
lnkilab1m1z T iirkiyenin asular 
i~in saadetini kifildir. Bize 
dii§en, onu idrak ve takdir 
ederek ~ah1makbr.-AfafUrk 

Kih~ ile fiituhat yapanlar sapanla f iituhat 

yapanlara magh1b olmaga ve binnetice 

terkl mevki etmege mecburdurlar • 

AtatUrk 
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Genclik Abide OnUnde and icti 
Atatiirkiin kurdugu kudretli ve kuvvetli rejime, 

ink1liplara daima sad1k · kalacak 

Diin Takslm meydarun1 dolduran on binlerce balk 

Atatiirkiin .. naa~lar1 
Dolmabah~eden kara 
yolile Sarayburnuna 

getirilecek 
Oradan Yavuz z1rh/1sile lzmite 

gotiiriilerek hususi trenle 
Ankaraga naklolunacak 

Ankarada yap1/acalt cenaze merasl
mlnden sonra naaf etnografl mUze
slne ka/d1r1/acalt ve ebedl $efln fan/le 
mOtenasib blr an1t yap1/1nc1ya If adar 
mUzede lhtlramla muhafaza edllecelt 

An~nra 13 (A.A.) - Anadolu ajanSJrun haber ald1jma gore, 
Biiyiilt 4)nder Atutiirk, .Ankaraya getirildikten ve cenaze merasimi 
yaptld1ktan sonra1 mu\·akkaten, etnografi miizesinde askeri itira
nmtla 1nnhata1.a C'dilecek ve ebedi ~efin ~anile miitenasib bir amd 
)Up1hlJktan som·a oraya konulacaktir. 

Ankara 14 (Tflefonln) - Biiyiik Millet l\feclisi bugiin topla
:nacakbr. Yeni Kabinenin t~kiline aid RiyaseticHmhur tezkeresi 
cte hugiinkii tupkmhda Meclise arzolunacaktir. 

(Devam1 9 zuncu sahifede) 

"Atatiirk, istikbalindep 
korkm1yan kuvvetli milli 
hir devlet b1rakmaktad1r,, 
Bir Cek gazetesi yazd1g1 makaleyi 

yukar1daki sat1rlarla bitiriyor 
Prag 12 (A.A.) - <;. T. K. ajans1 

bildiriyor: Biltiln <;ekoslovak matbu-
ati, Bilyilk ~efi Kemal Atatbrkun 
oitimiJ He Turk milletinin ugrad1g1 
mateme i~tirak etmekte vc bu yi.lksek 
adanun loymet bi~ilmiyecek kadar 

1 bilyilk olan meziyctlerini tebartiz et
tirmektedir. Gazetcler, hilhassa Ata
turki.m vi.icude getird1gi inkllablarla 
Tiirkiyeyi kuvvetlendirdigini ve mo
dern bir hale koydu~nu ve ayni za-

(Devanu 9 zuncu sahifede) 

Dii.n T aksim meydanr insan 
denizi halini almi1ti 

Yiiksek tahsil gen~Iiginden ba§ka on 
binlerce halk meydan1 doldurdu 

Yilksek tahsil Tiirk gen~igi diln 
Taksim meydanmda, Atatilrkiin tun1r
tan heykeli onimde, onun cserlerini 
muhafaza edeceklerine, onun izinde 
y\irilyeceklerine s0z verdiler, and i~
tiler. 

Sabahleyin istanbuldan Beyogluna 
giden biltiln trrunvaylar basamaklan
na kadar dolu idi. Bu manzara Cilm
huriyet bayrammdaki kalaba1Jg1 ha
tirlatiyordu. Kalabahk aynl dereccde 
oldugu haldc, manzara ne kadar de
gi§ikti. O zaman tramvaylar1 doldu-' 
ranlarm hepsi §endi. hepsi bayram 
yaprnaga gidiyorlard1. 

Fakat bugiln Taksim meydamna 
dogru bir rnatem alay1 akm ediyordu. 
Mateme gidenler, bayrama ko§anlar 
kadar ~oktu. O kadar ki tramvaylar 
ingiliz sefaret konagmdan daha ilcri-

(Devanu 4 imcil sahilede) 

Taksim meydanmda ant ~ken 

And1n sureti 
Biz Ti.irk gen~liii, Ata

srnin b1raktrg1 e1aiz mi
rasa, onun ciimhuriyeti
ne, onun ink1laplar1na, 
onun kudretli ve kuvvetli 
rejimine daima sad1k kal
maga, vatanrn topragina 
can1m1z1, istiklaline kanr
m1z1 vermege §eref imiz, 
gen~liiimiz, namusumuz 
ve T iirkliigiimiiz namina 
yiice abidenin oniinde 

.. :l.kka•Iera 

Memba biz/~ I 
Atatilrk: 
«BU milletin aramida bir90k M""'" 

tafa Kemaller va.rdirl• dlyor. 
Atat1lrk: 
«Muht(Jf oldugun kuvvetl, ~ 

asil kamnda bulursun!:. diyor. 
Ataturk: " 
«BU bii:yiik millet, uti.dadmr.n milta-

veccih oldugu tstikametlerl glirme#• 
~~an ve garebilen evlddim da:lma 
takdir ve himaye etm4tir!• d/.yM. 

Kendimizde, ken.di kammizda, ~ 
d.i istidadzmizda ve sahamizda Mus· 
tafa Kemalin zerrelerini aramali, lnll
mali, biiyii.tmeliyiz. 

Atatii.rk bizim ~imizden ~11U§t&. L s~z verip and ifiyoruz. J in.Onii bizden <;rkmi~tir. 



..,abife 2 

"BUyiik Balkanl1, Biiyiik Adam,, 
Yunan gazeteleri Atatiirk hakk1nda 

sahif el er dolusu yaz1 yaz1yorlar 
Bir gazete "AtatUrkun Turkiyede yapt1g1n1 hi~ bir 

tarafta, hi~ bir kimse yapmam1$t1r,, diyor 
Atina 13 (A.A.) - Atina ajanSJ 

bildiriyor: Gazeteler, Atatark'iin ha
yatma ve eserine sayfalar tahsis et
mekte ve yazd1klan yaz1larla Ata
til1 k'iin oliimilniin Yunanistanda da 
c;ok derin bir yejs uyand1rd1gm1 te
bariiz ettirmektedir. 

Katimerini, czciimle diyor ki: Her 
memlekct, milleti zafer, refah ve saa. 
det yolunda ilerlete.n biiyiik adam· 
lnnna heykellcr dikecektir. Fakat 
Tiirkiyenin Kemal Atatiirk'iln hey
kelin.in yap1lma mda kullamlacak 
ta 1 bulmak i~in daglanm d~esi, 
kan~brmas1 icab edecektir. Zira, 
Tiirkiye, hcrkesin haset ettigi bir 
mlama, Ye dostlannm vc dii~anlar1-
nm lia)Tan oldugu bir dcha adam1-
na, ziya1 ynlmz Tiirkiyc i~in degil, 
biitiin mcdeniyet ve diinya i~in bir 
ziya te~kil eden bir adama malik bu
lunmak bahtiyarhgma nail olmu~
tur. 

Proya'da ~u satirlar okunuyor: 
cUzun olmasa bile, ~ok do1u bir ha
yattan sonra per~embe gtini.i gozle
rini hayata kapayan adam bilyiik 
1slahat~1lar zilmresine mensub bu
lunuyordu.> 

Gazete, Atati.irk tarafmdan bu ka
dar muvaffak1yetle b~nlan cesu
ranc islahat hakkmda mufassal iza
hat verdikten sonra diyor ki: 

Biz Yunanhlar, onun Turk - Yu
nan dostluguna ve te~riki mesaislne 
olan sars1lmaz inamm heyecanla ha
tJrhyacagiz. Eger Tiirkiyc Bilyiik ku
rucusun u kaybediyorsa, Yunanistan 
da btiyilk ve emin bir dostunu kay
bediyor. Yunan milleti dost ve milt
tefik Tilrk milletinin matemine bil
tun kalbiyle i~tirak etmektedir. 

cEleftron Vima> dan: cOnun ach, 
dfinya tarihinin kahramanlan ara
smda silinmez bir ~ekilde kalacaktir. 
Zira ~ahsiyeti kendi memleketinin 
hududlanm ~rn1~tir. Yunan millcti 
onun oliimiinden samimi bir surette 
rniitecllimdir. Onu, hem dii~n ve 
hem dost olarak ta'i\1m1~ olan Yunan 
rnilleti, kendisini bir dii~an Sifa
tiylc ne kadar takdir etmi~e. bir 
dost olarak ta o kadar sevmi~tir. 

Tiirk - Yunan anla~rnasm1 o istemi~ 
ve bu anla~rnaya hararetli bir iman 
ile ~ah~m1~tir. 

Bir Tilrk - Yunan te~riki mesaisi
nin faydalaruu ilk defa gorenlerden 
biri olmu~tur. Daha sonra Balkan 
Antantmm kurulmaSindaki hizmeti, 
askeri muvaffak1yetlelinden sonra 
naSil iledyi goren bir devlet adam1 
oldugunu isbat etmi~tir. Blitiln Bal
kanlann yekparc bir te~riki mesai 
lavhas1 arzetmesini, bi.iyiik bir klsm1 
itibariyle, diin olcn adama onun gc
ni~ gorii~iinc ve seciyesinin dogrulu
guna medyunuz. 

Dost Tilrkiyenin bugiln i~inde bu-
1 undugu ac1, yeis, iztirab dakika
Iannda, Yunan milleti onunla bera
berdir. Ve Bilyiik ~ef, h"araretli va
tanperver ve daima Tilrk - Yunan 
uzl~masm1 dilemi~ olan mlistesna 
adam i~In bir karde~ gibi onunla bir
likte aglamaktadir. 0 olilm yatagm
da yatarken ,iki millet birlikte ola
rak onun politikasma devarru ve 
onun emelini tahakkuk ettirmege ~a
ll~ag1 kendi kendimize vadedelim.> 

Mcssager D'Athenes gazetesi yaz1-
yor: cc insanlan sevk vc idare eden bii
yiik ~hreler arasmda yeni Tiirkiye
nin banisi Atatiirkilnkil kendine has 
~zgilerle nynlmaktad1r. <;ok, pek ~k 
inlola~tlar goriildii, fakat hi~ biri 
Atatiirkiin cesaret ettigi ve mu\'affak 
oldugu §eyi yapmad1. 

Fiituhat politikalan i~ln fasllas1z 
te§ebblislerde bulunmu§ olan Osmanh 
imparatorlugu ban§ igin de fasilas1z 
bir tehlike idi. Kendlni inzibata ve 
terakkiye vermi§ olan AtatUrk devleti, 
genc;.le§mi§ kuvvetleri ile, dogu Avru
pas1 i~in saglam bir destektir. 

Balkan antant1 Atatiirku kurucu-

Yunan oazetelerinin 
makalelerinden 

par~alar 
cAtatiirk herkesin hayran ol

dugu bir deha idi Ziya1 yalmz 
Tiirkiye i~in degil, biitiin mede
niyet Ye diinya i~in de kay1ptll'.» 

- Katimerini -
Atatiirk'iin adi diinya tarihi

nin kahramanlan arasmda si
linmez bir ~kildc kalacakhr .» 

- Elef6'on Vima -
·~ok, pek !.(Ok inkllap~tl.ar go· 

riildii. Fakat hi~ biri Atatiirkiin 
cesnret ettigi \·e munffak oldu
gu ~eyi yapamadJ. 

- 1\fessager d' Athenes -
cAtatiirk 16 ytlda gen~lik Ye 

Jrunetlc dolu, kudretJi, istedigi
ni ve nereye gittigini bilen yeni 
Tiirkiyeyi yaratmaga muvaffak 
oldu.it - Akropolis -

Ian ve rehberleri arasma kaydctmi§
tir. Onun hamlesi Tilrkiyeyi Yunanis
tanla candan yakla§maga ve bir itti
faka sevketmi§tir. Bu ittifak, iizerin
de Dortler antantmm inld§af ettigi 
temeldir. Tiirkiye, Yunanistan gibi 
aSJrlarca rnlicadelenin kendisini ayll'
mI§ oldugu milletlerin c;ok samimi ol~ 
rak matemine i§tirak cttigini goru
yor. Tarihtc buna benzer ~ok misal 
yoktur.» 

Akropolis gazetesinden: <dullcmm 
§a'§aas1, Atatiirkiin tek fazileti ve tek 
§an vc §erefi degildir. Onun bar~ za
manmda yaptig1 jradesinin kuvvetinl 
ve fikirlerinin parlakhgm1 daha ziya
de isbat etrni§tir. Bilyiik Pier devrin
denbcri ooyle bir tccriibe yap1lmam1§tl. 

Atati.irk on alt1 yilda gen~lik ye kuv
vetle dolan kudretli, istedigini \'C ne
reye gittigini bilcn yeni Tiirkiyeyi 
yaratmaga muvaffak olmu§tur. 

Aktam gazetelerinin 
makaleleri 

Atina 13 (A.A.) - Atina ajans1 
bildiriyr: Di.in oglcdcn sonra c;1kan 
gazeteler de Atatiirkc sahifeler dolu
su yazilar tahsis etmi~erdir. 

Etnos gazetesi diyor ki : cAsker 
Mustafa Kemal sayesinde, Tiirkiye 
muhakkak bir Oliimden kurtuldu, fa
kat hayatI kahramanca, askeri gay
retten daha kahramanca blr gayret 
olruadan kmtulamazd1: Biiyilk di
riltici Atatiiriin gayreti. Tilrkiye ic;in 
milellim bir ma.tern te~kil eden oHi
mii, Elenler i~in de bi.iytik bir ziya
chr. Dost ve miittefik kom~u milletle 
aym bilyiik matem i~ndc olan Elen 
m.illeti, bilyiik oHiniin oniinde hcyc
can ve ihtiramla cgilmekte ve Tiirk 
- Yunan dostlugunun olen kurucu
nun arzu ve iradesi mucibince daha 
ziyade inki~f cdecegine kani bulun
maktad1r.> 

Aym gazetc miitcakiben rnuharriri 
Daskalakisin ~ahsi intibalanm ne~re
diyor. 

Atinaika Nea gazetesinden: cAta
tiirk, son dakikasma kadar, Yuna
nistan i~in c;ok biiyiik bir dostluk 
hissi bcslemi~tir. Yunanistan ic;in bii
yiik bir hiirmet ve rnuhabbeti vard1. 
iki memleket arasmdaki te~riki me
saiyi daima daha ziyade takviyc et
mek emclinde idi. B~vekil Metaksas 
ile son gorti.~meleri esnasmda ve ~evk, 
heyecan dolu ~lefon gorii~melerinde, 
aym degi~mez his ve arzu ile me~bu 
oldugunu gostermi~tir. iki milletin 
Tilrk ~efinin olilmiinden mii1?terek 
bir ziya olarak milteellim olmalan 
tabiidir. Esasen, derin bir surette mii
teheyyi~ olan digcr Balkan rnilletle
ri de Yunanistana ve Ti.irkiyeye ilU
hak edeceklerdir. Zira bugiin bu ka
dar samimi ve s1kl antant 1~inde bir
le9ffii~ olmalar1111 Ataturke pek ziya
de borclu bulunmaktadll'lar.:. 

Gazete, muharriri bayan Spanudi
sin ~t hatualanm nf¥ediyor. 

Tipos guetesi yaziyor: aAtati.irkiin 
Tilrkiyede yaptiguu hi~ bir tarafta 
hi~ bir kimse yapmad1: Ne Cavour, ne 
Cromwell, ne de V~ington. Atatiir
kiin buldufunu hf~ kim.se bulmach ve 
Atatiirktin yapt1gm1 da hi~ bir kimse 
yapmadJ. iiham ettigi kimseler ve ken
di prensiplerine gore te§kil ettigi ye
ni nesil onun eserine devam edecek
lerdir. Tiirkiyenin btitiin dostJan bu
nu bekliyor. 

Vradin~ gazetesi cliyor ki: Atatiirk, 
Balkan ya1madaSJ ~erine yeni bir ~e
kll vermi~ olan biiy(ik bir tarihi ta
havvlilfin b~hca amillerinden birl 
olm~tur. Hayatll1111 sonuna kadar 
Yunanlstamn dostu oldu ve iki millet 
arasmda ~riki mesai ltizumuna ru
hunun biitiln kuvvetile lnanm1~tI. Yu .. 
nan mllleti dost ve miittefik: milletin 
bilyilk rnatemine biitiin kalbile i~ti
rak eder.> 

Yunanistan1n matemi 
Atina 12 (A.A.) - Etnik.i gazetesi 

yaziyor: cAtatiirk biitiin diinya mo
dem tarihlnin en bi.iyqk ~ehrelerin
den blri olmu~tur: 

Biiyiik Tiirk, biiyilk Balkanh, bii
yiik adam. Bir ingiliz biyograf1 onu 
hakll olarak cTabiatm kuvveti> diye 
tavsif etmi~tir. 0, eserini tamamen 
tarsin ettikten sonra oldii. Derin bir 
matem hissediyoruz. Zira faziletleri
nl, Balkan antanti iilkesine olan mu
azzam hizmetini mii~ahede ve tesbit 
ctml~tik.> 

Kronos gazetesl yaz1yor: cTilrkiye 
bilyilk ~efini kaybediyor, fakat Yu
nanistan da oyle samimi bir bilyi.ik 
doGt kaybcdiyor, ~mdiki Ti.irk - Yu
nan dostlugunu ve te~riki mesaisint 
ona medyunuz. Elen milleti Tilrk mil
leti ile matem yapmaktadir.> 

Elinikon Mollon gazetesi diyor ki: 
cAtatilrk, oliimiinden evvel, herkes 
tarafmdan hiirmet ve riayct edilen, 
kuvvetli, hayatiyet ve faaliyet dolu 
yeni bir Ttirkiye yaratmak illkiisiinii 
tamamen ba~ardI. Elen milleti dost 
ve miittefik Tiirk milletinin derln 

matemine tamamen i~tirak etmektedir.> 
Biitiin gazeteler sahifeler dolusu 

terclimei haller ne~retmekte ve bil
hassa Olen $efin biiyilk esel'ini 
ve Tiirk millctinin bu esere de
vam hususundaki azmini tebariiz et
tirmektedir. 

"Yirmi y1lllk muazzam 
yap1c1 faaliyet,, 

B. Mussolini'nin gazetesi 
Atatiirk hakk1nda biiyiik 

bir maka~e ne~retti 
Roma 12 - Stefani ajans1 bildiri

yor: Btitiin italyan gazeteleri, Tilr
kiye Ciimurreisi Atatiirkiin oliimil 
miinasebetile uzun makaleler yazi
yorlar. Bu makalelerdc Atatilrkfin 
hayatmdan, mesaisinden ve yeni 
Ti.irkiyeyi doguran milcadelelerinden 
bahsederek Atatiirkiin fotagrafilerini 
ne~rediyorlar. 

B. Mussolini tarafmdan tesis edil
mi~ olan Popolo d'italia gazetesi di
yor ki: 

<1Atatiirk hayatmm son yirmi sene
sini 'l'iirkiyedc muazzam yap1c1 laali
yek hasretti. Bu faaliyet ~imdi ~ok 

yiiksek ve ~ok saglam bir halde go
riinen eserler verdi. Oliim bu vatan 
babaSJm en cevval bir zamanmda ya
kalallllljtir. Bundan dolay1 Turk mil
letinin matemi tok derindir. 1> 

Gazete, Atatiirkiin askeri hayati
m, inkl1Abc1 faaliyetini, politik sah
neye avdetini, dtinya harbindeki mti
him asked faaJiyetini, Gelibolu mii
dafaasm1 ve harbden sonra Turk or
dusunun kurulmasm1 hat1rlaH1ktan 
sonra Tiirkiyenin istlktali i~n olan 
miicadelesi iizerinde uzun uzud1ya 
durmaktad1r. Miiteakiben J>Olitlk 

14 Te~rinisani 1938 

Tiirkiyenin talihi 
Daily Telegraph gazetesi diyor ki: 

"Tiirkiye, inkalaplarda faal ve biiyiik bir hisse 
aahibi olan lnonii gibi birini hizmete haz1r 

bulmakla bir talihe mazhard1r,, 

Londra 28 (A.A.) - Daily Telegraph gazetesi ((Atatiirkiin varisiii ba~
llkll makalesinde bilhassa §unlan yazmaktad1r: 

Yeni devlet relsinin intihabmdaki silrat ve blrlik Atatilrkiln, Tilrklerin · 
karakter ve Metleri iizerindeki niifuzunun derln tesirine nl~ancdir. Millet 
Meclisi birc;ok muharebelerin kahraman1 ve Atatlirkiin ink1laplarmda onun 
mutemed muavini bulunan, inonilnti se~mi~tir. 

ister devlet adam1, ister asker vatanperver SJfati ile olsun, yeni Ciimhur
relsi bue-W1 intihap edildigi mesul ve yiiksek mevki iizerinde miinaka§a gotiir
rnez haklara. sahlp bulunmaktad1r. 

Atatilrkiin rnakanunm ytikii herhangi bir adam omuzlar1 i~in ~ok ag1r 
goriilebllir. 1''akat muas1rlanndan herhangi bhine nazaran inoniiniin omuzlan 
i~ln daha az agtrdll'. Ve inonii yabanc1 bulunmad1g1 bu memlckctin tam hiis
niiniyctine itimad edebilir. 

Ye11i Ciimhurreisinin mesaisi yalmz selefinin otoritesine tevari.is etmekle 
degil, falrn.t, onun yapt1gi i§le1in semerelerine de tevar:iis etmcklc daha kolay
Ia§mI§tir. Atatilrk tarafmdan bir yarrm nesil mi.iddeti i~inde vficuda getirilcn 
hayrete deger degi§iklik bugiin kuvvetli temeller iizerindedir. 

T:iirkiye inlulaplarda fnal \"e biiyilk bir hisse sabibi olan inonii gibi birinl 
hizm~te hazir bulmakln bir talihe mazhard1r. Bu suretle inkdap eserlerinin 
mubafaza edilecegine itimad edilebilir. 

Arnavud milleti biiyiik 
kederimize i§tirak ediyor 

Gazeteler Atatlirkten sonsuz 
hayranl1kla bahsediyorlar 

Drita gazetesi, lsmet lnonii'niin Ciimhurreisligin' 
intihap haberinin biitiin Arnavudlukta biiyiik 

memnuniyet uyandird1g1n1 yaz1yor 

Tirana 13 (A.A.) - Ajans Alba bil
dirlyor: 

Drita gazetesi, yeni Tiirkiyeyi ya
ratan Ataturklin oliimu haberi ile 
fotograflarm1 birinci sahifesinde ¥e 

ihtiram mevkiinde ne~retmektedir. 

Bu gazete, ayr1ca bir makalesinde 
Atati.irki.in tercemeihalini naklederek 
yeni Tiirkiyenin ilas1 yolunda katet
tigi ~refli merhaleleri habrlatmakta 
ve Bilyi.ik Olfiniin in1old~1 zihniye
tini, memleketini bir garb devleti 
~kline koymak, hilaf eti ve cilni mah
kemeleli ilga etmek, kad1m tesettiir
den kurtarmak, beynelmilel takvirni 
kabul etmek, Iatin harflerini ve me
deni kanunu tatbik eylemek i<;in yap
t1g1 faaliyeti kaydetmektedir. 

Bu gazete saychklanmn Kemal Ata
tiirkiin kayda deger eserlerinden bir 
k~1 bulundugunu zikrettikten son
ra Arnavud milletinin, Ti.irk milletl
nin biiyi.ik kedcrine i~tirak ettigini 
ilave eylemektedir. 

~tipi gazetesi, ba~makalesinde ~un
lan yaziyor: 

Bi.itiln Ti.irk milleti matemdedir. 
Qiinkil yeni Tiirkiyenin yarat1c1s1 
olan e~iz ~fini kaybetmi~tir. 

Bu gazete, Biiyilk Oli.iniin terce- 1 
meihalini ne§federek biitiln meziyet
lerini kaydettikten sonra, on be~ se
nelik Ciimhurreisligi esnasmda vil
cude getirdigi ink1Iablan sena etmek
te ve son dakikaya k~dar .~111eti i~in I 
adeta bir cmabud:. hukrn:unde bulun
dugunu ilave eylernektedir. 

Gazele, yaz1sma ~oylc dcvam edi
yor: 

Atatiirk, nisbeten pek klsa btr za
man zarfmda, mernleketinin <tehre
sini tamamen degi~tirmi~. eski 'riir
kiycden modern bir devlet c;1karm1~
hr. Tiirk milleti kendisine maddi ve 
rnanev· refahm1 borc;ludur. Arnavud 
milleti bu bG.yiik ve elim z1yadan do
lay1 Tiirk milletinin duydugu ac1ya 
i1?tirak etmektedir. 

Tirana 13 (A.A.) ---. Amavutluk 
ajans1 bildiriyor: 

Kcmal Atatiirkiin oliimil, rcsmi ve 
entelckti.iel muhitlerde pek bliyilk 
bir yeis tevlid etmi~tir. Harlciyc ne-

••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 
adam s1fatile olan faaliyetinden, mem-
lekctin otokl·asi ve teokrasiye daya
nan eski te~kilatm1 y1kan ink1Hibm
dan, ananelere kar~1 hattI hareketin
den bahsettikten sonra diger islahat1 
arasmda milli miidafaa kanununu, 
Utin harflerinin ve italyan ve isvi~
re kanunlanndan alman ceza kanunu 
ile medeni kanun:u.n kabuli.inii, birden 
fazla kadm almanm menini saymak-

zareti ilzerindeki bayrak yanya indi
rilmi~tir. 

11 tc~rinisanide Tiirkiye el<;iligine 
taziyetlcrini arzedenler ~unlard1r: 

Krahn mtinfessili olarak b~ yave
ri general Sereggi, B~vekil ve biiti.\n 
Nazirlar, Meclisi mebusan reisi ve bii
tiln mebuslar, kordiplomatik, yiik
sek rniilki vc askeri rical, dini rbesa, 
meurlann biiyiik bir kISrru, pay1-
tah tin gtizideleri. 

Drita gazctesi, ismet inonfintin Tilr· 
kiye Reisiclimhurluguna intihab edil
diginc dair olan habeli vermekte ve 
yeni devlet reisinin terccmeihalinl 
ne~retmektedir. 

Bu gazete ezciimle diyor ki: 
ismet inoniiniin Ttirkiye Ciimhu

riyeti rlyasetine intihab haberi, mem
leketimizin siyasi mahfillerindc mem
nuniyetle kar~Ilanm1~tir. ismet ino
nii, burada da, biitiln dilnyada oldu
gu gibi, Tiirk siyasi hayatmm en mU
him ~ahsiyeti olarak tamnm1~br. Ye
ni Ti.irkiyenin Bi.iyiik ~cfinin olilmii
ntin ac1s1 ~iddetli blr elem halinde J 

hissedildigi dakikada yeni Reisiciim
hurun reylerln ittlfakile intihab1 bu 
ac1y1 tahfif etmektedir. 

Bu gazete sCSz1erini ~oyle bitiriyor: 
Arnavud milleti, ismet inoni.ine 

Tiirk milletine biiyiik terakki ve re
fah iemin edecck mesud bir faaliyet 
temenni etmektedir. 

$itipi gazetesi, birinci sahifesinde: 
cTiirkiye yaratic1sma agllyor> ba~hgt 
altmda Kemal Atati.irki.in son da
kikalarma, Ti.irk millcti ve biiti.in 
diinya tarafmdan duyulan elemlnc 
dair uzun bir telgraf ne~rediyor. 

Leh gaze,telerinin 
makaleleri 

Gazeteler Atatiirkiin me
deniyete yaphg1 hizmeti 

tebariiz ettiriyorlar 
Var:ova 13 (A.A.) - Gazeteler, 

Atatiirki.in olilmiine miiteallik bii
tiin tafsilah dikkatle kaydederek fo
togTaf1m ne~lr ve onun vatamna ya~ 
tig1 fevkalade hizmetleri tafsil eylc
mektedir. 

Ordunun organ1 bulunan Ploska 
Zbrojan gazetesi, Atatiirkiln vticude 
getirdigi 1slahat1r1 cserle U\tin alfa
besini kabul etmek suretilc medcn i
yete yapt1g1 hizrnet iizcrinde israr et
mektedir. 

Express Poranny gazetcsi, Atatiir
kiin fotograflanm ve uzun te1 cemeJ-
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Atatiirkiin kalbi 
lstanbula gomiilmelidir 

~1ezanm nereye yapacagu? 

~yor kl Ankaranm bir ye
rine. 

Esasen bunu hi~ bir ~ehir ktskan· 
m1yacak. Ankara merkezi.mHdir. An· 
kara onun eseridir. 0 miibarek ~ 
o canh ~hirde ebedi bir ruh gibl ka· 
lacak. 

Diyorlar ki: 

- ~ankayaya ... Yahut falanca te
peye. 

llayu, bu dogru deg.ii ~te ... 
Onu mutlaka bir diizliige gom.me

Udir. Mozolesi, milletin biiyiik me· 
rasimde g~id resmi yapabilecegi ~k 
gen~ bir meydamn ortasmda bu
lunmahdll'. 0 meydarun etrah da, 
tsmet fnonii devrinde e~ecegimiz 
en yiiksek medeniyet ve um.ran eser· 
lerile sanlmahd.u'. Ta kl, Kemal 
Atatiirk, b~lad1fl i:;;e, biiyiik bir azim 
ve gayretle devam ettigimizi belld 
de hissederek, yahut bize o imam ve
rettk, miisterih, yatsm. 

Gerr;i Anadoluda «Yatin denen 
evliyalar, hep tepelerin iistiindedir. 
Tilrkler, mezarlanru en giizel doruk
lann, en manzarall noktalanna ya· 
parlar. Anane bOyle. Fakat o, bu 1 

gorenegi de y1ksm. Atatiil'k mozolesl, 
diimdiiz bir bozkll'm ortasmda hem 
manevi bir ~hika, hem de etrafllll 
snracak hiirmetkiir iimran halesile 
ulvi bir medeniyet manzarasi te~kil 
edecegi i~in, ~ki ananenin devanu· 
na hacet yoktur. 

Ogreniyoruz: 

Naa · tahnit edilmi~. 
Atatiirkiin kalbi ne oldu? 

O kalb ki, bir kitab dolusu ~hna· 
medir! 

0 kalb ki, birinci krizden sonra onu 
bize birnz daha ba~edecek kadar mu
kavemet gosterdi ve sahibini, on be
§inci yddoniimii giiniine kadar ya. 
§ntti ... 

O kalb ki... 

!:iu kupkuru ifadeli ciimleleri bir· 
likte okuyabm: 

«Conk'bayin muharebesinde bir 
merml par'asi Anafartalar kahrama-
1unm tam kalbi ii.zerine gelm4ti. Fa
kat cebindeki saate ~arptigindan, saat 
par~alan~, Mustafa Kemal kurtul· 
mu~tu.» 

0 knlb, istanbulu kurtannak i~in, 
dii~mana hedef o~u!oitu. Oyleyse, 
onun etrafmda Atatiirke ildncl bir 
mozole yapmnk, ve onu ismet 1nonii 
dc\'rinin biiyiik iimran ~er~evelerile 

~evinnek, istanbulun hakkJd.u': 
Bu tek1if bid'at sayilmamalJ. Ta4 

rihte ulvi bir misali, yahut misal ol
mu!? efsanesi vardir: Gene biittin 
milJetler birlik olup Tiirkleri ezmege 
gelmi~lerdi. Kosova meydan muha· 
rebcsinde diinyay1 yeruni~tik. Hilda· 
vendignrm taferden sonra blr sut
kasde kurban gitmesi iizerine, kalbl 
~ehid oldui:'ll yere, narup o zaman 
dc\•let mcrkezi olan Bu.rsaya gomiil· 
rnil~tiir. 

Mustafa Kemalin kalbini fst.anbul 
i~n istiyoruz. 

Gelccek Tiirk nesilleri ona, Bizans 
ve Osmanh ~hescrlerini laskandl· 
tacak bir maddi ve manevi mahfua 
yapacaklard1r. 

Bunun azametli bir siyasi :min.an 
da olncaktir. 

Bu. fstanbulun haklnchr. 
(V! - Nft) 

AtatUrkUn hayat1 
ve f aaliyeti 

lzvestiya gazetesi bu mevzu 
etraf1nda bir makale ne1retti 

l\Ioskovn 13 (A.A.) - Tas ajanst 
bildidyor: izvestia gazetesi, Atatilr
kiin hayat ve fnallyetinl tebariiz et
tlrcn blr makale nei>rctmi~tir. Maka
lede dehlliyor kl: 

•Osmanh imparatorlugu umumt 
harbe girer girmcz, Mustafa Kemal 
faal ordu hizmetine ge~mi~tir. 1915 
de ~nnakkalenin ingiliz filosuna ve 
ihra.~ k1taatma ka~1 mildafaas1 es
nasmda temayiiz etmii>tir. Bu hare
kutla, inglliz rnakamlan da dahil 
oldugu halde biltiln asked rnakam
lann yUksck tnkdir ve tasvibine 
mazhar olmu~tur. 

Umumt harb fsnasmda, Mustafa 

BUyUk Dnderimizin son 
saat lerine dair hatrralar 

Merasimde yUz ka ar ecnebi 
gazer eci bulunacak 

Atatiirkiin miibarek ~ehresi vefatindan Meslekta~lanm1z, diin Dolmabah~e sara-
sonra gayet nurani, fevkalade y1nda ihtiram defterine imzalar1n1 koy-

giizel bir ifade alm14br dular, salonun manzaras1 pek miiheyyi~ti 

Atatilrk bu fani diinyaya gozlerini kapatarak ebe
diyete intikal ettigi vakit, odasmda yalmz doktorlar 
vard.I. 

A~g1da naklettiklerimiz, onlann muhitlerinde an
Jattiklanna istinad etmekted.ir: 

Biiyiik Ondere, pazartesl gilnii bir ponksion yapI1-
m1§tI. Karmlanndan su almmas1 iizerine, midelerinde 
bir bulanrna hissetmi§lerdir. Umumt hal yav~ yav8.§ 
fE'nala§mI§, sah giinii ak§am. iizert 7 yi 15 gel{e kendile
rini kaybet~lerdir. Ondan sonra, vefatlanna kadar 
kimseyl taruyacak vaziyete gelme~ler, bir tek soz soy
lernerni~lerdir. 

Bu suretle, biitiin ~ar§amba giinilnii yan baygm 
halde g~irmi§lerdir. 

Raporlara imzalanru atan hiitiin doktorlar, nobetle, 
gece gilndiiz ba§l ucunda bekllyorlar; nabzm1, kalbini, 
ate§ini daima kontrol altmda tutuyorlardl. 

Per§ernbe sabah1, doktor Abravaya, dokuza on kala. 
• yani vefattan on b~ dakika evvcl • nobetini bitirmi§ti. 
Bilyiik hastanm ba§1 ucundan aynld.Ig1 zaman, kalbini 
rnukavemet ediyor vaziyette b1rakml§t1. Tam d1§an ~1k
t1gi sirada, vazl!e ba.§ma yeni ge~en doktor, meslekda§· 
laruu blrdenbire ~agmL. 

Kalbin mukavemetinde bir !nza hissedilm~ti. 
Doktorlar, ~efimizin etrafrm ald.Ilar. 
Evvelkl giindenberl baygm yatan Ulu Onder, ilk 

defa olarak gozlerini Slhhatteymi§ gibi a~t1. 
Her zamanki canll, parlak nazarlarile doktorlara 

bakti. 
Bunu miiteakib Atatilrk bir kelime s0ylemeksizin 

vefat etmlatlr. 
Onderimlzin vefatmdan sonra mi.ibarek na'§lru gO

ren doktorlar §oyle soylemektedirler: 
- Y\i.zi.i gayet nurlu, f evkallde giizel bir ifade 

ainustrr. 
¥¥¥ 

Gene doktorlarm muhitinden ogrenlldl~ine gore, 
Buyiik ()nder, ge~irdikleri ve gazetelerle llAn edilen ilk 
bilyiik buhrandan sonra, kuvvetlenm~ degillerdi. Mey. 
va suyu ictiyorlard.I. Gazetelere blr gt>z atmak arzusunu 
gosterml§lerdir. 

Bu strada, devlet ve dfulya i§lerlle de al~adar ol
mll§lar, on be§inci y1l miinasebetlle okunacak nutukla
nnda birk~ kelime deg~tlrmek arzusunu gostermi§-
Jerdf. V. N. 

Atati.irki.in muazzam cenaze rnerasiminde bulun
mak i.izere, diinyamn her tarafmdan gazetecller gelmek
tedir. Ecnebi meslekda§lanrruzm yekO.nu yilz adedine 
yakm olacagi tahmin edilmektedir. 

Diin de Atinadan Eleftheron Vima gazeteslnin mil· 
mess1li ve Atina ilniversitesi rektorii bay N. Yocarinisle 
Ethnos gazetesi milmessill doktor Ap. Dascalakis gel
nll§ler, Perapalas oteline iruni§lerdlr. 

Mevcud ecnebi muhabirlere, Ankarada hiik\1metin 
misafiri olarak kalacaklar£ ve htikfunet merkezlmize da
ha §irndlden gelmelert bildirllmi~tir. 

Diln, aralannda butiln buyU.k matbuatm miirnessil
leri olan yirml ki§illk bir heyet, Dolmabah~e sarayma 
giderek matem ve ihtiram defterine lsimlerini kaydet
mi§lerdir. 

Bu s1rada, sarayin onil, bilhassa, kara tarafmdaki 
kald.Irun, Bilyil.k Oliiye agliyan kesif bir kalabahkla <rev
rih bulunuyordu kl; bu balk mateµi haberinin §ayi ol
mast iizertne, saray tiniinden biran eksikligini gaster. 
mem~tl.r. 

Ecnebi gazetecilerin otomobilleri, agllyan ahalinin 
onilndcn ge~mi§t1r. Buyiik merasim kap1st, kapah bulu
nuyordu. Fmdlkll taratma nazir kap1dan i<;eri gir
mi§lerd1r. 

Gayet biiyi.ik bir vakur intizarn, bir matem havasI 
butiin sarayi kaplam~trr. Baz1 gogiislerde siyah korde· 
lah rozetler gorilnilyordu. 

Ecnebt gazetecller, dil ve tarih kurultaylanmn top
land.Ig1 Kabata§ tarafma nazir salonun bliyilk mermer 
merdlvenleri onilnde otomobillerinden inmi§lerdir. 

Bu Sll'ada, resml hii.viyeti haiz bazi zevat, ihtiram 
defterine imzalanm atmi§lar, geri doniiyorlardl. 

Meslekd~larmuzm kafilesi, tariht holu yar1 karan. 
hk bir halde bulmU§lard.1r. Avizenin yalmz iist klsnu ya
myordu. Altma da blr masa konulmU§tu. ihtiram def. 
terl bunun ilzerinde bulunuyor, ba§mda, bi.iyii.k iinifor
masnu giymi§ bir teymen, esas vaziyetinde nobet bekli
yordu. Ziyare~ileri seIAmladI. Onlar da, Sira ile, ihtiram 
deftertne imzalanru atttlar. 

Nazar, Atatiirkiln bu salonda toplanan . kongrelere 
§eref verlrken oturdugu tarafa dogru ~evrillyor, gozler 
y~yordu. 

Ankaradaki Frans1z kolonisinin Atatiirke hurmeti 

. t 
....tdli.. 

Ankaradald Fra.ns1z koton.isf.nln Atatiirk arutma ~elenk koydugunu y~ Yukandakl reslmde 
Ankaradakl Fransizlar amt oniinde ve amta konulan ~lenk goriilUyor 
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Kemal Qanakkale cephesinde ve 
miiteakiben de Suriyede Alman ge. 
nerallerinin, Turklyenin dahlli ~le
rine mtidahalesine ka~ ~lddetle mi1-
cadele ctti. HattA bir arallk Alman 
kolonlzasyon politikasnu protesto icin 
isti!a mecburiyetinde kald.I. Mustafa 
Kemal, ancak: Alman generali Von 
Fn.lkenhaynin Suriyeden uzakl~ma
smdan sonra. orduya dondii. 

Harbin sonu Mustafa Kemall Fl· 
listin ordusu kumandanhgmda bul-

du. Sultan hilkfunetinln antanta ve 
antant tara.fmdan Monclros ~Ia
nrun bozulrne.sma zelll bir surette in
klyad ve miltavaati Mustafa Kema
lln enerjlk protestolanru mucib ol
m~tur. 

1918 yill sonunda istiklal mticade
lesi i~ln tarartar bulmak ilzcre is
tanbula gitti. 1919 mayismda Ana
doluya gonderilcll ve malO.m oldugu 
~kilde yenl Tiirkiyenin ilk muvak
kat hilkl1metini te~l etU.~ 

Gazete, Atatiirkful milcadeleleri ve 
b~ca b~n.lan hakkmda izahat 
verdlkten sonra. makalesinl (IU satir
larla bltirmektedir: 

cismi yeni Tiirkiyenin bii.tfin mint 
kurulu~ hareketine bagll olan Kemal 
Ataturkiln vefat1, Turk mllleti i~in 
bO.yiik blr ziyadir. Miistakll Tilrkl
yenin bi.itiln sa.mimt dostlan bu 
yilksek adamm ve devrimizin bu ~ 
yam dlkkat ~ahsiyetinin Oliimiinden 
derln bir surette miltellimdir. :. 

Sahife 3 

kara giln~ 4-

:istanbwun se.masim kaplayan kanr 
bulutlar, derin blr mntemln karn ha· 
berclleri gibi §ehre ~ullamyorlnr .. u .. 
fu.klardan ytikselen agu blr kabus 
1>erdesi etraf a yayiliyor. Bu and a, 
Tiirklilk manzumesinin nAmm. TUr .. 
kiln gi.ine§i, Tilrkliik fezasmdau ~e
kHm~ bulunuyor. Ve, ~ems manzu• 
n esi de onun matemine biirii:l "yor. 
Gokyiizii, dokunsan bo§anncnk goz .. 
lerle, tabiatm bu gadrlne utanam:C .r 
bak1yor. 

Bir anda ~ehrin iizerinden bir mil• a 
tern sillndiri ge~ti. Biittin ~eh.rclerde 
derin bir matemin elemli izleri goze 
~arpiyor. 

Yii.riiyorum... Her tara( bu kara 
giiniin yasm.a biiriinm~. Sokak•e da 
grup grup toplananlar, goniillerinden 
t~an §eyleri anlatmak l~in birihirle. 
rine sokuluyorlar. Dudaklar .kinulda
myor. Fakat, bu lnmildan~, blr titre
meden ibaret kahyor. Sesler, han9&
relerde birer h1~kmk hallnde bogutu. 
yor. GOniillerin biitiin ifadesi g0z pl• 
narlannda toplamp lri damlalar ha· 
linde dokilliiyor. lh~kmklarla sarSJ.• 

Ian bir ·.°?'..?~-.., kwlrm1~ gOzlerinl Bl· 
yah onliiguniin eteglle silen mln1 ml- ;ii 
ni yavruyu susturmaya ugrqiyor. rd 
Fakat nafile ... Onu susturamadtgi gt. 
bi kendi de g0z yqlarmi zaptedeml· 
yor. H1~1nnklar, goz yqlan biribl· 
rine kan§iyor. 

\ 
Yiiriiyorum ..• Biiyiik mucizeyi ema- k 

net alan nesil, orta, yiiksek tahsil .i1' 
gen~ligi yer yer toplanm~lar, kara Ull 
haberle kararan gazete sahilelerinl 
goz yqlarile 1slat1yorlar. Bu h1~klnk· rb 
Jania, bu g0z yR§lannda iki tiirIU ma-
11a var: Obiizliik ac1sirun ifadesi ya
runda, aziz oliiniin kendllerlne ema. 
net ettigi biiyiik esere, Tiirk Ciimhmt- l 
yetine baglilik ve sadakat yemininl I 
tekrarlayan vakur bir eda da g0ze 
~1yor. 

Yii.riiyorum ..• Ve, ac1 y~larla SIZ· 

layan gozlerim artik etraf1 fnrkede-' l d 
miyor. Ac1 hakikattn kanh tun~an 
beynimi tmnahyor. Bilyiik Turkiin 
en bilyiik evladl, cihana pannak 1511'• 

tan bin mucize eserinin Yilcc Atasl 
§U anda, sema kadar derfn gozlerlni 
fani hayata yumm~ bulunuyor. Bii· 
tiin bir Tiirkliik camlasuun, iistiine 
titredifi o nuru bir daha gozlerimis 
ememiyecek ... Ne ac1 hakikat! .• 
Pen~esinden' hi~bir fiininin kurtu

lamayacagi zalim eceli, hepimiz, her 
an zerre kadar ilrpermeden beklerdik. 
Fakat .•• Ondan, blr milletin goz Y* 
Janna, Ju~lnnklanna smtacak kadar 
gaddarhk wnmazdtk. edi 

"f.:/-1(. 

Gece... iik matem gecesi... Sonen 
bir nur saganagi ilzcrine ~oken ilk 
karnnhk .•. Her taraf derin bir mezar 
scssizligine gomiilmii~. Perdelcri ~
~ pencerelerin ardmdan am sma 
radyosunun boguk sesi duyuluyor: 
Kara haber biitiin diinyaya yay1l1yor. 
Ve, kesik homurtular, ht~kmk sesle
rile bogwuyor. 

d 

:l§te, bu kara giin ve gecede 1stan
bul hayah ve i~te, Tiirkiin en kara 
gilnU ve l'll kara gecesi ... 

ran 
de 

Cemal Refik 

Sinema 
~irketleri 

Atatiirke aid filimlerin 
kopyalarin1 istiyorlar 

Diinyanm her tarafmdan, biiyiik 
. filim ~ketleri memleketimize tel- r. 

graila miiracaat ederek Atatiirke aid 
mevcut filimlerin kopyalanm ist&
mektedirler. 

Bu filimlerden bazllan vaktlle Partt Ilk 
tara.fmdan yaptmld1g-I gibi, blr de, ~ 
ipek~ karde~lerde on y1la aid sesli b 
fillm mevcuttur. .ll' 

Biittin diinya, Bii.yiik Onderin ce
naze merasimine aid fillmleri de gor
megt arzu etmektedir. 

Harry Baur'un bir mektubu 
Bi.iyilk Fransiz artlsti Harry Baur 

bir kalf gi.in evvel istanbula gelm~ 
Artist buradan Belgrada gitml§tir. 
Harry Baur gazetemize gtinderdig'i blr 
mektupta Tilrkiyenin matemine tama
men ~ttrak ettigini, Bi.iyiik Atati.irkiin 
oteclenberi hayraru oldugunu bildir
mektedir. 



Gen~lik abide Oniinde and i~ti 
(Bq taraf1 1 nci sahifede) 

Je gldemiyorlar, oradan geriye donii
JOrlardl. 

Saat on bire yakl~ken artlk Tak
alm meydam insandan bir deniz halin
Cle ~alaruyordu. Birc;ok kereler 
Atatiirldin i.nkllaplanm teslde gelen
lerle alkl§lan lle c;mlayan meydan, 
bugiin hlc;klnklara bogulmU§tu. Her 
tes agllyor. Atatiirkiln tune; heykeli 
kar§Ismda 11Ik gaz ya§lari kirpikler
den siiziil\iyordu. 

Merasimden evvel ibideye yiiksek 
tahsil genc;leri taralmdan iki biiyilk 
~lenk kondu. 

And ic;me merasimine tam saat on 
birde istiklfil maI'§l ile b&§Iandl. 

Bir dakika aiikUt 
OOz yqian aramnda blnlerce gene; 

aitzdan c;lkan bu m&l'§tan sonra kah· 
raman olilniln hatlf8Sllla hilrmeten 
bir dakika susuldu. 

Koca TakBim meydarunda ~1t yok .. 
Yalmz ara ma zaptedilemiyen hlc;
klnklardan ba§lta. •• 

Ilk nutuk 
Meydanki hitabet kiirsiisi.inde es

mer, siyahlar gtyinmi§, siyah gomlek
li ve siyah kravat talmn§ gene; blr 
adam goriindil. 

Edebfyat fakiiltesinden Abdiilkadfr 
Karahan •.• !1k sozii ondan dinledik. 

Abdillkadir Karahan biltfin mey
dandaki halkl hl~ra h1c;klra agtatan 
a&llerine §Oyle ba§ladl: 

- f}u tune; A.bf denin yilksek ve le
'Yend kahramarunm huzurunda §im· 
diye kadar, onun yarattigi rejimin 
ruhlannuza doldurdugu ytlksek saa
deti ifade etmek ic;in toplan1yorduk. 

Ne yazik ki bugiin onun oliimiiniin 
ruhlarmuzda bir §~ek gibi parla
yan ve dudaklarumza geldigi zaman 
blr feryattan ba§ka blr §eY olmaya.n 
t!erin hasretini kellmelere s1gdlrmak 
l~in s0z .sOyliiyoruz. 

<;anakkalmin ~dleri ! ... Sab.rya• 
nm yfibek bhramanJan!... Dikkat 
edin. Aranna biiyil.t barbin ve kur
tul1q savqmm en biiytik kahramam 
ldiYor .. 

Kara toprak! ••• Dillat et!.. Sana 
tevdi edecegimiz bu emaneti blr ana-
11111 yavrusunu gijfsiinde taflcbft rfbi 
biiyiik bir itina ile ebediyete kadar 
muhafaza et..n 
Gen~ hatip aghyor... Biitiin mey

dan blr tek goz halinde Y8§ dokilyor. 

Diger nutuklar 
Bundan sonra hukuk fakU.lteainden 

bayan Meserrete .sOz verlldi. Oen~ 

Tiirk klz1 heyecanh bir sesle: 
- Atatiirkiln klZlan, Atatiirkiin 

ogullan... Ona §8.nll bir mezar kaza
c&giz. Hayir tek bir mezar degil.. 0 
Biiyilk Adama tek bir mezar yeti~r 
mi? Ona milyonlarca Tiirk gonlU me
r.ar olacaktlf.1> diye s0zlerine b8§lad1. 
Ve bir aral1k tun~tan heykele done
rek: 

- Atam ... Hadiselere sen istikamet 
verdin. Sana kuvvet boyun e~, 
tiliim oyuncak olmu§tu. Sen Tiirklil
ge nurdan bir me§ale yaptm. Bu me
pleyi tutamayan eller ta§ olsun ... 

Biltiln meydan bir agizdan: 
- Ta~ olsun ! .. 
Bayan Meserretten sonra Milhendis 

mektebi namma s0z alan son sm1t 
ta.Iebesinden bay Berki Tunc;ay ~
lan soyledi: 

- Ey olmez Atas1nm evlatlan, Cilm
huriyetln c;ocuklan, ark~anm. Bu 
gtin burada ii~ giindiir i~Imize ak1tt1-
gumz goz y~annuzi bir kere daha 
onun timsali onilnde akbmak, birbi
rimizi.n yas1m teselli etmek i~fn top
larum~ bulunuyoruz. 

Bize <tAtaruz oldii > diyorlar. Buna 
nasil inanahm? 

F.ger ilahi vilcudunun istlrahat et
tigi saraymm ilstiindeki yari ~ekilen 
bayrak onun oliimilnii bildirlyorsa, 
pyet gazete yapraklanmn ilstiindeki 
&iyah yazilar onun kara haberini ve
riyorsa, anam babam, onun ic;in ag
byorsa butiin Tiirk genc;ligi §U anda 
ic;inden gelen var kuvvetile clhana 
llin ediyor: 

- Tiirk gcn~ligi hi~bir zaman Ata
SlZ kalamaz. Atam1zin vucudu varh
ii i~m hic;b1r §CY eSJrgemed1gi guzel 
'Yatanmm topragmda istiral1at edece-
11 g1bi kalbi de darma Til1 k gen~le
rlnin benliginde ta ebediyete kadar 
7~yacakt1r. 

Zalim olum onun as1l ~ehre im biz-

r 
Cenevredeki 
Tiirk talebe 
Kurtarin1n eserini 
muhafaza etmegi 

taahhiid etti 
Bern 13 (A.A.) - Cenevredeki 

Tiirk talebeleri tarafmdan n~
dilen blr beyannamede ~yle de
nilmeldedir: 

«Biz Tilrk gen~ligi, Atatiirkiin 
§Bhsmda Cihnhuriyetin yarat1c1S1-
ru ve milletin sadlk bir hidimini 
kaybetmeldeyiz. Bu tamir kabul 
etmez ziyam heyecam ile milte
hassls olarak hat1ras1 ilelebed kaJ
bimizde y8J1yacak olan kurtanc1-
rmzm bize emanet ettigi eseri mu
hafaza etmegi taahhilt ederiz. l> 

den ayirdl ise kendimi teselli edecek 
varllg1 §U anda kar§unda goriiyorum. 

i:§te, hiir ve milstakil bir toprak .. 
Vatamm... i§te, her giin biraz daha 
genc;le§en her an biraz daha nurla
§aD. - AtamlZlll emaneti - Ciimhuri
yet ... :i~te, her dakika daha metin 
adlmlarla ilerliyen Tiirk ink1Iab1 ... 

Atam! .. 0-~ giin evvel gozlerini ebe- · 
di uykuna dalmak f~in kapahrken 
muhakkak ki burada toplanan yi.iz 
binleri, onlarm arkasmdan gelen mil
yonlan, biitiin Tilrk gen~llginl haya
linde gorm~iindiir. 

Onlar ki diin senin dizlnde, bugiin 
goo yll§lanm1zla sulad1gtrmz an1tmm 
ba§mda, yann mezannm ucunda se
nin eserlerin i~ and ic;enlerdir. 

Milsterih uyu ey Tiirklerin Atas1t. 
Diinyanm nadir varllgi ..• 
m~bir karanhktan korkmuyoruz •• 

c;(ilnkii sen bizl aydmlat1yorsun. Hi~ 
bir §eyden ~eklruniyecegiz. Zira da
marlannnzda senin asil kanm kay
ruyor. Kahrf.man Blii. ••• )) 

Bundan sonra s0z alan yiiksek ik
tisat fakilltesinden bayan Jale pek 
heyecanll bir nutuk soyledi. 

ccHer Tilrk oliirken son nefesinde 
onun isminl anacaktln dedi. 

Tip fakiiltesi namma bay Tank soz 
ald1 ve: 

c- Duyduk. Aghyoruz. Toplandlk, 
aghyoruz. Duymayan ve aglamayan 
kald1 m1 ki ... Babanuzdan oksiiz kal
dlk. Babasmdan oksliz kalan bir yav
ru nasil onun eserini idame i~in ~1r
p1mrsa §imdi 17 milyon Turk kalbi de 
onun i~in garp1yor. 

Milletin saadeti ic;in kalbini siper 
eden Biiyilk Adam •.• 

En ~etin harp sahnelerinde sana 
yakla§maktan korkan Oltim bile seni 
yenemedi. O oliim kl seni hile ile ya
VR§ yav~ alabildi. 

Gece olurken giine§ kaybolur. Artik 
bu manzara kar§1Smda giine§in bils
biitiln kayboldugunu, diinyanm nur
suz kald1g1m sananlar yamhrlar. 

Gilne§ ~ekildikten sonra 11as1l on
dan ald1gi 1§1klarla gokte binlerce, yiiz 
binlerce y1ld1z parlar ve etraf1 nura 
bogarsa Tilrk vatam i~in de vaziyet 
ooyle olacaktir.» 

En nihayet soz alan iktisat fakill
tesinden bayan iffet Halim: 

- 19 mayis 1919 un gen~ adarm, 
Sakaryalann, Dumlupmarlann gen~ 
askeri. Oltim senin yalmz vi.icudunu 
ald1. Maneviyatm bi.itlin varl1g1 ile i~i
mizde ... dedi. Bir §iir okudu. Gencleri 
and i~mege davet etti. 

And i~iliyor 
Talebeden bayan Rebia ~u and1 sa

tu sat1r okudu. Btitiin meydan sat1r 
satir tekrar etti: 

«Biz Turk gen~ligi, Atas1-
n1n b1rakhit e,siz mirasa, 
onun ciimhuriyetine, onun inc 
kili.plartna, onun kudretli 
ve kuvvetli rejimine daima 
aad1k kalmaga, vatan1n top
rag1na camm1z1, iatiklaline 
kan1m1z1 vermege ferefimiz, 
ge_n~liiimiz, namuaumuz ve 
Tiirkliigumiiz nam1na yiice 
i.bidenin oniinde aoz verip, 
and i~iyoruz. » 

Her kellme binlerce agiz tarafmdan 
tekrar edilen biiyiik yeminden sonra 
tekrar istikl8.l mar~1 s6ylendi. 

Yiiz binlerce ki§i gozlerini silerek 
dagtldl. 

Atatiirkiin eseri biitiin 
diinya i~in bir haz ve 
ref ah mevzuu olabilir 
Rumen matbuat1 btiyle yaz1yor. Reisicumhur 
lsmet lntinUnUn meziyetlerinden bahsediyor 

Biikre!J 13 (A.A.) - Matbuat, Ata
tiirkiin hat1rasma makaleler tahsi
sine devam etmektedir. Gazeteler, 

yeni Ciimhurreisi ismet inoniiniln 
f otograf lDl ve tercemeihalini ne¥et-
mek suretile Tiirkiyede yap1lan yeni 
Ciimhurreisligi ~imine geni~ bir 
yer vermektedirler. 

Curentul gazetesi, dslahatc;1> b~
llgt altmda n~rettigi bir b~akalede 
bilhassa diyor ki: 

cMilletinin haltiki ihtiya!;lanru ga
yet iyi kavnyan Atatiirk, 6l~il mik
yas1 olarak eski sultanlann harlcl ge-
~eme politikas1m degil, fakat mu
ayyen bir saha ic;inde kesif bir dahilt 
kalkmma siyasetini kabul etti. Mem
leketini ~urlu bir te~kilat ile yilk
seltmek ve yeni inkllablar elde etmek 
sure tile milli hay a ti tahrib edilmf ye-· 
eek temeller iizerinde tesblt etti. Mil
letin ruhi derinliklerlne dogru tevcih 
edilen bu emekler kesafet itibarile 
Fatih Sultan Mehmedin geni~leme 

sahasmdaki gayrctleri ile pek iyf mu
kayese cdilebilir. Atatiirk, isminin de 
gosterdigi gibi Tiirklerin tam bir ba
bas1 olmu~tur. Sert bir baba, fakat 
herkesin kendisine bugunku refah1m 
bor!;lu bulundugu bir baba .. Onun 
eseri buttin dunya ii;in bir haz ve re
fah mevzuu olabilir.> 

Romania gazetesi, yeni Tiirkiyeyi 
yaratan buyiik adamm hayat ve ~
s ye•i ile me~ul olmakta ve all · 

mizac1, eseli ve hastahgi hakkmda 
dikkate deger tafsilat ne~retmekte

dir. 
Universul gazetesi, Basarya imzas1 

ile ne~ettigi bir makalede, yeni dev
let ~efi ismet inoniiniln meziyeUerlni, 
askeri faaliyetini, Lozan konferans1 
esnasmdaki diplomatik kudretini ve 

uzun seneler zarfmda hiikumet reisi 
olarak viicuda ge1iirdigi eserleri kayit 
ve tebariiz ettirmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 
cBugilnkii slyasi rejimin hi~bir 

tehdide ve degi~iklige maruz bulun
madlgiru ve Tiirk milletinin mukad-
9eratma hakim olan yeni ~fin selefi 
gibl ayni enerji, f edakarWc ve kana
atle bizzat kendisinin de ~tirak etmi~ 
oldugu eserin ikmaline c;ah~caglDl 
emniyetle beyan edebiliriz. Biltiin 
Tilrk milletinin bilti.111 dostlan ve bu 
dostlar arasmda hislerindeki sami
miyetle bhinci mcvki ~gal eden Ru
menler memnun olacaklard1r. Tilrki-
yenin yeni ~finin idaresi altmda 
milttefik ve dost millet ve devletlerle 
ayni miinasebetleri muhafaza etmek 
suretile dahili inki~afmm sulhii. sever 
bf r yo! taltib edecegi muhakkakhr.> 

Timpul gazetesi, ismet Inoniiniin 
fotograflanm, tercemeihalini ve Ciim· 
hurre1sligine se~ildigf celseye aid ma
lfunab ne~retmektedir. Bundan son
ra gazete, in0niinfin 18/mart/1937 
ta hinde Rom 
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Hatay bUyiik bir 
teessUr i~inde 

Hatagi da isiiklaline kavu~tura 
At aiiirkiin hat1ras1 her Hataglznzn 

ebedigen kalhinde ya~1yacakt1r 
Antakya 13 (A.A.) - Ulu ~ef Ata

tiirkiin o!Umi.i haberi, Hataym her 
tarafmda ifadesi imkans1z derecede 
teessilr uyandlrm1i;;tir. Biitiin diikkan-
lar kapanm1~, cami ve kiliselerde Ata
tilrkiln Bilyiik Ruhu ic;in dualar edil
mi~tir. Diln toplanan Hatay Millet 
Meclisi bu ac1 hadise dolaylSile mii
zak~relerini b~ka bir gilne b1rak
m1~t1r. 

Antakya 13 (A.A.) - Ulu i;>ef Ata
tiirkiln olilmilnden duyulan umumi 
teesstir biitiin ~iddetile acihgile de
vam etmektedir. Olilm haberinin yil
dmm h1z1 Uc Hataym her tarafma 
yay1Imasmdan itibaren ~ar~lar ka
panm1~. bayraklar matem alameti 
olmak iizere, yanya indirilmi~tir. 

Kadm, erkek, \;Oluk ~ocuk binlerce 
insan Bilyi.ik Kurtancmm hazin olil
mii kar~1s1ndn teessur ya~lan dok-

mektedfr. Hatayda cins ve mezh 
!ark.I olmaks1zm bilti.in halk tas 
imkansJz bir tecssiir ic;indedir. 
vatan1 kurtaran ve onu yeni b~t 
kurduktan sonra Turk yurdu Hat 
da istiklallne kav~turan Atatiirk-U 
hatrras1 her Turk glbi her Hataylm 
da ebediyen kalbinde y~yacakhr. 

Hatay Mecliainden 
Reiaiciimhur lamet lnoniin• 

tebrik telgraflar1 
Antakya 13 (A.A.) - Biiyilk Mill 

Meclisinin dii.nkil toplantisma aid Ill 
zakereleri Antakya halk1, radyoiar 
takib etmi~tir. ismet inoniiniin Cu 
hurreisligine se~ilmesi biitiln Hat 
halkmca bilyiik sevin!;le kar~1lanm 
t1r. Devlet reisi ve Hatay meclisi b 
kam tarafmdan Reisicilmhura ve B 
yiik Millet Meclisi b~kanhgina te 
rik telgraflan ~ekilmi~tir. 

Macar gazeteleri yaz1yorlar 

Atatiirk g6riilmemf $ 
bir ba§arzcz §ef ti 

"Atatiirk daima Macaristan1n samimi dost 
olmu~ ve Tiirk - Macar miinasebetlerini 

ihtimamla biiyiitmii~tiir,, 
Budape~te 13 (A.A.) - Macar ajan

s1 bildiriyor: Atatilrkiin bliimi.ine 
uzun makaleler tahsis eden Macar 
gazetelerl, Biiyiik Oh.iniin tafsilath 
tercemei halini ne~retmektedirler, 

gazeteler, biltiln Macar milletinin bu 
derln mateme i~tirak ettigini bildiri
yorlar. 

Uj Magyar gazetesi diyor ki: 
Modem devlet adamlan arasmda, 

yeni Tiirkiyenin ~efi yilksek bir mev-
ki i~al etmektedir. Vazifesi Turk ta
rihinde en nazik olanlardan blri idi 
ve bunu ~ayan1 hayret bir ~ekilde 

b~rmaga muvaffak oldu. Bu hay
ret vericl muvaffaklyet, milcadeleler
le ~elikle~~ olan seciyesi ve teshir 
.edilmez .iradesi sayesinde miimkiin 
olmuliitur. Oliimii Tilrkiyenin sarsll
mas1 demek 0Im1yacak, zira biitiln 
gene; nesil, ~efi tarafmdan <;izilen 
yolu iman ve ~evk ile takib etmekte
dir. 

Fuegelenseg gazetesi yaz1yor: 
Atatiirk, daima Macaristamn sa

mimi bir dostu olmu~ ve Macar - Tilrk 
miinasebetlerini ihtimamla biiyiit-
mii~tilr. ~imdi Ti.irk - Macar dostlu
gunun bu biiyilk amilinin oliimii ile 
biitiin Macar milleti onun mezannm 
yamnda derin bir heyecan ve vecd 
i~indeclir ve Tiirk milletinin ~ok bii
yilk matemine kard~ kalbile i~tira.k 
etmektedir. 

Pesti Hlrlap gazetesi, uzun bir ter
cemeihalden sonra, Atatiirkiin bir 
diktator oldugunu fakat kelimenln 
mahlm man8sile diktator olmadJbm 
ve bunun ~hSi meziyetleri ve muaz
zam prestiji sayesinde miimkiln ol
dugunu kaydcderek diyor ki: 

Onun rolii Macar i&tiklalinin kah
ramam olan Rakockzi'ntn veyahud 
Kossath'zn rolii.ne benzetilebilir. Ata-

tii.rkle, Tii.rkiyenin asirlik tarihinin 

en biiyii..k simalanndan biri kaybol
maktadtr. Turk milleti, onun idare

sinde bir milletin hayati kuvvetlere. 
malik oldugu takdirde, ka.ybedilen Vir 

ha.rpten sonra ortada.n kalmadigtm 
goster;m4tir. 

Magyar Nemzet'de b~akalesinl 
Ill 111nIUTll.fll111rr1rn1 IT TlllTI In IJ In I 

saj1 mevzuubahis ederek bu mesajda 
Balkan antantmm sel!betini ve Ro

manya - Tilrkiye mtlnasebetlerlndeld 
81k1 samfmiyeti katt blr fekllde teba-

Atatiirkiin meziyctlerine tahsis e~ 
mi~tir. Gazete, Atatilrkiln bilyiik bir; 
milcadele ve Avrupa tarihinde Sain 
Etienne ve Biiyiik Pier'denberi em
sali gOI .. lmemi~ olan bir b&.!1ar1c1 ~e! 
oldugunu kaydederek diyor ki: 

Yapbg1 inkIIabm bilyiik ehemmi
yeti Tiirk ~uurnnu uyandlmu~ ve 
ona kendi k1ymetini tammak imka
nm1 vermill olmasmdadir. Macaristan 
kendisinln sad1k bir dostu olmu~ olan 
ve ban~ muahedelerini ilk olarak ve 
miinhas1ran kendi kuvvetile yirtm1~ 
bulunan bu Bilyiik Olilyii sevgi ile 
dil~iinmektedir. 

Magyarsaz, Atatiilkiln Tiirki,eyi 
cnerjik 1slahatile hakikaten modem 
ve Avrupai bir devlet haline ~evirdi
gini bildiriyor: 

Pesti Naplo, Atatiirklin yurdunu 
par~alanmaktan kurtard1gim ve onu 
terakki ve takviye yoluna soktugunu 

' kaydettikten sonra diyor ki: 

Atatilrkiln sayesinde, Ti.irkiyenin 
harlci ve iktisadi vaziyeti liiimdi mti
ke.mmeldir ve 1918 sonbahannda 
u~urumun kenarmda bulunan Ti.irk 
milletini biiyilk bir istikbalin bekle-
mekte oldugundan emin olabillriz. 
Butiin kainat Tiirldyenin bilyiik ma
temine ~tirak etmekte ve Bilyilk 01\i
yil tazimle anmaktadlr. 

Ujsag gazetesi, Atatiirkiin modem 
Tiirkiye Ciimhuriyetinin kurtanc1s1 
ve yaraticis1 oldugunu kaydediyor ve: 

cMilletini ilk ban~ muahedesinden 
kurtaran ve eski c;er~eveleri klrarak 
ve milli hayata kudretli bir hamle 
vererek Tilrkiyeyi modernize eden 
kendisidir.> 

Diyor. 
Namzetti Ujsag, hari~te btiyi.ik ba

t1 devletlerinin Tiirkiyeye milzahere
tini temin eden ve dahilde muazzam 
islahat b~aran Atatilrkiin eserinden 
bilyiik blr hilrmetle bahsederek di
yor ki: 

o, hi~ bir engel tamm1yarak, Av
rupat mahiyette modern bir Tiirkiye 
kurmak i~ azimle milcadele etmtr 
tir. Orta Asyanm nankor topragm1 
berekeUi hale getirmek, cehaleti yen
mek ve ekonomik kalkmmayi temin 
mek i~ yaptigi ~ey muazzamdlr. 
Atatiirk, ebedi uykusunu milsterlh 
olara.k uyuyabillr. Zira, eserinin fay
damz olmadJim1 blliyordu. Filha.kika. 
bu eser tekrar dlrilen mWete refab 
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Atatiirk ile I smet lndnii 
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10 nisan 920 de AkkOprii 
llerlslndekl telikl 

lnOnii megtlan malaare/Jeleri. ve Lozan lconferansi 
e•nasrntla teati ~ilen telgraflar 

10 NJan 1920... Bolu Gaillldlla 
!Ankara" bra JOWe l>lr bale 
,.or. Ata&Qrk Ye arbd8flan .&Id~· 
flerilinde bu tame,e bqaca 
Jmflar. 
~ plen katUe abah • 

kenden Atktiprf119 ulafk. A~ 
)'enf ge)mJerfn elJerln1 ·kmlla .... 
lad!. Bir )'&ndan onlara cbOf geldl
ntz. diF, b1r )'8.Ddan da bc>Jmmu 
uzat1p kalahabt aramnda bldnf an
yordu. :D&tgngle betledllt b1rl nr
ch. NJhayet onu g&dQ, aealendf. OB
ler yQzlfl, mahcub fakat ftkur blr 
nefer kalabahk &rasmdan SIJfthp 
.Atatdrte yakl1 f&l. Atatdrkle 6p(lftil.. 
ler, sonra aynl arabaya blnip Heyeta 
telllliliyentn karargahma gltWer. 

KatiJe eaJan tM:llt eW. 
Atatihtdin 1911 de ...... ..,. 
~ IM*ledlif, ~ ..,,.... 
8U'lldJ.jl, an!w•na aldlja .,.. ea.. 
WRll at t.net lainiJdL 

• •• 
fatanbul dOfl""D ellnde, izodr 

diifP1&n elinde, w Yat.n toprU:Ja.. 
nmn bOJ(1k blr kllnu clfttmen ~ 
de.. . TOrke •• alrng hakb " .. 
l'JlmiJor. 8e9r ......... __. blr 
~ dll 'l'll4ID ........ lllaJOr. 

Duran tunetlerl Bma n Ufak 
tarkmda toplamn•f; tzmltlle farbJa. 
n, Mendtres boJunda fll'blan Yll" ••• 
tlerliyorlar; ffddetU muharebeler 
oluyor ve dilf"'&n lehlne tecelll edl-
70r. 

1...- tn&.A -v.Jl.AUU Yamlsa .... 
WJ bu taarruzun ertesl gtlntl 

Atatilrke fU telgrafi ~ktl: 
lletristepe 

1141• 
Saat .,. daa ............. 

den cirdtiliim vulyet: GfbldiislleJ 
fimalinde, sabaht.enberi ..,.. eden 
Ye dilmdar otmam muhtemel bullllWI 
bir dtifm•n mtifrewl, al cenah 
crupunun taarrmDe pJl'l m.unta
am ~. 'X•lgnden taldp edlll
-,or. llamldtye ............ ...... 
ff faalljet yet. BoslJlk ,...,... 
'""'"•n, Wn1etM maldalllde to&. 
..... p ........... ~.alb-
Jannma terk ........ . 

Gmoephlll ......... .... 
Ayni C(iD AUailrk tmlill& !nanGne 

fU cevam vercU: 
Bilttin tarlb llemlnde, lillla fDI. 

nu mqdan mgJum.Wc:alwle 4-ala
de eUqiDll yMlfe .......... 

site dendMle etm.lf h!M"'nhr ... 
da'dlr. MllWlmll:ln ...... .. ..._ 
,U., DAelt!NB ...._. ..... .. 
nfteyatdftlerlnl ............... .. 
mllih~ ..... ....... 
mlyetine bilytlk emn1,-.. M4 _. 
.,....... Bk ...... ,..._ Mpnsm 
dejil, mDWln !MW. glihlnl de ,_. 
..... h&Ui alflm1ald ......w .. 
raldanmala ...... bfHln .,...., 
bu&'fiD mflntehallllma ...... ..,. 
nkl _.. .,.. Mrnw lam.._ 
... - ft _,..,........ ,,,,. 

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

...... •• de Dall' ft hlJdm ollllllar _..,...... ......... 
BIJfik MUie& MeclW ...... 

llutldaK-aal 
• •• 
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PAZARTESI ICONUSMALAIU: 

BepOnadq-
-1-

VA•"•'•• .,.. .,_. w ·11111111,_.1a 
ediyor; JPia hill bW ·~ 

Onun ~ )'IUUJonm, ODllDla ,....,..... 

. * 
!fanlan isl, JfhftlwlmW1 .._ ..__ Ads•••' • ._ ... ,~ ... 

mm ...... tet 1f1ne1, o oldu. 
Glm J1111ama. ......, lrellwe, • .,. •'ma ._. 

..... - ,.... ..... .,. - .. hi,, .. 711111_,. ... . 
JV, ........ n duAlar gllli DAhHepbt1or. Ollm....._ ... ..,.., 
Ill&, hie& • .,.,.. ..... ,. ...,..... a.._....,_.....,._ 

* fa ..... l'llrlljmm N&fia ftnQlklpf yok eldu. 
JSl?'Mi• '-wl•• 1ta. IT'bnnmfa ._ -" r ..... ..._ _,...._ 
..-ieslal tattara Ne w llmlr! ... v........._ ~ nl I ? n 
al; ldwJe •IJ'lwr .. _...., lnmrtU Wr P'Zfla mllnli
•h•mu bpla:ran cWere Jfllmell7or. 

0, ...... ~ 'bir ,.,. Ulhtlr. 

* .......,. ............ lfiD 8iyleyip ~ -- -'Ml-
........ Jmdar llfifik. De War leis lcalmqta. Bis ODU, -
bdar •••w.tik. Her feJde • bisden ietftnda. Oliilail lie ... ... ...... 
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Bu/gar gazetelerinin makaleleri 

K1l1c, fikir, 
irade adam1 : 

kalb ve 
AtatUrk 

.s'Diinya, bu derece miistesna olan bu 
adam1n Oliimiinden sonra art1k eskisi 

kadar enteresan degildir,, 
Komsu memleket oazeteleri diyor ki : "Ataturk HldU, !akat onun ye.ni 
·urkiyede muazzam eserinde mUndemi~ bulunan ruhu darma yas1yacakt1r., 
Sofya 13 (A.A.) - Bulgar ajansI I pek bfiyiiktiir. Dost ve ko~u Tiirk I 

olldiriyor: milletinin bu z1yaa cesaretle taham-
Anka.rada gegirdigim yedi sene zar
fmda inonil tarabndan Bulgar mii
messili oniinde soylenm.i~ hi~bir vaid 
yoktur ki yerine getirilmemi~ olsun. 

Yan resmi Dness, bal?makalesinde mill etmesini ve merhumun arkad~-
ezciimle diyor ki: Ianmn da milletlerin hissiyatmda bu 

cAtatiirk oldii, fakat onun yeni biiyukliikte <la.hi bir devlet adammm 
Tiirkiyede muazzam eserlerinde mi.in- ve biiyiik islahat~mm kay1bmdan 
'emi~ bulunan ruhu daima ya~1ya- sonra zuhuru mutad olan zorluklan 
aktir. Atattirk, tarihte Rusyamn yenmelerini temenni ederiz.> 
Ie11."" 'Oier'inin sa!mda bilytik 1.sla- Slovo gazetesi, direktorti mebus 
dan ba~arua..~; ahyor. Hi!;bir mem- Kojuhof'un imzas1 altmda nel?rettigt 
ve o kadar derin b1r 11.A tas1 tarafm- uzun bir makalede l?Oyle diyor : 
mi\)tir. 0, her tarafta dahl DiNbuk cAtattirkiin biiyi.ik ve ~an ve l?erefle 
mustesna bh- islahat~1 ve yurdunun dolu ismi Ankara kayalarmm i.ize
kurtanc1s1 olarak telA.kki edilmekte- topra~n.lltulmaz gtinlerin hatirasi 
dir. Bu dcrecede insanlar asirlar i~in- da i;ok biiyill( k_al~yor, B~aya, bu 
de yalmz bir defa gorilliir. ~imdiki adam bizim muas111rru~ae1 b~rmz-
Tiirkiyenin tar!hi bu mi.istesna dev- m1~tir. Dti.:;man ordulanm~ -;~iu"~~ 
let adammm tarihidir.> bir yildmm darbesi gibi defetmek, 

Gazete, Atatiirktin hayatmm bu- baf11? muahedelerini bir klh~ darbe-
yiik me:halelerinl saychktan sonra, si gibi yok etmek, halifenin asirbk 
makalesini ~u suretle bitiriyor: taht ve tacim bir yumruk darbesile 

«Bulgaristan Atatiirkiin ~mda ortadan kald!rmak, memleketi 1slah 
biiyiik bir dost kaybetmekf..edir. Ma- etmek ve sonra funitsiz hale dil.~m~ 
tem.imizi cenub kom~uzun mate- olan bir milletin milU ihtiras1arm1 
m.ile birle~tiriyoruz. Atatii.rk Balkan uyandlrmak ve modern ve medeni bir 
ban~mm Wnili idi. Yurduna millet devlet yaratmak... i~te gozlerimizin 
fikrine dayanan yeni bir politik iman oniinde cereyan eden ve btiyiik bir 
biraJnyor. Biiyiik eserinin esasi J>u llsrru itibariyle Kemal Atatiirktin 
iman "i:iwJne .. -m~sestir. Mukadde- ~ahsi eseri o1an mucizeler bunlardlr. 
rat1 keza milliyet fikrinde milndemi~ Euna binaen, Gladston gibi ~unlan 
oJan Bulgar milleti,11 Ti.irk milletinin soylemekte hakhyiz: 
Kemal Atatiirkiln buyiik eserini ebe- «Dirnya, bu dcrece miistesna olan 
dil~irmesini teme1mi eder.» bu adamm olfuniinden sonra artlk 

Dvcnik gazetesi, b~makalesinde, eskisi kadar enteresan degildir.» 
Atat}irk islahatlanrun fevkaldde i~te, milletinin atas1, la.Ju;, tikir, 
ehemmiyetini kaydettikten sonra, olen kalb ve irade adanu olan Atatiirk bu-
Ctimhur Ba~kammn Bulgarlar ara- dur. Milletin.in bu biiyiik evladl ayni 
smda kedisini tamyan ve hayranlikla zamanda yirminci asrm da bilyiik 
takdir eden bin;ok dostlan mevcut yurtta~1d1r.~ 
o!d

1
1gunu bildiriyor ve diyor ki: Bulgaristan1n Reisiciimhur 

cBu oltim, Atatilrk tarafmdan bS-1- f smet lnoniine minnettarhg1 
lanan esere nihayet vermemektedir. Sofya 13 (A.A.) _ Bulgar Telgraf 
On be~ YII ii;inde yaratmaga muvaf- ajans1 bildiriyor: Biitiin gazeteler 
fak oldugu mesai arkad~Ian zilmre- yeni Ciimhurreisi· incniiniin intihab1 
si bu esere devam edeceklerdir. Ve 

hakkmda Ankaradan gelen haberleri 'flllkiye buna devam i~in icab eden 
ne~reylemekte ve inon fudin siyasi ve 

_

7

etlerden mahrum degildir.'> . askeri parlak muvaffaklyetlerini te-
vercir gazetesi, Bulgaristamn eski bariiz ettirmektedirler. Gazeteler inO-
O!iimra orta eli;isi B. Pavlof'un imzas1 niiniin 1933 senesinde Bulga~·i;tana 

_f6i.ii ••. m ne~rettigi makalede ezciimle yaptig1 resm1 ziyarete aid bir c;0k fo-
4Jiyor kl: tograflanm ne~ir ve Tiirkiyenin Bul-

·~arb sonras1 Avrupanm en :;;aya- garistanla aktettigi dostluk paktm·n 
m d1kkat simalanndan biri kaybolu- amillerinden biri bulunan yeni Cum 
vnr.. ... ~iivilk asker, cesaretli isiahat~1 hurreisinin Bulgaristana kar$1 duy-
mektebi~ti. devlet adanu, cAtatilrk~ dugu dostluk hissini bi1hassa kaydet-
taleb~.k 'arak ta$1~ olan adam mektedirler. Bulgaristamn eski An-
lan Sf:: 9- !.Illar arasmda degildir. kara elc;isi Todor Ravlov, Zora gaze-
-i ~- yJ.yentn tarihi son on be$ yil ~esinde ne$rettigi bir b~makalede, 

inonii 'bususi hayatmda imtisale 
ntimune ol::cak bir zevg ve ~fkatli 
bir babadu. Tabiaten biiyiik bir spor
cu olup genglik ve beden terbiyesini 
~ etm.ektedir. Tiirkiyedeki hava
Cihk ona gok s,eyler bor~ludur.» 

Muharrir makalesini ~oyle bitir
mektedir: 

cTiirkiye Millet Meclisinin Atattir
ke halef olmak iizere ittifakla sei;tigl 
zat i$te, boyle bir ~ahsiyettir. Miza<; 
itiba1ile buyi.ik selefinden daha sakin 
olan i:nonii, belki biraz yav~ olarak, 
fakat, ayni enerji ve israrla onun te-
tu.i•1d hareketine muhakkak devam 
tuna vatm.wgarlarm bu samimi dos
ytiksek vazif ede t"aUsine tevdi ettigi 
yet tem.enni edelim.> "l"luvaffak1-

Diger taraftan Zora gazetesi AL"' 
tiirki.in askert· kariyerine tahsis

1 

ettigi 
u.a""" i..; .. ....,<:11raJede b"" ··k d .. k k k i , uyu a anun yu se as er muvarnt.r.:i.~..-- .. 

1 ., •4""tv 

detmekte ve Tiirkiyenin bu muvaffa- -
loyetler sayesinde cihan harbinden 
.sonra istiklalini tesis ettigini yaz
maktadlr. 

Utro gazetesi, cinonii, Bulgaristan 
i<;in ne yapm1~t1r:t bal?hg1 altmda. bir 
gok f1rsatlarda Bulgaristana karl?l 
a9Ik!;a dostluk hislerini izhar ettigini 
yazmakta ve iSmet inoniiniin karak
teri. itibarile sakin, fakat i$ ba.~mda 
sebatkAr bir insan oldugunu kaydet
mektedir. 

Zaria gazetesi, b~siitununda Ino
niiniln uzun bir tercemeihalini ve 
ayni zamanda Cumurreisligine inti
habma aid muf assal malt1matz nel?
retmektedir. 

Atatiirkiin Sofyadaki 
ikametine aid hahralar 
Sofya 13 (A.A.) - Bulgar ajans1 

bildiriyor: 
Biitiin gazeteler, Ataturkiln hayat 

ve eserlerine ve Sofyadaki ikametine 
aid hatiralara uzun uzun siitunlar 
tahsise devam ediyorlar. Biitiln ma
kaleler, Biiylik l;lefini kaybeden Tiir
kiyeye kar§1 sevgi ni§anelerile doludur. 
Bumakalelere olen Ciimhur Ba§kam
nm hayatma aid miiteaddid fotograf
lar ilave edilmi§tir. 

14 Te.:;rinisani 193 

/sve~ matbuatindan 

TUrkiye AtatUrkUn kuvvetli sahsiyetine 
aynlmaz bir sekilde baQltdrr 

"Atatiirkiin 14 sene zarf1nda viicude 
getirdigi eserler ge~mi~ as1rlardan 

daha f azla ve derin izler birakm1§t1r,, 
Stokholm 13 (A.A.) - Btittin is

veg matbuatJ, Atattirktin oliimii mii
nasebetile uzun makaleler n~rede
rek, onun Biiyi.ik ~ahsiyetini tebarilz 
ettirmektedir ler. 

Aftonbladet gazetesi yaz1yor: 
Tilrkiyenin yeniden tel?kil ve tan

zimi keyfiyeti hayret verici tam bir 
ink1lab oldustur. BugtinkU Ttirkiye 
Atatiirkiin kuvvetli ~ahsiyetine la
yenfek bir ~ekilde baghdlr. 

Son padi~ah, topragm1 terkettigi 
vakit 1922 te~rinisanisinde elde edil
mi~ olan nihai zafer btitiin ~arkta 

~evk ve meserretle selfunlanm1~tir. 
Bunu taklb eden hareketler karar
lardaki emniyf't ve icradaki stirat iti
barile biitiin diinyayi hayrete garket
mi~tir. 

Goeteborg Handels gazetesi yazi
yor: 

Kemal Atati.irk, Osmanll impara
torlugu bakayas1 iginden milli Turk 
devletini kurtanru~, ziraati sistema
tik bir l?ekilde rasyonellel?tirmek su
retile iktisadi hayatm inki~afm1 te
min etmil?tir. Kemal Atatiirk ese1inl 
takib i9in saglam bir esas kurarak 
memleketin istiklalini yaratm1~ ve 
daimi mildafaaya haz1r bulundugu 
bu istikl~li kuvvetlendirmi~tir. 

Svenoka Dagbladet gazetesi yazr
yor: 

Kemal Atattirk Tiirk vatamm tam 
'1ir ~ekilde par~alanmaktan kurtar
mil? · - Jruvvetli, modern, milli bir 
devlet yarai . ....... ~. Atatiirk, miiste-
6Pfilf}E.._ boyundurugunu lurnu~t1r. 
ve yakm ~arktal{i .. 'Vf.61~~~£~~ 
manzara arzetmektedir ki mil.him 
meselelerin mevzuuba.his oldugu bir 
zamanda buyi.ik devletler dikkatle 
Ankaraya tevcih etmektedirler. 

Nya Daglight Allehanda gazetesi 
yaziyor: 

Atatiirkiin eseri tizerine bir nazar 
atfedilirse gorilltir ki Ti.irk devletinin 
ba~mda bu Biiyiik ~ef bulundugu 14 
sene zarfmda viicude getirdigi eser
ler, ge~mi~ asirlardan daha fazla ve 
derin izler b1rakml~tir. O olmasa idl 
mode1n Tiirkiye olmazd1. Onun saye
sinde Ttirkler onun fevkalade eserin1 
takib edebilecekler ve diinya naza
rmda esasen pek yiiksek olan itibar
Ianm daha fazla yi.ikseltebi1ecekler
dir. 

Dagens Nyheter gazetesi yaz1yor: 
Tiirkiye Atatiirki.in idaresi altmda 

kelimenin garptakl mefhumu ile mo
dern bir devlet olmu~tur. Bugiln bu 
devletin beynelmilel itiban gittik9e 
artmaktad1r. Giri~len 1slahat i~ Ttir
kiyeyi degi~tirmi-?tir. Tiirkiye di~ l>O':' 
litika sahasmda ve Atatiirkiin idare
si altmda biiytik muvaffaklyetler ka
zannu9tir. 

Social Demokraten gazetesi yazt
yor: 

llllllflllllll 11111fl111111'1 I It II I Hitt U Ullflt fl n1 I Hun 

Ataturk ~uphesiz harb sonras1 ge
len diktatorlerin en dikkate deger 
olan1d1r. Evvela, Ttirkiyeyi mi.istakil 
bir millet mevkiini kaybetrnekten 
kurtamu~tir. Sonra, yeni bir Ttirlc 
devleti yaratm19 memlekete yeni bir 
anayasa, yeni bir killtiir ve yeni bir 
milli iilki.i vermi~tir. B~ka, ba~ka 
mahiyette diktatorli.ikler vardir. Bw1• 
lardan bazilar1 hiirriyeti bogar, bazi
lan da aksine olarak millete hi.irriyet 
ve ki.ilttir verirler. AtatiiI·k Tiirkiyesi: 
bu sonuncu tipin timsalidir. Diinya. 
hi~ bir zaman Tilrkiyenin garb z1h
niyeti i9inde yeniden kurulmas1 gibil 
heyecanh bir drama asla ~ahit olma
m1l?t1r. 

Stokholms Tidningen gazetesi ya
z1yor-

Atatiirk, yalruz memleketinin hA..
kimi degil bir devlet adann ve mtl
kemmel bir te~kiiat91 idi. isvei;te, 
onu, modem isv~ devletini kuran 
Gustav Wasa ile mukayese etmekte• 
dirler. Bu mukayese her cihetge mu
hiktir. Yiiksek bir eser birakan Buyi.i.I 
Adam i~in i:svei;te gosterilen takdir 
ve btiyiik hayranh~ izhar hususun
da bundan daha iyi bir delll olamaz. 

· Yuooslavyada teessur 
Biitiin gazeteler birinci aahi· 

felerini Tiirkiyenin babas1 

Belgrad 13 (A.A.) - Avala ajans1 
bildiriyor: Atattirkiin olilmii biitiin 
• ... b-- • - -.... kalbinde kederli akis
ler uyand1rmaktad1r. BuyuK aaanun 
oliim habert yalruz h ilkfunet mer
kezinde degil, :takat butiin memleket-
te siiratle yayil.nn~ ve resm.t binalar .. 
la bir ~ok husust evler derhal kendi
liklerinden bayraklarm1 yanya in
dirmil?lerdir. 

Diin a~amki gazeteler gibi, bu 
sabahki gazeteler de birinci say!ala.-
nru Tiirkiyenin babas1 olan Buyiik 
Adamm ziyama ta.hsis etmi~, muha
birlerinin gonderdikleri tafsilath ha-
berlerle btiyiik oliiniin son dakika
lanru bildiren munzam ma1Umat1 
ne9retmi?lerdi1·. 

Gazeteler, en aziz ve en klymetli 
bir ~iinii kaybetmekle matema 
gark olan Tiirk milletinin bu ac1sm1 
heyecanh ctimlelerle if ade etmek
tedirler. 

Bundan b~ka gazeteler, Atattir
kiin olmez eseri ile hayati hakkmda 

bir 9ok tafsilat vennekte ve ismet 
inoniinu Ciimhurreisligine intihab 
eden Tiirk parla.mentosunun bu in
tihab celsesine aid malt1mati nesret. 
mektedirler. · 

llHl IUllllt I 
I I lftHlllH • HHUllU hu ~ .,onun adma aynJmaz bir su- Inoniine Tiirkiyede izhar edilen sev-

~~m tehd1r. 0, Osmanl.I imparator- gi ve sayg1y1 mevzuuba.his ettikten 
g ~larPen vahim anlarmdan birin- sonra hayatmm merhaleleri.ni ve 

Slovo gazetesi, ba§ muh3rriri Me~
karof tarafmdan yazllm~ olan be§ 
makalesinde, umumi harbin sonunda
ki milli bozgunlugun bir tasvirini yap
tiktan sonra diyor ki: 

makalede de ezcilmle §U satirlar okun
maktad1r: Utro gazetesi, ba., makele yerinda 

eski Ba§vekil B. Mu§anofun bir mti
taleaslill ne§red!yor. B. MU§ano:t di· O?U~ sahnede goztik~rek ruemle- inonil zaferinin amill olmak iizere 

rIIllli _ • .,rjisini canland!rmaga ve askerl ~ef ve sevktilcey~c;i s1fatiie bii-
lann>.e 1stikbal ittin i.man ilham et- yuk kabiliyetlerini te$rih etmektedir. 
Biz~uvaffak olmu$tur. O anda ki, Muharrir bu zaferden az bir zaman 

nasiJtin bizzat mevcudiyeti mevzuu- sonra inoniintin Lozanda siyaset 
his idi ve Turk mllleti maglftp ol- . adanu ve diplomat olarak zekA ve de

tig1~, iimitsfzlik ittfnde lmlunuyordu. . gerini izhar ·firsatlill buldugunu kayt 
ba:zlfcsi kolay degildi. Uzun ve getin ve sozilne $Dyle devam eylemekted.ir: 
§a~ haIJ>ten sonra, Ttirk topraklan- «inonii . Lozanda Tiirkiyenin : tam 
sin li!;te ikisl yabanc1 k1taat tarafm- siyasi istikJfilini elde etmege muvaf-
rim i$gal edi~nii~ ve kendisi iki cep- fak olmu~tur. O vak1t denizde bir 
~1~de mucadeleye mecbur. bulunuyor- mahre9 temini i~in Bulga.rlar tara-
1~1: Harittte dill?manla ve dahilde su1- f1ndan takib ediJen teze zahJr olmak 
1la11a.> hususunda gosterdigi 1srardan dola-

-Muhanr gcn~ligi hji;bir z2TUrkiyeyt yi Bulgaristan kendisine minnettar
siz kalamaz. Atam1zm vuyiik ISlahati d1r. 

fl i!;in higbir §ey esirgcive ~oyle de- tnoniiniin karakterJerindeki mu-
vatanmm topragmda ist' 
~ meyyiz vaSif istikameti ve samimiye-
gi gibi kalbi de dauna.tue hepsi ken- tidir. OsmanI1 Tiirkiyesindeki diplo-
rlnin benliginde ta e!n9 Ve enerjik mat vc naz1rlann mutad1 bulunan vc 
y~ytcaktir. id~re~i Ve alim diplomatbk suatmda en yiiksek de. 

Osmanh lmpa.ratorlugunun viicu
dunu merhametsiz bir surette kes
mekte olan cerrahlarui bigaguu ~eldp 

· alan Mustafa Kemal olrriU§tur. Milli 
· enerjiyt harekete getirdi ve m.illetinin 

iradesini eanlandmb. Y~Idan .~iknll, 
bulunan ve mukavemete muktedir 01. 
nuyan hiikfunet merkez.ini t.erkecie
rek milletin hayati kuvvetlerini ara
mak ve daha soma Sakaryada galib 
gelecek olan sililu tavlamak Uzere 
Anadoluya geldl. BununJa beraber 

. ' - silab zaferile iktifa etmiyordu. Tiirki-
yeyi kurtannak, hatta bilyiik ve zen
gin etmek fstiyordu. Onun killtiir se
viyesini yiikseltmek istiyordu. · Biitiin 
milleti igin kahramanhguun ve insan 

· faziletlerinin sembolil olan o, digerle
rinden daha az miithi~ ohmyan bir 
miicadeleye b~Jad.I. Milli ve sosyal in
lnlip miicadelesi... i~ on b~ ytld1r 
devam eden ve en biiyiik ba~anlarla 
tetevviic eden inkalap bu inlala "di. 

«Kemal Atatiirk, aglk laVJ.lcunh 
g0zlerini hayata kapad.I. ·Politik sah
neden kudretli bir sima, tiikenmez 'bir 
enerji ~eldliyor. Biiyiik Tiirk islihat: 
~isuun eseri muazzamdll'. Filhakika 
Tiirldyenin hududlanm eski lmpara
torluk hududlarmdan oteye geni§let
~ti, fakat diinya ha.rbi emasmda 
pargalanan Tiirkiyeyi birle§tirdikten 
sonra, halk kitlelerini yeni ve qieclenl 
bir hayata sevk i~in uyandtrd.I. Arka
~Ia.rile birlikte teokrati.k defil, sf
vil bir devlet t~kilat1 kurdu. Eserleri
nin ebedi kalacagmdan kimse fiiphe 
edem~. Fakat kenidisile birlikte gi
den bir kag §ey var: Alevli mizac1, 
kuvvetli ve ti.ikerunez enerjisi, hare
ketli ve daima uyamk halde oJan dii
~iincesi ve egrilmez iradesi. Kemal 
Atattirk yalmz Tilrkiye Ciimhuriyeti
nin csaslar1m degil, ayni zarnanda 
giinliik politikasim da gosteriyordu. 
Tiirki:yeyi alakadar eden her hadise-

k
. \ yor 1: 

Tiirkiye, mevcudiyetinden beri en 
biiyiik is.1Ahatc1Slll.l kaybetmi§tir. 
Atattirk Tiirkiyeyt ihya ve teceddii. 
diiniin temellerini atti. Bazllan Bulga. 
ristana teveccuh g0steren sadI.k v-e ze
ki arkad~lanrun da yardlmi ile, adlm 
yeni Tiirkiyenin en biiyi.ik b~arilan .. 
na baglad!. Ankarayi resmen ziyaret 
ettigimiz zaman, Ataturk bana So:t
yadaki ikametine aid bir ~ok gtizel ha.·· 
tiralar anlatti. SelAnikte !iOCuk 1ken . , 
b1r ~ok Bulgar dostlan mevcut oldu-
gunu soyledi. Bulgaristan hakkmda en 
iyi hlsler besllyordu. Bana dedi ki: 
Bulgaristan ve Ttirkiye dost olma1r
d1rlar. Bulyaristana has1m olan Tur. 
kiyeye de has1md!r. 

Zarya yazetesi> Atattirkiin vefati 
hakkmda siitun siitun haberler ne§
retmekte ve uzun bir tercemei halde 

.. . .. t.<=<LI""---
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H Te~niSBJli 1938 , 

Ta.ksim me,vdamnda .., isti.klAI mar.p &Oylenirken 

·. 

•ilnkii tezahiirat anasm.da agbyanlu 

DilDkil tezahi!ratta nutuk &Oyllyen yiiksek tahsil gen~erl 



iingeceki fie bu sabahki telgraflar 

• 13 - Almar:t ·-· ~h,...-erlnb:l 
ti -'~.:jbde 15 ill 30 u 

\ant seTVe ei u -
klim"'" . _ -mdan ahnaca1tbr. 
,--.1.7~39 tarihinden Uibe.ren yahu

ticaret yapmaktan menedilmek-

Amerikan1n tetebbiiaii 
8finc1on 13 (A.A.) - Havas ajan

muhabiri bildiriyor: 
1lariciye Nazin B. HWI, Almanya 
~r.ru Hariciye Nezaretine davet ede* kendisile 15 dakika kadar gorii§
"':'" ·r. :lyi haber alan mahtillere 
difeden l:k.L..1ltiler aleyhinde aJman 

Bununla berabei ~ugu en
bu meaelenin miinhaslran <Ilk._ 

bifet;te olmBSJ dolaJ18ile Amer1ka ta
rafmdan bir prot.estocfa bulunulmam. 
na fmk.in olmadJtm1 illve eylemek
tedider. 

Framiz .-azetelerinin 
m•kaleleri 

Paris 13 - Fransiz gazeteleri AJ. 
lsnyada yahudilere kar§t a1man 
~irler ve Hitlerin son nutku hale-

" · i - Dal~an. An
tiilerin.in konfe-

Pnvred Pregled ga
aktawr: 

Ullda Balkan An
fhracat emtfto
At.lna!da toplan-

on Yupfl,ua, 
rin 
t MU ' • •'fe Yun•ntWi 
~ leri haar bulunuJanlu. Bu 

r~ bu ~ llJ&tl Y' tf. 
aa if b&Ugt ,.,,.t fu:kl· 

.. ermlftir.• 

~ Tarizaa lm.iteti 
~ Atm.da toplanrnr 
~ 13 (A.A.) - Balkin Antan. 
t.ai ~ tartzm tomllesl bu &)'In 

20 &ine bdar Atlna.'d& top-
F*u'. 

Daily Telegraph, diyor ki: B. Ede
~ siyast dostlan murnai.leyhln ye
bl bir parti kurmasma muterizdir
ler. 

Yugoslav hududuna 
dokunulamaz 

Vugoalav Bqvekilinin ~k 
miihim nutku 

Belgrad 14 - Yugoslav Ba§vekili B. 
Sto!.adinovi~, bir nutuk irad etmi~ ve 
ezciilnle demi§tir ki: 

- Yugoslav hududunun degi§tiril
mesi katiyyen mevzuu bahs edilemez. 
Zira bu hududlar, sulh masasi tara. 
fmdan detfi, Yugoslav kahramanJan. 
run kanile ~fzllmlftir. Bu sebepten do
layi Yugosiavya hududu ebedt kala.. 
cak ve katiyyen ona dokunuianuya
cakttt. 

Londra aefirimiz gitti 
.Londra sefirimiz, B. Fethi Okyar 

diin ak§amki ekspresle Londraya ha
reket etm~tir. 

Bayan Af::-e-:tl:--e-b-ay-an Sabiha 
G~k~!n Ankaraya gittiler 
Bir muddettenberi fehrimizde bu

lunan Turk tarih kurumu asb&fkaru 
bayan Afet ile tayyareci bayan Ba
biha GOkgen diln Ankara.ya gitmis
lerdir. . 

lngilterenin Japonya nez. 

Atina 13 (A.A.) - BU.tiln gazeteler, 
Atatiirktin hayatt ve eseri hakkmda 
uzun uzun netriyatlanna devam et
mektedirler. 

Gazeteler ayni zamanda Ankara ve 
istanbuldan gelen uzun telgraflan d11 
n~rediyorlar. 

Selanikte belediye mecllsi hususi bir 
toplant1 yaprmf ve bu toplantida 
Atatilrkiln hat1rasm1 taziz i~in bir da
kika susulduktan sonra bilyilk olti.
niln evinin bulundugu sokaga Atati.irk 
isminin verilmesine karru.· ve~tir. 

Biitiin gazeteler ismet inonilniln 
Cilmhur Ba§kam intihab1m selAmla
makta ve Tilrk - Yunan dostlugu poli
tlkasmda Atatilriin mesai arkac'la.§1 o
lan ismet inonilniln bu politikaya de
vam edecegmi kaydetmektedlrler. 

Proya gazetesi yaz1yor: 

Do.st ve milttefik kom§umuz, yent 
Tiirkiyenin en yilksek vazif e ve §eref 
mevkiine Kemal Atattirkten sonra en 
-''l'lltaz §8hsiyeti ~lkararak ittifak 
<f": birI111.t.saharilz etmif bulunan o na,.. 

Ismet inonii "L6debilir. 
10bra da ingiHere ve FraiMfiinmii§ 
~if olan muahedeler esnasmda 
~yiik blr devlet adanu olarak g()riU. 
m~tur • .DlZl.au :.3 :_ i: . 
mal Atatiirkten son..:"'ftJ!1~Dii.. Ke-

--, A .Al&&a-

dostlugunun lmilidir. Gilzel faziletle-
rlnden biri olan kati dogrwugu ve 88• 

mimiligi, icap ve mantlk mahsulii o
lan ve arb.k ild memleketin vied.an ve 
fllurunda kokleJmi§ bulunan Tiirk • 
Yunan dostlugu i~in luymetli bir des. 
tek olmll§tur. Tiirkiyenin yeni Cum. 
bur ~ru Atinayi mliteaddid de
falar ziyaret ve Ankarada da Elen di
rijanlaruun ziyaretini kabul et.mqtir. 
Buna binaen Yunan milletinin yal
mz kendi memleketi hakkmdaki degil 
kendi §&hSI. hakkmdald hissiyatmi da 
gormek imlimna malik olmll§tur. Bu 
sebeple Yunanistanda kendisinin 
Cilmhur Bqkanbfma ~ilmesi yal. 
ms yeni Tiirkiyenln yarabcua ve is
libakuanm layik blr devamc111 ola-

rak degil ayni zamancla Yunanistamn 
tecriibe edilmi§ bir dostu olarak se
llmlanmaktadlr. 

Katimerini gazetesi yaziyor: 
Yunanistarun, Tiirkiye Cilmhur 

Ba§kanllgmda miinhal kalan mevki
in tecriibe edilmi§ bir k1ymet, itiraz 
gotil.rmez bir kabiliyet ve, Tilrk • Yu
nan miinasebetlerinin istikbali bakl· 
mmdan iki milletin yakla§ma eserine 
samimt bir surette te§riki mesai etmi§ 
olan bir §ahslyet tarafmdan i§gal edil· 
mesini gonnekten mtitevellfd sevlnci 
~ok biiyiiktiir. ismet inonil Tilrk • Yu· 
nan antantmm hararetu bir dostudur. 
Esasen bu tarihl hft.dise kendisi iktidar 
mevkilnde iken olmU§tur. O ha.dise 
ki, bugiln dahi beynelmilel A.le. 
me iki millet arasmda pasifik ve 
yara ttc1 te~riki mesai maksadile alde
dilen parlak ve hallsane bir antant nu .. 
munesi arzetmektedir. Bundan ba§ka, 
Tiirk • Yunan dostlugunun, sonradan 
iizerine Balkan Antant1 kurulan .sag. 
lam temeli te§kil etm~ oldugunu da 
unutmuyoruz. 

Tiirkiyenin, Atatilrk tarafmdan ts. 
met inoniiniin uzun ve slkl bir t~ri
•dt mesaisile tesis edilm~ olan i<;; ve 

~ 1''--.:tra,~mda hi~bir §eyin de~ 
mtyecegi muha&ha.ltbr. Yunan mille-
~e~elW3B~.~!~millle yandlg\ gibi ts
tedilr. Yunanistan, yakl~mai>bWllH: 
sm1 muzaffer kllmak igin yeni Cfun. 
hur Ba§kanmm Lozandanberi yapti. 
gi gayretleri gormii§, tamml§tir. Se
i;ilmesl, Tilrk • Yunan te§riki mesai
sinin bugiln de Tiirk milletinin sarml
maz arzusu oldugunu gasteren en iyt 
delildir. Diger Balkan milletleri de 
boyle soyliye~ilirler, zira Balkan pak. 
ti da ismet Inonu iktidar mevkiinde 
iken yapililll§tir. 

Messager d'Athenesden: 

ra yeni devlette ve bllhassa 'l'Urkiyenin 
haricl siyasetine ve bu arada da tah· 
sisen Ttirk • Yunan mukareneti ile 
Balkan Antantmda en bilyOk mevkii 
i§gal etmektedlr. 

Elinikon Mellon ve Akropolis gaze. 
teleri de ayni hissiyat1 itade etmekte
dirler. 

Atina 13 (A.A.) - Atina ajanSl bil· 
diriyor: Gazeteler, ismet inonilniln 
Atlnaya yaptig1 ziyaretin tevlld etti
gi §evki ve heyecanh tezahilrat1 ve 
bilhassa onun Atina stadyomunda 
gozil.kttigil. zaman Elen halkl tarafm. 
dan na.sil CO§kun bir tezahiirle kal'§I· 
landlglill kaydedlyorlar. 

Estiya gazetesi, on ii~ sene Kemal 
Atatilrkle mkI te§riki mesai halinde 
yeni Ttirkiyeyi idare etmi§ olan ismet 
inoniiniln yiiksek politlk meziyetleri
nin, nilfuz nazarmm ve kendisinl 
Atatiirkiln lay.tk halefi yapan seciye
sinin keni.§ ve derin maIQmat ve vu
kufunun umumlyetle tamnm1§ ve tes. 
fun edtlmekte bulunmll§ oldugunu 
kaydediyor. 

Elen milletl onu iki kom§u mille
tin bu kadar miismir olan yakla.§ma. 
smm ve t~riki mesaisinin ba§llca a.. 
mitlerinden biri olarak tanlllll§tir. 
Elen milleti bugiin onu Atinaya yap. 
tig1 buttin ziyaretlerde selamladlgt 
~i_§evk ve heyecanla Tiirkiye 

Uny~i:.nuu :a..~1.,..__,. ~•·n~ 
lamlamaktad1r. 

Vradini gazetesinden: 
Tilrk milletinin yeni Reisini ihata 

eden milttehid ve cihanca teslim edi
Ien itimal yalruz inonilniln yilksek 
k1ymetinin resmen ve alenen tarun
mas1 degll, ayni zamanda Atatiirkiin 
eserinin devanu i¢n de bir teminatt1r. 

Bu suretle yenl Reisinin idaresi al-

ism.et inonilniin icraati Atatiir
kilnden aynlamaz. Anadolu harbinde 
general, Lozanda miizakereci, islAha
tl tatblk eden hiiktlmetin bqmda ida
reci olan ismet in0nu, Atatiirtten son-
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Fransiz mathuafindan 

tm~a dost ve mtittefik Tilrkiye, ytllar. 
ca once ba§lallll§ olan ve Tilrkiyeyi 
cenubt dogu Avrupasmda bar~m mu. 
hafaza.si icfn laymetli bir garanti ola
rak hayatiyet ve terakki dolu kudret
li bir devlet haline getirm!f bulunan 
§&yam hayret hamlelerlne devam ede .. 
cektir. 

"AtatiirkBiiyiikBir Adam 
~ok Biiyiik Bir Adam 
politik bir Dehid1r 

'' Bfr Frans1z uazetesi de ReisicUmhur lsmet 
lnDnUnUn parlak tercemelhallni neiretmekfedir 
Paris 13 (A.A.) - Jt>Urnal Deade

ba.s, inn.et ln0ni.inim Ci.lmhur baf· 
kan/.igina, 3~tne8i dola11ialle, miifa· 
riinfleghtn parlak tel"cemeihalnd ne-

fir ve genlf bir kiiltiir ve ~ok fallam 
dUekat a.rttatik menkibeler~ 1/fUcsel
mlf olan poUtiJc UJcrt.lbe ve teknilc 
meziyetlerinl bUhtUN kaydetmekte
dir. 

Paris 13 (A.A.) - Havas ajarw bil-
d or: Ma.tbuat, Atatfir.kiin askeri 
ve politlk bir dehl olmU§ olan §ahsiye
tine uzun sena makaleleri tahsis et
mekte berdevamd1r. 

B. de Courson, J'our Echo de Paris 
gazetesinde diyor kl: 

j 
zetesinde fU sabrlar1 yazmaktadlr: 

Atat'Urk Bi.iyijk Bir Adam, ~ Bil
'Vilk Bir Adam, politik bir clehdd1r. 
Memleketiful en bilJlf.Uc hizmetleri yap. 
f1Uftir. Kelimenln en iyi m4FUUinda 
bir diktatar olmu,tur. Biltiln saha. 
lan:la #lclal ve meml.eketine aid men. 
faa.tlerin en dolru hllaedUmen gfbl 
muJcaveaeatne imkdn olmavan u11a
katler goatermt,tir. 
Di~er ta.rattan Figaro gazetesinde 

Fransarun eski Ankara bilyiik el
~lsi B. de Chamberun'tin 1u sat1rlan 
okunmaktadlr: 

Etnos gazetesi diyor ki: 

Elenler ismet in<>nfinCi bilhassa 
hilrmet ve takdirle sevmektedlrler ve 
~lminden dolayi duydUklar1 samtmJ 
aevtnc onun btlytik seletinm ziyamdan 
tevellild eden dertn teessiire milsavi
dir. Elenler yeni Ttirkiye Ciimhur Bat· 
karunm kendilerinin ilk saat dostu 
oldugunu unutmuyorlar ve hicbir za.. 
man unutmiyacaklardtr. Bu iyi gO
rU§lil politlka adanu, Lozanda Yuna
nistanla Tiirkiye arasmdaki tariht 
ihtila.!m kati surette tas!iyesi yap11Jr. 
ken, Tilrk - Yunan te§riki mesaisine 
hararetle taraftar bulunmu§ ve iki 
millet miinasebetlerinin takviyesi Jcin 
~.lfDlaktan hicbir zaman hAU kalma
!tUftlr. 

Atlnaikanea gazetesinden: 
ismet 1nontl, Ttirkiye • Yunan uz

lafma ve tefrild meaaisln1n bqhca A· 
mlllerlnden birldir. Bu uzlafmayi ba
taran Ankara anlqmalan onun imza
illll tqunaktadu. Kendistne yqamak 
azmini tekrar vermif olan Atatilrkiin 
ztyamdan dolayi pek ellm bir surette 
muteessir Olan TUrk mllleti l~in, mem. 
leket idarealnin kiLhraman, kiyaaetll 
stiktlnetll ve memleket menfaatlertnln 
f eda kar hft.dtmi olan 1smet tnanttnttn 
elle1 lne teslim edildiglni gormek h~ 
§ilphesiz bilyilk bir tesellldir. TUrk mil
letinin, ismet inonilnil lntihab ederek 
milletlerin ruhuna tecriibe edilml§ bk 

dinde bir proteatoau 
Londra 13 (A.A.) - ingruz hutU. 

meti, Yangtse nehri Uzerinde se.Yrfse. 
fere konulan maniaJardan dolaYI Ja-

n hilkiimetini r te 

Atatiirk, hiir ve milstakil bir Ttir
ld.ye buaklyor. Tiirklye sag.Iam ve 
modem bir ordunun iyi muhafa.zas1 
altmdadlr. 

Bana be~ yil zarfmda gasterdigt 
dostane hayll'hahhgi ve parlak tari
hlni sevdigi Fransaya karfl olan ha
lisane hatt1 hareketini d~iintiyorum. 

Medeniyet eserile millteb.lr olan 
Atattirk, zaterlerinden tevazule bah
sediyordu. Her ~yt ~ok derlnden gt>-

~ k1ymet ve otoriteye mallk adam.Iar ta. 
ra!mdan idare eclllmek ihtiyacuu 
veren emniyet ve huzur h1asf.ni tama
men muhafaza etmf.§ olm&Bl pek ta
blidir. 
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__ ,.. 
ltatiirkiin naa,lan "Atatlirk, istikbalinden 
~~8iu =::y! ~::.:!:''!·~..... korkm1yan kuvvetl! milH 

bladdesi mucibince yeni hiiklimttin b1' r devlet brrakma ktad1 r 
~granuru bir harta zal'f mda Mecli- i '9 
le blldirmesi vc l\lcclisten itimad rcyi (Ba!i t.araf1 1 inci sahifede) 
istemesi lizlmgelmektedir. 

Diger taraftan (l\filli matem kanu
'1u) Uiyihas1run da bugiin Meclise ve
lilecegi ve milstacelcn miizakere edi
lecegi anla§Il1yor. 

1stanbulda yapllacak merasime 
lid ogrendigime gore, Atatiirkiin na
l§lan aym 19 unda istanbuldan Yavuz 
lllrhllSl ile izmite naklolunacak ve 
oradan hususi bir trenlc Ankaraya 
&etirilecektir. 

Ulu Onderi.11 na~lan Dolmabah9'
clen kara yolile Saraybumuna getiri
lecek vc oradan Yavuza almacakbr. 
l'avuzu diger torpidolanmIZ takip 
tdecektir. Yavuz lmiite gelinceye ka
clar, milli matem i~ti olarak daki
kada bir top attlacaktu. 

istanbul halkmm Atatiirkiln na~
lanna k&r§I tazimlcrini izhar edebil
nteleri i~in n~ Dolmabah~enin biiyiik 
rnerasini sruonuna konulacak ve hal
lun ii~ giin na~ selimJamalanna mil
saade c<lilecektir. Bu esnada kara, de
lliz vc hava kuvvetlerinc mensup as
keri iimera ilc iinh"ersitenin erkek ve 
k12 hirer talebesi tarafmdan biiyilk 
Oliiniin ba~ ucunda ihtiram nobeti 
beklcnecektir. 

Ankara 14 (Telefonla) - B~vekil 

:8. Cclftl Bayar bugilnlerde istanbula 
gtdccek vc Atatiirkiin naa\danmn 
Ankarnya naklindc bizzat buluna
caktu. Ba~·ekilc Bii~iik l\lillct Mecli
sinden se~Hecek bir heyetin de refa
kat etmesi muhkmeldir. 
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Baber ald1gumza gore, Atatiirkiln 
lniibarek naa~an elfin yatak odasm
da bulunmaktad.Ir. Fakat yakmda 
biiytik rnerasim salonuna (mtiayede 
Salonuua) nakledilecek; istanbul 
hallo, Onderl orada ii~ giln kadar zi
Yaret edebilecektir. 

Ankarada muazzam cenaze rnera
Simf aym yfrmi birinde olacakbr. 

AtatUrkUn eseri son 
derece saQlamd1r 

Norve~ gazeteleri makalele
tinde bunu tebarilz ettiriyorlar 

Oslo 13 (A.A.) - Norve~ Telgraf 
ajansi bildiriyor: Biltiln bilytik giin
dclik gazeteler, Atatiirkiln terciimei 
halini ne~retmekte ve gayet senakflr 
lllakalelerle onun tarihi eserini nak
letmektedirlcr. 

Dagbladet gazetesi yaz1yor: cBu
g\in Tiirkiye o kadar kuvvetlidir ki 
hasta adam tabiri tarnamile eski, hayi
de olmu~tur.> 

Aften Posten gazetesi yaziyor: 
<Atatilrk muazzam bir eser viicude 
getirmi~tir.> 

La Nation Agrairc gazetesi yaz1-
Yor: cBir adam, yeni bir Tiirkiye ya
tatt1. Dikkate deger mtiessir harekc
ti ile devlet reisleri arasmda biricik 
bir vaziyete sahib olan Atatiirk'tilr.> 

Le Morgen Bladet yaz1yor: cAta
tiirk tarihte memleketinin en btiyiik 
adamlanndan biri olarak kalacaktir. 
'l'Urklye iyile~mi~tir. Ve yeniden kuv
\'etlenmI~ olarak Atatilrk'i.in eserine 
devam etmek hususunda en mi.isaid 
hnkantara sahibdir.> 

Morges Handels gazetesi yaziyor: 
<A.tatiirk Tiirkiyeyi yeniden yapb. 
Ve emin bir yol ilzerlnde ileri yilrii
~ne devam eden bir ,memleket b1-
l'alcti.> 

Beyrut bUyUk teessur 
ve hUzun i~inde 

•-1alk Atatiirkiin resmi 
oniinde goz ya~lan 

dokiiyor 
&)rut 13 (A.A.) - Bilytik Atatilr

k\in olur.ni haberi Ankara radyosun
clan ogtenilmi~. Beyrutun biltiin ma
hafilinde bi.iyilk teessiir ve hi.iztin 
Uyandinm~r. Dtin ak~amdanberi 
~onsoloslugumuza akm halinde 
gelen halk ve cemaatler teessilrlerini 
blldirmekte ve Atatilrkun matemli 
bayragmuza sanh resmi onilnde egi
lerek gdz yasJari dokmektedirler. 

Frans1z fili kon~seri vekili Lilbnan 

manda ona beynelmilel sahada birin
ci planda bir mevki almag1 temin et
tigini yazmaktad1rlar. Gazetcler, bti· 
yiik oliiniln fotgraf ve tercilmei halini 
ne~retmektedirler. 

Ceska Slova gazetesi ~unlan yaz1-
yor: cAtatiirkiln ~mda yen! Tiir
kiyeye ruh veren bir adam kaybolmu~-
tur. Bu derece yilksek hilkatta bir 

'adama sahip olduklanndan dolay1 
Tiirklere g1pta etmege miitemayiliz. 
9iinkil, biz de bugiin Mustafa Kema
lin di.inya sahnesinde goriindiigu za
mandaki Tilr.kiyenin vaziyetine ben
zer bir mevkide bulunmaktay1z. 

Atatiirk Tilrkiyeyi ingillz parla
rnentarizm rnodeli ilzerinden bir dev
let yapm1~ ve memleketinde kuvvetli 
bir sanayi yaratJlll~tir. Htilasa, Ata
tiirk modem· Tiirkiyenin yaraticis1-
d1r. Tilrkiye dahi miislilmanhk file
minde bir mucize manzaras1 arzet
mektedir. Ti.irkler ilelebed Atatiirke 
minnettar kalacaklardlr.> 

Lidove Novini gazetesi yaziyor: 
cAtatiirk harpten sonraki politika 

aleminin en k1ymettar simalan ara
smda yer almaktadir. Karakteri ya
p1c1, elemanlarla biiyilk bir vatanper
verligin ve demirden bir iradenin 
birle~mi~ bir timsalldir. Modem tru.i
hin en yiiksek vakalanndan biri ol
mak ilzere Tiirkiyenin yeniden haya
ta dogmas1 onun eseridir.> 

Lldove Llsty gazetesi yaz1yor: 
cAtatilrk Ile birlikte Ti.irk tarihinin 

en yilksek simas1 kaybolmaktad1r.> 
Prager Presse gazetesi, Atatiirkiin 

b~1ca eseri Bogazla.r ilzerinde Tiirk 
hAkimiyetini yeniden tesis etmf~ ol
mas1dir ,diyor. 
Bohemia gazetesi yaziyor: cAtatiirk, 

arkasmda istikballnden korknuyan 
kuvvetll milli bir devlet birakmakta
d1r.> 

Prager Tageblat gazetesi yaziyor: 
cTi.irkiye Atatiirkiln idaresi altmda 

tamamen yenllenmilj esaslan uzerine 
miiesses yenl bir memleket olm~tur. 
Ve diinya politikasmda milhim blr 
rol oynamaktadlr.> 

"AtatUrk bir medeniyet 
memba1 idi,, 

lavi~re matbuab Ulu 
Onderden hararetle 

bahsederek boyle diyor 
Bren 13 (A.A.) - isvi~re Telgraf 

ajans1 bildiriyor: 
isvi~re matbuatI, Atatilrke uzun 

rnakaleler tahsis etmekte ve onun 
muharebcden sonra mutemed blr dev
Iet yapmak i~n dag1mk Tilrkiyeyi 
yeniden bir araya toplamak hususun
da.ki mesaisini, bilyiik dahili inktlAb
lardaki ve memleketi modem mede
niyete intibak ettirmek hususundakl 
meziyetle1ini tebariiz ~ttirmektedir
lcr. Gazeteler bu arada Isvi~re med~ 
ni kanununun Tilrkiyede tatbiki key
fiyetinl de Herl siirmektedirler. 

Brende intifir eden Der Buno ga
zetesi, ~unlan yaziyor: 

Tiirklyede serbes milli bir hayat 
kurmak i~in ac;t1g1 miicadelede hil
kfunet ekseriya sert dini temayiillere 
kar~1 koymak mecburiyetinde kalnu~
ti. Fakat .ut1k bu devre tarihe kavu~
mu~tur. 

Neue Zutcher Zeitung gazetesi ya-
z1yor: 

Atatilrk bir medeniyet menba1 idi. 
Ti.irkiyeyi Avrupalll~tmnak degll 
!akat, milletin mildafaas1, istikbali, 
terak.kisi i~n ona hayat olarak lazim 
ola.n unsurlan vermek istiyordu. 
Atatiirk ayni zamanda Tilrkiyenin 
garb ile ::;ark arasmda bir koprii ol
rnas1m istiyordu. Bugiln hi~ kimse 
onun islahat~1 eserine taaITuza ce
saret edemez. 
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Reisicilmhuru namma te~rifat miidii
ril, Lilbnan meclisi reisi, hillnimet 
erkam, mtiftil, ccmaati islamiye ve 
Ulema, Amerikan ilniversitesi rekto1ii, 
biltiln konsoloslar, yerli cemaatlerin 
mtimessilleri, ~eh1in e~raf ve mutebe
ra.n1 ba~konsolosumuza gelerek derin 
taziyet ve teessilrle1ini ifade etmi~ 

lerdir. Beyrutta dilndenberi matem 
havas1 esmektedir. 

. • • . • J .' ' 

Hububat unlar1 Baharatlar 
Pirin~, 1'1erdmek, Be2elya, Yulaf, Arpa, Nohut PatatesJ 
1''asulye, ~a,·dar, vesair Hububat unlarile Pirin~ Nips

ta~n, Bugday Nipstasl, Korun Flor. 

Tar~m, Karahiber, Beyaz Biber, Kmruz1 Biber. 
KJmyon, l'enlbahar, Kannfil, Zencefil, Sahlep n 

Sofra Tuzlan. 

1915 denberi tevakkufsuz mesaisi neticesi beynelmilel sergilerde kazand101 

HOR KONKUR 
ile miistahzaratnun miikemmeli1et ve nefasetinde irifilmes bir kuvvet oldugunu isbat ctm~ir. 

Adres: Be~ikta~, K1hcah, Telefon : 40337, Istanbul Nuri <;apa 

Dokuma ve Pamuk lpligi 
A. $irketinden: 

Tiirkiye Pamuklu 
Fabrlkalar1 

Bak1rkoy ve Kayseri fabrlkalanmlz b.put bezlerlnln ab.§ fla.tleri af&i1da g0stcrtlml§ttr. 
Bu flatlar fabrlkada. ta11m ve J>e§ln tedJye prt.lle muteberdlr. 

Bir balyadan et.s1Jc satlfla,rda. fiatlara yilzde 2 zammolunur. 
KAYSERt FABR!tKSI MAMULATI 

Tip: 14 Anahtar 
'rip . H Anahtar 

B A K I R K 0 y 
Tip: 9 Kartal 
Ti : 9 Ka.rtal 

B8.§1IllZ m1 agnyor? 
Gripten mi yatiyorsunuz? 
Romatizmamz rm teprendi? 
D~ini2in agnsi sizi ~ok mu 

rahatsiz ediyor? Bir tek Ka§e 

IfEOKUBtK 

Biltiln bunlan derhal giderir. 
Ve size goz a~tmr. 

Li.izumunda giinde 2 Ka§e 
almabili.r. 

IfEOKUB:l:ll 
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek K8.§e 6 kuru§, 6 hk ambalaj 
30 kuru§. Her eczanede bulunur. 

Osmanl 1 Bankasi 
iLA.s 

c,o 5 falzli 1909 ihra<;ll i'ltanbul !}ehre
manetl lstlkraz tnhvllfltma alt 

No. 56 lu 15 eyhil 938 vadcll kuponun 
14 1kincl te§rin 938 tarihlndcn itlbaren 

Osmnnh Bankasunn istanbul ve Lomira 
Merkezl ~elerinde, ta.hvlller damgalan
mak suretlle birllk kupon ba§ma C. 0,7/-

• hesabllc tediye cdllece~i. mezkur tahvllAt 
hamlllerlnln malumu olmak iizcre ll5.n 
olunur. 

Baker magazalannda 
Erkek ve klz ~ocuklanna 

rnahsus elbise daircleri tevsi 
edilmi~tir. Her yerden mi.isaid 
~rait ve iyi fiatlarla emsal
siz ve zengin ~e~icller bula
cakSlillz. 

marka 75 santim bezin 36 metrellk topu MO Kr§. 
marka 85 santlm bezin 36 metrellk topu 7M Kr§. 

F A B R t K s I M A M u L A T I 
marka 15 santlm bezin 36 metrellk topu 
marka 90 santlm bezln SI metrellk to u 
AmbalAJ ve nakllye iicreti m\iftel'lye alddJr. 

TURK HAYA KU RU MU 
26 NCI TERTiP 

BUYUK PIYANGOSU 
lkinci ketide: l l/Birincikanun/938 dedir. Bilyiik 

ikramiye: 45,000 lirad1r ..• Bundan batka: 15.000, 

12,000, 10,000, lirabk ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) lirahk iki ad el milkaf at vard1r ... 

Yeni tertipten bir bilct alarak i§tirak etmeyi ibmal etmeyiniz. Siz 
de piyangonun mes'ud ,.e bahtiyarlan arasma ginni~ olursunuz. 

Istanbul telef on miidiirliigiinden 
l - idrue ihtiyac1 i~in, 19 kalemde dcmir kablo irtibat kutusu, izolc ma

yii, tevzi lrutusu, kur~n kaph tel, koprii raptiye, direk ka.nca ayag1, lastikli 
tel ve sair rnalzemc kapah zarfia eksiltmeye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli (18807.75) lira, muvakkat tcminati (1411) lira 
olup eksiltmesi 2/12/ 938 cuma gi.inii saat 15 de Miidilrlilk binasmdaki satm 
alma komisyonunda yap1lacaktir. 

3 - Taliplcr rnuvakkat teminat makbuz veya Banka rnektubu ile ka
nuni vesaiki muhtevi kapall zarflanm o gtln saat 14 de kadar komisyona \e
receklerdir. 

4 - ~artnameleri her giin Levaz1m amriligimizde gorillebilir. (7602) 

Ankara belediyesinden: 
Belediyemiz i~in benzin motorlu biri tek ve biri ~ift yatakll son model H.i 

adet imdad1 sihhi otomobili l'llmacakt1r. ~artnamesini gorrnek isteyenlerm 
her giin yazi isleri kalemine murac:aatlan Iaz1md1r. Aiakadarlarm teklif ede
cekleri otomobillerin marka, fiat ve tesllm milddetlerini te~1inisani 938 sonu. 
na kadal' bclediye iei~ligine \ermeleri 1lan olunw·. (4669) (8189) 
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Barsak, karac1ger ve midenln kusurlu ~lemesi demektir. Bu tic; 
uzvun iyi i§lemesinl temin icfil muhakkak gece yatarken ve sabah 

nc; karruna bir kahve k~1gi MAZON MEYV A TUZU 
allrur. Almmasi gayet latif, tesiri ta.bit ve kolaydrr. Mazon Meyva Tuzu 

nun ismi .lla ebillr, 
fakat ne terk1b, nc de tesiri 
taklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasma dikkat 

. c. BANK 
K urulu§ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Turk llras1 $ube ve Ajans adedl 262 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

PARA BlRlKTlRENLERE 28.800 LIRA lKRAMlYE VERECEK 
Ziraat Bankasmda lrumbarall ve ihbars1z tasarruf hesablannda en ai 50 lirasi bulunanlara senede 4 defa 

cekilecek kur'a !le 8.§ag'/daki pl!na gore ikramiye dagitilacaktir: 

4 Adet 1.000 Lirahk 4,000 Lira 
4 ,. 500 » 2,000 • 
4 » 250 • 1,000 • 

40 • 100 lt 4,000 • 
100 » 50 » 5,000 lt 

120 » 40 » 4,800 • 
160 • 20 lt 3,200 lt 

D1KKA T: Hesaplarmdaki pare.Jar blr sene icinde 50 llradan 8.§8~ dil.§meyenlere ikramiye ~lkdlgt 
dlrde % 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'alnr sencde 4 defa, l Ji:yhll, 1 Birinci kiinun, 11\lari ve 1 

Bunun i~in de i~i buzlu 0 ram· ·11m· 

puHioii tercih etmelisini2... Osram· • · 

mpullara sarf edecekleri oereyana 

mukabil elde edilebilecek azami u~1k 

nisbetini temin ederler,yani 

Ucuz a~tk! 

Hazirali tarihlerinde rckUecektir. 

PULLAR I 
AEG 

Turkiye Vekilleri: 
Elektron· 

Tork Aoonim ~irkf:ti . 

lSTANBUL P. K.. l 44 
Tilrk Anonim Elektrik ~irketi Umumiyesi 

iSTANBUL P.K. 1449 

ta.k· 

;i:v•~ .... ~ .. ·-- --··---·--• _ _, __ J• ...,_ B. ibert Kammerer, Excelsior ga· 1 rlly~rdu,, . - . 
me\kiinc girecektir. pon hukumetini protesto etmi§tir. 

Gumruk ve inhisarlar vekaleti 

Miif etli§ muavinliiJi 
miisabaka imtihanz 

Vekalet Teftis IIeyetine 35 lira asll m.a~li Mtifetti§ Muavini mtisabaka 
ile abnacakt.Ir. 

I - Bu milsabakaya girebilmek ic;in: 
A - Mem.urlar kanununun 4 iincii rnaddcsinde yaz1l1 vasiflan haiz olm.WC. 
B - 1. ikincikanun 1938 tarihinde ya§1 otuzdan yukan olmarne.k, 
C - Askerlik vazifesini bitirrni~ bulunmak, 
<; - Siyasal Bilgiler Okulu Hukuk Fakiiltesi, Ytiksek iktisad ve Ticaret 

mektebinden veya bunlara miimasil aym derecedeki ecnebi bir mektepten 
mczun buiunmak, 

D - Frans1zca, Almanca, 1ngilizce lisanlarmdan birini bilmek, 
E - Ahlak ve seciyesi itibarile kendisine gfivenilir oldugu anl2.§1lmak, 
1', - S1hhati her tiirlli iJj,irne ve her nevi seyahata milsaid oldugu tam 

, te§ekkilllil bir resml hastaneden almacak raporla tevsik edilmek, gerektir. 
2 - lstekii olanlar, nihayet bnlimilzdeki iklncit~rinin yirmisine kadar 

VekAlet Tefti§ Heyeti Reisligine dilek~e ile mi.iracaat edip oradau verllecek 
tercilmeihal beyannamf!sini, eklerile birlikte ve tizerinde anlatild1gJ. gib1 
eksilksiz olarak doldurduktan sonra en ge~ Birincik~nunun 5 incl gtihiine 
kadar Vekalet Tefti§ Heyeti Reisligine ul~tmn~ bulunacaklard1.v. 

3 - isteklilerden evsaf1 uygun gorillenler 1 incikflnunun 27 inci Salt 
gilnil arzularma gore Ankara veya Istanbulda ma.Ii, iktisadi vo hukuld rnev
zular dahilinde yaz1h bir imtihana <;ekilecekler ve ayr1ca, bild1kleri lisandan 
da imtihan edilecf!klerdir. 

4 - Tahriri imtihanda kazananlar, 2 inci kfmunun 4 unci.i c;ar§amba 
gtinti Ankarada aynca bir de sozlii imtihan vereceklerdir. 

5 - Her iki imtihanm yap1lacag1 yerlerle ba§lang1c saatlrri, Teft~ He. 
yeti Reisllgince, isteklllerin dilek~elerinde gostereceklerl adreslere yazi ile 
bildidlecektir. ( 44•l01l t.7'/25» 

Bir metredotel aran1yor 
Ergani Maden dvarmdaki Madenirn.iz Mernurin Kantinini idare edecek 

tecriibeli bir Metredotel aranmaktadll'. Liyakatine gore v<>rilt:'cek azami iic

ret net 65 Jiradir. Olla, ailesi oldngu takdirde ev, tenvir ve tt:shin firkete 
aid olacakbr. 'J'aliplerin 1·urk tabiyetinden bulunmaSI J3zimd1r. Terciirnei
hal, Bonsenis surctieri Vf. bir ae f otograflariyle (~ark Kromlan Turk Ano

nim §irketi, Maden) adr.-~ine miiracaatlara 

inhisarlar U. Miidiir!iigiinden: 
I - Ycni yaptmlacak ~ektirmege <1tekneu ye konmak iizerc satin almaca. 

gi 8/XI/938 tarihinde ihale edilecegi ilAn edilen blr adet mak na §filtnamesl 
degi§tirlldiginden yeniden a~1k eksutmcye konm~tur . 

II - Montaj da dahll oldug'u halde m.uhammen bedeli 4300 lira ve muvak· 
kat teminab 322.50 Uradu~. 

III -- Eksiltme 2/ XII/ 938 tarihine rastlayan cuma giinu saat 14 de Ka· 
bat~ta levazim. ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yap1lacaktir. 

IV - Muaddel §artnamcler ~aras1z olarak her gtin sozti ge<;en §Ubeden alt· 
nabilir. 

V - Makina 30 ton hamule ile tekneyc 7 mil silr'at tcmin edecek kuvvet
tc tam dizel olmak §artile §Ulster, vidop, Doy~. M.W.B. Doy~e Verke Emayen, 

Skandiya, Elva markalanndan biri olacak veyahut ayni evsafta bulunan muh· 
telif markalardan mevad1 muharrike sarfiyati en az olam tercih edilecektir. 

VI - isteklilcrin kanunen kcndile1inden ararulan vcsaik ve % 7.5 gtiven
me paralarile birlikte eksiltme i~in tayin edilcn giin ve saatte yukarda ad.1 ge-
~en komisyona gelmelerl ilO.n olunur. ((7600)) 

* I - idaremizin Karaatta~ barut deposu tapa, sa~ma vc f~ck ambarlarm-
da §artnam.e ve projesi mudbince yaptmlacag1 ve 18/ X/ 938 tarihinde ihale 
edilecegi Han edllen ke1evet i~aSJ pencere tecdit ve tadili ve tamir i§lerinin 
teslim milddeti ve bedelin tediyc §eraiti degi§tirlldiginden heyeti umum.iyesi 

birden yenidcn a~1k cksiltmeye konmustur. 
n - K~if bedeli (2941.30) lira ve muvakkat teminati (220.60) liradlr. 
m - Eksiltme 18/ XI/ 938 tarihine rastlayan cuma giinii saat 14 de Ka

batqta Leva1m ve milbayaat §Ubesindel,ci allm komisyonunda yap1lacak:tir. 
IV - ~artnarne ve projeler (15) kuru§ bcdel mukabilinde sozu ge~en 

§Ubeden almabilir. 
IV - Eksiltmeye i§tirak ctmek isiiyenlcrin fenni evrak vc vesalkini iha

le gtinilnden 3 giln evveline kadar inhisarlar in§aat §ttbesine ibraz eclerek 
aynca chliyet vesikas1 almalan laz1d1r. 

VI - isteklilerin eksiltrne icin ta.yin edilen giin ve saatte % 7,5 gfiven
me paralarile birlikte yukanda ad1 ge~en kom.isyona gelmcleri ilan olunur. 

(8085) 

Temizligin 
azamtsi 

Muazznm fennt 
te.~kilat 

Biltiin dilnyaya 
yay1lm1~ bir ~ohret 

'in tarifi 

Oziim, incir, ~arap ve sirkenizi 
T A R I $ ' ten altn1z. 

Beyoglu isbkla.I caddesi 64 No. (PARMAKKAPI) 

Viyanan1n me~hur 

• 1g P. ve C. H 
Marka §apkalannm yeni gelcn son Modelleri, en gti~ beg~ 
nenlerin zevki selim.ini bile tatmin ctmektedir. 
Taklitlerinden sakmmak i~in §U resim.deki markaya dikkat. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Oalatn Tahir ban 3 ilncii kat 
Tel: '"991 - 2 - 3 

Bvensb. Orlen£ Llnten Gothenburg 
Gothenburg, Stotholm, Oslo, Dantllg, 

DdynJa Copenhag Abo Reva! ve btltllil 
Baltik ltmanlan aark ve Karadenlz batb
ea limanlan arasmda 15 gilnde bb: ulmet 
h avdet 19tn muntazam postalar. 

Odyrila - Dantz.tg - Oothenburs Te 0110-
dan beklenen vapurlar. 

Bardaland vapuru 14 T. Saniye dotru. 
Isa vapuru 21 T. sanJye dotru. 
Sydfolb vapuru 22 T. sanlye dotru. 
Y&tmd& :lstanbuld&n Hamburg Roter· 

dam - Kopenhag, GdJD1,a Oothenberg, 
Dantzig - Btokholm, ve Oalo l!manJan 
loin hareket. edecek n.purlar. 

Bardalnnd vapuru 15 T. sanlye dotru. 
Ounborg vapuru 20 T. santye dotru. 
Aasne \'apuru 26 T. sanlye dotru. 
Fazla tatsllAt 1~ Gala.ta'd& T&hlr h&n 

I 1lnct1 katta llln acental.Jlma mtb'acaat. - Tel: 44991 - 2 - s 

PUDRALAR 
Modas1nda 

Biiyiik bir tebeddiil 
Miibala§ali «Makiyaj-. kalmadi. 

CiLDE SUR'OLECEK GAYET iNCE 
BiR PUDRA. TABii BiR GtiZELL1k 
:YERiR. 

Parlsin ~lk ve kibar kadirJan, yeni 
blr moda meydana atrm~ardlr. On

lar, biltiln giln zarfmda hi~ parlak
hk izi vermeksizin ~eftali ~it;egi bir 
ten temin eden yeni bir pudra ke~
fetmi~erdlr. 

Bu da; yenl ve hususl bir usul ile 
en ince bir pudray1 ipekli elekten ii~ 
de!a ge~~ ve ttakikaten krem 
kopilgil ile kan~tmlml~ pudradlr. 
• Frans1z kimyagerleri tarafmdan 
Uzun ara~tirmalar neticesinde elde 
ettiklerl bu en son usul - Tokalon 
niuessesesi tarafmdan imtiyaza alm
~t.ir. Tokalon pudras1 parlak bir 
buruna ve yagll manzarah bir cilde 
nlhayet verecek ve size nefis ve 8 saat 
zarfmda •Mat> bir ten temin edecek
Ur. cFini Mab Tokalon pudras1m 
kullanchgllllZda ne riizgar, ne yag-
niur ne de ter, cildinizin gilzelliiinl 
bozmaz. Sehhar giizelliginizi artt1-
ra.n bir tazellk ve bir cazibe verir. 8 
caztp ve yeni rengi olan Tokalon 
l>udras1m isteyiniz ve k:ullamruz. 

Or. Haf 1z Cerna I 
Lolunanbddm 

Dahiliye miitehaaa1si 
Dlnnyolu lH 

tluayene aaatlerl Puar barlo her riin 
Z,5·6 Sab, Cumarlesl 9,5-lZ fukaraya 

--... llllmlllllllliT. Wll 11!11*~ .. 

Dr. IRFAN KAVRA 
ROntgen mtitehasSlSI 

'l'ilrbe, Bozkurd klrao.thcmesi ka111-
~da eskl Klod Farer soko.k No. 8 - 10. 
v~leden sonra 3 ten 7 ye kadar * 

Sahlbl Necmeddin Sadak 
lihlUJni nepiyat miidiirii ~ket Rado 

Ma&baasa 

Kiiltiir Bakanhg1ndan: 
1938.1930 ders y1l1 lise fen vc edebiyat kollan yazih ve sozlii olgunluk 

smavlari Haziran ''e Eylul devrele1inde girecck olanlara muhtelif ders grup
lannm a§ag1da yazll1 klSJmlanndan sorular sorulacaktir. 

1 - Lise fen koluncJ~n oJgunluga gireceklere, 
1 - Fizik - Kimya grupu: 
A - Fizikten: Lise sm1flanndt1• eski programlara gore okutulan biitiin 

elektrik bahisJeri 7e bu baJ1isiere ait deney ve problemler, 
B - Kimyadan: Lise ikinci ~mfta okutulan magdenler ve teorik bahisler, 
Lise fen kolunda okutu?an organik kimya ve bu bahislerle ilgili prob· 

Iemler. 
L - Matematik grupu: 
Lise s1mfla11nda eski programiara gore okutulan biitiin cebir bahisleri; 
Fen kolunda eski programlara gore okutulan il~genol~ey bahislerl; Ta-

sang ve Koteg Geometri bahisleri ve problernler. 
3 - Tabii ilimler grupu: 

Eski programa gore insan anatomi ve fizyolojisine giren biitiln bahisler. 
II - Lise Edebiyat kolundan olgunluga gireceklere: 
l - Tarih - Cografya grupu: 
A - 'I'arihten: Liselerde okunan tarihin ii~iincii ve dordiincil ciltlerin

deki bahiskr. 
B - Cografyadan: Turkiye, it&lya, Yunanistan, Bulgaristan, isvi~re 

cogra!yas1. 
2 - Edebiyat ta1ihi: Tanzinu~t ve ondan sonraki devirler, Tilrk edebiya. 

ti tarihi. 
3 -- Filozofi ve Sosyoloji grupu: 
Lise ikinci sm1f1 ile uciincii .s1mf edebiyat kolunda goste1ilen biltiin ba· 

hisler. 
G~en olgunluk smavlarmda bir veya daha ziyade gruptan muvaffak 

olmayanlarm 1938-1939 ders y1h Haziran ve EylUl devrelerindeki ol~uk 
smavlan yukar1da i~aret edilen bahislerden yap1Iacaktir. (4725) (8285) 

Devlet Demiryollar1 ve Limanlar1 l~letme 
Umum ldaresJ llanlari 

'-----------------------------------------------------------islm, mikdar ve muhammen bedelleri ile rnuvakkat teminatlan a§ag1da 
yazill 5 liste muhteviyati rnuhtelif rnalzeme 30/ 11/ 938 c;ar§amba gilnii saat 
15 ten itibaren sll'a ile kapal! zar! usulu ile Ankarada idare binasmda satm ah
nacakt1r. 

Bu i§e girme~\ isteyenlerin hizalannda yazih muvakkat teminat ile kanu. 
nun tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini aym giin saat 14 e kadar komisyon 
reisligine vermcleri laz1mdir. 

§artnameler parasiz c,larak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa§a· 
da 'fesellilm ve Sevk ~fliginden dag-tt1lmaktadlr. (8345) 
No. Mlktan ismi Lira Lira 

1 
2 
3 
4 

5 

Ton 
300 Sur~o!or yag1 

1200 Rezidli yag1 
350 Mazot 

(400 Petrol 
(150 Pis gaz 
150 Denzin 

Muhammen bedeli 
67500 

120000 
24500 
69500 

33000 

Muvakkat teminat 
4625 
7250 
1837,50 
4725 

2475 

Nafla Vekl\letl 

istanbul elektrik i~leri 
Umum miidiirliigiinden 

Eksiltme ilan1 
1 - Muhammen bedeli on ii<; bin dort yiiz seksen be§ lira tutan muh

telif kudrct ve tevettlirde cemnn on bir bin adet ampul kapall zar! usulile sa
tin ahnacakt1r. 

2 - Eksiltrne 21/11/938 pazartesi giinii saat 15 de idarenin Tiinel ba· 
§lnda Metro han binasmm G mc1 katmda toplanacak arttirma eksiltme ko
misyonunda yap1lacaktir. 

3 - Bu i§e ait §artnamEler idarenin Levaz1m Dairesindcn paras1z ola· 
rak almabilir. 

4 - Muvakkat teminat miktan bin on bir lira otuz yedi kuru~tur. 
5 - Teklif mektuplanrun 2490 No. lu kanun ahkamma uygun olarak 

eksiltmeden en az bir saat evvel Komisyon Reisligi.ne ve1ilmi~ bulunmas1 
1Azund1r. {8060) 

Orman Umum MUdUrlUQUnden: 
Umum mildilrlilge bagll Devlet orrnan i9letmeleri revirlerinde istihdam 

edllmek iizere 150 lira iicretli 2 muhasip almacakhr. ~artlar §unlardir: 
1 - Memurin kanunun dordi.incH -maddesi §artlanm haiz olmak. 
2 - Yiiksek ticaret mektebinden mezun bulunmak. 
3 - Umumi muhasebeye ve sanayi rnuhasebesile devlet muhasebcsinc 

yalof bulunmak. 
A - Bu muhasiplikler i~in 21 ikincite§rin 938 pazartesi gilnu saat iki 

bu~ukta Ankara ve Istanbulda talipler arasinda miisabaka imtiham a~1laCak· 
tir. 

B - Yukardaki §artJan haiz olup da imtihanda mtisavi not kazananlar
dan miicsseselerdc ~aj1§n1l~ ve tecrilbc go1mii§ bulunanlar tercih edilcccktir. 

c - Miisabaka f;onunda vazifeye nlmacak muhasibe ayhgindan ba§ka 
anca ayda 15 lira meskcn kira bedeli ve1ilecektir. ~u kadar ki kendine umum 
mildiirltik~e mahallerindc ikametgah gosterildigi zaman bu bcdel verilmiye
cektir. 

D - Muhasipler k1dem kazand1kc;a ~ah9ma vaziyetleri ve kabiliyetlcri de 
nazan dikkate almarak devlet memurlan hakkmdaki mevzuatm tesbit ettigi 
mtlddetlere k1yasen terfi ettililecek ve umum miidiirltikt;e tayin ve Ziraat Ve· 
kAletince tasdik olunacak rr.iktar i.izerinden rnan§lan arttmlacaktir. 

E _ Talip olanlann a§ag1daki f1krada yaz1h evrak ile 18 ikincite~rin 938 
cuma gtinii a~am saat 1r; ye kadar Ankarada umum mildurliige ve IstnbuJ. 
da vilAyet binam i~inde istanbul orman i§leri ~evirge miidiirliigline milraca. 
atlan laz1md1r. 

F - Milracaat edenlerin ibraz edecckleri vesaik §Unlard1r: 
1 - Huviyet ciizdam. 
2 - Orta vc yi.iksek tahsil diplomalar1. 
3 _ En :;on ikamet cttigi yerde mahalli zab1tasmdan alacagi iyi hal ve 

tezkiye varakas1. ~ _ 
4 _ •mm te§ekkiilHi resmi bir hastaneden alacag1 umum1 s1hhat raporu. 
5 _ Halen <;alI§tig1 ve cvvelce Gali§ml§ bulundugu mtiessese veya rcsmi 

bir d:tire varsa buraJardan alacag1 durum vesikas1 ve bonservis. 
6 _ Kendilel'ini tezkiye edeblecek tanmm1§ zatlarm sa1ih adreslcrini gos. 

terir muhtira. 
7 _ Gelirlerini ve en r-0n kazan~ miktarm1 uirat veya maa~ olarak > gos-

terlr blr not \'esikasl. (8198) 
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SAGUGINIZI KORUYUNUZ : 

'-) 

ZUK 
MEYVATUZU 

En ho§ ve iabii meyva uaarelerinden yapilmi§tlr. Tak· 
lid ediJmes1 kabil olmayan bir fen harikaa1d1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 
BEYOOLU - iSTANBUL 

Istanbul telefon miidiirliigiinden 
1 - idare ihtiyac1 ic;in 2120 adet boru ba§1 kenedi «31> lik, 4240 adet boru 

ba§l c1vatas1, 1000 adet kablo dirsegi plfln No. ro 7, 1000 adet galvanizli tev. 
zi kutusu dirsek demiri No. ro 7 ve 600 adet demir orgil1ii c;ubuk 8 1 2 lik 
a~1k eksiltmeye ~1kanlm1~tll'. 

2 - Muhamrnen bedel (1415) muvakkat teminat (107) lira olup, ek
siltmesi 13/11/9:~8 cuma giinii saat 15 de Miidilrliik binasmda satm alma 
komisyonunda yap1lacaktir. 

3 - i.steklllerin, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiklc, o gun saat 15 ~<' kadar mezkur komisyona mtiracaatlan 

4 - Resim ve nilmuneleri her giln Levaz1m Dairemizde gorillebilir. (7075) 

Hariciye Vek8letinden: 
Harlciye Vekaletinde 11 inci dereccden rnevcut rniinhal memuriyetlere 

talimatnamesine tcvfikan mtisabaka ile mernur almacaktir. 
Milsabaka irntiham 2J ikincite§rin 938 pazartesi gilnii saat 10 da Ha

riciye Vekaletinde yap1Iacakhr. 
Milsabakaya i§tirak i~in, taliplerin rnernurin kanununun 4 ilncii madde

sindekilerden ba§ka a§agida yazih ev saf1 da haiz olmalan laz1mdir. 
Hukuk, Miilkiye, Ulumu siyasiye, iktisadiyc ve i~timaiye ve Faktilte 

dcrecesindcki Yilksek Ticaret mektepteri veya Hariciye meslegt ile alakas1 bu
lunan milmas1l ytiksck mekteplerden birlnden mczun olmak ve yaolan otuz
dan yukan olmamak; 

Miisabaka imtiham sbyledll': 
l - Hukuku medeniye, Hukuku diivel, Hukuku hususiye duvcl, iktisat, 

Maliye ve Tarihi siyasi (1815) cirn zamamm1za kadar ((hakkmda tahriri ve 
§ifahi suallcr. 

2 - TUrk~e ,.e F'ransizcadan tahrir ve tercilme, 
3 - Mtisabakada iissii miiam doldurmak ~artile en fazla numara alan

lar kazannus olacakt1r. 
Mtisavat halinde Frans1zcadan maada ecnebi lisanma vukuf sebcbi rii~· 

hand1r. 
Taliplerin mektep ~ehadetnnmeleri, askerlik hilsnilhal ve s1hhat §chadet

nameleri ile hilviyet ctizdam veya .suretlcrini istida ile 15/ 10 938 gtinil ak
§nrnma kadar Vekalet Zat vc 'l'ahckkuk Dairesi Umum Miidtirltigilne te,di 
eylemeri ve 21/ llt!l3o pazartesi g:i.inti Ankarada Vckalette haz1r bulunmalan 
ve yukarda yaz11l vesaiki vaktinde tevdi etmiyenlelin imtfhana ahnrnayaeag1 
iUm olunur. (4661) <8158) 

Yap1 i$1eri ilan1 
Giimii ·bane: Trabzon • Iran Tran sit yolu birinci mmtaka Ba~mildiirJU. 

gunden: 
1 - Eksiltmeye konulan i§: Giimil§ hane, Bayburt ve Karakosede ya

p1lacak transit otel ve garaj m§aat1 ( Ke§if bedeli (228.208) lira 54 kuru§
tur. 

2 - Eksiltme 2, 121938 cuma giinii saat 15 de Transit yolu birinci mm. 
taka Ba§lnudilrliigu odasmda kapalJ .zarf usul1le yapllacaktlr. 

3 - Eksiltmc sartnamesi ve buna miite!erri cvrak1 12 lira mukabilinde 
Transit yolu Ba§mtldurHigilnCten ahnabilir. 

4 - isteklilerin (12661 \ lirallk rnuvakkat teminat vermeleri ve ihale
uen sekiz giin evvel vllayete milracaatla komisyonu mahsus tarafmdan eh

liyet vesikalan alrnalar1 ~arttir. 
5 - istekliler teklif mektuplanm 2 inci maddede yaz1h saatten bir saat 

cvveline kadar Transit yolu birinci mmtaka ~tidtirlilgune makbuz mu
kabilinde teslim edeceklerdlr. 

Postada olacak gecikmt ler kabul edilme.i. 
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SRHiBiNiN SESi • 
VEA&SIVE 

. . . - . 
ISTll<LAL CADDESI .. 

SATI~ 
.,, 

BEYOC.LU 
us;: Ar'.f!NTaLaRINDa 

Sekerci H A C I B E K i R Mamulat1nda . 

T'iirkii:a. milli t;effnisi vard1r 1 

Ali MUHiTTiN HACI BEKiR 

• 
I 

KAR$ I 

EN iYi CARE 
BiR KA.SE 

ME ·iMA 

NEZLE 
ismine 

DIR. 
NEVRALJI KIRIKLIK 
KIRGINLIK - BA~- DI$ 
ve BUTON AGRILARI hemen keser 

dikkat ediniz. 

SEFALiN 

Romatizmadan ~ok 
1zhrab ~ekiyordum. 

SEFALiN 
beni kurtard1. 

B~ ve ~ agnla.n, mafsal 
agruan., grip, nezleyi 

derhal g~irir. 

Eczanelerden 1 lik ve 12 li.k 
ambalftjlamu isteyiniz. 

14 Te~rinisani 1938 .... 

Miihim miijde: 
15 sene teminath 

Me~ur Singer saatlerinin 

sat1~da teshllAta b~anc:h. 

Singer Saat Magazan 
ista.nbul EminonO. Tel 21964 * 

MOHENDIS 
Diplomalt, (Su, yol, demlryol, kiiprll 
in~tl) i§ aramllktadlr. Ankara, Ye

ni§ehlr, Birllk otell mUhendls W. D. * 

IOGtNINE 
KAN ve DERMAN 

Biogenine: Terkibinde bulunan kinln, ~elik, arsenik ve 
ac1 nebatat hiiJAsalarlle tababetin fevkaIMe 

ehemmiyet verdigi ve ~ayaru hayret muvaff a.klyetler temin etti~ bir 
devadrr. 

B • g • • Uzun ve klsa ate§li ve ate§siz sti.ren hastallk
lO enzne. iardan sonra gorillen zanyet, halsizlik, kan-

siz1Lk hallerini mucize gibi pek klsa bir zamanda izale eder. Kandald 
lormlZl yuvarlac1klan tllz£=1er ve ~ogalt1r. i§tihayi acar derma.nsizhg1 
giderir, viicude dairna gen~lik, dlnc;lik verir, cildin soluk rengt¢ can
landrrarak pembele§tirir • 

Bl.01nen1·ne. Sinulerin klymetli ve sadlk bir arkadQ§Ichr. 
6 • Sinirlere kuvvet verir. Hastayi ve muhitini 

usandlran bir c;ok asab'i buhranlan en ~abuk b~r zamanda ~ifalanc:hru. 
Hie; bir sinir ilar1: Nevrasteni ve isteriye muptelA olanlara (BiOGENiNE) 
kadar istifade temin edemez. 

B • • • Gern;lerde gorillen ve c;ok defa nevrasteni
l Ogen z n e • den miitevellid olan iktidars1zh.k ve bel gev§ekli-

ginde ~ek miihim rol oynar. 

Biogenine: 
Biogenine: 

S1tmaya kar§I fevkalAde koruyucu tesiri oldu
gu gibl sitma nekahetlerinde de pek mtiessirdir. 

~ekerli hap §eklindedir. Btiyiik ve kiic;iikler 
kolaylikla alabilirler. Slhhat Vekfiletinin mil-

saadesini hai::!:dir. Her eczanede bulunur. 

KURTULUS 
Doktorlar. Bankactlar, Katipler, Mektepliler velhasll biitiin 
milrekkepli kalemle yazi yazanlar, mti.rekkebin ceb-
lcrine akmasmdan, kurumasmdan, ve ucun bo· 
zulma.sindan kurtaran yegane 

TIKU DOLMA KALEMI 
A vrupada dahi tasdi.k olundu~ gibi 
Aimanyamn bu icadl miirekkebli 

. Ac;lk bll'akJ.l· 
chgi halde her ne 

§ek:ilde durursa dur
sun miirekkeb akmu ve 

kurumaz. TIKU en sa~lam 
ve en kull~ll mtirekkebll 

kalemdir. 

kalemle yaz1 yazmak mec
buriyetinde olan hallo 
hakikaten bu ezi3 _ :
ten kurtar~tir. 
TIKU ucu ~
maz. bol mii
rekkeb allr. 
kuvvetli basilirsa 
3-4 kopya c;lka
nlabllir . 

Siyahtan maada Yefil, mavi ve larmizJ. 
renkleri de ayni fiatta satilmaktac:hr. Her 

yerde arayuuz. Taklitlerinden sakmmiz, ttze.. 
rindekit«~U·> markasma dikkat ediniz. Flab a ltradlr. 
Depostl: Rikardo Levi Havuzlu han No. 1 1stanbul .. _________ Tapaya posta ile gonder.i.lir. 

2n rahat ~elik somyelerile pk, metin ve ucm 

KARYOLALARI 
ve madeni mobleleri 
HALIL SEZER 

Karyola ve madeni e§ya fabrtka salonlanndald 
m~herinde gorebilirsiniz. 

.. __ Sirkeci, SalkJ.m.sogilt, dem.ir kap1 caddesi No. 7 Tel: 21632 ---

Ankara belediyesinden: 
Belediyemiz itf aiyesi i~in be§ acet motorpomp ahnacakt1r. ~artnamesinl 

gormek isteyenlerin her ~n yazi i§leri kal~mine murac~tlar1 lazimdlr. Bil.tiill 


