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BUGÜN: 7 inci sayfamızda tanrnmış 
İngiliz gazetecisi Ward Price'le Nu
rettin Artam'rn yaptığı bir konuşma 
ve hazin törenin yapıldığı gün, Ana
dolu Ajansrndan bütün ecnebi gaze
tecilerin dünya ile yaptıklarr telefon 
mükalemelerine dair Samih Tiryaki
oğlu'nun bir röportajı. 

Cümhurreisimizin beyanatlan 
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İsmet İnönü diyorlar ki: 
Atatürk aşkındaki bu birlik büyük 
ölünün kurduğu rejimin remzidir 

Kemalizmin hususi vaslı 
devamllllğında mündemiılir 

Cümhur Reiıimiz. lranıız. heyeti reiıi 
B. Alber Saro ile görüıüyor 

Cttmhurreisimiz dün Ankara'da bulunan· 
ecnebi gazetecileri kabul buyurdular Cümhur Rei•imiz. bulgar heyetinden general 

Daskalol'la görüşüyor 
Ankara, 22 a.a. -Reisicümhur lnönü bugün saat 18 de Ankara'da 

bulunan ecnebi gazetecileri kabul ederek aşağıdaki beyanatta bulun -
muştur: 

"-Son günlerde, bütün bir milletin Ebedi Şefinin cenazesi önünde
ki müheyyiç kederine şahit oldunuz. Atatürk aşkındaki bu birlik Büyük 
Ölünün kurduğu rejimin remzidir. Kemalizmin hususi vasfı devamlılı
ğında mündemiçtir. 

Türkiye, dahili siyasetinde olduğu gibi harici siyasetinde de, hattı ha
reketini olgun diişi.incelerden ve bunun,milletin menfaatlerine en uygun 
olduğu kanaatini getirdikten sonra tanzim eylemiştir. işte bunun için 
dünyanın en selahiyettar mümessilleri önünde hiç tereddi.it etmeksizin 
diyebilirim ki, Türkiye'nin harici siyasetinde sulh davasına sadıkane 

bağlılık , Kemalist rejiminin biribirini takip eden hükümetleri tarafından 
şimdiye kadar tatbik olunageldiği şekilde anlaşma ve beraber çalışma 
zihniyeti, dostluklarına ve ittifaklanna hulus ve sadakat, ve sulhun mu
hafazası emrinde gösterilen itinanın en büyük muvafakiyet §Bnslariyle 
ihatasını mümkün kılan kuvet seviyesinde kendisini mütemadi tubnak 
kaygusu hakim olmakta devam edecektir. 

Nizam ve terakki amili olan Türkiye, gayretlerini size bildirdiğim bu 
8C1§vekilimiz. Sovyet Ruıya delegeleriyle konuıuyor prensipler yolunda sarfetmiye devam eyliyecek ve dünyada sulhu mu · 

---------------------·--------~~fuzam~~d~~b~i~neh~müra~at~kuun~''m~~f·re~b~ 
1 nı vermekte kusur etmiyecektir. Bununla beraber, bu yoldaki mtisaraaTö rende bu 1 un ma k üze re ge 1en1 er I tının bu asil da.vaya hiç bir zaaf sebebi olmaksızın samimiyetle bağlılık 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ gibihakikiminamnda tezahüreylemesineitini~ecekti~ 
Hadiseleri naklederken, Türkiye'nin hakiki manzarasını tam surette 

aksettirmeniz için sizlerden temsil eylemekte olduğunuz memleketler 
efkarı umumiyesine, büyük yasımıza bu derece dostane bir surette işti -
rak eden bütün dünya milletlerine karşı burada gördüğünüz kuvetli 
minnettarlık tezahürünü bildirmenizi ve bu ağır kederinde son derece 
teselliba}lş bir dostlukla ihata edilmiş olan türk milletinin duygulu te -
şekkürlerine ayrı ayrı herkes nezdinde terceman olmanızı bilhassa rica 
ederim.,. 

Ecnebi heyetler hususi 
trenlerle hareket ettiler 

Atatürk'ün cenaze merasiminde bulunmak üzere tehrimize gel
mit olan ecnebi murahhas heyetleriyle askeri kıtalarrndan bir kıs
mı da dün memleketlerine gitmek üzere Ankara' dan ayrılmıtlar
dır. 

İşbaşı! 
Dün sabah saat 8.40 da kalkan hu

susi bir trenle alman murahhas heye -
ti ve askeri kıtası, 17 ,40 da hususi bir 

1 

trenle fransız ve Sovyet heyet ve kı

taları, lstanbul'a gitmişlerdir. 

F. R. AT AY İtalyan murahhas heyetinin reisi 

Y . Cümhurreiıimiz, ordunun 
em c·· h . t -· Baabug"u ve um unye yuce :s- .. • -

Halk Partisinin umu~ı reı11 ıı-

f 1 . I tarihi ve muıtesna va-at arıy e, d' . · · 
"f . • hu'"kümet ken ı ıtının 

zı eıının, d fi 
b d dır· herkeı ka ro ıa a-
atın a , · · ı 

rındaki mesuliyet yerını a mıt-
tır · Türkiye'nin umran, refa~ ve 
ter~kki davasına devam edıyo-
ruz. 

On be yıllık cümhuriyet, ~iz~ 
'· . d f nizam, 1ler1 

k~vetli hır !ç ved ıtli bir ordu, 
hır ekonomı, ku re ı· ku 

. b"t yan -daima artan hır u çe, 
b. d 1 t cihazrnı devretaursuz ır ev e . . h i 

ti. Milli meselelerim~zın . . e~s 
h il d·ı - t' Türk mılletının ısa e ı mış ır. I 'k ve 
ted i ği tek ıey vardır: ıtı rar 

ıay! .. 
· d e tecru-Kanunlarımız, ıra e v . 

b . d"I d'W' . yerıne emiz milletın ı e ıg~~·.. illi 
getirmeğe kafidir. Buyuk md 
faciamız, hükümet tarafın a~ 
hiç bir hususi tedbir iıten~ekıu
zin hatta kanunlarımızdakı hu
susi salahiyetlerden hiç birinin 
kullanılmasına lüzum kalmakaı
zın, geçti. Millet, sadece _ağl~
°?ıttır; fakat hiç biran ~~fıı ha
kuniyetini ve kendine ıtımadını 
kaybetmemittir. 

Unutmamak lazımdır ki Ke
( Sonu 1. inci say/ada 

ekselans Baron Aloizi saat 19. ı S de 
kalkan Anadolu ekspresinin arkasına 
bağlanan hususi bir vagonla İstanbu -
la gitmiştir. Ekselans Aloizi istasyon
da Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğ -
lu, protokol umum müdürü B. Şevket 
Fuat ve İtalyan sefaretanesi erkanı ta
rafından uğurlanmıştır. Misafire bir 
kıta askerimiz ihtiram resmini ifa et -
miştir. 

Başvekil ekselans Metaksas'm ri· 
yaseti altındaki dost ve müttefik yu -

nan murahhas heyeti ve askeri kıtası · 

le gene dost ve müttefik Romanya de

legeleri ve askerleri saat 20.40 da ha· 
reket eden hususi bir trenle İstanbul'a 
gitmişlerdir. 

Ekselans Metaksas, yuna ve ro -
men heytleri istasyonda hariciye veki
limiz B. Saraçoğlu, Hariciye vekaleti 
erkanı tarafından uğurlanmış ve bir 
müfreze askerimiz selam resmini ifa 
etmiştir. 

Dost ingiliz murahhas heyetiyle 
askeri kıtası da saat 23.10 da kalkan 
hususi bir trenle 1stanbula hareket et
miştir. Misafirlerimiz merasimle uğur

lanmışlard I1' • 

Dost ve müttefik Yugoslavya ve 
Bulgaristan murahhas ve askerleri de 
saat 24,1 S de kalkan hususi bir tren -
le Ankara'dan ayrılmışlar ve merasim
le uğurlanmışlardır. 

Fransız heyetinin reisi ve Fransa 
Dahiliye Nazın B. Saro bir iki gün 
daha tehriınizde kalacaktır. 

Mareşal Fevzi Çakmak, Mareşal J-ı• ' ··:-:Jo ... , Sir Per•y Loren, 
ve Hariciye Vekilimiz B. Şükrü Saraçoğlu 

Hariciye Vekilimiz. B. Şükrü Saraçoğlu Barıelon'dan gelen 
lapanyol delegeleriyle konuıuyor 

Baıvekilimiz Algan delegeleriyle konu§uyor 

ı-
1 Mareıal (akmak 

Atina'ya gidiyor 

Mareşal dün akşam 
lstanbul'a hareket etti 

Balkan devletlerinin umumi erkanı 
harbiye reislerinin senelik toplantı -
sında bulunmak üzere, Büyük Erkanı 
Harbiye 'Genel Başkanımız Mareşal 
Fevzi Çakmak, dün akşamki ekspre -
sin arkasına bağlanan hususi bir va -
gonla Atina'ya gitmek üzere İstan -
bul'a hareket etmiştir. 

Mareşalimiz, istasyonda Milli Mü -
dafaa Vekili Orgeneral Kazım Özalp, 
vrgeneral Fahrettin Altay, Orgene -
ral Asım Gündüz, Orgeneral İzzettin 
ve bir çok generallerimiz tarafından 
uğurlanmıştır. 

Japonlar ıin 

müca~eleye 

(e!eleri ile 
giriıtiler 

Tokyo, 21 a.a. - Japon kıtaatı, başı 
bozuk Çin kuvetlerine karşı harekata 
başlamışlardır. İki japon kıtası büyük 
kanal üzerinde ve Şantung'un garbın
d~ kain Lintzin~ ~le Hupeh eyaleti _ 
nı~ cenubu .garbı~ınde kain Hankung'
u ışgal etmışlerdır. Bu iki şehir gayıi 
muntazam Çin kuvetlerinin istinat 
etmekte oldukları iki hareket üssü idi. 

Hariciye Vekilimizin 
Atina ajansı 

muhabirine beyanatı 
Ankara, 22 a.a. - Hariciye Vekili 

B. Şükrü Saras;oğlu, Atina ajansının 
hususi muhabirini kabul ederek ken
disine aşağıdaki beyanatta bulunmut
tur: 
"- Başvekil CeUil Bayar, Yunania

tan'a karşı olan hissiyatını birçok de· 
fa şahsen bildirmişti. Ben de, harici· 
ye vekaletini deruhte ederken, Bat· 
vekil B. Metaksas'a gönderdiğim tel· 
grafla, kendi hissiyatımı bildirdim. 

Bugün sizi kabul ederken, şunu i
lave eylemek isterim: Yunanistan ile 
Türkiye arasındaki ittifak paktı, im
zalandığı zaman, iki memleket zimam
darları tarafından hazırlanan, imza -
lanan ve tatbik edilen bir vesika idi. 
Bugün ise, iki milJet tarafından hil
kümetlerine bir vazife olarak tahmil 
edilen bir pakt olmuştur. 
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Okuyucularımıza 

Kanuni tatil günü olması dolayısiy
le Şeker Bayramı müddetince J gün 
yani peqembe, cuma, cumartesi gün
leri gazetemiz çıkmıyacak ve yerini 
Kızılay rcifikimizc bırakacaktır. U -
/us pazar gününden itibaren tekrar 
neşir vazifesine devam edecektir. 

111111111111111111111111111111111111111111 

Yurdun her tarafında 
yapılan tGzim törenleri 

Ebedi Şef'in cenazeainin kaldl1'ıldığı pazarter.i günü, yurdun her ta
rafında halk Atatürk anıtları, anıt bulunmıyan yerlerde Atatürk büstle
ri önünde çok hazin törenler yapmıttIT. Bu törenlere her yerde bütün 
vatandatlarnnız göz yatlan arasında iıtirak etmiılerdir. Anıtlann ba
tında aöyleYler verilmit. büyük, ebedi Şef'in hatırası taziz edilmiıtir. 

Yurdun muhtelif yerlerinde yapılan törenlere ait tafailitı bucün 
6 acı aayfamızda bulacakaıruz. 
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Vedô Arkasından .. 
23 - 11 - 1938 

~ DÜŞÜNÜŞLER ~ . . Türk Kıymetli 

Halil Ethem 
bilgini 

Eldem 
~ . •.......................................•.......................•.............• ,_. Penbe, yumu§a]c, sıcak ell~ini, 

her zamanki gibi öpemiyerek senden 
ayrılıyorum. Dudaklanm, katı tabu
tuna. değmiı gibi riteli. Ebediyet 
semtine yaptığm yüriiyüıte, gönül
lerimiz, sıra sıra arkandadır. Sonu 
olmryan manevi bir cenaze alayı ha
linde, milletle beraber seni durm.a -
dan te~yi ediyoruz. Güle güle Ata'm! 

Rahat uyu, Atam! 
Ebedi uykunu rahat uyu Ata'm! 

Hayatm mfü:ldetincc göğsünü kendisine s iper ettiğin ve bir ana kartal 
gibi baı ucunda beklediğin büyük milletin, ilhamını senden aldığı kahra. 
manlık ve salabetle ebediyen baş ucunda bekliyecektir. 

Ebedi uykunu rahat uyu, Ata'ml 

Bıraıktığın eser, mukaddes bir emanet gibi gPJM' ve v ı 1 d 
, -"' &ag anı omuz ar a, 

her an bıraz daha azametle§erek ebediye te kad ··t ·· · ı k · H . . argo uru ece tır. aya-
tında kendısıne defalarca sadakat yemini ettig;İn 'ilet · ı · . mı , yemm enn en mu-
kaddesıyle, namus sözüyle bunu sana vadetmı• t' 

Ebedi uykunu rahat uyu Ata'm! 
ş ır. 

H~ bir faniye na.sip olrnaınıı bir irtifaa yükseldikten sonra hiç bir fani
ye ~.ıp ol~ı§ bır sevgi ve ihtiramla çevrili olarak teşyi edildin. Yirmi 
yıl onc:e re•ıt ~eıı.it düıt · 1 • J • • · 

T x X" :r ,,.man çızme erıy e çıgnenen vatanında dun mare-
talleri, vekmeri, generaJJeri ve ihtir' am kıt 1 • ı d .. ' b .. t.. ') 
J 1 . a arıy e unyanın u un nu -
et en tabutunun ardmd · I - • · d ı an, ınsan ıgın sana tazım ve saygısını taıı ı ar. 

Ebedi uykunu rahat uyu, Ata'm! 

Milletinin baıında kaydı hayat tartiyle iktidar tekliflerini daima 
reddetmittin. Sen bu kadar mütevazıdın Ata'm. Fakat milletin, sana, 
ölümünden sonra payelerin ve iktidarların en aüreklisini, en muhteşerni
ni verdi, aana "Ebedi Şef,, dedi, Böyle bir hadiaeyi tarih, ilk defa olarak 
kaydediyor. E&asen tarih, senin ıahsında hep görülmenıişi, hep e§sizi 
kaydetmiı değil midir? 

Ebedi uykunu rahat uyu, Ata'tn! 

Milletine her zaman, herkesten ziyade inandın. Ona gene.inan Ata'ml 
Hialerinde, sözlerinde, vaitlerinde asla miıbali.ğa bulunmadığına inan. 
Bu millet, sana tükran ve minnet borcunu ödemek için ebediyen çalıp.cak 
ve ebediyen ödiyemiyecektir. 

Fani hüviyetinin aramızdan ayrılı§ı karıısında senin görmeyi dalına 
iatemiı oldugun kadar metin ve sinirlerimize hakinı davranamadrkaa bi
zi affet. Milletin, kederini, &ana layık bir vakarla taşımasını bilecektir. 
Sana layık olmak için göz yaılarımızı ailecek ve ileri doğru hamlemizde, 
bu acı hicliaenin sebebiyet verdiği bir anlık tevakkufu fazlasiyıe telafi 
etmek içm hızmuzı arttırarak yürüyüıümüz:e ebediyen devam edeceğiz. 

Sana layık olmıya çalıf&cağız, At.a'm! Hepinıiz senin çocuklarınız, 
~in çocuğun ve varisin olmak ağır ve mesuliyetli vazifesini müdrik o
larak, yolundan bir lahza bile ayrılmıyaeağımıza tabutun batında tek -
rar söz verdik. 

Ebedi uykunu rahat uyu, Ata'm ! 

Ya1&r NABi 

* 
Bütün hayatın, müselsel bir vaai· 

yelli. Arkanda, &ana inanarak bırak
tıkların, seni, varlıklarının baılangı
cı aaydıkları kadar hayatlarının ga
yesi de bilmekteodirler. Her emrini 
canımıza minnet bellediğimiz gibi bu 
gönüllere yazılınıı büyüle vasiyeti de 
yerine getireceğiz. Güle güle Ata'm!. 

* Sen güle güle gitmekte haklı-
sın. Çünkü biz, ebedi uykunu uyuya
cağın yere seni ağlıya ağlıya götürü
yoruz. Güle gül~, güle güle Ata'm !.. 

* 
Senden uzakken de seni yanıba§ı

mızdaymış gibi hissederdik. Jfatta 
korkarak, çekincr,;k, senin gcozlcri -
nin ı§ıklarını dainıa üstümüzde du· 
yardık. Ölüm, o kadar korkunç gel
di ki bu ürpertici hislelii tam.amiy:le 
içimizden sildi ve ıiındi seni, yalnız 
muhabbetle kalbimizde hazır ve na
zır buluyoruz. Müstakil bir vatan gi
bi sevgini bize miras bırakıp gidiyor
ıun. Güle gÜ)e Ata'm ! ... 

* 
Kinı derdi bu kadar çabuk bize 

veda edesin? .. Kendinden aonra ken
din gibjJerin çoğalmaıını istediğin i
çin mi bizi varlığına doyurmadan 
gittin? •. Olümünden bile hayat fıfkı
racak ... Güle güle, güle güle Ata'm!. 

* 
Ayrılıyoruz. Tarihe intikal eden 

varlığınla da sen, bize bir istikbal 
oldun. Senin bugünkü halin, bizim 

Nereye gitsem, karşıma çıkacak sa
myonun. Nereye baksam, (O) nu 
görür gibi oluyorwn. Asrın büyük, 
miailaiz hi.diseleriırden (O) nu o 
kadar ayıramaz olmuşuz ki, dün 
muhteteJD tabutunu ta.kip eden 
ıstırap kafilesinin ilk &afmda göz. 
lerim gayri ihtiyari (0) nu da a
radı. 

idrakimize ve hissimize bu kadar 
nüfuz eden Büyük Adam ölemez. 
Ya~amak nasıl bedenle ruhun bir· 
le~esi değilse, ölmek de ruhun 
bedeni tel"ked~i değildir. Yata
mak, bugün on sekiz, yarm sayısız 
milyonların bitmek tükenmek biJ. 
miyen sevgisine, sonsuz inanı§ma 
mevzu olmak değil de nedir? Ve 
dünyada bu kenetlenmİ§ gönülle
rin i§tiyakmdan, ve bu İ§tİyakın 

teveccüh ettiği varlıktan daha re
el, daha canlı, daha kudretli ne 
vardl1'? 

Haya Atatürk ölmedi; ya§ıyor .. 

Bu hakikati, tabutu arka.smdan yü
rüyen ölüm alayı bile, sükutu ve 
heybeti iJc haykırıyordu. 

Onun 
• • 
ıçın 

ölümü 
hakiki 

Türk ilim aleminin parlak bir yıl. 
d ızı olan İstanbul mebusu Halil E • 
tem Eldem'i de kaybettik, bu türk 
bilg ininin zıyaı çok elimdir. Sakat ci
ğeri ile milletimize yarını asırdan 
fazla hizmet eden Halil Etem yaşa -
ma azmi ve ilaçların yardımı sayesin
de evelki krizleri atlatmıştı, son gün
lerde duyduğu elem ve sürekli heye
cana nahif vücudu dayanamadı, böy. 
lece gözlerini ebede kadar kapadı. 

~ ** 
Daha sağlığında tercümei hali Me

yrs ' Lexikon'da yer tutan, Kamutay 
üyesi, Türk Tarih Kurumu erklnın -
dan, birçok yabancı ilim cemiyetleri
nin asli veya fahri azası olan Halil 
E tem asri türk bilgini ve devlet ada
mı örneğ i idi. 

Suud Kemal Yetkin 

Tedavüle çıkarılan 
yeni banknotlar 

Türkiye Cümhuriyct Merkez Ban -
kansının ikinciteşrin 1937 tarih inden 
itibaren tedavüle çıkarmıya başladıgı 
yeni harfli banknotlardan 19 sonteşrin 
1938 tarihine kadar 
Beş liralıklardan 

On Iiralıklardan 
Elli liralıklardan 
Yüz liralıklardan 

34.145.Cil5 
21.001.060 
19.446.550 
17.992.700 

92.585.925 

O, lskender lahdi diye anılan mi. 
silsiz sanat abidesini ve diğer eserle
rini Osmanlı idaresinin istikrazları 
sırasında terhin edilmekten veya sa
tılmaktan kurtardı. Mütareke sırala
rında İstanbul müzelerinin yağmadan 
kurtuluşu ve Sart'tan Amerika'ya ka· 
dar gitmiş olan Lidya kitabelerinin 
geri gelişi onun alemıUmul töhreti ve 
şahsi otoritesi sayesinde milrnkün ol
du. Sanat abidelerine karşı umumr Ia
kaydi gösteri ldiği sıralarda onun kır
baçlıyan sözleri ve ~ıldırzmlar saçan 
bakışları olmamış olsaydı bugün a -
yakta duran ab idelerimiz biraz daha 
eksilmiş ve müzelerimizde iftiharla 
seyrettiğimiz şaheserler büsbütün ec
nebi diyarına taşınmış olurdu. lstan
bul müzelerini Suphi paşanın yardı -
mı ile kuran Hamdi Etem ise onu Av
rupa'nın benzeri müesseseler seviye -
sine çıkaran Halil Etem olmuştur. 

memleketimiz 
bir zıya'dır 

Merhum Halil Etem ElJem 
dır. Yurda büyük adamlar yetiştiren 
ve mühim ihtiyacı yüzde yüz karşılı· 
yan bu şefkat müessesesi kapanmak 
tehlikesini bir kaç defa Halil Etem-

., •.........•......•..........................................•..........•.......• __ 
: . : yarınki halimiz olacak. o ana kadar 

~ 1 N S A N y· E K O L T ü R : senin aziz hayatını Y•ıryarak kala-

Ceman, doksan iki milyon beş yü"' 
seksen beş bin dokuz yüz yirmi beş li· 
ra tedavüle çıkarılmış ve mukabilinde 
eski harfli banknotlardan aynı miktar 
yani doksan iki milyon beş yüz s eksen 
beş bin dokuz yüz yirmi beş lira teda
vülden kaldırılmıştır. (a.a.) 

*** 
Halil Etem nasıl yetişti? Uç aene 

Kaptan İbrahim paşa mektebi rüştiye
sine devam ettikten sonra onu Alman
ya'ya "real schule" sine gönderdiler. 
Orada dört buçuk sene kaldı, !svi~re
nin Zürih üniversitesi tabii ilimler 
şubesinde beş sene, Viyana Polyt~k
nik'inde tabii ilimler ve kimya şube
sinde üç sene çalıştıktan sonra Bern 
şehri üniversitesine giderek Felsefe 
Fakültesinde fenni doktoraamı verdi. 

in araya girerek para bulması saye· 
ainde atlattı. Halil Etem cömertti; 
en büyük cömertliği kendi phıına 
ithafla dünyanın her tarafından ge
len kitapları müze kütüpanesine he· 
diye etmekle yaptı. Halil Etem mu• 
harrir olarak İstanbul müzeleri şahe
serleri serisini hazırladı, Van Bere· 
hen ile (Küçük Asya kitabelerini 
1910) telif etti; müze katalogları p
kardı; Kayseri tarihi adlı rehberini; 
bir ecnebi müellifin istam ve türk ta
rihinin kronolojisine ait eserini tev· 
si ve tashihlerle tekemmül ettirerek 
(Düveli islfuniye) adiyle neşretti. E
serlerinin bir kısmı tamamen tedrisi 
mahiyettedir. Tarih Encümeni mec
muasınıda bulunan (kitabeler nasıl 
kaydedilir?) buna örnek gösterilebi
lir. "Niğde kılavuzu", "Tumanbay ki
tabesi,, adlı monografi ile "iki irfan 
müessesesi" unvanlı tanıtmasını üstat 
son aenelerde hazırlamıştır. İlmi araş-

• • cağız. Sen, güle güle git Ata'm, güle 
\ : ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" güle git ••.. 

Millete beyanname, 
Matbuata beyanat 

Reiaicüınhur, dün, millete bir be-I mek istiyor: 
1awıaıne ile hitap ettikten IOllra ci- "Milletler araaında lıarJeıçe bir 
han matbaatı müme&ailleri.ni kabul e- inaanlık hayatı Atatürk'ün en kıy
wek bUnlara beyanatta bul11Ddu. metli idealiydi. Bütün dünyada qlü-

Beyannamesinde, Atatürk'iin eı- münün gördüğü ihtiramı, insanlığın 
aiz tahıiyeti, beyanatında da O 'nun atisi için ümit verici bir müjde ola
eaer:i olan Kemalist Türkiye'nin mil- rak selamlarım:u 
letler arasında takip ttiği ve edece. .Türkiye'nin Atatürk'ten sonra 
ii hattı hareket hakkında malüınat devlet reisliği mesuliyetini üzerine 
verdi. alan lnönü, sevgili Şef'inin eaeri ve 

Biz bu yazılarda, bir kere daha, sade eseri değil bu eserin temelinde 
.. aalahiyetle konuşma" nın ne olduğu yatan yüksek insanlık ruhu hakkm
nu anladık. Günlerdenberi, bütün da daha geniı bir anlayıf göstere-
muharrir arkadaşlar, milletimizle rnezdi. • 
beraber bizleri vuran acının ne oldu
iunu bu acmm altından - acı kıunı 
bizler için ebediyen ba:ki - nasıl kal
kacağımızı ve Atatürk'ün milletine 
ebediyen rehberlik etmek vasfını 0'
nun elinden hiç bir ölümün alaınıya
cağını anlatmıya ç.alı§ıyoruz. Teva • 
zuauz aöyliyebiliriz ki, yazılarımız -
da, acımıza ve müstakil ve hür ya~
mak kararımıza elbette ki terci.ıman 
olabildik. Batka muharrir arkada§· 
ların yazılarını okudukça, iftihar 
duy~u~ .. Orta~aki samimiyet, orta 
dakı fıkır ve ıfade seviyesi bu meın 
Jeketin bundan ıneaeliı kırk sene evel 
batarabileceği teYlerden değildi. 

Geniş anlayış! Evet, geniş anlayış. 
Atatürk'ün türk nasyonalizmi hak
kında verdiği en ulvi direktif budur: 
En büyük nasyonalist, türk milleti
nin cihan içindeki menfaatlerini e.n 
geniı bir idrak ile kaurıyabilen yurt
lGfhr. 

Geniş idrak, Atatürk'ün en büyük 
sertlikle talep ettiği biT tarttı: "İd
raklerinin hudutları bitttkçe, baılan
gıçta benimle beraber olanların ben
den ayrıldıklarını gördüm,, demişti. 
Ki bu, cb diyen böyle olacaktır. 

Büyük Atatürk. senin milletin, 
idrak darlığı derten ıüfli tuzağa bir 
daha düpniyecektir. Bıraktığın eser 
sevgili milletinin göstermekte devam 

Hasan - Ali Yücel 

lzmir Fuar1 istatisti§i 
Şehrimize gelen malfunata göre 

sekizinci beynelmilel İzmir fuvarmı 
yerli ve ya6ancı 202.86l'"kişı zıyaret 

etmiştir. Bu mikdann 199.840 ı mem
leket içinden 3024 kişi de memleket 
dışından gelmiştir. Ziyaretçilerin 
101.135 i otobüslerle, 11.004 Ü ueniz
yolu ile 87.701 i devlet demiryolları i
le gelmiştir. Dış ülkelerden gelenlerin 
462 si italyan, 251 i fransız, 232 si al
man, 124 ü yunan, ll5 i amerikan, 
93 il ingiliz, 59 u avusturyah, 59 u çe
koslovak, 43 ü yugoslav, 23 U belçika
h, 2 ı i macnr, 1 7 si polon yalı ve 16 sı 
muhtelif pasaportludur. 1933 yılında 
fuvarı 24 000 kisi ziyaret etmişken, 

1938 de bu rakam otuz misli artarak 

727.197 kişiyi bulmustur. 1933 de fu
vara iştirak edenler 23 iken, bu rakam 
da altı misli artarak 140 i bulmuştur. 

Fuvar cahası her yıl genişletilmiş 1933 

de 17.500 karemetre iken 1938 de 

66.000 karemetreyi bulmuştur. 

edeceği anlayıf, sadakat ve bağlılık 
ile ve sana en yakm arkadaım, aenin 
en büyük dostunun idareıinde gelitc
cek, güzelleteeek ve dünyanın ta§la
dığı değil sevip benimsediği bir kül
tür ve medeniyet bahçesi olacaktır. 

Burhan BELGE 

P. T. T. matem pulları çıkardı 

\ Posta, telgraf ve telefon genel di
rektörlüğü ebedi Şef Atatürk'ün cena
ze töreni münasebetiyle sürşar}lı pul -
lar çıkarmıştır. Pullar 6 kıymette 100 
uiı11:;a ~\100\lh. M ......... ~ pı.ıUcu '1"u -01 0 1 

6, 7 ,5, 8, ve 12,5 kuruşlukların Üzerle
rine siyah bir çizgi çekilmiş ve çizgi -
nin üzerine de 21-11-938 tarihi yazıl -
mıstır. Pullar dünden itibaren satışa 

çıkarılmıştır. 

E. U. l\1. d(irdiindi ~ıılH: 

nıülliirliiğü 

UU.-r-• ıı-.-s... ---• 

mülkiye mektebi ilmi tabakatülarz 
muallimi, ticaret mektebi tatbikatı 
fenniye muallimi, Darülmuallimini 
Aliye tabakatülarz muallimi, Darül -
fün un ilmi maadin ve tabakatülarz 
muallimi sıfatiyle muhitine yayma~a 
çalıştı . F akat o ebedi ad v~ ·~n tcmın 
eden n ümizmat ve cpigrafıstlık vasıf
larını arabi ve farisiyi hususi olarak 
tahsil ctmit olmasına ve hususi aras-
tırmalarına borçludur. ~ 

Emniyet işleri umum müdürlüğü Halil Etcm'in ilk vazifesi fabrika· 
altıncı şube müdürü B. Tevfik Besim lar nezaret i muavinliğ idir. (301-305) 
emniyet işleri dördüncü şube müdür- M ualimlik ile birlikte Erkanıharbi
Jüğüne tayin edilmiştir. oı;nç v~ yei umumiye dairesi 2 inci şube ter -
muktedir arkadaşımız B. Tcvfık Be 

b 1 d·1 tüme kalemindeki vazifesi üç sene sim'e yeni vazifesinde aşarı ar ı e -
riz. 

PazarlıkMz atışın tatbikatı 

Pazarlıksız satış kanununun tatbi

kı etrafında tetkiklerde bulunmak üze
re lç ticaret genel direktörü B. Müın
taz Rek 1stanbul'a gitmiştir. Bu tet -
kiklerden alınacak neticeye göre pa -
zarlıksız satış işi daha disiplinli bir 
şekle konulmak suretiyle halkın kari -
yen mutazarrır olmaması temin oluna
caktır. 

kadar sürmüştür. (305-308), 30 te§ri-
nisani 308 den itibaren o İstanbul mü-
zelerinin müdür muavini ve kardeşi· 
nin vefatından sonra ise 14 fubat 325 
den itibaren müdürü oldu. (İstanbul 
şehreminliği vazifesi ancak birkaç ay 
sürmüş ve buradan istifa suretiyle ay
rılmıştır). 1930 da 70 ya§ını idrak e
dince tekaüde sevki icabcttiği zaman 
vekiller h eyeti karariyle hizmeti bir 
müddet daha uzatılmı§ ve 1 mart 931 
de müzeden ayrılmıştır. 

*"' 
Halil Etem'in tabutunu Darüşşafa. 

kalı gençler omuzlarında taşımışlar. Fakat, bakın büyük u&tanın dai· 
ma yanında çalışmış ve yanın.da ba
tarmış lnonü, o koca adamın hangı 
vasfı üzerinde duruyor: lllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

"'Atatürk, tarihte uğradığnn12 en 
zalim ve haksız ıttıham gununde 
meydana atılmış, türk milletının ına. 
ı.wn ve hnklı o duı; unu iddıa ve ıla 
etmiştır. ilk once ehemiycti kavran 
nıamı§ o lan gur sesı, asla yıprannı1• 
yan bir kuvetle nihayet butiın ciha. 
nın şuuruna nüfuz ctıniştir. 

En buyük zaferleri kazandrktan 
aonra da Atatürk, ömrünu, yalnız 
hirk mılletinin haklarını, insaniyete 
ezeli hizınetlerıni ve tarihe bakctti 
[:i mcziyetlermı isbat ctmekle .. geçir· 
miştlr. IVlilıetimızın bıqüktuGune, 
kudretine, fazıle tıne, mcdcnıy .. t ıstı 
dadınn ve mükellef oklugu ınaanıyel 

zifelcrine sarsılmaz itikadı vardı.,, 
va k d - d k Gerçekten, Atatür ' u~~a a ı 
kendi hudutıuz popülaritesm~. o~~~~ 
ya koyarak, feragatleri.? ~n b~yugu 
ile, kendisininkinden buyuk bı_r po· 
pülariteyi sevgili milletine t ~ın et
mek ıstiyor.:lu. Türk tarih tezıne ha
yatının en kıymetlı " ünlerini ve ge 
celerini tahsis etmesi, bundandı. 

O 'nun en sadık nrkada§ı ve O 'nun 
en büyük ıırdatı lnönü, O'nun bu 
cidden monumental vasfı üzerinde bu 
kadar f&tırtıcı bir "precision" ile 
durduktan sonra bu vasfı, bir kere 
de yarattığı tesirlerle de tekrar et -

Güzel Jest 
Cenaze t ôrcni günü Halkevinde 

bulunan bir arkada~ım, yaslı ve bir 
ay.ıgından lıasta İngiliz mareşali Sir 
Birdwood'un, büyük ölüyü selamla
mak iizere ayağa kalkmadan once 
uzerine basacağı yere toprak dök
turdüğünü anlatıyordu. 

Ne güze/ ı·est' Onlar, büyük Ö· 
} " ı 
u v: onun karşısında, hasta hasta, 

ayaga kalkıp son seli.mrnı veren İh· 
tıyar mare§al, ilk defa Arrburnu'nda 
karşılaşmı!llardı. O zaman, harp o-
luyor· zırhlıla . ' . rın ve tayyarelerın a-
teş .. a~an hımayesi altında bir ku
vct, turk toprağına ayak b • asmıya 
ugra~ıyordu. Mare§al bu k t. 

d 
. . • uve ın 

kuman anı ıdı. O, o zaman oraya 
ayak basmıya muvaffak olsaydı ta
rih, belki başka türlü hadiseıe; ya
zacak_tr. 

Fakat ebedi Şef, o zamanın pek 
gc11ç bu kumandanı, kendi topragı
ııa, yaba11cı olarak, kimsenin ayagı
m bastırmıyacağınr orada isbat e
dince, tarih, büsbütün başka türliı 

yazılnuştı. 

Şimdi, mareşal Birdwood, Çanak
kale'de kendisiyle çarpıştığı şövalye 

kumandanı son defa teşyi etmiye 
geliyor. 

Gene ayağının altında türk vata
nından bir tutam toprak ... Fakat e
bedi Şef, vatanını huzur, ve sulh 
içinde bırakarak ebediyete gidiyor. 

Harpte ve sulhte, ilk ve son şu iki 

kaqılaşmanrn belagati içinde O'nun 

bize aşıladığı yeni ruhu okumak 
mümkündür. Mareşalin jestinde 
dost bir milletin asaletini okumak 
mümkün olduğu gibi .• - T. 1. 

Reiıicümhurumuzun millete hi
tap eden dünkü beyannamesinde 
her cümlenin üz.u.de ayrı ayrı 
durduktan ve dütüncliikten sonra 
iki kelimenin kartıunda ela heye
canla dütündük: 

Sayın lamet lnöaıü, bü7ük eele-

fine, onun a:ı.iz hatırasının sönmez 
bir metale olarak ruhlarımızı dai

ma aletli ve uyanık tutacağına süz 

veriyordu. 
Ateşli olacağız; bir milletin 

gönlüne işlemit mukaddea bir ate
ıi kendi ihmalimizle aöndürmiye
ceğiz. Uyanık olacağız; yabancı

lar ve eller, uiurauz bir fırsat bu
lup da o mukaddea atefi aöndünni
ye yeltenmeain diye! 

Büyük matemin, acı kaybm bu 
iki kelime bile, batlı batma, b~ te
sellisi o~ur: 

Onun için yarı bayraklarnnızı 
artAk indiriyoruz. Uyanık baıları
mız birer bayraktır. 

Onun için meıaleleri söndürü
yoruz; içimizde ''aziz hatıranm,, 
uyandn-dığı atef, fani me§&lelerin 
hepMnden daha ebodi olacakbr. 

7'anmmtwm re tanınan! 

Fransız delegasyonu ba§'kanı 
sayın Bay Saro, bir arkadaşımıza 
"e ski Ankara'mı adeta tanıyama
dım,, diyor. 

Bu kadar kısa bir müddet için
de tanınmıyacak hale sokan şey, 

türk enerjisinin en tanınmaaı la
:zım gelen tarafı değil midir? 

Ntt:i~· intilwm ! 

Töreni takip etmek için Anka

ra'ya gelen meıhur İngiliz muhar

riri W ard Price ile konuşuyorduk. 

Onun söylediklerini bir taraftan 

da not ettiğimizi gören gazeteci, 
sözünün sonunda: 

- Yaptığımız musahabe bir mü

lakat şeklini alıyor, ·dedi, peki, gÜ· 

nün birinde siz de Londra'ya gelir
seniz ben de sizi aorguya çekerim. 

Cevap verdik: 

- Ve o za.ınan dünyanın en na
zik ve kibar intikammı almq o
lura\UMIZ. 

............. ._\...•- ............ .,, . 
sek zevkıni tatınıı. ra • ıç ır .ıa· 
man kanmaımt olan üstat bir kütüpa
nede yeni bir vesika keşfetiildiği za
man s6nnek için çok defa hasta ha· 
Uyle koşar onu mütalea ederdi. Daha 
birkaç sene evel Ankara ile Konya 
arasındaki stepi görmek için arka -
daşlarının itirazlarına rağmen otobütt
le seyahat zahmetine katlanmıştı. 

Halil Etem'in ölümil ile türk ilim 
ordusunun safları araaında kapatıl -
ması güç bir boşluk hasıl oldu. Bu de· 
rece yetiıroiş ve işlek bir dimağın bir 
an içinde yok otuıunu düşünmek cid· 
den hazindir. - Hamit Koşay 

Yabancı kıtalar mensuplan 
şehirde 

Ankara belediyesi Atatürk'ün mil• 
li cenaze törenine iştirak etmek üzere 
yabancı memleketlerden gelen askeri 
kıtaların emrine otobüsler tahsi set • 
miş ve yabancı askerler şehrin muh • 
telif mıntakalarını gezmiştir. Birçok 
misafir askerler de şehri dola§tnlflaT 
ve bu arada memleketlerine götürmek 
üzere şehrJmizden hediyeler almışlar
dır. DUn bilhassa, Atatürk bulvarı, U
lus alanı ile Samanpazarı arası dokuz 
yabancı milletin muhtelif formalı aa • 
kederi ile başka bir manzara arzcdl • 
yor ve halk ebedi Şef'in cenaze töreni 
için gelmiş bulunan bu askerleri sem -
pati ve ataka ile karşrlıyordu. 

Dün hava çok sisli idi 

Dün şehrimizde hava sisli ve dW'
gun geçmiştir. Günün en yüksek ısısı 
gölgede 7 derece kaydedilmiştir. Yurt
ta hava cenubu şarki mıntaltasında 
kapalı ve ya gışlı, orta ve şarki Anado
lu'da cok bulutlu di ger mmt akalarda 
umumiyetle bulutlu gecmiştir. Son 24 
saat içindeki yağı§lann karemetreye 
bııraktığı su mikdarı Şarkışla'da 62 , 
Sivas'ta 16, Elbistan'da ve O rdu'da 5 , 
Bandırma, Kayseri, Rize ve Gires un'
da 4, diğer yağışlı yerlerde 1-3 kilo~
ram arasındadır. Sivas'ta d ii ıı gece va
ğan karın toprak üstündeki kalınlı gı 7 
santimetredir. Rüzgarlar umumiyetle 
cenuptan saniyede en çok 7 metre ka • 
dar hızla esmiştir. En düşük ısı sıfırın 
altında Van'da 5, Kars'ta 12 derece. 
en yüksek ısı da sıfırın üstünde Ada -
na'da 20, Antalya'da 22 derecedir. 

• 
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On günün tarihi 
Atamızın ölümüne ağladığımız on 

gün içinde enternaayonal politika 
hayahnda olup bitenle1"in bugün en 
kısa bir hüla&asını yapıyoruz. Müte
akip günlerde bu hadiselerin şümul 
ve ehemiyetini tebarüz cttirnıiye ça
lı~cağız. 

*** 
Geçmiı on gunun en ehemiyetli 

hi.di.aesi olarak efkarı umum.iyeyi 
llle§gul eden mesele, İngiliz başveki
li Çeınberleyn ile Hariciye Vekili 
HıUifak& tarafından Pariı'e yapıla
c:.a.k seyahattir. Son aylar zarfında 
İngiliz ve fransız devlet adamları bir 
çok karııJıklı ziyaretler yapmışlar
dır. Fakat enternasyonal muvazene
nin Münib anlaşmasını takip eden 
yeni İatihaleai içinde yapılacak olan 
bu ziyarete hu&uai ehemıiyet atfedil
mektedir. Ziyaretin bugün yapılma
aı muka.n-erdir. Acaba iki demokrat 
devleti idare edenler arasındaki gÖ

l'ÜfDlenin mevzuu ne olacaktrr? On 
gün evel bu suale cevap verenler, de
mokrat devletlerle otoriter devletler 
&raıında silahsızlanmıya ımır aça
C4:k olan şümullü bir anlaımanm ça
releri aranacağını tahmin ediyorlar
dı. Hatta bir dörtler paktından bile 
bahsedenler çoktu. 

, D O N Y A . ·. 1-i A B E ,rf,t · E R, i Yahudi aleyhtarlığı 

ıebekesi gittikçe genişliyor 
' . 

İngiliz Nazırlannın Pariı'i 
ziyaret proğramı neıredildi 
Fransız 

neticeleri 
gazeteleri müzakerelerin 
hakkında ·nikbin değiller 

Londra, 21 a.a. - D.N.B. muhabirinden: Önümüzdeki hafta 
ortasına doğru İngiliz nazırları ile fransız nazırları arasında ya
pılacak olan müzakerelerin resmi programı netredilmi§tİr. 

B. Çem~erlayn ile ~o.rd Hali!ak~, ı Fran.ıuz kabinesi toplanacah 
beraberlerınde Başvekıhn hususı ka- Pa ·s 22 a _ Yarın tonlanacak _ 

d D 1 ·1 h . . rıı • a. • r o 
tibi Lor ug as ı e arıcı~e müste- lan nazırlar meclisi, Fransız - İngiliz 
~arı .B. Cadogan ve .merkezı Avrupa görüşmelerine mevzu teşkil edecek o
ışlerı departmanı şefı B. Strang oldu- lan dı 01itiıka meselelerini tetkik e
ğu halde çar§amba günü Paris'e gele- d ki!. p 

1 d
. ece ._ır. 

cek er ır. .. .. .. • 
Çarşamba akşamı fransız hariciye . Göruşulecell ışler 

nezaretinde bir ziyafet verilecektir. ~arıs,, 22 a.a._-; ~B Çem~e_rl~yn ve 
Perşembe günü Reisicümhur B. Leb- Halifaks ın Parıs ı zıyaretlerı ı~ı ~m
run bir öğle ziyafeti verecek, Paris Jeket arasında mevcut sıkı te!;jrikı me-
şehri de bir çay verecektir. Akşam saiyi gösterece~ti~.. .. . 
Ingiltere sefaretinde bir gala ziyafe- Fransız ve ıngılız nazır]arı Munıh 
ti verilecek ve cuma günü fransız ve ~laş~alar~ndan sonra _hasıl olan va
ingiliz nazırları maiyetleri ile birlik- zıyetı tetkı~ edece~lerdır. Bu h~susta 
te Londra'ya döneceklerdir. kıral Karo! un Parıs ve Londra ya ve 

İyi malumat almakta olan mahafil- Prens Pol'ü~ ~ondra'ya ?'aptıklan zi
de Faris müzakerelerinin İngiltere ve yare':l~r b~ ıkı memlek_etın ~rta Avru
Fransa'nın yeni büyük devlete yani pa vazıJo'.etı muvacehesı?dc-kı hattı ha
Almanya'ya karşı takip edecekleri reketl.erı h:ııkk~nda malumat alınması-

h tt h k te müteallik olacağı söy· na yardım etmış olacaktır. a ı are e .. .. · 
1 1 kt d . Goruşmelenn mevzu <!rı arasında enme e ır. 

İspanya ve uzak doğu meseleleri de 

Segre cephesinde 

Frankistlerin yeni 
zaferleri 

Macar gazetelerinde de yahudilere 
karsı siddetli nesriyat yapıhyor 

Salamanka, 22 a.a. - Evelki ak -
şam umumi karargah tarafından rıeş -
redilen bir tebliğde şöyle denilmekte
dir: 

"Segr mıntakasmda kıtalanmız 
dün zaptedilen mevziler arasında bir 
tarama hareketi yaparak 100 kadar e
sir almışlar ve 3 havan topu ile, 15 
mitralyöz, 36 otomatik tüfek, 300 den 
fazla tüfek ve henüz tasnif edilmemiş 
olan bir mikdar harp malzemesi iğti -
nam etmişlerdir. 

Riitenya'da yeni 
kargaşahklar 

Budapeşte, a.a. - "Stefani ajansı 
bildiriyor:,, Yahudi meselesinden 
bahseden U j Magyarsag gazetesi dün
yanın her tarafındaki yahudileri ken
diliklerinden bulundukları Avrupa 
memleketlerini terke davet etmekte 
ve daha şiddetli tedbirler alınmasına 
meydan vermemelerini tavsiye eyle -
mektedir. 

Bu gazete ezcümle diyor ki: 
"Sonradan otokarla seyahat mecbu

riyetinde kalmaktansa şimdiden bi
rinci veya ikinci mevkide seyahat et
mek herhalde daha hayırlıdır.,, 
Aynı gazete Macaristan'da çok 

miktarda bulunan yahudilerin milli 
hayatı felce uğrattıklarmx ve macar 
yahudilerinin derhal ecnebi memle -
ketlcrinde kendilerine bir yer bulma

Ungvar, 22 a.a. - Pat ajansı bill<li- lan lazım geldiğini, çünkü Macaris -
riyor: tanın her ne pahasına olursa olsun 

Karpa':laraltı Rusyası'nın vaziyeti yahutlilerden kurtulmağa azmetmiş 
hakkında birçok haberler gelmektedir. bulunduğunu ilave etmektedir. 

Karpat - Rüten asileri Ungvar ~ Mun- J t.cdymı gazetelerinin 
kaıo yolunda dolaşan çek devriyelerini yazdıkları 

çekilıniye icbar etmişlerdir. Bu mınta- Roma, 22 a.a. - Giornale d'ltalia, 
kanın c;ckicr tarafından işgali üzerine ba~makalesinde, İtalya'da ve Alman
Ungvar ile Munkas arasında doğrudan ya'da yahudilcr aleyhinde alınan ted
doğrnya yapılan nakliy:'.t kesilmiştir. birlere demokratik memleketlerin 
Macar as-keri makamları Unguar civa- ,_ 

matuuatı taraf ndan yapılan hücum -

1 ngiltere' de yalı udi 
alcylıuırlığı mı? 

Londra, 22 a.a. - "'Stefani Ajansı 
bildiriyor,. Dahiliye nazın Hor dün 
Avam Kamarasında beyanatta bulu -
narak demiştir ki : 
"- Muhacir yahudilerin lngiltere'

ye girmelerinin şiddetli bir tahdide 
tabi tutulması İngilterc'de için içia 
kuvetli bir ya.hudi aleyhtarlığı başla -
mış olmasındandır.,, 

Gazeteler, dün parlamentoda yapı -
lan müzakerelere dair uzun tafsilat 
vermektedirler. Gazetelerin ekserisi 
Büyük Britanya'nın yahudi meselesi -
ni, yalnız başına, halledebilecek vazi
yette bulunmadığına işaret etmekte 
ve diğer devletlerin ve bilhassa Bir -
leşik Amerika'nın bu hususta kendi -
sine yardım etmesi hususundan bah • 
setmekteclirler. 

Amerika bir nota vertli 

Vaşington, 22 a.a. - Hariciye ha• 
kanlığı, Berlin'deki amerikan masla -
hatgüzarmın amerikan yahudileri 
hakkındaki muameleyi protesto eden 
bir nota verildigini bildirmektedir . 

On gündenberi cereyan eden ha
diseler böyle bir neticeye varılabil
hlesi hakkında beslenen ümitleri çok 
ZaYJflatmıştır. Hitler ile İngiliz mu
halefet liderleri arasında uzun bir 
polemik açılmıfbr ki hunun manası 
§Udur: Nazi fa-feri bugün İngiliz ve 
fransız milletinin mukadderatını i
dare edenlerle anlaşabileceğini, fa
kat demokr.a&i ile idare edilen mem
leketlerde yarından pek emin ola
oııyacağı cihetle Almanya'yı ailah
aızlandrramıyacağmı bildirmiştir. 
Dün Hitler silahaızlanmanm şartı o
larak, alman noktai nazarının lngi
Jiz ve Fransız Jıükümetl~ri tarafın
dan anlaı1ılm.ıuını istiyordu. Anlaşıl
dığına d:ir Münih'te kendisine temi
nat verilodi. Şimdi aynı noktai naz~ı 
nıuhalefetin de anlamasını talep edı
yor. İngiliz ve franaız iç politika.mm 
:vaziyetini bilenler, bunun imkansız 
olduğunu takdir ederler. 

Fransız 1ıazeteleri nikbin değil vardır. Müstemlekelerinin tetkik edil

Paris, 22 a.a. - Sabah gazeteleri, 
ingiliz nazırlarının yakında Paris'e 
yapacakları ziyaretten bahsetmekte -
dirler. 

miyeceği temin edilmekte ise de, deniz 
aşın toprakların emniyeti ve impara
torluk münakalesi meselesinin mevzuu 
bzJıis olacağı bildiriliyor. 

rında çeklerin he::;abma çalr~an bir ve- !ardan bahsetmektedir. 
rici telsiz istasyonu meydana çıkarmış- Roma, 22 a.a. - "Stefani ajansı bil-. 

tardır. diriyor:,. İtalyan matbuatı yahudiler-

Notada, B. 'Göbbels'in yahudiler a -
leyhindeki alman kararlarının ya -
L>ancr yalrndilere tatbik edilmiyeceği 

hakkında 12 teşrinisanide de söyledi
ği nutuk hatırlatılarak bu hususta kati 
teminat istenmektedir. 

*** 
Diğer taraftan Almanya ile iki 

garp demokr~isi arasındaki müna
aebetleri gerginle,tiren bir hadise 
ilaha crlnnıı1hr: Gecen hafta bir po
lönyau yaliucıı gencı, rarı:s ıeıu cu-

Gazeteler, umumiyetle son hadise
ler ve bilhassa Almanya'da vukua ge
len hadiseler yüzünden müzakerat 
planının altüst olmuş olduğunu ingi
lizlerle fransızların Almanya ile mu
karenet tesis etmeleri imkanının doğ
rudan dogruya Münih itilafının bir 
neticesi olarak henüz mevcut olmadı
ğım beyan etmekle iktifa eylemekte
dirler. Şu halde nazırların görüşme
leri, umumiyetle İngiliz - İtalyan ve 
fransız - İtalyan münasebetleri hak -
kında olacak ve her şeyden evel Av
rupa'ya bir ihtilaf vukuu halinde 
Fransa ile lngiltere'nin ittihaz ede -
cekleri müşterek müdafaa tedbirleri 

B. Eden'e göre 

Pcreezyu'da çek jandarmaJan bir le birlik olarak yahu<lilerin milli ha -
mektep müdürünü kurşuna dizmişler- yatın her sahasına girmelerine muha-

dir. lif otoriter rejimlere hücum eden 
------~~~--~~----~------~~--~~--------------------~ 

Romanya kıralı Karol 
Paıiı'ten hareket etti 

Londra 
neticeleri 

ve Paris ziyaretlerinin 
yakında belli olacak 

memleketler tarafından mülteci yabu-
dilere yapılmış veya yapılacak yar -
dımların pratik tesirleri pek zayıf ba
zı tl'şcubüslerden ibaret kaldığını ya
zıyor. Gerek resmen inkar fakat bil
fiil tatbik edilen bir ırk siyasetj. do
layısiylc, gerekse gizli kalmış olan 
yahudi aleyhtarlığı cereyanlarını ale
niyete vurmamak için veya serveti 
olmıyan yahudiler istenilmediği ya
hut da mülteci yahudilerden evel her 
memleket kendi işsizlerine i§ bulmak 
istediği için yahudi muhacereti me
selesi her tarafta şiddetli bir muka-

Çenıberleyn'in beyanatı için 
ııe diyorlar? 

Berlin, 22 a.a. - Völkişer Beobah -
ter, B. Çeınbcrleyn'in yahudi mesele -
sine müteallik beyanatı haickında 
şöyle yazıyor : 

man aef aretine giderek katiplerden 
birini öldürmüttür. Her tarafta bü
yük tee&&Ür uyandıran bu man&&JZ çj. 

il.ayet, Almanya'da yahudiler aley
bmde yeni ve daha şiddetli tedbirler 
almınaıma vesile teıkil etmil}tir. Ber
lin ve Münib gibi büyÜk tehirlerde 
halk yahudi mağazal&rma hüciim e
derek bunJarı yağma ebnittir. Hükü
met de Paris cinayeti için alınan ya
hudilerinden bir milyar mark tazmi
aıat almıştır. Bu, İngiltere, Fran- ve 
Amerika'da çok derin akisler uyan
dırmıştır. Aıneraka'nm Berlin &efiri, 
bükümete izahat vermek bahanesiy
le geri çağrılmıtbr. Almanya da aynı 
bahane ile Vaşington'daki sefirini 
geri çekmİ§tİr. lngiltere'de dahiliy~ 
vekili Con Simon, yahudiler hakkın
da alınan şid•tletli tedbirlerin Münih 
anlapnasiyle meydana gelen müsait 
atmosferi değiştirdiğini biJdirmit
tir Hüla&a in.giliz ve fransız devlet 
ad:UU.arı ş.raamda bugün yapılacak 

Londra, 2 .a.a - Dün akşam Leicb
ester'deki Milletler Cemiyetine müza -
heret birliğinde bir nutuk söylemiş 

olan B. Anthony Eden, şöyle demif
tir: 

Pariı, 22 a.a. - Romanya kıralı Karol ve Veliaht Prens Mişel- vemete maruz kalmaktadır. Bu mu -

in ziyareti sona ermiştir. Dün Rambouilles' de Cümhur Reisi B. ~ave~et ise bilhas~a !.~udil:r!n ~a
Löbrön tarafından kırat terefine veri en av partiainde, hariciye l lıyeyı, matbu~tı, kultur ış~erını, sıya
nazırı B. Bonne ile ikinci bir mülakat yapmıttır. j seti ve idareyı kontrol ettıkleri mem-

leketlerde göze çarpmakadrr. 
Bu sonuncu mülakata dair netrolu - ,---------------------...:. _ _.::_.:_ ______ _ 

nan tebliğde şöyle denilmektedir : 
"RambouiUest'dekıi av partisi esna

sında B. Bone, kıral Karol ile yeni bir 
mülakatta bulunmak fırsatını elde et· 
miştir. Bu görüşmeler, Avrupa'nın 
cenubu garbisindeki vaziyet, Fransa i· 
le Ronmanya arasındaki iktisadi mü -
nasebetler ve iki memleketin müteka~ 
bilen orta elçiliklerini büyük elçilik 
derecesine çıkarmaları meselesi hak -
kında cereyan etmiştir. Kati bir hal 
sureti bulmadan evel bazı teknik me
selelerin tenviri icabetmektedir.,, 

Malt kararnameleri protesto • • 
ıçın 

"İngiliz başvekili, İngiltere bükü -
metinin geniş ingiliz imparatorluğun
dan bazı araziye yahudi muhacirleri -
ni kabule amade olduğunu beyan et -
mekle beraber beyanatı arasına pek 
fazla "eğer" ve "fakat" kelimelerini 
sıkıştırmıştır. Bu kadar geniş olan bu 
imparatorluğun neden dolayı alman 
yahudilerin ancak küçük bir kısmını 

kabul edebileceği mütaleasında bulun
masından bir şey anlamıyoruz. Bu ge- · 
niş imparatorlukta mahsüs derecede 
insan frktanı olduğu malfimdur. Mali 
meselede müşkülat arzedemez. Çünkü, 
beyneJmilel yahu dilik alemi, fevkali. 
de vesaite maliktir. 

l ülakat iki haf ta kadar evel 
o an m • 'ld•w• 
b .. .. meye karar verı ıgı :r.aman-u goruş .. d 
kinden çok başka tartlar ıçın e vu-

ku bulmaktadır. 
"'** 

İtalya kıralı ve Habeşistan impa
ratoru nezdine fransız cuınhur reısi 
nin sefiri olarak gönderilen Ponsot, 
Rorna'ya varmış ve itimatnames~ni 
takdim etmiştir. Fakat İtalya ı~_e 
Fransa arasındaki münasebetl .. r u
zerinde bir salah husule getireceği 
zannedilen bu hadise, beklenilen ne
ticeyi vermemiştir. Geç-n _D;i~an~.a 
imzalanan f ngiliz - İtalyan ıtılafı U· 

zerine iki devlet 1trasında görü~me
ler baılamıştı. Fakat bu görüşmeler, 
Franşa'run "ltalya kıralı ve _Ha~e· 
ti.3tan imparatoru nezdine sefır gon-

" .. .. d inlutaa dermek istememesi yuzun en 
uğramıştı. Şimdi Münih'ten .son~a 
lngiltere, Habeşistan'm ltalya Y:'- il
hakmı tanıdığı gibi, Fransa da ıste
nilen sefiri yollamış, fakat arad_~ _ ~: 

... d u 
talya'nın anlaşmak için iler1 sur ug 
tartlar ağırlaşmıştır. Relazione 1n
ternazionale gazetesi Fransa ile an
~şnıak için Süveyş kanalının i~are: 
•ınde ıslahat yapılmasından, Cıbutt 
tinıendifer hattının ltalya'ya terk 
edilmesinden, ispanya meselesinin 
tasfiyeainden Tunus meselesinin hal· 
litıden ve Fr~nsa'nın sovyetlerle o
l.an münasebetlerinin yeni baştan 
tanziminden baheediyor. Görülüyor 

• ki İtalya Fransa ile anlaşmak için 
1935 senesinde Lava! tarafından ve
r-il.en konsesiyonlar ile de iktifa et
oııyecektir. 

WudJıed * 
komisyonu tarafından 

"- Şimdiki ahval ve şerait dahilin
de herhangi bir müzakereye girişmek 
yalnız muvaffakiyetsizliğe uğramak 
değil, aynı zamanda tezelzüle duçar 
olmak gibi bir neticeye doğru yürü -
mektir." 

Fransa' da gene grevler ve 

fabrika İşgalleri başladı 

Berliner Lokal An Zeinger, ezcüm· 
le şöyle demektedir : 

"İngiliz imparatorluğu, küremizin 
dörtte birini ihtiva etmektedir. Fakat 
bu imparatorluk, §kibetlerinden ingi
liz gazetelerinin her gün büyük bir 

netredilen rapor ile Filistin muele
si yeni biı· safhaya girmiş oluyor. On 
beş ay evel, Peel komisyonu Filisti
n'in tak.simini teklif etmişti. Bu tak
sim projesinin nasıl tatbik edileceği
ni tetkik etmek Üzer:? Fihstin'e gön
derilen Ww.ihed konW.yonu, ta.kai
min tatbiki imkansız bir proje oldu
ğuna karar vermiştir. İngiltere hü
kümeti bu kararı kabul ederek, a
raplarla yahudiler arasında bir an
laşma için yeni bir teşebbüs yapacak
tır. Yahudi mümessillerinin ve Filis
tin araplariyle komşu arap memle . 
ketl.ri mıimessillerinin yakında Lon
dra'da içtimaa çağrılacakları res
men bil<lirıliyor. fakat Fili:;tin'de bir 
seneden beri devam eden telhİIJ hare
ketinden mesul ad·dedilen müftinin 
çağrılmıyacağı iyma edildiğinden, 

bu, araplar arasında sukutu haya] u
yandırmıştır. Fakat Londra içtimaı 
yahudi mehafili arasında daha bü
yük bir hayal sukutu uyandırdı. Çün
kü bu müzmin ıneselenin hallinde a
rap noktai nazaı·ına daha uygun bir 
formül aranacagı muhakkak gibi gö. 

Romanya kıralı Karo! ile veliahtı 

Prens Mişel, Sigmaringcn'e hareket 
etmek üzere saat 23.25 de Paris'ten ay
rılmışlardır. 

Paris, 22 a.a. - Roubaix kimyevi sınai fabrikalarından bazıla
rınrn ekipleri de kararnamelere kartı nümayiş olmak üzere grev 
ilan etmişlerdir. 

Şimendiferler sendikası direktörlük ı
bürosu, kararnameleri protesto husu- ı • • 
sunda umumi iş konfederasyonu sen- Alman mu·· sle I k 
dikaları birliğine iştirak etmiştir. m e e 

'dikkat ve teessürle bahse~kte ol • 
dukları yahudi muhacirlerini kabul 

etmek için arazisi bulÜnmadığım be. 
yan eylemektedir. Bu yahudi muha • 

cirlerinden bir kısmının şarki Afrika•. 
da eski alman müstemlekesi olan ve 

rünüyor. 

* 
Amerika seçiminin neticeai Ruz

velt için bir mağlubiyet telakki edil
mek lazımdır. Gerçi hi.la cünıhur re
isinin lideri bulunduğu demokrat 
partisinin gerek mecliste ve geı ~k 
ayandaki ekseriyeti büyüktür. Fa
kat bu ekseriyet, seçimden evelki ka
dar kahir değildir. Cümhuriyetçiler 
meclisteki azahklarını yetmiş beş a
det arttırarak yüz yetmişe iblağ et
mişlerdir. Ayandaki mevc~tl~rı da 

·nni sekizi buldu. 1928 seçımınden 
yı k' .. h . ·ı beri ilk defadır ı cum urıyetçı er, 

d okratlar karşısında meclisteki ve em 
1 

. . k. . 
~ daki vaziyet erını ta vıye etnıi~ 
ayan .. h b" . 
oluyorlar. Son beş seçımın er ırın-

de bir evelkine nazaran zayıfl~
ta idiJer. Bu, iki sene sonra cu~hur 
eisliği için yapılacak olan &eÇllllde 
~u partinin muvaffakiyet ümidini 

arttırmıştır. 
A. Ş. ESMER 

Avam kamarasında 
Londra, 22 a.a. - Çemlıerleyn, A -

vam Kamarasında beyanatta buluna -
rak demiştir ki : 

"- Bir taraftan kıral Karol ve Ro -
men hariciye nazırı, diger tarafta;ı. 

lngiltere hükümetinin mümc:ssilleri 
arasında geçende Londra'da yapılan 

nıüzakereier tamamiyle hususi mahi -
yette oldugu için bu hususta teferru -
ata girişmek münasip değildir.,, 

Başvekil, dostane ve samimi bir 
hava içinde cereyan eden müzakere -

!er esnasında gerek iktısadi ve gerek 
se siyasi sahalarda iki memleketin 
müşterek menfaatlerinin mevzuu bahs 
edilmiş olduğunu ilave eylemiştir. 

R. Komnerı'in l1eyanatı 
Bükreş, 22 a.a. - Kıral Karol'a 

Londra seyahatinde refakat etmiş olan 
Romanya hariciye nazırı dün akşam 
romen ve ecnebi matbuat mümessille
rine beyanatta bulunarak hükümdarın 
lngilterc'n.in hükümet merkezine mu -
vaffakiy-.tle yaptığı ziyaretin Roman -
ya için ne kadar mühim ve manidar 
olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Nazır Kıralın Londra ve Paris'e 
yaptığı seyahatlerin vereceği netice • 
lerin yakında belli olacağım söylemiş 
ve Romanya'nın eski ve yeni dostları~ 
na karşı takip ettiği siyasetinin Lon -
dra'da tamamiyle tasvip edilmiş oldu -
ğunu ilave etmiştir. 

Almanya'rla 11 milyona yakın 
radyo ahone~i var 

Bertin, 22 a.a. - Almanya'da rad
yo abonelerinin miktarı 10.753.179 a 
baliğ olmuştur. Bunun 650. 7 59 u Al -
manıya'da ve 23.379 u eek.i Avu,sturya
da parasızdır. 

Devlet dcmiryollarınm bütün amele-
si, birlik tarafından 26 ikincite~rinde 
umumi iş konfederasyonunun yapa -
cağı nümayişe i~tirake davet edilmiş
lerdir. 

Fabrikalar boşaltılıyor 
Kulmaun müesseselerinin Obervil

liers ve Puteaux'deki fabrikalarının 

işcileri son kararnameleri protesto et 
mek üzere grev ilan ederek fabrika
ları işgal etmişlerdir. Polis grevcile
ri fabrikaları tahliye ctmeğe icbar et
miştir. 

Hükümet tarafından neşredilmiş o
lan kararnameleri protesto maksadiy
le bazı grev hareketleri yapıldığı ve 
bazı fabrikaların isgal edilmiş oldu -

ğu görülmüş olduğundan Başvekil, 

bütün departmanlar prefelerine bir 
tamim göndererek 'amelenin fabrika
ları işgal etmelerine karşı şiddetle 

müdahalede bulunmalarını emretmiş
tir. 

Mtıliye m1zırı izcıluıt verdi 

talepleri karıısında 

Fransa ve İngiltere 
Paris, 22 a.a. - Marioi Roustan'ın 

başkanlığında toplanan senato müstem 
leke komisyonu, başvekilin fransız im
paratorluğunun lıütünliiğü hakkında -
ki beyanatını senet ittihaz ettiği hak -
kında bir tebliğ neşretmiştir: 

halen ingiliz mandası altında bulunan. 

Tanganyika'ya kolon olarak kabul e -
dilmeleri planı hali hazırda bir proje

den başka bir şey değildir. 

Berliner Tageblatt, ingiliz başveki

linin lngiltere'nin Keny arazisine ·ha

fif bir telmihte bulunmakla iktifa et

mesini ve Ouganda'yı sükut ile geçiş· 

tirmesini süale şa:ran görmektedir. 

Buralarda İngiltere hükümeti serbest 
tasarruf hakkına maliktir. Halbuki 
Tanganyika'da iş bu merkezde değil -
dir.,, 

Komünike'de: r-" .............. ..__,, .... ,,,,.,,,, 
"Komisyon, hükiimetin fransız o ~ f R i 

toritesinin cari olduğu her haııgi bir 1 OMANLARIMIZ i 
ülkeye zarar verecek her türlü yab~n- ! 1 
cı isteğe muhalefet edeceği kanaatin - f Büyük Yemin, ve "Balık tutan 
dedir" deniln:ektedir . i kedi sokağı., ismindeki romanla-

A 'ıJam kanıarasındakı' i rımız;a üç günlük kanuni şeker 1 
i bcı,yramı tatilinden •onra yani 

Lo d 22 i• rar devam etmiye başlıyacağu;. n ra, a.a. - Avam kaınaras 

miizakereler i pa:uır gününden itibaren tek- ı 

da · · b ın- • Herkes tarafından alaka ile o-
ışçı me uslardan BB. Henderson, t 

Paris, 22 a.a. - B. Paul Reynaud- B ll W ı kunan bu romanlarımızın üat-e enger ve edgwoodvin suallerine • • 
nun finans komisyonundaki izahatı sa- i lerine okuyucularımızın hatıra 1 

cevap ve.ren bakan B. Makdonalt, ce- •• : tarını tazelemek için genı'• bı'r•r at 18 e kadar devam etmiştir. Nazır r ... 

parayı müdafaa lüzumunu kaydettik - nup A:~rıkası nazxrı B. Pirowla yapı- f hülıisa koyacaiız. Bu hülasala
tcn sonra bu hususta kararnamelerle lan muza~erelerde mevzuu bahis olan i rı okuyanlar romanları tıpkı ba- • 
alınan tedbirleri anlatmış ve 66 buçuk ~ese~lcrın h~lledi'ldiğin i kendisinin i ~ınd~ okumuf gibi takip etmek 1 
milyar olarak tevzi edilecek oJan 939 şımdı Avrupa da bir seyahat yaıptığrm, 1 ımkanını bulacaklardır f 
adi büdçesinin muvazenesini temin i - görüşülen meseleler arasında mi.istem- B~ndan .b?şka gene pa_zar gü- ! 
çin milletten istenecek vergi fedakar- leke meselesi de mevcut olmakla beıra- n~.nd~n ~:·~bar;n N~r~ttın Arta- f 
lrğıru tebarüz ettirmiştir: ber kendisine Avrupa ziyareti esnasın- f ~!k" ıngı uce. e?v ~ulasa ederek 1 

N b . . t . tur feye çevırdıgı 
azır undan sonra hazınenın va - ıra ngıltere hükü~tini bu meslede 

ziyeti hakkında izahat vererek karar. angaje eden müzakerelerde bulunmak f Amerı·ka'da canı"ler 
namelerden sonra 'h" 'kt d . rh· . ! 1 . mu ım mı ar a ı:;a a ıyetı verilmediğini ve bu ziya.re- : 
sermayenın Fransa'ya d" d" - " .. al h f 1 
tın girişinin t . . . bon udgunb~· b - te e~hangi bir dominyon adamının zi- smindcki f l"\ kuliulc• rö-

eşrınısanı aşın a ır u- yaren münasebetiyle rla dah'J" • :J 
çuk milyara yükseldiğini ve bu netice- beynelmı'lel t t .~apk nl Ll 

1 v_e i portajını tefrikaya ha"'-
d mu a muza ere er ıan- • .... • " 
.en çok memnun Wduğunu bildirmiş - cinde huauai bir mina atfedilmemetıi i- \_• lı) acagız 

tır. cap ed ~ · · Lild' · · 1 ecegı.nı u ırmıştı,r, .................................. ... 
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"Atatürk .d. ' gı ıyor .,, 
' 
....................................................................................................... . 

Mahkeme Röportajları l 

Derlerdi. Bu haber, yüreklerimi
zi, baharın geleceğini müjdeliyen 
bir rüzgar gibi dolaşırdı ı 

Ve İstanbul şehri: "Türk vatanı
nın ziyneti, türk tarihinin serveti, 
türk milletinin göz bebeği" sıfatla
rına, ancak seninle süslendiği, se • 
ninle zenginleştiği ve senin gözleri
nin diriltici nuruna kavuştuğu za
manlar yakışırdı. 

Atatürk gidiyor! . 
Derlerdi. Bu haber içimizden 

dondurucu zemheri ayazı gibi titre
te titrete eser, yüreklerimizi yeni

den çekeceğimiz hasretin acısı ile 
aızlatırdı: 

Ve :;eninle beraber, ziynetinden 

de, tarihinden de, servetinden de 

göz bebeğinden de mahrum kalan 

İstanbul şehri, gizli zelzelelerin vi

ran ettiği bir beldeye dönerdi ı 

Sen 1stanbul'a, mevsi:nlerin ezeli 

tirazesini bozan bir bahar gibı gelir· 

din. Ve sen İstanbul'dan bir bahar 

gibi uzaklaşınca, yuvarlak bir buz 

parçasına dönen ağustos güneşi bi-

,--........... y;-;~~· ................ , 

ı Naci Sadullah 
... --................................... .1 
le, ısıtıcı kudretinden mahrum ka -
lırdı 1 

Sen her sefer, aramıza hiç bir ta

kızaferin altından geçmeden gir • 

mek, ve içimizden bir gölge tevazuu 
ile, ve hiç bl~imize gi)rünmeden hiç 

bir gözii yaşartmadan ayrılmak is • 

terdin. Fakat acaip bir kudret pey

dahhyan hissikablelvukuumuz, se -

nin şefkatle, tevazula gizlediğin bu 

ayrılığı bize daima ifşa ederdi: 

Seni canlı bir bayram gibi karşı -

!arken hepimiz, emeline kavuşan 

birer yürek gibi doyardık. 

Ve sen içimizden ayrılırken, yan

mıya başhyan yüreklerimizi, bize 

salladığın mendilin tılsımlı rüzgarı 

serinletirdi! Bir ilahi gibi kalplere 

işliyen şefkatli bakışlarında, yakın 

kavuşmaların vadini okumak, bize, 

hıçkıra hıçkıra sayacağımız günle • 

rin tesellisini aşılardı 1 

Şimdi gene: 

Atatürk gidiyor! 
Diyorlar. 
Ve bu sefer sen, sade istanbullu

lara değil, bütün milletine mendil 
sallayamadan gidiyorsun 1 
Yarın toprağı üzerine kalın bir 

yorgan gibi çecek, ve bir devir, bir 
tarih, bir millet yaratmanın bütün 
yorgunluklarını giderecek kadar u
zun, deliksiz ve müsterih bir uyku
ya dalacaksın ı 

V.e biz, sadece, kendimizde seni u
yandırmak hakkını bulamadığımız 
içindir ki, o gittiğin alemin sağır 
kulaklarım paralıyacak kadar eşi 
duyulmamış bir feryat haline gelıni
yoruz I 

Ve seni uyandırmamak için, sana 
kavuşmanın heyecaniyle nabız gibi 
atan, kalp gibi çarpan toprağa bas
maktan korkuyoruz 1 

Sen, içimizden, her zamandan faz
la içimize girmek için gidiyorsun. 

Senin, ruhlarımızı, kalıplarımızı, 
kılıklarımızı, geçen günlerimizi, bu 
günümüzü ve yarınımızı saran diril
tici kokun, bundan sonra, artık, bu 
yurdun çiçeklerine de sinecek 1 

Artık bu yurdun çiçekleri bile 
hüriyet ve tarih kokacak! 

Çünkü, artık sen, bu toprağın sa
de Üıttünde değil, altında da varsın, 
Atatürk! 

........................................................................................................ 

Paltonun, ceketin, yeleğin 
ceplerini tam takır etmiş 

Fakat sorulunca 
"Ben namusumdan eminim,, diyor 

"- Bir de baktım ki hakim bey gö- ucu öteki cebimde olan kordon .... 
beğimin üstünden bir şey kayıp gidi- Kıranta sakallı taşralı, böyle işle

yor. Kalabalığın içinde ne olduğunu re ömründe ilk defa uğramadığını, 

anlamadım. Hoş düşünmiye de vakit bir hayli tecrübesi bulunduğunu ima 
bulamadım ya .• Sağımdan solumdan eder bir eda takındı: 
itip kakıyorlardı. - Ben, dedi, !stanbul'a her uğra. 

- Zahir birinin düğmesi bir yeri- yışımda böyle böyle vakalara uğra
me ilişti, dedim, ondan böyle oluyor. rım. Fakat bende cebimdeki saati kap 
Derken o göbeğime sürtünen şey tınıcak göz var mı ya ? 
durdu . ., Ve bu sözü sanki kendisine söyle-

İtfaiye meydanı malı hazır palto - miş gibi döndü kumral delikanlıya 
nun kavuşup sarmalıyamadığı göbe- baktı. O, haHi zıp zıp oynıyan çocuk
ğini indire kaldıra kırk beş ellilik lara bakıyor. 
bir zat konuşuyor. Taşradan gelclıgi - Derken hakim bey aramızda bir 
bell.i.. Büyük şehirlerde kalabalık içi- hırgür çıktı. Bendim, sendin diye biz 
n~ ıl~ defa. ?üşt~ğü de anlaşılıyor., tutuştuk. Ben daha öteki ceplerime 
Bır t_ıc~r~~ ışı ~eşınde koştuğunu da bakmıya vakit bulamamıştım bile .. Po
kendısı soyledı. lisler gürültüyü duyunca bizi arala· 
Kalın parmaklı, yuvarlacık elini kı- dılar. Ben vaziyeti anlatınca da bizi 

r-anta sakalının üstünde bir boydan birlikte merkeze gönderdiler. Adres-
bir boya dolaştırdıktan sonra: !erimizi, ifadelerimizi aldılar sonra 

- Bu ne acayip işler, yahud: beni koyverdiler. 
- Ahir vaktimde bunu da mı gö- Merkezden çıkınca bir ceplerimi 

recektim, der gibi başını salladı. yokluyayım dedim. Baktım paltomun 
Oteki iskemlede gençten, ama fe- cepleri bomboş, caketimin yan cebin

leğin bir hayli çenberini ortalama at- de bir tek yazma mendil !(almış, yelek 
lamış kıvırcık kumralı saçlı bir deli- cebinde de delik bir kırk para ile o. 
kanlı duruyor. mega ma!'kah saatim .. Oteki eşyamın 
Taşra tüccarının izahatı ilerledik· yerinde yeller esiyor. 

Türk milletine En mesut insan: 
çe bu kumral delikanlının el çabuk- Tekrar vardım merkeze olup bite· 
luğu mehareti hakkındaki bilgileri - ni haber verdim: 
miz artıyor. Onun yüzüne bakıyorum. - Sen var mahkemede hepsini söy
Hazret o taraflı olmuyor ki. .. dalgın le, eşyanı geri alırsın tekrar dediler. 
dalgın, karşısındaki pencereden dışa- Şimdi ben bu delikanlıdan dfivacı
rıya bakıyor ve meydanda zıp zıp oy· yım. Evelfi bana cümle alem icindc yapllan hitap Atatürk 
nıyan çocukları seyrediyor. hakaret etti ve saniyen ceple.timde 

ı ______ Y_a_z_a_n_: __ Fa_h_r_i __ E_c_ev_i_t ____ j 
Atina, 22 a.a. - Atina ajansı teb -

liğ ediyor: Athinaika gazetesi, bütün 
milletinin kendisi için göz yaşları dök
mekte olduğu Atatürk'ün cenaze me -
rasiminden bahsederek diyor ki: 

Taşra tüccarı devam etti: bir şey bırakmadı. Mesin cüzdanımda 
- Aradan üç beş dakika geçti. Gc· bir avuç para, haremi~in iki yüzüğü, 

ne öyle bir şey duydum. Bunun üze- benim mühürüm, öteki ceplerimde bir 
rine önümdeki adamı elimle biraz it- kehribar ağızlık, iki tapu senedi, tren 
tim. Yer açılınca bir de ne göreyim, biletim ve saire vardı. Onları da geri 
şu paltomun iki düğmesi arasında bir isterim.,. Türk milletinin en kara gününde, 

içimiz ayrıJı~1a yanarken ve yürekle -
rimiz acıların .. ıontısıyle sürüklenip, 
gittiği bir zamanda, İsmet İnönü, bu 
büyük adam dünkü beyannamesi üs -
tünde bizimle konuşmuş oldu ... 

manm, beni teselli ettiğini söyliyc -
ceğim ... 

Yalnız bu sestir ki bana keder ka -
ranlığının ötesindeki gündüzü müjde
ledi, yalnız bu jestir ki bana kaybo -
landan kalan büyük inanın asıl si
luetini gösterdi. 

" Bir çok kahramanların tercümei
hallerini yazmış olan Plutarque, ha
yatta muvaffakiyetin ve saadetin en 
büyüğüne ancak yeryüzünde büyük iş
ler gördükten sonra öteki dünyaya 
milletin aşk ve matem tezahürleri a -
rasında intikal e<ıen klmseıerın m111 

olduğunu söyler ve Plutarque, bu im
tiyaza tarihi kadimde pek az kimsenin 

bilek var. Şöyle göbeğime doğru u - Suçlu yerindeki genç söz sırasının 
zanmış. Hani sanki tutkalla göbeğime kendisine geldiğini anlayınca ayağa 
yapıştırılmış gibi duruyor. Derken kalktı: 

bir de baktım o el caketimin de altı- Hakim, 

ıt: ıt: ıt: 
na kaymış. ta .. yelek cebimdeki saatin -Dinledin mi söylediklerimi? diye 

Gözlerimde Ulvi bir dekor canlanı
yor : 

üstünde... sordu. 

Atatürk'ün lahdı önünde henüz diz 
çökmüş bir haldeyiz ... Maddenin ıiczi
ni hapseden kurşun divara alnımız 
dayalı, yekpare bir ebediyet gibi kub
beleşen varlığı altında başlarımız e
ğilmiş ağlıyoruz .. Sesimiz labirentler
de kapalı eski bir rüzgardır, ve bıçkı -
rıklarımızın küçük kanatları divarla-
ra çarpıp dökülmektedir. • 
Ansızın üstümüze kuvetli hır ses 

inmiş ve başlarımız yüksekten gelen 
bu vakur, bu asil, bu mahzun sese doğ
ru çevrilmiştir ... 
İsmet İnönü bize bakıyor ... 
Sayın Cümhurreisi bizimle söyleşi

yor .. 
İşte beyanname bana bunları tasav

vur ettirdi. .. 
.. Düşünmekte devam ediyor, ve gö -

ruyorum: Kederle çizgileri derinle -
~~ ~analı yüzüne ölçüsüz istirabın 
b~sbutün ağarttığı beyaz saçlar asil 
bır çerçeve yapmıştı .. Bu yüzde ağır 
yarasına rağmen içinin bükülmez 
kudretine dayana~ak ayakta durmıya 
çal~şan bir kahraman vekarı vardı .. 
lçlı ve mahzun vekar .. 

İsmet İnönü halka bakıyor 
T'" k C" ' ur umhurreisi milletiyle konu • 

şu yordu ... 
Ne güzel söyledi "B" .. ... .. . ..'ne açık konuştu .. 
uyugun sozU, sozlerin b" .. • .. d' 

yen halka, O, bu vecizeninuy~gu,.~. ı: 
. d ornegını 

verıyor u. 
*** 

Sesinin ahengini duyuyor 'b' 
d

. H .. d gı ıy. 
ım: em ıçın en temiz ruhuna yol 

verecek kadar yumuşak ve şaffaf h 
de bir tunç iniltisi gibi vakur, ö;lü e.:: 
mahzundu ... 

!smet İnönü beni ümit ve hayat 
kaynaklarının yanı başına götüren, 
ve burada idealin doyulmaz tadiyle 
yanık bağrıma sular serpen adam -
dır .. İsmet İnönü, ölen ardında be -
nimle birlikte ve benden pek çok ağ
lıyan, ve beni ölmiyecek şeylere bağ
hyan adamdır. 

*** 
Ata'nın vefakar arkadaşı, zaferleri -

nin ve .eserlerinin sadık ve yılmaz yar
dımcısı; bana "Öldü .... " diye döğünüp 
ağladığım Yüce Ata'nın, ölmediğini, 

asla ölmiyeceğini söylemekle ve be -
nim bağrımda O'nun yaşadığı yeri 
göstermekle en büyük teselliyi verdi... 

*** 
Şimdi Ata'ma inandığım kadar O'

ndan sonrasına da inanıyorum ... 
Ata'mın elimize verdiği sönmez 

meşalenin alevi, ölümünün rüzgariy -
le eğilmiş ve ufalmıştı .. İsmet İnönü'
nün getirdiği Ulvi sükun içinde bu a -
lev gene doğruldu, gene mağrur ve 
parlak yükseldi.. 

Meşale, başımızda yürüyenin elin -
de ve bizim önümüzdedir. Aydınlık 

mazhar olmuş olduğunu kabul eder.'' 

Bu gazete, diyor ki: 
"Eğer Atatürk, Plutarque'dan eve! 

yaşamış olsaydı bu mesut insanların 

arasında yer alacaktı. Türk milleti, 

kendisine hayat vermiş veya hayatını 
iade etmiş olan Atatürk'e hakiki bir 
baba gibi günlerce ağlamıştır." 

Bu gazete devam ediyor: 

" Bir insan ölümünden sonra bu 
derece sevgi ve matem tezahürleri ya
pılması milletler tarihinde nadir görü
len şeylerdendir." 

ve emin bir yolda aziz ülküy.e, Ata -
türk'ün işaret ettiği ideale doğru gi -
diyoruz ... 

Türkün kabiliyet ve iktidar saha -
sında yirmi yıldır, tarihin kaydetme
diği coşkun bir feyiz kabarıyor: Bü -
yüklerimizle öğünüyor, onlara güve -
niyoruz ... 

nı:a~ •"'"':ı..:. ..ı. a-b 7----..ı., s•-1• 
rini herkesin baktığı yere dıkmiş, 

dikmiş, dikkat kesilmiş seyrediyor. 
Benim baktığımı farkeder etmez eli
ni çekiverdi, efendiyi hiç bozmadım: 

- Ne o ağa bir şey mi arıyordun? 
diye sordum. 

- Pardon, dedi, şey zannetmişim 

d'e ... 
- Ne zannetmişsin dememe kalma· 

dı bir de baktım ki kalabalığın için· 
de süzülüp, gidiyor. Arkasından var· 
dım. Caketinin peşinden yakaladı_m. 

_ Dur hele gitme, dedim, senınle 
işimiz var. 

Geriye dönüp de yüzüme bağırma-
sın mı? 

- Ne istersin efendi benden, diye ... 
Etraftan herkes ona değil de bana 

bakıyordu. Hani durup dururken gi
dip de ona ben musallat olmuşum gi
bi... 

- Ne istiyeceğim, dedim, elin ye
lek cebimde ne dolaşıp duruyordu? 

Saate baktım cebimden çıkmış sal
lanıyor. Demek ki biraz daha boş bu
lunsaymışım yerinde yeller esecek
miş. Göbeğime sürtünüp duran da 

ATAM! 
Aman! Toprağa verdi, millet yüce oğlunu 
Türk toprağı kıskandı kucağımızdan O'nu, 
Dünya nasıl koptuysa güneşten yana yana, 

Bir millet alev gibi yanıyor Atam sana! 

Demek timdi yurdunda, ocağında babasız 

Yas günlerinde hepimiz, kendimize 
göre çoşmuş, söylemiş, haykırmış • 
tık ... Buyük lahdın önünde, saygının 
kedere bile üstün geldiği bu mukad . 
des yerde artık yaşlarımızın yatağını 
içimize doğru çevirmiş, iniltilerimi · ı 
zin üstüne dudakların kilidini vur 
muş, kopacak feryatları yutkunmaya I 
başlamıştık ki 1:.met lnönü'nün, tem
kinli, olgun, rahim ve teselli veren 
sesi gazete sayfalarında üstümüze ka

Türk olan her bir varlık; toprak, su ,insan bayrak 
Sana bağlılığını sunuyor ağlryarak; 
Ağlıyor bütün dünya ve bütün bir in~nlık 
Eııiz oğlunu verdi ebede kahramanlık! 
Türk anası! Bağrında emzirdiğin o günef, 
Türk genci! Daınarında seni yakan bir ateş; 
Karııtı bu göklere ıimıekler, günler gibi 
Yarınlar o güneşle yanacak dünler gibi.. .. 
~izınesinin altına r,ençliğimi serdiğin,, 
Ey ulu Ülküsüne varlığımı verdiğim; 
He.ıa. s k 1 k · · · · d ı a araya arın as erısm ıçım e 

H~r &Ün baıka sevgiyle her gün başka biçimde 
Çı~mene, kılıcına, aaçmın her teline 

Bir millet yetim kal-dı bu toprakta Atasız!... 
Kim dem.iı, adem ıusar önün-de bu varlığın 
Burada ne rolü var, ne sözü mezarlığın, 
Atatürk mefhumunda hayat, kuvet, ebed var 
Atatürk var olacak, var olan bir millet var!.. 
Halkın Ulu önderi, ordunun yüce eri 
Sana eri§mek için boy vermez şeritleri 
Imanmla yolarak, sıyrılarak rütbeden 
En yüksek yere varan halk peygamberisin sen! 

Ey türk genci bu yokla can versek gönül kanmaz! 
Bu, öyle bir gönül ki, ona canlar dayanmaz! 

Sıyrılarak maddeden, kalıptan ve tekilden 
Onun kan mefhumuna dökülaek ıimdi birden 
Çağlasak on bin yıldır damarda çağlar gibi... 

Ağlıyor bütün gençlik bir tek göz ağlar gibi! 
Atam bu göz yaıında sana aonauz minnet var 

nat açtı : ••• 
Ata'ya halef olanın bu Ulvi hitabını 

tahlil etmiyeceğim. 
Tahlil etmek; parçalara ayırmak, 

ve her parçanın değerini ayrı ayrı 
tartmak, her parçayı ayrı ayrı ölçüp 
gözdt>n geçirmek demektir'. 

Bu hitap bütün aciz tahlıl teşeb • 
büslerinc mukavemet edecek kadar 
yekpare ve sağlamdır. 

Ben yalnız, bu sesin bana ınan ve 
güven verdiğini, ve ancak bu konuş-

Baglandık bir n1illetçe, bir millet emeline. 
Bu ba~..ı • 'k -ts"'a ıati lal var inkilap var toprak var 
Bu bağla bağlandı on bin yıllık yap;aklar 
Bu bağda insanlık var türklük var atılı" var 

y . tiklaJ .. - ' , ... - a ıs ya olum - diye yurdu alış var 
Dize geldi önünde baıı cihangirliğin 
Böylece perçinlendi Özü milli birliğin; 
Bizi yirminci asra ulaıtırdı bu varlık 
Ebedi hakkı oldu milletin hükümdarlık! •• 

Gençlikte sevgi değil, kara aevda, cinnet var! 
Rahat yat toprağında yurdumun ünlü kulu 

"Ne mutlu türk olana,, Atam sana ne mutlu! 

Bir gençlik bekçisidir sunduğun emanetin 
Bekliyor tunçlar gibi, kayalar gibi metin 
On beşinci yılında yüce cümhuriyetin 
Andiçeriz ba§ına sonsuzdur emanetin! 

iffet Oruz 

o.,-~ --g-• ' __ , __ 
- Dinledim elbette efendim, dedi. 
- E, ne dersin bunlara .. bak hem 

hakaret, iftira etmişsin, hem de ötesi· 
ni berisini aşırmışsın, doğru mu? 

Çocuk, izzeti nefsine doku~uımuş 
'b' b' d b' ve reddeden hır ses-

gı ı ır en ıre 

le: 
_ Ne münasebet hakim beyefendi-

ciğim. diye atıldı, ne münasebet ... ben 

ömrübillah elini harama sürmemiş, 

namuslu bir delikanlıyımdır. Tenez

zül etmem bu türlü işlere ... 

Bütün isnatları kökünden böylece 

reddedip sıyrıldıktan sonra bu sefer 

o üı;te çıkmak istedi: 
- Esasen ben dava edecektim, hfi

kimbey, dedi. Bana alemin içinde uy

gunsuz söz söyliyen, caketimi arka • 

dan tutup olmaz iki türlü gayri edi -
bane laf söylüyen doğrudan doğruya 

kendisidir .. Peki benim namusumu 

kim temizliyecek? 
İhtiyarın yüzüne kan hücum etti. 

!stanbul'a çok gidip gelmiş ama, ga
liba bu türlüsüne rastlamamıştı. Du. 
ramadı. Atıldı: 

- Peki ya Maksut efendiye ne ce
vap verir? dedi. 

Hakim: 
- Maksut efendi de kim oluyor ? 

diye sordu. 
Tüccarın anlattığına göre o gün 

Maksut adlı bir arkadaşiyle beraber
miş. O zat, hadiseyi başından sonuna 
kadar görmüş, duymuş, biliyormuş. 

Ayrıca, İtfaiye meydanındaki hazır 
elbiı;eci... (ismini iyi işitemedim) de 
o civarda kendisine bak;yormuş. Hat· 
ta bir aralık gözleriyle: 

- Aldırma böyle işlere canım, gi
bi bir işaret bile göndermiş ... 

Delikanlı: 

- Ben böyle bir kimse tanımıyo • 
rum. Bir diyeceği varsa o da gelsin 
söylesin burada. Şahitliğini huzuru. 
nuzda yapsın. Ben namusumdan emi-
nim.,, 

Bayram ertesi "Maksut efendi ile 
hazır elbiseci dinlenecekler. " 

Böyle iş belli olmaz ama, ihtiyarın 
söyledikleri doğruya benziyor. Deli· 
kanlının gözlerini ben pek beğenme
dim. - Kezege 

Ereğli' de 
Ereğli, 22 a.a. - Büyük Şef Ata -

türk'ün cenaze töreni dün burada bin
lerce halkın göz yaşları arasında ya -
pılmı~tır. 
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ı __ R A_D_Y o ____ ] 
1 A\•ruım 

Oı'~ı<A VE OPERETLER : 20.30 1!1 
ransa. 

ORKESTRA KONSERLERİ VE 56~ 
FONİK KONSERLER : 12 Ştutgart .... 
Laypzig - 19 Varşova - 20.10 Bc:rlin, JC 
nigsberg - 20.15 Doyçland Zender - 2~ 
Berlin, __ S~rasburg - 21.10 Doyçland Z~ 
der, Munıh - 21.15 Droytviç - 21.30 1' 

Ren, Strasburg, Tuluz, Pirene - 23.S ı,il 
senburg. 

ODA MUSİKİSİ : 15.25 Hamburg.,.. 
Bc:rlin - 22.30 Laypzig. 

SOLO KONSERLERİ : 15.30 Sıırb 
- 18.35 Kolonya - 21 Milano, Paris • 61 
- 18.30 Doyçlan Zender - 18.30 Franf 
fel kulesi, Varşova - 2'2.30 Doyçland zd 
de~ ~ 
NEFESLİ SAZLAR (Marş v.s.) : 

Brcslav - 8.30 Keza ve Münib - 12 L•ıf 
zig - 22.3S Kônigsberg. 

ORG KONSERLERİ VE KOROL/.!l 
17.30 Kolonya - 20.15 Frankfurt - 24 ştf 
~~ ~ 

HAFlF MÜZİK : 6 Kolonya -
Frankfurt - 9.30 Berlin - 10.30 liaıııboll 
- 12 Alman istasyonları - 14 Ştütgaf! 
14.10 Frankfurt, Kolonya - lS.SO Kön~ 
berg - 16 Hamburg - 18 Berlin - 1 
Viyana - 19 Lnypzig - 19.S Königsb"' 
- 19.15 Münih - -9.30 Frnnkfurt - ~ 1 
Frankfurt, Sarbrük - 21.lS Laypzig --7>'. 
Kolonya, Viyana - 22.40 Hamburg -
Laypzig. 

HALK MUSİKİSİ : 17.5 Stokholr!!;~ 
DANS MOZtCt : 21.SO Milino, Lw 

senburg - 22.S Lemberg - 22.lS Belı:; 
- 22.20 Krakori, Stokholm - 2?..30 B si 
lav, Ştütgart, Floransa, Limoj - 22.35 , 
tens - 22.4-0 Sofya - 23 Milano, Rortıl 
23.25 London Recyonal - 23.5S Lü1cte' 
burg - 24 Paris, Tuluz - 0.10 Droyt"iç. 

Sinop'fa 

Büst önünde 
yas tutuldu 

Sinop, 22 a.a. - Yarıya inık ba1~ 
rakları, kapalı dükkan ve mektepı.e~.ı 
bir matem evine benziyen Sinop, P' 

14 de içinden kaynadı. Kadın er.ıce._ 
çoluk çocuk binlerce insan, şehir P"~ 
kında türk ve parti bayraklarına sarı 
Atatürk'ün büstü önünde toplatır!• 
Gözler yaşlı, kalpler heyecanlı, baŞ ,t 
öne eğilmişti. r 

Saat 14 de halkevinde büyük b 
toplantı yapıldı. Büyük Şefin şer~ 
hayatı, inkıHiplan, gençliğe hitab. 
tekrar edildi. Oç dakika hıçkırıklı ar 
tiranı duruşundan sonra tören sona i
di. 

Kırıehir, 22 a.a. - Hatkevine\' 
k h. .. "rıde toplanan ırşe ırliter, radyo onu 

Büyük Ata'smın cenaze alayını g5' 

yaşları içinde takip ettikten sonra ıtır 
tuklar ve hitabelerle şanlı hatırasıfll 
yfidetmiş ve O'nun izinden ayrılı:n1}'•• 
caklarına bir daha andiçmişlerdir. sa· 
at 14 de de anrt önünde toplanarak b~ 
yecanlı bir tören yapıldı. Başta ~ 
olmak üzere parti, halkevi, be}cdiyf 

ve halkevi mümessilleri tarafından rııl' 
tuklar söylendi. Anıta çelenkler kort' 
du. Meşaleler yakıldı. Üç dakika ihtİ • 
ram sükutundan sonra ebedi Şef'ini -
ıamiadı. 

Konya' da 
Konya. 22 a.a. - Mim matem tör' 

ni saat 16 da cümhuriyet meydanındl 
başladı. Dükkanlar, gazinolar kapatı>' 
mış. genç ihtiyar on binlerce kişi o' 
kullar, anıt etrafında toplanarak glil 
yaşları dökmiye başlamışlardır. İsti)" 
lal marşı ve matem havasından son!' 
heyecanlı nutuklar verildi. Atatürk al' 
küı;üne bağlılık yemini hep bir ağıl' 
dan yapıldı. Heykelin etrafındaki ,ıcı 
meşale tutuşturularak herkesin iştir" 
kiyle heykel önünde ihtiram geçidi 1" 
pıldı. Saygı vakfesinde bütün ıehirÔ,' 
hareket durmuş, herkesin hıçkırığı bl' 
le o an için susmuştu. Konya Ata'sı,_ 
h5la ve hala ağlamaktadır. 

..ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı•~ = ~ 
§ Ankara Borsası ~ - ~ 

22/ 11. te~rin/1938 fiyatları :::: 
:::: - ÇEKLER :::: -- :::: - Açılık F. Knpanıs F. - :::: -- Sterlin :::: - 5.90 5.90 - Dolar :::: - 126.2025 126.2025 - :::: - Fransız Fr. 3.3025 3.3025 - :::: - Liret 6.6425 6.642S - İsviçre Fr. :::: - Z8.502S 28.502S - :::: - Florin 68.7!125 68.7925 - :::: - Rnyşmark 50.492S 50.492S - :::: - Belga 21.35 21.35 :::: - Drahmi 1.0775 - 1.0775 :::: -- Leva 1.S32S l.S325 :::: -- Çekoslovak Kr. 5.0375 5.0>75 :::: - Peçete S.90 S.90 :::: - Ziloti 23.572S 23.5725 :::: -- Pengö 24.712S 24.712"ı :::: - Ley 0.9075 0.9075 :::: -- Dinar 2.7950 2 7950 .-- Yen 34.4450 '34.4450 ~ - ~ - İsveç Kr. 30.38iS 30.3875 - Ruble 23.7325 23.7325 ~ -- 1933 İkramiyeli :::: -: Ergani 19.25 19.30 ~ 
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Y erelmasındaki şeker 
Yerelması pek de kibar bir ye

nıek sayılmaz, lezzeti enginarın lez
zetine yakın olduğu halde onun ka
dar makbul tutulmaz. Fakat yerel
masının hekimlikte inginar kadar 
Önemli bir yeri vardır. 

Bunun sebebi bir kere yerelması
nın tatlı olmasıdır. Yerelmasmdan 
birkaç tanesi ezilip ve sıkılıp bir 
litre uaare çıkarılırsa onda 160 
gram sulu karbon yani tatlı ve şe
kerli madde bulunur. Bu kadarı da 
bir sebze için haylice bir şeydir. 

Daha büyÜk sebep, bu kadar şe
kerin en büyÜk kısmı kimyaca inü
lin denilen şeker cinsinden olması
dır. Arasında pek az nisbette sak
karay ve yerelması pek ziyade yu
tnuıadığı vakit daha az nisbette glü
koz bulunursa da bunlar yerelması
nrn şekerli hastalara zarar vermesi
ne sebep olacak derecede değildir. 

Bu inülün şekerinin iyiliği vücu
dumuzda hiç bir vakit glükoz hali
ne dönmemesidir. Bu türlü şekerde 
altı karbonla ancak beş su bulundu
ğu için vücut onu beğenip kana al
nıaz, fakat onu glükoz haline de 
çeviremez. Inülin fekerine su katı
lmca levüloz ıekeri olur, o da yemiş 
tekerlerinden bir çoğu gibi şeker 
ha.1talarına dokunmaz. 

Ondan dolayı hekimler yerelma
aını ötedenberi §ekerli hastalara 
tavsiye ederler. 
Vakıa azotlu maddeleri yüzde 

ançak l,12, yağlı maddeleri ise da
ha az 0,13 olduğundan vücudu se
mirtmez. Fakat suyu yüzde seksen· 
den ziyade olduğundan kanı te
mizlemeğe yarar. 

Azotu ve yağı az olmasından do
layı mideleri ve böbrekleri bozuk 
olanlara da dokunacak yeri yoktur. 
Şekerli hastalardan bir çoğunun mi
deleri ile böbrekleri de az çok bo
zulduğundan onların bu suretle de 
İ§lerine yarar. 

Yerelması Amerika mahsulü ol
duğu ve Avrupa ile Asya'da ancak 
yeni zamanlarda tanındığı için o
nun e&ki zamanlarda bilinen sebze
ler ~bi, hastalıklara ilaç olmak su-

retiyle bir tarihi yoksa da, §ekerli 
hastalara dokunmadığını anlıyan 
yeni hekimlerden bazıları bu hasta
lığı hafifleterek, kanda ve idrarda 
glükoz miktarını azalttığını iddia e
derler. Onların rivayetine göre yer
elması her türlü gıdaların metabo
lizmasını yavatlatmağa da yarar. 
Bu halde §ekerli hastalara gıda ve 
deva olduğu gibi, §eker hastalığm
dan başka bir sebeple zayıflıyan, 
eriyen hastalara da ilaç olması la
zrmgelir. Bu rivayet henüz büsbü
tün gerçek olarak kabul olunamasa 
bile yerelmasının, sayıları haylice 
çok olan, §ekerli hastalara dokun
mıyacak bir gıda olması ona hekim
likte önemli bir yer kazanmasına 
hak verir. 
Yerelmasından türlü türlü yemek 

yapmak ta mümkündür. En basit 
ve hazmedilmesi en kolay yemegı 
onun kabuklarını soyduktan sonra 
bir çeyrek saat tuzlu su içinde ha§· 
!atmaktır. Sıcak sıcak yenileceği va
kit üzerine çiy tereyağı konulur. 
Bu l}ek-ilde, midesi bozuk olanlara 
bile perhiz yemeği olur. 

Midesi sağlam bulunanlara bu 
türlüsü fazlaca basit gelirse, yerel
masını patates gibi dilim dilim 
kestirerek tavada ve yağda - gene 
patates gibi - kızarttırmak müm
kündür. Bu şeklinde de et ıskarası
nrn veya kızartmasrnm yanında lez
zetli bir garnitür olur. 

Daha sağlam midesi ve yemeğe 
daha meraklı olanlak" yerelmasının 
terbiyelisini de yiyebilirler. Bir de, 
patatesle birlikte fırında kızarmı§ 
yerelması olur. O halde lezzeti pek 
artar, hele üzerine et suyu da dökü
lürse, bu §ekilde de §ekerli hastala
ra dokunmasına bir sebep yoktur. 

Istiyenler yerelmasının salatasını 
yerler. Patates gibi sa>de suda haı
lanarak üzerine biraz zeytinyağı ve 
limon koyarak baait salatadan tu
tunuz da, tuzlu su içinde haılanarak 
zeytin taneleriyle hıyar turıusiyle 
ve türlü türlü güzel kokulu otlarla 
karıtık ~kline kadar ... 

G.A. 

AT A'MIZIN SON 
GELİŞİNDE: 

Onulmaz yara açtı hasretin içimize, 
Susadı gözlerimiz mavi gözlerinize; 
Göz yaşıyle suladık geleceğin yolları, 
Gel, yüzünü, Atatürk, bir daha göster bize. 

Bekleşiyor sabırsız, özlediğin Ankara, 

TÜRKİYE BİR TEK MİHRAK ÜZERİNDE TOPLANDI 

Atatürk, Büyük Şef 
• 

Sehir tamamen boşalmıştl! 
Baııehirde de aliller, ihtiyarlar 

törenini takip ettiler radyo ile cenaze 
D ün Milli Şefin cenaezsinin 

geçeceği caddeler etrafında 
toplanan ankaralılar, içlerindeki 
sonsuz kederi göz yaşlariyle bir az 
olsun dindirmiye çalıştılar. Töreni 
nemli gözleriyle takip edenlerin sa
yısı şehrin resmi nüfus kayıtlarının 
çok üstündeydi. 

Fakat, Atatürk'ün tabutunu takip 
edenler yalnız 1800 metreyi bulan 
tören kafilesi ve caddelere sığmıyan 
kalabalıktan ibaret değildir. O'nun 
cenazesinin arkasında bütün Anka
ra, bütün memleket, bütün dünya 
vardı. Muazzam törene gelemiyen
ler, manevi borçlarnı ödemek için 
şüphesiz tören saatlerinde vecd için
de kalmışlardır. Burada, milleti
mizin umumi alakasına Ankara rad
yosu da cevap vermiş ve içten ko
nuşan iyi bir spikerle bütün mera
simi naklederek Ebedi Şef'.e karşı 
vazifesini hakkiyle yerine getirmiş
tir. 

Bir akşam eve) radyo, ajans ha
berlerini verdikten sonra, cenaze 
törenini saat 9.30 dan itibaren neş
redeceğini bildirmişti. Bu haberi, 
hasta, sakat, çok ihtiyar ankaralılar 
şüphesiz çok iyi karşılamışlardı. 

Dün, bu teselliyi Ulus meydanile 
Halkevi - istasyon müsellesi arası
na yığılan halkın boş bıraktığı cad
delerde, sokaklarda ve evlerde biz
zat gördük. 

1 şte Yenişehir'de Akıbay soka

ğında bir apartımanın birin
ci katındayım. Ev halkını törene 
göndermiş iki ihtiyar karşı karşıya 
oturuyorlar. 

Saat dokuz buçuktan çok evel 
radyonun düğmesini titrek elleriy
le Ankara uzerıncıe dolaştıran kacım 
sabırsızlanıyor. İhtiyar albay müte
kaidi her zaman çok sinirlendiği 
parazitlere hiç aldırmıyor. Bekleyiş 
çok uzun geldi. Nihayet 9.45 oldu. 
Gür bir see: 
"- Burası Türkiye ve Ankara 

difisyon postaları. Sayın dinleyici
ler, Ebedi Şef Atatürk'ün cenaze 
törenine ait tafsilatı vereceğiz.,. 
Katafalkın tam karşısında Anka

rapalas'tan töreni takip eden B. Sa
it Çelebi, müessir fakat tok bir ses
le yavaş yavaş anlatıyor: Katafalk, 
nöbet bekliyen generaller, subaylar, 

...................................................... 
i i 
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üzereler. Adliye vekaletinde bir 
mümeyyize soruyordum: 

- Nereye? 
- Bizde toplandık. Radyoyu ora-

ya götürüyoruz. 
Geniş caddelerde kimseler yok. 

Yalnız vazife başında jandarma er
leri ve polis memurları .. Dimdik ve 
kuvctli adımlarla bir aşağı bir yuka
rı gcizyorlar. Otobüs garajının ya
nından Hıfzıssıhha Enstitüsüne 
doğru gidiyorum. lliç kimseye rast
lamadım. Şehir adeta nefesten ke
silmiş gibi. 

Erzurum Çeşmesi'ndeki köprü
den geçtikten sonra, bozuk kaldı

rımlı dar sokaklarda dolaşıyorum. 

İşte bir evden Çelebi'nin sesi gene 
aksediyor: 
"- Cenaze alayı bu dakikada is

tasyona doğru hareket ediyor. Ta
buttan sonra A tatürk'ün ailesi efra
dı var. Onların peşi sıra Atatürk'ün 
sadık yardım ... ısı, en iyi arkadaşı 

Rcisicümhur İnönü geliyor.,. 
Hemen her evden aynı ses geli

yor. Sokak boyunca ilerledikçe 
cümleler birbirine ekleniyor ve An
kara radyosunu bir kelime kaçırma
dan dinliye.biliyorum: 
"- Meclis Reisi B. Abdülhalik 

Renda, Başvekil Celal Bayar, Genel 
kurmay reisi Mareşal Fevzi Çakmak 
biribirini takip suretiyle ilerliyor
lar . ., 

S imdi sağa saptım. Asfalt üze
rinden Cebeci'ye geldim. 

Dörtyol ağzından sonra gelen köşe
deki evde oturan bir dostun kapısı
nı çaldım. Kimseler cevap vermedi. 
Yanındaki evin penceresi açıldı. 
B. S. 

Bir otomobile atlıyarak Samanpaza
rına çıktım. 

H alkcvine giden köşeyi zabıta 
kuvetlcri tutmuştu. Meydan

lık oldukça kalabalıktı. Otomobiller 
bundan ileri gidemiyorlardı. 
Kalabalık l.>ir halk kütlesi opar

lörden çıkan tören tafsilatını can 
kulağıyle dinliyorlardı: 

"- Cenaze alayı şimdi istasyona 
vardı. Büyük Şef Atatürk kendisine 
kalpten bağlı türk milletinin, dün
yanın göz yaşları arasında top ara
bası üstünde gidiyor .. ,, 

Hıçkırıklar arasında göz yaşları 
hafif hafif yagan yağmur taneleriy
le beraber asfaltı daha fazla ıslatı· 
yor. 
Koyunpazarına doğru ilerliyo

rum. lki taraftaki dükkanlar kapalı. 
Ortalıkta ç1t yok. Yokuş yukarı tır
mandıkça istasyondan doğru gelen 
mızıkaların hazin sesleri daha iyi 
duyuluyor. Kale kapısı önünden sa
ğa doğru gidince ihtiyar hisarlılar 
ve iç mahallelilerle karşılaştım. U
zaktan siyah bir şerit gibi uzanana
layı seyrediyor. İçlerinde bir tek 
bahtiyarın dürbünü var. Elden ele 
dolaşıyor. Fakat dürbün bir alev gi
bi dokunduğu alnı yakıyor, töreni 
seyreden gözler sulanıyor ve iri 
damlalar yanaklara dökülüyor. 

Burada radyonun sesi duyulmu
yor. Çünkü kahveler kapalı .. Fakat 
iç mahalleye girince gene Ankara
nm se~i ile karşı karşıyasınız: 
"- Ebedi Şef'in cenazesini taşı

yan top arabası şimdi istasyondan 
halkevine giden caddenin üzerinde 
ilerliyor. Arkasında onu sayan, se
ven ve Ebede kadar sevecek olan 
milletinin ve dünya milletlerinin 
mümessilleri geliyorlar .• 

T ekrar Samanpazarına indim. 
Gazetecilik hüriyetini tam 

manasiyle veren kartrm elimde Ulus 
meydanına kadar sokuldum. Mey
dandaki hoparlörler kaynaşan hal
kın üstünde törenin son haberini 
veriyor: 
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IQn 
Beyanname 

Atatürk için döktüğümüz göz ya~ 
Jarı dinmedi: Muhterem Reisicüm
hurun milletine hitabctı nep-ettiği o 
harikulade beyanname, kadirşinas 
ve faziletkar halefin selefini en sa
h&h tarifiyle ıiznh ebnesiyle, herkesi 
bir kere daha ağlattı. Fakat bu sefer 
gözlerimiz kederden değil, sevinç
ten yaşardı. 

''Türk milletinin aziz Atatürk·e 
gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin 
Atatürk gibi bir evlat yetiştirebilir 
bir kaynak olduğunu bütün dünyaya 
göstermiştir,, diyen reisicümhurwnu
zun fikı·ine tamamiyle iştirak ederek 
İnönü gibi bir evlat yetiştiren o mil
lete mensup olmakla da elbette ifti
har ederiz. 

Büyük adamlardır ki büyük a
damları anlarlar: Kim O'nu bize 
Jnönü·nden iyi anlatabildi? 

.,Devletimizin banisi ve ınilletimi
zin fedakar, sadık hadimi, 

"lnsanlrk i·.lcalinin aşık ve müm
taz sim~ı, 

"E§sİz kahraman Atatürk!,, 

Rei~icüınhurumuz, bu beyanna
mesiyle, tÜI'k milletine ve yasnnızı 

paylaşan büyük milletlere te§ekkür 
etmektedir. En güzel kelimelerle 
ifade edilen bu te;ekkür tül'k mil1e
tinin kendi kendisine itimadını art
tıracağı kadar dost milletlerin mil -
(etimize karşı beslemekte oldukları 

muhabbet ve hürmet hislerini de tak
viye edecektir. Biz kendi &&adetimiz 
gibi diğer milletlerin de saadetini te
menni eden bir milletiz. Bunun dün
yaca anlaşılmış olması hakikaten 
''insanlığın atisi için ümit ver~ci bir 
müjdedir,, 

Reisicümhurumuz, ''v"tan sana 
minnettardır,, &Özleriyle hitap ettiği 
büyiik selefine ''bütün hayatında bi
ze ruhundaki ateşten canlılık ver
din. Emin ol, aziz hatıran sönmez 
me~ale olarak ruhlarımızı dalına a
te:sli ve uyanık tutacaktır.,, demekle 
bize bundan böyle takip edeceğimiz 
yolu gösteriyor: lnönü'nün yÜksek i
dareai alhn•ı:la O'nun nurlu yolunun 
yolcuları olacağız. Fakat, bu ulvi 
sö2lere ~u mi.nayı da izafe edemez 
miyiz? 

Vazife devanı ediyor; İ§ ba§ma! 

inkılapçı türk cümhuriyetin.in na
mütenahi vazifeleri vardır. Milletler 
cirn.iasmda edinmiı olduğumuz mev
kie her vakit layık olmak için kalkm
mamıza bütün ~evkimizle devam e
deceğiz. Prensiplerimiz, ve bu pren
siplere göre çizıni~ olduğumuz iç ve 
dıt politikalarımız bellidir. Onlardan 
ayrılmaıdan daha kuvetli, daha me
sut olmıya çalı~cağız: En mamur 
Türkiye, en bahtiyar millet l 

Seni görürüm diye hep dökülmüş yoHara; 
Fakat yüzler ne için bugün, böyle :sapsarı, 
Neden böyle her taraf sessiz, neden kapkara~ 

1 cenaze törenine gelen yabancılar ve 
umumi manzara .. 

- Bizdeler, dedi. Sözlerine rad
yonun sesi de karışıyordu. İki aile 
malül büyük annenin baş ucunda 
toplanmışlardı. llem ağlıyorlar, 
hem dinliyorlardı. Bir sandalyaya 
sessiz çöktüm. Kahvemi yudum yu
dum içerken spiker B. İbrahim Ala
attin'in şiirini okuyordu. 

"- Türk milletinin koruyucusu, 
Ebedi Atatürk'ün tabutu şu anda 
generallerin ve mebusların elJeriy
le mermer kaide üzerine yerleıtiril
di. Uyu, Atatürk, müsterih uyu. 
Türk milleti senin sevgine layık 
olmak için bugüne kadar olduğu gi
bi gene senin izinde yürüyecek ve 
çalışacaktır.,, 

Şef'imiz bütün hayat ve faaliyetiy
le hepimize önıektir. O'nun arkasm
dan, O'na inanarak, O'nun dedikle
rini yaparak gayelerimize vasıl ola
cağız. Sen gelince boşluklar çınlıyordu sevinçten, 

Eller gibi kalpler de çırpmıyordu içten, 
Sana kavuştuk gene; fakat nedir bu ağıt, 
Daha coşkun, gözümüz Sakarya'dan, ıv1eriç'ten. 

Neden bu son gelişin, türkün, ey eşsiz uğlu, 
Bir ayrılık gününü andırıyor, yaıı doiu? 
Neden bu son geçişin coşturuyor hıçkırık, 
Neden bugün sokaklar bir başka uğultulu~ 

Yerli, yabancı, kadın, erkek, genç ve ihtiyar 
B k bir dünya ayakta .. Hep senı beklıyorlar. 

N~ .' göstermiyorsun hır kerecik yüzünü, 
ıçın . . b" d h . . k .. 

Yakından sesını ır a a ışıtsc ne var, 

Göklerde gürler gibi ~itrek, ~ğuk bir tasa .. 

O l d mi karıstı bı:.!den yukselen yasa? nar a ~ . 
Bu haykırışlar nedir, topların mı sesı bu,_ . 
yerin bağrından kopan hıçkırıklar mı yoksa? 

Ebedi bir ayrılık, evet, bu son .. geli~iı~, 
'f l an ruhunla ııoklere yukselışın .. 
anrı aş - . A 
Awı ey tu .. rklük, ağla, bıraktı senı tan, 

o a, k c·· .. 
A~la ,ey türklük, ağla, battı artı , un~ ın. 

I layır hayır, O seni bırakmadı bir zaman, 

T. kollarının arasındadır Atan. 
L(ıtrey~n o Güneş batmadı, batınıyacak, 
r ayır navır , 
O G . -t.ı 'cinde damarlarında yanan. une§ ır ~ 1 

.. k · az buna oönlüm 
S ··1 d' Atatur ınanın "' , en o ıne ın, ' b. "}" 
Baştan başa bir soya yanaşaml az ır o um. 
insanlığın barışın başma kıyı.~ml abz'. 

1 
.. 

dı ~ T ann böy e ır zu um. Yapmaz o inan gını 

Sen ölmedin, Atatürk , seninle yaşıyoru~, 
On yedi milyon senin ru?,unu .t:.ş~A~uzde 
Yer yl.izünün saygıyla yoneldıgı a en 

. l A b k kucaklaşıyoruz. Gene senın e, tam, a • 
Naim Onat 

Gözlerinin yaşlarını silmeden ku
laklarını Ankara radyosuna vereni
ki ihtiyarı bu halde bırakarak ora
dan cıyrıldım. 

G ene Yenişehir'deyim. Mimar 

Kemal ilk mektebi yanında 
Yüksek cadde üzerinde bir apartr
ınandayım. Atatürk'e çok bağlı, ih
tiyar bir mebusla berabenm. Yasın 
verdiği coşkunlukla bitkin bir hale 
,;elen sayın mebus, evden çıkmamış. 
Radyosunun başında spikeri can 
kulağıyle dinliyor: 

"- Şimdi Ulus meydanından is
tasyona doğru inen geni§ asfalt cad

de üzerinde törene iştirak edecek 

kıtalar yürüyüşe geçtiler. Büyük 

Şef'in çok yakından tanıdığı ve sev

diği ordusu O'na son hürmet vazi

fesini yapmıya hazırlanıyor.., 
Buradaki teessür havası beni de 

sardı. Hep beraber ağladık. 

O zenli sokakta Atatürk'Un 

ordusuna yeni bir er doğu
ı an bir türk anasının karyolası et
rafında üç beş kişi var. Holdeki 
radyo hafif bir sesle töreni nakledi
yor: 
"- Atatürk'ün silah arkadası or

general Fahrettin Altay ve tciliutu 
top arabasına koyacak diğer gene
raller hazırlanıyorlar. Hepsinin göz
leri yaşlıydı.,, 

Bu sırada yüzüne pembe bir krep 
örtülmüş yavru ağlıyor. Odadakiler 
de yavrulariyle beraber hıçkırıyor
lar. 

1 smetpaşa caddesinde bir ev

den kucakta büyük bir rad
yo çıkarıldı. Otomobilde heyecan
la bekliyen iki kişi var. Radyo oto
mobile kondu. Yenişehir'den Cebe
ci'ye giden caddeye doğru dönmek 

Bundan sonra yabancı heyetler a
zalarını birer birer takdim eden B. 
Said'in sözlerini yarıda bıraktım. 

lran gazetelerinin yazdıkları 
. 

~ 

Atatürk, beşeriyetin de 
en büyük evl6dıdır 

Tahran, 21 a. a. - Bugün, Ankara'
da yapılmakta olan millı cenaz.c mera
simi münasebetiyle gazeteler, sayfa -
!arını bu kederli hadiseye t4hsis et -
mekte ve her biri Atatürk'ün göster
miş olduğu dahiyane, faal ve münev
ver ruh ve zihniyetini heyecanlı ta • 
birlerle sena eylemektedir. 
"İran" gazetesi, baş makalesinde di

yor ki: 
Kahraman ve asil tlirk milletinin 

uğramış olduğu derin matem, bugün 
en yüksek haddini bulmuştur. Zira 
türk milleti, bugün en şerefli ve en li
yakatli evladını ebedi ikametgahına 
götürmek mecburiyetinde bulunmak -
tadır. Güzel Ankara şehri, bugün ıstı
rap verici eninler beldesi haline gel -
miştir. Bütün türk milleti, mütemadi
yen en hararetli temennilerinin mev
zuu, en kuvetli ilhamlarının menbar 
olmuş olan Şefinden ayrılmağa bir 
türlü karar veremediğinden en acı 
mihnetler içinde bulunuyor, Atatürk, 
yalnız kahraman milletinin büyük bir 
şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı za -
manda beşeriyetin de en büyük evHi
dı olmuştur. 

Atatürk'ün cenaze merasimine işti
rak eden v.e milyonlarca insanı temsil 
eden heyetlerin vazifesi, tamiri kabil 
olmıyan bu ziyadan dolayı bütün dün
yanın elem ve kederine terceman ol -

maktadır. 

Bu gazete, netice olarak diyor ki: 
_ A~türk'ün milletine yapını§ oldu
gu hızmetler çok büyüktür. Ve bir 
milletin tarihinde mislı mesbuk değil
dir. Bu sebepten dolayı türlç, velini -
metine ebedi bir minnettarlıkla med
yundur. 

Tahran gazetesi, ufulüne teessüf o
lunan büyük ölünün, büyük hizmetle
rine ve türk milletinin büyük Şefi için 
tutm~kta olduğu mateme tahsis etmiş 
oldugu baş yazısında şöyle diyor: 

Bu gibi dehalar, ancak zahiren ölür
ler. Çünkü hakikat halde milletlerinin 
tel~kkilerinde derin ve silinmez izler 
bırak~~ es~rleriyle daima berhayattır
l:ır. Boylc ı~ıs~nlar, bir nesil için doğ
madık!arı gıbı muayyen bir devre için 
de dogmazlar. Bu gibi insanlar mil -
le~lerinin. bu nimetler kaynağından 
mutcmadıyen müstefid olmalarına im
kan bahşetmek suretiyle asırlarca mil
letlerinin tarihlerine hakim olacak o -
lan insanlardır. 
Kuşiş gazetesi, Sa Majeste Şehin

şah ile Türkiye'nin yeni Reisicum -
huı-u Son Ekselans İsmet İnönü ara -
sında teati edilmiş olan telgrafları 
neşretmekte ve türk milletini ebedi 
Atatürk'e bu kadar layik bir halef in
tihap etmiş olma&ından dolayı tebrik 
eylemektediz. 

Vazife devam ediyor; iş batı
na - N. Baydar 

İtalya altın ve 
plôtin 

istihsal ediyor 
Roma. 21 a.a. - Yüksek otar§i ko

misyonunun son toplantısında italyan 
şarki Afrikasıncla faaliyette bulunan 
üç maden şirketinin mümessilleri bil • 
hassa altın ve plfı tin arama ve istihsa
li yolunda elde edilen ilk neticeler hak
kında şayanı dikkat malfımat vermiş -
lerdir. 

Bu şirketler 70 mühendis ve eks • 
per ve bir kac bin yerli amele ile Uol
lega ve Beni Scinngul mıntakalarında 
faaliyette bulunmaktadırlar. 

Bu şirketlerden biri bu sene Juodo 
madenlerinde 120 kilogram plfitin is -
tihsal etmiştir .. Yakında işliyecek olan 

mihaniki tesisat sayesinde 1939 sene

sinde 200 kilogram platin elde edilebi

lecegini ümit etmektedir. Bu ~irketin 
şim<.liye kadar vasıl oldugu neticeler • 

le tatbik ettiği program Roma maden 

sergisinde kşhir edilmektedir. 

İkinci şirketin Uollega mıntakasın
da kumlardan ve kayalardan altın çı -
karmak yolundaki mesaisi ıs.ooo ki -
logram altın eldı.: edilebileceği netice
sini vermiştir. 

Beni Sciangul mıntakasındaki al • 
tın madenlerini işletmiye başlamıs o -
lan üçüncü şirket ise, 600 kilogram al
tın istihsal cdebilecegini ümit etmek -
tedir. 
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Yurt'ta Atatürk • • 
ıçın törenler 

• 
Samsun'da 

Halk göz yaşları arasında 
Onun 19 mayıs'ta kaldığı 

parti binasını ziyaret etti 
Samsun, 22 a.a. - 12 gündür göz ı yolda daima yürüyeceklerine bir ağız -

yaşları dinmiyen samsunlular, Ulu A- dan andiçtiler. Teessürlerinden, heye -
ta ' nın ebedi hatrrasını taziz için dün canlarından düşüp baydanlar var. Sa -
havanı n yağmurlu olmasına rağ- at 16 da şehrin saat kulesinden ve 'di
men !iOk erkenden bir akın halinde ğer mahallerinden verilen işaretlerle 
cümhuriyet meydanına ve Atatürk'ün herkes ve tekmil Samsun Büyük Ata -
heykelinin etrafına toplanmıya başla- mızın manevi huzurlarında üç dakika 
dılar. Şehrin her tarafında genç, ihti • süren ve yalnız zaptedilrniyen hıçkı
yar, kadın, erkek herkesin matem ve rıkları aksettiren dertn bir ihtiram ve 
elem tezahürleri çok ulvi bir manzara sükfıt vakfesinin vecdi içinde kaldı. 
arzediyordu. üç dakikanın hitamında üç kız, üç er-

Saat 11 de halkevinde Büyük Şef- kek altı genç tarafından Atatürk hey
imizi anma töreni yapıldr. Ata'mrzın keli etrafındaki altı meşale birden ya -
hayatı 2r 1 cıtılrrken salo=ıda teessürün- kıldı ve başta vali, komutan, subaylar, 
den bayıı ci. nlar oldu. Saat 14 e kadar gençlik ve bütün samsunlular ihtiram 
resmi, mili!, hususi bütün teşekkülle . geçidi yaptılar.. Büyük kahramana 
rin ve kadın erkek bir çok vatandaşla- sonsuz saygı ve tazim nişanesi olarak 
rın, derin tazimlerle yüzlerce çelenk _ bugün resmi, milli hususi, bütün mü . 
!er koydukları heykelin önü:ıde ve et- esseseler ve herkesin isteği ile çarşı 
rafındaki meydanlrklarda ve caddeler- pazar, iş yerleri tamamen kapalı kal -
de mevki alan on binlerce halkın sızılı mıştır · 
Y_iirekler_i, tek kalp halinde aynı tees - Heykelin ve Atatürk'ün 19 mayıs
sur ve his:erle çarparak askeri bando - ta kaldıkları şimdiki parti binasının et
nun çaldıgı İstiklal marşını, matem rafı bir sel halinde akan halk kütlele -
havasını ve müteakiben parti, beledi - riyle dolup boşalıyor. Bütün samsun
ye, halkevi mümessillerinin ve aynca lular yüreklerinin içinden ya.ralıyan ıs 
halktan bir gencin ağlatan, coşturan tırabını birleşmiş bir kalp halinde du
heyecanh hitabelerini, Atatürk'ün ve· yuyor. Ulu Atalarının türk milletine e
cizelerini, gençliğe yüksek hitaplarını manet ettiği büyük eserlere ve mu -
sıcak göz yaşları dökerek dinlediler. kaddes cümhuriyete bütün mevcudi -
Herkes büiün kalbiyle, istikıaJimizi, yetleriyle bağlı kalrnıya ve Atatürk'· 
cümhuriyetimizi canlariyle kanlariyle ün en yakın arkadaşı İsmet İnönü'nün 
nıüdafaa ve muhafaza edeceklerine ve emirlerinde ve daima onun yolunda ve 
aziz Ata'mızın milletine açtığı nurlu izinde vürümiye andiçiyorlar. 

11111111111 1111 111111111 

Edirne'de 

Çok hazin, içli bir tören 
yapıldı ve andiçildi 

Edirne, 22 a.a. - 15 yıl önceye 
kadar yakm tarihimizde en çok acı, en 
çok sefalet gören bir şehrimiz de E -
dirne'dir. Fakat her avuç toprağı asil 
tü~k kanJariyl• yuğrulmuş ve biribiri.
ni kovalıyan zulüm ve işgal yıllarının 
açlık, sefalet, katliam ve en kötüsü bir 
tüıık için ölümden de ağır olan esaret 
gibi acısı ve ıstırabı kalem ile ifade e
dilemiyecek kadar ağır felaketler ya • 
§amış bu içli vatan köşesinin bugünkü 
kadar derin bir acı ile sarsıldığı görül
memiştir. Günlerden beri yıldırımla 
vurulmuş gibi mustarip ve şaşkın do -
laşan Edirne halkının matemine bu -
gün Ata'mızı son defa görmemekten 
mütevellit unutulmaz acısı da katılı -
yor. Selimiye'nin muhteşem kubbesi 
etrafında kesif sis tabakalarını arkası. 
na alarak uzayan ince ve narin mina ... 
rı:~er sütuıl)aşıruş bir feryat halinde 
goklere yukscliyordu. Her evde, her 
adım başında hıçkrrık. 

Büyük meydanlarda kurulan hopar
lörler Ata'mızın cenaze törenine ait a-

cıklı tafsilatı verirken spikerin sesi 
çok defa dinliyenlerin hıçkırıklarından 
kayboluyor ve bu srrada öğretmen 
Osman Peremeci halkevinde binlerce 
yurttaşın huzurunda nutkunu veriyor
du. 

Öğleden sonda yurdun her tarafın
da olduğu gibi burada da ebedi Şefi -
mizin anıtı önünde toplanıldı. Saat 
tam 14 de !stiklfil marşını müteakip 
kürsüye çıkan vali Niyazi Berge'nin 
nutku biraz durmuş olan göz yaşları -
na tekrar yol verdi. Herkesin hıçkrrık
lar arasında "Atatürk, Sen ölmeli miy
din" feryatları yükseliyor ve mızrka · 
nın çaldığı matem havası arasında Ki
tapçı Hilmi, öğretmen İhsan ve Ziya 
Somer'in gür ses.1eri Edirne'nin büyük 
acısına terceman oluyordu. 

Tören saat tam 16 da üç dakikalrk 
bir sükfittan sonra gençliğin andı ve 

kalplerimize gömülen a.Z!İz kurtarıcı .. 
mızın anıtı önünde yapılan bir geçit 

ve ihtiram resmiyle sona erdi. 
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Trabzon' da 
Ebedi Şefin büstüne 

30 çelenk kondu 
Trabzon, 22 a.a. - İnsan selleri 

caddelere sığmıyordu. Kadın erkek, 
yediden yetmişine kadar on binlerce 
halk, kışla meydanında, Atatürk büs . 
tü önünde toplandı. Vali Refik Koral
tan'ın ağlıyan ve ağlatan hitabesi din -
lendi. Günlerden beri büyük bir ma • 
tem içbde yaşıyan Trabzon ebedi Şe
fin manevi huzurunda ağladı. Bütün 
halk ebedl Şef'in açtığı yolda sonuna 
kadar yürüyeceğine hep bir ağızdan 
andicti. Atatürk büstüne 30 dan fazla 
çele~k kondu. Merasime derin bir sü • 
kUt ic,inde son verildi. 

Bodrum'da 

Atatürk heykeline 

çelenkler kondu 
Uşak, 22 a.a. - Dün Uşak halkı, 

ebedl Şefinin heykelleri etrafında top· 
!anarak göz yaşlariyle sulanmış bir -
çok çelenkleri O'nun ayaklarına serdi. 
O'nun eserleri ve hatıraları yadedile -
rek devlet ve millet idaresinde saadet 
ve muvaffakiyetimizin şartı olarak 
tesbit ettiği parti umdelerinin sembo
l~ olan ~ meşale yakılarak o meşale -
nın ebedıycn muha.fızlığını yapacağına 
ve onun gösterdiği kurtuluş ve yükse
li~ r,ollan;:da dur_madan ve şaşmadan 
y~ru~ecegıne .~atrpleriyle birlikte hep 
bır agızdan, gaz yaşları içinde andiçti. 
6 meşale O'nun ruhunu tazizen bu ge
ce sabaha kadar ya.nacaktır. 

I 
Yozgat ta 

f 

) 

Tekirdağ'ında 

Onun başarıları 

saygı ile anıldı 
Tekirdağ, 22 a.a. - Atatürk'ün e

bediyete intikali dolayısiyle çok hazin 
bir tören yapıldı.. Halkevinde ve etim -
huriyet alanındaki törenlere binlerce 
vatandaşımız i*tirak etti. Verilen özlü 
nutuklarla Atatürk'ün hayatı, inkılap
ları ve yüksek varlığı belirtildi. Saat 
16 da üç dakika sükutu müteakip Ata
türk anıtı önündeki meşaleler yakıl -
mış, mukaddes ölünün huzurunda ihti
ram geçidi yapılarak tören bitmiştir. 

Bafra' da 
Tören çok ulvive 

muhte~em -0ldu 
Bafra, 22 a.a, - Büyük kurtarıcı -

rruz Ulu Ata'mrzın hatırasını taziz için 

bugün cümhuriyet alanında yapılan 

tören çok heyecanlı olmuş, hatiplerin 

söylevleri göz yaşları arasında dinlen
miştir. Halkın rejime ve ebedi Şere 

bağhlığrru tebarüz ettiren ve her fır -

satta tekrarlanan and çok muhteşem 

ve ulvi idi. 

Urla' da 
Gençlik Atatürk 

heykelinde andiçti 
Urfa, 22 (Hususi) - Binlerce hal

kın iştirakiyle yapılan tören çok hazin 

oldu. !stıikliil marşiyle başlıyan tören

de ebedi Ş.,f'in hayatı ve yarattığı e • 
serler hakk1nda söylevler verildi. Ata
nın gençliğe hitabesi okundu. B undan 
sonra üç dakika sükut edildi. Öğleden 

sonra Atatürk heykeli etrafında t opla

nıldı. Bütün halk, tek bir vücut ha • 

!inde aynı yası taşıyarak bekliyordu. 

Valinin söylevini diğer nutuklar takip 

etti. Bundan .sonra gençlik O'nun ese

rine canla bağlı olduğunu andiçerek 
biiıtün dünyaya haY'kırdı, 

S.Karahisar' da 
Ş. K. Hisar, 22 a.a. - Büyük dahi

miz Atatürk'ün dünyaya gözü.nü ka -
padığı günden berıi matem tutan ve en 
küçüğünden en yaşlısına kadar göz 
yaşlarını biribirine katan ilçemiz hal -
kı, saat 9.30 dan itibaren akın akın 

cümhuriyet meydanına gelmiş ve hal
kevinin cümhuriyet meydanına konul
muş olan radyosu ile Ankara'daki ce -
naz.e mer.asiminıi hüzünle ve göz yaş -
lariyle takip etmiştir. Saat 14 de baş -
lıyan merasim esnasında da halk bü • 
yük Ata'larına olan bağhlığın verdiği 
acılarla inlemiştir. 

Bodrum, 22 a.a. - Aziz Atatürk'
ün cenaze töreni halkın dinmek bi1 -
miyen sıcak ve içten gelen göz ya§la -
riyle yaprldı. Törende kazanın bütün 
kadın ve erkek, genç ve ihtiyar halkı 
ve okullar hıc;kırıklarla ağlarken bü
yük ölünün emanet b(raktığı izde yü -
rüyeceklerine andiçtiler. Ve matem i
çinde sükunla dağıldılar. 

Yozgat, 21 a.a. Binlerce halk 

Atatürk'ün büstüne parti, orta o · 
kul ve gençler birliği tarafından birer 
çelenk konuldu. Bu büyük zıyaın gö -
nüllerde brraktığı büyük acıyı dindir
menin ancak büyük dahinin çb~diği 
program ve gençliğe e.manet ettiği fe
yizli yollardan yürümekle kabil e>ldu
ğuna kanaat eden halk, durmayrp a . 
kan göz yaşJariyle saat 16 da cümhuri
yet alanından ayrılmıya başlamıştı r. 

Cumhuriyet meydanında, hoparlörün 
önünde Ankara'daki cenaze törenini 
takip ediyor, bütün dükkanlar kapalı
dır. Çehrelerde hudu tısuz bir teessür 
okunmaktadır. Halk büyük Ata'sının 
ruhuna asil bir saygı göstermektedir, 

Atatürk' ün 
hatıraları 

yaşatıldı 
Afyon, 22 a.a. - Zafer abidesi Ö

nünde yapılan tören çok hazin oldtJ. 
Umumi program tatbik edildi. Halkc
vinde öğleden eve! yapılan toplanma • 
da Atatürk, göz yaşları içinde anıldı. 
Bir çok gençler şiirler e>kudu. Atatür· 
k'ün Afyon'a gelişlerine ve kurtuluŞ 
savaşına ait hatıralar yiidedildi. 

Felhiye'de 
Fethiye, 22 a.a. - Bütün türklüğU 

sonsuz bir ıstırap içinde bırakan Ata'" 
türk'ün ebediyete intikali merasimi 
çok hazin bir tarzda ve göz yaşları a .. 
rasında yapıldı. Sabahleyin ve öğle-
den sonra hatipler Atatürk'ün hayat 
ve eserlerini tebarüz ettirdiler. Öğle .. 
den sonra saat 16 da top atıldı ve üç 
dakika ihtiram sükfıtu yapıldı ve Ata
türk'ün büstü etrafındaki meşalelert 

ateş verildi. Atatürk'ün büstüne her 
taraftan musanna çelenkler kondu. Bil 
tün kasaba yas içindedir. 

Eskişehir' de 

Eski~ ıe hir, 21 a. a. - Aziz ve ebedi 
Şef'in bugün ebedi menziline tevdi 
edileceğini bilen Eskişehir, derin bit 
matem içindedir. Bütün müesseseler, 
dükkanlar, gazino ve kahveler ka -

panmış ve binlerce halk meydanlara 

toplanmış, Ankara radyosu ile kalp .. 
lerini dolduran acılarla cenaze mera .. 
simini takip etmiştir. Saat 14 de cuın .. 

huriyet meydanında 30 bin eskişehirli 

toplanmış ve burada ebedi Şef'e soo 

tazim vazifesi ifa olunmuştur. Mera .. 

-ş· ile başl;~~ış ~e bu;dan ;~r';viii 
ı . 

Yahya Sezai Uzay, çok heyecanlı btr 

hitabe söylemiştir. 
Sezai Uzay aziz Ata'nın manevi var

lığı huzurunda ülkü ve inkılap i~in 
and içmiş ve bu anda 30 bin kişi ağlı• 
yarak, inanarak iştirak eylemiştir. va.
liden sonra diğer hatipler hınçkırık -
}arla hitabelerini söylemişler, sözle · 

rini Ulu Ata'nın açtığı yolda durma .. 
dan ve şaşmadan yürüyeceklerine ait 

yeminlerle bitirmişlerdir. Bu sırada 
binlerce dudaktan, "Ata'mızın yolun -
dayız" sesleri yükseliyor. herkes.hün

gür hüngür ağlıyordu. 

Birkaç gün evel A tatürk'ün heykelinde andiçen Edirne 
gençliğinin töreninden iki görünüş 

Nihayet merasime Ata'nın aziz var
lığını temsil eden ahide önünde bir ta .. 

vaf yapılarak nihayet verilmiştir. 
Şimdi Eskişehir derin bir mateme 

bürünmüş, mukaddes Şef'in hatırala -
rını yade~ektedir. 

İzmir' de 

Gençlik yas içinde Onun 

heykeli dibinde andiçti 
İzmir, 22 a.a. - Büyük Şef'in An

kara'da yapılan cenaze törenini tebci -
len dün saat 14 de şehrimizde de 

büıyük bir tören yapılmıştır. Merasi • 

me ilbay Fazlı Güleç, müstahkem 
mevki komutanı General Rasim Aktuğ 
ile şehrimizdeki mebuslar, konsoloslar, 
askeri mensupları , bilftmum memur ~ 

lar, bütün mektepliler, sporcular, par
ti teşekkülleri ve onlarla birlikte par
tinin tabii azası olan semtler halkı, ce
miyetler ve müesseseler mensupları iş
tıir.ik etmişlerdir. Merasim cümhuri -
yet alanında Atatürk anıtı önünde ya
pılmıştır. Bu törene yetişmek istiyen 
bütün bir memleket halkı se>kaklara 
dökülmüştü. Törene başlanacağı sıra • 
!arda Kordonboyu bir insan seli halini 
almıştı. Bugüne kadar yapılan tören • 
!erde gülen, neşe ve şetaret saçan halk 
bir babanın evliidları gibi Ata'larınr 

kaybetmekten mütevellit müşterek bir 
acı ve hüznün akıttığı göz yaşları i -
çinde sendeliyordu. Hıçkınk sesleri bu 
büyük yasın temposu olmuştu. 

İzmirliler 16 yıl eve! Atatürk için 
gene böyle sokaklara dökülmüş Kor
don be>ylarında bir sel gibi a!kmışlardı. 
O vakit , akrtt •klan göz yaşları h alô.s • 
karlarına minnet ve şükran borçların ı 

sunmak için duydukları kıvancın bir 

makesi idi. Bugünkü de ebediyen, kay
bettikleri büyük kurtarıcıları Atatürk 

için 12 günden beri dinmiyerek dök -
tükleri yaşların tuğyan eden bir sey -
labıdır. Tam saat 14 de askeri bando -
nun çaldığı istiklal marşını müteakip 
Bethoven ve Şopen'in maıtem havaları 
çalmmış ve bu sırada Atatürk anıtına 
yüzlerce çelenk konulmuştur. Bundan 
sonra parti başkanı ilbay Fazlı Güleç 
tarafından verilen bir söylevle törene 
başlanmıştır. Part• adına, belediye a -
dına, gençlik adına, halkevi adına ve -
rilen söylevler bir huşu içinde dinlen
miştir. Öğretmen Bayan Kevser tara · 
fından verilen son söylevde inkılap e
saslarınıın ve Kemalizm rejiminin mu
hafazası için Büyük Şef'in yüksek ru
hu önünde hız a.tmış, gözyaşları ara -
sında yüz binden fazla ağzın bir anda 
çrkardıkları top gürültüsüne benziyen 
seslerle and içilmiştir. Saat 16 da atı -
lan bir topla üç dakika sükut ve ihti -
ram vazifesine girıilmiş ve ikinci bir 
topla vakfe sonu tebliğ edilmiştir. 

V akfelerden sonra heykelin etrafında -
ki altı oklu me~aleler yakrlmış ve sün
gülü erlere teslim olunmasını mütea -
kip ihtiram geçidi b~lamıştır. Vali, 

Sivas'ta 
Çok hazin bir 
tören yapıldı 

Sivas, 22 (Hususi) - Dün Cümhu
riyet alanını dolduran sivaslılar Ata -

sına olan sarsılmaz bağlılıklarınr ifade 

için bir toplantı yaptı. Mdlll ve ebedi 
büyük kurtarrcının azi zruhu halkın 

ve gençliğin hıçkırık ve göz yaşlariy • 

le taziz edildi. Tarihi Sivas'ın her ta ... 

rafr kapalı çok acı bir manzara veri .. 

yordu. Bandonun çaldığı matem hava
sı yaralı gönüllere bir kat daha hüzün 
veriyordu. Genç, ihtiyar herkes göz 
yaşını zaptedemiyordu. Türk gençli • 
ğine emanet odilen ciimhuriyet içi? 
O'nun manevi huzurunda andiçildı. 
Söylevler verildi, Atatürk büstüne çe .. 
lenkler kondu etrafında altı meşale 
yanan büste sonsuz bağhhklarrnın ifa
desi olarak ihtiram yapıldı. Şehirde 
derin bir sükunet dolaşmaktadır. 

komutan, subaylar, konsoloslar, mek " 
tepliler, parti teşekkülle ri ve hal'' kül• 
leleri, memurlar heykelin önUndeCl 
geçmişler ve bu geçidi müteakip tören 
de son bulmuştur. 

Dün bilumum daireler, müesı;e " 
sı>ler ve okullar kapalı olduğu gibi 
kahveler ve lokantalar da öğleden son .. 
ra saat 17 ye kadar kapanmıştır. 
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Meşhur İngiliz gazetecisi 

.Ward Price'le mülôkat 
1 

İngiliz gazetecisinin 15 
sonra tekrar gördüğü 

sene 

Ankara 
H ariciye bahçesinde büyük ölünün tabutunun geçişini bek

lerken kendisiyle tanıttığım meşhur İngiliz gazetecisi 
Bay Ward Price'le dün akşam, Ankara Palas'ta dostça bir soh
bet yaptım. Orta Avrupa' da, bilhassa Almanya ve İtalya' da 
devlet şefleriyle yaptığı mülakatlarla, yazdığı makale ve kitap
larda dünya ölçüsünde bir şöhret yapan bu muharrire ilk önce, 
"gazeteciler, başkalariyle görüşmeyi kendilerine iş edinmiş 
kimselerdir; fakat bu, hazan, biribirleriyle konU§mıya mani 
değildir dedim. Bu küçük mukaddime, dünyanın en büyük 
hadisel~;ini mahallinde görmek itiyadında bulunan ve bir iki 
gün önce de, dünyanın son büyük hadisesini görmek üzere şeh
rimize gelen Bay Price ile yaptığımız sohbeti hazırlamış oldu: 

- Büyük bir hadisenin akşamın
dayız; diye söze başladı, Türkiye· 
ye ilk defa gelmiyorum. tık defa 
1911 senesinde lstanbul'a gelmiş, 
Lüleburgaz'da Lulgarlarla yapılan 
muharebede ve Çatalca müdafaa· 
sında bulunmuştum. O zaman, su1· 
tanların ve Babıfili'nin son günleri 
idi. Bu itibarla onların artık sonu 
yaklaşmış olan haşmet ve azametle· 
rini de görmüş oldum. O günlerde 
Türkiye hasta adam halinde idi. 

Türkler. on altıncı asırda Viyana 
surlarına kadar dayanan ve Şekspir 
zamanındanberi lngiltere'de Grand 
Turk diye sevilen, sayılan, "türk 
gibi kuvetli" diye anlatılan savaş
çı, fatih ve kahraman bir millet o· 
lan türkler, nasıl olmuş da bu ha
le düşmüşlerdi? Bunu 1911. de 1~
tanbul'a ilk gelişimde kendı kendı-
me sormuştum. ~ 

Sonunda mağJCıp çıkmalarına rag· 
men türkler, büyiık harpte gene 
kahramanca döğüştüler. Bu yıllar
da kazandıkları galibiyetler mağlfı· 
biyelterden çok fazla idi. Ben, Ça· 
nakkale'de, Gelibolu yarımadasında 
bulundum. Orada bu milletin şeca· 
atini. baba yiğitliğini gözlerimle 
gördüm. 

8 üyük harpten sonra Atatürk

le ilk tanışmam, 1918 ikinci
teşrininde 1stanbul'da Perapalas 
otelinde olmuştur. 

13 ilkteşrin 1918 de mütareke
nin imzalanacağı sıralarda ben, 
Limnos adasında bulunuyordum. 
Mütarekenin imzasından sonra Sc
lanik ordusunun kurmay başkanı 
olan İngiliz generali bir topido ile 
lstanbul'a gidiyordu. Beni de be
raberine aldı. O sıralarda henüz tor· 
piller kaldırılmamış olduğu için 
seyahat tehlikeli idi. lstanbul'da 
Pcrapalas oteline indik. 

Bir gün, bu otelin bir isviçreli 
olan müdürü bana bir türk genera
linin benimle konuşmak ve beraber· 
ce bir kahve içmek istediğini söy
ledi. Sırtında sivil bir elbise ve ba· 
şında fes bulunan bu zatın yanına 
gittim. Bu sivil zat, Mustafa Ke· 
mal paşa idi. Ben, henüz bu ismin 
şöhretini duymuş değildim. Çanak
kale'dc bizi mağlfıp eden kuman
danın o olduğunu, daha, öğrenme
miştim. 

Bu türk generali üzerimde derin 
bir intiba bıraktı. O günlerde çok 
mahzun ve muztarip görünmekle 
beraber, kudcrtli bir seciye ve ener
jiye sahip olduğu anlaşılıyordu. 

Mustafa Kemal paşa, bana o gün 
Türkiyc'nin büyük harbe bu şekil· 
de girmekle büyük bir hata işledi-
ğini söyledi. Şimdi de hasıl olan 
vaziyet, işlenmiş olan o hatanın a
kıbeti ve cezası idi. General bu gö
rüşmede türklcrlc ingilizlerin eski 
do tluklarından da bahsetti. 

Kendisiyle ilk temasım böyle ol
du. Hiç şüphe etmem, o zaman Mus
tafa Kemal, hayatının en müteess~r. 
en muztarip günlerini yaşamakta ı-

di. 

nu ikinci defa tzmir'c girişi-0 nin ikinci günü gördüm. 
1•. • Bu defa ha-

1922 senesi eylu unae. . . 
yatının en mesut günlerını yaşıyor-
du. Yunan ordusu kaçm!ş ~e m~
zaff er türkler Izmir'e gırmışlerdı. 

halkın te· 
Burada çıkan yangını. • b 

.. .. Avrupa da u 
taşını görmuştum. ıka· 
yangının türkler tarafından ç . 
rıldığ:nı ve türk askerleri~in katlı 
amlara giriştigi hakkında bır takım 

. t Fakat ben 
rıvayetler dolaşmış ır. .. 
orada idim. Ne katliam gördum; ne 
de yangının tür~ler t.arafından çı· 
karıldığı kanaatındeyım. . , . 

Mustafa Keınal paşa. lzmır ~ gı· 
rince kendisiyle bir mülakat ıste· 
d . O da ingiliz ve fransız 
ım sıra . . .. • 

zırhlıları. hala. orada ıdı. Mu laka. -
tımda muzaff cr kumandana, kcn~ı· 
S • • • ·ı·zlere ve fransızlara duş 
ının ıngı ı 

man olup olmadığını sordum. Şu 
cevabı verdi: 

- Hayır 1 Biz yunanlılarla harp 
ediyoruz. İngilizlerle fransızlar bi
zim işimize karışmadıkları takdir -
de bizden husumet görmiyeceklcr
dir. 

Bir müddet sonra geldiğim lstan
bul'dan Lozan'a gittim. Bu sırada 
konferansta bir inkıta olmuştu; ls
mct paşa geriye dönüyordu. Aynı 
trenle ben de döndüm ve gene be
raber, Ankara'ya giderken Eskişe
hir'de Gazi de trene bindi. 

O zamanki Ankara, çok iptidai 
bir kasaba idi. Taşhan denilen kö
tü bir otelde kaldım. Karşısında be· 
yaz badanalı bir lokanta vardı. Ye
mekleri de, servisi de fena olan bu 
lokantada mebuslar bile yemek yi
yorlardı. 

Gazi, o zaman Çankaya'daki kü
çük köşkünde oturuyordu. Kendi
si tarafından burada iki defa kabul 
edildim ve beraberce çay içtim. 

Mustafa Kemal Paşa, bütün ka
sabayı gören bu köşkte bana Tür
kiyc'nin atisi için zihninde hazır
ladığı tasavvurları anlattı ve şeh
rin imarı için yaptırdığı planları 
gösterdi. 
Şimdi , on beş sene sonraki geli

şimde bu modern evleri, geniş cad
deleri, stadyomları, resmi ve husu
-; daireleri görünce o zaman bana 
gösterilmiş proje ve planları hatır
lıyorum. Bu planlar, tatbik saha
sında gerçekleşmiştir. 

Bu bir harikadır ve bundan çıka
rılan netice şudur: Türkler, kendi
ne yol gösteren hakiki bir lidere 
mazhar olunca canla başla çalışacak 
bir millettir. 

Bunlar benim bir takım sathi ha
tıralarımdır. Siz memleketin içinde 
yaşıyorsunuz. Daha iyi bilirsiniz. 

Türk hükümet merkezinin 1stan
bul'dan kaldırılıp Ankara'ya geti -
rilmcsi kadar isabetli bir karar ol
mamıştır. Hiikümct merkezi bura
ya gelince lstanbul'da gösterilemi
yen hararetli mesai göstcrrlecek· 
tir. Netekim gösterilmiştir de. Ne
tekim Çin'de de hilkümet merkezi· 
nin Pekin'den Nankin'c kaldırılma
sı, aşağı yukarı, buna yakın bir fark 
göstermiştir. 

Günün birinde Ankara, Avrupa
nın en güzel merkezlerinden biri
si olacak ve buraya birçok avrupah 
ziyaretçiler gelecektir. 

Ankara, yeni bir ruhtur; yeni bir 
imandır. Bu şehre ikinci ziyareti· 
mi on beş sene sonra yapıyorum: 
on beş sene sonra bir daha gelip 
müstakbel tcrakkilerinizi, inkişaf
larmızı da görmek isterim. 

Osmanlılar zamanında da Tür -
kiye'de münevver ve mütefekkir bu
lunmamış değildir. Fakat eski re
jimlerin havası onlara inkişaf ve 
faaliyet imkanı vermemişti. Ancak 
Atatürk'ün getirdiği rejimdir ki 
Türkiye'deki kabiliyetlere açılma 

ve ilerleme imkanını bağışlamıştır. 
Bu arada kadınların nail olduk· 

ları hüriyet ve inkişaftan bahset· 
mcdcn gcçemiycccğim. Bugün, Tür
kiye'de türk kadınının memleket 
davalarında türk erkeği ile yanya
na çalıştığın ı görmek insana sevinç 
veriyor. 

Büyük Şef'iniz Atatürk'ün vefa
tı, matem verici, fakat onun yeri
ne lsmet lnönü'nün gelmesi de me
sut bir hadise olmuştur. 

Halefle selef uzun yıllar inkilap 
ve terakki yolunda beraber çalış. 
mışlardı. Atatürk'ün büyük fikir· 
terini, engin tasavvurlarını tatbi • 
kat mevkiine koymakta, buna göre 
memleketi teşkilatlandırmaka en 
büyük himmet ve muvaffakiyet gös
teren şahsiyet, İsmet İnönü olmuş-

tur. 
Cenaze töreninin bütün tafsilatı-

nı intibalarımı Anadolu Ajansının 
hazırladığı tertibat sayesinde tele
fonla kolayca Londra'ya verdim. 
Başka bir Avrupa merkezinde bu 
kadar kolay ve çabuk muhabere te
min edemezdik. Ajansa ve müdürü
ne de teşekkürlerimi bildirmek is-

terim.,. 

T anınmı§ İngiliz muharriri 
Ward Price 

~ndra'nın en fazla satılan gaze
tesıne yazı yazan ve gazetecilik 
aleminde adı büyük bir şöhret olan 
Ward Pricc, cenaze töreni akşamı 
bana bunları söyledi. Kendisine te
şekkürle ayrıldım. - N. A. 

( Başı 1. inci sayfada ) 

malist Türkiye inşa halindedir. 
Temel sağlam, maddi manevi va
sıtalar bol, malzeme mükemmel , 
fakat it büyüktür; çoktur; birkaç 
neslin ölesi cehdine ihtiyacı var
dır. 19 mayıs 1919 dan beri Tür
kiye' de asla düşmiyen en büyük 
kıymet, gene Milli birlik'tir. Za
man ve say imkanlarımızı dağıt
maksızın, boşa bırakmaksızın, a
zami tasarruf ve teksif uıuliyle 
ırnlla·nmak mecburiyetindeyiz. 

Daha mamur, daha zengin, da
ha kalabalık Türkiye: Bu sözler, 
bizim için, her millete göre her 
vakit doğru telakki edilebilecek 
bir düstur olmaktan çok müstes· 
na bir ehemmiyet arzeder. Yir
minci asrın bütün kemal tartları 
tamam oluncıya kadar, Kema
lizm milli kurtulut davasının ti 
kendisi olmaktan ve onun disip
lin ve prensiplerini istemekten 
geri kalmıyacaktır. On beş sene
'ik tecrübelerimiz ve muvaffaki
yetlerimiz, bize doğru yolları ve 
usulleri öğretmiştir. Cümhurreİ· 
simiz ilk nutkunda bizi en iyi İs· 
tikamet müvazenesi üstünde uya
nık tutuyor: ''Sükun, istikrar ve 
emniyet içinde çalışmaktan baş
ka arzusu olmıyan milletimizi a
narşiden ve cebirden uzak. bü
tün vatandaşlar için müsavi bir 
emniyet havası içinde bulundur· 
maih Cümhuriyetin en kıymetli 

nimeti bili.voruz." 
Cümhuriyetin bugün yirminci, 

ve he§ sene sonra da yirmi be
şinci yıldönümlerine hazırlana· 

rak, garp alemi insaniyetinin 
yüksek Türkiyesini vücude ge· 
tirmekten ba~ka bir şey dütünmi
yelim. Olmüş ola n Atamıza ve 
doğacak olan çocuklarımıza bor· 
cumuz bunda·n ibarettir. 

F.R.ATAY 

General Cedillo teslim 

olacağa benziyor 
Ncvyork, 22 a.a. - Tayyare kaçak -

çıhğı yapmakla suç.lu olan General 

Cedillo ile ikisi amerikalı olan 3 mua· 

vini Meksika hududunu geçtikleri 

takdirde tevkif edileceklerine dair bir 

ihbarname almışlardır. General Cedil

lo Amerika'ya geçerek Taksas'ta yer
leşen ailesine iltihak etmek ümidinde 
idi. 

R eisicümhur Cardenas, asi genera • 

lin neticede tcelim olaca~ını ümit et
mektedir. 

Ses, yazı ve 
f oloğrafla ... 

Bütün dünya hazin 
törenin tafsilôtını aldı 
Anadolu Ajansında, dünyanın her 

yerinden gelmiş gazetecilerle beraber 

Yazan: Samih TİRYAKİOGLU 
T clcfonlar mütemadiyen işli

yor ve birdenbire ne olduk
ları anlaşılmıyan acaip sözler işiti

liyor: 
- Allo ! Paris Turbigo 52-00 ! ... 
- Hallol Zürih 27100! ••• 
- Hallo 1 Bedin 1100221 ... 
dcrıken, ötekilere göre daha ince 

bir ses, mikrofona haykırıyor: 
- Allo 1 Interrichelieu 178 ! .... 

*** 
Büyük Önder'in cenaze töreninin 

yapıldığı pıı.zartcsi günü öğleden 
sonra Anadolu ajansındayım. Bura
da kendilerine tahsis edi1miş olan 
odalarda, her yerden gelmiş kadın
lı erkekli kalabalık bir gazeteci gru
pu, o glin Ankara'yı hıçkırıklarla 

sarsan acıklı hadiseyi, dünyanın dört 
tarafına yaymıya hazırlanıyor. 

Telefondaki seslere, yazı makine· 
]erinin mitralyöz sesini andıran ta
kutıları da karışıyor. Bir amerikah 
gazeteci, letonyah bir meslektaşına 
hatırında tutamadığı bır şeyi soru
yor. Öteki ona cevap verirken, ka
pıdan bir İngiliz gazeteci, fransız 

arkadaşına, Paris'ten kendisinin a
randığını bi1diriyor. 

Adeta modern bir Babil kulesi ... 
Başta fransızca, ingil izce ve alman
ca olmak üzere, Avrupa'nın bütün 
lisanlarını burada dinlemek kabil. 
İlk telaş geçip, herkes yazısını ha
zırladıktan ı:ıonıa, ortalıga biraz sü
kunet geldi ve ancak o zaman, saba
hın saat 6 :.ındanberi ayakta olan 
gazeteciler, daha öğle yemegi yeme
diklerini hatırladılar: Saat 16 buçu
ğa yakla§ıyordu. 

İçlcri.n<len bir kaçı, kaırınlarını 
doyurmıya gitti. Diğerleri de men
sup oldukları gazetenin bulundugu 
şehrin adı söylendikçe kapıya doğru 
zıplayıp, sıranın kendilerine gelme
diğini anlayınca tekrar yerlerine o
turuyorlar, müsveddelerine bir de
fa daha göz atıyorlardı. 
Çoğu, telefon t.-derken yalnız ol

mayı tercih ediyorlardı. 
Hepsinin ittifak ettikleri iki nok· 

ta vardı: Cenaze meraslıninin aza
meti ve haberlerini gazetelerine bil
dirmek için Anadolu ajansından 

görduklerı kolaylıklar ... 

*** 
Merasimin bütün dünyaya ko-

layca bildirilmesini temin için, A
nadolu ajansı hususi tertıbat almış
tı. 12 saat müddetle ajansın emrine 
tahsis edilen Avrupa'ya bağlı bütün 
telefon hatlarından, gazeteciler mas
raf gene ajansa art olmak üzere ha
berlerini veriyorlardı. 

Ayrıca telgrathane, haberlerini 
telgrafla verecekler için telsiz ve 
kabloyu seferber etmişti. Bu suret· 
le Ankara'dan çekilen bir telgraf, 
hatlar ne kadar dolu olursa olsun, 
azami iki saatte Londra'ya varıyor

du. 
Gazetecilerin gönderdıkleri ha

berlerin haricinde olarak, Anadolu 
ajansı da dünyayı bu muazzam ha
diseden haberdar etmek için hususi 
tertibat almıştı: 

Saat 17 ve 21 de bütün dünyaya 
takriben 1000 kelime yollamak üzere 
hazırLklar yapılmıştı. Ayrıca Anka
ra kısa dalga radyo istıasyoniyle sa
at 12 den bire kadar, fransızca ve in
gilizcc olarak stenografiyle zaptc· 
dilecek şekilde neşriyat yapılacaktı. 

Fakat, önceden haber verilmeden 
bu neşriyatın yaprlması şüphesiz 
beklenen faydayı temin edemezdi. 
Onun için Anadolu ajansı bir hafta 
evelintlen başlıca merkezlere telgraf 

ve. telefonla, dalga uzunluğunu, ncş • 
rıyat saatlerini ve telsiz çağırma 
işaretlerini bildirmişti. Japonya ve 
Amcrika'ya haber vermek için de 
telgraftan istifade olunacaktı. 

••• 
Anadolu ajansı, ecnebi gazeteci· 

lerin buradaki ikametleri esnasında 
yemek, yatmak ve saire gibi ihtiyaç
larını temin meselesini de üzerine 
almış bulunuyordu. Böylelikle, ço
ğu Ankam'ya ilk defa gelmiş olan 
birçok yabancı gazeteci, iılerini ya
parken bu gibi gailelerle uğraşmak 

külfetinden kurtulmuş oldular. 
Bütün bunlara, İstanbul'dan ve 

Avrupa'dan gelen sinema ve fotog· 
raf muhabirlerini de ilave edersek, 
c~naze merasiıninin ses, yazı ve re
sımle ?er tarafa bildirilmesi için 
sarfedılen emekler hakkında bir fi
kir vermiş oluruz. 

.. Yalnız Anadoiu Ajansının üç 
gunde aldırdığı resim, 1080 i bul-

muştur. Bunların bir kısmı, tören gü. 
nü hususi olarak uçurulan bir tay
y~reden aldırılmıştır. Salı günü de 
hır tayyare, merasimin resimlerini 
İstanbul ve Avrupa'ya götürmek 
üzere Ankara'dan havalanmıştır. 

*** 
İki telefon muhaveresi arasında 

gazeteciler biribirlerine intibaları: 
nı da an1atıyorlar<lı. Londra'daki 
World's Press News'un muhabiri o
lan Madam Baron, Barselon'dan 
kalkarak tayyare ile Ankara'ya ge
len İspanyol heyetinin yaptığı bu 
uçuşu, Atatürk'ün şahsiyetine kar
şı heyecanlı ve büyük bir tazim ese
ri addediyordu. Le Temps \"e Ob. 
servcr muhabirleri, sesleri titriye
rek, sabahki teessür manzaraları 
karşısında nasıl kendilerinin de göz 
yaşlarını zaptcdemediklerini söyJü. 
yorlardı. Söz, döne dolaşa gazete -
ciliğe intikal etti. 

*** 
Völkischer Beobachter'in muhabi

ri olan B. Caucig, ricam üzerine, 
bana gazetesinin çalışma tarzı hak
kında izahat verdi: 

- Gazetemiz dört muhtelif yer
de - Bcrlin, Münib Viyana ve şima
li Almanya için gene Bcrlin'de • 
dört muhtelif edisyon yapar. Bal
kanlar ve Türkiye hakkındaki neş
riyata bilhassa Viyana nüshamızda 
rastlamak kabildir. Her nüshanın 
muharrir ve mürettip ekipi tama
men ayrıdır. 

- Siz haberlerinizi dört yere bir
den mi verirsiniz? 

- Hayır ... Berlin'c veririm. Ora
dan da Hen makineleri vasıtasiylc 
haber derhal diğer şehirlere tamim 
edilir. 

Yandaki odadan muhavere kırın
tıları bize kadar aksediyordu. Fa
ris - Soir'm muhabiri B. Langas 
bundan istifade ederek söze karış
tı: 

.. --:.Bizim gazetede, sesi beş defa 
buyultcn hususi bir cihaz vardır 
Onun için, telefon ederken faz)~ 
bağrrmıya ihtiyaç hissedilmez. 
Etrafında cereyan eden sözlere 

a_ra sıra "evet", "hayır" gibi tek kc· 
lımclerle karışan, bir taraftan da 
boyuna yazı makinesinde makalesi
ni hazırlıyan Madam Baron'a yak
laştım: 

- Kara haberi duyduğum zaman 
Balkanlar ve orta A vrupa'da dola
şıyord~m, dedi; Türkiye için hazır· 
hyacagımız hususi nüshaya matcr
ycl ?ulmak üzere buraya da gele
ccktım. Fakat bu kadar acıklı bir 
vesi.le. ile. ta Ankara'ya kadar gele
ce~ımı hıç aklıma getirmiyordum 
dogrusu ... 

*** 
Gazetecilerin zayıf tarafları, ça-

lı~tıkları gazeteyi mcthctmektir. 
Soz bu sefer de stenografiye inti
kal etti. 

Birisi dedi ki: 

- I?ün akşam gördünüz mü? Lu
kaçcv~ç Belgrad'a gönderdiği ma· 
kaleyı ne kadar çabuk dikte cdi • 
yordu? 

. :- .Evet ... herhalde Vremc'nin çok 
ıyı bır stenosu var ... Bunun üzerine 
Ri~a'_da çıkan Jaunakas Zinas gaze
tesının muhabiri, Letonyalı mcslck
da§ımız Arvcd Arenstam dedi ki: 

- Vrcme'ninkini bilmiyorum a
ma, herhalde dünyada tek olan bir 
steno varsa, o da bizimkidir. 

Herkes merakla ona döndü. B. 
Arenstam devam etti: 

- Bizim stcnomuzun hususiyeti, 
bildiği dört yabancı dilin herhangi 
biriyle kendisine dikte edilen bir 
haberi letoncaya terceme ederek 
stenografiye etmeıi, fakat buna rağ-
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X Atina - Yunanistan Devlet Şu -

rası, görülen bazı yolsuzluklar üzeri -
ne Atina baş peskoposunun tayini için 
yapılan seçimi feshe karar vermiştir. 

X Beyrut - Dün Fransa - Suriye 
muahcdcnamesine munzam mukavele -
ler hakkında neşredilen bir havadis Ü· 

zerine bir takım nümayişler ve muka
bil nümayişler olmuştur. 

X Tokyo - Japonya ile Mançukuo, 
Çin ve Mongolistan'm japon kontrolu 
altında bulunan aksamı arasındaki ik 
tısadi tedbirleri görüşmek üzere bir 
yuvarlak masa konferansı toplanacak· 
tır. 

X Amstcrdam - Belçika taralı. 
resmi bir ziyarette bulunmak üzere 
buraya gelmiştir. Kıral, istasyonda 
Kıraliçe Vilhelminc ve hükümet erki. 
nı tarafından karşılanmıştır. 

X Berhtc&gaden - B. Hitler, muh
telif ecnebi diplomatlarını kabul eıb

miştir. Kendisine itimatnamclerini tak
dim eden bu diplomatlar tunlardrr: 
Belçika büyük elçisi, Arnavutluk ve 
Mançukuo orta elçileri. 

X Paris - Bahriye nazm Campin
chi iki sarnıçlı vapurun tezgaha kon • 
ması emrini imzalamıştır. Ceman 
19500 ton ha.eminde olacak olan bu 
vapurlar Dunkerk tezgahlarında inşa 
edilecektir. 

X Nevyork - Viggins (Missourl) 
de halk 70 yaşında bir kadına taarruz 
etmekle itham edilen bir zenciyi ya ~ 
kalıyarak linç etmiştir. 

X Beyrut - Bu ana kadar Suriye 
mcbusan meclisi riyasetinde bulun
muş olan B. Fars Huri, yeniden büyük 
bir ekseriyetle intihap edilmiştir. 

X Mosko~ - Propaganda ve tah • 
rik dairesi ile matbuat dairesinin ''§İ • 
fahi ve matbu'' propaganda ve tahrik 
dairesi halinde birleştirmeyi karadq
tırmıştrr. Partiriin sekreteri B. Jdancw 
bu yeni dairenin başına getirilmiştir. 

X Belgrad - 3 den 1 7 sontcşrine 
kadar İtalyan - yugoslav iktısa.di ko .. 
mitcsinin mesaisine iştirak etmiş olaıl 
yugoslav heyeti Bclgrad'a dönmüı~ 

X Bükret - Romanya hükümeti ilo 
yeni bir İtalyan - romcn ticaret mulıa
velesi akdetmek üzere müzakereye 
başlıyacak olan italyan heyeti buray.!l 
gelmiştir. Heyete ayandan Giannini 

\riyaset etmektedir. 

men de ıüratinden hiç kaybetme
mesidir. 

Bunun üzerine, Letonyalı mee
lekdaşa sokuldum ve bu "hilkat ga
ribesi., hakkında malUmat aldım. 

Vaktiyle Lctonya resmt telgraf 
ajansında çalışmakta olan Weisman 
isimli bu genci, Jaunakas Zinu'm 
patronu bir misli fazla para vere
rek "ayartmr§.,. Şimdi de önüne ge
lene: 

- Eğer bizden ayrılırsa yahut 
- maazallah - ona bir hal olursa, ~ 
z~teyi kapamaktan başka çare yok... 
dıyormuş. 

*** 
Mevzu gene değişti. Bu sefer de 

"tiraj" dan, yani baskı adedinden 
bahsediyoruz. Bir Paris gazcteei
nin muhabiri ile bir İngiliz gaze
tesinin mümessili, Fransa ve ln
gil terc'deki rekorların kendilerine 
ait olduğunu, mütevazı görünmeğe 
çalışarak, söylediler. 

B. Arenstam gene söze kanıtı: 
- Dünyanın en büyük tirajmı bi

zim gazetenin yaptığını biliyor mu,.. 
dunuz? dedi. 

Birisi sordu: 
- Kaç bin basarsınız? ... 
- 120 bin!... 
Biraz evci milyonlardan bahso • 

lunmuştu. B. Arenstam'ın ıaka yap
trğınr zannettik. İçimizden bir ka~ 
gülümsüyordu. O, hiç istifini boz • 
madan devam etti: 

- Yalnız bir mesele var: İngil
tere ve Fransa gibi 45 er milyon nü
fusu olan iki büyük memlekette bir 
buçuk, iki milyon tiraj yapmak ga
yet tabiidir. 

Biz, iki milyon nüfuslu Leton -
ya'da 120 bin nüsha basıyoruz. Nü· 
fusa nisbet ederseniz, en fazla ti -
rajlı gazetenin bizimki olduğunu 
anlarsınız ... 

Filhakika öyle idi. 
Bir köşede Le Temps'ın muha

biri B. Houillc hiç sesini çıkarma • 
dan bütün anlatılanları dinliyordu. 
Ona döndüm: 

- Sizin gazetenizin hiç bir hu
susiyeti yok mu dedim. 

Güldü: 
- Vallahi, dedi, bizim gazete 

~s~i. fak~t iyi kurulduğu için doğru 
ışlıycn hır saattir .. 

*** 
Bir arkadaşım, tevazuun sahte

sini~ hile bir ~eziyet olduğunu söy· 
lcrdı. B. Houılle'un bu samimi tcva-
zuunu - bütün gazctecilioimc rağ • 
men • kendi hesabıma çok güzel bul
dum doğrusu ... 
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Y'cığlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
' / 

Çiller.· izale e sivilceleri lekeleri ve 
gençleştirir, 

kat'iyyen 
gençleri qüzelleştirir. 

eder. 
• 

ihtiyarları 

Malatya bez ve iplik fabrikası 

T. A. Şirketinden 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinsi Tip No. Genişlik s. Beher top m. Beher top 

Çiftçi 2 75 36 630 
Astarlık 14 85 36 677 

20 toptan aşağı siparişlere yüzde 2 
zam yapıhr. 

856 

Elbise ve 
• 

saıre ah nacak 
Bolu Ornıan OkuJu Direktörlüğünden: 

1 - Okul talebesi için aşağıda cinsi, mikdan, muhammen bedeli ve ilk 
teminatları yazılı elbise ve saire kapalı zarf usuliyle almacaktrr. 

2 - Bu işe ait ihale 2. 12. 938 cuma günü saat 14 te okul direktörlüğün
de toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

3 - İlk teminat ( 409) liradır. 
4 - Bu işe girecekler muhakkak surette ticaret odasından vesika ibraz 

etmcğc mecburdurlar. 
S - İlk teminatlar Bolu orman mesut muhasebeciliğin Ziraat Banka -

aındaki hesabına 1.12.938 akşamına kadar yatırılmış bulunacaktır. 
6 - Nlimuneleri ve şartnamesini görmek istiyenler her gün oku~ direk

törlüğüne müracaat edebilirler. 
7 - Teklif mektupları komisyon riyasetine tam saat 13 kadar verilmiş 

bulunacaktır. 
Muhammen Fi: Teminatı Tutarı 

Mikdarı Cinsi Lira kuruş Lira Lira kuruş 
--- ----

100 Takım Harici elbise 27 75 2775 
100 .. ·Dahili elbise 18 85 1885 

50 Adet Pelerin 12 75 637 50 
50 Adet Harici kasket l 40 70 

100 Adet Dahili kasket 85 409 85 
---

8751 5452 50 

HiLKAT; 
Daima kanunlar1na sadıktır 

Yaratan kuvet, her insana s.ıhhat ve saadet içinde yaşamak hak
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykırı ha
reketin cezası ölümdür. 

Yurddaşl Her zaman k d' k d" · dk ıı B"tli · en ı en ının o toru o . u n uzvıye-
tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa. 
aliyete geç. Kendinde düşkünlu''k h 1 · l'k · tah ı k k 6 I k . , a sız ı , ış sız ı , an ız ı , 
kuvvetsizlık, tembellik, korkaklık h" d' ., B ı · . . . . . mı ısse ıyorııunr un ar uzvı-
yetın ımdat ısaretıdır. Cabuk yetiş h k · i ı 

~ ~ ve ayat e sır o an 

Kan, kuvef ve iıteha ıurubu 
içmiye başla, FOSF AR SOL, tababetin esasını teşkil eden bütün 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenni 
bir surette tcşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza v.e ze.ka:ı yükseltir. 
Sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faa~~y~tı .. Y~kseltir. Ve 
bütün kudretleri uzviyette toplıyarak ömrü tabuyı but~n neşelerle 
gecirir. FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere saglık, dinclik 

~ . 8602 
ve gençlık saçar, her eczanede bulunur. 

O I > •' I ' ~ .,,, , O O O < _.. I" O O 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 8394 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 19. 11. 1938 vaziyeti 
AKTiF: 

Kasa: 
Altın: Safi kilogram 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildckı Muhabirler : 
Tiırk Lirası 

Hartçtekı Muhabırler : 

17.158,649 

Altın: Safi kilogram 9.054,624 
Altına tahvilı kabil serbest dovı.dcr 
Diğer dovızler ve Bon;Ju 
klirinJ<? bakiveleri 

Hazıne Tahvilleri : 
Deruhte cdı evrakı nakdiye karsılığı 
Kanunun 6 . 8 ıncı maddelenne tevfı
ıtan baz.ıne tarafmdan vakı tedıyat 

~enedat Cüzdanı : 
Hazine oonoları 
Ticari scnedat 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı : 
Oerulltt' edılcn evrakı nıık<liyenin 

A. - kar~ılığı esham ve tahvilat (iti
bari kıvmetlc) 

B - Serhest esham ve tahvilat 

l\vanslar : 

Hazineye kısa vadeli avans 
Altın ve Dövız. ıizerıne 
Tahvillit üzerint' 

.'-lisaedarlar: 

Muhtelif 

Güzelliğin 
Sırrı yok 

Sebebi var 

Lira 
24.135.012 ,22 
16.306.117,-

1.077.667,03 

1.358.016,18 -

12.736.053,28 
23.054,73 

7.633.772,73 

158.748.563,-

15.137.602,-

78.201.376,26 

39.493.907.38 
6. 767 .045,92 

5.331.000,-
243.402,38 

9.222.263'27 

Yekün 

1..ira 

41.518. 796,25 

1.358.016,18 

20.392.880,74 

143.610.961,-

78.201.376,26 

46.260.953,30 

14. 796.665,65 

4.500.000,-
14.618.017 ,92 

365.257.667,30 

PASİF: 
Sermaye 

ihtiyat Akçesi : 

Adi ve fevkalade 
Uususl 

fedavüldekı Banknotlar : 

Ueruhte edilen ev.~kı nakdiye 
Kanunun 6 . 8 incı maddelcrıne tevfi
kan haıine taratmdan vaki tediyat 

Deruhte edı. evrakı nakdiye bakiycsı 
Karşılıgı tamamen altın ::ılarak iliivcter 
tedavide vazedilen 
Reeskont mu!ı:ıihili ilaveten ted. vıı.ı:d. 

l"ürk Lirası Mevduatı : 

Döviz taahhüdatı: 
Altına tahvilı kıbil dovizleı 

Diğer doviıler ve alacaklı 
klirinv. bakiyeleri 

ı\1uhleht 

Lira 

Lira 15.000.000,-

2.712.234,11 
8. 712.234,11 6.000.000,-

158.748.563,-

15.137.602,-

143.610.961,-

19.000.000 .-
34.000.000,- 196.610.961,-

18.869.062,94 

3.393,65 

33.351. 967 ,25 
33.355.360,90 

92. 710.048,35 

Yekun 365.257 .667 ,30 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: Iskonto haddi % 4 Altın üzerine avans o/o 3. 
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dişleri mikroplardan, çürükler· : 
den iltihaplardan koruyarak : 
sağlamlaştıran, hem de mineleri- : 
nin bozulmasını ve sararmasını : 
mencderek daimi bir güzellikle _ 
muhafaza eden asrın en kuvetli : 
diş macunudur. -

Her sabah, öğle ve akşam 
yemeklerden sonra 8460 

RADYOLİN 

Münhal kalörifer 

memur muavinliği 
Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 

Direktörlüğünden : 
ı - Müessesede atmış (60) lira üc -

1 retli kalörifcr memur muavinliği 
münh.aldir. 

2 - İstekli olanların sıhat vekaleti 
sicil müdürlüğüne bonservis ve sıhat 
raporlariyle müracaatları lazımdır. 

3 - 1.12.938 perşembe günü imtihan 
yapılacak ve muvaffak olan alınacak-
tır. (4874) 8755 

---• = = 
~....... Çankaya Eczanesıne 1111111~ ~ Teki 10,ı!!~ı~: 6 lık 40 § 
: Taze Balık yağı geldi. Şark malt hulasasiyle çok kolay içilir. Y. Şc- : : : 
- M · • - : Her eczanede bulunur :E : bir Bakanhklar karşısı eşrutıyet caddesı. 8023 E _ 
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Maliye Vekôleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından 

28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463-2614 numaralı kanun
lar mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen 
Sivas • Erzurum demiryolunun inşasına tahsis olunan lJo 7 
gelirli Sivas - Erzurum istikrazrnın 20 senede itfası meşrut 
4.5 milyon liralık beşinci tertibinin kayıt muamelesi 
5-12-38 akşamı nihayet bulmak üzere 19--11-38 sabahından 
itibaren başlamıştır. 

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

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

Tahvillerin ihraç fiatı %95 olarak tesbit edilmi~tir, yani 
20 liralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil 
bedeli de 475 liradır. 

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

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

8693 
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Münakasa tehiri 
C. H. P. llyönkurul Bqkanlığm

dan: 
26-11-938 cumartesi günü kanuni 

tatil günü olduğundan o gün yapıla
cağı ilan edilmiş olan Atatürk Evi 
toprak hafriyatı münakasasının ilk 
çalışma günü olan 28-11-938 pazartesi 
günü saat 15 de Yenişehir'de Necati 
bey caddesinde 1Iyönkurul binasında 
yapılacağı ilan olunur. 

RKİY! uııu ... ıJE'ı.İOS M'u'ESSESATI l~TAM8U\·6AL' 
uME.~:,01L1 1 ' YCWVOl.IA (ıt'r 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 

apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 
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Erkek gururu 
Yazan: F. Zahir Törümküney 

F. Zahir Törümküney'İn, 10 birinci tep-İn &ayımızda çıkan Erkek 
gururu adlı hikayesinin ikinci ve son kısmını araya giren fasılayı 
göz önüne alarak ilk kı&mın küçük bir hülaaasile bugün koyuyoruz: 

HULASA: 

Cezmi bir baloda Meliha ad
lı güzel bir kızla tanışmış, fa
kat Meliha'nın adresini öğrene· 
mediği için sonra onu kaybet· 
miştir. Cezmi'nin eskiden ken
disine kur yaptrğı Nihal, onun 
Meli ha ile tanışmasının netice
lerinden endişe etmekte, fakat 
Cezmi ilk görüşte bütün erkek
lerin gönül kaptırdığı Meliha'y_ı 
bir tür:lü unutamamaktadır. Nı-
hayet bir gün: 

- Adam sen de demişti faz
la kıymet vermeğe değmez. 

Balo gecesinin üzerinden iki hafta 
geçtigi halde Meliha'yı bir türliı unu· 
tamamıştı. Bütün gayretlerine rag • 
men kıza daır en kiıçiık bir şey ögre -
nememişti. Nıhayet, r;uzel bır tesa • 
düf, Melıha hakkında ıı:afi gelecek ka· 
dar bir şeyler öğrenmesine sebep ol -
muştu. Kızın Şişli'de oturdu~Lınu, ba· 
basının Tokatliyan'ın tam karşısında 
bir avukat yazihanesi bulundugunu ve 
Meliha'nın her gün ogleye kadar ba -
basının yanında çalışarak staj gördü
ğiınü ve ekseriya Şışh'den 'fokatli 
yan'a yaya yürüdı.igunü haber almıştı. 
O gece, uyuyaın~~ış, ~abahleyın er . -
kenden kalkara'k ıtına ıle traı, olup gı· 
yınmışu. Saat sekıze gelme~en evden 
çıkarak Tokatliyan'la Taksun arasın
da mekik dokumağa başlamıştı. Saa~ 
dokuz busuga dogru, günlerdenbe~ı 
hasretıyle yandığı Meliha'nıo, zarıf 
endamını ta uzakıan gormuş ve hemen 
tanımıştı. Derhal hızlı, hız~ı yüriıme· 
ge başıarnıştı. Kızla, tesadufen kar -
şılaşmış gıbı yapacak v~ ona, s_abah -
tanberi yolunu bekledıgını bcllı etmı· 
yecekti. 

Tam kızla karşı, karşıya geldiklerı 
zaman telaşla şapkasını çıkarmı§: 

-Bonjür bayan, diye selamlamış -

tı 
Kız. evelii hayretle durmuş, aonra 

Cezmi'yi tanıyarak seliimını almış~ı: 
- BonJÜr efendim. Ne tarafa boy-

Je? 
Cezmi'nin, heyecandan dizleri tit • 
r~, boğaıu kurumu9tu. Dili dolaşa
rak söylemişti: 

- Şey .•• Tak1ıim'de bir işim vard: 
da ... Bugün hava ç.ok güzel... 

Meliha, ince dudaklarına yayılan 
tatlı bir tebessümle gülmüş ve: 

- Ne o? Demişti. Bir suç işlerken 
yakalanmış gibi şaşırdınız? ... 

Cezmi, ani bir kararla soyleyiver · 
mişti: 

- Müsaade ederseniz, sizi gidece 
ğiniz yere kadar teşyi edeyim. . 

Meliha, kurnaz bır gülumseme ıle 
takılmıştı: 

- Taksim'deki işinize geç kalmaz · 
eanız hay, hay. 

Ne kadar yurümüıılerdi. Bunu bil -
miyordu. Glızel kız buyük bir .ıparu
manın kapısı önünde durmu , ona e -
lini uzatmıştı: 

- Geldık. Teşekkür ederim, Benim 
için buraya kadar rahatsız oldunuz. 

Cezmi, o gün akşama kadar maksat
sız ve ne yaptığını bilmez bir halde 
caddelerde dolaşmıştı. Bütün varlığı 
Meliha'yla dolmuştu. Kendi, kendine 
şaşmıştı. Nasıl olup da bir genç kız o

nu bu hale koymuştu? 
Bugunden itibaren, Cezmi'nin gay· 

retiyle bu kabil tesadüfler sıklaşmış· 
tı . Artık aralar~ndaki dostlu~ ılerle -
mişti. Cezmi, bundan sonrakı buluii -
malan tesadüflere bırakmıyarak, kız· 
dan açıkça randevü istemege başla 
nııştı. 

Yaz gelmi§ti. Haftada bir iki ~efa 
adalara gidiyorlar, akşam geç vakıtle· 
re kadar çamlarda baş b~_şa .~olaşıyor· 
1 d Fakat Cezmi bir turlu açılıp da 
ar ı. • · t . 

Meliha'ya aşkından bahsedememış ı. 
Her buluşacakları zaman_ kıza neler 

.. . • . . kendi kendıne tekrar . 
soyhyecegını ldikleri anda 
lardı Karşı, karşıya ge · 

• . . h psini unutuven · 
söyliyeceklerının e ine kızmağd 
yordu. Yavaş, yavaş kcnd 

başlamıştı. 1 
Bir gün gene Büyükada'da çam ~r 

arasında geziy"rlardı. Hafta ortası o -
"d Cez · duğundan ortalık pek tenha 1 1

' 

mi, kasden biraz geride kalmış~~· .~am· 
!arın arasındaki dar yoldan yuruyor· 
lardı. Kızın kusursuz endamını, a -
henkli yurüyüşünü büriık bir hay;;~ · 
lıkla seyre dalmıştı. Bırden ne 01 · 
Bunu kendisi de anlıyamamıştı . lle -
men ileri fırlamış, her şeyden haber. 
siz, dudaklarının arasından gilz~l ~ır 
şarkı mırıldanarak giden Melıha. yı 
kol~ndan yakalamıştı .K1Z, hayretın· 
den dona kalmıştı. Onun, bir tek ke · 
lime söylemesine meydan bırakmadan 
birden kucaklamıştı . Dudaklarını, k~· 
zm yüzünde gezdirerek coşkun hır 
heyecan içinde söylemişti: 

- Meliha! ... Melibam ... Seni çılgın· 
ca seviyorum ... . 

Kız, çevik bir hareketle kendini 
Cezmi'nin kollarından sıyırmış ve bi· 
raz dargın, biraz memnun bir tavırla 
çıkışmıştı: 

- Aklını mı kaçırdın kuzum ? B~r 
daha seninle hiç bır yere gitmıyece • 
gim. 

Ce:lmi'nin yüzü kıp kırmızı kesil -
mişti. Bütün viıcudunu bir titreme al
mıştı. Meliha'nm, yeşile çalar koyu 
mavi gözlerinin içine derin, derin bak
mış sonra birden diz çökerek kızın, 

küçük, yumuşak elinin üzerine ka -
panmıştı. Başını kaldırmış, tekrar 
Meliha'nın yüzüne bakmıştı. O da, ar
tık heyecanına hakim olamamış, gözü
ne biriken yaşları zabtedememişti . Fı

sıldar gibi yavaş bir sesle söylemişti: 
- Ben de seni seviyorum Cezmi... 

Yemin ederim senden bal.ika kimıoenin 
olmıyacağım ..• 

Altı ay süren çılgınca bir aşktan 
sonra Meliha zengin bir tüccarla ev 
lenmişti. Cezmi, henüz çok gençti. 
Hayata yeni atılmıştı. Kazancı, Meli
ha'nın alıştığı ve gördügiı tarzda Y.a · 
şamasına kafi degildi. Son buluştuk
ları gün Meliha, ona kararından ga -
yet tabii bir lısanla bahsetmış ve: 

- Ne yapalım Cezmi, demıştı. Gli -
zel bir rüya gördük. Her rüya gi\,i 
bundan da uyanmak lazımdı. lstıkba
limi düşünmek mecburiyetinde idim. 
Senin de, seni anlıyabilecek bir kızla 
me:>ut olmanı candan dilerim. 

Cezmi, hiç beklemediği bu kararı 
sükunetle karşılamış ve hiç ses çıkar
madan ayrılmıştı. Yalnız, gençhginin, 
en temiz aşkını maddi düşunceleı le a
yaklar altına alan bu kıza karşı kal -
binde sonsuz bır nefret uyanmıştı. .. "' . 

Cezmi koltuğunda doğruldu, Bir si
gara daha yaktı. Kendi, kendine tek
rar sordu: 

- Şimdi benden ne istiyor? Bem 
ne diye çağırıyor? 

Birden aklına geldi. Meliha evlen -
dikten sonra Kadıköy'ne taşınmıştı. 

Halbuki; onu Şişli'ye babasının evine 
çağırıyordu. Kocası ne olmuştu? Bun

ları dütünürken odacı girdi: 
- Sizi umummlidür istiyor, dedi. 
Cezmi, masanın üstünden umum 

müdürle görüşülecek dosyaları alarak 
odadan çıktı. 

••• 
Otomobil süratle köşeyi döndü. De

mir parmaklıklı büyük bir bahçe ka -
pısının önünde durdu. Otuz yaşların· 
da, şık giyinmiş bir erkek ta,!csıden 
indi. Şoföre beklemesini söylcdı. Hız
lı adımlarla bahçe kapısından gırdi. 
1ki tarafı sık akaıoyalarla ortülü, göl -
geli yoldan köşke doğru ilerledi. Ken
disini karşılı yan hizmetçi kızdan sor
du: 

- Bayan evde mi? 
- Evdeler efendim. Sizi bekliyor -

lar. 
Hizmetçi kızın arkasından yürüdü. 

Geniş bir salona girdiler. 
Hizmetçi kız: 
- Bayana haber vereyim, diyerek 

çekildi. 
Cezmi, dikkatle etrafına bakınıyor

du. Salon çok zarif döşenmişti. Dı -
varlardaki tablolar, tanınmış sanat • 
karların elinden çıkmış kıymetli e -
serlerdi. Salonun her köşesinden Me -
lihanın ince zevki insanın yüzüne gu
lilyordu. 

Marukcn koltuklardan birine yer 
leştı Onilndeki kiıçuk masanın u..:e • 
rinde duran kutudan bir sigara yaktı. 
Çoktanberı işıtmedigi tatlı bir ses ku· 
laklarında çınladı: 

- Hoş geldin Cezmi. 
Ayaga kalktı. Karşı5ında olgun gü

zellıgiyle Meliha duruyordu. Resmi 
fakat, nazik bır tavırla mukabele et· 

ti: 
- Hoş bulduk. Emrinizi aldım. 

fam vaktınde geldim zannedersem? 
Genç kadın, gıilülllliiyerek oturdu. 

Cczmı'ye yer goı;terdi. Bir miıddet 
sustular. Meliha, eski çılgın aşıkım 
süzüyor ve onun şimdi böyle resmi 
bir tavır takınmasına hayret ediyor
du. Tatlı ve yavaş bir sesle söyleme • 

ge başladı: . 
_ Kocam bir sene evel öldü.· Hih • 

yorsun ki ona karşı bir sevgı duyara~ 
evlenmemiştim. İnsan ç.ok defa kalbı
nin sesinden ziyade mantığının emri
ne göre hareket e~mek zarure~inde ka-

l or. Bugün vazıyet tamamıyle de -
ıy d" ld k . . b" aişmiştir. Sen ken me o u ça ıyı ır 

" ki yaptın. Kazancın da yolunda. 
mev b" k l Bana kocamdan e~eyce ır servet a • 
dı. Hakkında tahkıkat yaptırdım. He-

.. vlenmediğini haber aldım. Sana, nuz e •w • •• • • • 

senelerle evel verdıgım sozu yerme 
. . orum Bundan sonra hayatımın 

getırıy · . w 

sonuna kadar senın olacagım. .. . . 

C mi genr. kadının bu &ozlerını ez , :s • w • b. w k 
kendisinin de hayret cttıgı ır sogu 
kanlılıkla dinledi. Altı sene evel aşkı· 
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Nöbetçi Eczaneler 

Pazar 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perııembe 
Cuma 
Cumartesi 

: Sebat ve Yeni5ehir Ecz.leri 
: lstanbul Eczanesi 
- Merkez Eczanesi 
: Ankara Eczanesi 
: Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
: Halk ve Sakarya Eczaneleri 
: Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, fevkal de bir 
hastalık vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaraları 
Yangın' ihbarı: (1521). - Telefon nıurn

caat, şehir: (1023-1024) . • Schirlerara. 
• sı: (2341-'Z.342J - Ell:'kt•ik v~ H :ıva. 
gazı Srıza memurluğu: (1846). - Me· 
ı;ajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksı 
telefon num:ıraları: Zincirlicamı cıva . 
rı: (2645-1050·11~6). • Samanpazarı cİ· 
varı: (2806-3259). • Yenişehir. Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı. 
Güven taksi: (3848) . • Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291 ). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

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

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen' e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Kcçıoren'e 
Keçıoren'dcn Ulus M . na 

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

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

Cebeci'den Aıı. fabl.ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

Sabah 
llk 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
-.-

Akııam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

Ycnişehir'den Ulus M. na 7.00 23.00 
Ulus M. dan Ycnışehir'e 7.10 23.00 

S. pazarından Akkôpru'ye 6.15 7.00 
Akkopru"den S. pazan'na 7.30 9.45 

§ U. Mcydanı'yle btasyon arasında her 
beş dakııtnda bır sefer olup tren za· 
ınanları 6cferlcr daha ıııktır. 

U. Meydanı'yle Yenısehir. Bakanlık· 
!ar, Cebecı, Samanpazarı arasında saaı 
8 den 20 ye kadar vasati her beş d:ıkı· 
kada: saat 20 den 21 e kadar her on da· 
kıkada ; ı;aat 7 den 8 eve 21 den 23 e 
kadar heı 15, 20 ve 30 dakikada bir 
muntazam seferler vardır. 

§ Akşamları Ulus Meydanı'ndan &aat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey. 
danı'na donüşlcri sinemaların dagıhş 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 
Teahhüthi ıaat ( 18) e kadard·r. 
Posta ııaat (19) a kndar latanbul cıhetı
ne mektup kabul eder . 

Tren Saatleri 

Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. lleı 
akşam 19.15 ve 19.50 
de ( l'azartesı. l'er· 
şembe, Cumaı teaı 
Toros surat.) 

Samsun hattına : Hercuıı 9.35 ( Kııysc· 
ri, Sıva&, Amaııya bu 
hat uzerındcdir.) 

Diyarbakır hattı . Hergun 9.35 
Zonguldak hattı : ıs.oo 

Gündelik: 

Hicri - 1357 
Şevval : l 

S. D. 
Gune~: b 55 

Rumi - 1354 
Soııteşrin: 10 

s. 1), 

Ak!jam: lo 45 

Hatay'da milli 
matem töreni 

Antakya, 21 a.a. - Bütün Hatay 
şehirlerinde Ebedi Şef'in cenaze tö -
reni yapılmıştır. Antakya'daki mera -
sim lise onundeki geniş sahada saat 
ikide başlıyaı-ak dörtte bitmiııtir. Bu 
acı ve hazin merasime bütün hataylı • 
Jar iştirak etmiş ve Atatürk'i.ın büstü -
ne müteaddit çelenkler konmuştu 
Büstün yanına bir türk, bir parti, bi 
Hatay bayrağı konmuştur. Merasimu 
üç zat nutuk söylemiş ve merasim A • 
tatürk'ün bü:;tü etrafında altı meşalc
nin yanmasiyle nihayet bulmuştur. 

Bütün re mi ve hususi miıes&esele:
ve çarşılar kapatılmıştır. 

Antalycı crlwk lisesinde 

Antakya, 22 a.a. - Evclki giın Ha • 
tay erkek lisesinde Atatürk'ün ölmez 
hatırasını taziz ve tebcil için meıasim 
yapılm.ştır: Lise direktbrü Zekeriya 
Gökaytaç müesssir bir hitabede bu -
lunmu~, bunu bir kısım ögretmenle -
rin nutukları takip ctmi~tir. Büyük 
yas dolayısiyle lise ayın 28 ine kadar 
tatil edilmiştir. 

nı ve erkeklik gururunu ayaklar altı
na alan kadına baktı. Bu kadın, şimdi 
ona başka bir erketen arta kalan vü -
cudiyle servetini peşkeş çekıyordu . 
Titredi. Yerinden fırladı. Sesinin çık

tığı kadar haykırdı: 
- Senden nefret ediyorum! ... Gü -

zel yüzünün altında saklanan çirkin 
ruhunu göremiyecek bir şaşkın bul 
kendine l. ... 

Sendeliyerek salondan çıktı. A~k:
nı gururuna feda etmişti. 

Teshin ve havalandırma tesisah 
D. D. Yolları Satın Alma Komis -

yonundan: 
Ankara istasyonundaki gazino bi • 

nası bırınci katında yaptırılacak tes -
hın ve havalandırma tesisatı kapalı 
zad usuliyle ck:;iltmeye konmuştur. 

l - Bu işin muhammen bedeli 4500 
liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait şartname ve 
sair evrakı devlet demiryolları· 

nın Ankara ve Sirkeci veznelerinden 
25 kuruş mukabilinde alabilirler. 

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

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

a) 2490 sayılı kanun ahkamına uy • 
gun 337,50 liralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesika 
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak eh
liyet vesıkası. 

5 - İsteklilerin ehliyet vesikası al
mak üzere bu gibi işleri başarmış ol -
duğuna dair vesaikle birlikte en az i
hale tarihinden 8 gün evel nafıa veka
letine müracaat etmeleri ve bu tarih -
ten sonraki müracaatların nazarı iti · 
hare almmıyacağ ı i13n olunur. 

(4818) 8640 

Kireç alınacak 
D. D. Yollan Satın Ahna Komis

yonundan: 
Devlet demiryolları Haydarpaşa iş

letmesi ihtiyacı için şartname5iıı.e gö
re aşağıda mikdar, muhammen bedel 
ve muvakkat teminatı yazılı kireç, on 
gün zarfında teslim edilmek şartiyle 
açık eksiltmeye konulmuştur. Eksilt
me, 7.12.938 tarihine rastlıyan çarşam· 
ha günü saat on birde işletme binası 
dahılinde 1 inci işletme komısyonunca 
yapılacaktır. 

İsteklilerin, eksiltme §artnamesindc 
yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi şerait dairesinde yukarıda 
yazılı taıih ve saatte eksiltme komis
yonuna müracaat etmeleri lazımdır. 
Şartname Haydarpaşa yol baş mü -

fetti şliginden parasız istenilir. 
Cinsi To nu Beh er tonun mu· 

lıammen bedeli 
Kireç 50 1500 kuruş 

Tutan Muvakkat teminatı 
7 5.000 kuruş 5625 kuruı1 

(8514 • 4896) 87 59 

ı . : ................................... ~ 
l ..... ~~~~~ .. ~.~ .. :~ ... '.~~~~~~.i .. _ 
Satılık çam tomrukları 

Devlet Orman lıletmesi Karabül 
Revir Amirliğinden : 

1 - Karabükte köprü başında istii 
te mevcut (1095) adet muadili (631) 
mcıtre mikap (358) det>imctre mıkap 
çam tomruğu açı:.k arttırma ile satıla
caktu. 

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

3 - Tomruklara ait &atış şartnamesi 
Ankarada orman umum müdürli.ıgün
de İstanbul, Zonguldak ve Ankara or· 
man başmühendis muavinliklerinde gö 
rülebilir. 

4 - Tomrukların mulıanunen bede
li (12) lira (35) kuruştur. 

5 """;"' isteklilerin% 7,S muvakkat pey 
akçesiyle 30. 11 938 günü saat (14) te 
Karabükteki revir merkezine müraca· 
atları. (8460/ 4843) 8687 

Satılık atlar 
Karacabey Harası Müdürlüğün· 

den: 
Angajmanh koşulara kayıtlı bir saf

kan ingiliz ile üç saf arap tayı 4 birin· 
ci kanun 938 pazar günü saat 13 de An
kara yarış alanında açık artırma sure
tiyle satılacaktır. Taliplerin pey akçe
leriyle mezkOr yerde bulunacak ko
misyona müracaatları iHin olunur. 

8692 

Hükümet konağı inşaah 
Tatvan kazası Mal Mi.ıdürlügün-

den : · 

1 - Tatvan kazasında yapılmakta 

olan hükümet binasının geri kalan 
34031 lira 63 kuruşa tekablıl eöen ak· 
samı kapalı zarf usuliyle 1-12-938 den 
itibaren bir ay müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltme şartnamesi
ni mukavele projesini genel ve fenni 
şartnameyj keşif cetveli. fiat ve met· 
raj cetvelleriyle projeyi Tatvan mal • 
müdlirlü~ünde &örülebilir. 

3 - Eksiltme 31-12-938 cumartesi 
saat 12 de Tatvan malmüdürlüğünde 

yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilm.:k için is
teklilerin 2552 lira 37 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka Na
fia Vekaletinden yapı müteahhitliği 
ehliyet vesika&ı ve 938 yılı ticaret oda· 
sı vesikalarını ibraza mecburdur. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat evveline 
kadar Tatvan malmüdürlüğüne getire
rek eksiltme komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir .• 

6 - Posta ile gönderilecek zarflar 
tayin edilen saate kadar gelmiş olma
sı ve zarf1ann mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. 

7 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 - İnşaat 1 - haziran - 939 da baş
lıyacaktır. Emanet inşaat komisyonu 
tarafından alınıp bodrum katından ar
tacak tahminen 4000 liralık taş, kum, 
tuğla, kireç ve sair malzemeyi resmi 
fiatları üzerinden kabule mecburdur. 

8610 

inşaat yap ırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Keşif bedeli 9844 lira Ol kuruş
tan il.ıaret bulunan Yenişehir'de Ne
catibey caddesinde hususi idareye ait 
6 No. lu binada yapılacak inşaat işleri 
5.12.1938 pazartesi günü saat 15 de Vi
lliyet daimi encümeninde ihalesi ya
pılmak üzere açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

2 - İsteklilerin 738 lira 30 kuruşlul< 
muvakkat teminat vermeleri ve eksilt· 
menin yapılacağı günden en az s gün 
evel, yapmış oldukları işlere ait vesi
kalariyle birlikte, ViHiyet makamına 
istida ile müracat ederek bu işe girebi
leceklerine dair alacakları fenni ehli
yet vesikasını ibraz etmeleri ~zımdır. 

3 - İsteklilerin ticaret odası vesi
kası, muvakkat teminat mektup veya 
makbuzu ve ikinci maddede yazılı eh· 
liyet vesikasiyle birlikte yukarıda adı 
geçen gün ve saatte daimi encümene 
gelmeleri. 

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

Sömi kok ömürü ahnacak 
Ankara Valili ğinden : 

Ankara istasyonunda vagonda tes -
lim olunmak şartiyle Etimesğut sı
hat merkezine satın alınacak elli ton 
sömi kok kömUrune istekli çıkmadı -
i;ından münakasa 28.11.938 pazartesi 
gününe kadar bir hafta müddetle uza· 
tılmasına karar verilmiştir. 

İsteklilerin mezkur günde saat on
da vilayet sıhat müdürli.iğüne müraca· 
atları. (4898) 8761 

.. :ı "'·...;:., "'· ,.. .... \,:.... . ' 

~'·.·~~~~:ra.~Belediyesr..:·:', 
'' . . 

'· 

Bahk~ı muıambası alınacak 
Ankara Bclediyesindt:n : 
1 - Su işleri yıkama ve sulama ame

lesi için alınacak 40 adet balıkçı mu
şambası ve pantolun ile bir adet poıta
başı muşambası on beş gün müddetle 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

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

dır. 

. 4 - Ş~~tnamesini görmek istiycnle
rın hergun yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 2.12.1938 cuma günü saat 
on buçukta Belediye encümenine mü-
racaatları ( 4836) 8650 

Satıllk arsalar 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde 1166 ada 6 parselde 
~?9 metre murabbaı ve gene Yenişe· 

• ırde 1166 ada 9 parselde 1009 metre 
rıurabbaı arsalar ayrı ayrı açık arttır
mıya konulmuştur. 

2 - 6 parselin muhammen be<leli 
(4045) liradır. 

3 - 6 parselin muvakkat teminatı 
(303,38) liradır. 

9 Parselin muhammen bedeli (4036) 
liradır, 

-9-

9 Parselin muvakkat teminatı 203,70 
liradır . 

4 - Şartnamesini görmek istiycnle
rin her gün yazı işleri kalemine ve iSa 
teklilerin de 6. 12. 938 cuma günü .sa· 
at 10,30 da bel,.diye encümenine mü-
racaatları. (4842) 8671 

Pompa e baraka yaptmlacak 
Anka.ra Belediyesinden : 

1 - Atpazaı ı su deposuna konacak 
elektrik motörliı pompa ve bunu ihti
va edecek barakaya istekli çıkmadı
ğından açık eksiltmesi on gün uzatıl· 
mıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1050) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (78,75) lira
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin hergün Yazı işleri kalemine ve is
teklilerin de 29 ikinci itan un 938 cuma 
günü saat on buçukta Belediye encÜ· 
menine müracaatları. (7875) 8728 

OTEL AYBAR 
Ankara Anafartalar caddesinde mo

n urlar kooperatif binası üstünde ye
ni açılmıştır. Geniş ve havadar odala.
rı ve salonları kaloriferle ısınır sıcak 
su ve banyoları mevcut, eşya ve ya
takları kfimilcn yeni ve sıhidir. Temiz
liğe ve misafirlerin huzur ve istira
hatlerini temine son derece itina edi· 
lir. Her türlü konforu haiz ve fiyatla
rı emsaline nazaran çok ucuzdur. 

6 adet sa~ demir dolap ahnacak 
Ankara Grupu Tnpu Sicilli Mü

dürlüğünden : 

Merkez ve Çankaya Tapu Sicilli 
Muhafı zlıkları için daırede mevcut 
şartnamesinde }azılı ve muhammen 
bedeli 658 lira 2 kuruş olan 6 adet saç 
demir dolap 2490 sayılı kanunun 41 
ve 42 inci maddelerine tevfikan açık 
eksiltmeye konulmuştur. İhale 8-12-
938 perşembe saat onda Ankara gru
pu tapu sicilli müdürlüğünde yapıla
caktır. Taliplerin muvakkat teminatı 
vezneye yatırdıktan sonra mezk\tr 
gün de dairede toplanacak komisyona 
baş vurmaları ilan olunur. (4828) 

8668 

• · 1;.- Hava· Kurumu :. 
. ·. \ . . 

Kombinezon ve başhk 

yaptı nlacak 
Türkku§U Genel Direktörlüğün • 

1cn : 

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

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

tık teminatı 45 liradır. 
Şartname ve nümune her gün Türk

kuşu levazım bürosunda görülebilir. 
lhalesi 28.11.938 pazartesi günü saat 

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

8561 

i NE ŞEKER ŞEY ·-----·-··········::::::] ı Deanna Durbin - Herbert Marshal 
! .......................................... .. 

DIŞ fABlBt 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan mruıda licr gün has· 
tnlarını kabul ve tcdavı eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarrnf 
Hakkı Apartımanı No 1 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ıııırıııııııııııııııııııııııııı~ 

~ TÜRK HAVA KURUMU ~ -----------------------

26 cı 
BÜYÜK 

Tertip 
PİYANGOSU 

ikinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 r a r. 

----
----------
---Bundan başka: 15.000, 12.000, 10 000 liralık ikramiye· = --= lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır.. -=: Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyı ihmal et =: 

= meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına = 
= girmi~ olursunuz ... --
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllji== 
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RESMİ İLANLAR 
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T ar1m BakanhOı _. :. ·· 

500 pülvarizatör ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan : • 

ı - Kapalı zarf usulü ile hava taz
yikli 500 adet sırt pülverizatörü satın 
alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
17.000 lira muvakkat teminat 1275 lira
dır. 

3 - Münakasa mliddeti 24. 18. 938 
den itibaren 45 gündür. Münakasa 8. 
12. 938 tarihine müsadif perşembe gü
nü saat 15 te Ziraat Vekaleti binasın
da satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

4 - Şartname, Ankarada Ziraat Ve
kaleti satın alma komisyonundan ls
tabulda ziraat müdürlüğünden parasız 
olarak verilir. 

~ Deniz Levazım 1 ...................................................... 
Mobil oilin alınacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa. 
tın Alma Komisyonundan : 

1) Tahmin edilen bedeli ı 7 .000 lira 
olan 50 ton B. B. marka mobiloilin ka
palı zarfla münakasası 28.11.1938 tarı
lıine rastlayan pazartesi günü saat 11 
de vekalet binasındaki komisyonu
muzda icra edilecektir. 

2) Parasız şartnamesini almak isti
yenlerin hergün komisyona müraca
atları. 

3) Münakasaya girmek istiyenlerin 
de 1275 liralık ilk teminatları ve ka
nuni belgelerinı havi kapalı teklif 
zarflarını belli günde münakasa saa
tınden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermelerı. 

Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (4719) 8481 

Benzin alınacak 
S - Bu işe taliplerin muvakkat te

minat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
delerinde yazılı vesikaları ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 

münakasa saatinden bir saat önceye 
kadar komisyona vermeleri ve saat ıs 
te de komisyonda hazır bulunmaları. 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa -
tın Alma Komisyonundan : 

(4463) 7957 

Bayınd1rlik . Bakanhğı ... 

Mllhf elil inıaat iıleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Sıvas . Erzurum hattının 676 ıncı 
kılvmetresınde yapılacak bır adet kar
gır açık tunel ıle 056 ıncı kilometre -
sınde bır ve 550-t-667 671, 674 üncü 
kılonıetrelerde üç amele barakası ve 
720 ınci kilometredeki köpriıye beş a
det göz ilavesi kapalı zarf usuliyle mü· 
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 28°11-938 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 15 
de vekaletimiz demiryollar inşaat da • 
iresindeki münakasa komisyonu oda • 
sında yapılacaktır. 

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

3 - Muvakkat teminat miktarı on 
bin dokuz yüz liradır. 

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

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

6 - Bu işe girmek istiyenler, refe -
rans ve diğer vesikalarını bir istidaya 
bağlıyarak münakasa tarihinden en az 
sekiz gün cvel vekalete vermek su -
retiylc bu iş için ehliyet vesikası isti • 
yecek ve bu ehliyet vesikalarını mü • 
n~asa ~oınisyonuna ibraz edecekler • 
d.ır: Ehlıyet vesikası için münakasa ta
rıhınden seki ü .. z g n evel yapılmıyan 
muracaatlar .. 

k 
nazarı ıtıbare alınmıya -

ca tır. 

7 - Münakasa · . 24
90 

ya ıştırak edecekler 
numaralı arttırma k ·ı . 

h 1 k 
.. e sı tmc ve ı· 

a e anunu mucibine .b e ı razına mec-
bur oldukları evrak ve "k" 

k 
. vesaı ı, mu . 

va akt temınatlarını ve f. . . . . ıyat teklıfını 
havı kapalı ve mühürlü za fl 
k - r arını mez-

ur kanunun ve eksiltme . . ·r d • şartnamesı • 
nın tarı atı aıresinde ha 1 . . zır anarak 
28-11-938 tarıhınde saat 0 d .. n orde 
kadar numaralı makbuz mukab"l" d 
d

. 
1 

. ııne 
emıryo !ar ınşaat daire!;İ mlinak 

k • . ı•w• asa 

l ~omısdyonu( reıs ıgme teslim etmeleri 
azım ır. 4728) 8500 

ı~ __ H __ a_rta __ ] 

Aliminyüm map af ,nacak 
Harta Genel Direlrtörlüğü Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Harta Gn Dı k. ihtiyacı için 
muhteht ebatta 650 adet alemınyom 
map açık eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Eksıltme 6.12.1938 salı günü 
saat ıo. da Cebeci'de Harta Gn Drk 
binasında Sa Al Ko da yapılacaktır. 

3 - Muhammen tutarı 3610 lıra. mu. 
vakkat teminatı 271 lira olup Bank 
mektubu veya maliye vezne makbuzu 

kabul olunur. 

ı - Tahmin edilen bedeli 48.000 lı, 
ra olan 200 ton kalın benzinin kapalı 

ıı:arfla miınakasası 28.11.1938 tarihine 
rastlayan pazartesi günü saat 14 de ve 
kaiet binasında müteşekkil komisyo
numuzda icra edilecektir. 

2 - 240 kuruş bedelle şartnamesini 
almak istiyenlerin hergün komisyon<> 
müracaatları. 

3 - Münakasaya girmek istiyenlt 
rin de belli gün münakasa saatinde• 
bir saat eveline kadar 3600 lira ilk t 

minat ve kanuni belgelerini havi ka 
palı teklif zarflarını makbuz mukabili 
komisyona vermeleri. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (4720) 8482 

Dizel - Cenereytör grupu 
almacak 

M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa· 
tın Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli 110.000 
lira olan Dizel-Cenereytör grupunun 
kapalı zarfla münakasası 12 ı. Kanun 
938 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 14 de vekalet binasındaki komis
yonumuzda icra edilecektir. 

2 - İlk teminatı 6750 lira ve şart
namesi de 550 kuruştur. 

3 - Şartnamesini almak istiyenle
rin her gün ve münakasaya girmek 
istiyenlerin de belli gi.in ve saatten 
bir saat evetine kadar ilk teminatı ve 
kanuni vesikaları havi kapah teklif 
zarflarını makbuz mukabilinde ko
misyon başkanlığına vermeleri. Pos· 
tada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (4496) 8017 

B~kanlığı. 1 Milli Müdafaa 
, .. ,:;: . 
5 Ton benzol alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

ı - 5 ton benzol satın alınacaktır. 
Muhammen bedeli 1600 lira olup ilk 
teminat miktarı 120 liradır. 

2 - Eksiltmesi 29.11.938 salı gü
nü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri liizımdır. 

(4692) 8397 

İspirto mahlut u benzin ah nacak 
M M. Vekalti Satın Alma Komis· 

yor-undan: 
1 - 288461 kilo ispirto mahlutu 

benzin kapalı zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Eksiltmesi: 28-11-938 pazarte· 
sı günii saat 15 dedir. 

3 - Beher kilosuna 26 kuruş fiyat 
tahmin edilmiştir. 

4 - llk teminat: 5000 beş bin lira
dır. 

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

500 adet bidon ahnacak 
M M. Vekilti Satın Alma Komis

yonundan: 
1 - 500 adet bidon kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuıtur. 
2 - Beher adedine 23 lira fiat tah· 

rnın edilmiştir. 

3 - Eksiltmesi 28-11-938 pazartesi 
;ünü saat 11 dedir. 

4 - ilk tenıinat 862.5 sekiz yüz alt 
mı ıl<ı huçuk lira olup şartnamesi ko 
misyonda görülür. 

3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte zarflarını behemehal ihale saa
tinden bir saat evveline kadar M.M. 
V. satın alma komisyonuna vermele-
ri. (4733) 8504 

Binek hayvanı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
Pazarlıkla 68 baş binek hayvanı sa -

tın alınacaktır. Ordu hizmetlerinde 
kullanılmağa elverişli satılık binek 
hayvanı olanların 30 ikinci teşrin 938 
gününe kadar hayvanları ile birlikte 
Ankarada M. M. V. satın alma KO.na 
müracaatları. (4759) 8573 

18 kalem elektrik 

malzemesi allnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Dıyarbakır tayyare alayı için 18 

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

2 - Eksiltmesi 7 .12.1938 çarşamba 

günü saat 15 de vekalet satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi hergün komisyonda 
görülebilir. 

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

Posta, T efgraf ve Tele fon · • 

Hük bandı ahnacak 
P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - İdare ihtiyacı için satın alına

cak olan (10.000) adet zamklı ve 
(30.000) adet zamksız olmak üzere ce
man kırk bin adet bük bandı açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (2800) lira, 
muvakkat teminat (210) liradır. 

3) - Eksiltme 8.12.938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat (15) de An
karada P. T. T. umumi MD. lüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4) - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatta o, komisyona müracaatları. 

5) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım ve İstanbulda Kınaciyan 
hanında P. T. T. levazım ayniyat şu
besi müdürlüklerinden parasız veri • 
lir. ( 4378) 7870 

Telsiz perföratör bandı 

alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - İdare ihtiyacı için satın alına

cak olan (5000) adet telsiz perföratör 
bandı açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1500) lira, 
muvakkat teminat (112,5) liradır. 

3 - Eksiltme 17. 12. 938 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat (11) de 
Ankara'da P.T.T. umumi Md.lüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka· 
nuni vesaiki hamilen mezkftr gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

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

(4575) 8141 

Sahra kablosu ahnacak 
P. T. T. Levazmı Müdürlüğün

den: 
1) - İdare ihtiyacı için açık eksilt

me ile (100.000) metre tek nakilli sah· 
ra kablosu alınacaktır. 

2) -Muhammen bedel (4900), mu -
vakkat teminat (367,5) lira olup ek -
siltmesi 9 ikinci kamın 939 pazartesi 
günü saat Hi da Ankara'da P. T. T. U. 
MD. lük binasındaki satın alma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ve kanu
ni vesaiki ile beraber o gün saat 16 da 
mczkür komisyona müracaat edecek -
terdir. 

4) - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım, İstanbul Beyoğlunda P. T. T. 
ayniyat şube MD. lüklerinden parasız 
verilecektir. ( 4873) 87 54 

Dr. M. Şerif Korkut 

4 - Eksiltmeye gireceklerin yazılı 
gün ve saate teminatlariyle birlikte 
komisyona gelmeleri. (4852) 8702 

5 - Eksiltnıeye girecekler kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 

Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 
Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1491J 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.5 8242 

.... Askeri Fabrikalar 

Tabip 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kırıkkale, Küçük Yozgat ve Erzu
rum'da istihdam edilmek üzere üç ta
bip alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarını birer isti
daya bağhyarak umum müdürlüğe 
müracaatları. (4775) 8589 

200 ton söğüt 
çubuğu 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Ticaret ~ubesinden: 

Küçük Yozgat istasyonunda devlet 
demiryolları vagonlarında teslim şar
tiyle satın aınacaktır. 

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

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

Şartnameyi istida ile istiyenler 20 
kuruşluk damga ve 6 kuruşluk posta 
pulu göndermeleri lazımdır. ( 4837) 

8684 

50 ton benzin alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür
ğü Merkez Satm Alma Komisyo

undan : 
Tahmin edilen betleli (13.000) lira 

olan 50 ton benzin askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 7 .12.938 çarşamba günü 
saat 15 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komis · 
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (975) lirayı havi teklif 
mektuplarının mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanununun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle mez-

\ . · Okullar · 
, buçukta kapalı zarf usulü ile 

ınacaktır. 
2 - Şartnamesi parasız ko 

Jan alınabilecek olan bu ek 
girmek istiyenlerin dokuz yü 

Dersane leva11mı yaphnla,ak teminat makbuzu veya banka 
bunu muhtelif teklif mekt 

Müzik Öğretmen Okulu Direk- belli gün saat dokuz buçuğa k 
törlüğünden : misyona vermiş olmaları. (477 

1 - Müzik öğretmen okulu için 1 
dersane levazımı yaptırılacaktır. 

2 - Münakasa açık eksiltme sure 
tiyle 5-12-938 pazartesi günü saat 15 
de Okullar Sağışmanhğında teşekkül 
edecek komisyon tarafından yapıla -
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 1788 lira 20 
kuruştur. Talip olanlar % 75 güven 
paralariyle aynı gün ve saatte komis
yonda bulunmaları ve teminatı bir sa
at evveline kadar yatırmaları, 

4 - Şartnameyi görmek istiyenl~
rin okul direktörlüğüne müracaatları 
illin olunur. (4845) 8672 

Mefruşat pazarlığı 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletin
den: 

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

2 - Pazarlık 28.11.1938 pazartesi 
günü aat 14 de vekalet levazım mü
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin 19 lira 50 kuruş o
lan teminat paralarını vekalet muha
sebe veznesine yatırarak alacakları 

makbuzlarla belli gün ve saatte leva· 
zım müdürlüğünde kurulu satın alma 
komisyonuna baş vurmaları. 

(4870) 8709 

5 menfez yaphrılacak 
Ankara İnhisarlar Başmüdürlü

ğünden : 

İdaremizin Sekili tuzlasiyle Yozgat 
şosası arasındaki yolda 479 lira 50 
kuruştan ibaret ilk keşif varakasına 
göre beş menfez inşası işi fenni ve 
idari şartnamelerine göre açık ek -
siltmeye konulmuştur. Açık eksiltme 
ve ihale 30.11.938 tarihinde saat 15 de 
baş müdürlüğümüzde toplanacak ko

·Devlet Hava Y ollc 
' 

Beton asfalt yol 
pist yaptırılacaW 

Devlet Hava yolları U 
dürlüğünden: 

1 - Devlet hava yolları umu 
dürlük binası beton asfalt ilti 
lu ile hangar önü beton asfalt 
şaatı kapalı zarf usuliyle eksil 
çıkarılmıştır. 

2 - Keşif bedeli 37.919 lira 7 
ruştur. 

3 - Eksiltme 9.12.938 cuma 
saat 11 de Devlet hava yolları 
müdürlük binasında yapılacakt 

4 - Eksiltme şartnamesi ve 
müteferri evrak 95 kuruş mukab 
Ankara ve !stanbul'da Devlet 
yolları acentalarından alınabilir. 

S - Eksiltmeye girebilmek 
2844 liralık muvakkat teminat v 
teri, nafıa vekaletinden alınmış 
yet vesikası göstermeleri tazı 
Bu vesikanın İı;tihsali için eksil 
nin yapılacağı günden en az seki 
evel bir istida ile isteklilerin naf 
kfiletine müracatları ve istida! 
buna benzer yaptırdıkları işlere a 
yaptıranlardan aldıkları v.esikala 
raz etmeleri Hizımdır. Bu müddet 
fmda vesika talebinde bulunmıy 
eksiltmeye giremiyecekler. 

6 - İstekliler teklif mektupl 
ihale günü saat 10 a kadar eksiltın 
misyonu reisliğine makbuz mul< 
linde teslim edeceklerdir. Postad 
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

(4851) 8753 

[ 
.............................. . 

Ankara Levaum ................... AmirliGi 

kiır günde saatte komisyona müraca - misyon marifetiyle icra edileceğin· 
atları. (4778) 8743 den taliplerin 36 lira ilk teminat para-

lariyle birlikte tayin edilen gün ve 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sa 

ı:::::::~i~~~:t~~i~::::::::J I ~:::. ~~~~~7;zc ~~:•~atlan ilin o-

Alma Komisyonundan : 

fh;ı1"' ııiini\ bH ..... tr ..... 9 ;.ı,. A"' t 
edilen fiat komisyonca pahalı gö 
düğünden tümen birliklerinin sen 
thtiyacı olan 29000 kilo sade yağı t 
rar kapalı zarfla ihalesi 28.11.1938 
zartesi günü saat 14 de yapılaca~t 

Kiralık hamam 
Vakıflar Umum Müdürlüğün•deıı: 

Jandarma 
1 k Muhammen bedeli 30450 lira, ilk t 

Battaniye a ınaca natı 2283 lira 15 kuruştur. şartnaııı 
Madde 1 - Eskişehir çarşısının sı

cak sular mevkiinde asri bir şekilde 
yeniden yaptırılan (sıcak suyu, su 
soğutma tertibatını, kalorifer tesisa
tını, hususi banyo, kabine, duş, umu
mi yıkanma mahalli ile yüzm_c ha
vuzu ve her türlü teşkilatı havı olan) 
vakıf hamam teslim gününden itiba
ren üç sene müddetle kiraya verilmek 
üzere şartnamesi mucibince yirmi gün 
müddetle ve kapalr zarf usuliyle ar
tırmıya konulmuştur. 

Jandarma Genel Komutanlığı An- hergün komisyonda görülebilir. 1ste 
kara Satın Alma Komisyonundan : lilerin ilk teminat makbuzlariyle b 

1 -:-- Bi.r tanesine 850 kuruş kıymet likte 2490 sayılı kanunun 2. 3 Utı 
takdır edılen on iki bin lira değerinde maddelerinde yazılı vesikalariyle i 
ve bin üç yüzden bin altı yüze kadar. le günü ihale saatinden bir saat e11e 
Vasıf ve örneğine uygun battaniye 1 ne kadar teklif mektuplarını LüJeb 
1. kanun 938 perşembe günü saat on gaz tüm. satınalma komisyonuna " 
___________ , __ ___.ımeleri. (4715) 8409 

Madde 2 - Senelik kirasına 8500 
lira tahmin olunmuştur. 

Madde 3 - Muvakkat teminat 630 
lira 50 kuruştur. 

Madde 4 - İhale 30-11-938 çarşam
ba günü saat on altıda Eskişehir va
kıflar müdürlüğünde müteşekkil iha
le komisyonunca vakıflar umum mü
dürlüğünün tasdikine talikan yapıla
caktır. 

Madde 5 - Artırmaya girecekle -
rin teklif mektupları dördüncü mad
dede yazılı ihale saatinden bir saat 
eveline kadar Eskişehir vakıflar mü
dürlüğü ihale komisyonu reisliğine 
verilmiş olacaktır. Muayyen saatten 
sonra verilecek teklif mektupları ve 
postada vaki olacak gecikmeler ka -
bul olunmaz. 

Madde 6 - Şartname Eskişehirde 
vakıflar müdürlüğünde Ankara·da va
kıflar umum müdürlüğü Emliik mü -
dürlüğünde ve !stanbul'da vakıflar 

başmüdürlüğünde görülebilir. 
Madde 7 - Artırmaya iştirak eden 

ler hamamın şartnamesini okumuş ve 
ahkamını tamamen kabul etmiş addo- ı 
lunacaktır. (4724) 8499 

Ekmek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Muhammen bedeli 

Lira K. 
llk teminatı 

Lira I{. 

Ekmek 25560 2800 60 210 05 
Kırıkkale askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25560 lci 

ekmeğin 28-2. ci teş. - 938 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile al 
nacaktır. İsteklilerin 210 lira 87 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırı1' 
kale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatl 
rarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4752) • 8513 

Ekmek münakosası 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Mıktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
Cinsi Kilo Lira K. Lira 1(. 

Ekmek 254()0 2800 60 210 oS 
Kırrklcalr askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25460 1cil' 

ekmeğin 28 . 2. ci teş .. 938 çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile alf' 
nacaktır. İsteklilerin 210 lira 02 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırı1'' 
kale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde 1' 
tırarak belli gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4753) 8514 

3 Kalem yiyecek almacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Fiyatı Miktarı Tutarı Muvak. T. 
Cinsi Lr. Kr. Kilo Lr. Kr Lr. Kr. Nevi Günü Tarihi 

Un 12 75 18000 61.200 4590 Kapalı zarf Cuma 25-11-938 
Yulaf 4 00 64000 29.600 2310 ,. ,, ., •• 
Sade yağ 97 00 16500 15.675 1275 ,. ., ,. ,, 

Saati 

15 
15,30 
16 

cetvellere 1 - Dörtyol alayının senelik ihtiyacı olan miktar muhammen fiyatı tutarı muvakkat teminatı 
vazılı ot, yulaf, sade yağın defa münakasası 25-11-938 günü Dörtyolda yapılacaktır. 

2 - Bunlardan verilecek fiyat yüksek komutanca gali görülmüş yulaf ile sadeyağa talip çıkmamıştır El<· 
:;iltmesi yukardaki cetvelde gösterildiği gibı her kalemin karşısında yazılı gün ve saatteki Döryol belediye da· 
ıresinde yapılacaktır. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak olan bu ihalelere ait zarf usulüne tevfikan ve eksiltme saatinden en az bir saat 
eve] belediye salonunda toplanacak komisyona makbuza mukabili teslim cdilmis olacaktır. Talipler teminat 
mektup veya makbuzlariyle birlikte muayyen olan saatlerde Dörtyol belediye dairesinde hazır bulıınmaları .,e 
şartnameleri' görmek istiyenler her gün Dörtyol piyade alay levazımına müracaat etmeleri illin olunur. g453 
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Kablo alınacak 
İstanbul Telefon Direktörlüğün -

den: 
1 - İdare ihtiyacı için muhtelif e

batta 29 kalem kurşunlu kara kablosu 
ile 2 kalem denizaltı kablosu kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 146794 lira 
20 kuruş, muvakkat teminat 8590 lira 
olup eksiltmesi 29.11.1938 salı günü 
saat 15 de direktörlük binasındaki sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mektubu ile kanu
ni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat 14 de kadar mezkur komisyo
na vereceklerdir. 

4 - Şartnamesi 367 kuruş mukabi
linde her gün levazım amirliğimizden 
alınabilir. ( 4337) 7660 

Yol inşaatı 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün

den: 
1 - İhaleye konulan iş: llan yan

lışlığı sebebiyle 30963.20 liralık B. U. 
Müfettişlik yolları inşaatı kapalı zarf 
Usuliyle yeniden eksiltmeye konul -
ınuştur. 

2 - Bu işe ait işler şunlardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Hususi, fenni ve bayındırlık 

işleri genel şartnamesi 
D - Bu evrak Nafıa dairesinde 

görülebilir. 
3 - Bu işin ihalesi 29-11-938 salı 

günü saat 11 de kapalı zarf usuliyle 
nafıa müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 
2322.24 liralık muvakkat teminat cari 
~ne ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet 
Vesikası ve bu vesika ihale gününden 
en az sekiz gün evel istida ile veka -
lete müracaatla alınacaktır. Ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecekler
dir. 

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

(4789-8321) 8577 

Gayri mamul kereste satışı 
Denizli Vilayeti Orman Çevirge 

Müdürlüğünden : 
1 - Denizli vilayetinin Acıpayam 

kazası dahilindeki Bozdağ devlet or
manının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Nu lı mak -
taalarmdan 15940 metre mikap 905 de -
simetre mikap gayri mamill çam ağacı 
bir senede ormandan kat imal ve ihraç 
edilmek üzere ve kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 10 birincikanun 938 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. 

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

4 - Artırmaya konulan çam ağa -
cmın beher gayri mamiil metre mika -
bınm muhammen tarife bedeli '505 ku
ruştur. 

5 - Muvakkat teminat 6037 lira 62 
kuruştur. 

6 - İsteklilerin teklif mektupları
m ikinci maddede yazılr saatten bir sa
at eveline kadar Denizli orman çevir· 
ğe müdürlüğüne makbuz mukabilin -
de vermeleri Jazımdır. Şartname ve 
mukavele projesini görmek ve almak 
istiyenlerin Denizli orman çevir~c 
müdürlüğüne müracaat etmebri iliin 
olunur. (4807) 8601 

İlk okul binası yaplmlarak 
Aydın Vilayeti Daimi Encüme

ninden: 
1 _ Eksiltmeye konulan i§: Aydın 

ilinin Çine kazasında ilk m~ktep inş~
atı 27 570 lira 31 kuruş keşıf bedellı
dir. 

2 - Bu işe ait ~aı tname ve evrak 
şunlardır: 

A - Kapalı zarf usuliylc eksiltme 
şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, 
D - Fenni şartname, . 
E - Keşif metraj cetvellerı, 
F - Resimler, 
İstiyenlcr bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlügünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 8. 12. 930 perşembe 

günü saat 15 te vilayet daııni encüme-
ninde yapılacaktır. . 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 2068 liıalrk muvakhat temi
nat vermesi ve Aydın vilayetinden bu 
iş için alınmış müteahhitlik ves ikasr 
göstermesi yaptığı en büyük işin be
deli 2500 liradan aşağı olmaması müte
ahhidin bizzat diplomalı mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan bi
riyle müştereken teklif yapması ve 
nıukaveleyi birlikte imza etmesi la
ZUJldır. 

uı:.;us -11 

6 - Teklif mektupları yukanda ü
çüncü maddede yazrlı saatten bir saat 
eveline kadar nafıa dairesine getirile
rek eksiltme komisyonu reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektuplaTllll niha
yet üçüncü maddede yazdı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul 

pos.ta ile göndermeleri ve postada va
ki teahhurlarm kabul edilmiyeceği i-
lan olunur. 872'7 
. 
ilk okul binası yaphnlacak 
Urfa Valiliğinden : 

1 - Urfa'da hükümet caddesinde 
inşa edilecek beş dersaneli ilk okul 
binası inşaatı 44989 lira 18 kuruş be-
deli keşif ve vahidi kıyasi fiyat üze
rinden 15. 11. 938 tarihinden itibaren 
on altı gün müddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. İnşaat 
bedeli 938 ve 939 mali yılları içerisin
den tediye edilecektir. 

F - Projeler. 

İstekliler her gün bu şartname ve 
evrakı nafıa müdürlüğünde görebilir • 

3 - Eksiltme 9.12.938 cuma gunu 
saat 14 de Trabzon nafıa müdürlüğü 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1125 lira muvakkat teminat 
mektup ve makbuzu ve bundan başka 
aşağıdaki vesikaları kapalı zarflarına 
usuli veçhiyle koyması Iazımdır. 

KÜÇÜK1LANL R 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir İnkılap cad. No. 
11 üst katta 2 oda, 1 hol, Adakale cad. 
No. 18 de 1. ci katta 3 oda, 1 hol, elek
trik, hava gazı, banyo. Tl: 2655 8189 

r~~·~~-;;; .. ~;;·,::-ı 
• ı 

f Dört satırlık küçük ilanlardan : :. 
Bir defa için 30 Kuruş edilmez. 8674 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilam 
Antalya Nafıa Müdürlüğünden: 

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

kısmi inşaat. 

İnşaat müddeti: İhale tarihinden i
tibaren 31.8.939 tarihine kadar {31.5. 
939 tarihine kadar 1000 liralık kısmı
nın bitirilmesi mecburidir.) 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır: 

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

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

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

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

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve vahidi fiat üzerinden yapılacaktır. 
ı 5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1698 lira 84 kuruşluk mu
vakkat teminat vermeleri bundan baş
ka aşağıdaki vesikaları haiz olup ge
tirmeleri Hizmıdır. 

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

İdare binası yaphnlacak 
inhisarlar Kars Müstakil Müdür

lüğünden : 
Kar:;'ta yapılacak idare binası inşa

atı ihale edilemediğinden inşaat evel
ki şerait dairesinde ve kapalı zarf usu
liyle yeniden mUnakasay;ı konulmuş. 

tur. İhale 1.12.1938 perşembe günü sa
at 15 de Müstakil müdürlükte yapıla
caktır. Teklif mektuplarının muayyen 
günd e saat on dörde kadar komisyona 
verilmi§ olması lazımdır. ( 4884) 8730 

Satılık gayri mamul 
çam ağacı 

Denizli Vilayeti Orman Çevirge 
Müdürlüğünden : 

1 - Denizli viHiyetinin Çivril kcna
sı dahilindeki Akdağın Karanlıkderc 
devlet oramnının ll,l~,13,14,15 numara 
h maktalarından (1624) metre mikap 
gayri mamul çam ağacı bir s'enede or
mandan kat imal ve ihraç edilmek ü
zere ve kapalı zarf uı;uliyle artırmaya 
çıkarılmı~tır. 

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

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

4 - Artırmaya konulan çam ağacı
nın beher gayı i mamul metre mi kabı
nın muhammen tarife bedeli (505) ku
ruştur. 

5 - Muvakkat teminatı (615) lira 9 
kuruştur. 

6 - İstckliledn teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveliııe kadar Denizli Orman çevirge 
müdürlügüne makbuz mukabilinde 
vermeleri liizımdır. Şartname ve mu
kavele projesini görmek ve almak is
tiyenlenn Denizli Orman çevirge mü
dürlügüne müracaat etmeleri ilan olu-
nur. (4893) 8734 

Hükümet konağı inşası 
Manısa Nafıa Müdürlüğünden: 

1) Turgutlu hükümet konağı inşa
atı 46329 lira 78 kuı uşluk keşfi üze -
rinden kapalı "arf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

2) Bu işe ait eksiltme şartnamesi i
le proje ve keşif kağıtları ve bunla~a 
müteferri kağıtlar 232 kuruş mukabı
linde Manisa nafıa müdürlüğünden a

lınabilir. 

3) ihale birinci kanunun sekizi~ci 
perşembe günü saat on altıda Manısa 
vilayeti nafıa müdürlüğü odasında ya-

pılacaktır. . 
4) Muvakkat teminat (3474.73) lıra-

dır. 

5) İsteklilerin ihaled~.n .~n .~~ .. sekiz 
gün evci Manisa nafıa ~udurlu~kunde~ 

b i . icin alacakları ehlıyet vesı ası ı-
u ş ~ . . d . 

le 938 senesine aıt tıcaret o as~ ve~ı-
kasını da teklif mektuplarının ıçerı -
s ine koymaları lazımdır. 

6) İsteklilerin 2490 sayılı kanuna 
öre hazırlıyacakları teklif mektup -

lg 8 birinci kanun 938 perşembe 
arını . f "d .. r· 

ı:;:.inü saat 15 e kadar na ıa mu ur
1 

u: 
ğüne makbuz mukabilinde verme erı 
veya bu saate kadar geleeek surette 

Eksiltme 12. 12. 938 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 14 de Urfa vi
layeti daimi encümeninde yapılacak
tır. 

2 - Bu işe ait evrakı fenniye mu
kavelename projesi metraj hulasai 
keşfi kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi yapı işleri ve sıhhi tesisat 
umumi ve fenni şartnamesi, hususi 
şartname, bayındırlık işleri genel 
şartnamesinden ibarettir. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 3374 
lira 19 kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarına 
aşağıdaki evrakı bağlamaları şarttır. 

A) Yukarıda miktarı yazdı teminat 
akçesinin hususi muhasebe hesabına 
Ziraat Bankasına yatırıldığına dair 
makbuz. 

B) Teklif sahiplerini en aşağı 25000 
liralık bu gibi inşaat işi yaptığını gös
terir vesikasiyle ihaleden laakal sekiz 
gün evel Urfa vilayetine müracaatla 
alacakları ehliyet vesikası. 

C) Teklif sahiplerinin mensup ol
dukları ticaret odasından aldıkları 

938 senesine ait vesika veya musad
clak sureti. 

D) İsteklilerin miihendis, mimar ve
ya fen memuru olması olmadığı tak
dirde bu işin mesuliyeti fenniyesini 
deruhte ettiğine dair Nafıa veka.Jetin
ce ehliyeti musaddak bir mühendis 
mimar veya fen memurundan alacağı 
taahhüt' senedini ibraz ederek ihale
den sekiz gün evet müracaatla vila
yetten alınmış ehliyet vesikasını gös
termesi. 

5 - tsteklileri artırma eksiltme ve 
ihale kanununun umumi hiikümlcriy
le kapalı zarf usul iyle eksiltmeye da· 
ir olan maddeleri ve eksiltme şartna
mesi ahkamına ve yukarıda yazılı 

maddelerin icaplarına riayet eyleme
leri şarttır. Aksi halde hiç bir maze
ret kabul edilmez. 

6 - İsteklilerin bu işe ait evrakı 
fenniy ey i ve şartnameleri Urfa vila
yet daimi encümeninde ve nafıa mü
dürlüğünde görebilirler. Hulasai keş
fiyeler Ankara, İstanbul nafıa müdür
lüklerinden alınabilir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarının ihale saatından bir sa
at eveline kadar eksiltme komisyonu
na verilmesi şarttır. Postada vuku bu· 
lacak gecikmelerden dolayı komisyon 
mesuliyet kabul etmez. 

(8506/4897) 8760 

Hükümet konağı yaptmlacak 
Manisa Nafıa Müdürlüğünden: 

1) Salihli hükümet konağı inşaatı 

46329 lira 78 kuruşluk keşfi üzerin -
den kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

Trabzon vilayetinden bu iş için a -
Jınmış ehliyet vesikası 

1938 mali seneşine ait ticaret odası 
vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
lunanlar 9.12.938 tarihinden en az 8 
gün evel istida ile vilayete müracaat 
edeceklerdir. Bu azman zarfında ve -
sika talebinde bulunmıyanlar eksilt -
meye giremiyece-klerdir. 

7 - Teklif mektuplan yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyona riyasetine 
getirilerek makbuz mukabilinde veri
lecektir. Posta ile gönderilecek mek -
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühür mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(8549/ 4900) 4763 

Kapalı zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 
Trabzon Nafra Müdürlüğünden: 

ı - Eksıltmeye konulan iş : 
Of hükümet konağı 12000 liralık 

kısım inşaatı . 
2 - Bu işe ait sartnameler ve evrak 

şunlardır. 

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

mesi 
D) Yapı işleri umumi ve fenni şart

namesi 
E) Vahidi fiyat listesi, hususi şart

name, keşif hulasası cetveli 
F) Projeleı. 
İstekliler her gün bu şartname ve 

evrakı Nafıa müdürlüğünde göıebilir. 
3 - Eksiltme 9. 12. 938 cuma günü 

saat 15 de Tı-abzon nafıa müdürlügü 
odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalr zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek itin is
teklilerin 900 1 ira muvakkat t;minat 
mektup ve makbuzu ve b undan başka 
aşağıdaki vesikaları kapal ı zarflarına 
usulü veçhile koyması lazımdır. 

Trabzon vilayetinden bu iş için a
lınmış ehliyet vesikası 1938 mali se
nesine ait ticaret odasr vesikası. 

6 - Ehliyet vesikaları talebinde bu
I nanlar 9.12.938 tarihinden en az 8 gün 
cvel istida ile viJayete miiracaat ede
ceklerdir. Bu zaman zarfında vesika 
talebinde bııhınmıyanlar eksiltmeye 
giremiyeceklerdir. 

7 - Teklif mektuplan yukarıda 3 
üncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyon riyasetine ge
tirilerek makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mek
tupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı saate kadar gelmiş olmaları ve dış 
zarfların mühlir mumu ile iyice kapa
tılmış olması lazımdır. Postada ola
cak gecikmeler kabul edilmez. 

(4548/ 4899) 8762 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demirte
pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

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

Kiralık apartııman - Yenişehir Ata
türk bulvarında Tuna apartımanında 
kalorifer ve konforlu vebolitten geç -
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire -
!ere elverişlidir. 8620 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayn 
odalar. Havuzbaş1 yanında müsait ki -
ra ile. Selanik cad. No. 16 8628 

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

8629 

Kiralık - Yenişehir Özen pastah:\
nesi arkasında Menekşe sokak Mazhar 
Nedim Ap. 2. ci kat, 3 oda, ı hol hiz
metçi odast. Aşağıda depo kalorlfer, 
sıcak su, hava gazı. Ehven fiatla veri • 
lecektir. İçindekilere tnüracaat. 8642 

i lki defa için 50 Kuruş i f Üç defa için 70 Kuru5 i 

I 
Dört defa iç in 80 Kuruıı l 

Devamlı kiiçük ilanlardan her defası : 
için 10 kuruş alınır. Meseli on defa i 

• neşredilecek bir i fin ı çm 140 kuruş ı 
i alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere ı i ner satır. kelime aralarındaki boşluk- i 
t lar mustesna, 30 harf itibar edilmıı;- i J tir. Bir Lüçuk ilin 120 harften ibaret i 

ı 
olmalıdır. : 
Dört satırdan fazla her satır için ay- i 
nca on kuruış alınır. ! . . ....................................................... : 

la satılıktır. Maarif cemiyetinde Mu -
ammcr'e müracaat. Tel: 2816 8666 

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

Satılık - 4 daireli ve garajlı apar
tıman Yenişehir Elektrik Şirketi ö -
nünde tekmil konforu havi mükem -
mel 4 daireli ve muntazam garajlı bir 
apartıman satılıktır. İstiyenlerin 1755 
numaraya telefonla müracaatları. 8661 

ı\raruyor : 

Oda aranıyor - Bir fransız profe -

sör Ulus meyd. veya Postane civarın
da banyolu, kaloriferli oda arıyor. Pos-
ta kutusu 206 ya yazılmasr. 8613 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apart _ ,111111111111111111111111111111111111'\ 
mamnda 5 odalı, kaloriferli, sıcak su- _ -
lu, ve her türlü konforu haiz kiralık -
daireler vardır. Tel: 3223 çe müraca _ :. 
at. 8655 --

Kiralık - Bir Bayan için aile ya _ : 
nında geniş ve banyolu bir oda kira - : 
lıktır. Yenişehir Meşrutiyet caddde i -
veni kalık sokak 10 numaraya müra s_ : 
caat. 8663 : 

Kiralık aparhman _ Kaloriferli 6 : 

oda, muşambalı mükemmel boyalı ve = 
badanalı Çankaya saddesi San köşk = 
karşısı No. 49 a müracaat 2 inci kat : 
ve şekerci Hacı Bekir'e tel. 3050 8700 : --Kiralık oda - Bir bay için möble, : 
banyolu oda. Yenişehir, Tuna C. Yi • : 
ğitkoşun S. ıs. 8714 

-Kiralık - Yenişehir, Tuna caddesi : 
Bozkır sokak N o. 8. Üçer, dörder oda, E 
güneş ve nezareti çok müaait iki dai- : 
re. Bodrum kata müracaat. 8737 --
Satıhk : -----Satılık - Yenişehir'de jandarma : 
mektebi civarında istasyon arkaların- : 
da ve Ankara'nrn her tarafında inşaata : 
elveri§li arsalar, tel: 2406 Neşet Şe- : 

--------
GI ------------------

---------------
= 
-----------------ren. 8176 

Satı!rk - Ankara'nın her tarafında 
irat getirir beton, ahşap ev ve apartı
manlar ve bahçeli evler yapı koopera
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren . 

-
§Bu kadar ucuz ~ - -§ bir tıraş bıçağı ; 

8177 ~ile bu kadar tatlı~ 
Satılık - Ankara'nın her t!"rafıı~da : k J : 

a.partıman ev arsa almıtk ve atmak is- : ve m.. emm = 
tıyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet = J = 

2) Bu işe ait eksiltme şartnamesi i
le proje ve kc:;;if kağıtları ve bunlara 

müteferri kağıtlar 232 kuruş mukabi -
linde Maniı;a nafıa müdürlüğünden a
lınabilir. 

3) İhale birinci kanunun sekizinci 
perşembe günü saat on beşte Manisa 
vilayeti nafıa müdürlüğü odasında ya
prlacaktır. 

Şeren. 8178 ~tıraş o acağımı s 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL S~tıhk Ana - Çankaya caddesinde - h• = Başınız mı Ağrıyor? : yem yapılacak B. M. M. ne gidecek § iÇ zannetme • § 

4) Muvakkat teminat (3474.73) lira
dıı . 

= Gripten mi Yattyorsunuz? - 5o metroluk caddenin karşısında köşe : • • 
: Romatizmanız mı Teprendi? : başı. Tel: 2884 8268 §IDIŞtım. 
: Dişinizin Ağrısı Sızı Çok mu : Satılık Oda Takrmları - Yepyeni : 

Rahatsız Ediyor? : ve mükemmel bir yatak odası ve bir : 
Bir tek kaşe yemek odası takımı satılıktır. Görmek : 

------------5) İsteklilerin ihaleden en az sekiz 
gün evel Manisa nafıa müdürlüğün -
den bu iş için alacakları ehliyet vesi -
kası ile 938 senesine ait ticaret odası E 
vesikasını da teklif mektuplarının içe- : 
risine koymaları lazımdır. : 

-== N E o K u·. R ,. N -== ve görüşmek isti yenler Havuzbaşı'nda 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil Ku-

- : rumunda Kemal Özerk'e müracaat e - : 
_ debilirler. (Telefon: 197 S) 8487 : - -

. Satılık ~ Ankara'nın en işlek ye _ = 
: rınde yevınıye 140 - 150 lira arasında : 
- peşin satış yapan bir bakkaliye azimet : 

--

A -------
ı~aklar1n iyisi ve ~ ---6) İsteklilerin 2490 sayılı kanuna : --

göre hazırlıyacakları teklif mektup - : 

!arını 8. birinci kanun. 938 perşembe : 
günü saat 14 e kadar nafıa müdürlüğü- : 

ne makbuz mukabilincie vermeleri ve- : 
ya bu saate kadar gelecek surette pos- _ 
ta ile göndermeleri ve postada vaki -
teahhurların kabul edilmiyeceği iliin = 

E dolayısi yle devren satılıktır. Tl: 2017 
- ye müracaat. 8626 

ucuzudur -- -- -§ 1 O tanesi 1 S kuruıtur : 

olunur. 8764 

Kapall zarf usuliyle 

eksiltme ilônı 

Trabzon Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Akçaabat hükümet konağı. 

15 bin liralık kısnn inşaatı. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

C - Bayındırlık işleri genel şartna
mesi 

D - Yapı işleri umumi ve fenni 
şcartnamcsi 

E - Vahidi fiat listesi, hususi şart
name, keşif hülasası cetveli. 

--: Satılık - İsmetpasa İlk okulu civa-
- rmda 400 metrelik iki arsa ucuz fiat-

= 8~9 -

~1111111111111111111111111111111111119" ----
--: Bütün bunlarr derhal giderir. : 
: Ve size göz açtırır. 
: Lüzumunda günde 2 kaşe ---: alınabılir. 8548 --
§NEOKÜRİN~ 
: Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz : 
: Tek kaşe 6 kuruş, 6 !ık ambalaj = 
:_ 30 kuruş. Her eczanede bulunur. 

.,,ııııııııııııııııııııııııııııııırıııııi=' 

wı:ıımıııı:ıuııım::mumıınınıııııııımıı 

DHalk Bakteriyoloji ve Kimya H 
1 . laboraluvan ; 
ft Beledıye sırası, Talas apartıman ff 
ıı 1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 !i 
:ıımııııı:mmıııuımııııı-.ııımımmmı:ıııü 

Et alınacak 
Marmara Ouübahrı" K. Satın Alma B Komisyonu a~kanlığından : 

Cinsi 

Koyun eti 
Sığır eti 
Kuzu eti 

Tahmini fiat 
Kilosu kuruş 

25.000 
30.000 
20.000 

40 
25 
45 

Tutarı 

Lira 

10.000 
7.500 
9.000 

llk teminatı 
Lira kuruş 

26.500 t 987 .sa 
1 -:- Komutanlık deniz eratının yıllık ihtiyaçlarından olup yukarda cins 

ve mıktarr yazılı ilç kalem et bir şartnamede ve kapalr zar f usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 26 !kinciteşrin 938 cumartesi günü saat 12 de t zmit'te 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Bu işe ait şartname 135 kuruş mukabilinde komisyondan alınabilir. 
4. - E~si!tmeye iştirak ~decek i.~tekl~leri~ 2490 sayılı kanunun istediği 

vesa_ıkle bırlıkte yukarda mıktan gosterılen ılk teminat makbuzlarını havi 
teklıf mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kad k 

. ~ ar o -
nıısyon başkanlıgına vermeleri. {8187-4735) 8455 
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ANKARA ACENT ASI HALİL NACİ MIHÇIOÔLU 8736 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ 

T E L E F U N K E N ~fit, 

Beş Kıt'ada 70 den fazla memlekette TELE
FUNKEN radyolarının büyük bir rağbet ve 
itimat görmesi sizin için en kuvvetli teminat
tır. 

Türkiye vekili : 

~ 
Şimdiye kadar muhtelif marka bir çok radyo 
dinlediniz. Bugün de TELEFUNKEN radyo
larının 939 modellerini dinliyerek kati kara
rınızı verebilirsiniz. 

Ankara satış yeri: 
• 

Elektrofen Türk Anonim Sirkeli 
Anafartalar caddesi No: 10 

Elektron Türk Anonim Şirketi 
~ 

Kayıp - Nüfus cüzdanımı, asker- = Galata Voyvoda Caddesi 58 62 ~ 
lik terhis tezkeremi ve yedek subay - :::; 
okulu diplomamr kaybettim. Yenisini = ~ 
~::~racağım. Eskisinin hükmü yok- ~ Telefon : 41460 Telgraf Elektron - İstanbul· ~ 

V~yananın meşhur Ankara Gazi Lisesi müdür mua- = ~ - ~ 
vini Hamdi Korcan 8752 A d 1 b h" h J d b "I • ~ P. Ve C. Habig 

Sakarya Eczanesi 
U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6221 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 
Mümtıu Faik FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

Öksürenlere ve 

Göğüs nezlelerine KATRAN ·HAKKIEKREM 
E ··3~ ~ -~. l d •• ı.:.VLnızı, şen en ıcı~ 

·7·1 \\ fZ ' :ı ıc-; ı·JT. ~ 

·Bunun i~nde i~ibuzfuÔsram-mJ-aın· 
PıJlünü tercih etmelisiniz. Osram-ımJ-
am pulları s"rf - d ki • .. e ece · era : cereyana 
nıukabn elde ed'l b·ı 
-· 1 e ı ecck azami ı~ık 

.ıııi~betin1temin e<lerle . -r,yana 
Ucuz ışık! , 

.; 

AMPU.LLARI 
.AEG 

Türkiye :Vekilleri~ Elektron 
Türk Anonim Şirketi 

.İSTANBUL P. K.-1144 
Türk A"riomm Elı-ktri ı.. Şirketi l , ı ııımi>esi_ 

iSTAN BUL J>. K. 1419, 

:: na o unun. ütün mü ım şe ir erin e ayı erımiz vardır. ~ 
:::: 8625 ~ 
":illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ ________________________ __, .......... .,......_.,.--------------------------~~--~~-~~~-~ 

HERKES BİLMELİ! 
Et ve sebzelerin iyice pişmemesinden, meyvalarrn güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz ve 

saf olmamasrndan hasıl olan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardrr. Bunlar; ince bar
sağın iç zarrna yaprşarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımsızlık, karın ağrıları, karın şişmeleri, burun, makat kaşınması, 
ishal, oburluk, baş dönmesi, salya akması, sar'aya benzer sinir halleri, gece korkuları, 

görmede, işitmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

İSMET SOLUCAN BiSKÜVİTİ 
Bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçükle re emniyet ve itimatla verilir. Her çocuk seve seve 

yer. Çocuklarrnrza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuza danrşmrz. 

DİKKAT : Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlar düşmezse çocuğunuzda solu
can olmadığına itimat ediniz. 

Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzr: Bir bisküvit çizgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece yatarken iki 

kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece ya

tarken bir çizgi bisküvit verilir. 
Fiyatı her eczanede 20 kuruş tur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. 8616 

Satılık ev hissesi 
Ankara Defterdarlığından : 

İradı Cinsi ve miktarı Borçlu Ada No. Parsel 
292 460 metre murabbaı ahşap evin Samanpazarı İkbal krtaatha- 413 11 926, 927 seneleri istihlak ver· 

İzahat 

120 hisse itibariyle 29 hissesi nesi sahibi Süleyman gisinden ~aa ceza 293 lira 70 
kuruş borcu için 

Yukarıda yazılı gayri menkul sahibinin vergi borcundan dolayı satılacağından 21 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. Taliplerin 30. ıı. 938 gününe müsadif çarşamba günü saat 14 de Ankara vilayeti idare heyetine 
müracaatları ilan olunur. (4694) 8398 

. . • • • ' ı. .... • ,ı ' • '. • 1' • •• • • 

Yeni 
BU GÜN BU GECE 

ROSALİE 

Baş Rollerde 

N elson Eddy - Elcanor Powell 

Seanslar 

Sabah : 10 ve 12. Gündüz 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GÜN BU GECE 

HAYDUDUN OÖLU 

Baş Rolde 

Wallce Beery 

Seanslar 

Sabah: 10 - 12. 'Gündüz 

14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

Sus 
BU GÜN BU GECE 

TATLI GÜNAH 

Baş Rollerde 

Robert Taylor - Jcan Haı:low 

Seanslar 

Sa.hah : 10 - 12. Gündüz 

14 - 16 - 18 - Gece 20.30 da 


