıttır. 

Esasen bu inkılap hareketleri 
yeni müsavat iıtatüsünün tabii 
ic.aplan idi. Eğer tark, enternu-

1 hayatta garp ile müsavat yona . k" 
iddia edecekse, ıarkın mıı an ve 
mütevekkil ruhunu bır8:1up da 
garbın dinamik ve terakkıperver 
e.prisini almalı idi .. _ lnkılabımı· 
zm özü budur. Bu ıtıbarla A~ • 
türk ıarp eıpriıinin, ıarp teknı -
... . . garp kültürünün kurucusu 
ıının, v • • 

idi. Fakat garplı oldugu ıçın 
ıarplıların dostu ve ıarklılar!'1 
da kurtancııı ve !ahu~ ~a Çın 

. . yazdıgı gıbı, atası -
gazeteıının 

d Ç .. kü" ıarkın kurtulut çare· 
ır. un Ata 
. rphla•maktadır. Bunu. • 

sı ıa '!' .. k 'lletıne o 
t .. rk ··rmüt ve tur mı . . u go . · B tımdı 
hedefi iıaret etmıttır. .u 
Asya milletleri için de b~r h:~:~ 
olmuıtur. Binaenaleyh Çm 1 

teıi: . d bizim acı-
- Bu acı bıraı a b' . 

d B item biraz da ızım 
IDIZ ır. um 
IDit am. izdir. ·ı· em bü"t'" .. rk mı -

d d..... an un.,-
e ıgı zam. ~ h' 1 'ne terce-) ti . . ··-ımı ıs erı . .. e erının __. A ı·· k'iın 0 • 

ınan olmaktadır. ta ur bir· 
liim yası içinde ıark ve garp 

leımittir. A. ş. ESMER --
Polonya'da korporatif 

rejim kuruluyor 
Hükümet puti

Varıova, 19 -:3' - . rlaınento a
ai olan milli birlık, yenı paiktisadiyatı
çıldığı zaman memleket ··- ıanzi· 

"f · • .-)ere iO"· nın korporatı sıı.-.. . inin ıes· 
ıni ve yahudilerin vazıy~~~aaı ıev
biti hakkında :i:ki kanun ... y 

di edecekt.iı'. t a nazır· 
Diğer cihetten parl~ oyolan bir 

ler mecliıtinde tud~k _edıır;t dilecek· 
matbuat kanun pro1eaı tev ı e 

tir. f.JA rt • 
iTA-•• b'"tün Polonya (UI me . aanun u .. .. .. delik ıa 

caktır. Bu kanunla butun i~ dan ve-
zeteler nazırlar mecliai ta~~ ın dnıri· 
rilecek tebliğleri dercetınc:ıa ıne 
Yetinde kalacak'Jardır. 

Dün şehrimize gelen 
heyetler ve askeri kıtalar 

İspanya Cümhuriyeti hükümetinin 

heyeti de Barselon' dan hareket eHi 

(Hoslowakya 
politikasına yeıi bir 

NChe verly• 

Kendisi ve 
L~ik ahl6k 

!TÜRKiYE BASINll 

İslanbullulirın lek tesellisi 
Buciin g~eteler hemen t-

.SonaJodar: F.a 1Mbüık eeeri b.n - Mitunlarms büyük Atatürk'" L&.n-
.-. ı v~ &'99811 Pli yazdığım gibi bul' dan «Jl1 Ye ebedi a--lıı:. .~.-
CM'l&plar birium L- oniuın .. ol 7 • • • 

. .,..,, yuz °"' y.a samimi yazrlera •:rınmtlarclr. 

Dün 42 vilayetten de heyetler geldi 

Irak ve Suı.lda Arabiatmı 
heyeti geldi 

Dün sabah.. saat sekizde .gelen ~o:os 
ekispresiyle Irak heyeti ,ehrımıze 
gelmif ve garda kar§ılanmıftır. Heyet 
mihmandarhklarına tayin olunan ha
riciye memuru B. Etem Nazif Bayazı
doğlu ile birlikte misafir edilmekte 
oldukları Ankarapalaa oteline gitmif-
tir. 

Lübnan ve Suriye 
Lübnan ve Suriye heyetinden albay 

Collet ve binbqı Brauart dün sabah
ki Tora. elrispreıiyle tchr~mize gel
mi9 ve mihmandarları hariciyeden B. 
Hasan Nurelgin'le birli.kte misafir e· 
dilecekleri Belvüpalu oteline gitmit
tir. 

Iran aakeri kıtaaı 11eldi 
Büyük Şef Atatück'iln milli cenaze 

töreninde bulunacak olan albay Arfa
a'nın kumanduı altındaki İran aıkerl 
kıtuı dünkü Tora. ekiapresiyle ,eh· 
rimize ıelmi,Ur. İran Mkeri ~rda İ
ran heyeti ile Millt müdafaa muatep· 
n General Nazmi Solok, merkez k~
mandanı Demir Ali ve bando mızıka ı
le bir bölük aker tarafından kartılan
mıttır. 

General Nazmi Soloık İran kıtuını 
teftlt etmit ve bundan sonra İran kı
taaı komutanların ve türk krtuının ö
nünden bir ıeçit re.mi yaparak ika
metlerine tahsis olunan Harbiye oku
luna citmittir. 

Finlandiya heyeti 

lıpanya cüm1wriyetinden 
gelecek heyet 

Atatürk'ün milılt cenaze töreninde 
İapanya cümburiyetin& tem.il etmek 
üzere bet ldtiliık bir heyet bugiln öğle
den aorıra tayyare ile ıehrimize gele
cektir. Heyet İ•panya cüımhuriye.ti na
mına mıllnaka1't nanrı ebellna Ber
nardo Giner de las Rios'm reisliği al
tında Berselon gambıonu kumandanı 
general Riquelma, amiral Tutentes, 
sahil batarylÜ&n bqkumandanı gene
ral Mats ve protokol tefi B. Coreaga'
dan mürekkeptir. 

J'ilôyetlerin delegeleri 
Atatürk'ün miıl~t cenaze töreninde 

bulunmak Uzere viliyetlerden üçer ki
plik deleıeler gelmiye bqlamıılardır. 
l)üM kadar 42 vill.yetin delegesi JCh
rimize gelmitler, vilayet heyetleri 
An.kara yaJiJiği tarafından Atatürk 
kız, el'kek ve inkıllp ilk okutıarmda 
misafir edillmekte, İaJCleri de Etipalaı 
ile İmren lokantasında temin edile
cektir. Vilayet merkez belediyesinden 
v-ilayet C. H. P. sinden ve halktan se
çilen üç kifiden mürekkep olan bu de
lege'leri ıırasiyle yazıyoruz: 

Delegelerin iaimleri 
Adana vilayetinden: İsmail Yuauf 

Özdcr, Yusuf Ziya Ö.zbakan, Mustafa 
Rifat Gülek, Gümilf&lle vilayetinden: 
Süleyman Dalta.ban, Fazlı Yüce, Rica. 
bi Atacmı, Diyarbakır vilayetinden: 
Şeref Uluğ, Cahit Çubukçu, Nedim Pi· 
rinççi, Urfa vilayetinden: Ömer Alay, 
Recep Gürer, Ahmet Kadat, Kastamo-

Finlandiya hükümetini milli cenaze nu vilayetinden İzzet Okay, Sadık E -
töreninde temail edecek olan Finlan- cevit, Hilmi Ocaklı, İzmir vilayetin • 
diya Budapefte elçiai Ekselanı Anni den Behçet Uz, Münir Birsel, Reıat 
TalM ve Asko tvalo dün aabahki Ana- Leblebicioflu, Kır)ehir vilayetinden: 
dolu eldıpresiyle ,ehrimize gelmitler Neıet Dopn, Sım Kavdat, İzzet Öz-
ve prda istikbal olunmuflardır. kan, İçel vlllyetinden Muhtar Berker, 

Bulgar heyeti ve aakeri Mithat Torotlu, Pebmi Emin Tez, h-
kııaaı geldi parta villyetinden: Hilmi Çaktakçı, 

Hüaeyin Kadu. Yqar Çelik, Tekirdağ 
Bulgar kırall~ğı Saray nazırı 'Gene- vilayeti~n: Muhterem Tekel, Raşit 

ral Panof, Hartıye Nazırı Daskalof ve Dramalı ~im Erbilir Çoruh vila • 
e.--... ı :n .. ı-oı.;.-.ıçn nıuı~\driı bul- tin' d ' rı:..maı Al H' K" ··k he ye en: ~ per, arun uçu • 
pr yeti ile bulpr •kerl kıt.ası dfln ay, Ali Çoruh, Sinop Yil&yetinden: Ab-
......... t L48 da hu.mi treale ıeı- tuDah Batur, bset Koca, Mustafa Tu
mlfdr. Bulpr heyeti Aııbra prmda ran Karat vfllyetinden• Ahmet Nafi, 
Dıt Bakam B. Şükrü Saraçoğlu, Milli C ' •1 ş· 'k · İl Se ıcin M vili -
müdafa bakanlığı müateıarı General e~~n ~ ·i~ ç -Maıı::ı' Ak 
Nazmi Solok, Protokol genel direktö- yett : . mı utan, . ut . • 
rü B. Şevket Fuat ve Merkez komuta- pulat, Z~kı Dede, Trabzon vıl.ayetin -
nı Demir Ali ile Bulgar elçilili erk&- den: Anf Sayıl, Muamme~ Mı~bıyık: 
nı tarafından karfılanm 91 d Celll Pulathaneli, Van vıliyetmden. 

ı ar ır. Şaban Ba Mehmet Ka qündilz 
Bulgar heyeti ,iatild>aline gelenler- Cemal ıc:ı il B \a etin ' 

le birlikte istilııbal için gelmit olaıı . 0 u, mu vı Y • 
türle kıtuınm U.t batında mevki almıf den Rba Tahir Belcer' C. ea ~üttü 
ve bulgar kıtuının ıeçit rnmini My· Ecel, Burdur Yillyetindea: »ın Ar • 
re1mi9tir. Bundan aonra bulpr ukeri tok, ~ Bqkan, Osman •kuancı, 
krtamızın Jcar .. mda durmuı ye bulpr Kara Yillye~en Altay :Ece, Mehmet 
h ti türk kıtuını Hariciye vekili Baptur, Hqım Tekinel, Çanakkale 
ey~neral Numi klok da bulpr kı· viliyetinden: Osman Günin, Nazım 

ve tekit etmiıtir. Demirciollu, Naci Durak, Eakitehir 
tu'İ'':~itten SOM• bulpr heyeti mih- '?11~etind~: Kl~ Kapl~, ~~ Bi
mandarlıklarma tayin olunan Kurmay nn~ık, Aziz ~eytinofJu, Bıl~ik vill • 
Albay Nihat Yürüker, deniz binbatmı ~tınden: Alı. İpek, ~ahy~ Günen, Ş~
Burhanettin Alpulan ve Hariciyeden "! Dofu, Edime vıli>:etınden: Şerif 
Faik Hüseyin Huar ile birlikte ika· Bılıe~, Suat Sıdar, Bekı.r Karan, An -
metlerine t&haiı olunan Ankarapalu tep vılayetinden: Hamdı ~utlar, A.ul 
oteline aitmittir. Bulgar kıtası da ir- Er~ılıç, Nuri Puarbqr, Gır~un vıll· 
tibet ıubayı bava yüzbqıeı Enver Ak! yeönden: Etref. Yizda~, Ce~l Ulgen, 
otlunun mihmandarlılmda mi•fır e- tbaan Gilralc, Bıncöl viliyettnden HU
dilecekleri Polis enetitU.line gitmi,.. 1eyln Kaya, Tahsin Özeke, Tevfik Tur 
tir. • ban, Elbıl vilayetindel) Kemal Şedele 

}' uıo•la" aalceri kııaaı geldi 
Büyük Şef Atatiirk'Un millf cenaze 

tören.inde bukınacak olan yuıoelav U· 

kert krtuı dün 1&&t 8.40 da hu•uat tren
le ,elıdmi.e gelmittir. Yucoslav uke
rt kıtaaı da garda Millt Müdafaa Ba
kanlığı müateprı Nazmi Solok ve 
merkez komutanı Demir Ali ve ukm 
kıtamız tarafından kar~ılanmıttır. Yu
goslav ukeri kıtatı .~~~larımızın 
ve askeri kıtamızm onunden geçmek 
ıuretiyle ikametlerine tahsi• olu112n 
Harbiye okuluna gitmitlerdir. Yugoe
laıv aekert kıtMı r-da N ... i Solok 
tarafından teftit olunmuftur. 

Nuri Alaancak, Hikmet Çakılcı. Sıvu 
villyetinden: Etem Tanrıverdi, Adil 
Tarkan, Kemal Teksoy. Babkeıir vi
llyetinden: Naci Kodanu, Sadık De
niz, Ali Kaplanof lu. Malatya vilaye
tinden: Mehmet Temelli, Faruk Ya
kın, Şefik Tofay, Nifde viliyetinden: 
Dr. Hüseyin Ülgü, Saim Eren, Ferit 
Ecer. Bitlie viliyetinden: Suphi Men
te,, HaJil Arıca, Besim Sumer. Koca
eli viliyednden: Kimyager Celil, Diş 
Dr. Necmettin, gazeteci Rifat. Mardin 
vilayetinden: Aaiz Uru, Hilmi Diı· 
nM, Cemil Gilmef. Tunceli vilayetin
den: İbrahim Dalokay, Vehap Öz, 
Nusret Atila. Kayaeri viliyetinden: 

Prag, 19 a.a. - Çekoalovakya, 8011 

hudut değiıikliklerinden aonra iç n 
dıt aiyaaetine yeni vaziyete uygun bir 
veçhe vermek maksadiyle bir millt bir
lik partiai kurmuı ve diğer bildin par
tileri, ezctlmle sosyalist ve kom\lniat 
partilerini tasfiye etmiıtlr. Bu hareket 
çekoelovak birliklerinin e.uaı olacak -
tır. Htıktlmet meclise bir de fevkallde 
salahiyetler kanun projesi venniıtir. 

1920 anayasası yeni vaziyete göre ti · 
dil olunacaktır. 

Yahudiler nereye 
yerleıtlrllecek ! 

Londra, 19 a.a. - Almanya yahudi
ler aleyhindeki tedbirleri yeni karar· 
namelerle fiddetlendirirken, yahudi
lerin vaziyeti de muhtelif memle
ketleri itıale devam etmektedir. 

Yeni bir kararname mucibince Al
manya, eski Avuıturya ordusunda hiz
met etmit yahudilerden de ıillh taıı
mak hakkını nezetmiıtir. Bunların ye
ni vaziyetlerine dair bafka kararname
ler de hazırlanmaktadır. 

Macar hükümeti de yahudiler hak· 
kında aldığı tedbirleri tiddetlendir
mek niyetindedir. Yeni kanun proje· 
ıinin bugünlerde parlamentoya veril
meıi muhtemeldir. 

Avuaturalya Başvekili beyanatta 
bulunarak ve yahudilere telmih ede
rek, memleketin kütle halinde muha· 
cir kabul edemiyeceğini bildirmiıtir. 

Pöti Pariziyen gazetesi diyor ki: 
Lon<ira ve Vatington'da alman ya

hudileri için bir yer bulmak meselesi 
ciddiy~tle mevzuu.baha edilmekte ve 
Dorniniken cümhuriyeti ile Kenya'nın 
isimleri zikredilmektedir. İklimi iyi 
olan bu memleketlere, Dominiken'de 
100 bin, Kenya'da 20.000 olmak üzere 
120 bin kiti yeri-ettirilebilir. Bu iki 
mıntakada yerlepıe imkinları vardır. 

Ve bir k:ıemı malları ile gelecek olan 
yahudiler, burada koloni eısuları ku· 
nıbilirler. 

Rüten sınırtnda 
karga~ahklar 
devam ediyor 

Loııdra, 19 LL - Rötıenya•nm 
sııur mıntakalannda kargqahkla.r ve 
çarpıtmalar devam etmektedir. Macar 
ve polonyalı tedhitçiler Polonya hu -
duduna yalan Rokoain nahiyesine ta -
arruz etmiıler, ukerin müdahalem U • 
zerine dört ölü bırakarak püskürtül -
muttür. Torun civanndaki bir tepeye 
yerleıen batka bir takım tedhitçiler de 
tehrin ıokaklannı atq ederek Uri ço -
cufu öldrmüılerdir. Budapeıte'den bil 
dıirildifine göre, rüten resmi makam • 
lan, çek rejimi altında kahmt olan rü
ten mıntakalannda aaayiıi temin için, 
macar ordusunun müdahalesini iste -
mitlerdir. 

tafa, Suphi Çubukçu. 

Ecnebi aakerleri ıehrimisde 
Şehrimize ıelmit olan ecnebi kıta 

menıupları ayn gruplar halinde ve 
yanlarında mihmandarlan oldufu hal • 
de ıehri cezmiıler ve her yerde halkın 
aempatiai ile kartılafDUtlardır. 

Franaıs ve ao.,yet heyetleri 
geldiler 

Atatürk'ün cenaze me .. imine itti
rak edecek olan franıız ve aovyet krta
lan dün akpm 22.:0 da Toroa ebpre
sine bağlanan huıuıi va.,nlarla tehri
mize muvasalat etmitlerdir. 

Misafir kıtalar iıtaayonda garni
zon komutanı general Kemal Gökçe, 
Merkez komutanı, mensup olduklan 
sefaretler ataşcmiliterleri ve erkanı ta· 
rafından karıılanmıılar ve bandolan 
olduğu halde istaıyonda yer almıt bu
lunan ukerl kıtamızla selam reımi te
atisinden ıonra fransız kıtaaı ikamet -
lerine tahsis olunan ai~ bilgiler o
kuluna, sovyet kıtası zirut enstitüsü
ne gitmiılerdir. 

Macariıtan 'da milli matem 
Budapeıte, 20 a.a. - Macar ajansı 

teblif ediyor: 

Alman aakeri kııaaı 11ekli 
Dün saat 14.10 da husu.i bir trenle 

alman deniz ailih endaz aakeri krtaaı 
fdlrimise gelmittir. Alman kıusı gar
da cenecal Kemal Gökçe, protokol u-

um müdürü B. Şevket Fuat, merkez 
:omutanı Demir Ali, alman atqemili
teri ve alınan elçıiliği erkanı ve a&keri 
b" krt:amlZ tarafından kartdanımJtır. 
~~ ıilih endazlan komutanlar ö-

•. de bir geçit rftlDİ yapmıı ft kıta
n~rn 1rarııamda mevki almıttır. Buıı
:ıı sonra aJman krtası general Kemal 
Gökçe türk kıtuı da alman Jıataaı 
()11111~ tarafmdıan tef tit edilmiftir. 
~ ıumı bilahare mieafir edilecek
leri Gui terbiye enıtitürinc &itmit· 

Hayrullah Ulfün, Ömer TafCıoğlu, 
Mehmet Germirli. Tokat vilayetinden 
Rermi Tokçan, Tahir Gencağa. Bolu 
villyetinden: Retat Aker, Lütfi Gö
ren, Hilmi Tekmen. Aydın villyetin
den: Etem Menderes, Nafiz Karllbu
dak, Fuat Erçeli. Çankırı vilayetin
den: Münir İnandık, Rifat Olıun, Ha
mit Şehirlioğlu. Çorum vilayetinden: 
Pertev Kaleli, Bedd, Selman. Kırkla
reli vilayetinden: Avukat Tahir, Ha
fİm Peböz, gazeteci Ali Rı.a. Erzin
can viliyetinden: Hakkı Altınok, Mua 
tafa Altınok, Sami Bayındır. Antalya 
vilayetinden: Lütfi Gökçeoilu, Hay
dar Uçkun, Sabri Abay. Rize vilaye
tinden: Mucip Kemalyeri, Salih Ma
taracı, Ziya Tavil. Samtun vilayetin
den: Dr. Necmettin Divçöcioflu, Muı 

Baıvekil İmredi, Atatürk'ün cena
ze meraaiminin yapılacağı 21 teşrini
sani pazartesi gününün Macariatan'ın 
milU matem günü tel!kki edilerek bü
tün memlekette resmt binalara siyah 
bayraklar çekilmesini emretmittir. 
Harbiye nazın ve Budapeıte belediye 
reiei ~. •keri binalar ve belediye bi
naları için aynı karan almıtlar ve be
~iye reiai halılı:ı da ayrıca eiyah bay
rak çekmiye davet etmittir. 

Jerdir· 
[Gelen heyetlere dair resimler 8 in

ci sa7/aımzdadır.] 

yor •• niba.7« •:JJlamaz bir hale ge-
~. COMHURIYET'te Y ..... Nedi'nia 

E....t, bit&a ha mu&ZMm tepele- bafyazıamda diğer muıbaaıiıMia 
rİll üzıwinde İnıMn zeka. durmalı- fakral.rı gibi bu neviden bir meni
dır Ye dlU'd.mça l'Öz önüne yayılııp yedir ve fU .. tırl.rla bitmektedir: 
dötenen ufukı..- hududu yok gibi- "lıt.anbulhalu yahuz fUDUDla mü
dir. Faılmt diktrat edilince görülüyor teee111 olabilirler ki bU8Üft k...n&. 
lıııi tekmil geçmitle, gelecekle girifli- rindea aynj.an Atatüırk'ün fani JAhai
ii deY giİleflerinin bazraı büsbütün ~İr. O'nun hakiki Ye JD&DeYi f&h• 
barilcalide! "onlar bugün bizi en aiyeti wilden neM&e bütün -......ı. 
çok dütündürecek bir sima almakta- lularm kalplerinde ebediyet içiaa 
d1r. Mwla Lük ahlak ve l&.iaizm menkuttur, ve öyt.e de Uılac•klr. A
mefhumu... tatürk'ün her hayali eaa cazıibeli bir 

Atıatürk'iin dıı dÜ§lnanı yendik- tekilde bitip tükenmez bir lnaYet 
ten aonra kendisine ilk harp ilin et- hazneai halinde Yafl'Yac:ak •• baki· 
tıiii teY ne oldu? ta&NUpla ıreri ka· katten bin kere giize.I olan bu hayal 
fa detit mi? Zira anlaanııtı ki kör, latanbul'uelbette büyiiic yükeeldilde
wanlrk Ye riyakir zihniyet aaırlar- re 'Ve .... detlen ulattıracaktır .. _ 
d~ Türkiye'de bR: felaket loko- BiR NEHiR GlBl... 
motıfı olmuıtur. Ve mılletin üzerine 
kotan katar kat.r muaibeti ancak Ali Naci Karacan BUCON l'•ze. 
imıkaawz itikat,~ takarak teainde üç gün üç gecedir l.taabul 
bucak bue&k topraf111Uza aüriiıkle- halkınm Atatürk'ün aziz nitı öaün
mittir. den bir nehir ıribi akıtmı muazzam 

Garp memleketlerinde bir ada- ve aail bir levha ol...-ak canlandn
mm metafizik akide.ine oluna ol.un yor: 
medeni durumu birdir. Yani kendiai "Bu inaaıılar, diyor, O'nun eaerl. 
inanan adam da ol• inanmıyan da r.ine naaıl bağlı olduklarmı dünya71 
ol .. bu itikadi vaziyeti onun cihanı hayrete düıüren bir duyp ve fikir 
aran medeniyet ödevleriyle meıgw birliği jçinde ifac:le etıniı oldular. 
olmaama enıel tefkil etmez. Halb\aki Milletin bütün inan zerrelerine ka· 
bizde vaktiyle öyle miydi? Elektrik dar nüfuz eden bu birlik havuı o•. 
derdik; ka.rt11nıza ınedTeae çıkardı. nun bu vatana yepyeni bir eMri ol
Hukuki düıünürdük; üzerimi~e me- muttur. Mucizeyi qa.n böyle muaz• 
celle yıkılırdı. Böylece Anaclolu'nun zam bir hadiae .inaanlrk t.rihinde ne 
..f evlidı cehil ve taaaaup yüzünden görülmüıtür, ne de görülebilir.,. 
nice zaman kan.mı doktora ıöater- Hüaeyin Cahit Yalçın, "Yeni Sa
miye korlcmut, awfato içene günaha bah'ta Atatürk'e kartı minnettarlıiı
girecefini Nnnuttrl Mücrim ve ka- mızı ancak bu auretle ödiyebiliriaı 
ttl ta&Mup... itte Atatiirk'ün türk O'nwı idealine hizmeti., diyor. 
büny•inc:len bir ...-.tan •yarak ko- ORDUYA TAZiYE 
pardıtı felaket unaurlarmclan bqh- KURUN'un bapnakal..mde A ... 
caaıl.. Zira hep o unsurdu ki memle- Ua, büyük Baıbuğunu kaybeden or _ 
ketin ilerleyİf hamlelerinde etekleri- duya, Reiaicümhur lnönü tarafmc:lan 
ne aanlclı. Nice nice genç zabitimi- gönderilen taziyet meıktubmman 
zin, fedakar mün.,. Ntanizin canını 

bahaetmektedir. Muharrir diyor ki: 
aönclüren otuz biı- martlar, Şeyh Sait "Büyük Millet Mecl.i.ainde alkrtlarl& 
Yakaları ve M9IHlmell hadiaeleri ne-

karıılanan bu IÖzler, Atatürk'ün en 
reden seldi 7 büyük kahramanlrkla.nnı yaratrken 

Evet kara cehaletten baıka nere- en yakm bir silah arkad ... 1 olarak 
den 7. F eık.at 8'~:..ı.. C.-.f hakikati .. _._ -s ... ,.._ vw ~ yanlftda bulunmut oLaaı lamet lnönü-
buk -~. '" •~lf~ ki .-.; nün afzmclan çrktıfı için bilha .... -:a,..._...•• ,.akaeldıfiyle ımiteaa- mühim olmakla beraber aziz Şef'in 
ap ı~, ancak tul~ laadar ceride b.-aktıiı ideal arbdatlanmn 
keekin Ye parlak medenı fütuhat ola- naaıl aaraılmaz bir azim ve iman ile 
bilir. Nitek~ d~~a~ onlan temine mücehhez bulunduklarnu da gö.ter
batladı. Bıra:z. duıunünek an\anz. mektedir. Bu itibarla ebedi be.yata 
Demokrui, yeni harfler, f&Pka v. a. kantuı Büyük Şef'in ruhu bu IDUMWİ 
... Wblık .... 1

-'-- melhmııu- mü,.hecledea fiiph.iz tW ohıaılı· _ _...,...ali _..._.. .._._ tr." .................... , 
Atatürk Türld:ye'cle hem ~' 

hem içtimai aelimetin bqbca çareM, 
ka.ra zihniyetten toprafımızı kurtar
mak oldufunu en iyi an)qaaı inkı
laPÇldr. 

Diler ...-eı.,_. de baaW..., 
raaime ait hazin leYbalar" wıiılıar 
vardır. 

C. H. P. Kamutay O'nu ıuur ile 1evmek ve O'nmı e
Mrine yar olmak ... Benim bundan ilk 
aezdijim mbıa, kendİ9İDİD bütün in
kllaplara t.mel olam.k a_.. kurdu-
iu W pnaiuipe ydeıiret.tir. Onan i-
çin beterin en kunt fazilet umdeei di
yebilcliiimiz ahlak, ... .ı. ..,.a ıü· 
nah teraiiai gibi delil, inaanlıim en 
.. ilam dayanım nokta.aı olduiu ae
beple muhtenandir Ye laik mine el. 
mukadcle.tir. 

Anlatıyorlar; bir vakit milli bir 
yeni uma modeli düıünülmüı; ve 
muhtelif projeler hazırlanmıı. Bun -
J.ann iça..den artiatler kurt, ani.an, 
kartal, tahin filin gibi pek bellenil
miı unaurlardan yapma bir nevi hay· 
van bahç.ai 'riicude ıetirmifler ve 
hangiaini ~elim diye Ataya aonnut
lar. Batbui, bakmıı bakmlf; demiı 
lc.i ''yahu! dünyada inauı kafaaı du
rurken ba~a aenbol aranıT mı?,, 

Evet inaan kafası! Hele O'nunki 
gibi IÖnmez bir deha küreai oluna l 

Şimdiden aoara ela biae O'nun hür 
baımc:lan daha ıüzel hangi timsal 
clüfÜnÜl•lıir? 

Fazileti, büyÜklüjii ve kabraman
lıjı, eaıkilerin d-'iti cibi bubi ola
rak, yani ~İne hiç bir küçük hesap 
ve kodcu katın.dan MYebilmek .. lıte 
layik aıhliık mefbUDN. Ve itte Ata
türk ahlaka! 

F url Ahmet Aykaç 

Romanya yahudi 
aleyhtarhOına ka1Jı 

tedbirler ahyor 
Bükret. 19 a.a. - Havu ajansı bil

diriyor: Hükümet, her türlü tahrikita 
~i olmak için, Almanya'daki yahu
dı aleyhtarı hidi.elerle bunların bü
tün dünyadaki aki9leri hakkındaki ha
berlerin ne,rini y•ak etmi9tir. Bu 
Y&aaia itaat etmek istemiyen alman 
taraftarı ve yahudiler aleyhtarı Po
runca Vreme ıueteai fiddetli nnaüre 
tibi tutuldulundan lntipr etmemittir. 

Tamitvarda yahudi firmalarına ait 
iki odun deposu yaJulmıftır. 

grupunda 
( Baıı 1. inci say/ada) 

Bu acıklı vakanın hudueundan do
lay~ grup umumi heyeti de çok tee.
ıür duymuıtur. 

Bundan sonra kürsüye gelen Hari
ciye Vekilimiz mitem hAdis~inln ha
ber alındığı gilnden itibaren barid 
muhitlerde, uzak yakın bütün dost 
memleketlerde muhterem ölilmilze 
kartı iÖıterilen saygı ile dolu teee
ıilr ve taziyet tezahilratınm fevbli· 
de minnet hi11iyatiyle kartıJanacak 
mahiyette ve mikyasta olduğunu ve 
o zamandanberi devam eden tulyet 
ve gerek yeni Reiıicümhur intihabı 
dolayısiyle izhar edilen te-brik t~a • 
hürlerinin aynı •ekil ve mahiyette bu· 
lunduğunu izah etti. 

Parti grupu umuml heyeti bUylllı: 
duygu ve tahuıUsler içinde bu U& • 
hata karşı memnuniyetini bir kaç ha
tibin söz söylemesi ıuretiyle ifade eı· 
mit ve ruznamede batka bir madde 
olmadığından cel•eye nthayet Yeril· 
mittir. 

Kıral Karol Paris'te 
Brükıel, 19 a.a. - Romanya kıralı ve 

veliaht Mihail bugün öğleden aonra 
Brükıel'den hareket ctmi,lerdlr. Kı· 
ral, misafirleri ferdine bir öğle ziya
feti vermiftir. Romanya kıralı hare
ketinden evel Liyej yakınındaki ailih 
faıbrikalarını ziyaret etmiftir. 

Paril'ıe 

Parie, 19 a.a. - Romanya Kıralı Ka
rol ve Veliaht Mihail ua.t 12.20 de 
Brükıel'den buraya gelmiıtir. 

Kıral Karol ve veliahd Prenı Miha
il iıtaıyonda B. Georıea Bonnft ile 
cümhur baıkanı namına albay Mrceau 
ve birçok fahıiyetler tarafından kar
fılanmı9trr. Kıral ve oilu Büyük ote
l~. misafir olmutlardır. Puartesi gü
nune kadar orada misafir olacaklar
dır. Misafirler garda toplanan binler
ce halk taraf ın~n alkışlanmıtlardır. 



- .. -
8 ugün şapka on üç Y3'tndadrr. 

Bizi kurtaran, biu benliği· 

mizi öğreten, bizi okutan, krsaea 
türkü türk yapan; bundan on üçse
ne evci medeniyet aıeminin serpu· 
şunu da başımıza koymuştu. O'nun 
çok sevdiği milletine kavuşturduğu 
binbir nimetten biri de şapka idi. 

Bu suretle medeni insanların ICI'

puşunu almış oluyorduk. Kafamızın 
içini, ruhumuzu değiştirirken Ata
türk dışımızı da medeni aleme uy
durmuştu. 

Cüınhuriyetle yaşrt olan çocuklar 
kalpağı, fesi, sarığı tanımazlar bile
Çünkü O'nun medeni dünyasında 
doğup büyüdüler, çünkü O'nun 
cümhuriyet havasını teneffüs ede
rek yetiştiler. Bunlar için fes ve sa· 
rık, ancak gülünçtür. Sade onlar mı, 
fes ve sarık içinde yetişenler bile 
artık onu avrupalılar kadar gülünç 
bulmaktadırlar. Türk, ilk şapkayı, 
1925 de Kastamonu'da O'nun elin
den giydi. 

• • • 
Mil!! mücadelenin ilk günün

den beri O'nun etrafında 
halkalanan, O'nun izinde yürüyen 
milli mücadelede aktif bir rol oyna
yan Kastamonu, O'nun geleceğini 

duyunca bir bayram yerine dön
müştü. Küçük kasaba baştan aşağı 

donanmış , halk daha şafak sökme
den yollara dökülmüştü. 

Mücadele senelerinin daha ilk 
günlerinden itibaren, bütün maddi 
ve manevi varlığını O'na bağhyan 
her Anadolu şehri gibi Kastamonu; 
bütün yurtta sevilen Mustafa Ke
mal'i bağrına basmak için sevin~ 
göz yaşları döküyor, kaynaşıyordu. 

Çankırı yolunun methalinde, O· 
Jukbaşı denilen mahalde yetlisinden 
yetmişine kadar, bütün şehir O'nu 
bekliyordu. 

Kastamonu O'nu hiç görmeden ta
nıyordu. Geniş ve yüksek siyah kal
pağı, alev saçan gözleri O'nun en 
karaktuistik tarafı idi; o günlerde 
O bu şekliyle gönüllerde bir kurtu
luş sembolü halinde yaşıyordu. 

İntizar uzun sürmedi. 
- Geliyor!. 
Dediler. Bir kaynaşma oldu. Halk 

O'na yir an evel yüzünü gözünü 
sürmek, Q'nun aydınlığına bir an e
vci kavuşmak için yarı çılgın bir ha
le gelmişti. Bu: 

- Geliyor!.· 
Avazı, binlerce kişiyi bir kaç kere 

dalgalandırdıktan sonra nihayet 
geldi. 

O'nu ve arkadaşlarını büyük ve 
gri renkte bir benz otomobili taşı
yordu. 

Otomobilden indi. Gördüğü içten 
tezahürlere, ıevgi nümayişlerine, 
aynı samimiyetle mukabele etti. Kü
çükleri okşuyor, büyüklere iltifat 
ediyordu. 

O'nu ilk defa görmenin hayreti, 
hayranlığı ve dehşeti geçtikten son· 
ra, büyük kalabalık büyük yeniliğin 
farkma varabilmişti. 

Evet şapka giymişti. O'nun ve ar· 
kadaşlarının başında birer beyaz 
panama vardı .. O kara kalpağın ye· 
rini alan panama o kadar yakışmış
n ki O'na .. 

Mücadele ıenelerinin baş döndü
rücü hızına ve Mustafa Kcmal'in 
bütün hareketlerine ayak uydurma
amı bilen Kastamonu, O'nun şapka
amı beğendi ve imrendi. 

Osmanlıların geri şehir, müteaa
aıp ~ir, eski kafalı şehir olarak ta· 
nıdıklan Kastamonu. 0 anda, o sa
niyede O'nun şapkas;nz benim~di. 
Hel.e gençlik derhal şapkayı başına 
geçırmek için kıvranmıya başladı. 
Fakat yıl 1925, mevki Kastamonu .. 
Şehirde nümunelik tek şapka bul· 
manın imkanı yoktu .. Eğu ha.tıraııi 
aldanmıyonıa gün de cuma idi. Her 
yer kapalı idi. 

Fakat zaruret ve ihtiyaç her şeyi 
yaratıyor .. Derhal terzi dükkanları 
açıldı. ömründe şapka görmemiş 
terziler bile tariflere göre beyaz ke
tenden, pikeden şapka dikmiye 

• başladılar. İşte o keten, pike, hatta 
patiskadan dikilen iptidai şapkalar 
bugünkü fötrlerimizin, melonlarx
mızın ve silindirlerimizin ilk maya
eı idi. 

İki üç saat sonra, Kastamonu Bü
yük Kurtarıcı'sının kıyafetine gir
miş, şapkalanıvermişti. 

• • • 
Büyük bir şapkalı kalabalık, O'· 

nun ikametine tahsis edilen Oluk
başı'ndaki köşkün etrafında toplan
mış, O'na sonsuz sevgi ve sonsuz 
bağlılığını, içten gösterilerle anlatı
yordu. O'nun önündeki millet bay· 
ramı gece yarılarına kadar sürdü. O, 
birkaç kere köşkten indi, millet ka
labalığının içine karıştı. 

••* 
Ertesi gün bütün Kastamonu, 

türkocağı binasının önünde toplan
mıştı. Herkes O'nun nutkunu dinle
mek için sabırsızlanıyordu. 

Herkes biribirine fısıldıyordu: 
_ Mustafa Kemal Paşa nutuk 

ıöylüyecek .. 
Bütün millet onun ne kudretli 

uı.:u s 

' ATATÜRK'ÜN BİNLERCE ESERİNDEN BİRİ 

apka reformu 
Bütü.n Kastamonu, Onu l>ağrına basmak için sabırsızlanıyordu nihayet geleli 

Halk, hayreti ve hayranlıöı geçtikten sonra ilk şapkayı onun başında gördü. 

Ve bütün Kastamonu halkı hemen iki saat içinde derhal şapkalanıvermişti ! 

O, tarihi şapka nutkunu söyledi ve açıkça : 

"Bu serpuşun adına sapka denir! " dedi 

Büyük kurtarıcı, Kastamonu Halk Fırkasında tarihi 11apka nutkunu söylüyor 

Onun iıaretiyle 

bütün Türkiye 

bir sene sonraki 

kanunu ıapkayla 

Yazan : 

Sabahaddin Sönmez 

hatip olduğunu, icabında o iki ~u
dak arasından lav kadar yakıcı, nın
ni kadar okşayıcı ne büyük sözler 
çıktığını biliyordu. Halk O'nun a
te§li nutuklarını gazetelerde oku
muştu. Fakat o tunç sesi duymamış
tı. O, bütün inanını ve imanını bu 
iki dudak arasından dayandığı ye
gane kuvetc, millete söylemişti. 

Bütün Kastamonu onu dinlemek 
için ° zamanki halk fırkasının bah
çesini doldurmu~tu. Kalabalığın ön 
safını çarşaflı kadınlar teşkil edi
yordu. 

••• 
N ihay_et en büyük ~atip konuş

maga başladı. Bınlerce kişi 
nefes almadan dinliyordu. 

O, milyonları peşinden sürükli
yen bir talakat ve belagatle konu
şuyor, herkesi hayret ve dehşet i
çinde bırakıyordu. Artık bütün göz· 
ler onun mavi ışıklı bakışlarının te
siri altında kalmış, herkes onun sih

rine tutulmuştu. 

Ebedi Şef, şapkalı olarak geldiği Kastamonu' da kendini karşılıyanların elini sıkıyor 

Kıyafetsizliğimizin gülünç şek

linden şikayet ediyor ve kalabalık a
rasından misaller gösteriyordu. Eli
le kendini hayran dinliyen birisi
ni göstererek, işte diyordu, bir e
fendi ki başında fes ve sarık, sırtın
da caket, bacağında şalvar var ... İş
te bir başka efendi ki başında kal
pak sırtında yelek, ayağında potur 

var .. İşte bir başka efendi ki başında 
uzun bir mevlevi sikkesi, sırtında 
cübbe var .. 

Onun kalabalık arasından gelişi 
güzel gösterdiği bu tipler, bu kıya· 
fetsizlik nilmunelerii sıkılıyorlar, e

ziliyorlar, büzülüyorlar ve kendile· 
rine çevrilen binlerce bakrşın altın

da kalmaktansa kalabalığın içine ka
rışıp kaybolınayı tercih ediyorlardı. 

Hele acele tedarik ettikleri uy
durma şapkaları başına geçirenlerin 
mağrur bakıı!arı; sarıklı, fesli, kal • 

paklıları kütlenin arasında derhal 
tasfiye ediyordu. 

Tedarik ettiği bir sandalyanın üs
tüne çıkarak sırtındaki cübbe ve ba
şında mevlevl külahı ile kalabalık a
rasında bir kat daha sivrilen ve sil -

tunla§an mevlevi, onun alaycı ve ezi

ci hitaplariyle karşılaşır karşılaş

maz kül3.hını çıkarıp cübbesinin al

tına saklamaktan ve sandalya.sından 

inerek kalabalık arasında erimekten 

başka çare görememişti. 
O gün Kastamonu onu candan, 

yürekten alkışlıyor alkışlıyordu .. 

• • • 
8 

üyük Şef, aynı mevzu üze
rinde İnebolu halkiyle yap

tığı konuşmada medeniyet alemine 
giren türkün fikriyle, zihniyetiyle 
medcnl olduğunu isbat etmesi, bu 
medeniyeti dış kıyafetiyle de izhar 
etmesi icap ettiğini beli~ bir şekilde 

tebarüz ettirdikten sonra halkla has
bıhale başlamıştı. 

Halka soruyordu: 

- Bizim kıyafetimiz milli 
midir? 

O'nu sevgi ve saygı ile saran 
halk haykırıyordu: 

- Hayır, hayır, asli! .. 

O, gene halkın fikrini alıyordu: 

- Bizim kıyafetimiz mede
ni ve beynelmilel midir? 

Halk gene aynı heyecanla ce
vap veriyordu: 

- Hayır, hayır, asla! .. 
O milletinin bu şuurlu cevabı kar

şısında sözlerine şöyle devam edi • 
yordu: 

"- Size İftiriik ediyorum: 
Hayır, hayır .... tiibirimi mazur 
görünüz, altı kaval, üstü fİfane 
diye ifade oluna:bilecek bir kı-

20 - 11 • 1938 -
ya/et ne millidir, ve ne de bey
nelmileldir.,, 

O, milletinin fikrini ve reyini tek" 
rar §U sualle alıyordu: 
"- O halde kıyafetsiz bir 

millet, bu olur mu arkada§lar? 
Böyle tavıif olunmağa razı mı· 
aınız arkada§lar?,, 

Millet, tek ağız halinde şöyle 
haykırıyordu: 

- Hayır, hayır, katiycn ... 
O, fikrini şöyle izah ediyordu: 

"-Çok kıymetli bir cevheri 
çamurla: sıuayarak enzarı cile
me göıtermekte miina uar mı. 
dır? "Bu çamurun cevheri giz.· 
lidir; fakat anlamıyorsunuz!,, 
demek ayıptır. Ceuheri göste
rebilmek için çamuru atmak 
liizımdır, tabiidir.,, 

O, bu izahlardan sonra esas mak· 
sada geliyor ve diyor ki: 
"- Arkad<l!llar! Turan lrt

yaletini ihya ey/emeğe mahal 
yoktur. Medeni ve beynelmilel 
kıyafet bizim için, çok cevher
li milletimiz için liiyık bir la
ya/ettir, onu iktisap edeceğiz.. 
Ayakta iskarpin ve potin, ba
cakta pantalon, üıtte yelek, la
rauat, yakalık caket ue bittabi 
bunların mütemmimi olmak ü
zere başta siperi §emsli ur
puş ... ,, 

O'nun bariz vasıflarından birisi 
de cesareti idi, harpta ateşe atılır, 
her işte tehlikenin üstüne yürürdü. 
Mürtecilerin şapka kelimesinden 
tüylerinin diken diken olduğu. bu 
kelimeyi duyar duymaz iman taze
ledikleri bir devirde şapkanın adına 
''siperi şemsli serpuş'' diyorduk. 
Fakat O, şapkanın adını bu suretle 
gizliyemezdi. .. O, gözlerini, kendini 
saran kalab:ıhktaki softaların ve sa· 
rıkhların gözlerinin içine dikti ve 
kendine mahsus medeni ~saretiyle 
sözlerine şöyle devam etti: 

"- Bunu açık söylemek iı· 
terim. Bu ıerpu§Uıt ismine şap
ka denir .. Redingot gibi, bon· 
jur gibi, ımokin gibi, frak gi
bi ... ,, 

Bunları tunç sesiyle haykırdık -
tan sonra mütereddidlerin üzerine 

de şu ılözlerle yürümüştü: 

"- Bunda tereddüt eden
ler uardır. Onlara diyeyim ki 
çok gafilıini:ıı ve çok cahilsi
niz!.,, 

Mille~L saokavı O'nun elind-
J.Y&.., 11. 14a(\)<ıt'-'ı•dc. - .. ----,, 

yerek giymi§ti. Halbuki şapka kanıı
nu bir sene sonra çıkmıştı. O'nun 
sevgisi, telkini, inanı karşısında ka
nun zoruna lüzum kalmanuştı. Mil • 
Jet Japka kanununu şapkalı olarak 
sel;imlamıştı. 

Bugün O'nun maddi varlığının 

kayıbı karşısında millet halinde ağ· 
lıyoruz. Bu hıçkırıkların akisleri hu
dutlarimızı aşıyor ve Atatürk sever 
dünya milletlerinin iniltilerine ka· 
rışıyor. 

Ebediyete intikal etlerken benli
ğimizde ebedi Şef olarak yaşataca • 
ğımız Büyük Ata'ya hudutsuz sevgi 
ve hudutsuz minnettarlığın ifadesi 
olarak yolladığımız son selamı ve
ren §apka, bugün on üç yaşındadır. 

Sakarya'nın Gazisi 

doımanların galibi 

İzmir'ln fatihi öldü 
Barselona, 19 a.a. - Barselona'nm 

en ehemiyetli gazetesi olan Vanguar· 

dia, 11 ikincitcşrin tarihli nüshasınm 

birinci sayfasında Büyük türkün vefa
tı hakkındaki elemli haberi vermekte 
ve büyük ölünün bir fotogralisini neş· 
retmektedir. 

Vefat haberine dair olan telgrafna
meyi uzun bir makale takip etmekte -

dir. Bu makalede yeni Türkiye'nin u· 
ful eden Şef'inin yapıcı ve sulhcu eseri 
çok büyük bir hayranlığı ifade etlen 
tabirlerle sena edilmiştir. 

İşte bu makalenin fıkralarından bi

ri: 

61İnkısama uğranuş, tezlil edilmiş, 

ihtizar haline getirilmiş olan Türkiye
yi kuvetli, ileri ve mütecanis bir millet 

haline getiren adam ölmüştür. Sakar • 
ya'nın gazisi, müstevlilerin galibi ve 

İzmir'in fatihi, tarihte en ziyade hay • 
ranlığa 13.yık nümunelerden biri ola

rak kendini gösterecektir. Müşarün -

ileyh, nefsinde askeri deha ile devlet 
adamı ve filosof dehasını cemetmiş 

idi." 
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Ebedi Şef Ankara'ya 
böyle gider gelirdi ... 

lran gazeteleri 
• • 

malemımıze 

ı1t1rik ediyor 
Tahran 19 a· a. - Pars aJansı bil· 

. . ' .. :k'ün ölümü karşzsında 
dırıyor• Atatur ld 
bütün iran milletinin duymakta o u· 

. . man olan gaze· - k d hlssıne terce 
gu e er .. azmaktadır: 
teler, bilhassa şoyle Y . . 

1 Atatürk'i.in zzyaı Türkiye ı~~n ~ • 
duğu kadar İran için de pek buy • 

tür. · ti re ve mül· 
Yüksek askeri mezıye e 

· b' ukufa sa • 
kt işler hakkında derın : v bir tehli • 
hip olan bu dahi, pek ya ın mleketini 
keye maruz kalmış olan m~ r İran 
o tehlikeli anda kurtarmış I ~empatl 
Türkiye hakkında her zaman 
hisleri ile mütehassis olmuştu~ · olan 

Atatürk'ün aynı azme sa.?1~tilaf • 
hUkilmdarımzzla beraber eskı . 

'h ·1Aflar yenne ları halletmiş ve bu ı tı a 
komşu ve kar det ilci m~llet. arasın~a l~ 
bedi bir dostluk ve derın bır kard § 

kalın olmuştur. . 
d '"'bat paktz, yaılnzz bu paktı ım· 

Saa. a 
1 

n dört devletin değil, aynı 
za etmış o a 1-;lel sulhun da ınenfa
zamanda beyne.ıuµ 

tine ha.dirndir.. dakikada kardeş 
İran milletı, bu ld g~ u mateme 

. . duçar o u 
\re dost mılletın Bugiln İran 
iştirak etmekte ~aklı~_r. teselli veren 
nıilletinin kederlı kal ın~ tlere sahip 

.... k mezıye 
yegane şey, buyu b olan İs · 
\re türk milletinin mergu u · tı"\1ap e· 

· · .. hur ın nıet İnönü'nün Reısıcurn k yeni 
. . F la olara 

dılmış olmasıdır. az "le dai • 
. · · '"ınhur ı 

reisicümhur, eskı r:ısıcu ulunınuş ve 
nıa mesai arkadaşlıgında ~~ ahalar
siyasi faaliyetlerinde ve dıg~r s rette 

.. ssır su 
daki icraatında O'na m~e d büyük ö· 
Yardrm etmiştir. Bu dakıka ~ di or 
lünün şerefli hatırasrnr tebcıl e i aly 

. · ··k.sek idares • ve Onun halefımn yu . 
tında Türlciye'rtln daima. terakkı y~ : 
lunda ilerliyeceğini ve ikı kardeş Jilde· 
let olan Türkiye ile İran arasındab la· 
· · d kuvet u rın dostluğun daha zıya e 
eağınx i}mit ediyoruz. 

. 

İstanbul halkı 
1 

geceyı sarayın 

kapısında ge~irdi 
.1 b"l" kı" dün bütün İstanbul 

Denı e ı ır 
hah karanlığından itibaren gece ya· 

sa dan sonraya kadar Dolmabahçede 
rısın , a 
idi Beşiktaş'tan, Maçka dan, Ayasp • 

'd. Karaköy'den, Dolmabahçeye 
şa an, b'l t am· 

'den yollar, insan, oto~o ı .... r 
gı araba mah•eriyle örtü.lmuştü. vay, T • • 

Dolma.bahçe meydanına gelınce ... ın
sanhğın kuruluş tarihinden. bugu~e 

k d du"nyanın hiç bir yerınde, hıç 
a ar, "f b' k 1 ba bir meydan bu derece kesı ır a a • 

lığa ,ahit olmamzştzr. 
Ta Karaköy'den Beşikt~ş'a ~a~ar u-
an bu hareket ve ses kutlesının ge-

zan b'' b"tiln 
cenin derin karanlığı içinde. us u 
artan, sonsuzlaşan velvel~sı'. anlatı!· 
ması pek güç bir heybet ıktısap ed.· 

yO'tdU. 
Kalabalrk geceleyin daha arttz. Dol· 

maba.hçe earayınm bahçesine dalga 
dalga yığılan iıtanbullulan o aahanm 
kucaklamasına ihtimal yoktu 1 

Nitekim öyle de oldu. Müteaddit 
faıulalarla Saray kapılarının kapanma· 
sı zarureti ile karşılaşıldı. Sonsuz, uç
suz bucaksız: bir göz yaşı u~m~ı .~a-
1' nde caddeye, Camfı köşkun onu?e 
;ökülen halk, değil yürüye~ek, dagı· 
lacak bir saha, tek adım atabılecek bır 
yer bile bulamıyordu. 

Dün gece yarısına kadar Dolmabah· 
' akın eden vatandaşlarm sayısı~ı 

çe ~~bilmek için, mübalegasız bır 
anl . 1 300 000 demek lazımdır l Bu 
t hmın e, · · t a .. ün :Milli kahramanz zıyare 
tehacı:m .. güne münhasır olması yU· 
etmenın, uç ldi ~ini sanmayın l 
ı:Unden vukua ge g •. 

ayı nın kapılan degıl 3 
""Killet gar ' ' ı b ıu f .. ç ay arık bırakı sa u .. .. ha ta, u • ::s "mkA 

gun, uçA kafilenin son bulması ı an· 
mahşerı . izde duyduğumuz acı bu 
szzdır. !çım . 
~.?.dar derindır. Sabih ALAÇAM 

~;~~~~~ Muvallakiyetimizin sırrı : 
Millet ile Başkan arasında 

tam bir bağhhktır ! 
o 

U niversul gazetesi "Ananeleri deviren, TUrki
kiye cümhuriyetini kuran ve zamanmnzm en 

büyük icraatçıaı Kemal Atatürk öldü" başlığı altın
da neşrettiği bir yazıda ezcümle şöyle denilmekte

dir: 

"T~rkiye Cümhuriyetinin başkanı ve büyük bir 
icraatçı olan Kemal Atatürk - zamanımızdaki şah· 

siyetlerin belki en büyüğüdür. Zira Onun yaratıcılı
ğı hakikaten bir harikadır - gözlerini ebediyen ha
yata kapadı. 

12. lkinciteırin 1938 tarihli Romen ba
•ını, Türkiye reincümhuru Atatürk'ün 
ve/atı dolayı•iyle genç Türkiye cümhu
riyetinin duçar olduğu büyük mateme •a· 
mİ'!li olarak ittiriik etmektedir. 

Türkiye Cümhuriyeti Büyük Atatürk'ün eserle
rinden madud olan siyasi, iktısadi mali sahalarda 
tahakkuk ettirdiği derin değişikliklerin manası bu 

Gazeteler, Atatürk'ün memleketine ve 
dünya •ulhuna yaptığı büyük ve in•ani 
hizmetler ile biyograli..ine mütedair olan 
yazıları birinci uıylalarında iri harlli bQf
lıklar altında neırettikleri gibi büyük ölü
nün ıah.t imzcuını ltJ.fıyan lotoğrallarla da 
iıbu •aylalarını tezyin etmiılerdir. 1 

biricik kelimede tamamiyle mün
demiçtir. 

B~ardnn büyük eser 
Derin ve ihtilalkarane olan eser, 

sükunetle, milletin yardımı ile, feh
mu idrakle, kanaat ve azimle ba
şarılmıştır. Ve Atatürk, zamanımı
zın en büyük icraatçuu idi, demek
ten maksadımız, müşarünileyhin, 
kendisinden evcl gelenlerin vaziye
ti muhafaza etmek üzere kasten 
medeniyet nurlarından mahrum e
derek karanhkta bıraktıkları top
raklarda ekmesini ve semerelerini 
toplamasını bildiği i!iindir. 

O, Atatürk, şahsi azmiyle, basiret
li görüşleriyle, tükenmez enerji ve 
dirayetle - memleketinin ordularım 
zafere ulaştzrmağa muvaffak olduk
tan sonra ki bu, bütünlüğü ve istik
lali temin etmiştir - vatanını ve 
milletini sevkettiği terakki yolun -
dan, yenilmesi güç zann.edilen ve ıs
tirap verici bir mahiyet kesıbetmi • 
ye başhyan ve hiç bir kimse tara -
fından dokunulmıya cesaret edile • 
ıniyen mazinin bilfunum maniaları
nx kaldzrdı. Atatürk, maziye ait bü
tün mabudları parçalıyarak, cehale
tin, kaderin ve te&eyyübün kara tU -
lünü yırtarak memleketin içerisine 
be~riyet terakkisinin ı§ıklannı sok
tu u kudsi ışıkların aydınlığı 
altında kültüre, ideale ve çalışmrya 
susamıt bir gençliğe müstenit yeni 
bir memleket yarattı: Bugünkü Tür
kiye cumuriyeti. Fakat, ifbu derin 
ihtilal ve şümullü 'yapıcılık, takvi -
yeye, müdafaaya ve hariçt-e dostlar 
temin etmiye ihtiyacı vardı. 

Romanya'nın 8adık müttef iki 
Gaz:i, amme işlerine aid biltlmum 

faaliyeti, phlen nezaret ve adım a • 
dun takip ederek takviye etti. Ve 
orduya V'e onun silahlanmasına kar
fI gösterdiği kayguda milletin_e ku· 
vetli bir müdafaa vasıtası temın et· 
ti. Onun diplomatik sahada göster
diği kabiliyette, memleketine bir 
çok dostluklar temin etmekle bera • 
ber onun maddi ve manevi mevcu • 
diyetini de yükseltti. 
Romanya'nın sadık bir müttefiki 

olan Atatürk, Türkiye cumhuriyeti 
için, bu dakikada ağır teessürler ge· 
çirmekte olan türk milletine, izhar 
ettiği nüvazişkarane sevgile~i g~n?e
ren Romanya efkarı umumıyeaının 
samimi dostluk hislerini kazandı." 

Başkan Atatürk 
Romania gazetesi (12.11.1938) 

"Başkan Atatürk" ba§lığı altında 
neşrettiği bir yazıda ezcümle şöyle 
diyor: 

"Türkiye cumhuriyetini teais e • 
den modern türk devletini kuran 
Ke~al Atatürk, artık mevcut değil· 
dir. Elindeki kıhnciyle vatanına ye
ni hedefler gösteren asker, bütün 
bir milletin göz yaşları arasında ya
tağında ölüyor. Henüz daha Muata
fa Kemal paşa adını taııdzğı zaman· 
larda: "Öyle bir memleket kurmak 
istiyorum ki orada, aiyasetle pek az 
iştigal edilsin ve daima çahşılun" 
demişti. 

Bu mucizeyi yapmıya muvaffak 
oldu. Ve bir kalemde, şarkın küflen
miş bütün ananelerini silip süpür -
dü. Bu yolda yürümeye azmeden A
tatürk. tükenmez enerjisı ile dur • 
madan ve yoluna dikilen maniaları 
devirerek Türkiye'yi yeniden kur· 
du. 

Tam ve kamil bir insan 
Lltin harflerini kabul eden, ta

addüdü zevcatt voe kadınların peçe
lerini kaldıran, modern ve ameli 
mektepler açan Kemal AtatUrk, ev
latlarının iyiliği için çahtan hakiki 
bir baba şefkatiyle, fakat ciddiyet • 
le, türkün tarihini bir kaç sene içe
risinde : ncak asırlara sığabilecek 
derecede ileriye götürdü. Onun en 
büyük ve radikal inkılapları, hiç bir 
şüpheye, pazarlığa, hatta tenkide 
maruz kalmakszzın sarahatle ve sü-

" Romanya Onun 
haflrası önünde 

kederli bir saygı 

ile eğilmektedir ,, 
ratle yapıldı. Türk milleti de, onun 
tekmil ıslaha tını bütün mevcudiye -
tiyle ve memnuniyetle kabul etti. 

Günün bütün büyük adamları ara
smda Kemal Atatürk'ün müstesna 
bir mevkii vardır. İnsanlar arasın • 
da yaşzyan fakat beterin fevkinde 
olan Kemal Atatürk, milletinin ru
hundan kapan faziletleri ile tam ve 
kfunil bir zattı. 

Balkan antantının 
başlıca amili 

O'nunla konuşmak şerefini ka -
zanmış olan ecnebiler, bilhassa ga. 
zetedler, sadeliğini, mükalemelc -
rindeki şefafhğı, yeni, modern ve 
pratik olan her feye karşz gösterdi
ği alakayı, vekayii cariye ile muasıt 
siyasi şa,hsiyetler hakkındaki tam 
bilgisini ~ milleti için beslediği 
hudutsuz ıevgiyi saatlerce anlata -
bilirler. 
Raımanya'nın aadrlc ve samimt bir 

dostu ol'an Kemal Atatürk, Balkan 
antantının tek ba§ına mütetebbisi 
değilse bile her halde ipbu teşek?kü
lün en başlı amillerinden biddir. 

Balkan antantznm tesisinden bu -
güne kadar, bu teşekkülde iza olan 
devletler arasında ve bilhassa Tür • 
kiye ile Romanya beynindeki teşri· 
ki mesai, cenubu f<irki Avrupa'da 
beynelmilel sulh noktai nazarından 
en kuvetli bir amil olmuştur. 

Kemal Atatürk'ün mukaddes ha
tıralarını hürmet ve tazim hisleri i
le sakhyacak olan romen milleti, 
dost ve müttefik türk milletinin bu
günkü büyük ve derin kederine bü
tün mevcudiyetle iştirak etmekte -
dir." 

Yeni Türkiye'nin banisi 
'rimpuı gazeteı;ı "'t enı ·ı ürkiye'

nin banisi öldü. Ölüm haberi, Tür
kiye'yi derin bir matem içerisinde 
bıraktı, Avrupa payıtahtlarında de
: in bir teessür uyandzrdı, Atatürk'· 
ün icraatı, Gazi'nin huzurunda, Ro
manya'dan gelen misafirlerin ge -
çirdikleri bir gecenin unutulmaz 
hatırası" başlığz altında· neşrettiği 
bir yazıda ezcümle şöyle denilmek
tedir: 

"Ankara'da bir gece geniş omuz -
lar üzerinde duran azimkar bir ba
şa, insanın derununa nüfuz eden iki 
göze malik olan Atatürk, askerlik 
hayatını, yalnız başına menfada bu
lundukları sırada millet hakkında 
düşündüklerini, insaniyetin şahit ol
duğu en büyük ihtilali yapmıya ken
disini aevkeden amilleri anlatıyor • 
du. 

;1"evkalbeşer işleri başaran zatın 

huzurlarında saatler, hissedilmeden 
geçiyordu. 'Guya canlanan bir tunç, 
tarihin perdesini yırtarak insanlar 
arasına dahil olmuştu. Bayan ve 
bay Viktor Antonesku'nun Ankara'
yı izyareti münasebetiyle Atatürk'
ün etrafında kendilerini dinlemek 
üzere toplananlar pek çok idi. 

Atatiirk' le beraber 
Gazi'nin masasma davet edilen i

ki romen gazetecisi, bir taraftan mü
şarünileyhin sözlerini diğer taraf -
tan da lokantanın salonunda mevcut 
olan haLkın, tUrk milletinin kahra • 
mamnın gözleri ile emerek duyduk· 
ları heyecanı kaydetmek fırsatını 
elde edebiliyorlardı. 

Atatürk şöyle diyordu: "Yapılan 

işler ,milletim için duyduğum hu
dutsuz sevgiden doğmugtur. Mille • 
timi, dünyanın medeni milletleri 
mertebegine çıkarmayı arzu ettim. 
Onun arzularını, gördüm, tanzdım 
ve meydana getirdim. Muvaffakiye
timizin sırrı şudur: "Millet ile baş
kan arasında t:am bir bağlılık. Hiç 
bir zaman mükafat ve minnettarlık 
beıklemedim. Belki, çiçeklerden hiç 
bir şey boklemiyerek onları büyük 
bir aşk vc zevkle yetiştiren bir bah
çıvan gibi, ben de, milletime kuvct
li ve mesut bir hayat vererek onun 
çiçeklendiğini görmek istedim." 
Karşımızda, büyük harpte kuvetli 

müttefiklere karşı harbeden ve mağ
lup ve perişan bir vaziyete düşen 
vatanmz, hiç bir taraftan yardrm 
görmeksizin zaferlere ulaştıran bir 
asker duruyordu. 

Vç bü.yü>i ~rih merhalesi 
Mazinin çürüyen ve zarar veren 

bütün ananelerini yıkan siyasi şah
siyet konuguyo~·du. Aayai bir dev -
lettıen Avrupai esaalar üzerine bina 
edilmig bir devlet kuruyordu. Yeni 
hayatm bütün safhalarrnx yaratan 
yiiıktlek fahsiyet alkıflanıyordu: 

Türic ailesine inkılaplar yaparak 
türk kadınınt yeni hayata ve serbes
tiye kavu~turmuştu. Dahili ve hari
ci olmak üzere türk milleti ile Av
rupa milleti i}.e Avrupa milletleri a
ra.11ndaki bütün ~iaları yıknırftı. 
Fes ile baflayıp litin harfleri ile bi
tirmifti. Me,(im uykusundan uyan
dırdığı türk milletini, asırlarca ih • 
mal edilen mesafeyi bir kaç .sene i
çeriıinde kat etmek üzere faaliyetıe 
davet etmişti. 

Asker, Mustafa Kemal, milli türk 
devletini kuran, Gazi, hayatın inkı
lapcıu, Atatürk bu isimler, gözü -
müzün önünde cereyan eden tari -
hin üç büyilk merhalesidir. 

Şarktaki dostlar 
Yine 'fimpul gazetesi "Şarktaki 

dostlar" başlığı altında neşrettiği 
bir yazıda ezcümle şöyle denilmek· 
tedir: 

"Büyük Şef'lerinin ve rehberleri
nin vefatı dolayısiyle türk milleti
nin duyduğu kedere bütün kalbi . 
mizle iştirak ederiz. Bir milleti, u
çurumun kenannda sarsılmaz az • 
miyle kurtaran, kuvetlendiren, yük
selten zimamdarlar meyanında Ata
türk, en birincileridir. 
Mağlubiyetin ferdasında, O'nun 

hareket karan kati idi. Şarkın en 
büyük ihtilalini yaptı. Mustafa Ke
mal paşa, millet namına, ananeler 
yıktı. O'nun ilk ihtilal hareketi, 21 
ikinci kanun 1921 de neşrettiği bir 
beyanname ile ve İstanbul hüküme
tine ademi itaatle başlar. Bu beyan
namede, Bastil'in zaptı esnasında 
söylenen sözler duyulmaktadır: A
si general, "Hakimiyet, Büyük Mil
let Meclisinin temsil ettiği mille -
tindir." Diyordu. Hüriyet için hay
kıran bu ses, türk diktatörlüğünün 
esasıdır. Zira diktatörlük, tabii su
rette kurtarıcının kuvetli şahsiyetin
den ve onun dimağından çıkmakta 
idi. Türk milletinin ilk evela uyan
ması ve kendisini batıran eski ve ba
tıl ananelerden, hurafelerden tecer
rüt etmesi lazzmdı. 

Tiirkiye'yi dirilten adam 
Paytahtın, Boğaziçi sahillerinci'en 

Anadolu'ya nakli, hilafetin Jağvi, 
fesin menedilmesi, arap harfleri ye
rine latin harflerinin kabulü, bir 
çoklarınca maziye karşı bir günah 
gibi telakki ediliyordu. Fakat, it · 
tatürk'ün maksadı başka idi. Ata -
türk, bütün azmiyle ve bütUn otori
tesiyle vatanın hUriyetini istiyor -
du. Onun içindir ki, evela mazi ile 
alakasını kesti. Ancak tairlere mev
zu edebilecek minarelerin, muzlim 
gölgelerinden milleti kurtararak 
gözlerini açtı ve onu, hayata ve işe 
attı. Atatürk; büyük devletlerin iıı
tablarını üzerinde tophyan "Hasta 

karşılama 
Her yaz aonu beklerdik. Bazan 

gecikirdi "Bu hafta gelecekmi.f!,. 
Ha.her kulaktan kulağa fısılıdanırdı: 
"Bu hafta gelecekmi§I,, Sonra, hafta 
keJim~inin yerini muayyen günler 
a.lırdı; ucum.artesi geleceıkıniı", ''pa.· 
zarte.N gelecekmi.f 1" Nihayet Anaao
lu ejanaı doğnı haber! verirdi: "~ 
.ae.t -·de, yan.l.a.rında mutat zevat ol
duğu halde, huauai trenlerine bine
rek Ankara ya hareket etmiılenlir .,. 
Ankara derhal bayraklarla aiWenir
di: "Bugün geliyonnU§l,, Çoluk ve 
çocuk, kadm ve erkek binlen:e kiti 
Ankara garı civarına, caddelere dö
külürdü. Treniın denilen saatte 
geldiği nadirdi. Gene kulaktan kula
ğa bir haber dolaıırdı: ''Uyuduğu i.
çin tren Pola.tlı'ıda üç saat kalDUf·•• 

- Ben Ankara'nın gecelerini bek
lerim; aözünü ıwud hatırlamam.alı l 

Muhitin gürültüleri durduktan 
herke& istiraha.te çekildikten aonra 
O'nun dimağı mütemadiyen işlerdi. 
Diyemez miyiz ki bütün bir günün 
hidiııeleri gece sükutunda aüzüle &Ü

züle O'na ha.rikulade fikirlerini il· 
ham ederdi? 

Atatürk, uzun bir gezintiden veya 
birkaç i..tirahat ayından aonra Anka
ra'ya daima birçok yeni fikirler ve 
y«ıi kararla:-la dönerdi. lsta.sy~ 
O'nu karıılamrya kotan hükümet _.... 
kiniyle dolardı. Trenin ağır ağır İ6-
taayona giritiyle çehrelerde duyulan 
muhabbetin akisleri parlar, herke• 
üstünü ba~mı düzeltir, O'nun huzu
runa tertemiz çıkmak isterdi. 

llkönce altın başı ve çelik parıltrlı 
mavi gözleri, kendisine çevrilmiş ~ 
lan binlerce gözün üzerinde aabıt 
kaldığı noktalar olurdu. Daima gü
ler yüzle vagondan iner, ihtir~ 
vazı almış olan karşılayıcılarm bı
rer birer ellerini sıkar ve elinde f&P
kası o ,..nk sevdiği askerini teftiş İ· 

' ,.._. l . 
çin yürürdü. Halkla dolmuş ~. a~ ~~ 
ta..syon meydanı, O kapıdan gorunur 
görünmez, a.lkıştan inlcnli. 

Neteli günleri böyle anmak bugün 
niçin yeri.İz olsun? O'nun her hal ve: 
tavrı zihinlerimize nakto\malıdır ki 
bizden aonrakilere ebedi Şef'iın her 
jeatini teker teker nakledebilelim; 
O'nun tarihine elimizdeki malzeme
yi - karınca kararınca - verelim. 

A.tatürk'ü, bugün de kar~ılayaca· 
ğız. Bu ıı.on kartılama, bütün Tür~
ye'de bir tek insanın h~~ali~d~ bır 
an için bile geç.mit olabılır mıydı? 

Hayatm ezeli kanunu. 

Onu bu " türle bayraimm kuca
iında gör= olanlar; yüreklerinizi 
zorlayınız. Duyduğunuz dinmez acı
yı içinize hapsedip O'nu güler yüzle 
vagonundan in.eliği haliyle gözlerin.iz 
önüne getiriniz. Tahayyül ediniz ki 
altın &açlan ve çelik parıltılı bakı§la
riyle karımızdadır. - N. Baydar 

B. Me.taksas lnönü'ne 

Yunan K1rahnın 

tôziyelerİi1İ sunacak 
Atina, 19 a.a. - Atina ajansı bil• 

diriyor: Gazeteler, Ankara ve İstan • 
bura göndermiş oldukları hususi mu• 
habirlerinin yazılarını neşretmekte 
berdevamdırlar. 

Büyük Şefinin zıyaı münasebetiy
le dost ve müttefik milletin matemine 
iştirak etmek üzere yunan Başvekili
nin Ankara'ya müteveccihen yola çzk
masından bahseden gazeteler, B. Me • 
taksas'ın Türkiye'nin yeni reisicümhu
runa Sa Majeste yunan kıralının ve 
yunan hükümetinin taziyetlerini ib • 
lağ edeceğini yazmaktadırlar. Elenle -
rin teessürlerinin bu resmi ifadesirıde 
en küçük elen vatandaşmdan en bü • 
yük elen vatandaşına kadar bütün e • 
len milletinin samimi hislerinin teza
hürünün de mündemiç bulunduğunu 

söylemiye lüzum var mıdır? Filhakika 
yunan milleti, türk • yunan ittifakına 
filen iştirak etmektedir ve Ege den~i
nin iki sahilinde yaşamakta olan iki 
milletin ebediyen dost, müttefik bir 
medeniyet sahasında mesai arkadaşı o
larak yaşıyabileceklerine inanmıştır. 

Messager d'Athenes gazetesi, Ata
türk'ün tesis etmiş olduğu devletin 
dahili siyasetinde ilham almıs olduğu 
prensipleri hulasa eden ve August von 
Kral tarafından kaleme alınmış olan 
kitaptan aldığı parçaları neşretmekte 
berdevamdır. 

adama" sağlık verdi. Memleketi • 
miı, bUyük bir dost kaybetti. Mille
timiz, müşarünileyhın karşısında 
kederli bir saygı ile eğilmektedir. 
Fakat, memleketimiz, Türkiye'ye 
karşz beslediği derin dostluğu mu. 
hafaza edecektir. Bu cihet, lıizi A . 
tatilrk'ün şanlı hatırasına daha zi -
yade bağlamaktadır." 
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lzmir gen(liği Atatürk heykelinde and i(ti 

latirap içinde kıvranan lzmir gençliği Atatürk heykeli dibinde 

ı 

. " .... 

Ata'nın heykeline lzmir gençliği minnet ve §Ükran çe lenği koyuyor. 

İzmir gençliği Atatürk 
heykeli önünde and içti 

Tören çok hazin ve heyecanlı ·oldu, 

bütün İzmir göz yaşı döktü 
fz~r, (Hususi) _ Ebedi Şefin 

heykelı etrafında toplanan b" 1 • • 1. b .... k b" on ın erce 
LZmır ı, uyu ır heyecan i . d .. 1 d çın e ve 
gozyaş an arasın a Ona candan b _1 • lığını bütün cihana bir kere daha :g 

1
_ 

1-d T "" d .. 1 ay tnı: t. oren e soy enen nutukla • 
k •. 1 O r, o 

unan şıır er. nun eserlerini sayı yor, 

Onun kalplerde ebedi olarak yaşıyaca
ğını tekrarlıyor ve milletin Ona olan 
sonsuz sevgisini canlandırıyordu. Tö -
rende gençlik Onun eserini koruyaca
ğına andiçti. Heykele minnet ve şük • 
ran çelenkleri kondu ve törene göz · 
yaşları arasında nihayet verildi. 

ıııı ı ııııııııııııı ıııııı 

Bir genç kız, bütün hemşirelerinin yasını anlatıyor 

Genç bir talebe onulmaz acısını haylu.rı.J,ot 

Gençlik tezahüründe merasim btı§lamadan e()el heykel dibinde 

Bütün yurdu aydınlatan 

Atatürk mes olesi Gençlik göz ycqları içinde hıçkırıyor Bir başka genç kız, O kalbimizde yaşıyor diye haykırıyor 
..;> 

İnönü'nün elinde 
Yazan: Rı~a Atilci Yeni Mersin ga.zete$inden 

Milletçe çok acı çektiğimiz bugün- ı ve tanıdı. 
!erde bizim için tek teselli noktası Mill1 ihtilalin ilk gününden Lo
Atatürk'ten boş kalan Cümhurreisli- zan'a, Lozan'dan Hatay'a kadar bütün 
ğine Onun en yakın arkadaşr, yardım- zaferler ~İnönü k~rarna~\Inın alın tc
cısı büyük devlet adamı İsmet İnö- riyle yugrulmu~ ıktı_sadıyatı, kültürü, 
nü'nün seçilmiş olmasıdır. sanayii, imarı .ınşa~ıyle profili deği-

Türk milleti büyük harptenberi şen. memleket ışlerınde Onun kudret
han i badireye girdi ve hangi fela- 1i eli yaratıcı bir rol_ oy~amıştır. 
kett~n kurtuldu ise İsmet İnönü'nü Kadirşinas türk mılletı Onu yalnız 
daima kendisinden beklenileni fazla- her hangi bir devlet adamı olarak ~e
siyle veren bir kudret olarak gördü ğil, bizzat devlet adamı olarak, Tur-

kiye Cümhuriyetinin nizamr, refahı, 

feyizli inkilap manzumesinin başı o
larak tanımaktadır. 

Bu itibarla Meclis İnönü'nü dev-
letin en büyük makamına getirirken 
Onun tarihe mal olan yüksek iradesi

ni, fazilet ve temkinini, yüksek va

tanperverliğini Cümhuriyet için en 
sağlam bir mesnet ve garanti diye ka
bul etmiştir. İntihabın cereyan şekli 
ise siyasi rüştümüzü bütün dünyaya 
isbat edecek kuvetli bir delildir. Asi
lane bir sük{).n ve vekar içinde Millet 
Vekilleri çetin imtihandan muvaffak 
çıkmışlar, rejimi aynı kudret ve sa
dakatle ileri götürecek ve türk mil-

!etini salahiyetle temsil edecek şahsi
yeti bulmuşlardır. 

Millet Vekillerinin gösterdiği isa
beti ve lnönü'nün kalplerde bıraktığı 
hürmet hissini anlamak için intiha
bın neticesi duyulduğu zaman bütün 
milletin ne ateşli bir samimiyet ve ne 
coşkun bir tezahürle sevindiğini gör
mek kifayet eder. 

Bu memleketin muhtaç olduğu is

ikrarı, sükunu ve çalışmayı tam bir 
muvaffakiyetle temin edecek olan re
jimin başında Cümhurreisi olarak yer 
alacak yegane devlet adamı İnönü idi. 
Millet bu arzusunu yerine getirilmiş 
görmekle tam bir huzur ve istikrar 
hissetmektedir. 

Çünkü O; Atatürk'ün en yakın ar
kadaşıdır. Rejimin ruhu içinde çal
kanmış bir devlet adamıdır. Dev a
dımlariyle ilerliyen inkilabın ruhunu 
ruhunda toplamıştır. Yapılacak ham
leleri tam muvaffakiyetle semerelen
dirmek için sonsuz tevazula şahsi fe
dakarlıkları kabul etmek lazım geldi
ğini bilenlerin başında da İsmet İnö
nü vardır. Bütün memleket halkının 
yüreklerini dağlıyan derin matem 
içinde yeni Cümhurreisimiz çok ku-
vetli ve kıymetli şahsiyeti uyandırdı
ğı büyük itimatla türk ufuklarına A

tatürk'ün tuttuğu ebedi meşaleyi ele 
almıştır. Aynı kuvetle ufuklarımızı 

aydmlamaktadır. 

Denildiği gibi "fertler ne kadar f,_ 
ni olursa olsun idealler bakidir" b\j' 
gün gözü yaşlı 17 milyonluk muaı· 
zam türk kütlesinin tek ideali ise sıı 

yın Cümhurreisimizin intihabı müte' 
akip Meclis kürsüsünde korumağ' 
andiçtiği cümhuriyetin mukaddcı 
prensiplerinden başka bir şey değil' 
dir. 

Atatürk'e inandığımız kadar lo1İ' 
nü'ne de inanıyor sevgi ve saygıY~ 
dayanan otoritesiyle inkilap çarkırı~ 
muvaf fakiyetle çevireceğine güvet11 

yoruz. Bu inanmak havası içinde lı~ 
pimiz inkilabın ve rejimin sad k ~ 
naciz bir amelesi olmakla müftehiı"11 



Ata bugün saat 1 O da A ara' da 
( Başı ı. inci sayfada ) 

lara döküldüler. Hepsinin elinde bir 
tören prograrnI vardtr, Ata'nın cenaze
sinin geçeceği yerleri protokol .m.e
ınurları kadar biliyorlar. Hepsının 
gayesi aynıdır: bir ufactk yer bulmak 
ve oradan, O'nun ölüsü geçerken doya 
doya, kana kana ağlamak, O'na karşı 
son tazim vazifesini yerine getirmek. 

Hiç bir mani onu bu arzusundan alı
koyamadt. 1stanbul'un bugünkü hali
ni anlatmak için film r.lan bir yabancI 
operatörün şu sözlerini kullanmakta.'1 
başka yapacak şey yoktur: 

"-·Gördüklerim efsaneden bahse
d.en bir roman sayfasına göre bile ha
rikuladedir . ., 

*** 

Sabah saat: 4 
Saat henüz dört. Sirkeciden Dolma· 

bahçe'ye doğru gidiyorum. Denjzin il· 
~rinden gelen kalın bir sis hepsi b~
nim gittiğim semte doğru. ~kan bır 
halk kalabalığım hayalleştırıyor. He~ 
pimiz birer gölge gibiyiz. lçimizdekı 
matem yanardağına rağmen o kadar 
sessizi..: ki ve kendi içimizle haşhaşa 
kalmaktan gayri bir şey o kadar akl~
mıza gelmiyor ki ,tanıdık çehr.eler b~
le bize bir şey anlatamıyor. Bız .hepı
miz bizi en çok tanımı§ ve sevmış ola-
nımızı kaybettik. . 

Tophaneden Fmdıklıya doğru ~ı
aen yol üzerinde devriye gezen polıs
ler, asker kıtaları, büyük üniforma 
giymiş subaylar dolaşıyor. Bunlar a
lınmış tedbirlerdir. 

Bu cadde üzerinde yüksek setler 
:vardır. Buradan Ayaspaşa sırtlar~a 
~kaklar gider. Saat dörtte her tar .. ı 

d bu setlere ço
örten karanlık arasın a . .. ük Bir 
melmiş insan hayaletlerı gord . b 

.. yansından erı 
zabıta memuru, gece . d Zaman 

1 r dıyor u. orada yer tutmuşa " . 
b 1 dan gaipten gelıyonnuş 

zaman ura ar . 
. . - uk iniltiler gelıyor, ıstır~p 

gibı ~golanlar bunların ancak ~oz 
çekın ş k umuş insanlardan çıkabıle
yaşları ur 

- · · bilirler. 
ceg~~t beşi yirmi beş geçiyor. Dol_-

, ~ e'Tlin önündeyim. Nöbet bekl~· 
ma;~~hrnetçiğin siltieti ve ayak_ sesı, 
ye tlan bir kapıdan dışarı çıkan bır za
aç uru bu uzun yolda rastladı • brta mem • 
_ iki insan oldu, büyük kapı kapa -
~Şefin baş ucunda tazim vazifesini 
ifa eden dört :;ubay ve yanan meşale • 
ler arasında atlas bayrağa sarılmış ce· 
nazenin top arabasına yerleştirilme 
hazırlıkları yapılmıştı. Sarayda her -
kes O'nu ebedi uykusunda rahatsız et
mekten çekinir gibi hareketsiz v_e ya • 

Bu iki filin aksini yapmak ıstese-
vaş.. . 
niz bile elinizden gelmıyor. 

Saat: 6.30 __ ......... ,--
... Hafif bir yağmur çiseliyor. Yedi -

· ak olan sah· 
Ye doğru cenazeyı taşıyac .. .. 

b büyük kapının onune ra topu ara ası 
. d'd kollarında kırmızı 

geldi Tam ye ı e · · b" 
bandİar olan üniversite talebele~ı . aı~ 
krta halinde geliyorlar ve yer~ennı 
lıyorlar. Yerde üç talı~ m~rdive~~ 
Bunların ne iş yapacagını ılk 1 b. ~ 

1ry nuz Tabut bu iskele erın u • 
an orsu · abasına 
zerinden kaldırılarak top ar b" 

k ul ak Taze bir reçine kokusu ı-
on ac . . . 

1
. 

u bir ül kokusu gıbı ge ıyor. 

Ge;e yarısından beri g_el~n çe~;~a 
le . h~'Ja arkası gelmemıştı. 7, 
rın a . Altay ve arka -

Orgeneral Fahret~ın. Ü t" dag- 7.40 
ı· B Muhıttın sun , 

sında va ~ · . ld" 7 58 de tahta 
ta kamutay heyetı g\ \a~şı olan ka
iskeleler sarayın sahıde't arabası bu 

· 'ld" 8 04 e op pısına getırı 1• • önde at 
ka .. .. de yer alıyor. 

pının onun N mlulan a -
üzerinde bir teğmen var. baa n arka • 

k ara nı şağıda olan beş as er . ınacılar fo -
sından yürüyorlardı, sıne alışıy~rlar; 
tografçılar durmadan ç len gaze
Dünyanın dört tarafından ge 
teciler notlar alıyorlardı. h nç 

' . dışarısı hınca ı 
Dolmabahçe nın Ik sanki bir 

dol B"'t.. İstanbul ha ı u... u un b aya ak· 
tek mihrak noktası hal~.n~e urünakale 
nuş gibi. Filhakika butun Hr:1 bir ta· 
Yasıtaları durdurulmuştu ... ıç bir 
raftan sabah saat 8 den ıtı~aren Bu 

· ı mıyor tek münakale vasıtası ış e . d. rdu-
. ferlerı u 

saattan itibaren denız se K dıköy-
rulmuştur. Fakat Boğaz'dan, a klarla 
d Ü .. ve kayt 

en, sküdar'dan motor ı mahdut 
geçenler görülüyor. Bu sayıs bilmek 
vasıtalarda bir kişilik yer bula b 
· · yer u • ıçın 30 rnisli fazla verenler ve A 
l 1 e na-
amıyanlar pek çoktur. Ada ar v b. 

dolu kıyıları İstanbul sokakları f ı 
görülmemiş bir kalabalıkla dolu ~r. 
Zabıtanın bütiin itinalı tedbirlelrdız:e 

w •1 n kırı ıgı 
ragmen yer, yer bara) arı . ,. 1i 
g .. ·-r . motosıkLt 

oru üyor, itfaiyenın ve. .. r'kle 
polislerin yardımiyle intızaın guç u 
ıade edilebiliyor. 

Merdivene hahlar seriliyor 
----~~~~------_,-----~--

G • bakıyoruz: ene Dolmabahçe ye . · or 
8.15 de merdivene halılar serılıY . 

)3- l2 eneral mer -
uyük kapr açıldı ve g aller 

d . . _- . . Bu gener 
ıvenlerı aşagı ındıler. 

Şef'imizin tabutunu top arabasına 
koymak vazifesini ifa edecek komu • 
tanlardır. General Ekrem Baydar, 
Sabri Ertuğ, Ziya Ekiner, Nuri Ya
mut, İshak Avni Akda, Osman Tufan, 
Hakkı Özgener, Enis Erkoçak, Zeki 
Erokay, Kurt Cebe Noyar, Kemal Ba -
lıkesir, İlyas Aydemir. Top arabasının 
etrafına geçiyorlar. Cenaze alayına ls
tanbul'da, yolda ve Ankara'da Orge -
neral Fahrettin Altay kumanda ede
cektir. 

Başvekilimiz B. Celal Bayar, saba
hın erken bir saatinde hususi kalem 
müdürü ile beraber gelmişti. Bu daki
kada hüzünlü çehresiyle sarayın taş 

merdivenlerindç duruyor. 

İçerde merasim başlamadan, ailesi
nin talebi ile büyük ölünün namazı kı
lınmak suretiyle hususi merasim ya
pılıyor tekbir türkçe verilmiş, namazı, 
islam tetkikleri enstitüsü direktörü 
ordinaryüs profesör Şerafettin Yolka
ya tarafından kıldırılmıştır. 

Derinden top sesleri geliyordu. 
Tam bir alay halinde hava filoları çok 
alçaktan uçuyorlardı. 8.17 de askere, 
"Hazırol ve tüft:l: as!" kumandası ve
rildi. 8.18 de tabut merdivenlerden a
ğır ağır indiriliyordu. 

12 general içinde ebedi Şef'in ce
nazesi bulunan abanoz sandığı 8.21 de 
top arabasına koydular. Bu arabaya .3 
çift siyah katana koşulu. Fahre:~ın 
Altay eliyle atlas bayrağı tabutun u : 
zerine koyuyor. Ölüm, kan ve ate.şı 

k örmüş olan bu emektar askerın 
ÇO g • • -·1d•v• • 
hıçkırarak sanduka. üzermı egı .~gını 
görmek çok hazindı. Top arabası uze -
rindeki sehpada pirinç üzerine hakke
dilmiş şu cümleler vardı: "Atatürk'ün 
top üstünde naklinde kullanılan seh -
pa. 19.11.1938'' Arkasında Atatürk'ün 
istiklal madalyası ve harp madalyası 
tuğgeneral İlyas Aydemir tarafından 
ihtirama taşınmaktadır. Bundan son
ra Ata'nm yaverleri ve katibi umumi· 
si, Başvekil Celal Bayar ge'liyor. .. 

Cenaze hareket ediyor ! 
Cenaze dokuzu bir geçe hareket e

diyor. Alay 9.14 de cümle kapısmdan 
çıktı. Yolu açık bulundurmak için ge
niş safta olarak atlı polis kıtaları iler • 
liyordu. Bunu mxzraklı bir süvari ala -
yı, bandosu önde olarak bir piyade kı

tasr, gene bandosu önünde olarak bir 
deniz taburu takip ediyordu. Ondan 
sonra çelenkler geliyordu. 

Türkiye ebedi Şef'e oliO bağlılığı
nı güzellik, hayat, şiir ve tazeliğin bir 
sembolü olarak çiçekle ifade etmek is
temişti. Çelenklerin sayısını tesbite 
muvaffak olamxyanlar mesafeyi tayine· 
çalıştdar. Üniversiteli gençlerin taşıdı
ğı bu çelenklerin asgari 400 metre bir 
mesafeyi işgal ettiğini söylemek çok 
küçültülmüş bir mikyastır .. Çelenkle • 
rin arkasında top arabası. 12 general 
ve 2 sıra üzerine büyük üniformalar 
giymiş subaylar geliyo:du~ <;>r.tada Ri
yaseti Cümhur Umumı Katıbı B. Ha
san Riza Soyak bir tarafta Muhafız A
layı Kumandanı Albay İsmail Hakkı 
Tekçe, diğer tarafında Baş yaver Ce -
lfil Üner ve arkada yaverler vardı. 
Kamutayı temsilen gelen heyet, vali 
ve belediye reisiyle, mevki ve deniz 
komutanları, lstanbul'da bulunan ya -
hancı konsoloslar, teşrifata dahil as -
keri ve rnülki erkanla, Parti ileri ge -
}enleri, rektör, dekan ve profesörleri 
başta olmak üzere ünive:siteliler, ku -
mandanlarr, öğretmenlerı ve subaylan 
başta olmak üzere har~ ~:de~si, 
ho::lkevleri idare heyetlerı, mıllı mues
seseler delegeleri, izci teşekkülleri, ye
dek subay okulu talebeleri ve bir piya
de taburu yer almıştı. 

Bugün lstanbul'un mahşer halini 
görmiyenler onu ne _fotogra_f, ne !az.ı, 
hatta ne de sinema ıle tesbıt edılmış 
olan şekillerinden hiç bir şey anlıya • 
mryacaklardır. Kelime~er, ~bjektif, ve 
sahne bugünün en bas~t b~r tarafını 
bile anlatmaktan acizdır. ~ılyona yak-

ı an bir insan kalabaltgt bayatından 
aş k 1 'b' '< bir defa tek bir a p gı ı çarpar 
aı. . . . ... 
ve tek bir göz gıbı gorur. 

Sarayburnuna kadar ___ __:.......--.-------
Dolmabahçe'den Sarayburnu'na 

kadar hiç eksilmiyen v~. ~a .. b~.lmıyan 
bir hıçkırık ve f~r!~t duş~.un~~· ~u 

teın bir çığ gıbıdır. Ataturk un o • 
~ de şehirden uzaklaştıkça yas büyü
nu~tedir. Bu sesleri duyanlar kulak -
ıne da rok uzun seneler millet halin-
ların 3 

• k' l · · h" d k de bir ınatemın a ıs ennı ısse ece • 

1 dir. Bütün yol boyunca tayyareler 
erk akaktan üstümüzde uçuyorlar, 

ço ryüzUndeki mateme yukardan işti -
y:k ediyorlardı. Atatürk'ün devrinde 
ra · l' 1 ·· k Atatürk'iın e ıy e vucut ve uvet 
~e lmUŞ olan türk hava filoları babası
- u kaybetmiş yavru kuşlar gibi sağ • 
d~ sola uçuyorlardı. Biz onları her 

zamanki gibi zevk ve gururla seyrede
medik. Ve onlarm motör gürültüsü bi
ze bir inilti gibi geldi. 

Köprü üzerinde 
Saat 11 i 15 geçiyor. Köprünün ü

zerine yaklaştığımız zaman bir insan 
mahşerinin göz karartan manzarasiyle 
karsılaştık. Yüksekkaldmm yalnız 
başları gözüken bir insan mahştri hali
ni almıştı. Burada en az 1 O bin kişi 

vardı. Kurtarıcısının tabutunu gören 
bu kalabalık, yatağını aşan bir sel gi
bi yerinden oynadı. Bayılan yavruları
nı anneler, annelerini yavrular kucak
larına alarak taşıyorlardı. Alay dur -
muştu· Muhayyelelerde ıstırabın aşın
maz bir abidesi halinde kalacak olan 
bir hıçkmk tufanı arasında Köprü'yü 
geçiyoruz. Yenicami kubbesinin en üs~ 
tünde insanlar görüyoruz. Ata'yı gör
mek gayesi ölüm getiren bütün tehli -
keleri unutturmuştur. 

Ankara caddesi aynı mahşer, Sir -
keci'nin bütün otellerinin pençereleri 
yalnız insan başıyle dolu. Adli tıp bi -
nasınm yanındaki sedler halkla kay • 
nıyor, ve cenaze alayı bu dekor içinde 
12,10 da Gülhane parkına giriyordu. 
İki tarafta askeri liseliler sıralanmıştı. 
Bando İstiklal marşını çalıyor: Bu 
memlekete istiklalini kazandırmış olan 
büyük insanın ölüsü huzurunda oldu
ğu kadar, bu istiklal marşı ne kadar 
miinalr olabilirdi. 

Selam vaziyetinde olan generallar
dan mehmetçiklere ve Başvekilden 
ilk mektep talebesine kadar bütün 
türk milleti, bu istiklal marşında O'
nun şerefli ve eşsiz hayatının bir saf
hasını bularak göz yaşı löküyor. Ce
nazeyi yavuz zırhlı kruvazörüne götü
recek olan Zafer torpidosunu rıhtıma 
yanaşmış bulduk. Saat 12.25 de mera
sim komutanı Fahrcttin Altay, t0rpi
doya giriyor. 12.32 de tabut torpidoya 
nakledildi. Sahil boyunu dolduran on 
binlerce balk, son nefesini bu şehrin 
havasında verdiği Ebedi Şefinin ce
nazesinin kendisinden büsbütün ay
rıldığı• bu anda yesin den benliğini 

kaybetmiş bir halde göz yaşı dökü
yordu. 12.57 de .... 

laf er lorpifosu aynldı 
.... Zafer torpidosu Sarayburnundan 

ayrıldı. Haydarpaşa önlerinde demir
lemiş olan Yavuz'a 13.19 da yanaştık. 
Çelenklerin ancak bir kısmı Zafer tor
pidosuna yüklenilebilmiş.ti. Geri ka
lanları Denizıbank'ın bir gemisi götü
rüyordu. Törene iştirak edenlerden 
bir kısmı Sus vapuruyle İzmit'e hare
ket etmişlerdi. Ayrıca Suvat vapuru 
da Yavuz'da cenazeye refakat edecek 
olanlardan bazılarım götürmüştü. Ya
vuz'un sağ tarafını yabancı devletler 
filolarına ait gemiler, sol tarafını da 
töreni denizden takip etmek istiyenler 
için Denizbank'ın Kadıköyünden bir, 
Sirkeci iskelesinden iki, Galata t ıhtı
mından iki, Şirketi Hayriye'nin Kaba
taş'tan bir, Sirkeci'den iki, ve Köprü
den kaldırdığı üç vapur almıştı. Ya
vuz'un çok yakınından geçen bu va
purlar büyük yesleri yüzlerinden o
kunan İstanbul halkı ile dolu idi. A
yakta durmıya bir yer bulabilen ken
disini talihli sayarak Şef'inin ölüsünü 
teşyie koşuyordu. Yavuz mukaddes e
maneti aldıktan sonra 101 top atnnı 
yapıldı. Yavuz'un sancağında prova 
istikametinde yer alan yabancı harp 
gemileri 21 top atımı yaparak törene 
iştirak ettiler. 

Yavuz'un arkasında Hamidiye, Za 
fer, Tınaztepe ve iki denizaltı gemisi 
ile Savarona, sancağında ingiliz dret
notu, bunu takiben sovyet, alman, 
fransız, yunan, romen harp gemileri 
üstünde, harp tayyare filoları olduğu 
halde Marmara'ya doğru ilerlemiye 
başladılar. 

Yavuz 14.5 de demir aldı. Büyüka
da açclclarına geldiğimiz zaman gemi
ler limana döndüler. Bizden uzakla
şanlarda, hala boğuk ve acı feryatlar 
duyuyorduk. Yavuz her 15 dakikada 
bir top atarak selam resmini ifa edi
yordu. Gemide cenazeye yapılan se
lam resmi deniz subaylarımıza geç
mişti. Her 15 dakikada bir subaylar 
nöbet değiştirerek şeflerine tazim va
zifesini ifa ettiler. 

İımit'le: 
Yavuz 18.30 da lzmit'e geldi. Ve vali 

B. Hamit Oskay ile İzmit üssübahri ve 
müstahkem mevki komutanı Tuğami
ral Hulusi Yavuz'a gelerek Şef'in ha
tırası önünde eğildiler. Saat 20 ye 15 ka 
la torpido tersane bahçesinin iskelesi
ne getirildi. Ve evvela Başvekilimiz, 

generaller ve diğer zevat İzmit'e çnk
tılar. Halk, bütün çevreyi doldurmuş
tu. Deniz askerleri tabutu omuzla
rında çıkardılar. İskele üzerinde ha
zırlanan katafalkın üzerine koy::'tular. 
Bir deniz ve bir kara askeri iskelede 
yer almışlardı. Top sesleri arasında 

ve tam saat 20 de iskeleden hareket e-

dildi. Tıpkı lstanbul'daki gibi burada 
da kelimelerle anlatılması güç bir mil
let ıstırabına şahit olduk. 

Harp gemileri ışddaklariyle sahayı 
aydınatıy<ırlardı. Alay ilerlediıkçe 
feryatlar artıyordu. Tersanenin büyük 
bahçesinde yer alan mekteplilerin ö
nünden geçerken bu feryatlar taham
mü1 edilmez bir şekil aldı. Bahçenin 
önünde bando matem marşını çalmıya 
başladı. 

Büyük üniformalı generallerin o
muzunda olan tabut büyük bir ihtiram 
ile hususi vagona kondu. Bu esnada 
Yavuz projektörleriyle vagonu aydın· 
latryor ve her beş dakikada bir top a
tarak aziz ölüye son selam resmini ifa 
ediyordu. Vagon bayrağımızla ve def
ne dallariyle donatılmıştI. Tabutun hi
zasında altı meşale yanıyordu. Üni
formalI altı subay nöbet bcklemiye 
başladılar. Başbakan B. Celal Bayar 
zaptedemcdiği göz yaşları içinde ya
vaş yavaş vagona bindi ve Atatürk'ün 
aziz naşını hamil hususi tren saal tam 
21 de ağır ağır İzmit garından Ankara· 
ya doğru hareket etti. Yol güztrga
hında mahşeri bir kalabalık -;;eklinı 
almış olan halk, hıçkıra hıçkıra ağlı

}' or: "Atatürk bizi yetim bıraktın, 
türk böyle Atatürksüz kalmamalıy
dı!,, diyerek figan koparıyordu. 

Trenin hareketinde cenazenin 
bulundugu vagonun perdeleri açılın•~ 
bulunuyordu. Bu suretle bütün İzmit 
halkı büyük Şef'e son ihtiramı yap -
mak fırsatını bulmuş oldular. Tabu -
tun etrafında altı meşale yanıyordu 

ve büyük üniformalı üç deniz ve üç 
kara subayı kılıçları çekilmiş olduğu 
halde nöbet bekliyorlardı. 

Yavuz' da 

AJans muhabirinin 
verdiği tafsilat 

Yavuz Zırhlısı, 19 a.a. - Büyük ö
lünün tabutu zırhlının mor kadifeler
le örtülü mahalli mahsusuna konur -
ken Yavuz'dan atılan yüz bir pare 
ihtiram topuna ingiliz, fransız, al
man, sovyet, yunan ve romen harp ge
milerinden 21 rer pare top atılmak 
suretiyle mukabele ediliyor ve toplar 
atılırken ve Yavuz'da bulunan Başve
kil, B. M. Meclisi mümessilleri, ge • 
neral ve amirallar bütün subaylar se
lam vaziyetinde duruyorlar. 

Gözler nemli, yüzler zaptına çalışı
lan hrnçkrrıkların tazyikiyle gergin, 
Yavuz saat 14 de hareket etti. Etra
fında kalabalık bir gemi kafilesi var: 

İngilizlerin Malaya saffıharp kru -
vazörü, fransızların Emil Berden, Al
manların Emclcn kruvazörleri, Sov -

0

yetlerin Moskova Lideri, Yunanlıla
rın Hidra, Romenlerin Rejima Mirya 
torpidoları biribirlerinin dümen su
yunu takip ederek ağır bir Rota ta -
kip eden Yavuz'un izinden geliyor -
lar. Hamidiye, Zafer, Tmaztepe, 
Dumluprnar ve Gür harp gemilerimiz 
Yavuz'un dümen suyundalar, 

İskelesinde de davetlileri ve halkı 
getiren denizyolları gemileri ilerli -
yorlar. Bu hazin kafile, Selimiye, 
Haydarpaşa, Kadıköy, Moda ve Fe • 
nerbahçe sahillerini hınçahınç doldu
ran kalabalığın göz yaşları arasında 
Adalar'a doğru ihtiram vazifesini ya· 
pıyor. Geminin üstünde biribirini ta
kip ederek tayyarelerin geçtikleri gö
rülüyor. 

Program mucibince, ecnebi harp 
gemileri Yavuz'a Ada açıklarına ka
dar refakat ettiler. Orada Yavuz ve 
diğer harp gemilerimiz yollarını kes
tiler. Başta ingiliz Malaya zırhlısı ol
duğu halde bütün ecnebi harp gemi
leri birer birer Yavuz'un sağından 

geçtiler ve geri döndüler. 
Bu sırada bu harp gemilerinin su

bay ve eratı selam vaziyetinde sıra

lanmışlardı. 

Yavuzun güvertesinde bulunan 
Başvekil ve generallerimiz bu selama 
mukabele ettiler. 

Ecnebi gemileri döndükten sonra 
Yavuz hızını artırdı. lzmit'e yaklaşı
yoruz. Akşam karanhğı bu matemli 
kafileyi gittikçe perdeliyor. Gemide 
hep ondan, dahiden O, ebedi şeften 
bahsediliyor. Mebuslar onun meclis 
hatıralarını generaller de harp hatı -
ralarınr anlatıyorlar. Her hatıra göz
lerdeki yaşları tazeliyor. Salonda o -
turanların bütün ruhu, bütün kalbi 
ve bütün dimağları, o geminin arka 
tarafında şanlı renklere bürünmüş 
büyük ölünün yanında, sandukayı 
bekliyen büyük üniformalı subayların 
her yarım saatte nöbet değişme töre
ni göz yaşları için yeni bir vesile teş
kil ediyor. Nöbetten çıkan subaylar 
kılıçları ile atalarını selamlıyorlar. 
Önünde eğilerek ayrılıyorlar. 

Saat 18.30 İzmit önünde demirli -
yoruz. lzmit sahilleri kesif bir kala-

balıkla dolu. Büyük ölü, eller üstün
de zafere ve oradan da karaya nakle
diliyor. 

Bilecik' ten . 
geçış 

Bilecik, 19 (Hususi muhabirimiz
den telefonla) - Sabahtan beri yiye
cek ve içecekleriyle birlikte istasyona 
toplanmıya başlıyan halk, akşama doğ
ru civar kaza ve köylerden gelenlerle 
birlikte on binleri bulmuştu. İstasyon 
önündeki altı meşale etrafa sarı ışıklar 
saçıyor ve Ata'larını kaybetmekten 
miltevellit derin teessür içinde bulu
nan halk bı.iyük bir sessizı•ik içinde 
ebedi Şefin son defa Bilecik'ten geç
mesini bekliyordu. Hususi katar gece 
saat 0,35 te Bilecik'ten geçti. Bu geçiş 
Bilecik tarihinde bir misli daha görül
memiş olan kalablık halkı coşturmuş
tu. 

Herkes ağlıyor, hıçkırıklar sessiz
liği boğuyordu. Katar yavaş yavaş Es
kişehir istikametinde yoluna devam e
derken halkın aglayışı son haddini 
bulmuııtu. Hasılı bilcciklilcr Ata'nın 

bu son geçişini yurdun her tarafında 

olduğu gilıi yalnız derin bir teessür i
çinde hıçkırıklar ve göz yaşlariyle 
karşılamış ve teşyi etmiş oldular. 

'Eskişehirde intizar 

Eskişehir, (Hususi muhabirimiz ge
ce saat 2 de telefonla bildiriyor) -
Büyük §ef Atatürk'ün naşlarını hamil 
bulunan hususi tren saat üçte şehrimi
ze gelecektir. Halk öğleden itibaren 
Eskişehir istasyonuna akın etmiye 
başlamış ve akşam saat dokuza doğru 
istasyon civarı ve meydanı tamamen 
halkla dolmuştu. Büyük Ata'larının 
Eskişehir'den son geçişini görmek is
tiyen halk istasyondan taşıyor. 

Bütün Eskişehir halkt, genci, ihti
yarı, kadını, erkeği ve mekteplisi, ci
var kaza, nahiye ve köyler<len gelen 
on binlerce halk istasyonda yanan altı 
meşa'lcnin hazin ışığı altında tam bir 
sükün ve tevekklil ile Büyük Ata'la
rınm gelmesini beklemektedir. 

Tren Eskişehir' de 
Eskişehir, 20 (Hususi muhabirimiz 

sabaha karşı saat 3,30 da telefonla bil
diriyor) - Biıyük Şef Atatürk'iın ce· 
nazelerin hamil olan hususi tren saat 
3,14 te ağır agır Eskişehir garına gir
di. Halk hareketsiz bir halde sakit du
ruyor, askeri kıta tazim selamını ifa 
ediyordu. Bando mızıkanın çaldığı 
matem havası içinde tren durdu. Mızı
kanın sesine mekteplHerin ve halkın 
ağlayışları karışıyordu. 

Bu hal Eskişehir garma çok hazin ve 
elemli bir manzara vermişti. Ata'sını 
bir daha hiç göremiyecek olan eskişe
hirliler ,içten gelen bir teessür içinde 
ağlıyor ;hıçkırıyordu . Tren garda an
cak 14 dakika kaldı ve 3,28 de ağır a
ğır halkın göz yaşları, askeri kıtanın 
selam resmi ara!iında Ankara'ya doğru 
hareket etti. 

Cenaze bugün ıaat 
1 O da Ankara' da 

Büyük Önder Atatürk'ün cenazele
rini taşıyan tren bu sa.hah saat 10 da 
Ankara garına gdmiş bulunacaktır. 
Atatürk'ün cenazeleri garda Cümhur
reisi, Kamutay Başkanı, Genel Kur
may Başkanı, Bakanlar Heyeti, say
lavlar tarafından törenle kar~ılarıacak 
ve törene bir piyade taburumuz da iş· 
tirak edecektir. Tabut saat 10 u beş ge
çe vagondan indirilecek ve bu esnada 
ihtiram kıtasma refakat eden üando 
matem marşı çalacaktır. Tabut, büyük 
üniforma giymiş on iki general tara
fından kemali tazimle Ankara garmı.ı 
büyük holünden geçirilerek merdi
venlerin önünde yer almış bulunan 
top arabasına konulacaktır. Tabutun 
top arabasına nakli esnasında y!iı bii. 
pare top atılacaktır. Top arabası iki 
trafına asker dizilmiş olan istasyon 
yolundan Kamutay'a doğru ilcrliye
cektir. 

Kamutayın önüne gelindiği ?.aman 
tabut fırak giymiş on iki saylav tara
fından top arabasından indirilecek ve 
Kamutay binasının methali ör.ünde 
hazırlanmış olan katafalka va?.edile
cektir. 

Katafalkın iki tarafında altı oku 
temsilen hazırlanmış bulunan altı me
şalenin yanlarında sağ ve solda büyük 
üniformalı birer general, birer subay 
ve birer erden müteşekkil altı kışilik 
bir heyet kıhçları çekilmiş vaziyette 
tazim nöbeti bekliyecektir. 

İstanbul'da yapılmış olduğu gibi sa· 
at 13 den itibaren Cümhur Reisi, Ka
mutay başkanı, Başbakan, Bak~nlar 

Heyeti, başta Mareşal olmak üzere ka
ra, deniz ve hava kuvetleri mensupla
rı, mülki erkan, C.H.P. erkanı, dekan 
ve profesörleri başta olmak üzere şeb-

ri.mizdeki fakülteler, Harp oku!u ve 
diğer yükse.ık okullar talebesi, mı:mur .. 
lar, mali, ticari ve idari teşekküller 

mensupları, Matbuat delegeleri ve 
halk katafalkın önünden geçerek ta
zim resmini ifa edecektir. 

Mısır K1ralı Faruk 

parlômentoyu açtı . 
Kahire, 19 a.a. - Kıral Faruk. bir 

nutukla parlamentonun yeni içtima 
devresinin küşat resmini yapmtştır. 
Kıral, Mısır'ın istiklalini muhafaza et
mek için milli müdafaasını takviye et• 
mesi lazım olduğunu söylemiştir. 
Bundan sonra siyasi, iktısadi ve mali 
tedbirlerden bahsetmiş, amme nizamı• 
nı tehlikeye koyan unsurların taras
suduna müteallik bir kanun layihası i
le muhaceret meselesinin halline dair 
bir kanun layihası tevdi edileceğini 
beyan etmiştir. Kıral, bilhassa Mısrr'• 
ın arap devletlerle iyi münasebetler i
dame etmekte olduğunu söylemiştir. 

Mısır başvekili Londra'daki ikamcıti 
esnasında araplann hukukunu muha
faza için iyi bir hal sureti bulunmast 
lazım gelen Filistin meselesi hakkın
da İngiliz devlet adamlariyle görü~ 
müştür. 

1 KÜÇUK Dl~ HAllERL~-' 
X lierut - Şimuiye kadar J:i ransa .. 

run Suriye ve Lubnan fili komiserliği. 
ni yapmış olan Kont de Martel, Franro 
sa'ya dönmek üzere Berut'tan ayrıl • 
mıştır. 

X Bayonne - Valborg isminde kö
mür yüklü bir Hollanda vapuru ağlebi 
ihtimal dümeninde hasıl olan bir arıza 
neticesinde liman dahilindeki sedlere 
çarparak süratle batmıştır. Aşçıdaıı 

maada geminin bütün mUrettebatı 

kurtarılmıştır. 

X Londra - Hava nazın B. Kings. 
ley Vood, 1939 senesi haziranında ba
va askeri kuvetlerinin memleketin za • 
rurct hasıl olacak olan bütün müdafa
asını temine hazır yüz bin kişiye malik 
olacağını beyan etmiştir. 

X Sof ya - Krral Boris, italyan se .. 
firi Marki de Talamo'yu kabul e~ 
tir. 

X Nevyork - Dün akşam Madisoıı 
Square garden'de orta siklet boks dün. 
üa şampiyonluğu için yapılan ~ 
maçta Fred Apostoli, Young Corbett'i 
sekizinci ravundda nakavt etmek sure. 
tiyle mağlup etmiştir. 

X Prag - Bir tren - omnibüs ile bıİl1 
marşandiz treni, Llptau - Saint - Maıı
tin istasyonunda müsademe etmiştir,. 

Elli kadar yaralı vardır. 
X Pariı - Hususi mahiyette seya

hat eden Yugoslavya prensesi Olga 
bugün Belgrad'tan Paris'e gelmiştir. 

X Berlin - Hitler, 11 sonteşrin 
1923 den 20 ilkkanun 1924 e kadaı: 
mevkuf bulunduğu Landsberg hapis .. 
hanelerini ziyaret etmiştir. 

X Bükre, - Yeni fransız - romeıı 
ticaret itilafını müzakere edecek olan 
fransız heyetinin buraya geldiği bil • 
çlirilmektedir. 

X Riga - Lituanya ve Estonya ha
riciye nazırları Lctonya'nın istiklali -
nin 20 inci yıldönümü münasebetile 
yapılacak olan merasime iştirak etmek 
üzere buraya gelmişlerdir. 

X Triyestc - 700 alman işçisinden 
mürekkep bir grup İtalya'da uzun bir 
seyahat yaptıktan sonra Aleana vapu• 
ru ile Triyeste'ye gelmiştir. Grup, bu· 
gün iki memleketin milli marşları ve 
halJnn alkışları arasında Alınanya'ya 
hareket etmiştir. 

X Vaşington - Bayan Ruzvelt, İn· 
giltere kıral ve kıraliccsinin önümüz
deki ilkbaharda Ame;ika'ya geldikleri 
zaman reisici.imhurıın sahsi davetlileri 
sıfatiyle üç gün Vaşington'da kalacak· 
!arını söylemiştir, 

X Karışmazlık İ§leri - Burgos'tan 
dönen ademi müdahale komitesi sek • 
reteri Francis Henıming, Burgos ma
kamatiyle yaptığı görüşmelere ait ra• 
poru bugünlerde Plymouth'a verecek- ' 
tir. 

Bu rapor müteakiben fransrz, al
man, İtalyan ve portekız hiıki.ımetleri
ne tevdi edilecektir. 

Norveç hükümetiııin Burgos'a bir 
ticaret mümessıli göndermiye karar 
verdiği bildiriliyor. Bulıususta Burgos 
hükümetiyle müzakereler cereyan et -
mektcdir. 

X Riga - Mitvanya hariciye nazın 
~· .Uzoraitis, Letonya ve Estonya ha -
rıcıye nazırlarının 19 kanunuevvel den 
21 kanunuevele kaclaı Kovno'd'l top
lanacak olan Bcıltık antantı konferan
sına davet etmiştir. 

X Varşov11 - Polis halk pilrtisi böl
ge başkanı ile samimi iş arkadasların -
dan iki kişiyi tevkif etmiştir. ~ 

X Berlin - Keşide ile itfa edilecek 
olan bir buçuk milyar mrırklık hazine 
bonosunun dördüncü kısmı cıkarıl -
ıruştır. Faiz yüzde dört buçukt~. 



.. 

ur us 

!·········.······················· Harici haberlerin icmali .................................................... 
. Fram;a' da: -----

X Malı kararnameler etrafında hr
tına - Fransız hukumetının çıKardıgı 

mali kararnameler etrafında kopan 
fırtına, halk cephesini dagıtacağa ben
ziyor. Evelki gün BB. Daladiye Rey • 
no'nun hüküm etin mali vaziyetinin 
kötülüğünü açıkça anlatan nutukları -
na ve B. Löbrön'ün sükun taniyeleri
ne rağmen sosyalistler ve komünist -
lerle eski muharipler, kararnameler a
leyhine cephe almakta berdevamdır -
lar. Radikal partisinin parlamento 
grupu münakaşalardan sonra B. Dala
diye'ye itimat beyan etmiştir. 

20 - 11 - 19 

Yurdumuza gelen heyetler 

Bulgar kumandanı Ankara' da askerimizi teltif ediyor 

X Fransa'nın hava kuvetleri - Fi
garo gazetesi yazıyor: 1936 senesinde 
fransız hava kuvetleri mensubiyni, iki 
bin seksen yedi zabit ve 37.700 zabit 
vekili ve neferden ibaret idi. 1938 ha • 
ziranına kadar bu rakam, 3.065 zabit, 
so.sıo küçük zabit ve neferden iba -
retti. __ ....__,,_..,......,.._ J--

Ebecli Şel'in manevi huzurundan ağlayarak çıkanlar 

1 iSTANBUL'DAN NOTLAR 1 

Atatürk' ü beklerken Günes 
üzerlerine doğanlar arasında 
Hususi surette İstanbul'a gönJerditimiz muharrirlerimizden 

Cemal Kutay dün aabah aaat 7 de telefonla bildiriyor 

D ün gece bir ihtiyar kadın: 

··- O ölürken gökten rah
met yağıyordu. Olüsü kaldırılırken 
de gök ağlıyacak.,, diyordu. 

Sevdiği ve gönülden sevdiği za
man en doğru tahmini halk yapar: 
Atatürk'ün tabutu önünde benliğin
den sarsılarak göz yaşı döken bu 
ihtiyar anne, onun ölüsü çok sev
diği lstanbul'dan ayrılırken, yalnız 
yerdeki insanların değil gökteki 
bulutların da göz yaşı dökeceğine 
inanıyordu. 

Ve bu ihtiyar annenin içinden ge
lerek söylediğini tabiat yerine ge
tirdi,_ 

Saat altıyı on geçiyor. Dolrnabah· 
çe'nin büyük kapısı, gece saat tam 
24 de kapanacaktı. Atasının tabutu.. 
nu, bir kere daha görmek iıtiyen
lerle, çok uzak yerlerden gelenle
rin teşkil ettiği ve bir ucu görün
miyen halk dizilerinin bitmesi bek
lendi. 

Son iki güniln en gönill tırmala
yıcı manzaralariyle dolu olan ge
çen saatlerine, dün gece saat do-
kuzdan sonra şahit olduk. Bir e
liyle kalın bastonuna dayanan, diğer 
eliyleç yanındaki genç kızın boynu
na sarılmı§ gibi yaslanan beli bü
kük bir ihtiyar kadın, metalelerin 
ö~üne geldiği zaman, gün görmÜ!, 
çıle çekmi§ insanların içlerini bo· 
şalttıkları derin bir ah çekti ve o· 
raya çöküverdi. Onun da, bi~çok 
diğerleri gibi koluna girdiler ve 
dıgarı çıkardılar, 

Biraz sonra, Atasının önünden 
bir daha geçmek için Hrar ediyor· 
du. Yanındaki genç kız yalvarıyor· 
du: 

" K . - uzum nıne .•. Bak, tahammü-
lün yok. Hastasın, dayanamıyor· 
ıun: Bırak da senin yerine ben ge
çeyım .. ,, 

En nazik yerinden yaralanmış, 
dokunulmasına asla boyun eğeıniye· 
ceği en aziz hakkına el uzatılmış 
bir vatandaş hiddetiyle torununun 
sözünü kesti: 
"- Sen deli mi oldun? Aklını mı 

kaçırdın sen? Bu olur mu? Ol ür
ken gözüm açık mı öleyim? 

Ve ölüme karşı, zayıf, hasta vü
cudunda ne kadar kudret kalmıısa, 
onları atasının uğruna harcamak. 
tan hudutsuz bir zevk duyarak ka
labalığın arasına karıştı, Tabutun 
önünden titrek dudakları bir şeyler 
mırıldanarak bir daha geçti. .. 

" ., 
Dış kapının önünde atasına ta· 

zim vazifesini yerine getirmiş, yaş· 

leri açık havaya hasret çeken yUzU 
örtülü kadının ne olduğunu bilmi
yen küçük yavru annesine bir sual 
daha ıordu: 
"- Anne Atatürk'ün gö%1erinin 

rengi rea.imlerinde.ki gibi mi idi? 
"- Onun gözlerinin rengini re· 

simler hiç aslına benzetemez yav
rum. Hani bazı hiç bulut olmadığı 
zaman dakikalarca bakıp içimizin 
açıldığı, kederlerimizin dağıldığı, 

ferahlık duyduğumuz gök yüzü var
dır ya ... İşte onun gözlerinin ren
gi öyle idi. Onun ıevgiyle baktık
ları bir daha acı yüaU ıörmea der
lerdi •• ,, 

Bu küçük çocuk annesinin söyle
diklerinden belki bir ıey anlamadı 
ve bu anne, belki bir daha hiç böyle 
konupmaz. Belki hiç okumamıı, 
yaz.mamıı olan bu annenin, haya· 
linde, temizin, imanın, saadet ve fe· 
rah verenin en büyük kaynağı ola
rak ya~makta olan gök yüzünün 
rengini, Ata'ıının gözlerine ben
zeten hi11in adı acaba nedir? lki 
gündenberi ölilıünü tavaf eden mil· 
yona yakın insan arasında, ilk defa 
onun ölümü önünde göz yaşı dö· 
kenler vardı, ilk defa onun ölümü 
önünde bayılanlar vardı, ilk defa o
nun ölüıü önünde hayali işlemiş 

olanlar vardı. 

"'** 

1 stanbul'da sabah gUneıi, Dol
mabahçe kıyılarının üstüne 

doğar .• 
Son günlerde burada vazife gö

ren memurlardan birisi, dUn sabah, 
günün ~ğardığı saattenberi kapı· 
nın açılmasını bekliyen halk ara· 
ıında bulunan bir baba ile çocuk 
denecek yafta olan oğlunun hiç u· 
nutamıyacağım bir konuımalarını 
anlattı: 

"- Büyük kapının yanında du
ruyordum. Onlar iki aaattenberi 
bekliyorlardı. En önde yer almıı
lard ı. Elleriyle parmaklığı tutuyor-
lardı. Arkalarında bir karaltı ha
linde uzun yolun sonunda kayob
lan halk kalabalığı vardı. Hiç bir 
ıes çıkmıyordu. Herkes kendi kal
biyle başbaşa dertlegiyordu. 

Birdenbire çocuk mustarip göz
leriyle babasına baktı: 
"- Baba ügüyorum, dedi. 
Üzerinde kalın bir palto vardı. 

Giyimi yerinde idi. Babası, neden 
ü•üdüğünü anlıyamadı. Kendisinin 
bulunduğu tarafa güneı geliyordu. 
lıtanbul'da ıabah günegi Dolmabah
çe kıyılarının Uıtüne ıöker ... 

1r gözlerini siyah baş örtüsünün u
cuy la silen annesine beş altı yaş· 
larında altın başlı bir yavru soru· • 

" B - u tarafa gel oğlum, dedi. 
Burada güne9 var. Daha kapının 
açılmasına yarım saat var, biraz ısı· 
nıraın ... 

yordu: , . .. d" .. 
.. _ Sen Atatürk ü hıç gor un mu 

anne? 
.. _ Gördüm yavrum. Bursa'da 

gördüm.,. ve kendi kendine anlatır 
gibi devam etti: 
"- o zaman daha şapka giyme

miştik. Erkekler fes giy.erle.r, ~~
dınlar yüzlerini örterlerdı. Bır gun 
Bursa'ya geldi ve milleti bu dertten 

kurtaracağını müjdeledi.,. · ~ 
Fesin, gözleri güneşe ve cıger-

Yer değiştirdiler. Çocuğun ren
gi sapsarı idi. Dudakları titriyor
du. Babası oğluna endige ile bakı
yordu. 

Aradan on dakika kadar geçti. 
Çocuk, soluk dudaklarmda bir dam
la kan kalmamış, titrek ıeıle ba
basına tekrarladı: 
"- Baba ayaklarım tutmuyor, Ü· 

şüyorum.,, 

Baba, çareıi% ve muatarip etra· 

fına bakındı ve sonra belki bir te
selli olsun diye cevap verdi; 

"- Güneşe sırtını ver oğlum, .bi
raz sonra iyileşirsin ... 

Bu cevap, çocuğu isyan ettirdi. 
Zaptetmek için saatlerdenberi içini 
zorladığı göz yaşlan, solgun yüzün
de hazin izler bırakarak yuvarlanır
ken boğuk bir ıesle: 
"- Alay mı ediyorsun baba, de

di. Onu iyilettiremiyen bu gUncş 
beni üşütüyor ... ,, 

Onlar biribirinin kucağında, halk 
ve ben hep beraber ağla§tık ... ,, 

••• 

O dasında her şey yerli yerinde 

duruyordu. Hiç bir şeye do
kun ulma.mı~tı. 
İstanbul'un cümhuriyet bayramı

nı, O'nun büyük ve ebedi eserine 
karşı, duyduğu minnet ve şükranın 
bir ifadesi olarak kutlandığı güne 
ait bir hatıra dinledim. 

Halk, denizde ve karada büyük 
bayramını kutlamaktadır. Öğleden 
aonra, dolu bir vapur Dolmabahçe
nin önünden geçmektedir. . 
Rahatsız olan Atatürk yatağında· 

dır. Vapurdan yükselen minnet ses· 
leri, odasına kadar geliyor. Bir ta· 
raftan da büyük bayramı kutlayaa 
top sesleri duyulmaktadır. 

Gözlerini açıyor ve o sırada oda
sında bulunan emekdar cmirberine 
soruyor: 
"- Bu gelen sesler ne?., 
Mehmetçik, hasta olan Şef'ine, 

"Bunlar cümhuriyetin on beşinci yı
lını kutlayan top scseleridir. Yüz
binlerce, milyonlarca türk ıizi iyi
leşmiş aralarında görmek hasretiy· 
le yanıyor. Top sesleriyle beraber 

duyduğunuz bu sesler, hayat verdi
ğiniz, hüriyet ve istiklaline kavuş
turduğun uz, mesut ettiğiniz mille
tinizin şükran 11esleridir . ., diyemi· 
yor. üzüleceğinden, müteessir ola
cağından korkuyor. Dudaklarından 
şu cevap dökülüyor: 
"- Gök gürlüyor, efendim.,, di

yor. 
Atatürk bu içli halk Ç<>cuğunun 

kafasından geçeni anlamıştır. Bu· 
lutsuz, tertemiz, masmavi gök yüzü
ne bakıyor: 

"-Ama bak, hiç bir bulut bile 
yok.,, diyor ve başını, bulutsuz, ter
temiz, masmavi gök yüzünün gö
zükmediği tarafa çevirerek ~özleri
ni kapıyor. 

"'"'* 
Saat yediye yaklaşıyor. Kurşuni 

bulutların arasından sıyrılan güneş, 
Dolmabahçe kıyılarını aydınlatmak· 

tadır. 

Bir taraftan Beşiktaş, bir taraftan 
Yıldız tarafları mümkün olduğu ka
dar siyahlar giymiş olan halk hıa
bahklariyle dolmıya başladı. Ağır 
bir demirin taş üzerinde yürümesin
den çıkan uğutulu bir ses, yeri sar
sarak bize doğru geliyor: 

"-Top arabası geliyor,. diyorlar. 
Günlerden.beri bütün bir millete 

kalp yarası olan ölümün, hayatı ka
rartan havası gönüllerimize bir da
ha doldu. 

X Sefirler arasında - B . Fransuva 
Ponse İtalya kıralı ve Habeşistan im
paratoruna hitaben tanzim edilmiş iti
matname.sini kırala takdim ederken, 
Fransa'nın yeni Berlin sefiri de Berli
ne muvasalat etmiştir. Mumaileyh sa
lı günü itimatnamcsini B. Hitler'e tak
dim edecektir. 

Petit Parisien gazetesi, fransız el
çileri arasında pek yakında bir çok de
ği}iklikler olacağını bildirmektedir. 

Belçika'da:_ 

X Kıral Karol'ün ziyareti - Ro -
manya kıralı Karol, refakatinde Prens 
Mişel olduğu halde Londra'dan Brük· 
scl'e gelmiştir. 

Kıral Leopold, Prens Charles ve 
kordiplomatik ile birlikte romen hü • 
kümdan ile prenai karJilamı9tır. Kıral 
ile veliahd cumartesi akf&IIUl1& kadar 
Brüksel sarayında kalacaktır. 

Roumania gazetesinin bildirdiğine 
göre, İngiltere ve Romanya orta elçi • 
likleri büyük elçilik mevkiine çıkarı • 
lacaklardır. 

Kıral Kar6l'ün Paris'i de ziyaret 
edeceğini haber veren fransız gazete -
leri onun Paris'te de Londra'da oldu • 
ğu gibi dostluk ve samimiyetle kar -
şılanacağıru yazıyorlar. 

İtalya' da: 

X Yabancı 
ııraalar - Ecnebi .memleke erde otu -
ran İtalyanların anavatana veya ital • 
yan müstemlekelerine avdetlerini ko • 
laylaştırmak için bir daimi komisyon 
kurulmuştur. Eskiden italyanlarm dı· 
p.nya muhaceret etmeleri için kolaylık 
yapılırken, şimdi onların yürdlarına 
dönmelerine yardim için alman bu 
tedbir, Roma'da büyük bir alaka ile 
karıılanmıştır. Bu suretle 10 milyon 
kadar italyan, vatana dönmUş olacak • 
tır. 

X İngiliz. itlyan anlatması etrafın. 
da - Paskalya anla§tllaları:un meri -
yet mevkiine girmeleri dolayısiyle tef
sirler devam ediyor. Faris diplomatik 
mahfilleri bu anlaşmaların muhtelif ba
kımlardan olan faydasını tebarüz et • 
tirmekte, yunan basınr, bunların Ak· 
deniz memleketleri için olan eherniye· 
tine işaret etmektedir. Tanca'da, anlat
maların meriyete girmesi dolayısiyle 
resmi ve hususi bütün binalar donatıl
mış ve bir kabul resmi tertip edilmiş· 
tir. 

t~panya' da: 

X Cephelerde vaziyet ve gönüllü • 
ler - Hükümetçiler ve frankoeular, 
neşrettikleri tebliğlerde cephelerdeki 
vaziyetin sakin olduğunu bildiriyor • 
lar: Cümhuriyetçi lspanya'da beynel -
milel davada hizmet etmiş olan ecn.ebi 
gönlillillerinden mürekkep 427 kişilik 
yeni bir grup Cerbere'e gelmiştir. 

Bunlardan 83 ü franarz, 77 si Lüksem· 
burglu ve 267 si belçikalıdır. Milliyet· 
tere göre gruplara ayrılan bu milisler 
memleketlerine sevkedilmişlerdir. 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -- -: Ankara Borsası ---E 19/ 11. teırin/1938 fiyatları - ÇEKLER ------ Ac;ıhs Kapama ---_ Sterlin 5.90 5.90 
: Dolar 125.2175 125.2175 
: Fransız Fr. 3.3025 3.3025 
: Liret 6.5875 6.5875 
: İsviçre Fr. 28.3075 28.3075 
_ Florin 68.11 68.11 
: Ranmark 50.1925 50.1925 
: Belııa 21.1725 21.1725 
: Drahmi 1.0775 1.0775 
_ Leva 1.5125 1.5125 
: Çekoslovak fr. 4.2975 4.2975 
: Peçete S.90 S.90 
: Ziloti 23.5725 23.5725 
_ Penııö 24.5825 24.5825 
: Ley 0.90 0.90 
: Dinar 2.795 2.795 
_ Yen 34.445 34.445 
: İsveç Kr. 30.3925 30.39'2!ı 
: Ruble 23.6275 23.6275 -

":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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Atatürk'ü kaybettik ... 
Ebedi Atatürk içimizde ve 
ruhumuzun derinliğindedir 

Yeni Merain gazeteainıılen 
Yazan: Rıza Atila 

Dört gündenberi türk vatanı tUrk 
tarihinde benzerine rastlanmıyan en 
derin mateme boğuldu. 

Atatürk öldü denince 18 milyonun 
nasıl kan ağladığını görmek ve Bü
yük Millet Meclisinin matemli celse
ıinden radyolarla kulaklarımıza ak
ıcden hınçkırıkları işitmek Onun 
mukaddes havasiyle nasıl meşbu ol
duiwnuz millet ölçüsünde ve bütün 
insaniyet tarihi boyunca görülmemit 
bir misaldir. Atatürk'ün ölümü bizi 
biribirimize daha sıkı bağhyan bir fa
cia. şehirlerden köylerden ıel halin
de gelen yüz binlerce insanın tabutu 
önünde baş eğmesi ise mukaddes 
olanı bin kere daha kutsileştiren va
kıadır. 

'18 milyon diyor ki: Tarihin en bil
yük hadiselerini büyük insan ve onun 
insanlara telkin ettiği iman yapar. 
Hidiseler bu imanın derinliği ve te
mizliği nisbetinde büyür. İnsanilik
ten çıkar illhtliğe yükselir. 

İnsan dediğimiz Atatürk her fani 
gibi hayata gözlerini yummuştur. Fa
kat yaratan Atatürk ebedidir içimiz
dedir. Ebediyete kadar her türkün 
gönlUnde ruhunda yaşıyacak, eserleri 
mukaddes milli bir vedia olarak ne
silden nesile intikal edecek, iman a
levinin kıvılcımlı ışıkları olarak par
lıyacaktır. 

Her gördüğümüz yerde Onun res
mi, her okuduğumuz kitapta Onun 
sözü, her geçtiğimiz yolda Onun ese
ri nihayet yapdığrmı• toprak yarat
tıfı memleket ve kurtardıfı ~ilet 
ayakta. Kim Atatürk öldü ~iyke~nhBr .. 

O Ya bu insan degıl ı... ır ; tU ve 
milli mefhumdur. Millete mal olmuı 
bir milli mefhum iae ancak ebedi ola-

bilir. 
Zaten türk milletinin ~n. büy~~ ye

is içinde en küçük nevmıdı~e Nduım~
i de bunu isbat etme:ı mı? evmı

md.eee dUpıemekliğimiz milli ve ebedi 
ıy ow• türk 

fhUJDUD devam ettigıne ve 
ın;letiniıı varlıiı boyunca ebediyete 
~ devam cdeceiiııe iman etme
..ı-tendir. 

Flni Atatilrk'il, kaybettik. Fakat ; 
lahi Atatürk kendi içimizde ve büti.11. 
yurt baYUma hakim Clipdiri ayakta 
duruyor. CUmburiyet Onun en bilyilk 
eeeri idi. Ondan daha bllyllk eeeri ise 
milleti kendisine inandırabilmeai, 
cümhuriyeti emanet edeceği bir mil· 
let yaratmuı ve kurduğu rejimi ko
ruyacak 1ekilde hazırlamasıdır. MilH 
iradenin sanılı:nu timsali Büyük 
Millet Meclisinin, in1dllbın ilk gU· 

Undenberi Ata'nın en yakın arkada
n t on" u" kahramanı, latiklil harbi 
fi, n d l'k ğ alibi, Lozan'ı yapan, yur u çe ı a. -
~rla ören ihtilal ve inki11bm en çetın 
safhalarını büyük kudretl.e. bqaran 
lamet lnönü'nü Cümhurreısı seçme~
le Atatürk nizamını s~d~kat.~e tatb.ık 

1 d ükıek iıabetını gostermıt-
yo un a y ah . bun 
tir. Aynı nizam ve aynı ye.ngı~ -
dan sonra da devam edecegıne .ı~r· 

vlam olarak Onun zaferını ya-
mız eag . d 1 

1 Onun nizamını tatbık e en er' 
pan ar, . . 1 anlar ve 
O eserlennı tamam ıy 

nun d' 
türk milleti sağ olsun ıyoruz. 

F~-. Atatürk aramızdan ayrıldı. 
iUJl •• 

Şimdi bir kütle halinde Onun ızın-
de kudretine iman ettiği~~z ls~et 
lnö .. , ün arkasındayız. Turk mıl~e: 
•. n.u nh d f Atatürk'ün i§&ret ettığı 

tı ıçın e e · "d' 
111 yüksek medeniyet sevıyesı ır. 

Edirne 

gençliği bir 

miting yaptı 
Edirne gençliği 

Ed. 18 aa -ıme, · · .. "nde muaz-
b .. A .. k'"n anıtı onu 

ugun tatur u k ·m ve ebe• 
zam bir miting aktedere ını k 
dl Şef'in aziz hatırasını halkın. hı~tiık
nk ve &öz ya•dan arasında tazı~ ~ . • 

:s 1 rını bı -
ten sonra, Onun sayısız eser e · li 

" k genç -rer birer saydı ve bilhas&a tur • 
· "k eıen iine emanet ettiği en buyu 

cümhuriyeti ilclebed yaşatacaklarını 
Büyük Ata'nın manevi huzurunda hep 
bir agızdan bir kere daha tekrarlıya: 
rak andiçti. Mitingde ilk ve orta tahaıl 
ıençliiini teıkil eden binlere~ ~~çten 
""'·ka b"t" ünevverler valı, ogret • 
__, u un m . halk buır 
men memur ve buılerce . 

, 1 likle Edirne'lilenn bulunuyordu. Böy e u1ıDaZ 

Bolu'da yas 
Bolu, 18 a.a. - Büyük kurtancı· 

mı.z Atatürk'ün vefatı acıaını alan Bo
lu ve mülhakatı bir hafta.dır beşikten 
mezara kadar umumi matem içindedir. 
Herkes biribirine küskün gibi ıöz yaşı 
dökmekten a,iızlan bıçak açnuyor. 
Kereste fabrikaları, dükkinlar kapalı, 
radyolu yerler, halkevleri halkla dolu. 
Hep radyonun neşriyatı tek nefes ha
linde dinleniyor. Pazara odun ve eş -
ya satmak için gelen köylülere, buna 
ne istersin diye, fiat soranlara, ne ve -
rirsen ver efendi acım var, acım diye 
gözleri yaşarıyor. 

Cenaze merasimine iştirak için par
tiden, belediyeden halktan mümessil -
ler seçildi. 

Bolu büyük bir mitinge hazırlanı -
yor. 

[:::::::~:::::~::::~:::::~::::~:::::] 
Nöbetçi Eczaneler 

Pazar : Sebat ve Yeniıebir Ecz.leri 
Pazartesi : htanbul Ecsan~l 
Salı • Merku Eczaneaı 
ç amba : Ankara Eczaneıl . 
parı b . Yeni ve Cebecı Eczanelerı 
C=m e ; Halk ve Sakarya Eczanele.ri 
Cumartesi : :S:•e ve Çankaya Eczanelerı 

ACELE iMDAT 

Bir ,.aralama, bir kuı. fevkallde bir 
haaulık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler haıtaneaine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yancın ibban: (1521). - Telefon müra

caat, ıehir: (1023-1024). - Sehirlerara· 
11: (2341-2342). - El~ktrik vı. Han· 
s111 Arıza memurluğu: 0846). - Me
ujeri Şehir anbırı: (3705). - Takıi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa· 
n: (2645-1050°1196). • Samanpuan ci
varı: (2806-3259). • Yeniıchir, Havus
baıı Bizim takıi: (2323). - Havuzbaeı, 
Gttven takıl: (3848). - Birlik tabi: 
(2333). - Çankın caddesi, Ulua takıi: 
(lltl) •• !ıtanbal tabiai: (3997) 

Otobüslerin i 1 k ve 
son seferleri 

Sabah Ak,am 
İlk Son 

acf er sefer 
uı.. il. elan it. dere') • 6.45 2100 
K. dere'den Ulu M. na 7.lS zs.zo 
Ulu il. dan Çaakqa',. 7.25 23.00 
Çan.ka7a'dan Uluı M. na 7.10 23.20 

Ulaa il. dan Dikmen'e uo 20.00 
Dikmen'den Ulua il. na 7.00 20.30 

Ul'ıı• lıl. dan Kec;llSren'e 11.00 21.00 
Keçlören'den Uluı M. na uo 21.30 

Ulua lıl. dan Etlik'• 11.30 21.00 
Etlik'ten Ulua M. na 7.00 21.SO 

Ulu il. dan Cebecf•7e 7.00 2S.OO 
Cebeci'den Ulua il. na 7.00 13.0I 

Cebeci'den AL fabl.ra 7.00 --AL fabL dan Cebeci'7e -- 17.00 

Yeniıehir'den Uluı M. na 7.00 23.00 

Ulua 11. dan Yenisebir'e 7.10 23.00 

s. pazanndan Akköprf!'ye 15.15 7.00 
AJrköprü'den S. puan na 7.30 9.45 

§ U. Meydını'yle htaıyon ara11nda her 
· beı dakikada bir ıefer olup tren za. 

manian seferler daha ııktır. 

, U. Meydanı'yle Yenieebir, Bakanlık· 
ıar, Cebeci. Samanpazarı arasında ııaı 
8 den 20 ye kadar vasati her be• dakı· 
kada; ıaat 20 den 21 e kadar her on da· 
kıkada; aaıt 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar her ıs. 20 ve 30 dakıkada bu 
munuzam ıeferler vardır. 

§ Akeamları Uluı Meydanı'ndan ıaat 23 
delı:ı son ıeferlerle bunların Uluı mey 
danı'na donutlerı ıınematarın da&ıln 
aaatlerıne tibıdırler. 

Poata Saatleri 
Teahhiltlü saat (18) e kadard r. 
Poata ıaat (19) a kadar htanbul ciheti· 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Hıydarpıp'ya : Her aabab 8.20. Her 

aktam 19.lS ve 19.50 
de (Pazartni. Per· 
eembe. Cumarteıi 
Toroı ıilrıt.) 

Sımıun hattma : Herııun ıı.3S (Kayae
rı, Sıvaa, Amasya bu 
bat üzerindedır.) 

Diyarbakır battı : Her•Un 9.35 
zoquldak batu ı • 2s.oo 

Giindelilı: 

Hıcri • 1357 
Ramuan: 27 

S. D. 
Gunet: 6 52 

Rumi - 1354 
Sonteırin: 7 

S. D. 
Akıam: 16 43 

Dr. M. Şerif Korkut 
NUmune Haataneai Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten ıonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adrea: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5. 8242 

ye hudut boyu çocuklarrrun ~. et _ 
büyük acısı bir kere daha tebaru. .. 
tirildi ve miting ebedi ~ef'in .anıtı o • J 
nünciıt yapıJan büyük bır ıeçıtle sona •••••••••••••• 
erdi. 

KOÇOKlLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık ı 

Kiraldc - Yenifehir İnJallp cad. No. 
1 l üst katta 2 oda, l hol, Ad8kale cad. 
No. 18 de 1. d katta 3 oda, 1 hol, elek. 
trik, hava gazı, banyo. Tl: 2655 8189 

Kiralık- Yenitehir Ataç sokağın. 
da geniı 5 ıer odalı her türlü konforu 
halı: 3 daire. Tl: 3520 ye müracaat. 

8475 

Kiralık - 4 odalı her tilrlü konfo
ru haiz bir daire. Yeniıehir Yüksel 
caddesi No. 42 8476 

Küçük ilôn ~artlara 
Dört aatırlık küçUk illnlardan : 

Bir defa için 30 Kunq 
İki defa için 50 Kurut 
Üç defa için 70 Kuruı 
Dört defa için 80 Kuruı 

Devamlı küçük illnlardan her defa11 
için 10 kuruı ılınır. Meıeli on defa 
neıredilecek bir rtn ıçin 140 kurut 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
aer aatır, kelime aralarındaki boıluk
lar müıteıına, 30 harf itibar edilm11-
tir. Bir küçük ilin 120 harften ibaret 
olmalıdır. 
Dört nurdan fazla beı aatır için 17• 
rıca on kurut almır. 

Kiralık- Kalorifer ve fenni konfor- '""""'"""""'"""""' 
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demirte- 50 metroluk caddenin karıısında kÖfe 
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 baıı. Tel: 2884 8268 

Kiralık daire - Y enişchir Selanik 
caddesi 1-2 numaralı Kuğu apartıma • 
nında. Ayru apartımamn 7 numaralı 

dairesine müracaat. 8553 

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

Kiralık aparlıman - Yeniıehir Ata
türk bulvarında Tuna apartımarunda 
kalorifer ve konforlu vebolittcn geç • 
mit sıcak ıulu daireler. Reami daire • 
lere elveritlidir. 8620 

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

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayn 
odalar. Havuzbaşı yanında müsait ki. 
ra ile. Selanik cad. No. 16 8628 

Kiralık - Ankara Saime kadın ma • 
hallcsi Mamak caddesi 150 numaralı 
apartımanın iki dairesi ucuz kiralıktır. 
Aynı apartımana müracaat edilmesi. 

8629 

Kiralık - Y eniıehir Özen pastaha
nesi arkasında Menekıe aokak Mazhar 
Nedim Ap. 2. ci kat, 3 oda, 1 hol, hiz
metçi odası. Atafıda depo kalorifer, 
sıcak au, hava guı. Ehven fiatla veri • 
lecektir. İçind~ere müracaat. 8642 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apart -
manında S odalı, kaloriferli, sıcak su
lu, ve her türlü konforu haiz kiralık 

daireler vardır. Tel: 3223 çe müraca -
at. 8655 

Kiralık - Bir Bayan i~n aile ya -
nında genft ve banyolu bir oda kira -
lıktrr. Yenitchir Meırutiyet cadddesi 
yenl kalık sokak 10 numaraya mlira -
caat. 8663 

Kiralık aparbman - Kaloriferli 6 
oda, mu§8mbalı mükemmel boyalı ve 
badanalı Çankaya aaddeıi San köşk 
kartıaı No. 49 a müracaat 2 inci kat 
ve tekerci Hacı Bekir'e tel. 3050 8700 

Kiralık oda - Bir bay için möble, 
banyolu odL Yenifehir, Tuna C. Yi -
fitkotun S. 15. 8 7 ı 4 

Kiralık - Yeniıchir, Tuna caddesi 
Bozkır aokak No. 8. Uçer, dörder oda, 
gilneı ve nezareti çok müsait iki dai-
re. Bodrum kata müracaat. 8738 

Satalık : 

Sabhk - Yenişehir'de jandarma 
mektebı civarında ııtaayon arkaların· 

da ve Anlcara'nın her tarafında inşaata 
elveritli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe • 
ren. 8176 

Sablık - Ankara'nın her tarafında 
ırat getınr beton ahfap ev ve apartı · 
manlar ve bahçeli evler yapı koopera 
tifi hısseleri Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 
Satılık - Ankara'nın her tarafında 

apartıman ev arsa almak ve satmak ia
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neıet 
Seren 81 Jb. 

Satılık Ana - Çankaya caddeainde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 

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

Satılık ev - Bahçeli evler koopera
tifinde asfalta yakın muhtelif tipte sa· 
~ılık ev hisseleri. Tl: 2487 Vahdi Doğ-
ruer. 8471 

Sıbhk araa - Yenişehir ve Cebe -
ci'de inıaata elverişli blok ve münferit 
küçük çapta arsalar. Tl: 2487 Vahdi 
Doğruer 8472 

Sablık Oda Takımlan - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odaıı takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşı'nda 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e -
debilirler. (Telefon: 1975) 8487 

Satılık - Ankara'nın en işlek ye -
rinde yevmiye 140 - 150 lira aruında 
peşin satış yapan bir bakkaliye azimet 
dolayısiyle devren satılıktır. Ti: 2017 
ye müracaat. 8626 

Sahlık otomobil - 931 modeli işler 
bir halde ibrikleri yeni Şevrole oto
mobil. Parça fiatına satılıktır. Tl: 
3109 a mtiracaat. 8627 

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

Satılık etY• - Maltepe ıon durak 
son apartımanda battaniyeler kuver • 
türler, üç bin liralık cesim Buhara ve 
sair halılar antika kebir ingiliz çalar 
saati hergUn. 8719 

t verenler : 

Aranıyor - Dikitten anlryan 2 ba • 
yan iıçiye ihtiyaç vardır. lıtekliler. 
Ön Cebeci'de Bayaal caddesi No. 2 ev
de Tan Bayanlar Ter.zievine müraca -
a~ 8466 

\ranıvor : 

Oda aranıyor - Bir franıız profe -
sör Ulua meyd. veya Postane civann
da banyolu, kaloriferli oda arıyor. Poa-
ta kutusu 206 ya yazılması. 8613 

iş anyanlar : 

lı Anyor - Mükemmel ıteno dak -
tilo ve Almancadan batka Fransızca da 
bilen bir Alman Bayan iş arıyor. An . 
kara posta kutusu 358 ze mektupla 
müracaat. 8657 

Mürebbiye - Okumuş ve kabiliyetli 

bir franaız matmazel kibar aile yanın· 
da mürebbiyelik aramaktadır. Telefon 
3115 §e müracaat. 8664 

Zayi - 929 yılı Milli Müdafaa as
keri sanayi mektebinden aldığım dip -

lomamı kaybettim. Diploma ıayıu (3) 
mektep numarası (107) dir. Yenisini 

alacagımdan eskisinin hükmü olmadı

ğı ilin olunur. Cihan otelinde Ali Tun-
çalp. 8718 

Halkın nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden: 

1 -Ankara'da milli cenaze töreni yapılacak 21 ilktqrin 
paaartui ıünü yalnız resmi arabalarla törene davetli 
olanları aetirecek veaait itliyecektir. 

2 - Otomobiller aaat sekize kadar umumi caddeden geçe
cek aekiz ile dokuz arasında Havuzbafı, Necatibey, 
Hipodrom, Akköprü yoliyle Büyük Millet Mecliıine 
ıelebilecektir. 

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

4 - Cenaze alayını takip edecek halk belediye binaaiyle 
Samanpazarı araıında yer alacaktır. 

5 - Otobüsler saat ıekizden sonra itlemiyecektir. 
(4872) 

Saflhk dört daireli ve garajh apartman 
Yenitehir Elektrik Şirketi önünde tekmil konforu havi mükem

mel dört daireli ve muntazam garajlı bir apartıman satılıktır. lıti-
yenlerin l 7 55 No: telefona müracaatları. 8660 

lsviçre'de Webbolite A. G. nin 
Türkiye ve Şarkı Karip Vekili Umumiıi Vebolid Ltd. Şti. 
Ege mıntakaıı için İzmir' de Emlik Bankası yamnda Reuni 

Şubeıini açmıt olduğunu arzeder. 

VEBOLİD 
acı ve kireçli ıular taıfiye cihazları (Sabit ve Portatif) 

VEBOLID 
Şüpheli sular i(in tazyikli ve laıyiksiı su ile i~er 

hususi leminalh filtreler 
Kalorifer ve sınat tesisatı için kireçli sular tasfiye eden tesisat 

Tedlyatta Kolaylık -5 Senelik Garanti 
ld k . İstanbul Galata BillQr S. No. 7/9 

0 re mer ezı : Telefon: 44507 - P. K. No. 1094 

be • Bankalar caddesi No. 22 IU Si Telefon: 2681 • P. K. No. 45 

C u be s 'ı Saman iskelesi Emlak Bank yanında No. 1 
ıj Telefon: 2365 - P. K. No. 72 

Telsraf adreei: Her yerde "Vebolid" 

E"11111 Çankaya Eczanesine 1111111~ - -§ T.ue Balık yalı geldi. Şark malt hullaulyte çok kolay lçlllr. Y. Şe- § 
: hır Bakanlıklar lcırtıaı Meırutiyet caddeai. 8023 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

T. C. Z 1 R AA T BANKASI 
Kurul ut tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajanı adedi: 262 

Zirai ve ticart her nevi banka muameleleri 

Pıra biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye vereıek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı
daki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adt.t 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 .. 2.000 
4 

40 
100 
120 

" .. .. .. 

250 
100 
50 
40 

" 
" .. 
" 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 

" 
" .. 
" 
" 

160 .. 20 .. 3.200 .. 

DIKKA T: Heaaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan qaiı düfDliyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlaaiyle verilecektir. 

Kur'alar eenede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, ı Mart ve 
1 Huit'lll tarihlerinde çekilecektir. 
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RESMİ İLANLAR 
Dış işler · Bakanhğı Milli Müdafaa Bakanlığı "j 

Müsabaka imtihan günü tebdili 1 11 çeşit cihaz ve saire 
Hariciye Vek&.letindcn : 

21-11-938 tarihinde icrası mukarrer 
müsabaka imtihanının 5-12-938 pazar
tesi gününe talik kılındığı ilan olu -
nur. (4819) 8667 

Hava Kurumu 

Kombinezon ve başlık 

yqptırılacak 

Türkku~u Genel Direktörlüğün • 
den: 

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

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

1lk teminatı 45 liradır. 
Şartname ve nümune her gün Türk

kuşu levazım bürosunda görülebilir. 
İhalesi 28.11.938 pazartesi günü saat 

15 de Türkkuşu levazım bürosunda 
yapılacaktır. 1steklilerin muayyen 
gün ve saatte hazır bulunmaları. 

8561 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Orta müJeddidesi ahnacak 
P. P. T. Levazım MD.lüğünden 
1) - İdare ihtiyacı için 6 tane iki 

batlı ve adi tekerrürlü orta müşeddi
desi kapalı zarfla eksiltmeye konul -
muştur. 

2) - Muhammen bedel 9000 muvak
kat teminat 675 lira olup eksiltmesi 
28. İkinci teşrin. 938 pazartesi günü 
aaat ıs de Ankarada P. T. T. U. 
MD.lük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubunu ve ka
nuni vesaikle beraber teklif mektubu-

eksiltmesi 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı -

yonundan : 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
13400 lira olan ve lstanbul'da Haydar
paşa hastanesinde yaptırılacak ister
lizasyon tesisatiyle 11 çeşit cihaz ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28 lkinci teşrin 938 
pazartesi günü saat ıı de Ankara'da 
M. M. V. satın alma Ko. da yapıla -
caktır. 

3 - 1Jk teminat 1005 lira olup şart
namesi bedelsiz olarak her gün öğ
leden sonra M. M. V. satın alma Ko. 
da görülür. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
saatından behemehal bir saat evveli
ne kadar M.M.V. satın alma Ko. re-
isliğine vermeleri. (4195) 7429 

Rontgen malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komiı • 
yonundan : 

l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3900 lira olan Haydarpaşa hastanesi
nin sekiz kalem Rontgen malzemesi 
açık eksiltme suretiyle 28 ikinci teş
rin 938 pazartesi günü saat 10 da a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - llk teminat 292 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi her gün öğleden son
ra M.M.V. satınalma Ko. da görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme saatında M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmalarr. 

(4196) 7430 

Veteriner bakfriyoloji 
malzemesi ahnacak 

nu muhtevi kapalı zarflarını o gün M. M. V ckaleti Satın Alına Komia -
aaat 14 de kadar mezktir komisyona yonundan : 
ftrcceklerdir. ı - Hepsine tahmin edilen fiatı 

Şartnameler Ankarada P. T. T. le· 2700 lira olan 35 kalem veteriner bak
'9Unn müdilrlilğünden ve İstanbulda teriyoloji malzemesi açık eksiltme 
P. T. T. levazım ayniyat şubesinden suretiyle ve 29 ikinci teşrin 938 salı 
parasrz verilir. (4230) 7560 günü saat 10 da Ankara'da M. M. V. 

1 satın alma Ko. da satın alınacaktır. 

Orman Koruma , 

6 Kalem tıbbi ecza ah nacak 
Orman Koruma Genel Komutan

lık Sa. Al. Komisyonu Reisliğinden: 

1 - Aşağıda cins ve miktarları ya
zılı 6 kalem cezai tıbbiyenin açık ek
siltme ile ihalesi 28/2. teşrin/938 pa
zartesi günü saat 11 de Ankara'da Ye
nişehir'de Orman Koruma Genel Ko
mutanlık binasındaki satınalma .Jco -
misyonunda yapılacaktır. 

2 - tık teminat 202 lira 50 kuruş o
up şartnamesi her gün öğleden sonra 
:omisyonda görülür, 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde M. 
M.V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(4197) 7431 

isterlizasyon takımı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alına Ko-

misyonundan : . . • 
1 - Hepsine tahmın edılen fıyatı 

120 fon mazot ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm. Alma Ko

miayonundan 
1 - 120 ton mazot satın alınacaktır. 

Tahmin bedeli 7920 lira olup ilk te
minat miktarı (594) liradır. 

2 - Kapalı zarfla eksiltmesi 28-11-
938 pazartesi günü aaat 15 de Vele.i
let satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Fenni şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatinden bir 
saat eveline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele-
ri lazımdır. (4633) 8260 

Sargılık bez alınacak 
M. M. Veki.leti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher metresin-e tahmin edilen 

fiyatı 18 kuruş 88 santim olan 200 
bin metre sargılık bez müteahhit nam 
ve hesabına 22 ilk kanun 938 perşembe 
günü saat 10 da M. M. V. satın alma 
KO. da açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

2 - İlk teminat 2832 lira olup şart
namesi 189 kuruş mukabilinde M. M. 
V. satın alma KO. dan alınacaktır. 

3-Eksiltmeye girecekler kanuni te 
minat ve 2490 sayılı kanunun iki ve ü
çüne ümaddelcrinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatında M. 
M. V. satın alma KO. da bulunmaları. 

(4621) 8285 

Laboratuvar aleti ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miıyonundan : 
l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

23123 yirmi üç bin yüz yirmi üç lira 
olan on dört çeşit laboratuvar alat ve 
malzemesi kapalı zarfla satm alına -
caktır. 

2 - Eksiltme 2 son kanun 939 pa -
zartesi günü saat 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - İlk teminat 1734 lira 23 ku -
ruş olup şartnamesi her gün öğleden 
sonra Ankara'da M.M.V. satın alma 
Ko. da görülür. Ve isıtiyenler tarafın
dan kopyası alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme 
ıaatından bchcnıehal bir aaat eveline 
kadar M. M. V. aatm alına KO. rcia-

liğine vermeleri. ( 4758) 8572 

2 adet Unit alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

3960 lira olan iki adet Unit açık eksilt
me suretiyle 2 son kanun 939 pazarte
si günü saat 10 da Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da satın alınacaktır .. 

2 - İlk teminat 297 lira olup şart -
namesi her gün öğleden sonra M. M. 
V. satın alma KO. da görülür ve isti
yenler tarafından kopyası alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. 
cü maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatında KO. da 
bulunmaları. (4760) · 8574 
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Konya Kültür DirektörlüğÜnden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Kon

ya'da İplikçi camii tamiri. 
2 - Keşif bedeli ...24232- lira -49- ku

ruştur. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Eksiltme müddeti 28.10.1938 ta
rihinden 21.11.1938 tarihine kadar yir
mi dört gündür. 

5 - Muvakkat teminat 1817 lira 50 
kuruştur. 

6 - İhale 21.11.1938 pazartesi günü 
saat 15 de Konya hükümet dairesinde 
Kültür direktörlüğü makamında ya
pılacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ve 2490 sayılı kanun mucibince ti
caret odası vesikasını ve bu iş için 
Konya valiliğinden alınmış ehliyet 
vesikasını haiz olması ve isteklinin 
diplomalı yüksek mühendis veya yük
sek mimar bulunması veyahut bir 
yüksek mühendis veya yüksek mi
marla müştereken mukavele aktcde
ceğine dair noterden alınmış teahhüt
name ile birlikte 1817 lira 50 kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya mek
tubunu altıncı maddede yazılı günde 
ihale saatinden en az bir saat eve) 
Konya kültür direktörlüğünde müte
şekkil ihale komisyonu riyasetine 
vermiş olmaları şarttır. Posta ile gön
derilecek mektupların ihale saatine 
kadar kültür direktörlüğüne gelmiş 
olması ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapanmış bulunması lazımdır. 
Postada vaki olacak teahhür kabul o
lunmaz. 

8 - Keşif evrakı fenni ve eksiltme 
şartnameleri ve mukavelename her
gün Konya Nafıa direktörlüğünde 

görülebilir. (8070-4685) 8307 

Kalörifer tesisatı ve saire in~aafr 
Edirne Nafıa Müdürlüğünden: 

ı - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarıldığı halde talip .. mhur etmiyen 
ve bedeli keşfi 16473 lira 55 ~ur:.ış bu
ıunan Trakya umumi müfettişlik dai
:es•nin buharlı kalörıfer tesisatı ıle 

lıirıada yapılacak bazı tadilat ve inşaat 
isleri tekrar 20 gün müddetle eksilt
meye çıkarılmıştır. 

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

3 - Bu işin ihalesi 22 ikinci teşrin 
aalı 5UnU aaa~ l.5 '-• Edh•n.o na~•• ..... u. 

dilrlüğü odasındaki komisyonda yapı· 
lacaktır. 

4 - Eksiltmeye girmek için 1236 li
ralık teminat vermek ve atağıdaki ve
saiki haiz bulunmak lazımdır. 

A - 938 senesine ait ticaret odası ka
ğıdı. 

B - İsteklilerin 17 ikinci teşrin tari
hine kadar kalörifer işleri yaptığına 

dair ve11ika ve diğer kağıtlarını Edir
ne vilayetine göndererek bu işe gir
mek için alacakları ehliyet vesikası 

2490 sayılı kanuna göre hazırlanmış 
teklif mektuplarının mezkur günde 
saat 14 e kadar komisyon başkanlığı
na verilmesi veya gönderilmesi lazım
dır. Postada gecikmiş mektuplar ka-
bul edilmez. (8152-4697) 8366 

Muhtelif yol inşaatı 
Manisa Valiliğinden : 

müteferri kağıtlar 232 kuruf mukabi- ı 
linde Manisa nafıa müdürlüğüntlen a
lınabilir. 

3) İhale birinci kanunun sekizinci 
perşembe günü aaat on altıda Maniaa 
vilayeti nafıa müdürlüğü odasında ya
pılacaktır. 

4) Muvakkat teminat (3474.73) lira
dır. 

5) İsteklilerin ihaleden en az sekiz 
gün evel Manisa nafıa müdürlüğünden 
bu i~ için alacakları ehliyet vesikası i
le 938 sent1line ait ticaret odası vesi
kasını da teklif mektuplarının içeri -
sine koymaları lazımtlır. 

6) İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
göre hazırhyacakları teklif mektup -
}arını 8. birinci kanun 938 perşembe 
günü saat 15 e kadar nafıa müdürlü
ğüne makbuz mukabilinde vermeleri 
veya bu saate kadar gelecek surette 
posta ile göndermeleri ve postada va
ki teahhurlarrn kabul edilmiyeceği i-
lan olunur. 8727 

Satılık gayri mamul 
çam ağacı 

Denizli Vilayeti Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

1 - Denizli vilayetinin Çivril kaza
sı dahilindeki Akdağın Karanlıkdere 
devlet oramnının 11,12,13,14,15 numara 
lı maktalarından ( 1624) metre mikap 
gayri mamul çam ağacı bir senede or
mandan kat imal ve ihraç edilmek ü
zere ve kapalı zarf usuliyle artırmaya 
çıkarılmıştır. 

2 - Artırma 16.12.1938 tarihine mü
sadif cuma günü saat 15 de yapılacak
tır. 

3 - Artırma Denizli Orman çcvirge 
müdürlüğü binası içinde toplanan Or
man satış komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Artırmaya konulan çam ağacı
nın beher gayri mamul metre mikabı
nm muhammen tarife bedeli (505) ku
ruştur. 

5 - Muvakkat teminatı (615) lira 9 
kuruştur. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar Denizli Orman çevirge 
müdürlügüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. Şartname ve mu
kavele projesini görmek ve almak is
tiyenlerin Denizli Orman çevirge mü
dürlüğüne müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (4893) 8734 

Gümrük ve İn. B. 

Font boru alınacak 

lnhlaarlar Umum Müdürlüğün
den: 

1 - İdaremizin yav§'Ul tuzlasına ge
tirilecek tatlı suyun tuzlaya i.alesi i
çin şartnamesi mucibince satın alına: 
cağı ve 19.10.938 tarihinde ihale edı
leceği ilan edilen ve eksiltmeden kal
dırılan 25.000 mere inşaat tulünde 60 
m/m kutrunda font boru ve listesinde 
müfredatı yazılı hususi aksamına ait 
şartnamede tadilat yapılacağından ye
niden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II - Muhammen bedeli sif Haydar
paşa 25000 lira ve muvakkat teminatı 
1875 liradır. 

-
. 
~ Ankara ValiliQi 

Odun ve çua alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

Hususi idare ihtiyacı için satın a
lınacak 35 ton gürgen odunu ile 1500 
kilo çıra 21.11.938 tarihinde ihale e • 
dilmek üzere açık eksiltmeye koul • 
muştur. Muhammen bedeli 820 lira • 
dır. 

Taliplerin ihale günü % 7.5 temi • 
natları ile birlikte vilayet daimi en • 
cümenine müracaatları ilan olunur. 

(4649) 8265 

Türbe tamir eflirilecek 
Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 3133 lira 80 kuruştan 

ibaret bulunan Cenap Ahmet Paşa 
türbesinin tamirat işine talip çıkmadı 
ğından dolayı mezkur tamirat işi bir 
ay müddetle pazarlığa konulmuştur. 
Şartnamede yazılı evsafı haiz olan 

isteklilerin her pazartesi ve perşem· 
be günleri saat ıs de 234 lira 96 ku· 
ruşluk muvakkat teminat mektubu ve
ya makbuzu ile beraber vilayet bina· 
sında Nafıa Müdürlüğü odasında top
lanan komisyona gelmeleri ve bu işe 
ait keşif ve ;ıartname her gün Nafıa 
Müdürlüğünde görebilecekleri ilan 
olunur. (4660) 8272 

50 Ton sömikok 
kömürü alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
Etimesğut istasyonunda vagonda 

teslim olunmak şartiyle açık eksiltme 
ile 50 ton sömikok kömürü Etimesğut 
ııhat merkezi için satın alınacaktır. 

Ankara istasyonundan - Etimes • 
ğuta vagon nakliye masrafı dahil ol • 
madığı halde beher ton 26 lira 85 ku • 
ru§tan olmak üzere muhammen bede
li 1342 lira 50 kuruştur. 

Muvakkat teminat 101lira25 kuruş· 
tur. Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi gü· 
nü saat 10 da vilayet sıhat müdürlü • 
ğünde yapılacağından isteklilerin ve 
şartnameyi görmek istiyenlerin vila
yet sıhat müdürlüğüne müracaatları. 

(4659) 8292 

Matbacılara 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Sonbahar at yarışlarında kulla· 
nılmak üzere (21000) cilt bahsı müş-

1 
terek bileti 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

1 2 - Biletlerin muhammen bedeli 
(4200) lira muvakkat teminatı (315) 
liradrr. 

3 l ~tıenn,nateye ı tlr8~ QC• 

bilmeleri için kanunun lüzum göster· 
diği vesaikle beraber bu gibi işleri 
yaptığına dair vesika ibraz etmeleri 
lazımdır. 

4- lhate 21. 11. 938 pazartesi günü 
saat ıs de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

Şartname her gün hususi muhasebe 
müdürlüğünde görülebilir. 

(4678) 8357 

Kiralık kum parselleri 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk çayı mecrasında olup idarei 
hususiye tarafından ihale suretiyle 
icara verilmekte olan ve icar müddet· 
leri hitam bulan kum parsellerinin 
numaralariyle muhammen icar bedel
leri aşağıda gösterildiği veçhile 2490 
sayılı kanun hükümlerine tevfikan a
çık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (3100) lira
dır. Muvakkat teminatı (232) lira 
(50) kuruştur. 

56000 elli altı bin lira olan 20 tane 
takımı kapalı seyyar isterlizasyon 

zarfla satın alınacaktır. 

Bir erkek daktilo ahnacak 
1 - Akhisar - Kırkağaç yolunun 

M. M. Yeki.Jeti Satm Alma Komis- o + 000 - 11 + 100 üncü kilometrele-

III - Eksiltme 4.1.939 tarihine 
rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Kabatasta levazım ve mübayaat ~ube
sindekr alım komisyonunda yapıla -
caktır. 

IV - Muaddel şartnameler parasız 
olarak her gün inhisarlar umum mü -
dürlüğü levazım ve mübayaat şube • 
sile Ankara ve İzmir baş müdürlüğün
den alınabilir. 

!halesi 21-11-938 pazartesi günü 
vilayet daimi encümeninde yapılaca· 
ğından taliplerin muhammen bedel Ü

T.erinden % 7,5 nisbetinde teminatla· 
dyle birlikte yevmi mezkfırda vila
yet daimi encümen salonunda bulun• 
maları ve şartnameyi görmek istiyen
lerin de hususi idare tahakkuk ve tah 
sil müdürlüğüne müracaatları iliin o
lunur. (4742) 

3 - Şartnamesini her gün parasız 
olarak komisyonda görülebilir. 

4 - İsteklilerin muvakkat teminat 
makbuzlariyle icap eden vesikalarla 
ihale gün ve saatinde mezkur komis
yona gelmeleri. (4723) 

100 kilo bizmut su mitrat 
500 tüp Prontozil komprime 

35 Düzüne 13x18 Filim Kodeks 
35 ,, 24x30 ,, 
35 ,, 18x24 ,, 
35 ,, 30x40 

" .. .. 
8452 

Askeri Fabrikalar 

Yevmiye 150- 500 kilo ince 
ceviz t alaıı sahıı 

Askeri Fabrikalar Umum M~dür
lüğü Merkez Satın Alma Komısyo-

rıundan: 

Azami ve asgari mikdarları yuk~
rıda yazıh talaşlar 2.12.938 cu.ma g~
nü saat 14.30 da açık arttırma ıle sa.ı-
lacaktır. . 

Beher kilosunun tahmini bedelı el-
li santimdir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (33) lira <94) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun ~.' ve .. 3· 
maddelerindeki vesaikle mezkur gun 

· ·· aacaatları. ye saatte koınısyona mur 
(4793) 8579 

2 - Eksiltme 1/birinci kanun/938 
perşembe günü saat 11 de Ankara'da 
M.M.V. satın alma Ko. da yapılacak 
tır. 

3 - llk teminat 4050 lira olup şart· 
namesi 280 kuruşa M.M.V. satın al
ma Ko. dan alınır. 

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme günü teklif mek -
tuplarını ihale saatinden behemehal 
bir saat evveline kadar M.M.V. satın 
alma Ko. na vermeleri. (4226) 7541 

Sis ve alev cihau ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

6000 altı bin lira olan dört adet hava 
tazrikl.~, dört adet kartuşlu sis ciha
zı ılc uç adet alev cihazı ve bunlara 
ait işletme malzemesi kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 23-12-938 cuma günü 
saat 11 de Ankara'da M. M. v. Satın
alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün öğleden 
sonra M. M._ V • s~tın alma Ko. da gö
rülür veya ısteklıler tarafından kop
yası alınabilir. 

4 _ Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun iki ve 
üçüncü maddelerinde yazılı belgeler
le birlikte teklif mektuplarını eksilt
me saatinden behemehal bir saat ev
veline kadar M. M. V. satınalma ko. 
na vermeleri. (4618) 8256 

yonundan: 
Milli Müdafaa vekaleti zat işleri 

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

iç işler BakanhQı 

Müsabaka imtihanı günü 
Dahiliye Vekaletin-den : 

Münhal yerlere müsabaka ile alına
cak memurlar hakkındaki talik edil
mi§ bulunan imtihan 1.12.1938 per
şembe günü saat 14.30 da yapılacağı i-
lan olunur. (4876) 8729 

. Demiryolları 

nakliyat 
D. D. Yllan Umum Müdürlüğün-

d~: . . 
Sivas - Erzurum hattının ışletmıye 

açık bulunan Kemah istasyonundan 
sonraki ALP DUMANLI ve ERZİN
CAN istasyonlarının 23.11.938 tari
hinden itibaren yolcu ve her türlü e§
ya nakliyatına açılacağı, ve halen Çe
tinkaya - Kemah arasında i~liyen muh
telit trenlerin, günlerinde hiç bir de
ği~iklik yapılmıyarak Erzincan'a ka -
dar devam ettirileceii sayın halka i -
lfın olunur. (4850) 8720 

ri arasındaki toprak tesviyesi, şose 
halinde inşası ve aynı zamanda onbeş 
menfez yaptırılması (87856) lira (85) 
kuruşluk keşifnamesi üzerinden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı ve te
ferruatı 4 lira 40 kuruş mukabilinde 
ıilayet nafıa müdürlüğünden alına
bilir. 

3 - İhale birincikanunun birinci 
perşembe günü saat on birde Manisa 
vilayet daimi encümeni önünde ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

( 5643) liradır. 
5 - İsteklilerin ihale gününden en 

az sekiz gün evel usulü dairesinde 
Manisa vilayetinden alınmış ehliyet 
vesikalariyle 1938 yılına ait ticaret 
odası vesikasını ve muvakkat temina
ta ait banka mektup veya makbuzu 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi 
dairesinde hazırlıyacakları zarfın 

içine koyarak ihale günü saat ona ka
dar Manisa valiliğine vermeleri ve 
postada vukubulacak gecikmelerin 
nazarı itibare almmıyacağı ilan olu-
nur. (4710) 8399 

Hükümet konağı inşası 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 

1) Turgutlu hükümct konağı in~a
atı 46329 lira 78 kuruşluk keşfi üze -
rinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2) Bu işe ait eksiltme prtnamctıi i
le proje ve keşif kağıtları ve bunlara 

V - Eksiltmeye iştirak etmek isti
yen firmaların Hatsız teklif ve kata
loklarını ihale gününden 7 gün eveli
ne kadar inhisarlar umum müdürlü • 
ğü tuz fen şubesine vermeleri ve tek
liflerinin kabulünü mutazammın ve
sika almaları lazımdır. Bu vesikayı 
haiz olmıyanlar münakasaya iştirak e
demezler. 

Vl - Mühürlü teklif mektubunu 
kanuni vesaik ile V ci maddede yazılı 
tuz fen şubesinden alınacak eksilt • 
meye iştirak vesikası ve % 7,5 güven-
me makbuzu veya banka teminat mek
tubunu ihtiva edecek olan kapalı zarf-
ların eksiltme günü en geç saat 14 e 
kadar yukarıda adı geçen alım komis
yonu başkanlığına makbuz mukabilin
de verilmesi lazımdrr. (8499/4857) 

8721 

İdare binası yaphnlacak 
inhisarlar Kars Müstakil Müdür

lüğünden : 
Kars'ta yapılacak idare binası inşa· 

atı ihale edilemediğinden inşaat evel
ki şerait dairesinde ve kapalı zarf usu
liyle yeniden münakasaya konulmuş
tur. İhale 1.12.1938 perşembe günü sa
at 15 de Müstakil müdürlükte yapıla· 
caktır. Teklif mektuplarının muayyen 
günde saat on dörde kadar komisyona 
Yerilmiş olmaaı la:ıımdrr. (4884) 8730 

Bedel muhammeni 
Parsel No: Mevkii Lira K. 

5 Çubuk deresi 525 00 
6 .. " 750 00 
7 " 

,, 720 00 
8 .. .. 550 00 
9 .. .. 526 00 

10 
" 

,, 755 00 
11,12 .. .. 1110 00 

8458 

Kum parseli 
icara verilecek 

Ankara V alil iğ inden : 
Çubuk çayı mecrasında olup Idarei 

hususiyece 505 lira bedelle icara ve
rilmiş olan 4 No.lu kum parselinin 
ihalesi daimi encümence feshedilerek 
yeniden artırmıya konulmuştur. 

!halesi birincikanun 938 gününe 
müsadif perşembe günü saat 15 de en· 
cümeni daimide icra kılınacağından 

taliplerin 37 lira 87 kuruşluk teminat· 
lariyle birlikte mezkur gtin ve tarih· 
te daimi encümen salonuna ve şartna· 
meyi görmek istiyenlerin de hususi 
idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğU· 
ne müracaatları ilan olunur. 

(4806) 8597 
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Ankara Levazım Amirliği .................................................... 
Pirinç alınacak 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
~ima Komisyonunc an : 

1 - Harp okulu ihtiyacı için. 40.00~ 
kilo pirincin kapalı zarfla eksıltmesı 
23.11.1938 çarşamba günü saat 15 ~e 
Ankara Lv. amirliği satınalma komıs
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher 8000 lıra· 
d'lr. 

3 - Muvakkat teminatı 600 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek-
tuplarının saat 14 , ar komısyona 
verilmesi. (4662) 8294 

Arpa ve yulaf ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiayonundan : . 
ı - tslahiyedeki kıta~tın senelık 

450.000 kilo arpa ve bu mıkdar rulafı: 
nın kapalı zarf ~·~~i~.le eksıltmesı 
21.11•938 paurtell ~nu saat 15 ~e İs· 
lihiyeee tugay satın alma komısyo · 
nunda yapılaca~tır. M~hammen0 t1~tarı 18000 lira ve ılk temınatı 135 ıra-

dır. Şartnamesi ~ıtanİbl~~. Andkara le-
Amirliklerı ve s cuııye e tugay 

vazım.. . 1 d d 
t ıma Jcoınısyon arın a ır. 

N ın a 8295 
(4663) 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

ima K.omiayonundan ı 

Sarıkamıf'ın 28000 kilo, Erzurumuıı 
26000' kilo sade yağları kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Sarıkamı' i· 
çin alınacak y;tğın tahmi~ bedeli 
24500 lira, ilk teminatı 1837 lıra 50 ~u
ruştur. Erzurum için alınacak Y.agın 
tahmin bedeli 22100 lira, ilk ~emuıatı. 

1657 lira 50 kuruştur. Ekııltm~~e~ı 
Sarıkamış'm 21.l 1.938 pazartesi ~u 
aaat 11 de Erzuruıp yağının ~ynı gun 
9aat 15 de Erzurum'da asken satm~
nıa komisyonunda yapılacak~ır. Tekl~f 
nıektupları eksiltme saatlerınden - bı· 
rer saaat evet komisyon başkanl~gu~a 

·1 .. derılmış verilmiş veya posta ı e gon . 
bulunacaktır. Şartnameleri her gün 
komisyonda görülebilir. ( 4664) 8296 

Hayvan alınacak 
~nkara Levaznn Amirliği Satm 

~1 K · yonundan : ma omıa . 1 tüfek katırı ve 
Dağ topu makına ı 

nakliye koıumu ile binek hayvanı sak· 
H anlarını satma 

tın alınacaktır. ayv . d ki bay· 
istiyenlerin Sarıkışla cıvarın a t n a 

. yene ve sa ı • 
'Van hastanesınde mua edeki-
l . . kur hastan 
ınmaları ıçın mez (

4747
) 8488 

komisyona müracaatları. 

Saman ahnacok 
· rv• Satın 

Ankara Levazım Anur ıgı 
Alnıa Komisyonundan : .. esseıele· 

1 - Garnizon birli~ ~e ~;5750 kilo 
ri hayvanatı ihtiyacı 1.çın tın alına· 
laman açık eksiltme ıle s~ amirli
tak ve eksiltmesi Ankara v. la· 
ii •atın alma komisyonunda yapı 
caktrr . 

. 3 - Muhanwrwı bedeli 4ns lira• 
teminatı 354 liradır. Şartnamesi ~ 
mi8yonda garülür. Kanuni veeika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda 
bulunulması. (4791) 8591 

.:!:Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllttlllllllllllllllllll!:. 

Muhtelif İnşaat 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Kmisynundan : 
1 - Bodrumda iki pavyon ve bir 

tavla ve bir mutbak inıaatı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulınut ise de 
talip çıkmadığından 20.11.938 den i -
tibaren bir ay zarfında pazarlıkla yap
tırılmasına karar verilmi§tir. 

2 - Keşif bedeli 65840 liradır. 
3 - Kati teminatı 9875 liradır. 
4 - İstekliler bu ife ait ke'if plan

larını ve şartnamelerini Muğla dağ tu
gayı satın alma komisyonundan üç li
ra bedel mukabilinde aldırabilirler. 
lstiyenlere gönderilir. 

5 - İsteklilerin 6 ı. ci kan. 938 den 
itibaren Muğla dag tugay karargahın
da müteşekkil komisyona her gün mii-
racaatları ilan olunur. (4868) 872ı 

Odun baltaSI ve yaba ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sataı 

Alma Kmiaynundan : 
Harp okulu için 20 adet odun balta

sı ile 20 adet demir yaba satın alına
cağından taliplerin 29. 11. 938 sah gü
nü saat 11 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4865) 8723 

Yanmıı odun kömürü sahıı 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Kmiaynundan : 
lstuyonda askeri furunda m~~c~t 

bulunan 1500 kilo yanmış odun komu-
ü ıatılaca~ından taliplerin 29.11.938 r ıı; • • 

salı günü ıaat ıo da Ankara Lv. amır-
liii satın alma komisyonuna gelmele
ri. (4866) 8724 

Muhtelif İnşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Kmisynundan : 
1 - Küllükte iki pavyon ve bir 

tavla ve bir mutbak inşası kapalı zarf 

- -
TÜRK HAVA KURUMU ~ -

-------
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ikinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· 

lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••. 
Yeni tertipten bir bilet alarak ittirik etmeyi ihmal et

meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
girmi• olursunuz ••• 
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~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

H. M. GHAZANFAR 
TICA RETHANESI 

TESiS TARiHi 1860 
Post Box No. 831, Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HİNDİSTANDA 
Türk mallarının en büyük alıcısı ve her nevı Hind malı ihracatçısı 
Referıtnsları: Bombaydaki her hangi bir Banka ve Türkofis 862 

teklif edilen fiat makamca gali görül 
düğilnden yeniden kapalı zarfla ek 
siltmeye konulmuftur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 7020 liıa 
olup ilk teminatı 526 lira 50 kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 8.12.1938 perşembe 
günü saat 15 de Ankara Lv. amirliği 
satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Şartnamesi ve nümunesi komis
yonda görülilr. Kanuni vesikalarda 
bulunan teklif mektuplarının saat 14 
de kadar komisyona verilmesi 

(4887) 8731 

Saman alınacak 

An~ara Belediyesi 

Balık(ı muıambası alınacak 
Ankara Belediye.inden : 

1 - Su işleri yıkama ve sulama ame
lesi için alınacak 40 adet balıkçı mu
tambası ve pantolun ile bir adet posta
başı muşambası on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (216) liradır. 
3 - Muvakkat teminat (16.50) lira

dır. 

Hastahk, ölüm ve pislik getiren fareler 

-4 

FAR Hasan fare zehiri 
ile öldürünüz 

M~cun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fa 
relen, 11çanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini ıerpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerler 
koymalıdır. Kutusu 10, büvük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 849 

Sade ..., 
yagı ah nacak 

Bayramiç Aıknri Satın Alma Komisyonu Batkanlığından : 

Cinsi 

Sade yağ 

Miktarı 
Kilo 

22000 

Tutarı 
Lira 

22000 

'l'eminatı 

muvakkate Günü İhale şekli 
Lira 

1650 2-12-938 Açık eksiltme H 
cuma 

1 - Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları olan 22.000 kilo sade yağ 
f>ir ay içinde eksiltmesi yapılmak üzere ihaleye konulmuştur. 

2 - Talipleri 2-12-938 cuma gününe kadar müracaatları. 
uıuliyle eksiltmeye konulmuş ise de Ankara Levazım Amirliği Satm 
talip çıkmadığından 20. 11. 938 den i- Alma K.miaynundan : 

4 - Şartnamesini görmek istiycnle
rin hergün yazı işleri Ulemin.e ve is
teklilerin de 2.12.1938 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü-

3 - Komisyon 2-12-938 cuma günü saat 14 de tekrar toplanacağınd 
2490 uyılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalariyle birlikte ko 

tibaren bir ay zarfında pazarlıkla yap
tırılmasına karar verilmiştir. 

2 - Keşif bedeli 57842 liradır. 
3 - Kati teminatı 8677 liradır. 
4 - İstekliler bu iıe ait ke§if plan-

larını ve p.rtnamelerini Muğla dağ 
tuğayı satın alma komisyonundan üç 
lira bedel mukabilinde aldırabilirler. 
lstiyenlere gönderilir. 

Ankara garnizonu için pazarlıkla 
6000 kilo ıaman alınacağından taliple
rin 29.11.1938 sah gilnü saat 14 de An
kare. Lıv. Amirliği satınalma komisyo-
nuna gelmeleri. (4888) 8732 

ihale günü tebdili 
S - İateklilerin 6. 1. ci k!n. 938 den Ankara l.e•&san .Amirliii Sata 

den itibaren Muğla dağ tuğay karar-ı Alma Kmia undan 
glhmda mlltetekkil kıomiayona her YD ı 
gün müracaatları ilin olunur. Samsun tüm birliklerinin ihtiyacı i-

(4869) 8725 çin alınacak olan ve 3.7.12.17 2. ci tef. 

Nohut alınacak 938 günlerind~ Ulus gazetesiyle ilan 
edilen 600 ton unun ihale günü 21.11. 
938 olduğundan ve bu rünün resmi ta-

Ank&ra Levazım Amirliii Satın til gününe tesadüf etmesi dolayıaiyle 
Alma Kmiaynundan : ihalenin 28.11.1938 ıünü saat 14 de 

1 - Ankara garnizonu için kapalı Samsun tüın levazımında yapılacaktır. 
zarfla alınacak olan 54000 kilo nohuda 48883) 8733 

Ekmek alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm Alma Komiayonundan : 

Miktarı Muhammen bedeli ilk teminatı 
Cinsi Kilo Lira K. Lira K. 

misyona müracaatları ilin olunur. (8408/4809) 8607 

:tJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll L.. 

Pompa ve baraka yaphrllacak 5 
racaatları (4836) 8650 

--Ankara Belediyeainden : = --1 - Atpazarı su deposuna konacak = 
elektrik motörlü pompa ve bunu ihti- E 
w edecek 'barakaya istekli çıkmadı- E: 
ğmdan açık ekaikmcai on pn uzatıl- S 
mıttır. = 

2 - Muhammen bedeli (1050) lira- := 
dır. 5 
3 - Muvakkat teminatı (78,75) lira- 5 
dır. S 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle- 5 
rin hergün Yazı itleri kalemine ve is- = 
tcklilerin de 29 ikinci kanun 938 cuma 5 
günü saat on buçukta Belediye encü- 5 
menine müracaatları. (7875) 8728 S --------

-= == a ------------------------------------- -- -Mahkemeler - -- -- -- -Ankara Asliye Mehkemeai Tica • 5 5 
ret Dairesinden : 5 5 - -Dahiliye Vekaleti karıısında Sa- 5 (.i;\ S 

:&kmek 25560 2800 60 210 05 karya apartımanında mukim iken mu- 5 W 5 
Kırıkkale askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25560 kilo kaddema mahkemece ifliaına karar ve· 5 5 

ekmeğin 28-2. ci te§ .. 938 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile alı- rilen Rahmi zade Ziya Sönmezin ala- 5 VÜCUD KIRGINLIKLARI E_ 
nacaktır. İsteklilerin 210 lira 87 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırık. caklılarıyle akdettiği konkurdato ev- 1 
k 1 a.kerf fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatı· 5 S YATIK A~ILARI =: 
a e • 1 1 . rakı bu husuata bir karar ittit:az edil- - ROMATiZMALAR KULUN -rarak belli gün ve saatte mektep satın alma komısyonuna ge me erı. = , ÇLAR = 

(4752) 8513 rnek üzere iflas memurluğundan mah- 5 BAŞ ve BEL ACRILARI 5 

Ekmek münakasası 
A k ra Levazım Amirliği Satın Alma Komiıyonundan : 

n a Miktarı Muhammen bedeli tik teminatı 
Cinsi Kilo Lira K. Lira .K. 

Ekın k 25460 2800 60 210 05 
Ke ıkkale askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25460 kilo 

rr. 28 • 2 ci tef . . 938 çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile ah-
ekmeğın · "b "lk · ı k İsteklilerin 210 lira 02 kuruştan ı aret ı temınat arını Kırı • 
nacaktır. · 'ğ0 

• kb k b'l' d 
k 

' 

fabrikalar rnuhaaebecıh ı vezneaıne ma uz mu a ı ın e ya-
kale aa er · . 

b 1li glin ve saatte mektep satın alma komısyonuna gelmelerı. 
tırarak e (4753) 8514 

kememize tevdi kılınmıı ve konkur- E§ AYBAŞI SANCILARI E§ 
dato hakkında mahkemece bir karar = = - N .. . -ittihazı zımnında 21.11.1938 puartesi = E o K u R 1 N = - -günü saat 11 de celse açılacağı ve iti· = = 
raz edenlerin haklarını müdafaa için E E - -celsede bulunabilecekleri gazete ile i- = = 
lan edilmişti. 5 Kaıeleri almakla bertaraf edilir. 5 

= L -Yevmi mekzurda Atatürk'ün cenaze = üzumunda ıünde 2 kate alınabilir. 5 - -merasimi dolayıaiyle devair kapalı bu- E NEOKOfdN mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. ~ 
lunacağından bu huıuıtaki celsenin -
28.11.938 pazartesi günü saat 10 a tali- E Tek kate 6 kurut, 6 lık ambalaj 30 kuru1. 5 -kine mahkemece karar verilmiı ol- := Her eczanede bulunur 8393 E 

2 -·Eksiltmesi 3. 12. 938 cumartesı 

&ü•u···•ıod•d"Muhtelif y~~~~-~k ahnacak 
. ·-·Satın Alma Koaıısy tınalma Komisyonundan 

makta keyfiyet ilan olunur. 8717 ':illlllllllfllllllllllllllllllllllllll l lllll llllllllllllllllllllllllll llllllllllllİF 

KUGELFISER 

Bil YALI 
YATAKLAR 

Cinsı 

Ankara Levazım Arnırlıgı Amasya askeri 11 lhale günü Saatı 
k ten:ı Nerede 

İhalenin cinsi Tahmin 
B. Lr. Miktarı Muva ·Kr yapılacağı 

K'lo Lr. 21/11/938 10 Açık 4200 
ı --- Al garnizonunda - -

- 5 00 . - - - - - 1600 
Arpa 84000 

31 oo == - = - - =- = 810 
I{. Ot 40000 l~~ 75 ::: - 23 - - 14 = 508 
Saman 81000 8 10 ::: _. 23 = - 14 = 2850 
}{, Soğan 12700 

3 
3 75 == :'.: 21 = = 14 Kapalı 325tl 

Bulgur 28500 
20 

9 25 ::: - 21 = = 14 = 113.fo 
Un 250000 

248
0 oo == -::: olan yukarıda cinı ve miktarları yazılı besi maddeleri açık s - 85 ı·ıc ihtıyacı 

ıgır eti 63000 atının sene 1 tur • 
1 - Amasya garnizonu er ·ıtmeye konutnıut thalesi alay gazinosu binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

eksiltme ve kapalı zarfla eksı komisyonundadır. d vesika ve teminatı havi teklif mektuplariyle beraber ko 
2 - Şartnameleri aatınalma azıli gün ve saatla~e ıaatından bir saat evel komisyon ba§kanlıiına verme 
3 - isteklilerin yukarıda 'lif aıektuptarının 8303 

lllisyona müracaatları ve te 
leri. ( 4676 ) 

OSMAN 

Dünyanın tanınmıt en iyi 
rulmanlarıdır. 

ve emsalinden daha ucuzdurlar. 
Toptan ve perakende ıatıı yeri : 

TASCIOGLU Galata, Voyvoda caddesi No.84 
Karaköy Palas karşısında 8312 



uı:us 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. = ----------------------------------------------------------------------------:= Beş Krt'ada 70 den fazla memlekette TELE-= FUNKEN radyolarının büyük bir rağbet ve 
§ itimat görmesi sizin için en kuvvetli teminat
== br, --------------------------------
- Türkiye vekili : ----

----------
~ --

-----
-----Şimdiye kadar muhtelif marka bir çok radyo § 

dinlediniz. Bugün de TELEFUNKEN radyo- :: 
larının 939 modellerini dinliyerek kati kara- := 
rıruzı verebilirsiniz. := 

Ankara satış yeri: 

Elektrofen Türk Anonim Şirketi 
Anafartalar caddesi No: 10 

------------------------------------------------------------------------------------
~ Elektron Türk Anonim Şirketi ~ - -- -- -

ANKARA ACENTASI 

- -5 Galata Voyvoda Caddesi 58 - 62 ~ OTEL AYBAR 

NACİ MIHÇIOCLU 8736 

§ T 1 f 41460 T 1 f El k ı· t b 1 § Ankara Anafartalar caddesinde me- Halk Bakteriyoloji ve Kimya DIŞ TABIBI 
:: . e e on : e gra e tron - S an U :: murıar kooperatif binası üstünde ye- Liborafuvar1 M. AZİZ TUNÇ = := ni açılmıştır. Geniş ve havadar odalar Pazardan maada bel' gün bas-= = rı ve salonları kaloriferle ısınır sıcak Belediye aıraıı, Talas apartıman talarım kabul ve tedavi eder. 
§ Anadolunun bütün mühim şehirlerinde bayilerimiz vardır. § su ve banyoları mevcut, eşya ve ya- ııııı~ıı~~·ıırı~ı~~f.~~:?ı~~fiıJı~ılılı~ı~~~llll AdliyeSarayıyamndaSarraf 
E: 8625 = takları kimilen yeni ve srhidir. Temiz- Hakkı Aparbmaru No. t 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllİFl 11ğe ~e.misa!irlerin huzur ~~isti~- lir. Her .türlü konforu haiz ve fiyatla-ı-------.. JI •ı hatlermı ıteamıe son derece ıtına edı- n ...,,.,.-... ~ eok ucua:dur. 

Muhtelif elbisele; yaptırılacak 
Ankara Valiliğin-den : 
1 - Etimesğut yatı okulu talebe! · . . · 

erı ıçın aşağıda yazılı elbıseler yaptı
rılacaktır. 

2 - Bu elbiselerin bedeli (1607) liradan ibaret olup açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

3 - İstekJilerin şartnameyi ve nümuneleri görm k .. h ·· k·'lt"r 
d

. k ·· 1 .. v.. ' h 1 .. .. 1 5 e uzere er gun u u 
ıre tor ugune ve ı a e gunu o an . 12. 1938 pazart . il .. 

15 
d 

esı g nu saat e ve 
% 7,5 muvakkat teminat akeçsini hususi muhasebe vez . k · 

nesıne yatırara vı-
layet daimi encümenine müracaatları Fiyatı T t . u arı 

Adı Takım Adet Lı. Ku. Li. Ku. 
Elbise erkeklere 70 13 20 924 
Rop kızlara 30 9 50 285 
Mintan 70 1 50 105 
Erkeklere don 140 45 63 
Erkeklere gömlek 140 60 84 
Göğüslük 40 2 30 92 
Kızlara don 60 45 27 
Kızlara gömlek 60 45 27 

(4871) 8726 1607 

Annelere. pek mühim bir bi gi 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesin<Jen, Meyvalarm güzelce yıJCanmamasınaan içilen sulann temiz ve saf olmamasm.dan liasıl olan 

solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır. Bunlar, ince barsa.ğın iç zarına yapııarak ve kan emerek 
yetİ§İr ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrılan, kann ti§meleri, bunın, Makat ka§mmuı, islial, oburluJC, Baş dönmesi, salya ak
ması, sar'aya benzer sinir halleri, görmede ve itibnede bozukluk, ..• hep bu kurtların tesiridir. 

( İsmet Solucan Bisküiti ) bu kurtların en birinci devasıClır 

Büyük ve küçüklere emniyet ve itimadla verilir. Her çocuk seve seve yer. Çocuklarınıza senede bir kaç defa ihtiyaten 
Aile doktorunuza danışınız. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. 

Fiatı her eczanede 20 kuruştur. (İSMET) ismine dikkat ediniz. 

. . 
verınız, 

Kullanıt tarzı: Bir Bisküvit beş müsavi kısma ayrılmıştr. Beher kısmında bir santigram Santonin vardır. Büyükler: Gece 
yatarken iki kutu Biıküvit, Çocuklar: 10 • 15 yaıına kadar bir kutu Biıküvit, 10 yatından aşağı 

Muayenehane nakli 
Dit Tabibi 

DANYAL TUNA 
Kooperatif yanında Ali Nazmi 

apartmanına taşınmıştır. 8739 

'~~ı 
ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6218 

1mtiyaz Sahibi 
Nurettin K8mil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Mlltbaa MüdilrU: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımcvi : ANKARA 

çocuklara her yaş için gece Y.atarken bir çizgi verilir. 8738 

SİNEMALAR 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı GençaV 
3P.CU'tımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 22~ 


