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ismet lnönü'nün beyannamesi 
ı-C ü m hu r reisimiz , . 

diyorlar ki ; 
Türk milletinin aziz Atatürk'e gösterdiği !evgi ve saygı, 

onun ni~in Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir 

bir kaynak olduğunu bülün dünyaya göstermiJtir 

insanlık idealinin aıık ve mümtaz siması 

Eşsiz kahraman Atatürk! 

Ankara: 21-XI-1938 

Büyük Türk Milletine: 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin ihtiram kol· 

]arı üstünde Ulu Atatürk'ün fani vücudu istirahat yerine tevdi edilmiş
tir. Hakikatte yattığı yer, Türk Milletinin onun için aşk ve iftiharla do
lu o1an kahraman ve vefalı göğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim Ve haksız ittiham gününde 
meydana atılmış, Türk Milletinin masum ve haklı olduğunu iddia ve 
ilan etmiştir. llk önce ehemiyeti kavranmamış olan gür sesi, asla yıp
ranmıyan bir kuvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nüfuz etmiştir. 

En bü~ük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrünü, yalnız 
Türk Milletinin haklarımı insaniyete. ez~li .hizm~tle~in.i ~e t~ri~e ~~~-
tt. w • eziyetlerini ispat etmekle geçırmıştır. Milletımızın buyuklugu-

e ıgı m d · · ·d d ··k 11 f ld w • ne, kudretine, faziletine, me e:ı~yet ıstı a ı~~ ve mu e e .. o .. ugu. ın-
. t zifelerine sarsılmaz ıtıkadı vardı. Ne mutlu T urkum dıye-

sanıye va h h' .. . kı A ' 

ne'' dediği zaman, kendi engin ru unun, ıç sonmıyen aş nı en mana-
lı bir surette hulasa etmişti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk cemiyetini, en kısa 
yoldan insanlığın en müteka~il ve en temiz zihniyetleriyle mücehhez 
modern bir devlet haline getı.~mek'..o~un başlıca kaygu~u olmuştur. 
T kilatı esasiyemizde ve bugun butun vatandaşların vıcdanlarmda 
y:;leşmiş olan laik, milliy.~tç~· .. halkçı, inkıla?çı, de~l~tçi cümhuriyet, 
bize bütün evsafiyle Ataturk un e~ kıymetlı emanetıdır. 

Ofulünden beri Atatürk'ün azız adı ve hatırası, bütün halkımızın 
en candan duygulariyle sarılmış~ı:: ~emle~et~miz~n her köşesinde ve 
bütün milletçe kendisine göstenlıgımız samımı baglılık, devlet ve mil
letimiz için kudret ve vefanın beliğ misal.i~ir. Türk Milletinin aziz Ata
türk' e gösterdiği sevgi ve saygı, onun nıçm Atatürk gibi bir evlat ye· 
tiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göstermiştir. 

Atatürk'e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkımıza, kal
bimden gelen şükran duygularımı ifade etmeyi, ödenmesi lazım bir 
borç saydım. 

Milletler arasmda kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürk'iin en kıy
metli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü ihtiramı, insanlığın 
atisi için ümit verici bir müjde olıuak selamlarım. Bu söz1erim, yazıla
riyle ve toprağımızda şövalye askerleri ve mi.imtaz şahsiyetleriyle ya
sımıza iştirak eden büyük milletlere, Tiirk Milleti adına şükranların11n 
ifadesidir. 

Devletimizin banisi ve milletimizin fedakar, sadık hadimi, 
insanlık idea1inin aşık ve mümtaz siması, 
Eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk Milleti ile beraber senin 

huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateş
ten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatıran sönmez meşale olarak ruhla
rımızı daima ateşli ve uyanık tutacaktır. 

Reisicümhur 

.1 smet 1 nön ü 

Cümhur Reisimiz ismet lnönü Atatürk'ün cenaze töreninde 

MİLLİ CENAZE ALAYI 

Büyük ölü dün büyük törenle 
80 askerin çektiği top arabası üzerinde 
bütün bir milletin göz yaşları arasında 

Etnoğra ya Müzesine götürüldü 

Büyük ölü Etnografya Müzesindeki istirahatgahında 

Dtinkti hazin t6rene dair tafsildtımız '1. inci sayfadadır 



Atatürk'u 
teşyi edenler 

F. R. ATAY 

Dün birçok mur~hhas heyetler, 
Atalürk'ü bizimle beraber te,yi 
etmek nezaketinde bulundular. 
Müttefik veya dost bazı devlet
ler, bu ittirak hususunda müst~s
na bir dikkat göstermişlerdır. 
Müttefik Balkan devletleri, İran, 
İngiltere, Almanya, Savyetler 
ve Fransa terefli ordu ve donan
malarmdan ihtiram kıtaları yol
ladılar; müttefik Yunanistan'ı 
Başvekil muhterem Metaksas, 
Fransa'yı Dahiliye Nazırı Saro, 
diğer devletleri nazırlar, kuman
dan ve amiraller yahut elçiler 
temsil ettiler. Sa Majeste İngilte
re Kıralı kendini bizzat temsil 
ettirmek nezaketinde bulunmuş
tur. Sa Majeste Afgan Kıralı da 
biraderlerini göndermiştir. Bazı 
dostlarımız harp gemileri ve as
keri kıtalarını yetiştirebilmek 
için merasimin tehir olunamama
sına müteessif oldular; Cümhu
riyetçi İspanya mümessilleri
ni Barselon'dan tayyare ile sevk. 
etti. Şahinşah hazretlerinin as. 
kerleri de tayyare ile geldiler. 
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ede -
riz. Eğer kendilerini İstediğimiz 
gibi ağırlıyamadıksa, kusura 
bakmasınlar: Yas evinde ikram 
bu kadar olur. 

Dün gelen heyetler türk tari
hinin en büyük hadiselerinden 
birinde hazır bulunmuşlardır. 
Hepsi türk milleti-nin Atatürk' e 
ne kadar bağlı olduğunu gördü
ler: Bizim bu bağlılığımız, aynı 
zamanda onun bütün davasına 
aittir. Ve şimdi, aynı tesanüt his
si ve aynı İrade ve karar kuveti 
ile ikinci Cümhur Reisimizin ar
kasındayız. 

İttifak ve dostluklarımıza, bey
nelmil ' barış ve emniyet pren -
ıiplerimize, ve onların icap ettir
diği her türlü say birliği esasına 
aadık kalacağız. Acı günümüzde 
bizimle kalp birleştiren yüksek 
murahhaslar, ismet İnönü'nün 
tahsında yalnız yeni bir dev!et 
reisi değil, kurtuluş harbinın, 
ıulhun ve inkılabın Atatürk'ten 
aonra en büyük amil ve liderini 
tanıdılar. Memleketlerine dön -
dükleri zaman, hiç şüphesiz, tek 
aöylüyecekleri şu olacaktır : 
"Türkiye, dünkü bütün nizam ve 
hızı ile devam etmektedir!,, 

Bu istikrar haberi devletimizin 
ve sulhun dostlarını memnun e
deceğine şüphe yoktur. Biz eski
denberi dışarda bazı bo§ vehim
lere kapılındığını biliyorduk; fa
kat aksinin milleti bu kadar 
canından v~ran bir faciadan 
aonra sabit olmasını istemezdik. 
Misafirlerimiz, dün büyük bir 
adamın cenaze merasimine, fa -
kat büyük milletin rüşt ve haya· 
tiyet tezahürlerine şahit oldular. 
Kemalizmin gene bir başbuğu ve 
17 küsur milyon askeri var. Müt
tefiklerimiz ve dostlarımız dün 

d ' . ol uğu gibi, yarın da, öbür gün 
de, Türkiye'den daima zafer ve 
muvaffakiyet ıesleri duyacaklar
dır. Etsiz bir mektepte yetiştik: 
Daima iyi imtihan vereceğiz ! 

Buda peşte 
için yas 

Atatürk 
tutuyor 

Budapeşte, Zl a.a. - Macar Telgraf 
ajansı bildiriyor: Atatürk'ün cenaze 
merasimi münasebetiyle bu sabah Bu· 
dapeşte'de bütün binalar ve birçok hu
susi meskenler, asil türk milletinin 
matemine Macaristan'ın acı duyarak 
istirak etmekte olduğuna bir niışanc 
olmak üzere siyah birer bayrak çek
miflerdir. 

Sokaklarda lambalara siyah krepler 
asılmıştır. ................................................. , r ı 
i Memle et 1 
ı '"'I ı 1 ag ıyor 1 
ı Memleketin her tarafın·dan ı 
ı !. 1 aldıg" rmız telgraflarda her yer-

i de halkın Atatürk anıtları ve i,1!. 
bÜ•tleri önünde toplanarak, çok 

1 

hazin ihtifaller tertip edildiğil .;
1 ve bütün yurdun bu büyük ka-

yıp karşısında hıçkırıklarla ağ
ladığı bildirilmektedir. Buna da

l ir tafsilatı yarınki sayımızda ve-
ı .. i 
l recegız. .. ıuıu,./ 1 
'-................. _.. ...... 1111111 
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, ___ ç_T_E_N __ o_ı _s_T_A_N __ ı 
Kendime söylüyorum: 

Biliyor musun, bu ağaçtan kolunu 
tutarak taşıdığın tabutun için·de kim 
var? O insan mı? olamaz. O bir ci
handı. Fezalara sığmamalıydı; naııl 
bir soğuk mahfazanın içinde durabi
liyor? Oraya niçin girdi, nasıl girdi? 
biliyor mu.sun? bilemezıin. Anlıya -
mazsın. 5en bu muammayı çözemez
sin. Oniine bak, itine bak. 1~aşı, o ci
hanı bu tabutun içinde belliyerek ta
tı ! .. 

• Sen onu daima. kendi arzularına 
g~re yürür ve yaşar görmiiıJtÜn. Şiın
di O, hareketlerini ıizin iradelerinize 
bırakmışhr. istediğiniz yere koyup di
lediğiniz yere kaldırıyorıunuz. Mu
kavemet etmiyor, hayır derniyor. 
Kendini size terketmit gibidir. Ni
çin? niçin bu hür, hareketlerine sa
hip insan, hüriyetinden ve iradesin· 
den vaz geçmi~tir? Zihnini yorma; 
haJledemezsin. Tafı, senin götürmek 
istediğin yer, timdi O'nun gitmek is· 
tediı;i yerdir. Gözlerinin nemini ku
rutmadan, bol bol göz yatı dökerek 
O'nu taıımak, vazifendir. O kadar! •. 
Sen onu yap ve baıka teY sorma!.. 

Taıı!.. . . ..... 
Tqı O'nu ... Bir cihan goturuyor · 

sun. Cihanlar yaratan bir insan gö. 
türüyorsun. Korkma, ezilmezsin. O, 
kcndıni ezilmeden tatıbnak ıçin ıana 

kendi kudretinden venn~tir, Batka
ıey düıünme- Dikkat et, bu tabutun 
içindeki varlığında da O aeni lafı· 
yor. Sen kendini tatıyor gibi•in. Ka
ranlık meçhullere dalma. Ellerinin 
üotünde en büyük hakikati götürü
yonoun. Ona bütün katılığı, bütün a • 
cılığiyle dokunmaktaaın. Buna maz
hariyet her zaman mümkün olmaz. 

Kadrini bil. Baımı önüne eğ, Gözle • 
rinin yatını silmeyi dütünmeden O'nu 
!atıl Taıı, omuzlar üstünde en bü
yük hakikati lafanaktaSin. Sen de 
bir yanından tut ve !atıl •.• 

Bırakma, zaman dar; çünkü ha -
yat kıaadır. Bu kısa mesafelere son
suzluğu sığdırabilmek, herkese mü
yesser olmaz. T &§ı, omzunda bir ni.. 
mütenahilik olduğunu bilerek t&§ı. 

Asırlar götürüyorsun. Bu ağırlık on· 
dan. Asırlar ve asırlar, O'nda bir ha
yat olmuttu; O'nun yarım asrı birkaç 
yıl geçebilmİ§ ömrüne sığınnıı§tı. 
Gaflet etme; bir tarih taşıyorsun. 
latikbal olmut bir mazi götürüyor
sun. Maziyi istikbale naklediyorsun. 
Taıı; yükün ağır, fakat paha biçil
mez bir kıymettedir. Taşı; O'nu taşı· 
yarak &en de bir tarih oluyorsun. Bu
nu bilerek ta§ı! .. 

Yer nemli, gök nemli, gözlerin 
nemli. Bu ıslak hava içinde kaskatı 
ve kupkuru bir fey taıımaktasın. Ü
zülme. Mad·rlenin ve ruhun bu çi
seliyen yaşlariyle o katılrk yumu
fuyor, o kuruluk yava§ yavaı yok olu
yor. His&etmiyor musun, taşldığın 
cansız §eye yepyeni, batka bir hayat 
gelmektedir. Ve onun için değil mi
dir ki O'nu taıırken bu hayat sana da 
sirayet ederek o aziz yükün altında 
dipdiri sin. Canl12nnız; tafınan da, ta· 
şıyan da. Ölüm, artık ailiniyor. Fani· 
lik beka ile omuz omuza. .. Bu kadar 
yakınlık içerisinde O'nu hayatta 
hissetmiyor musun? Tatı; bir ölü de
ğil, bir diri taııyorsun. Hayatın ken· 
dini ta§ıyoraun. Taıı, O'nu tqıyarak 
yaJıyacaksm. Y a.tadıkça O'nu taşıya
caksın. Taıı, ta§ı !.. 

Haun - Ali Yücel 

Alay gecerken ........... '! 
İ Yazan: Kemal Zeki Gencosman j 
L-----~---- --
Yağmurlu geceyi güneşsiz ve bu -

!utlu bir gün takip etti. İnsanlığa ışık 
veren Ata, son istirahatine çekilirken 
tabiatın güneşi görünmekten utandı 

ve ince ince göz yap döken bulutla -
nn ardında kaldı. 

o güneş, yeryüzündeki eşini kay • 
betti: Matem onun da hakkıdır ve biz 
eski parlak güneşi bir daha göremiye
ceğiz. 

Hafif rüzgarm dalgalandırdığı ay • 
yıldızlı atlas örtünün altında O'nu, 
son defa uğurladık. Top arabasını O'
na örtü olan bayrağın çocukları çekı -
yor, ağır ağır yürüyorlardı: Sarsılıp 

uyanınasın diye.· 
Son geceyi, bütün memleket beşer 

havsa.lası:rnn idrakine sığmıyan bır ıs· 
tırap içinde geçirdi: 

dakikalar ilerledikçe, alay son durağı
na yaklaştıkça bu acı burgu gibi gön • 
lümüzü deliyor, oyuyor ve bir yum
ruk gibi hanc_jeremize dayanıyor. 

Bu ıatrrap düğüm.il Ata'aı ölen m.i1. 

Jetin içindedir ve çözülmiyecektir. 
Tabutu kucaklıyan bayrak, yağ · 

mur ıslattı dalgalanmıya mecali yok; 
Ceviz sandukayı şimdi, daha çok sıkı
yor, bir ana şefkatiyle O'nu daha çok, 
daha hırslı bağrına basryor: Bu, san
cağın ağlayrşıdır. 

Gıpta edilen ölü 1 .•. 
O'nun tarihe kaydedilecek son adı 

da budur. Anafartalar kahramanı, mu • 
zaffer kumandan, Gazi Mustafa Ke a 

mal, yaratıcı ve kurucu Şef ve O'na 
en çok yakışan adiyle Atatürk .. 

V. e gıpta edilen ölü!... 

* * * - Aman sabah olmasa, diye sız • 
landık. O'nun tabut içindeki vücudun
da bile teselli buluyor, gönüllerimizin 
boşluğunu doldurmıya çalışıyorduk. 
Ondan da mahrum kalmak ... 

Bunun ıstırabına tahammül edebi· 
lecek miyiz? 

* • • 
Merasim başladı. Her adımda o ade

me biraz daha yaklaşıyor, biz ondan 

biraz daha geride kahyoruz. Bu 
a "'ır ağır yürüyen alayın durmasını, 

Bir kadın, ağladığını çocuğuna 

göstermek istemiyor. Sessiz; alayın 

geçişini seyrediyorlar. Çocuk beş altı 

yaşlarında ve kimbilir kaç saattenberi 
şu toprak yığını kenarında ve yağmur 
altında bekledi. Fakat ne dizlerinde 
yorgunluktan eser var ne gözlerinde 
küskünlük ... 

kg atlas örtünün etrafına toplan • 
ırmızı . .

11 . t. ruz İstiyoruz kı mı etçe, masını ıs ıyo · 
O'nun tabutunun üstüne kapa.nal~m, 

.. .. .. .. O'nun sancag .. ına siırelım, yuzumuzu . 
O'nu kucakhyalım ve yol vermıye • 

liın. .. 
Fakat içimizde bir acı birikiyor; 

Türk milletini lıurtarmak, 
o.smCU'llt horabelerouu u;ıeri.nde 
eı•iz bir devlet kurmak kararı
nı Verdiii gün, Atotürk'ün kena 
dilerine en çok güuendiii ordu 
çocukları, O'nun bayroJı _ tabu
tunu tQ§r:yan top arabcuını ebe
di hu~ur ue aülıUnun •ıi.fine ka
dar götürdüler, 

Bu ana ve bu çocuk on binlerden 
ikisidir. 

Çocuk annesine döndü: 
- Anne, dedi, cenazeyi niye böy · 

le ağır ağır götürüyorlar? 

Annesi verecek cevap bulamadı, 
belki hakiki sebebini o dakikada ifade 
edecek halde değildi- Ne söyliyeceğini 
merak ettim. Daha çok yanlarına yak
laştım. Anne, mendilini daha çok göz-

Büyük Şef'in yeryüzünde kalan 
80n madde.si de onlara emanete· 
dilmiıti. Atatürk, onları yeniden 
tarihe tanıtmııtı; onlar da onu 
Kamutaydan alıp tarihin kuca
ğına tevdi ettiler. 

Çetin sauaflarda topları ken
di elleriyle meu~iinc aokan ue 

çıkaran bu çocuklar, dün de o 

destan günleri kadar kahraman
dılar. 

Bayrak • tabutun önünden 
geçen, önünden yürüyen ve ge
çerken yolun bir yakasında son 
tciz;im ucuilesini yapmak için 
duran ci.na cinıs bayrakları ile 
çefit çefit millet askerlerinin bi
ribirinden farklı, dilleri bir tek 
aükıit içinde, bir tek dil oluyor
du. 

Nasıl bir ülkü, bir IJatan, l>ir 
ıeref onlara ebediy~t~ kadar ko
runmak ödeviyle bırlıkte ema
net edilmiıse ebediyete göçen 

Bir cenazenin geçtiği yollar· 
da, bir ölünün son gÜzergiihuı .. 
da bütün beıeriyetin birlepne-

1 
ıi mucizeaini tarih, aonsuz ciltle-

İngiliz mareıali 
dün hareket etti 

Büyük ve ebedi Şef Atatürk"ün ce· 
naze töreninde Sa Majeste İngiltere 
kıralını temsil etmek üzere şehrimize 
gelmiş olan Büyük Britanya murah • 
has heyetinin reisi Feld Mareşal Bird 
Wood dün akşam saat 19.15 de, Ana
dolu ekspresinin arkasına bağlanan 
hufosi bir vagonla lstanbul'a hareket 
etmiştir, 

Kıymetli misafirimiz· istasyonda 
Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu, 

Orgeneral Fahrettin Altay, Orgeneral 
Asım Gündüz, protokol umum müdü -
rü B. Şevket Fuat, İngiltere sefareta • 
nesi erk.S.nı ve ~ehrimizde bulunan in -
giliz askeri kıtası kumandanı tarafın
dan uğurlanmıştır. Bir kıta askerimiz 
aziz misafire selam resmini ifa etmiş· 
tir. 

Dost memleket mareşali, ayağı ra
hatsız olduğu için askerimizi garın i
çinde otomobil ile teftiş ettikten sonra 
vagonuna geçmiştir. Kendisiyle birlik
te İngiltere'nin Ankara büyük elçisi 
Sir Persi Loren ve refikası, yaveri, İn
giltere sefareti ataıemiliteri, mihman -
darlığına tayin edilmiş olan Hariciye 
Vekaleti memurlarından B. Seyfullah 
da İstanbul'a gitmişlerdir. O sırada 
garı dolduran kalabalık bir halk küt
lesi dost misafiri seliimlamıştır. 

Diğer heyetler 
Ankara'da bulunmakta olan diğer 

dost memleket murahhas heyetlerinin 
bir kısmı da bugün memleketlerine 
l'itmek üzere şehrimizden ayrılacak
lardır. 

Kanserle mücadele haftası 
başlıyor 

23 son teşrin çar;ıamba günün-
den itibaren kanserle mücadele haftası 

başlıyacaktır. O gün radyum ve rönt
gen kaşiflerinin hayatları hakkında 

gündelik gazetelerde ve radyoda neş

riyat yapılacaktır. 28 sonteşrin pazar

tesi günü saat 15 de Üniversite konfe

rans salonunda umuma mahsus toplan
tı vardır. Program şudur: (Açılış nut· 
ku, Röntgen ve Curie'lerin hayatı hak
kında bir musahabe ve kansere dair 
halka mahsus konferans). 

30 sonteşrin çarşamba günü saat 18 
de Etibba odasında hekimlere mahsus 
toplantı vardır. 

!erine bastırdı; titrek ve kesik bir ses
le: 

- Ata rahatsız oirnasın diye oğ • 
lum, diyebildi. 

Sonra hıçkırıklarını zaptcdemedi, 
çocuk da bu lafı duyan yakınındakiler 
de hep birlikte ağlamıya koyuldular. 

Ana mı oğulu, oğul mu anayı, kar
deş mi kardeşi teselli etsin. Hepimiz 
teselliye muhtactz. 

Kim kimin derdine ortak olacak? 
• • • 

Tam on iki gündür, ağlıyor, hıç • 
kırıyor, döğünüyoruz. Kendimizi O
nun yokluğuna alıştırmıya çalıştık ... 
Muvaffak olamıyoruz. Hıçkırdıkça O
nu daha çok içimizde duyuyor. döğün
dükçe daha çok yokluğunu hisscdiyo • 
ruz. Göz yaşından teselli beklemenin 
biçareliği içindeyiz. 

Fakat milletin bu göz yaşlarında 

başka, daha başka bir mana; daha ul
vi bir ifade vardı. İçini yaka yaka ve 
söke söke akıttığı bu yaşlar içinde Bü
yük kurtarıcısına ebedi kurtuluşunun 
minnet ve te§ekkürlerini gönderiyor • 
du. 

Ve gene bu göz yaşları yarınki bü
yük Türkiye'nin, müstakbel refah ve 
saadet yurdunun teminatıydı. 

Bütün memleket, elem ve ıstırap • 
!arının taştığı şu günler içinde bir a • 
ğızdan sunu konuştu: 

- Ebedi uykunda müsterih ol 

_., 
. •''" .J•··········································································· : . ' . . . iNSAN VE KÜLTÜR . . ' : ( 

~ ............................................................................... . 

Onun 
Bize O, her hadiseyi büyük ölçüde 

öğretti. Milletin münevverleri manda
ter devlet seçerken, O, bir kan ve ateş 
cehenneminin içinden milleti müsta
kil ve hür olarak çıkardı. Pierre Domi. 
nique bu hadiseyi heroyik buluyor. 

Bizleri on bir günün elemi uykusuz 
ve kalplerimizi taşarcasına hicranlı bı· 
raktı. O, Sakarya'da döğüşürken, mil
letini kaybetmekten daha büyük bir e
lemle karşılaşabilirdi: milletini kur
taramamış olmak. Yirmi gün yirmi ge
ce uykusuz kaldı. Düştü kaburgası kı· 
rıldı. Kumanda'nın ~aşını bırakmadı 
ve o günün zaferin:i kazandı. 

Pierre Donimique, bunu da heroyik 
buluyor. 

Bir gece, hepimiz fesli yattık. Er
tesi günü hepimiz şapkalı idik. Kafa· 
larımızın içine girmiş, düşüncelerimi
zin istikametini değiştirn1i§tİ. 

Gene bir gece, bütün türk kadınları 
kafeslerinin arkasında derin bir uy· 
kuya dalmışlardı. Ertesi günü bütün 
bu kadınlar azat kuşlar· gibi serbestti 
ve yurdun erkekleri kadar yurttaştı. 

Bu harikulade ölçüye bizleri o kadar 
alı,tırmıştı ki, bir arzumuz daha oldu 
mu ''O bizi anlar, O, bunu da yapa
caktır" derdik. 

ölçüleri 
Dün, bizlerden ved3ının ıon günür 

dü. !stanbul'dan yola çıkalı beri, bun 
heybetli geliştir! Bir cenaze alayı k 

'dl Dolmabahçe'de başlıyor ve Ankara 
bitiyor. Yardun doğu-ucundaki ka•il' 
baları ve köyleri herhalde soruyorlar 
"Neden Ankara biz değiliz?,. Çünl<i 
onlar da yollara dökülmek, istasyonla
ra birikmek ve O'nun son hiitırasını"' 
balarına götürmek isterlerdi. 

Dün, bütün Ankara, 24 saattenbc~ 
uykusuzdu, O'nun önünden geçmıft 
O'nu, sevginin süzgecinden geçir7 
rck damla damla gönlüne sindirmıştl-

Ve gene dün, bütün Ankara, O'ııuO 
o harikulade ölçülerinden birine da~ 

"ğl şahıt olmuştu. İsyan ve kıyam ettı 
günlerde "haydat., diye anılan Büyiıt 
Adam, o gün doğan kızlar henüz t;C" 
!inlik çağına gelmeden, dün b<Y" 
n,J,,ilel sevgi ve saygının en büyuı 
nişaneıeıine mazhar oluyor·,u. 

Kadife yastık üzerinde parlayan bİ' 
tek madalyayı ihdas eden de O idi, ilk 
takan da. Cihanın kendisine olan ha)"' 
ranlığınr ve hürmetini ise, aynı cilı3" 
nın, tabutu önüne yığıp yürüttüğü }cı
talar temsil ediyordu. 

Bu hadise de O'nun ölçüsü ile ölçiil
mü§, O'nun ölçüsü ile vücut bulmuştllo 

Burhan BELGE 

SON GIDIS ... 
Penc;ercleri açtık, yelelerinden tutuşmuş bir Kerem gibi çığ· 

lıkJar atarak koşan trenden ovalara bakıyoruz. 
Bıı hıız gibi soğuk gece bizi clonduramıyor. 
llu buz gihi soğuk gece, ate~ten iıı~anlarla kar~ı kar~ı~ aılır. 

Ate~ten insanlar ki bağrından lutw,mmı bir iilke için· 
den, her an tavı artan birer çelik gibi, ılöviilcrck geç• 
mektedir. ZonklayışJarı durmıyan şak.aklarımız, dur· 
madan vuruşu artan nahızlarıınızla vuru~ları durur gibi 
olan kalplerimiz ve dinmiyen hıçkırıklarımızla biz, ~im· 
di bamha~ka insanlarız. 

Göz yaşmclan bir sel gibi, hem alev alev yanan ormanlar gi· 
biyiz. Kah göz yaşından bir sel olup gönliimüziin yangı
nına akıyoruz; kiih bir yanwn olup göz pınarlarımızı 
sarıyoruz. Ne yanan sönüyor, ne akan kuruyor. Bir mu
cizedir ki bu ilk clefa ı::örülüvor: 

Tek damla biı: yan!!llla ve tek kıvılcım bir sele dayanıyor. 
b * 

Alevleri çiğııiyerek geçiyoruz. Alev alev y~nan ova1'.:""d~~ ka
natlı hir alev gibi geçiyoruz. Sakarya da mekk'.~relı~ ~~
mis ne kadar bacı varsa ve ne kadar onlardan ureyıp lu· 
rc~iıı var8 a hcpMi, ocaklarından yanar kütükleri kap
mı~l,."r, içlt•rini yakan ateşi ele ona katmı~lar koşuyorlar. 

1'/('reye? 
Yakmıya koşuyor, ılağlaı:ı, bayırları, ovaları yaka·rak daha 

ı;ok yanmıya koşuyorlar. Ve bu içli ılı~lı yangının ayclın
lığmtla, rliri millet yaratmak sevgisinden tahta a)ak ka
zanmış ınebmetlerin göz ya~]arını göriiyoruz. 

* 
Danyal"m yalm ayak ateş çiğn<'yi~i bi~ ma;~aldır. Yalın y~]ı~ 

alev il'inılı·n gc•çen ilk insanlar hızlerız. Ne usla ılemırcı 
iınissi;1 J..i l\lustafa Kenıa] ... Bizi tanı tannda bir çelik > 

yapıp öyle lnral..tın clinılen. 

Ata .. Kurtardığın ve bize tes1i'? ı:_tti : 1 

ğin bu vatanı dünyanın en ilerı koşesı 
haline getireceğiz. Vatandaşlar daha 
mesut ve daha müreffeh olacaklar 
Yurdu daha güzel yapacağız. 

Senin sevgine 13.yık olacağız, Se . 
nin kurtardığın m~mleketin cvl.3.r1r ol
duğumuzn. her gün yeni bir delille is· 
bat edeceğiz. 

Sen müsterih ol f 

Nizaml'ttin Nazif · 

Dün Ankara'da karyağdı 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

kapalı, hafif çisenti şeklinde yağmur
lu geçmiş ve saat 13.41 de serpinti ~ek· 
linde kar yağmıştır. Rüzgar şimal is
tikametinden saniyede 3 metre kadar 
hızla esmiştir. En yÜksek ısı 7 dere
ceye kadar yükselmiştir. 

rine dün ilk defo kaydetmiştir' 
Ağlamaklı bir fehrin sokakl~
rında aynı duygularla bu çeşıt 
çefil üniformalar, .~u .. re~k .. ren.~ 
bayraklar, bu t.ürlu turlu sung~· 
lerle siltihlar, zaman ~aman, bı
ribirine çarpmış biribiriyle çar-

ğu en hazin naf.mefer, beşeriye
tin en büyüh adamının arkasın
dan hıçkırdı. 

Yurtta Karadeniz kıyıları, Kocat·li 
Orta Anadolu bölgelerinde hava kapa· 
h ve mevzii yağmurlu, Trakya'da sis· 
li, Ege'de kısmen bulutlu, dıı;er yer
lerde çok bulutlu geçmiştir. 

24 saat içinde yurdun orta, garp ci

hetlerindeki yağışların karemetrcye 

buaktıkları Su miktarı Çoruin'tla 12, 
Çorlu'da 8, Ankara ve Saın!:tun'da 6, 
Kütahya'da 5, İsparta'da J. Kayseri'· 
de Z, diğer bir çok yagış göıen yerler
de 1 kilogram kadardır. 

pışmıştı. . ... 
Bu birleşme, şohretını, ılk de

fa barut ve kan arasından, :ıi-
' d d" per ve tel Örgüleri için en un-

yaya duyuran büyük insanuı 
ebedi sulh ıJe huzur alemine yol 
alırken gösterdiği sulh mucize
siydi. 

••• 
Bayraklar eğildi; baılar e

ğildi. Diller kilitlendi; gönüller 
konuştu. Sefer dehaarnın buldu-

Ve O, geçti ... 

Tarih gibi geçtij ebediyete 
katılır gibi geçtı. 

O, dündenberi ebediyet eşi
ğindedir; can verdiği milletin 
çelenkler gibi O,nu saran sevgi

leri, hayatında ue ölümünde 
kendisi.ne, kendi milletine ue bi
ribirlerine dost ettiği insanlı· 
iın hatıraları arasında uyuyor. 

O yattıkça bu millet IJe bütün 
bir beferiyet, mazisine imren· 
miyecek günler göre göre, ebe· 
diyete kadar yafasınl 

N.ARTAM 

Rüzgarlar cenup, şarki doğu Ana
clolu'da garpten, diger böl g<lerde u
mumiyetle şimal istikametinden sani· 
yede 5 metre kadar hızla esmiştir. 

En yüksek ısılar İzmir'cle 15, Ada

nada ZO ve Antalya'da 21 derecedir. 

En düşük ıstlar da sıfırın altında Es .. 

kişehir'de 1, Kastamonu'da 2. Erzu· 

rum'da 4, Van'da 5 ve Kars'ta 7 dere· 
cedir. 



22 - 11 - 1938 ULUS 

Ebedi 
Atatürk 

Senelerce süren bir ayrdıktan 

sonra, Al bert Sarraut diyor ki: 

Dün kadirtinas türk milleti 
kurtarıcısrna son tazim vazifesi
ni yapmııtır: Atatürk'ün müba
rek nafi, hınçkırıklar ve göz yaş
ları arasında Büyük Millet Mec
lisinin önünden kaldırılarak bir 
anıt mezar hazırlamncıya kadar 
Etnografya müzesine misafir e
dilmittir. Pek acı da olsa artık 
hakikat ile karşılaşmalıyız: Ata
türk öldü. Fakat Atatürk' e dün 
gAö~ yaıla~ı a~asında yapılan son 
tazım vazıf esıyle beraber yeni 
vazifemiz başlıyor. O d~ Ata
türk'ün türk milletine emanet et
tiği eseri korumaktır. Atatürk is
tilaya uğramış bir memleket bul
du. Mamur ve müreffeh bir va
t~n bırakıyor. Meyus ve dağnık 
~'!. halk kütlesi buldu. Milli bir
hgıne kavuşmuş bir millet bıra
kıyor. Osmanlı devrinde devletin 
~~ysiyeti ayaklar altına alınmış, 
ıt~_barı sı~~ra kadar inmişti. Dün
ku t~zahurat da göstermiştir ki 
Ataturk onu en yüksek mertebe
ye ç~~armış bir halde bırakıy~r. 
Ataturk, asırlar içine sığmıyacak 
ba~a~ıları, on dokuz sene gibi 
tarıhın uzun ölçüsiyle pek kısa 
olan bir zaman zarfında tahak
kuk ettirerek bize büyük bir eser 
bırakmıştır. Bu esere layık evlat
lar olmıya çalışalım ve onu ko -
ruyaAlım. Onu koruyalım demek 
evela onun gene Atatürk tarafın
dan çizilen vasıflarına bağlı ka
lalım demektir. 

Eski 11 Angora 11 mı 
adeta tanıyamadım 

Cümhuriyetçi, halkçı, inkılap -
çı, laik, devletçi ve milliyetçi. 
Yakın tarihimiz gösternıittir ki 
bu vasıfları haiz bir türk devle
ti, türk milletinin ihtiyaçlanna 
ve kalkınmasına en uygun olan 
devlettir. Fakat devlet şeklini 
tesbit etmek kifi değildir. Ata· 
türk devrini karakterize eden di
namizm, kurtuluı, istiklal ve kal
kınma hareketinin en ehemiyetli 
unsurunu teıkil etmiıtir. Bu, el 
ile tutulur, göz ile görülür ve hat-

. ti tirifi, kağıt üzerine yazdır şey 
değildir. Havada serbest dola

şan enerji gibi, milleti daima te-
' ahhu.ı:;cı ~a~u u a -ro- ilo::-İ h:>.mle 
lere doğru sevk eden bir kuvet
tir. Atatürk bu kuvetin büyük 
kaynağı idi. Onun ölümiyle bu 
kaynağın da kurumamasma dik
kat etmek bugün türk milleti için 
en ehemiyetli vazife olmuıtur. 
Ve bu vazifeyi yaparken de bü
yük Ata'nın manevi varlığı yolu
muzu aydınlatan bir nur ve bize 
enerji veren bir kaynak olacak -
br. Bu, ebedi Atatürk'tür. 

A. Ş. ESMER 

Tören ve 
polislerimiz 

Ebedi Şef'in cenazesinin İstanbul -
dan geitrilişi Ankara havasını yasla 
yuğurdu. İki gün içinde çok hazin 
fakat çok büyük ve manalı iki tören 
yapıldı. Halk, Kamutay önündeki ka
tafalk'tan gözlerinden yaşlar boşan -
mış bir halde, bağrını döğe döğe geç
ti. Dün, binlerce yurttaşın ve yüzler
ce yabancı mümeasillerinin iştirak et
tiği muazzam cenaze töreni yapıldı. 

Bütün bu merasim esnasında dik -
katimizi çeken iki mühim nokta oldu: 

Bu kadar az bir 
bir muazzam 

dünyada misli 

zamanda bu kadar 
iıin baıanlması 

görülür bir ıeydir 

1 

........................................................................................................ 1 
Yazan: Samih TİRYAKİOGLU 

........................................................................................................ 
Sanat meraklıları güzel bir tablo -

ya bakarken nasıl birkaç adım geri çe
kilirlerse, modern zamanJarın en bü -
yük eseri olan türk inkılabının değeri
ni ve cihandaki mevkiini anlıyabilmek 
için de insan gözlerini muhakkak bir • 
kaç sene geriye çevirmelidir. Biz bu 
inkılapla beraber yaşıyoruz, onunla 
birlikte ilerliyoruz. Memleketimizden 
uzun zaman ayrılmak imkanını bula -
madığımız için, daima hareket halin -
de olan muazzam tekamülü, bizi za -
man zaman ziyaret eden ecnebi dost -
larrmız kadar iyi ölçemiyoruz. 

Onların intibaları daha canlı, his -
leri daha kuvetli oluyor. 

İnkılabımız ve yeni Ankara hak -
kında en iyi mukayeseyi yapacak mev
kide olan hiç şüphesiz, fransız dahili -
ye nazırı B. Albert Sarraut'dur. Fil -
hakika, Atatürk'ün şahsi dostu olmak 
şerefini ihraz etmiş ve Ankara'da ilk 
fransız sefaretini kurmuş olan sayın 
devlet adamı, aradan uzun yıllar geç -
tikten sonra, büyük dostuna son ta -
zim vazifesini yapmak için hükümet 
merkezimizi yeniden ziyaret ediyor. 

* * * 
B. Albert Sarraut'yu dün ögleden 

sonra fransız sefaretinde, şehrimizde -
ki fransız kolonisiyle görüşürken bul
dum. Biraz önce, Emile Bertin kruva -
zörünün cenaze merasimine iştirak et
miş olan silahendazlarından bir kıs . 
mı, sefaretin bayrak indirme töreninde 
bulunmutlardı. B. Sarraut ile Madam 
Ponsot'nun etrafını alan mümtaz ka -
labalığa, yakalarında ve kollarında ı
şıldıyan sırmalarla, bahriye zabitleri 
de ayn bir ton veriyorlardı. 

B. Albert Sarraut'nun hususi ka -
lem müdüni B. Frayaae belli kew.:lW -
ne takdim edip ricamı bildirdiği za -
man, yüzünde hali gündüzkü heyean 
ve teessürün izleri okwıan sayın na -
zır: 

- Geliniz, dedi, sizinle yandaki sa
lona geçelim. Orada daha rahat konu -
şu ruz. 

Ve muhteşem sefaret binasının 
Goblens tapisör ile süslü, zevkle 
döşenmit büyük salonlarınd'an birine 
girdik · 

B. Albert Sarraut, fikirlerini top
lamak ister gibi, bir müddet önüne 
baktı ; sonra içini çekti ve söze başla -
dı; 

- Eğer zihnim hala, Atatürk'ün 
ölümü dolayısiyle hissettiğim büyük 
elemle mqbu olmasaydı, bütün ben • 
liğimi Türkiye'yi tekrar görmüş olma
nın sevinç dolu heyecanına ve yeni 
Ankara'nm bende uyandırdığı derin 
hayranlığa terkedecektim. 

Dün aktam hükümet merkezinin 
caddelerinden geçerken, baprılan 
muazzam eseri görmek fırsatını da el
de ettim. Eski "Angora" mı adeta ta -
nıyamadım. Bu kadar az bir zaman zar 
fında bu kadar muatzam bir işin başa
rılması, yeryüzünde misli az görülür 
bir şeydir. 

Dün gece, fransız sefiri B. Henri 
Ponsot ile katafalkın önüne fransız hü 
kümetinin çelengini koyduktan sonra, 
Türkiye cümhuriyeti nezdinde ilk 
fransız sefaretini kurduğum zaman 
yerlqtiğimiz küçük evi ziyarete git -
tim. 

sadık bir dostu olan ve bu dostluğun 
delillerini her fırsatta gösteren bir a -
dam için, bu sahada başarıfan eseri ve 
elde edilen neticeleri müşahede etmek 
çok büyük bir zevktir. 

Bütün bunlarda dibi bir insan olan 
Atatürk'ün fikirlerinin hakim oldu_ 
ğu, bütün bunları onun ilham ettiği 
cok iyi hissediliyor: Zaten O, yalnız 
kahraman bir cengaver ve şayanı hay
ret bir stratej değil, ele aldığı her i
şe hayat nefheden bir canlandırıcı ve 
harikullide meziyetlere malik bir or
ganizatördü. 

Onun işini ve eserini devam ettir
mek keyfiyetinin Reisicümhur İsmet 
İnönü gibi bir zatın liyakatli ellerine 
tevdi edilmiş olmasını düşünmekle 
bahtiyarım. Reisicümhurunuzun hari
kulade zekasını ve memleketinin bü
yüklüğü için olan derin arzusunu, 
bundan on iki sene evci de takdir 
etmek fırsatını elde etmiştim. Onun 
asalet ve samimiyet gibi iki büyük 
meziyeti, bende kendisine karşı çok 
canh ve kalbi bir sempati uyandır -
mıştı. 

Fransız Reisicümhuru daha geçen
i erde, bana sayın İsmet İnönü'nün 
Paris'e yaptığı ziyaretten bahsediyor
du. Yarın Reisicümhıyunuzu görmek 
şerefine nail olacağınli umuyorum. Bu 
vesile ile ona B. Albert Lebrun'ün 
muhabbet dolu selamlariyle birlikte, 
güzel Türkiye'ye çok sağlam bir dost
lukla bağlı bulunan bütün fransız mil
letinin memleketiniz hakkındaki re -
fah temennilerini de arzedeceğim.,, 

B. Albert Sarnıut ayağa kalktı. Bi
raz eve) olduğu gibi, sözlerini heye
canlı jestlerle tamamlıyarak, ilave 
et i · 

"- Aynca, bir niyetim daha var: 
sabahleyin bir otomobile binerek bun
ca senedir görmediğim Ankara'yr gün
düz göziyle, doya doya seyretmek ... ,, 
Sayın nazıra teşekkür edip yağmur 

dan parhyan Çankaya asfaltından a
şağıya doğru inerken, Türkiye'nin 
sadık bir dostunun ağzından bu sami
mi cümleleri duymuı olmanın tesi -
riyle, sabahki hazin merasimin ben -
de uyandırdığı derin kasvetin azal -
dığını hisseder gibiydim. 

Franııs heyetinin çelengi 
B. Alber Saro ile fransız sefiri, B. 

Hanri Ponao, beraberlerinde general 
Hutzinger ile visamiral de Lahorde 
olduğu halde türk milletinin Atatür
kün tabutu önünde yapmakta olduğu 

geçide iştirak arzusunda bulunmuşlar 
ve evelki gece bu maksatla halle: ara•ı
na karışan B. Alber Saro ile B. Hanri 
Ponso, fransız heyeti reisinin Fransa 
hükümeti namına sureti mahsusada 
Paris'ten getirmiş olduğu çelengi ka
tafalk'ın önüne koymuşlardır. 

Ekselans Metaksas' ın 
Atatürk i~in 

büyük teessürü 

Asıl durağı 
iptida aylarca endiıeden kıvran

mııtılı. O'nun maddi varlığını lıe
miren dert, bfaim de ruhumıuda 
bir kanaer olmuıtu. 

Nihayet kara günle karıılaıtık. Mil
letimiz. ve tekmil inaanlık öyle bir 
mateme düıtü ki içinden halci hıç
kırık aeai geliyor, bir yandan 
gözlerimiz. dolup bo§anıyordu. Bir 
yandan da kah dil·imiz.in tutuldu
ğunu görüyorduk kah bütün söy -
leme kabiliyetimiz bir feyezan 
manzarası alarak ta§ıyordu. 

Nihayet milletin sonsuz hicran ve a
cıaı Baıbuğ'un cenazeai önünden 
akmıya başladığını gördük. Şef'i
mizin aziz vücudunu aaklıyan 

mahfcuaya olaun bir dakika yak
laımak, matemimizıi büsbütı.in ka
bartan bir teselli idi. Fakat gene 
en ferah verici teselli ... 

işte bugün gene dünyanın hürmeti 
etrafını aararak ve millet-in elemi 
arkasından giderek tabutunu Et
nografya müzeaine götürmüş bu
lunuyoruz.. Etnografya müzesi .•. 
Bu ne düfiindürücü tesadüf I 

Gelmif geçmİf nice beıer nümunesi
ni ilmin tetkik adesesinden geçi
rerek insan irfanının önüne ser
mek için kurulan bu müessesele
rin hiç biri fimdiye kadar böyle 
bir deha mücevheri aaklamıı mı
dır? 

Bütün o alay, bütün o dünyanın dört 

ucundan, kOfUp gelmiı aaygı mü
menilleri, anlatılamaz bir haşmet 
kalileai kurdu. Topların durup 
durup gürlediğini, iıitiyorduk. An 
cak dikkat ediyordum: Bütün 
bunların içinde en heybetli fey bir 
tane idi: O'nun aükutul Bu aükut 
bana vaktiyle kainat içinde dol.a
şan seıcinden bile kuvetli, meha
betli ve beliğ göründü I ômrümde 
bu kadar derin mô.rıalı nutuk din
lememiıimdir I 

Endülüslü bir ıairin m~hur mersiye
ainden bazı beyitler hatırıma gel
di. Şair asılmıı bir vezire de
miıti ki: "Suauıunda bile hitabet 
manz.araaı var.,, Senin kadar bü -
yük b.fr ölüye ancak sema kadar 
geniı bir mezar lazımdı. Onun i -
çin kabrinin de göklere kuruldu -
ğunu göı·üyorum. Dünyanın her 
yanından esen rüzgarlardır ki 
ıimdiden aonra aana kefenlik e
decek .. 

Bunların hepsi güz.el; fakat ne kai
natın rüzgarları, ne de boıluğun
da cihanlar yüzen lez.a, inaan gön
lü kadar geniı değildir. Atatürk'ae 
bunların hepsine birden gö
müldü. Onun bence son durağı, ta
rihin hafız.G$ındaki mua.ı:z.am anıt
tan ziyade inaan kalbinin ta içi 
olacaktır. lnaan kalbinin ve millet 
kalbinin, yani ruhumuz.un en ya
lansız. köıesi! 

F az.ıl Ahmet Aykaç 

Atamın önünde 
1 

Yazan: Fahri Ecevit 1 
Ata Ankara'ya ne zaman geldi? 

Bilmiyorum.. Önünde kim eğildi? 
Görmedim, ardında kim ağladı? 
Duymadım .. 

Yalnız O'nun Ankara'ya geldiği
ni anladım. O'nun Ankara'ya gel
diğini benzi kül gibi olmuş gök yü
zü bana söyledi !.. Eğer gündüz bir 
parça ışık sürmes~ydi kapkara ola
caktı gök yüzü .. 

Batan büyük eşinden sonra doğ
muş gorünmiye güneş utanıyord'.l . . 
Nerede o cesur, o mütecaviz, o par

lak güne~} 
Bu; suçlu gibi korkak, çocuk gibi 

sıkılgan, kuytu kötclere sinmi§ ür
kek bir güneşti, ve artık toprağa 
yerleşen Erkek Güneşten gizlenip 
örtünüyor, saçının bir tutam telini 
bile göstermiyordu .• 

* Atamın Ankara'ya geldiğini böy. 
le anladım. O'nun eteğine varıp 
''hoş geldin" diye ağlamak için yo
la düttümf 

kavurmuş son parıltıya mı bakıyor
dum?.. Benim sevgili bayrağımı ve 
bayraktan Atamın yüzüne doğru i
nen yanmay'ı görünce anladım: 
katafalkın önüne gelmiştim. Tekrar 
Fuzuli içli içli söyletti: 

Perde çek çefmİme hicran günü 
ey kanlı sirifk 

Ki gözüm görmeye ol 
mihlikadan gayn 

Bu; insan eliyle kurulmuş bir ya
pıya benzemiyordu. Bu; fırtınalı 
bir gün\in gurup ettiği muhteşem 
bir ufku andırıyordu .. Bu; bir ufuk, 
bir tepeydi.. Ve üstüne bayrağımın 
solmaz rengi vurmuf bu kızıl 0-
Jimp' te, belli ki, bir ilah yabyor
du. 

Onu anarak 
iki gündenberi nasıl dakikalar ya

şadıgımzı bilininiz: Gün kadar, ay 
kadar, yıl kadar uzun dakikalar ... la -
tırabrn tekasüf ede ede maddeleıtiiini 
ben Atatürk'ü ebedi iıtirabatgihına 

tefyi ederken gördüm: Bir millet de
ğil, bütün milletler yaslı bayraklariyle 
O'nu selİlmladılar. Tüfeklerinin nam
lularnu toprağa çevirip bıqlannı önle
rine eğerek O'nun huzurunda yeiain 
timsali gibi duran dost askerleri, her
kesi ağlattı. 

Bu umumi matemin kaynağı nere
dedir 1 Sebebi nedir? 

Bir avrupa)ı muharrir: "Birgün, 
bir l!Sker, Mustafa Kemal, lairkiye'yi 
gene büyük bir millet haline getinnek 
kararım verdi." eliyor. Dün O'nun pe-
tinden ağlryan itte bu büyük milletti. 

On dokuz sene! Bu kadar zamanda 
bir insan bile yetiımez. Marifet, mil
lette büyük millet haıletlerini ketfet -
mekte idi. O hasletleri keıfeclen Mue
tafa Kemal, ilk karannı tatbik edebil
miş olan adamdll". Biz kurtancrmıza 
milletçe ve fert fert bütün saadetimizi 
borçlu olduğumuz için kendiainden ay
nlmıya tahammül edemiyoruz. O'na. 
evlidm sevdiği babuma, ananın yüzü
nü güldünnÜf evladına aa;ladığı sibi 
ağlıyoruz. Tee11ürümüz bu kadar de
rin olmakta haklıyız. Ak sakallı ve ak 
saçlılarnnız gibi genç kızm ve delikan
lının göz yaşlan da bütün irade eedle
rini yıkıp tafan en saf karele!, edici, 
ana elemidir. 

Fakat, bu yqlar dindiği ZMMD ela 
O'nu ve eserini muhabbetle anacaiız. 
Hakiki sevgi menbaını tuurdan alan 
sevgidir: Bile bile, inana inana ..._ 
mek! Biz O'nu böyle aevmit olduğu • 
muz için sevgimiz kendisi gibi ebedi. 
dir. lhtiliılci Mustafa Kemal, muzaffer 
Gazi, insan Atatürk hiç ölebilir mi? 
Biz O'na yalmz bütün galiplere ve on
lann esiri saltanata isyan eden, vat.m 
iıtilidan kurtaran, milletin bütünlüp.. 
nü temin eder etmez cihana buqçı &o 

lini uzatan tefi buldujumaz için cleiil, 
hüriyetleriınizi müdafaa etımnin, 
müstakil yllf&M8Dın, medeniyet c:mnia-
11nda daima terefli bir mevki tutma
nın yollanm ela öğreten büyük vatım
dqmuz, Ata'mız olduj,a için bailıyız, 
bağlı kalacaiız. Ve ona bağlı kalmak 
eserine, benliğimize, varlıinmza baiir 
kalmakbr. 

Bizim için Atatürk bu defil mim? 
Y abıuıcılara setince; O'nun aza

metli eseri kartıamcla kim baynmbk 
duymamıştır? Dünkü hata adam, 
bugün canlı bir adamdır ki kuvetine 
inanılmakta, doıtluğu aranmakta, dü§
manlığından ürkiilmeldec:lr. F.ar.t. 
lllllhçu arzulan ,,,..ı..1r1ı• m: Otta 
Avrupa'dan YMıntft'm 10D .......... 

1'11111 kadar bütün bir ilemle elele ve
rerek milletlerin huzur ve IÜlrUn için. 
de terakki ve inkitafma imil oJmelrta,. 
dit'. 

Cihan için de Atatürk budur. 
Biz O'na ve e.erine sadık kalaca • 

ğız; bütün cihan ela Türkiye' • 
ki hi 1 

,,. .... 
tev r ı eriyle takdir edecektir. 

Büyük inaanlann ,.ı...z ,..1.....ı. 99 
yalım ölmek mubclcleridir, derler. A• 

Yollar dışımda kısa, içimde uzun
du .. Dışımda düz, içimde yamaçlı, 
dışımda gündüz, içimde geceydi .. 
Dışım ona eritti, içim arkada kal
dı .• HAia tırmanıyor, hala sendeli
yorum; hala paralanıyor, hala ko
şuyorum .. Hala onun hasretini a
şamadım, hala onun divanına va
ramadım .. 

içimde yıkıldım, fakat dışımla sa
dece eğildim ve Ata'yı selamladım .. 
Kendi bayrağının altında, kendi 
yükselttiği mananın gölgesinde ya
t~.n.~üsterih Tanrı'nın ulu rüyasını 
goruyordum: belli ki Atam bu hiç 
kararmıyacak renk altında uyu
m~ktan memnun ve mağrurdur .. 
Onu başımın üstünde tutmak, O'
nun aziz gölgesine sığınarak nesil
lerce yaşamak hıziyle Atamın hu
zurundan ayrıldım ... 

tatürk büyiik inaanlann ela - M 

old y • • ·ıı . . bü,.qa 
. u~ ~çın 1111 eti ıle henıbet- ,........., 

~lletinın v_e milletlerin söa ,...ı.n 
ıçınde ebediyete intikal etmiıtir. 

, Beni O'ndan ayıran yol ne uzun .. 
N~ tarafa dönsem geçit yok!.. 

Ölüm yolumu kesiyor .. Ata'mla 
benim aramdan bağıl bağıl ölüm a
kıyor .. Atam bir atlayışta bizim ya
maçtan öte kıyıya geçti, O bir kere 
ölmekle benden uzaklaştı, ben bin 
k~re ölüyorum da gene ona yetişe
mıyorum .. 

* 

.. Atam 1 Bu renk altında görün
dun. Bu renkle birlikte b'· ··d·· B" . b uyu un .. 
. .1z senı .. ugün bu tenk altında gö-

turerek buyük yalnızlığına bıraktık .• 
Yalnızlık mı? Hayır Bu"t"' k .. un çocu -
lAarın sana ve bayrağına nöbetçidir 

tam .. 

Dr. F. Ecevit 

Yunanistan' da 
tutulan yas . Atamın önünden geçtik .. Bu ge-

çış ne kadar sürdü bilmem?.. Atin~, 21 a.a. -Atina ajansı bildiri-

Kabrinde miüferila llJlll ,..,.,,_ 
Atam •.• - N. Baydar 

Y edikule surlan tamir 
edilecek 

lstanıbul, 21 (Telefonla) - Müzeler 
umum müdürlüğünün Yedikule ıurla
rında yaptırmakta olduğu tamiratın 

bir kısmı bitirilmiştir. Senelerdenberi 

ihmal edilen bu tarihi surlarm bakım
sılzık sebebiyle da.ha bir çok yerleri 
de harap vaziyette bulunmakta oldu
ğundan tesbit edilmekte olan daha ba
zı k11ıımlarm da tamiri için yeni ve ge
niş bir proje hazırlanmıı ve bunların 
da keşifleri yapılmıya batlanmııttır. 

Birincisi, Ankaralıların, kanun ve ni
zamın mümessili olan polis ve zabıta 
kuvetleri karşısındaki tavurları; ikin
cisi de, polis memurlariyle ve diğer 
zabıta mensuplarının halk muvacehe
sindeki müşfik fakat otoriter vaziyet
leri. 

İçinden mühteşem bir şekilde ay -
dmlatılmıt çok güzel caddeler geçen 
yepyeni bir mahallenin ortasında, bu 
evi güçlükle tanıyabildim. Size hec -
hangi bir medih veya kompliman fik -
riyle değil, fakat büyük bir samimi • 
yetle, türk hilkümetinin ve türk mil -
Jetinin eseri karşısında duyduğum de
rin hayranlığı bildirmekten büyük bir 
zevk duyuyorum. O türk milleti ki, 
kendisini idare edenlerin emel ve ar -
zularını büyük bir azim, irade ve i -
mania karşılayıp yerine getirmiştir." 

Yunan Başvekm Ekselans Metak
sa.s türk matbuatına aşağıdaki beya
natta bulunmuştur: 

Hangi sisteme göre ölçsel başka yor: Bif' r.çok gazeteler, Atatürk'ün bi-
bo yogra ısıni neşretımekte berdevamdır-

y veriyor .. O doğmadan eve) za- lar. 

Yeni tamir edile~k bu k•ımların 
keşif muameleleri de bitti.kten sonra 
tamirata derhal batlanacaktır. Bu de
faki projede bilhassa tarihi zindanla
rın tamiri gayesi i8tihdaf edilmekte
dir. 

Halkımız ne kadar vakur ve yap -

tıklarr vazifenin kudsiliği karşısında 
ne kadar asil idiseler, polis memurla
riyle bu törende vazife alan diğer za
bıta mensupları da o kadar müşfik ve 
sakin idiler. İki taraf da mütekabil 
saygı ve sevgi ile bir tek bad~.sey~ 
meydan vermeden büyük bir torenı 
sükunet içinde sona erdirdiler. Zaten 
Anakra'da büyük ve ebedi Şef'in ce -
naze töreninde bundan başka bir şey 
de beklenilemezdi. Halkımızı ve po -
lislerimizi bu bakımdan hararetle teb 
rik ederiz. 

Bu münasebetle, biz gazetecilerin 
halka hizmet ve bu büyük tarihi hadi
seyi en ufak teferruatına kadar tes
bit eylemek hususundaki vazifemizi 
ifa yolunda emniyet amirlerinden gör 
düğümüz yardımı ve centilmence mu
mıeleyi hiç unutmıyacağımızı mem
nuniyetle kaydederiz. 

Ekonomik sahada •• 
B· Albert Sarraut, bugün on beş 

yaşını doldurmuş olan inkılabımızın 
her veçhesini dikkat ve alaka ile takip 
etmektedir. Son seneler içinde ekono
mik sahada elde olunan muvaffakiyet
lerden de aynı hayranlık dolu cümle -
terle bahsediyor: 

"- Hükümetin, memleket ekono -
misinin inkişafı için ne kadar büyük 
gayretler sarf ettiğini ve bu gayretle -
rin ne güzel neticeler verdiğini de bi
liyorum, benim gibi, Türkiye'itin çok 

"- Ankara'ya üçüncü defa olarak 

yaptığım bu ziyaret acı hislerle mefbu 
oldu. 

Kemal Atatürk'ü Jahsen tanımak 
fırsatını bulmuş ve kendisiyle uzun 
görüf111elerde bulunmak şerefine nail 
olmuştum. 

Atatürk yalnız türk tarihinin büyük 
bir siması değil, aynı zamanda büyük 
bir adamdır. Onun yeni Türkiye'yi 
yaratan eseri asırlara intikal eden bir 
abide olarak kalacaktır. 

Şefi için ağhyan bütün bir milletin 
arzettiği manzara hakikaten muazzam, 
hakikaten dokunaklı ve milellim idi. 

Türk milletinin acısına, ona sıkı ve 
çözülmez bağlarla bağlı bulunan Elen 
milletinin acısını katıyorum. 

Ankara'dan ayrılırken, türk milleti
nin mukadderatını kendisine tevdi et
tiği Şefin ölen büyük adama liyik bir 
halef olduğu teeelUaini &ötürüyonauı. 

man ıçinde değildi, yaşadığı müd- . Ati~a'da ve Yunanistan'ın diğer ,e-
detçe zamana sığmadı.. Ölümün- hırLerınde umumi binalarda ba ki 
d . . . yra ar 

en sonra da zamana girmiyecek 0 • yarı çekılmıştır Atina be1-..ı· . 
ı d dd · ı::uıyesı, 
an ır. ca elerde matem dekorları .. d 

B t . . . vucu a 
iz bu zamanın ötesi adam kar- g~ ırmıştır. Caddelerdeki limbalara 

şısından bir günün saatleri, bir saa- sıyah krepler asılmıştır. 
tin ~aki~a~~rı gi~i geçtik .. Geçiş e-1 
bedıyet onunde ımıan ömcü kadar B ·tün h" k 
kısa bir an sürdü. yalnız bu ''tek U ıe lr Ye asabalar1m111n 
an içinde geçenler, sayılarınca d~~ , .. 1 
ğup, sayılarınca yaşamış, ve sayıla- p an an yoplliyor 
rınca Atanın ölümünü görmfüı gı"bı· Bazı şeb· k d d :s •• •• ır .ve asabalarımızda görü-
acı uy ular, ıstırap çektiler.. len buyume ıstidadı ve nafıa hareket-

* leri dolayısiyle vaziyetlerinde hasıl o-
A_ta~ın önünden geçtim. Evelce lan değişiklikler üzerine hartalarında 

pek ıyı seçemiyordum yalnız bir kı- t~~~.iha~. ve tadilat yapılmasına lüzum 
zıllık gördüm. Fuzuli içimde dertli gorulmuştür. Memleketimizde şimdi
dertli konuştu: ye kadar 82 şehrin ve kasabanın hali-

hazır hartaları yapılmıttır. Bugüne 
Perde çek çepime hicran günü kadar 50 adet febir ve kasabamızın i

ey kanlı airifk mar planları huırlanmıt ve bunlar 
A "'lı d Nafıa vekaletince tasdik edilmiştir. 

g yor um.. Fakat acaba kan N f kal h 
mı ağlıyordum, voka .. Atamdan uf- a ıa ve eti şe ir ve kasabaların ge-

" · ..... rek ıı.ıüıazır, gerekse imar planları-

lstanhul'da bir deniz kazası 
İstanbul, 21 (Telfonla) - Evelki 

gün saat 12 de Hasır iskelesine ka
y:th 4219 numaralı sandalcı Hüseyin, 
Haydarpapya götürmek üzere sanda
lına bir ton sikletinde karyola som
Y8:_Sı yüklemiş, Haydarpaşaya yaklaş
tıgı sırada etraftan geçen motörlerin 
husule getirdiği dalgalar yüzünden 
sandal birdenbire alabora olmuş ve 
batmıştır. 

Civardan yetişen kayıklar Hüseyi
ni boğulmaktan kurtarmışlarsa da san 
dala yüklü eşya kurtarılamamıttır. 
Kaza hakkında tahkikata başlanmıı _ 
tır. 

nrn tanzimi i•inin daha süratle yapıl
masın~ kararlaştırmış ve bu hususta 
B~le~ıyelere icap eden. emirleri vcr
mıştır. 



ULUS 22 - 11 - 1938 

Ebedi ..... ef ebediyete giderken 

l11net lnönü büyük ölüyü ıelGmlıyor /ı"!et lnönü cenaze töreninde alır adımlarla ilerliyor 

• 
lmaet lnönü ue törenden bir g6riinlif c; el"lil 1Jayar, A 6dul11i:ili1ı Kenaa ve lffllt~ 

Top arabcuının etralında kılı, ,elunif generaller Etnogralya müzainde yapılan ıon ıelam ualJui 

Büyük Şel'in cenazeıi lratalalldan lcaldırılıyor 





Cenazeyi takip eden dost devlet heyetleri ve general Metalacu 

Cenaze töreninde )'llncm cukerleri Cenaze töreninde bahriyelilerimiz 

Yanan cukerlerinin •-Ptirulen bir bcqka görliniif Törende lran culıerleri Cenaze Hallıevine yakl.Gflyor ve iki bayrak birbiriyle lmc:aldtlflyot 

lran cukerleri cenae,i Hlamlıyorltır 



MİLLİ CENAZE ALAYI 
Büyük ölü dün büyük törenle 

Etno w rafya Müzesine götürüldü 
Saat altı. ortalık daha loş ... zaten K ı d muntazam adımlarla onları takip edi • 

biraz sonr; başlıyacak gün de, sanki amutay a: yordu. Arkalarından bulgarlar geçti -
gök ·· ·· ·· hrı·n büyük ma· ler. Siyah bir kılıf içinde sarılı duran yuzu ve guneş ıe Mebuslarımız, tırak giymi~ olarak, 
t · · h" d .. 1 cak hazin ır sancakları Atatürk'ün önünde hür -
:mını, şe ır e o gun yapı a "b" ko u saat sekizden itibaren Kamutay bina - metle egı·ıdı" ve geçti. 

torene iştirak ediyormuş gı ı, Y 
kurşuni bir gün olacaktır. sında toplanmıya başla;;~a;.~ı. ı:er Bulgarlardan sonra fransız deniz. 

Daha nakliyat durmadan bir oto. gelen .. meLJus: e.vcla, eb~ ~· kc ın ta ~- 1 cileri geçtı. Bolükler top arabasının 
mobille şehrin birçok bucaklarını do- tu onunde bır ıhtı.ram a ı ası geçırı- onunden geçerken her bolüğün suba • 
!aşıyoruz. Başka bir gün olsaydı, sa- yor v~ sonra 1?e~.hs~ gmyoıdu.. yı kumanda veriyor ve başlar hep bir-
bahın bu alaca saadetinde bu cadde· Dun, şehnn .01g~n havası, bılhaswa den büyük olu}e çevriliyordu. 
lcrde, bu sokaklarda kimsecikler bu· Kamutayda bakımdı. Mebuslarımız, Onları müteakip Büyük Britanya 
lunmazdı. Halbuki tören için yerle· Kemalist rejimin en büyük müessese- kıatlarının önünde giden bando gö • 
rini alan atlı ve yaya polislerle asker· sini k.~r~uş ~e ona bugünkü e~~iz züktü. Arkadan deniz kıtası, daha ge· 
leri bir tarafa bırakınız. Her tarafta mevkımı vermış olan halkçı Şef ın: riden bir pıyade kıtası.. Onlar da, 
halktan da yıgınlar görülüyor. İşte memleketi mesut ed:n sayıs~z eserleri· fransızlar ,ıbı, bayrakla ve başlarını 
Cebeci sokaklarında kadın grupları: 1 nin b~rer za_fer h~lınde ~ıl:ınçosunu çevirerek s lamladılar 
Yenişehir'de erkekli, kadınlı bir kala· vermış oldugu bu bınanın onunde, yat- Yunanlılar, bır pıyade ve hır deniz 
balıgın piştarları; yaya kaldırımın· makta olan ölüsüne karşı duydukları kıtasıyle. bayrakları ve kılıçlariyle A
clan geçen kız izciler, dün geceki uy· sonsuz minnet ve hayranlığı, ,'\az.n bır taturk'u selamladılar. İran kıtası inti • 
kularını kısa kestikleri belli gençler ... sukut ilt: izhar ediyorlardı. En~ümen - zam ve hürmetle geçti. Atatürk'ü bay-

Gcçen her saatle değil, her dakika le odaları boştu ve herkes ayrll:ta ya- raklariyle ve kıhçlaıiyle selamladı. 
ile bir parça daha artan bu kalabalık vaş bir sesle O'na ait hatıralardan, ha- Romenler bir deniz kıtasiyle temsil e -
hep aynı yere gidiyor. Soğuk var: ru- yatının son günlerinden, halkın keder diliyorlardı . . Onlar da bayraklarilc bü-
tubet var. Yağmur hafif hafif çise- ve yasından bahsediyordu. yi.ık ölüyü selamladılar. 
liyor; fakat bu gidiş, bu yürüyüş du- Sovyetler Birligini tt:msil eden kıta 
rup dinmiyecektir. Son hazırhklar: da dcnızcılerden mürekkepti. Onlar da 

Ankara, onun son defa geçecegı k J ileri do ru uzattıkları süngülerle Ata-
yollara doğru akıp gitmektedir. ~.ıu a .. talrntun top c1rabasına b on- türk'e hürm tlt-rıni eda ettiler. En ge-

Katafalk'ın üzerinde de, öteki abi- masına yardım edecek. k_ırd~ızıyab otya- ride yugoslav kıtası vardı ve bayrak • 
d l o f d"ven getırıl 1 ve ta u un ~ A e erın etra ında da yanan altışar h tahta mer ı • !arını egerek naşı selamladılar. 
meşalenin ışığı ortalık ağardikça da- önüne konuldu.. . . . A 

ha hafifleşir gibi oluyor. Saat 9.20 de törene ıştırak edecek Deniz kıtamız oeçiyor 
Biraz sonra otomobil akını başladı. misyon şefleri, dele~elcr, kordiploma • 

Hususi olmıyan arabalar, daha gece- tik tamamiyle gelmış bulunuyordu. 
den peylenmiştir. . Artık tabutun etrafında son tazim 

Asker ve polis kordonunun. cevır- nöbetı bekleniyor: Orgeneral Fahret · 
dıgı yerlerin dışındaki yaslı kalaba· tin Altay, Orgeneral Asım Gündüz, 
hk, gtttıkçe artıyor. Her ta~ak~dan Korgeneral Cemıl Cahit Toydemir ve 
kadınlar, erkekler; genç ve~ ıhtıyar Korgeneral Hüsnü Kılkış ... 
bu kadar büyuk bir kalabalıgı:1 .~0~. • Dokuz buçukta Atatürk iilkesinin 
landıgı, geçtigi bu yollarda g~~ult~- her bucagından gelen vilayetler mü -
den eser yoktur. Ankaralılar, gozlerı- messilleri katafalkın önüne geldiler, 
ne sinen matem ve yüzlerinde sezi· eğildiler ve sol tarafta yer aldılar. Bir
len ıstırapla onun tabutunun geçece- az sonra da B. M. Meclisi azaları gö -
ği yere doğru giderlerken gürilltü et- züktü. Onlar da Ata'yı selamladılar 
miyorlar. Ebediyet uykusuna dalan ve sağda durdular. 

ıVlısafirlerın geçışi hı.tikten t>Onra 
hır deniz kıtamrz sert adımlarla geçti. 

Saat 10.45. Bir kumandayı mutea
kıp buyuk oluyu hamil bulunan top 
arabası agır ağır hareket etti. Bu sıra
da uzaktan top sesleri aksediyor. 

Geniş caddede tek ses yok, ne bir 
nefes, ne bir hıçkırık .. Bu hareket sü
kiitu içinde top arabasının kumları e
zerken cıkardığı hışırtı arasında yal
nız Riyaseti Cümhur bandosunun a • 
ğır ağır çaldığı Şopen'in matem hava· 
sı göklere yükseliyor ... 

ebedi Şef'in acısı karşısında Ankara-
lılar, sükutun belligatiyle kendilerini Saat 9.32 de Başvekil Celal Bayar Top arabasının arkastnda 
anlatmış oluyorlar. ve Bakanlar Heyeti geldi. 9.35 de ta • 
• Artık törenin başlama saati yaklaş- butun üzerinde taşınacağı sahra topu 

3 • v ::.ı. ... ı.:- ı..; .. Jf,.,.;ı,. rlıırnp arabası ~eliyor: bey~--ı:ldivenler_giy-
genclik parkının yapılacağı yere doğ- mit ve her sırada bet erin bulunduğu 
ru bakanlar, şehrin yüksek kısımla - 12 sıra üzerinde önde 60, arkada 20 er 
rından oraya doğru akan i'nsen selle· top arabasını çekiyorlardı. 
rinin gittikçe daha fazla kesafet pey- 9.42 de tabutu top arabasına koya • 
da ettiğini görüyorlar. cak olan ve BB. Hilmi Çoruh (Mar • 

Orada dalgalanan yığınlar görü· din), Hamdi Gürsu (İstanbul), Atıf 
yorsunuz. Bu dalgalar, kutsal tabu· Bayındır (İstanbul), Zühtü Akın 
tun geçecegi tarafa doğruluyor. (Kırklareli), Daniş Eyüpoğlu (Trab

Top atıldı; artık ebediyet yolculu- zon), Hasan Ali Yücel (İzmir), Meh • 
ğu, Ankara'nın hiç bir zaman unuta- met Somer (Kütahya), Na~it Uluğ 
mıyacağı acıklı gün başlamıştır. (Kütahya) Kenan ürer (Manisa), Os

man Erçin (Manisa), Hikmet Işık 
Katafalkın öniinde : (Erzincan), Galip Pekel (Tokat) dan 

Katafalk'ın önünde 6 meşale yam - mürekkep olan 12 mebus tabutu aldı • 
yor ve generaller tazim resmini fası- lar ve evelce getirilmiş olan tahta 
)asız ifa ediyorlar. Saat 7.5 da Anka- merdiven üzerinden indirerek top a
ra Palas'ın önü dolmaya başlamıştı. rabasına yerleştirdiler. 
Kordiplomatik yavaş yavaş geliyor- 9.38 de her şey hazırdı. 10.02 de 
lar. Herkesin gözü, Turkiye'nin ebedi bir atlı polis kıtası, yol üzerine dizi 
şef'inin içinde rahat ve müsterih uyu· kolu olarak geçti 
dugu tabuta miıteveccih, bir huşu da-
kikası geçiriyor. Geçit boşhyor: 

Ankara Palas'ın sağında ve solun • 
da gazeteci, fotografçı ve sinemacı . 
lar için hususi yerler hazırlanmıştı. 
Bu büyük günü tesbit vazifesini üze
rine almış olanlar, durmadan çalışı-

l Gelecek nesiller, atalarının yor ar. .. .. 
hayatma oldugu gibi. ölumune ~ı~ o-
lan hadiseleri de buti.ın tafsılatıyle 
öğrenmek istiyeceklerdir. . 

Bu arada yabancı gazetecıler. Ata -
. ,.. k" . lmuş ve uzun seneler 

turk un ya mı o k 
denberi onun emrinde çalışma şere· 
fini kazanmış olanlardan, n~tlar to:· 
luyorlar, hadiseler tesbit edıy~~~~re~~ 

D'" kadar acık olan hava. ~ 
une l ı~tı Saat se • 

bire bozmuş, bulut anm -s • 
kizden sonra başlıyan yagmur, cdenaze 

kadar evam 
töreni tamamlanıncıya 1 mış 
etti ve hep yol boyların?.al sı~~dacnn a· 
olan Ankara halkının goz erı 

1 1 
k duşen dam a ar 

kan yaşlara go ten 

karıştı. etrafında 
8.33 den sonra tabutun b 1 • 

ı 0.07 de kıtalara vc:rılen emir i.ıze
rine yürliyuş başladı .. 

Evela, mızrakları aşagıda bir süva
ri alayı geçiyor. Yanımızda duran bir 
generalin Şef'in mızraklı süvarilerin 
geçişini çok sevdigini söyliyerek goz • 
leri yaşarıyor. Sonra bir topçu taburu, 
daha sonra ala> ancagı ve bandosu 
ile Muahfız alayı ve gene alay sancağı 
ve bandosu ile Harbiye alayı ... 

Geçişten sonra göz yaşlarını tuta • 
madıklannı gördüğümüz türk ordusu
nun bu parçası, kendi kurucularının 
ve ebedi bacıbuğlarının önünden birer 
heykel gibi dimdik ve vakur geçtiler. 

Genç harbiyeliler, Atalarının önün
den metin, fakat hüzünle sararmış bir 
yiizle geçtiler. Yarının subaylarında. 
şanlı orrluyu zaferden zafere kosturan 
Biiyük Başkumand::ının icten rluvııl · 
mu matPmi sarih bir ifade halinde o· 
kunuyordu. 

deniz subayları nöbet almıya baş a 
h l " ya ancı 1 k 1 dılar. Ankara Palas'ın ° u htiram ıta Orl: 

delcgasvonlarla dolmuştu. 
·· ünde 

Bu sırada top arabasının on H lk HJ,35 oe ecnebi devlederin gönder 
bulunacak olan kıtalar. kolbaşıs•. a diklerı ıhtıram kıtalarının gcçışı ba~ · 
sineması ônünde bulunmak uzere. !adı. 1 urkun kuvetıni, türki.ın fazıleti· 

·· ü ko· Çank rı caddesi boyunca yuruy ş ni bütün bır cihana tanıtarak, yarattı· 
lunda toplanmış bulunuyqrlardı. Vak· gı esere.medeni dünyada yer ayırtan 

· b" ile Hal hancı kıtalar da Partı ınası Bu'" yiik c:ef'e son hürmeti ifaya koşan-
. d ' l ·ne göste· "' sıneması arasında ken 1 erı . d 1 Atatiirk'ü bayraklariyle ve kılıç -
·1 ·· ·· ·· kolu nızamın a ar, rı en yerde yuruyuş lariyle selamladıl.a~. . 

hazır bulunuyorlardı. 1 Kıtalann ilerısınde gıden kuman • 
8 40 da toren komutanı O~genera danlar kılıçlariyle Atatürk'ü selamlı -

Fahrettin Altay, alfabe sırası~le ye.r 
1 

r ve her milletin bayrağı top ara· 
alınış olan bütün kıtaları teftış ettı. yor ~m hizasına geldigi zaman eğili • 
ve "nasılsınız? diyerek hatırlarını sor bası .. . r 1 • ordu. 

Top arabasının arkasınoa Ata
t" t'k'" kız: kardc~lcri yan Makbule 
ve zevci geliyor. Bayan makbule bat
tan başa siyahlar giyinmiş, derin bir 
huznün manasını taşıyan etvarında 
milletin acısına intibak eden bir ifade 
var. 

Arkada Riyaseticiımhur Katibi U
mumisi Hasan Riza, Baş yaver Celal 
ve yaverler ve on adım daha geride 
Reisicümhur İnönü yürüyorlar. Büyük 
Şef'in matemini 1nöniı"nlin derin bir 
ıstırapla gerilen yüzlerinde kolaylıkla 
okumak kabil oluyor. Fakat yürüyüı -
!erinde beşeri ıstırapların her nevine 
karşı, kederi yenmiye muktedir insan· 
larda gorulebilen bir enerji ve taham
mül var. 

Biraz arkasında ba vekil CeHil Ba
yar mahzun adımlarla ilerliyor. Kısa 

bir fasıla, ve misafir heyet reisleri, de· 
legeler ve sefirler: Af P,anistan, Ama • 
vutluk, Almanya, Belçika, Bulgaristan 
Çin, Danimarka, Mısır, İspanya, Es . 
tonya, Amerika, Finlan liya, Fransa, 
İngiltere. Yunanistan, Macaristan, I . 
rak, lran, İtalya, Japonya, Letonya. 
l itvanya. Norveç, Hollanda, Polonya. 
Romanya, 1sveç, İsviçre, Suriye, Çe • 
koslovakya, Sovyetler Birligi, Yugos
lavya bu kalabalık heyetler içinde tem 
sil ediliyorlar Ayrıca Milletler Cemi . 
vctinin. fransız Surive manda idaresi
nin, duyunu umumiyenin mümessille
ri de var. 

Heyetler 
Buylik uııUormalarını giymiş bu 

heyetlcrın matemlı bır ıhtışam arze • 
den kadrosu içinde şayanı dikkat si· 
malar goze çarpmaktadır: 

İşte Şah Veli Han .. Dost Yunanis
tan'ın başvekilı ekselans Metaksas. 
Sevimlı diplomat von Neurath, türk 
dostu Sarraut, Potemkin .. Hüznü yü • 
ziınün ifadesinde okunan Baron Aloi
si.. Amıral Pound, general Nediç, ge -

1 
neral Teodoresco, general Nahçevan, 
geneı.ıl Panof, general Daskalof yan
yana yurüyorlar. Arnavutluk adliye 
nazırı B. Şatku başını bnüne eğmiş, 
mahzun adımlarla ilerliyor. General 
Domestika, general List, general Hut
zinger, Amiral Yumoşev, general Bu&
kay, general Keller, albay Kollet bir 
sıra halindeler. Kalabalık arasında E
mir Adil Arslan, Milletler Cemiyetinin 
mümessileri Valtenı, Agnides, Bay E
rim de göze çarpıyorlar. Bunların hep
sini ayn ayn saymak maddeten kabil 
değil. zaten ajans heyetlerin tam te • 
şekkülünü evelce bildirmiştir. 

Kamutay azalar1 
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İSTASYONDAN ETNOGRAFYA MÜZESİNE 

İngiliz Mareıalinin asil bir jesti 
Halkevinden Bacaklarmndan rahatsız olan Mareşal törene 

iştirak ediyordu, cenaze geçerken ayaöının altlna toprak 

serdirdi ve bir baca§ı üzerinde kalkabilerek Büyük ölüyü selômladı 

Saat sekizden itibaren istasyonda -
yız. Tören alayının geçeceği yollar, 
nüfus sayımı günlerini andıracak ka· 
dar tenha ... Koca istasyon meydanın
da biz bir avuç gazeteci adeta kaybo
luyoruz. Meclisi istasyona ve istasyo
nu Etnografya müzesine baglıyan cad
denin iki tarafı tutulmuş. Halk, genç
lik parkı olacak sahanın caddelere ba
kan kenarlarına sıralanmış. Ankara' -
da ender görulen kapalı ve sisli bir 
hava ... Yagmur ciseliyor. 

** 
Saat on .. Gözlerimiz kata{alkta .. O-

lup bitenleri hayal meyal seçebiliyo· 
ruz. Yeşil sütunlar arasında kıpkızıl 
bir tabut caddeye dogru kayıyor. Ve 
tören alayı uzaklarda belirme e baş
lıyor ... Kesif ve renkli kalabalık, her 
halde çok agır yüriıyor .. Hareket ese
ri görülmüyor. 

Saat 10.25 de alayın kolbaşısı silva
ri polisler istasyon önüne geliyor. 
Tayyareler uçuyor, onu mızraklı bir 
süvari alayı takip ediyor. İstasyona 
doğru akan bu muhteşem ve muazzam 
kalabalık ortasında, ay yıldıza buru· 
nen O, bu sessiz ve vakur dekor ıcın
de gözleri daha çok yaşartıyor .. Top
cu taburu geçiyor. Biraz sonra muha
fız alayının sancagını selc1mhyoruz. 
O muhafız alayı ki, ilk kurulduğu 
gün onu böliik halinde sarmış, sıra
siyle tabur ve alay haline gelmişti. 

Arslan Mchmetciklerin, derin acı· 
larına, ic yaralarına ragmen çelik ira· 
deleri hiç sarsılmamıs.. Gözlerinde 
yas ve ümidin hüznü ve parıltısı yan· 
yana onu son defa selamlamat>a gidi· 
yorlar. 

Bütün tabiat mi ağlıyor, biz mi öy
Je görüyoruz? .. Ne hazin ve ne agır 
bir hava var. Gök kapkara sis içinde .. 
yağmur. guya yasımızı bir kat daha 
artırmak için, için için sindire sindi
re yağıyor .. Süvarilerin nal sesleri 
asfaltı inletiyor .. ve adeta tabiat de 
törene iştirak ediyor. 

Sancağı ve bandosiyle Harbiye ala
yı .. O'nun gen ç ve kahraman çocuk
l arı, otu z otuz beş sene evelki mektep 
arkada lan çiyorlar. Aydın kaf la
rına onu perçinliyerek ve tunç adım
Jarmda ümitsizliği ezerek geçiyorlar. 
Şimdi uzaktan muntazam ıurette 

tarhedilmiş rengarenk "bir çiçek tar· 
lasını andıran dost devletlerin gön· 
derdiği ihtiram kıtaları bize dogru 
kayıyor.. Al fa be sırasiyJe törende 
yer alan kıtalar şu anda karşımızda -
dır. 

En büyük yasımıza ve en hazin tö
renimize iştirak etmek nezaketini gos 
teren dost devletlerin kttaları hepsi 
biribirinden intizamlı, hepsi biribi
rinden heybeli bir şekilde geçtiler. 
Ve yaslı ankaralıların takdir ve min
netlerini topladılar. 
Dünyanın dort köşesinden gelmiş 

kıtaların takdir ve hayretiyle aç lan 
gözler, arslan bahriyelilerimizi gb -
rünce bir kat daha parlıyor. Yavuz 
bandosunun matem havası herkesi bir 
kere daha sarsıyor. Istırap içinde, 
Yavuz'un alay sancağını gururla se • 
l!imlıyoruz. 

Saat 11.15 •• O'nun bayrağa sarılı ta
butu artık istasyona yaklaşmıştır. O
nun aramızdan ayrılışı kadar, bize 
yaklaşışı da acımızı şahlandırıyor. 

Gene gözler yaşarmağa, gene boğaz
lara yumruklar tıkanmağa başlamış· 
tır. Cümhur Riyaseti bandosu matem 
havasını bir kur un ağırlığiyle yürek 
!ere indiriyor. Ardı arkası görünmi • 
yen bir saygı ve sevgi kafilesinin ö
nıinde Atatürk geliyor. 

Fahrettin Altay yalın kılıç ağır ve 
vakur adımlarla ilerliyor. 

Göni.ıllere perçinlenen ve on iki 
gundenberi hir bayrak içinde bir bay
rak hiıviyetine giren Ataturk'ün etra
fını generaller sarmı .. Top arabası ve 
tabut gorlinmi.iyor. Görünen bir al 
bayrak bir de generallerin kırmızı 
çizgili pantalonları ve miğferli Meh
metçiklerin çelik yüzleridir. Top ara· 
basını mütecanis bir kütle halindeki 
Mehmetçikler çekiyor. 

Tabut, bu saygı çenberinin ortasın· 
da hazin bir şekilde ilerliyor. Göz 
yaşları tekrar taşmağa, iniltiler fer -
yatlar yiıkselme 1 e baslamıştır. 

Bir general O'nun madalyasmı ta· 
şıyor 

Ebedi Şef'in hemşireleri Bayan 
Makbule, bir kardeş bir Ağabey yası
nı gölgede bırakan bir Şef bir Ata 
kayıbrn n acısiyle bitkin adımlarla 
yürüyor. 

lnöniı asil ve vakur bir yas içinde .. 
Büyük Millet Meclisi Reisi. Mare

şal ve Başvekil.. 
Sefirler büylik üniformalariyle .. ve 

kordiplomatik .. 
lcra Vekilleri heyeti, mebuslar, ba

rem üçüncü dereceye kadar olan as
keri ve mülki erkan ve bir piyade 
taburu. 

Törene iştirak için lstanbul'dan ge
len üniversite gençliği, Ankara yük
sek tahsil gençligi. Bolük nizamında 
bir piyade taburu. Gençlik ve halk ... 
ve cenaze alayının ardı arkası kesilmi
yor ... Halk. halk .. 

*** 
T ören alayı, şimdi istasyonu müze-

ye bağlıyan yoldadır. Daha evel geçen 
kıtalarımız yolun sağ tarafını, doıt 

devJet kıtaları yoJun sol tarafını tut -
mu§lardır. Ve bu yaslı insan seli bu 
iki sahilin arasından hafif meyilli yo
kuşa doğru tırmanıyor. Ata'srnı son 
defa görmek ona minnettarlığını sun· 
mak için gelen on binlerce kişi yo. 
!un iki tarafını kaplamıştır. Artık 
hıçkırrklar, feryatlar zaptedilcmi
yor. 

l ki taraftaki kalabalığın tüyler Ur
pertici haykırışmaları bandoların m:i
tem havasına karışıyor. Kıpkırmızı 
gözler ... Bir ihtiyar nine sarsıla sar· 
sıla aglıyor ... Genç bir mektepli inli
yor ... Bir başkası mendilini ısırıyor. 
Aghyan acı çığlıklar koparan bir an
ne, düşmemek için yanındaki kızına 
tutunuyor. Fakat kimde takat kaldı 
ki, kızı ondan daha bitkin, ikisi bir
den yere yığılıyor. 

İşte hazır ol vaıdyetinde duran bir 
harbiyelinin yüzünde damlalar biri
birini takip ediyor. İşte vazife halin-

de bir Mehmetçik gözleri yaşlı bir 
heykel gibi duruyor. 

ıjc *"' 
Hariciyeye yaklaşmak üzereyiz. Bü 

tiin gözler Müze'ye dönmüştür. Man
zara şudur: O'nun atlı heykeli etra
fında yanan altı meşale ve mUzenin 
silüeti.. 

Ecnebi kıtalar, Ticaret lisesinden i· 
tibaren istasyona doğru uzanıyor, O 
geçerken ihtiram selftmı alıyorlar. İş
te tabut ingiliz kıtasının öniınden ge
çiyor .. Keskin bir emir sessizliği yır
tıyor. Biıtün kıta bir saniye içinde ha
zırol vaziyetine geliyor; sonra bacak
lar açılıyor. tiıfekler dipçikleri aşa
ğıda olmak üzere iki ayak arasına ko
nuyor, eller namlular üzerine gidiyor. 
Ve bütün kafalar birden öne düşüyor. 
Bu belig manzara en taş yiıreklileri 
bile ağlatıyor, hıçkırıklar bandonun 
matem havasında eriyor .• 

ıjc"' * 
Tören alayı halkevini kıvrılıyor. Ve 

matem havası alman bandosunun marı 
fünebriyle bitiyor. Derin bir sessiz -
lik içinde alay Halkevinin önüne gel
di. Bütun gözler, Halkevinin miızeye 
bakan balkonundan büyük ölüyü se
Jamlıyan büyük bir kumandana dön
dü. llk bakışta biıyük bir asker oldu
ğu belli olan bu kumandan Sa Majeste 
İngiliz Kıratının yüksek şahsiyetini 
törende temsil etmek üzere gelen felt
mareşal Bird Wood idi. Buraya gelir
ken yolda bir bacagmda azgınlaşan si
yatik onu yatağa diışürmüştü. Fakat o 
buyuk olUyiı hiç olmazsa burada se
lamlamak kararındaydı. Koltugunun 
içinde bu balkona kadar getirilmiş, O
nu selamlamak üzere kalktığı zaman 
türk topragına basmak arzusunu göe
terdigı için, ayaklarının altına toprak 
dökulmüştü. O, şu anda mareşallık a
sasına dayanıyor ve sadece sol ayağı 
üzerinde durarak Ebedi Şef'i ayakta 
bir heykel hareketsizligiyle selamlı

yordu. 
Saat 12.5, Bayrağa sanlı Büyük Şef, 

kendi heykelinin dibindedir. Altı me· 
şalenin kızıl aydınlığı ve bol dumanı 
arasında ıahlanan atınm ilzerinde An
kara ufuklarına bakan Atam bu hıçkı
rıkları duyuyor, sana ağhyanları gö
riıyor musun? 

*** 
:Ebedi Şef ebedi istirahat yerine 

saygı ile konuyor. Müzenin bu salo
nu, yanan altı meşalesi ve bembeyaz 
ipeklilerle kaplı tavan ve dıvarlariy
le haşyet ve dehşet verici bir halde •• 
Salonun etrafı devlet reislerinin ve 
mümessillerinin gonderdiği çelenk
lerle dolu .. Tabutun üzerine atlas bay
rak çekiliyor. Ve Ebedi şef beş daki
ka selamlanıyor .. 

*** 
İşte O'nu diin, ugruna canını verdi-

gi milletinin benligine, şuuruna, ru
huna ve kalbine böyle verdik. O, bu 
yerin ne tükenmez bir varlık, ne sıcak 
ve ebedi bir yaşama kaynağı olduğunu 
hayatında sezen fanilerdendir. Bahti
yar ve büyük ölü •. 

Sabahetlin Sönmez 

lan takip edi~_or .. ön safta Kamu~ay l ındirilerek müzeye giril inciye kadar j nun ortasındaki kaideye gene &ilah ar
Başkanı Ab~ulh~hk ~en?a ve vekıl • arkasında yaveri. elinde marc.:şal asası kadaşlarının elleriyle kondu. Ve gene 
ler var, heps~ ta~f .edı~e~nıyecek dere • oldugu halde rasimei seliimı ifa etti. bu ellerle üzerine şanlı bayragımız ôr· 
cede derın hır huzun ıçınde, yavaş a • Top arabasının tevakkufu üzerine tüldü 
dımlarla ve kütle halinde ilerliyorlar. · 

bi.ıyi.ık Onder'in yaverleri ve maiyet 

Atatürk'ün tabutu 

muvakkat 
istirahatgôhında: 

subayları tabutun üzerindeki türk 
bayragını ve örtüyü aldılar. Şef'in 
tabutu zaferden zafere koşturdugu 
Mehmetciklerle, komutanların ve su· 
bayların omuzları üzerinde yükseldi. 
Ve ağır agır mi.ızo:nin methaline dog
ru ilerlemeye başladı. 

Şef'in tabutu, kendisine son ihtira- M h 

Bütün başlar eğik 

Şimdi başta Cümhurreisi ismet İnö
nü oldugu halde, bütün başlar eğik, 

derin bir huşu içinde Bi.ıyük Şef'i anı

yorlar ve O'nun hatırasını taziz edi -

yorlar. Manzara tarüe sığnuyacak de-
mı ifa için saf tutmuş ~ürk ve ecnebi 

kıtaatmın arasından geçerek orada, 
Etnografya mi.ızesinde hazırlanan 
muvakkat istirahatgah önune gel
diği zaman, cenaze alayının arzettigi 
manzara çok ulvi ve o derecede muhte
şem oldu. Artık buraya herkesin, Bu· 
yük Şef'ine, Ata'sına, son vedaı yapa· 
cağı noktaya gelmiş bulunuyorduk. 
Millet Meclisi onündeki katafalktan 
buraya gelinciye kadar yekpare bir 
granit _>arçası halinde kahraman Baş
buğlarının tabutunun bulunduğu top 
arabasını çeken erler Halkevi ile mü
zenin arasında durduğu zaman O'na, 
günlerdenberi refakat etmekte olan si
lah arkadaşları tabuta karşı cephe al
dılar ve selam verdiler. Bu anda göz
lerimize Halkevinin müzeye nazır cep
hesindeki balkonda, Mareşal Bird Wo
od'un teessürden tekallüs etmiş asker 
çehresi çarptı. Rahatsızlığı dolayısiy
le cenaze törenine iştirak edememiş o

et ale doğru yükselen mermer 
basamakların sağ tarafında türkün recede yüksek ve heyecan verici ..• 

büyük evladına karşı milletlerinin, 
devletlerinin sonsuz saygı ve sevgi

lerini ve O'nun gaybubetinden dola

yı türk ulusuna taziyetlerini bildir. 
mek için gelen fevkaHide heyetlerle, 
kordiplomatik, sol tarafında ise, ve
killer heyeti, Millet Meclisi azaları, 
merasime iştirak eden diğer zevat bu
lunmakta idi. Tabut, Mehmetçiklerin 
generallerin, subayların elleri üsti.ın· 
de ve omuzlarında türk ulusunun ve 
dünyanın bu değerli mümessillerinin 
son tazim tezahüratı arasından geçe
rek, oraya, müzeye girdiği zaman 
Şef'in hemşiresiyle, Reisicümhur İs· 
met İnönü ve B. M. M. Reisi Abdül· 
halik Renda, Başvekil Celil Bayar, 
Büyük Erkanıharbiye Reisi Mareşal 
Çakmak, tabutun konulacağı kaidenin 
önünde yer almı§ bulunuyorlardı. 

du. Yabancı kıtalar, kendı ısan a~ı~ Y En önde alfabe tertibiyle alınanlar 
d~ cevap verdiler. Orgeneral, teftışın ·ı önlerinde bir bahriye bando
bıttigini ve saat 9.45 fC kadar kıtala. 1 geç~ e.r. bi" deniz kıtası sert ve 

.. l d. su gtdıyor, r ' 

' lan mareşal, Büyük Şef'e son tazimini 
Mısafir delegelenni Kamutay aza- burada yapmakta idi. Tabut arabadan 

Tabut, müzenin tam orta kısmını 
teşkil eden ve yukarıdan aşağıya be -
yaz musliıilerle kaplanmış olan &alo -

Atatürk'ün her tarafı beyazlara 

bürünmüş olan bu istirahatgahmda 

ruhlara sükun veren, teselli sunan bir 
hava esiyor. Bütün gözler ve kalpler 

siyah bir zemin üstünde yükselen be -
yaz kaide üzerinde yatan albayrağa sa
rılı Atatürk'un tabutunda .. Kimse ne 
gözünü, ne de kalbini O'ndan ayıra -
mıyor. Reisicumhur İnönü, Önderin 
tabutu önünde uzun bir vakfeden son
ra Millet Meclisi Reisi, Başvekil ve 
Mareşal ile birlikte Ata'nın istirahat • 
gahmdan aynldılar. Ve bundan sonra 
da baş ve ayak uçlarında üçer meşale
nin yandığı ve dört subayın yalın kı
lıç nöbet beklediği Büyiık kurtarıcı • 
nın tabutu önünden Millet Meclisi a
zalariyle kara, deniz ve hava kuvetle
rine mensup komutanlarla, subaylanı\ 
hükümet erkanının veda ve tazim ge -
çislcri başladı. Ve herkes büyük bir 
sükön içinde göz yaşlannı ic.lerine a
ka akıta Şef'in önünden geçtir 

rın serbest olduğunu soy e 1• 
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nacaktır. 

22 - 11 - 1" 

RESMİ İLANLA 
2 - İhalesi 2.12.1938 tarihine kadar 

uzatılmıştır. 

3 - Tahmin bedeli 40620 lira 19 ku
ruş olup ilk teminatı 3046 lira 65 ku
ruştur. 

İzola teller alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 28921.- lira o

lan 30 kalem izole teller 5. ı. 1939 per
şembe günii saat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

l ___ H._a_r_ta_"""""""' 

Hesap ,nakinesi alma' ak 

Milli Müdafaa Bakanhğı 

919 Kalem avadanlık 

alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis
yonundan : 

1 - Tayyare fabrikaları ihtiyacı i
çin 919 kalem avadanlık kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Tahmin edi
len bedeli (~5.500) lira olup ilk temi -
nat mikdarı (3412,50) liradır. 

.. 2 .-:- Eksiltmesi 26.12.938 pazartesi 
gunu saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 230 kuruş mukabi -
l\nde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatından bir 
·~t eveline kadar ilk teminat ve tek
l~f ~ektuplarmı komisyona vermele-
n lazımdır. (4691) 8384 

Hangar yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Satın Al K • ma ~ 

muyonundan : 
1 - Kayseri tayyare fabrikasında 

yap:ırılacak hangara 17-11-938 gün is-
tcklı çıkmadıg· ından bı·r f d . ay zar ın a 
pazarlıkla .1ntaç edilecektir. Muham -
men bedelı 87363 lira 20 k l ilk t . uruş o up 

emınatı ~618 lira 50 kuruştur. 
2 - İhalcsı 29-11-938 salı günü saat 

11 de vekalet satın alma komisyonun • 
da yapılacaktır. 

. ~ - Şartnamesi 438 kuruş mukabi -
bılınde komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin ihale saatında ilk 
temi.nat mektup veya makbuzlariyle 
komısyonda bulunmaları lazımdır. 

(4858) 8848 

Cani a ara bezi ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Beher metresine tahmin edilen 

fiyatı (60) altmış kuruş olan 300.000 
ile 450.000 üç yüz bin ile dört yüz elli 
bin metre arka çantalık ara bezi kapalı 
zarf usuliyle münakasaya konulmuş -
muftur. 

2 - İhalesi 10 - birinci kanun - 938 
cuma günü saat on birdedir. 

3 - llk teminatı (14550) on dört bin 
bet yüz elli liradır. 

4 - Evsaf ve şartnamesi ( ı 3) on 
Uç lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. 
aatın alma komisyonundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa 
yılı kanunun ikinci ve üçüncü madde
lerinde gösterilen vesaikle teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatından en 
az bir saat evel M. M. V. satın alma ko-
misyonuna vermeleri (4880) 8749 

Ankara Levazım .. A~i;liai""! ................................ 
Üzüm alınacak 

:Ankara levazım Amirliği Satın 
'.Alma Konıiayonundan : • 

1 - Ankara garnizon birlik ve mü -
esseıeleri için 25.000 kilo üzümün ka
palı zarfla eksiltmesi 28.11.938 pa -
za.rt~si günü saat 15 de Ankara L V. a
mırlıği satın ı . a ına komısyonunda ya • 
pılataktır. 

t 2 :- Muhammen bedeli 5000 lira ilk 
emınatı 375 liradır. Ş . ko _ 

misyonda ör.. .. artnamcsı 
g ulur. Kanuni vesikalar· 

da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona v •1 . 

( 4746) erı mesı 
8536 

Un ah nacak 
Ankara Levazım Amirlig- · S 

1 
• ı atın 

A ma Komısyonundan : 
1 - Çimışgeziktekı bırliğin iht· . ıya. 

cı içın 140000 kilo un 30.11.938 çarşam 
ba günü saat 11 de kapalı zari usuııy 
le satın alınacaktır. 

2 - Tahmın edilen bedeli 1960u lira 
olup ilk temınatı 1470 lıradır. 

3 - Şartnamesi tüm satın alma ko . 
misyonunda pazartesı çarşamba ve cu
ma günlerı öğleden sonra görülebilc 
cektir. 

4 - İsteklilerin eksiltme giinü saat 
10 a kadaı teklif mektuplarını mak 
buz mukabilinde komisyona vermele 
ri ve kendilerinin de mezkur gün ve 
saatte komisyona müracaatları 

(47 78) 854l 

Pırasa alınacak 
Ankara Levazım Amirligı .Jatın 

Alma Komisyonun'tlan : 
1 - Ankara garnızon birlık ve mü-

esseseleri ihtiyacı için 40.000 kilo pı
nsanın açık eksiltmesi 6. 12. ~93~ s~I~ 
günü saat ıı de Ankara Lv. amırlığı 

satın alma komisyonunda yapılacak
tır. 

4 - Talip olanların vaktinde müs
birlikler için 420 ton yulaf satın alı- tahk'.em mevki satın alma komisyonu-
nacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7_1. ci na müracaatları ( 4867) 8708 

kan. - 938 çarşamba güniı saat 14 de 1· • • • 
yapılacaktır. Muhammen kıymetı nJaaf IŞfermden anlar mtmar, 

Hartn Genel Direktörluğü :, 
Alma Komisyonundan : 

2 - Muhammen bedeli 1200 liradır 
ll~ teminatı 90 lira. Şartnamesi ko: 
mıs.yonda görülür. İstekliler kanuni 
ve.sıka ve teminatla belli vakitte ko
mısyonda bulunmaları. 

21630 lira ilk teminatı 1623 liradır. .. , , 
Şartnamesi her gün komisyonda gö .1 muhendıs veya btr fen memuru 

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

1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı 
kemiyatı vaziye hesabatında kulla 
mak üzere bir adet Bronzviğa ma 
hesap makinesi açık eksiltme ile al 
caktır. 

2 - Açık eksiltme 3-12-938 
martesi günü saat 10 da Cebeci'de 
ta Gn. Drk. binasında Sa. Al. Ko. 
yapılacaktır. 

(4802) 8633 

Lôhna alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun·dan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 30.000 kilo !ah· 
n~nın açık eksiltmesi 6.12.938 salı giı
nu saat 15 de Ankara LV. amirligi sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira ilk 
teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartna · 
mesi komisyonda görülür. 1steklile • 
rin kanuni vesika ve teminatla belli 
vakıtta komisyonda bulunmaları. 

(4803) 8634 

ispanak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alm Komisyonun·dan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 40.000 kilo ıs· 
panağın açık eksiltmesi 6. 12. 938 sa
lı günü saat 11 de Ankara Lv. amirlı
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk 
teminatı 180 lira. Şartnamesi komis
yonda görülür. İstekliler kanuni ve
sika ve teminatla belli vakitte komis
yonda bulunmaları. (4804) 8635 

Gaz yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun-dan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü -

esseseleri ihtiyacı için 10.000 kilo gaz 
yağının 12 2. ei teş. 938 de yapılan açık 
eksiltmesinde verilen fiyat pahalı gö
rüldüğünden yeniden açık eksiltme i
le alınacaktır. Eksiltmesi 7/1.ci kanun 
938 çarşamba günü saat 11 de Ankara 
LV. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2070 lira ilk 
teminatı 155 lira 25 kuruştur. Şartna
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve -
sika ve teminatla belli vakıtta komis-
yonda bulunulması ( 4815) 8637 

Pancar alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun-dan : 
1 - Ankara serum ve aşı evi için 

20.000 kilo pancarın açık eksiltmesi 
3.12.938 cumartesi günü saat 11 de An
kara LV. amirliği satın alma komis -
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira ilk 
teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartna -
mesi komisyonda görülür. Kanuni ve· 
sika ve teminatla komisyonda bulu . 
nulması. (4816) 8638 

400 fon buğday öğütlürülecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonun'tlan : 
1 - Ankaragarnizon birlik ve mües

seseleri için 400 ton buğday öğütülme
sinin kapalı zarfla eksiltmesi 7.12.1938 
çarşamba günü saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satınalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 6000 ilk te
minatı 450 liradır. Şartnamesi komis· 
yonda görülür. Kanuni vesikalarda 
bulunan teklit mektuplarının saat 14 e 
kadar komisyona verilmesı. ( 4923) 

8645 

Hayvan satışı 
Ankara Levazım Amirliğı !:>atın 

Alma Komısyonun·dan : 
Kıtaatta kullanılmalarına lüzum 

kalmıyan 14 baş hayvan 28.11.1938 pa
zartesi güniı saat 11 de Ankara Lv. a· 
mirliği satınalma komisyonunda satı· 
lacaktır. 
Hayvanları görmek istiyenlerin Po

latlıdaki topçu alayına muracaatları. 
(4824) 8646 

Yulaf afi nacak 
Ankara Levazım Amirlıgı Satın 

ima Komisyonundan : 
1 - İstanbul komutanlığına bağlı 

aram yor 
rülebilir. İsteklilerin ilk teminat mak 
buz veya mektuplariyle 2490 sayılı 
kanunun iki veya üçüncü maddelerin-
de yazılı vesikalariyle beraber ihale Konya Satın Alma Komisyonu 
günü ihale saatinden en az bir saat Ba§kanlığmdan : 
eevline kadar teklif mektuplarını fın- Konya kolordu inşaat şubesinde va· 
dıklıda komutanlık satın alma komis- zife gormek üzere 150 lira ücretle aşa
yonıına vermeleri. (4340) %69 gıda evsafı yazılı bir fen memuru a-

ranm.ıktadır. Talip olanlar yol masra
fı kendilerine ait olmak iızere derhal 

1 Konya kolordu komutanlığına bizzat 
Ankara. Levazım Aınirlıgı Satın veyahut ıstenılen vesaikle birlikte 

Yulaf alınacak 

Alma Komısyonundan : _ _ 1 mektupla müracaatları ilan olunur. 
1 - İstanbul ketmutanlıgına bagh Aranılan evsaf: 

topçu alayı için 300 ton yulaf satın a- ı - Nafıa fen mektebi mezunu ve 
lınacaktır Kapalı zarfla ihalesi 7. 12. hususiyle yapı ve mimari işlerıne vu-
938 perşembe güni.ı saat 14,30 da yapı- kufu olmak • Diplomalı mimar veya 
lacaktır. Muhammen kıymetı 15450 li- mühendis tercihan kabul olunur .• 
ra ilk teminatı 1159 liradır. Şartname- 2 - Askerliğini yapmış olmak. 
si her gün komisyonda görülebilir. ls- 3 E b. k d - ene ı a ınla evli olmamak. 
teklilcrin ilk teminat makbuzu veya 4 - Polisten musaddak vesika _ Sİ· 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun ıkı yasi cemiye~lere mensup olmadığına. 
veya üçüncü maddesinde yazılı vesi- 'lıahkfımıyetı bulunup bulunmadığına 
kalariyle berber ihale günü ihale saa- lair .. 
tinden en az bir saat eveline kadar 5 - Bonservisler. 
teklif mek uplarını Fındıklı'da komu· 6 - Nüfus kağıdı veya musaddai\ 
tanlık satın alma komisyonuna verme- ureti (486.1) 8711 
!eri. (4841) 8670 

Ocak tamiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
l - Muhafız alayı mutfak bulaşık

hanesinin ocak ıskaralarının tamiri
nin açık eksiltmesi 28. 11. 938 pazarte· 
si günü saat 3 de Ankara Lv. amirli 
satın alma komisyonunda yapılacaK 
tır. 

2 - Talipleı in yapılacak işi mahal· 
linde gördükten sonra belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. ' 

4848) 8690 

Gaz ocağı ve ölü tamiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

l\lma Komisyonundan: 
1 - M. M. V. !etinin Cebeci'deki 

kimyahanesinde mevcut beş adet gaz 
ocağı ile ötü aletinin tamirlerinin açık 
eksiltmesi 28. 11. 938 pazartesi gı.inİJ 

saat 2 de Ankara Lv. amirliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Taliplerin yapılacak işi mahal
linde gördükten sonra belli gün ve 
-aatt·e komisyona gelmeleri. 8691 

Un alınacak 

Ankara Levazım <\mirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

Merzifon garnizonunda bulunan e
ratın senelik ihtiyacı olan 150.000 ki· 
lo unun kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. Bedeli 18000 liradır. İlk 
teminatı 1350 liradır. İhalesi 5.12.938 
pazartesi günü saat 15 de muhabere a
layında garnizonda saunalma komis· 
yonunda yapılacaktır. Şartnamesı pa
rasızdır. Hergün İstanbul Ankara Lv. 
amirliğinde ve komisyonumuzda gö
rülebilir. 

İsteklilerin kanunun 352 inci mad
delerindeki vesaık teminatı makbuzu 
ve teklif mektllplarını havi zarfın ka 
nunun 32, 33 maddclerındekı tarifat 
dairesinde saat 14 de komisyon baş· 
karılığına verilmesi (4847) 8701 

Kürek ve kazma alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
l - Pazarlıkla saplı 250 adet adi de· 

mir kürekle yuz aclet kazma satın alı
nacaktır. 

2 - Taliplerin 28.l 1.1938 pazartesı 
giınü saat 10 da Ankara levazım amir· 
!iği satınalma komisyonuna gelmelerı. 

(4863) 8707 

Bir iskele yaptaralacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

A lına Koınisyonundnn: 
1 - Çanakkaledc mustahkem mev· 

ki ıçin yaptırılacak olan hır ıskeleye 
ıcapalı zarfla eksıltme tarıhi olan 2.1 l 
938 de ve 1.11.1938 pazarlığında talip 
~ıkmadıgından ycnic1en pazarlıkla alı-

~1ünakasa tehiri 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - III kor mıntakasında 4 top ga -

rajının yaptırılmasından sarfınazar e
dildiği ilan olunur. (4885) 8750 

Müsabaka imtihanı günü 
Dahiliye Vekaletin·den : 

Münhal yerlere müsabaka ile alına
cak memurlar hakkındaki talik edil
miş bulunan imtihan 1.12.1938 per
şembe günü saat 14.30 da yapılacağı ı· 
lan olunur. (4876) 8729 

-. >· · Demiryolları : 
170 adet baskül ahnacak 
D. D . Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Yerli olduğu takdirde muhammen 

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

Bu işe girmek istiyenlerin yerli ol
duğu takdirde 3.786,- ve ecnebi ol· 
dugu takdirde de 2.126,25 liralık mu
vakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini aynı 

gün saat 14,30 a kadar komisyon reis
liğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 140 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dır. (4829) 8580 

Elektrik tel ve kab:osu ahnacak 
D. O. Yolları Satın Alma Komis

yonundan : 
Muhammen bedeli 20.000 lira olan 

(76) kalem hususi elektJ1ik tel ve kah· 
!oları 5. 1 1939 perşembe günü saat 
15.30 da kapalı zarf usuliyle Anka· 
ra·da idare binasında satın al·nacak· 
tır. 

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

ra·da malzeme dairesinden, Haydar· 
paşa'cla tesellüm ve sevk şefliğinden 
dağıtılacaktır. (4830) 8681 

Elektrik çıf)~ak tel ve kablosu 

almacak 
O O YoHarı Satın Alma Komir 

yonundan : 

Şartnameler 145 kuruşa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde satılmakta· 
dı~ (4832) 8683 

Yolcu binası insan ve muhtelif 

tesisat 
Devlet Demıryolları 8. inci işlet

me Müdürlüğünden : 
Komısyonumuzda mevcut proje ve 

fenni şartnamelerine gore ve "15540' 
lira 98 kuruş muhammen bedel ve va -
hidi fiyat esası üzerinden Ödemiş0te 
yaptırılacak yolcu binasiy~ binaya a
it elektrik. su ve lagam tesisat işi 8 
xıı - 938 tarihine miısadif çarşamba gıı 
nü saat 16 da Alsancakta 8. ci işletme 
binasında toplanacak komisyon tara -
fından kapalı zarf usuliyle ihale edi -
lecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin "1165.57., 
lira muvakakt minat vermeleri ve 

3 - Muhammen bedeli 7 50 1 
muvakkat teminatı 56 lira 25 kur 
tur. Banka mektubu veya maliye v 
ne makbuzu kabul olunur. 

4 - Şeraitini ve evsafını öğren 
istiyenler her gün, eksiltmeye 
mek istiyenler yukarda yazılı gün 
saatte teminatlariyle birlikte komis 
na gelmeleri. (4821) 8643 

Beton yol ve 

kanalizasyon İnşaat 
kanunun 4 üncü maddesi mucibince i- Sihhat ve içtimai Muavenet Yek 
c girmiye manii kanuni halleri bu _ !eti Hudut ve Sahiller Sihat Um 
l~nma.dığına ve kanuni i ametgahı Müdür]üğünden : 
g.os~erı~ beyannameleri ve eger istek· 21 ıkıncı teşrın 1938 tarihinde ihal 
h bır şırket ~se şirketin sicılle kayıtlı :;ı yapılması ılan edılen Umum müdil 
ve halen faalıyette bulunduguna dair Juk bahçe:;ındeki beton yolları ve k 
alakadar makamdan alınacak bir vesi- nalı.zasyon ınşası hakkındakı şartn 
ka, şirket sirküleri ve şirket namına mede de6ışiklık yapıldıgından bu iha 
hareket edenin noterlikten musaddak le 2 B. kanun 1938 cuma giınü saat o 
şirketin vekaletnamesi ve teklif mek- bire tehır edılmıştir. 
tupları aynı gün saat 15 e kadar komis- 1 - Keşif bedeli 13356 lira 70 kU 
yon reisliğine vermeleri veya posta i- ruştur. 

le teahhüdlü olarak göndermeleri la - 2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyl 
ımdır. Postada vuku bulacak taahhü · dır. 

ıttan mesuliyet kabul edilmez. Bu iş 3 - Muvakkat teminatı 1001 lıra 7S 
~in ehliyet vesikasına lüzum yoktur. kuruştur. 
inşa edilecek binaya ait kroki ve şart- 4 - lhalc, Umum müdürlük satıJJ 
nameler beşer lira mukabilinde Anka- alma komısyonunca yapılacaktır. 
r~rla. i.kinci işletme, Haydarpaşada bi- 5 - Teklıf mektuplarının ihale saa· 
rıncı ışletmc ve !zmirde sekizinci iş - tinden bir saat evelinc kadar makbul 
letme veznelerınde satılmaktadır. , mukabilinde komısyona verilmiş ol• 
(4138-4856) 8747 ması lazımdır. 

1 6 - İsteklilerden kanunda gösteri· 
n şartlar aranmakla beraber yapuğ1 

büyük işin bedeli 10.000 liradan a· 
.ı olmadığına dair de vesika arana· 

aktır. 

Perföratör bandı ahnacak 
P. T. T. Levazım MüdürJüğünden: 
1 - dar.e....ih.tiyacı icin .satın alınıı.

cak (2000) tekerlek seri simens mür
sile perföratör bandı açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Muhammen bedel (2700) lira 
muvakkat teminat (202,5) liradır 

3 - Eksiltme 6. 12. 938 tarihine 
müsadif salı günü saat on beşte (15) 
de Ankara'da P.T.T. umumı Md lüğü 
binasındak; satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka· 
mıni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatte o komisyona miiracaatları. 

5 - Şartnameler, Ankara·da P.T.T. 
levazım ve Istanbul'da Kınacıyan ha· 
nında P.T.T. levazım ayniyat şubesi 
Md. lüklerinden parasız verilir. 

(4377) 7789 

350 Telefon alınacak 
P. T. T. LevaT:ım Müdürliiğünden : 
ı) - t da re iht iyncı ıçin 300 adet 

masa. 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar 
ki ceman (350) adet telefon kapalı 
zarfla eksil tmeyc konmuştur 

/?) - Muhammen bedel (10500), mlı· 
vakkat teminat (787.5) lira olup ek . 
silımesi 19 kanunuevel 938 pazartesi 
giinii saat (15 de Ankarada P T. T. 
U MD lük binasındaki satın alma ko
mis•ıonunda Yapılacaktır. 

3) - İstekliler, muval:kat teminat 
mektup veya banka mektubunu, ka . 
nuni vesaikle beraber teklif mektu · 
bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
saat ( 14) e kadar mezkur komisyona 
vereceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levr.zım. İstanbul Kınaciyan hanın
da P. T. T ayniyat şube MD. lüklc · 
rindeo parasııı: verilecektir. 

(4542) ~128 

Şartname ve planlar 67 kuruşa A'/" 
niyat muhasibi mesullüğünden aJınlt" 
caktır. ( 4825) 8647 - ~ ...................................... ~ 
ı- Vi ôyetler 1 
! .......................................... .......... 

Sose insaatı 
..> .... 

Tekirdağı Vilayeti Daimi Encü
menind~n: 

l - Kapalı zarf usuliyle eksıltmeye 
çıkarılan ve ıhale gununde talıbi bu· 
ıunmıyan Malkara - Keşan yolunun 
58 40o-65 630 kılometreleri arasın• 
daki şosa ınşaatı bir ay ıçınde gorune· 
cek ısteklısıne pazarlık suretıyle ıha· 
le edilecektır. 

2 - Keşif bedeli (35287) lira 52 ku· 
ruştur. 

3 - Eksiltme pazarlık usuliyle ya
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartname ve sair ev· 
rcı şunlaroır: 

A - k.eşıi hulasa cetvelı 
B - Keş.t tevsllcıt cetveli. 
li - Grafık. 

D - ~ıesaıtyi vasatıye cetveli. 
E - Mukavele pro1esi. 
F - Eksıltme şartnamesi. 
G - Hususi ve fennı şartnameler. 
K - Bayındırlık ışleri genel şartna· 

mesi. 
İstıyenler bu şartnamedeki evrakı 

ı c.ıdrdag Nafıa mudurlugiınden ala· 
bı lırleı. 

5 - Pazarlık 2.11.1938 tarihinden 
başlar 2.12.1938 tarihine kadar devanı 

eder. Bu müddet içinde zuhur edecek 
taliplerin Tekirdag daimi encümeni· 
ne müracaat edebilirler. 

6 - İsteklilerin pazarlığa girebil• 
melerı içın 2647 lira muvakkat temi· 
nat vermelerı Hizımdır. 

7 - İsteklilerin pazarlığa iştirak C"' 

bilmelerı için Nafıa müdürlüğüne 

ı acaatla bu işı yapabileceklerine 
dır vesika almaları lazımdır. 

...,, 
yagı Sade ve un ah nacak 

Yerli malı olduğu takdirde muh<. 
men bedeli 35720.- lira, ecnebi ma. 
olduğu takdirde muhammen bedelı 1 V · 
18615.- li ra olan 15 kalem elektrik etenner ecza alınacak 

8550 

C~nkara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
ınsı Mıktarı Muhammen İlk T. 

Un kilo bedeli Lr Kr Lr Kr. Giinü Saati Şek. 
398000 47760 00 3582 00 30.11.938 Çarşamba kapalı 

Sadeyağ 18000 . 18000 00 1350 00 30.l 1.938 Çarşamba kapalı 
1 - Mersın garni . . · · k . 'k zonundakı kıtaatın bir senelık ıhtıyacı olan yu arıda 

cıns, mı tarı, muhammen b d . · · 'h 1 ·· 
k 

. 
1 

. e elı ve muvakkat temınatıyle ı a e gun, saat 
ve şe lı yazı ı ıaşe rnadd ı · 

2 
Ek .

1
t M . e erı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

k 
-: sı mi e kersın askerlik şubesinin üst katında askeri mahafelde 

as erı satm a ma omisyonu taraf d 1 k .. ın an yapı aca tır. 
3 - Zarflar aynı gunde açıh .. saat· d b. . . • " ın en ır saat evehne kadar kabul e-

dılır. 

4- Fazla bilgi edinmek istiycn istekliler ask i t 1 k · . er sa ın a ma omısyooun 
da mevcut olan şartnamelerı her zaman görebilirler. (4777) 8541 

çıplak tel ve kabloları 5. 1. 1939 per
şembe günü saat 15.30 da kapalı zari 
usuliyle Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

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

Şartnameler parasız olarak Anka· 
ra'da malzeme dairesinden, Haydar
paşa·da tesellüm ve sevk şefliğinden 

dağıtılacaktır. (4831) 8682 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komisyonun· 
dan: 

l - Temamının tutarı bin yüz on Ji. 
ra ~ahmin edilen doksan bir çeşit ve· 
terıner ecza açık eksiltme usulü ile 
2.12.938 cuma günü saat onda satın a
lınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
~n alınabilecek olan bu eksiltmeye 
gırmek istiyenlerin seksen üç lira yir-
mi beş kuruşluk teminat makbuıı:u ve· 
ya banka mektubu ile şartnamede ya · 
zıh belgelerini saat ona kadar komis 
yona ibraz etmiş olmaları. (4784) 8617 
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