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Büyük Şefimizi ·Ebediyen Kaybettik 
Kur1arıcısını, · en büyük evladını kaybeden Türk 
milleti; sen sağ ol ! Vazifen onun yarattığı ve. 

sana emanet e tiği eserleri yaşatmaktır 
Resmi tebliğ: 

~···-Ankara 10 [A.A.] - Türkiye 1 

Cumhuriyeti hükumetinin resmi 
tebliğidir: 

Müdavi ve müşavir tabiplerin 
neşredilen son raporu ATA
TÜRKÜN, dünyaya gözlerini ka
padığını bildirmektedir. Bu acı 

hidiae ile Türk vatanı Büyük 
yapıcısını, Türk milleti ULU 
ŞEFlNI, in!anlak büyük evladını 
kaybetti. milletimize içimiz ya· 
narak bu tarife sığmıyan ziyaan
dın dolayı en derin taziyeleri
mizi ıunarız. 

Keder tesellisini ancak ve 
ancak onun büyük eserine 
bajlalakta ve aziz vatanımızın 

hizmetinde ararız. 
Şuraıında her şeyden evvel 

beyan etmeliyiz ki ölmez olan 
ancak bilyük eseri cumhuriyet 
tDrkiyesidir. Hühümetiniz bugü · 
ne kadar olduğu gibi dikkatle , 
yazife başındadır ve müesses 
olan nizam ve vaziyeti idame 
buıuaunda bilyük Türk milleti
nin bllkiimeti ile yek vücut ola
rak teyit ve temin edeceğine 

ıllphe yoktur. 
teşkilitı esasiye kanunıınun33 

ilncü maddesi mucibince büyük 
Millet Meclisi reiaıi Abdülhalik 
Renda Reisi cumhur vekaleti 
vazifesini deruhüte etmişlerdir. 
Yine teşkiliti esasiye kanununun 
34 llacü maddesi mucibince bü
yllk milet meclisi derhal yeni 
Reaicumhuru iufihap edecektir. 
TOrkiyenin en Büyilk makamına 
tqkilltı esasiye kanununa göre 
ıeçecek olan zatın etrafında 

hlkOmetile ıanlı orduıu ile ve 
blltlln kudret ve kuvvetile Türk 
aillleti ıarsılmaz bir varlık o~a
rak toplanacak ve yllkselmede 
devam edecektir. Bugün aynh
im• atladıgımız Büy&k Şefimız 
ATA TORK her vakit tllrk mil
letine g&vendi. Eserlerini bu 
f6venle yaptı. ldamesi eıbabı
nı ela ikmal ederek g&venle bü-
yllk milletimize bıraktı. Ebedi 
Tllrk milleti onun eserlerini 
ebediyetle yaptacakbr. Gençli
ii, onun kıymetli vediaıı olan 
Tllrkiye cumhuriyelini daima 
koruyacak ve onun izinde yil- • 
klyecektir. 

Kemal Atatilrk T&rkiln tari
hbıde ve fhllnde daima yqa· 
yacaktır. 

SON RAPOR: lsta11bul, 10 - Atatiirhü11 müdavi ve müşavir 
tabipleri tarafından verile11 rapordur. 

Reisicumhur Atatürhii11 umumi hallerindeki vehamet, diln 
gece saat 24 de neşredilen tebliğden !;onra her an artarak 
bugün 10 ikinci teşrin 938 perşembe sabahı saat dokuzu beş 
geçe Büyük Şefimiz, deri11 konıa içinde terkilıayat etmişlerdir. 

Müdavi tabipler: Profesör doktor Neşet Ömer İrdelp, Profesör doktor M. Kemal Ôke, 
doktor Nihat Reşat Belger. 

Müşavir tabipler : Profesör doktor Akil Muhtar Özden, profesör doktor Hayrullah Diker, 
profesör doktor Süreyya H. Serter, Doktor M. Kimil Berk, doktor Abravaya Marmaralı. 

B. M. Meclisi toplantıya çağrılıyor 
Ankara 10 --- Büyük Mıllet Meclisi reisinin tebliği: 
Reisicumhur ATA TÜRKÜN, milleti mateme garkeden elim ziyaı 

dolazısiyle teşkilatıesasiye kanununun 34 üncü maddesi mucidince ye
ni Reisicumhur intihap edilmek üzere T eşrinisaninin on bi~inci Cuma 
günü saat 11 de Büyük Millet Meclisini içtimaa davet ederın_ı.. . . 

Reisicumhur vekili ve Büyük Millet Meclısı reısı 
M.A.RENDA 

Ebedi Atatürk 
~···-Türk milleti, buıtın afleclea-

beri bir milletin duy•bilecefl 
en biiyük acıya, onun kalpleft 
burkan, yllrekleri yakan atarap. 
lırına vekar ve ıOkOola tabam• 
miil ediyor. 

Atatürk; Tilrk mitletİDill 111· 
yük kurtarıcıaı, ulu ıefl. •• ... 
zide evladı, artık dtlayaya ıh
lerini kapadı. 

Kendini bildiği ,andmllerl, 
milleti için, yurdu için Ye lala· 
niyet için çarpan bu temiz kalp 
dün sabah durdu. 

Artık o g&zlerin nurunu ılr· 
miyeceğiz. 

Tabiatia acımak bilmiyea ft 

acı tanımıyan •ert kanunları, lal• 
kümlerini merhamet•iıce y•pt .. 
lar. Fini Mustafa Ke•ali biz· 
den aldılar. 

Fakat; yine kenditinin dedijt 
gibi ikinci bir Must.fa Kemll, 
ölmez ve 61miyec:ek olıa lıılt 

MustafaKemll vardır ki, o, •'-· 
diyen yqıyacakbr. 

Onycdi milvon Türkan kalbl· 
n~, onun yaratıcı ve k•dretll 
elile işlenmİf olan Camh11rl1et 
ve Atatilrk rejimi; 1lln91 aara• 
nu eritinceye kadar, dlnya U• 
gılıncıya kadar bu llmes 11•
iaf a Kemal ile beraber , ... ,.. 
caktır. 

Dilnyanm en çok ~ ll· 
deri, kumandanı, eYllclı, kara
şı ve atasa olan ba blylk tir• 
klln; 6lllm haberini ılılerimiz
de yaılar ve kalbimizde daya• 
nılmaz acılarla aual dinledibe; 
onun millet klnlllndea W.. 
yaptığı en blyllk YUİyetiai .. 
6yle Clinliyeceiiz, lyle tatacat& 

Onun yaratarak bize emalaet 
ettiği cumhuriyeti, iıtildlli ko
ruyup yqatacatız. 

Tllrk mWetı; buflıı tui1a 1-
nllnd• yeni bir imtilaaa ..... 
vermeye baılaclı. Ve biç flplaı 
yok ki bu imtihandan 4a: Jlsl· 
alla akı ile çıkaaaktır. 
· Atatllrkiiu; kendiıinha 111,ak 
ıevgi ve bağhhtına dayanarak 
bqardığı g6z kamqtıncı la ... 
libı ebediyen yqatma kaWllJe
tinde olduğunu iabat edecektir. 

Omuzlarımıza Jllkleaea ••ztfe 
bize çarpan felllret kadar bl
y&ktür 

Likin bu fellketiD acwwı 
onu ıevcliiimk için ka 
iız ve bu makadda • 
sonuna kadar om açt•iı • 
yüriiy .. k yapacaiız. 

Bu Jolcla rela......._ 
Ebedi ATA' ORKTOL 

V. H. 
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ATATüRKü N HAVA.Ti 
Y~~~un en feliketli devrinde doğmuş, yurdu yaşatmak ve kurtarmak davası 

ıçınde varlığım eritmiş, dünyanın en, temiz, en büyük insanı Atatürkün 
M başlı başına bir tarih olan hayatını yazıyoruz 
uıtafa Ke l 

de St(L·ı_ mai 1880 senesin· llve karar verdikten sonra, artık rini açıkça söyleyip doğru yolu Miralay Mustafa Memal bu 
Clllhdc d wd 

radı I og u. Babası o- mesele kalmamıştır. O iş olmuş gösterdi. Fakat kongre bu haki- zaferi müteakip mirlivalıkla 
Yere • 

bir t:ı- flllış; mcrd ve temiz demektir. kati kavrıyaınadı. Mustafa Ke- Kafkas cephesine gönderildi 
U\:Cardı Ç • k B d R b h (Muıtaf ) k · ocugunu adını Mektepte bir zaman, küçük mal de poletika ile alakasını e · ura a uslara ir taarruz a· 

M a oydu· ve el yazısı ile bir gazete çı- serek kendini tamamen asker· zırlıyarak Muş ve Bitlisi istirdat 
uıtafa· b·· "d". D 

akıllı old '. uyu ugü zaman ne kardı. Hğe vakfetti. etti iyarbakırdan Hicaz kuv-
Zck· ugu belli oldu. - Yasak! dediler. 31 Mart isyanı üzer;ne tek- vei seferiyesi kumandanlığına 

bir at~ afacao, ele avuca sığmaz Gazetesini yırttılar. Fakat o; rar ortaya ataldı. Rejimi kur- nakledildi Bir müddet sonra 

D parçasiydi. bu samimi arzusunda bir fenalık tarmak için hareket ordusunun Kafkastaki ikinci ordu kuman-ıha ilk 
uyg1qı o) ı za?1anlar, yaşına görmiyordu. Yine çalıştı, yine hazırlanmasında ve İstanbula 
riy b 111 

yan ıılere akıl erdi- yazdı· gitmesinde amil oldu. Kendisi-or, er ha k · 
çok . l k re etınde zekasının O zaman, bütün memleketi de bu ordunun Erkanıharbiye 
Lı 1 'f e ve keskin olduğu an- uyuşturan saray hükumeti, genç reisligw ;ni ele aldı. 

fı ıyordu. 
Mustaf zabitin yüreğ '.ndeki temiz arzu- Vaziyet kurtarıldıktan sonra 

Türk ya a, l o zamanın bütün yu söndüremedi. tekrar Selaniğe dönen Mustafa 
vru arı gibi alfabeyi ögw - Mustafa Kemal, 1901 de e r-

renaıek · · Kemal burada zabitler talimga-
Verildi ~çın mahalle mektebine kanı harp yüzbaşısı oldu. Ar- hı kumandanlığında ve erkanı 
aıab lİ akat bu keskin zeka kadaşlaı ı, onun etrafında sa mi harbiyede çalışıyor, yüksek kud-

h 
1 

e mektebioı'n agy ır ve dar m'ı bı'r halka yapmışlardı O 
avısın · ' retile daha o sıralarda çok bü-

Mekteb ~ . tahammül edemedi. emniyet ettiği bir kaç candan yük tesirle:- bırakıyordu. Onun 

b 
1 ıdare eden bir kadın arkadaşı ile daha o zamandan 

oca bu k b kütleleri toplamak ve idare et-
a ına sıgamıyan ateş memleket işlerile uğraşmağa k 

Parçaıile başa çıkamadı. me kıeki bari ulade meziyetin-
Or d başladı. Bütün dünya halk hü- den korkan ordu kumandanı, 

tebri: a; a_ldılar. V~ o. zaman kümeti kurarken memlekette Mustafa Kemali İstanbula erka-
mek b' enı usul ıle ıokutan keskin bir saray ve istibdat ha- Dı harbiyei umumiyeye naklet-
b te ıne verdiler. İlk tahsilini yatının devam etmesini kabul tirdi. 
~.~ektepte bitiren Mustaf;daha etmiyordu. 

YUauekl kt 1 Mustafa Kemal, Trablusgarp I me ep ere girmeğe ha- Arkadaşlariyle, bu milli ve 
zır ~nırken, babası öldü. Ve an- vatani·hesbuballerde bulunurken harbı patlayır.ca oraya koştu 
ncsı oğlunu alarak Selanik ci- hafiye ler oııu jurnal ettiler, Mısır yolile harp sahasına gir· 
varındaki ka d . . 'f 1.w . A k d l l b b di. Tobrukta kıta 1 ar hazırladı .. .. r eşının çı t ıgıne r a aş ari e era er, tutup 
goturdü. İstanbula yıldıza getirdiler. Mu- muvaffakıyetli neticeler aldı . 

Büyük d' w l Buradan Demeye geçerek ku-ımag ar, gök ve top· hakeme edildiler. Fakat ciddi 
~~kdarastnda, serbest ufuklar bir kabahat bulamadılar. Salı- mandanlığı deruhte etti. Rutbe-
~ın e kalınca daha çabuk in· verdiler. Her birini bir tarafa si binbaşıl ığa çıkarılmıştı. Fa-
ııaf ederler. Bu çiftlik hayatı ayırıp yolladılar. Mustafa Ke- kat bu .sı rada Balkan harbı 

onun ruhun k d K patlamış ve zaten Trablusgarp-u Y a ı. örpe vü- malde arabistanda bir süvari 
cudunu ku tl d' . ta yapılacak bir işte kalmamış-d vve en ırdı. Genç vıl- lntasına memur edildi. 
dı~ daha çok parladı. Bir mUd- Onun aske ı lik hayatı, mem· h Yurduna karşı daha yakın 

ef ıonra şehre döndüler. Bu leketin hemen her tarafında, bir tehlikenin baş gösterdiğini 
ıe er onu "Ik' 'd d' . 1. . . b' 1 b k gören _Mustafa Kemal, Mısırda 
k d 

mu ıye ı a ısıne genç ıgının ırer yı mı ıra a-
oy ula F k Rumelinin kaybedildiği habeı ini r. a at onun arzusu, rak geçmiştir. 

her TÜRK 'b' f K 1 almıştı. N'b gı ı, asker olmaktı. Bu itibarla Musta cma, İ 

1 .. ı .~Yet bu maksadına erdi. Se- Türk.:.\ ülkesinin her .köşesini Avrupa yoluyla danbula ge-
l anı. teki askeri Rüştiyesine yer· karış karış tanımış ve öğrenmiş lerek Akdeniz buğazı harekat 
qtı. billunuyordu. şubesi müdürü oldu. Edirnenin 

k"' Rütliyedeki dersler, onu o ze- Mustafa Kemal, Şamda iken bulgarlardan istirdadı planını 
basını bilemeğe başladı. Hele uyanık, temiz bir kaç arkada- hazırlayan ve muvaffak olan 
esap ve hendese meseleleri şiyle (vatan ve hüriyet) ismi al- Mustafa Kemal aynı zamanda 

:?un aklında esasen yerleşmiş tında bir cemiyet kurdu. boğazların müdafaası hakkında 
'i~~~r •ıde ve kolay hakikatler Karanlık bir saray istibdadı da çok esaslı etütler yapmak 

1 1 açıl.yordu. içinde bu cemiyet, nefes almak imkanını bulmuştu. 
birB: nıektepte Mustafa isminde istiyen hür fiki r le re bir melce Balkan sulhundan sonra 914 
b' 1 .• ~ nıuallimi vardi. Bu isim oluyordu. kanunuevvline kadar kaymakam 
l ır ıaı mektepte garip tesadüf- Yalnız, Şamın muhiti, bu fik- rütbesiyle Sofya ataşemiliterli-
berebyol açıyordu. Bu muallimle rin büyümesine imkan bırakmı - ğini yapan Muetafa Kemal büyük 

u er f · b'l · 1 d " a eyı ı en zeki talebeyı yordu. Rumeliye veyahut lzmire harp pat ayınca vatanını a su-
yıraıak " k"l kl b h ·ı · · O muş u oluyordu. ieçmek lazımdı. rü iyen u aı eye seyırcı va-

v d?la Muıtafa Kemal adını Musfafa Kemal, kıtasından ziyatinde kalamazdı. 
er ı er. . 

izin aldı. Ve lzmir yolundan Onun fevkaladeliklerini bilen 
1c· Rüştiyeyi harbiye tahsili ta- tekrar selaniğe geldi ve tekrar başkumandan vekili Enver, Mus-
ıp etti Yük k f l w b l d F k f K ld k' . d V leri M · se sını ların ders- ça ışmaga aş a ı. a at onu ta a ema en çe ınıyor u. a-

ısrt il °:'tafa Kemalin zekasını adım, adım · takip eden Saray zife vermedi. Fakat israrı üze-
O dmı~ i:uvvetiyle aydınlattı. casusları harekete geçtiler ve rine Tikirdağıoda mevhum bir 

fevk:l;kı . büyüklük, başkalık, ' genç zabiti tekrar Arabistan fırkanın kumandanlığına tayin 
• delık bu zaman belli ol· çöllerine attılar. etti. Mustafa Kemal bir ay 

nıaga başladı. Mustafa Kemal, kızgın çöl içinde (harp tarihinde meşhur 
te~~ı~ga~, cesur, muhakemeli, gün~şleri altında, engin badiye- olan 19 uncu fırkayı) yarattı. 
Atılır 1 bır gene mektepli oldu. ler içinde, tam üç yıl çalıştı. Maydos mıot.• kası kumandanlı-
b· ~an olanlar, çok defa ted- Nihayet, ondaki inkılap fikrinin ğını ele aldı. Arıburnunda dü.ş-
ır~ız ~ıkar. Muhakemeli olanlar, söndüğünü zanneden Saray, genç manlarla yaptığı ilk taarruzda 
ce;eaız ve beceriksiz olur. yüzbaşıyı, Selanikteki ordu er- onları ilerlemekten alıkoydu. 

uıtafa ..,. ld k' - k h b S A f t 1 f . l Ç delik· b "~ma e ı favkala- anı ar iyesine memur etti. onra na ar a ar za erıy e a· 
k ' . u bıl'birine zıd, fakat 1908 de ilan edilen meşruti· nakkaleyi ve ana vatanı kur-

neufv~etdlı ve Yllkaek seciyeleri yet onu tatmin etmedi, ortada tardı . 
sın e biri• t' . ç kk "'' ırmıı olmasıydı . değişen, pek büyük bir şey ol- Mustafa Kemal, ana ale 

b Tuttuğunu koparır, bir işe m~dığını gördü. Ordunun İttihat muzafferiyetiyle dehasının ilk 
•ılımadan evel d'' ·· ü f k t T kkA · • l b' 1 b k h" t ·· t · b uşun r, a a ve era ı cemıyehy e ır eş· üyü teza ura ını gos ermış ve 
~· d~iiGUfte her ihtimal heaap mesini ve hele siyasetle uğraş- bu galibiyetle vatanı kurtardık-

e ılmııtir. masını beğenmedi. tan başka harbın ve Avrupanın 
M1aıtafa Kemal, diltündUktcn Cemiyet kongTeıinde fikirle- mukadderatını da deiittirmiştir. 

danlığma, müteakiben ceneral 
Falkenhayn kumandasındaki yıl
dırım orduları grubunda yedinci 
ordu kumandanlığına getirildi. 

Bu sırada Mustafa Kemal pa
şa ile umumi karargah ve baş· 
kumandan vekili arasında ihti
löflar çıkmıştı . Mustafa Kemal 
yapılan hareketleri tenkit edi
yor, onlara m1ntıki yollar gös
teriyordu. Fakat noktai nazarı 
kabul edılmiyerek yapılan hare
katta yıldırım grubu mağlup 

olunca Mustafa Kemal paşa ye
dinci ordu kumandanlığından is
tifa etti. Tekrar tayin edildiği 
ikinci ordu kumandanlı ğını da 
keSul etmedi.1 

Bu aralık Veliaht Vahdettin 
ile Almanyaya gitti. Cepheleri 
gezdi. Saklanmak istenilen va
ziyetteki bozukluğun sürale 
künhüne vardı ve Alman İmpa· 
ratiyle Mareşal Hinderburg ve 
Cenral Lodendrofa vaziyetleri
nin fena lığını ve vahametini 
açıkça anlatmaktan çekinmedi. 
Almanyadan dönüşde yine 
yıldırım gurubunda yedinci or
ordunun başına geçti. 

Artık vaziyet tamt: men aley
himizde inkişaf ediyordu. Panik 
başlamış \'e hatta çok ilerlemiş
ti. Genç kumandan ancak yük
sek dirayeti sayesinde ordusunu 
Halebe k adar çekti, tt:mas ha
linde bulunduğu İngiliz kuvvet
lerini de mağlup etti. 31 ilk 
teşrin 1918 de Yıldırım gurupu
nun kumandanlığına geçirilmişti. 
Lakim vaziyet süratle inhilale 
gitmiş ve İsanbul hükumeti galip 
devletlerle Mondros mütarekesi 
nı imzalamış bulunuyordu. 

Dev:ımı yarın 

Köy yolları 
yapılıyor 
Köşk (Hususi) - Geçen yıl 

Koçak çayı cumadere köyü hi
zasından koçak yolunu tamamen 
almıştı. Eğrikavak, Akçaköy, 
koçak, İlyasdere, cumadere köy
leri yolsuz kalmışlardı. Kamun
bayımız bu yıl bı.ı yolu tamamen 

yaptırdığı gibi yolun üstünde 
bulunan köprüleri dahi beton
dan yaptırmışlardır. 

İki kilometre uzunluğunda ve 
dört metre genişliğinde bir kı
sımda kışın batak olmasından 
dolayı burayıda kaldırım döşet
miştir. Koçak köyünün içi dahi 
temamen kald rımla döşenmiştir. 
Köylü yurddaşlar bu işden çok 
memnun kalmışlardır. 
Köşk (Hususi]- Kamunumuz 

(26) köyden mürekkeptir. Şimdi 
tekmil köylerimiz telefonla bir
birine bağlanmıştır. Bir iki 1ıüne 

Türk milleti başın 
sağolsun 

Osman Becerik 

Kurtarıcını kaybettin ... 
Tarihin şerefi, dOnyanın da

hisi, TürkUn gururu BUyü AT ANI 
kaybettin ... 

Acın büyük, istirabın çok bü
yük, elemin hududsuz.. Çünkü 
en büyük şefini kaybettin. 

Başın sağolsun Türk milleti.. 

Şu dakikada 17 milyon Türk, 
o kadar değil, bütün Türklük 
alemi, hatta bütün dünya büyük 
kayıbın _acısını çekiyor, yasını 
tutuyor. 

Çünkü o eşsiz bir varlıktı. 
Bu büyük acı, bu derin elem 

bize vazifemizi unutturmuyor, 
unutturamar, unutturmıyacak. 

Çünkü; onun 927 de bize 
eroanet · ettiği büyük ve tek 
varlığı, ondan aldığımız ilham, 
onun verdiği enerji ve ona kar
şı 17 milyon Türk tek bir kalp 
gibi verdiğimiz sözü, yaptığı

mız ahti unutmayarak yaşada
cağız, ilerledeceğiz, ta sona, 
sonunda ileriye k:tdar götüre
ceaiz. 

Bu acıklı, bu elemli günümüz-
de tek tesellin şudur TÜRK 
millet: 

AT AN, inkılabı tam olarak 
yapmış, rejimi demirden daha 
sağlam, çelikten daha metin 
olarak yarattığı milli varlık. 

milli birlik ve milli bütünlükle 
emniyete alınmıştır. 

Onu biz değil, ebede kadar, 
onun kurtardığı Türk yurdunda, 
onun yarattığı Türk varlığında 
yaşayacak Türkliik alemi unut
mıyacak ... 

Onu, eseri olan milli istiklil, 

yarattığı milli hakimiyet, en 
büyük armaganı olan Cumhu-

riyetin nimet ve feyzinden du
yacağı minnet ve şükran hissi-

le ebede kadar bütün TürklOk 
alemi kalbinde yaşatacak. •. 

Tarihin yarattığı dahilerin 
en büyüii\,,. 

Dünya şereflerinin en ulusu .• 

Türkün şerefi, gururu, varlıiı 
büyük Atatürk .. 

Seni biz değil cihan unutmı
yacak. 

Sen yalnız bizim değil bütün 
tarihin tek güneşi olarak daima 
yaşayacaksın .. 

Seninle yalnız biz değil, cihan 
öğünecek, tarih gururlanacak •• 

Ne mutlu sana; Büyük eserini 

sona, sonlardan da ileriye ka

dar yürütecek, yükseldecek bir 
ulustan çıktın, ebediyete kadar 

onun varlığında, benliğinde ya
şayacaksın . 

Türk milleti batın sağolsun!. 

kadar Akçaköyden bir bat Öde
mişe uzatılmıya başlanacaktır. 

Köylerimiz bu iıten çok ıe

vinmektedirler istediklileri da

kika istedikleri yerleri konut· 
maktadırlar. 

Köşk ( Hususi ) - Tekmil 

köylerimize ecza dolapları da

ğıtılmıştır. Köylü yurddaşları

mızın birisi bir kaza anında 
doktora gidinceye kadar veya-

hut doktor gelinceye kadar te
dabiri evveliyesi için tekmil 

ilaçlar mevcut bulundurulacaktır. 
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· · icra ve iflas dairelerin:n yeniden tBnzim ve 
tensikine dair tetkikler 

ssıs lsviçreli mü eh 
Prof.Dr. ee a 
~dliye Vekille. i 

verdi .... i a or 

' n 
e 
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Memleketimizde ki . icra ve 
iflas dairelerinin yeniden tan
zim ve tensikine dair tetkikler· 
de bulunp mütalealarını bildir
mek üzere adliye vekaleti ta· 
rafmdan celbolunan İsviçreli 
mütehassıs Prof. Dr. A. Lee
man, bu mevzua dair hazırla
dığı raporu adliye vekaletine 
takdim etmhtir. 

Profesörün raporunda yaptı
iı teklifler bir taraftan Ankara, 
Ödemiş, Bayındır, İstanbul. Bey
koz ve Üsküdar icra ve iflas 
dairelerinde yaptığı,teftişler, bu 
teftişler münasebetile icra reis
leri ve icra m~murlarile giriş

tiği mubahasa ve münakaşala

ra istinat etmektedir. Diğer ta
raftan profesör, Ankara icra 
reisi Talat, İstanbul icra reisi 
Hamdi ve icra hakimi Kurkut, 
İstanbul iflas dairesi, İ mir icra 
hlikimi İsmail Hahhı, İzmir icra 
memuru Ahmed Tekçeo, Adana 
icra reisi, Edremit icra memuru, 
Adapazarı, Antalya, Bergama, 
Denizli , Gaziantep, Giresun, 
Kayseri, Manisa, Maraş, Muğla, 
Ordu, Tokat, Urfa, Zonguldak, 
baroları, Ankara, Adana, İstan
bul, İzmir, Eskişehir, Samsun, 
Diyarbakır, ve Trabzon ticaret 
ve sanayi odalarr, Ankara, Zi
raat bank asile bu bankalaı ın 

şubelerinden birisi, İzmir, İş ban
kası, profesör Sabri Şakir An
say ve Mustafa Reşit Belgesay 
taraflarından hazırlanıp kendi
sine tevdi olunan raporlardan 
istifade etmiştir. 

Rapor sahiplerinin ekserisi 
meriyette bulunan icra ve iflas 
kanununun iyi olduğunu kabul 
etmekle beraber bir çok nok
talarda kanunun ıslah e dilebi
leceği kanaahnı taşımaktadır
lar. Profesörün kanaab da bu 
merkezdedir. Kanunun · yeniden 
tetkik ve tashihinde takibedilen 
esaslı kaide aşikardır. : Borçla
rın meıru menfaatlarını muha
faza ve vikaye etmekle beraber 
icra usulünün tesri edilmesi ve 
daha müessir bir hale getiril
mesi icabeder. 

Profesör diyor ki : 
Bu maksatla aşağıda teliJif 

ettiğim yenilikler meyanında bil
hassa şunlar tamamiyle ameli 
bir ehemmiyeti haizdirler: 

No. 5: Ödeme emri tebligine 
hacet kalmaksızın ilamların icrası: 

No. 13: Ehli vukuf vasıtasiyle 
tetkikat yapılmasına karar ver
mek ve yemin kabul ,.etmek hu
susunda tetkik merciioin salahi
yeti: 

No. 18: Önce ödeme emri teb
liğine hacet kalmaksızın haciz: 

No. 24: İstihkak iddiaları; 
No. 59: İflas dairesinin vazi

feleri ve iflas dairesinin sala 
hiyetlerinin tahdidi. 

Profesör bundan sonra, 9 Ha
ziran 1932 tarih ve 2004 numa
ralı icra ve iflas kanunun tadi
line müteallik tekliflerini serd
etmektedir: 

BİRİNCİ BAP 
Teşkilat ve muhtelif hüküm· 

ler: 

1. Madde 4 - Fıkra 2,Madde 
172, fıkra 1. -

Dördüncü maddenin 2 inci 
fıkrasına göre, 172 inci madde 
de derpiş edilen itirazların L t
kik mercii t:caret mahkemesi 
dir. Bu hüküm emsali bir kıy
meti haiz değildir. Bilhassa ba
his mevzuu olan şeyin ale!ekser 
ehemmiyetsiz bir miktardan iba
ret olduğu göz önüne getirilirse, 
tetkik merciioin salahiyettar 
merci olarak göstermek şayanı 
tercih olacaktır. Bu kabil tadi 
lata usul testi edilmiş olac- klu-. 
Çiinkü icra hakimi daima hazır 
ve icra dairesinin lulunduğu 
bina dahilinde bulunur. Binaen
aleyh, 4 üncü maddenin 2 inci 
fıkrasının ilgası İcap edecektir. 

Taki 172 inci madde hak
kında da 4 üncü maddenin 1 inci 
fırkasınd.ıki lrnide tatbik e lile
bilsin. Aynı zamanda 172 irıci 
maddenin 1 inci fıkrası da ikin
ci cümlede " Ticaret mahh me-
sine ,, tabiri yerine "Tetkik . 
merciine ,, ibaresini ikame ed1;; 
cek şekilde tadil edfü~cektir. 
(Bu teklif İzmir icra hakimi 
İsmail Hakkı, Adana icra reisi 
ile lstanbul icra r-.isi Hamdi ta
rafından terviç ve te}it edil
miştir). 

2 Madde 13, fıkra 1 -
İkinci cüm'edeki " bu daire· 

ler cumhuriyet M. umumilerinin 
daimi murakabası altında olup 
en az senede bir dda teftiş 
olunur,,. İbaresi ye ine u daimi 
bir murakabenin ifası için va
zife ve salahiyetieri icra vekil
leri heyetinin çıkaracağı bir ni
zamname ile tanzim edılt cek 
hususi bir müfettişiik m _;vcuttur.,, 
İbaresinin touulması yerinde 
bir şeyclacaktır. 

Teftişlerim sırasmJaki müşa 
hedatıınaı. göre icra kanununun 
tatbikini temin icin hususi bir 
murakaba ihdası mutlak bir 
zarurete tekabül eder. Mevcut 
murakabe, pek umumi bir mahi
yet arzetmesi itibariyle kifayet
siz gibidir, Bir çok raporlarda 
bu noktaya temas edilmiştır. 
Müfettiş evvelemirde muhtelif 
kayıtların tutulmasını ve icra 
ve iflas nıesailinde müstamel 
nümunelerin (Forbulaires) kulla-

nış tarzını, evrak ve ve
saikin tanzim ve hifzedilme
sını, müh!etlere riayet edil
mesini {mesela icra kanunun 
61 inci maddesinin 1 inci fıkra
siyle · 79 uncu maddesinin 1 inci 
fıkrasına bakınız) ve harçların 
istifasını murakabe edecek. 
Müşeltiş bir icra dairesinin mu

amelatını vaktinde intaç etme
diğini tesbit enttiği takdirde 
lazım gelen tedbirleri teklif ve 
dermiyan edecektir. Memur ve 

(Sonu var) 

AYDIN 

Orman çiftliğinde enternasyonal 
ziraat aletleri sergisi açılacak 

4000 fi m getiriliyor 
~~~G~~~~~~!lil:!l~~~!3iilllliiililEi!IEm 

Ziraat vekaleti, Büyü 1t Şef ATATÜRK ÜN Kamutayı geçen se 

neki açış ııutuklarında ver ı niş oldukları ziraat ve köy kalkınması 
direkt fi ile, bu seneki nutuklarında teyit buyumuş oldukları ziraa

timize ait meselele rin plarılaşm asıuda ve tesbitiode fikirlt:rinden 

faydalanmak üzere toplıyacağı kongreye ait hazırlıklarını tama
miyle bitirmiş bulunmaktadır. 

Kongrenin devamı arasında 
muhtelif memleketler z'raat V(

kaletleri neşriyatını gÖ3terir bir 
salon, yeni bir sergi de t.:ırtip 
edilecektir. Bu neşriyat arasın· 
da, en mühim olan e rerler ter
cüme ettirilmiştir. 

MESEEGİ ESERLER : 

Bu serilerden başka bir ele 
mesleki eserler hazırlanmakta
dır. Ekslansiyon memurunun 
vazifesini nasıl yaptıhı, ithalat 
ve ihracat işlerinin çiftçiler üze· 
rine tesiı i, üzüm usareciliği, 
ve sidrecilik, domates usareci
liği, zahire kuyuları, koşu atı 
cinsleri, sağmal sürülerin ıslahı 
eserleri, bu serinin başlıca ki
taplarıdır. 

Bu arada, Türkiye ziraat ta
r ihiue bir bakış başlığt altında 
400 sayfa kadar tutan bir eser 
hazırlaı . mışhr. Bu kitapta tarh 
öncesi \'e bu çağa ait kısa bir 
faı;;ıldan sonra türkle riı\ mede-

niyeti olduğu gibi, onun mesne
di olan ziraat, atçılığı, ha)

vancılıği ve z'rai sanayii ilk de
fa te•is ve yayd•l<larmı tarihi 
ve ;;ikalarla gösterdi'~ ten sondra 
o• m1nlı devri tanzimattan önce 

ve ve sonra olarak mütalea ve 
çok dikkate değer vesikalar 

verilmektedir. Kitapta, meşru
tiyet ve cumhuriyetin ilk on beş 

yılna ait kısımlar da vardır. 
Bu köy ve ziraat kalh ınma hali 

plan hakkın :la bi.- d.! etüt ya
pılmıştır. 

Kongre için mükemmel bir 
kütüphane teşkil etmek üzere 
70 muhtelıf mevzuda eser ha
zırlan :Ju~tır. Bunlu, ~ takalı mti
tebas<ııs teşkilat tarafından ha
zırlanmış müspet mütalea, tel
bin ve plarılardır. Sayısı yi1ze 
yaklaşan bu sert arasmda, zi
rai teknik imkan ve icaplar 
bakım•ndan Türkiye'nin zıraı 
bölgelere ayrılması, Türkiye zi-

raatinin esas meseleleri, Türki
yede sulu ziraat, türk sert ve 

yumuşak buğdaycıhğı ve imkan
ları, zeytin ve zeytincilik, süt, 

sütçüıük ve mamulatı, türk tü
tün ve tütüncülüğü, şarapçılık, 

geniş ölçüdü tavukçuluk, toprak 
erezyonu, köy monoprofisi, hay-

van sergi ve panayırları, afyon 

koyun ve tiftik, okaliptüs, 

Anadolu toprak ve suları, Yiik

sek ziraat enstitüleri adma 
verilmiş Türkiye dabağat mad-

deleri ve otokritiği, mahrukat 
ve kereste maden direği mese
lesi, bağ ve bahçe ziraati, or
mın tedrisatı, teşcir, milli or-

ziraat aletleri, hayvan sağlığı, 
Türkiye köylü nüfusunun tahlili, 
kend 'r keten jüt, Orta Anadolu 
çiftçiliği, arıcılık, sığırcılık, at
cılık, kümes hayvanları ve tav
şancılık, soya pamuk zeriyatı
mızda ıslah ve teksir, tütük, re-
çine sanayii, debaiat enstitüsü 
dericilik, hıyvan h:ıstalıkla
riyle mücadele şimşir, Türkiye 
ormancılığı vazife ve gayeleri, 
Uzunyayla atları, hububatta sür
me zararları ve mücadelesi, hay
van yemi meselesi, zirai müca
dele; Ortaanadolu için ziraat 
met"~ları, silo, pirinç, fındık, ye· 
şil silo politikası, meyva ve seb· 
zeleri kıymetlendirme yolları, 
Türkiyede zirai randıman nis
beti mukayeseli olarak, biralık 
arpa, funda, tabii ve sunj to
humlama, tohumların üretilmesi, 
Oı ta Anadolu da kuru ziraat, 
tabii gübrelerin ehemmiyeti, ham 
derilerimiz, mısır, fıçı ve sana
yii, ümüs meselesi, ipek böcek
çiliai ve plan, buğdaylarımız ve 
teknelojik vasıfları, şarapçılık, 
Türkiyede su ve sulama mese
lesi gibi ziraat, istihsal, ekono
mi ve köy davalarımızm ana 
mevzulara vardır. 

ENTERNASYONAL ZİRAAT 
ALETLERİ SERGİSİ AÇI • 
LIZOR: 

Ziraat Vekaleti, istihsali top
rak husus!yetlerine ve milli 
ekonomize uygun şartlar altın
da modernleştirme kararanı tat
bik edecek olan vasıta ve tip
lere verdiği hususi alakryı gös
termek için evvela ziraat alet
leri ka taloğ sergisi açacaktır. 
Vekalet, önümüzdeki sene türk 
topraklarına ve politikasına en 
uygun aletleri seçmek ve 
bunlara mahsus gümrük 
rejimi tesisine çalışmak için 
Ankarada enternasyonal bir 
zirsat aletleri sergisi aç
mayı kararlaştırın· ştır. Sergi or
man çiftliğinde açıfacaktır. 

4000 FİLM: 

Ziraat vekaleti, hazırlamakta 
olduğu büyük kalkt0ma planla· 
rının gerçekleşmesi halinde mem-

lekete temin edeceği hudutsuz 
faydalar hakkında bir fikir ver· 

mek üzere Amerikt a ziraat 
nezaretinden, Brükselde üniver
site enternasyonal sinegrafikten 

ve Paristen Fransız müstahsiller 
birliğinden cemao dört bin ka
bar öiretici film alınmıştır. 
Bunlar, kongre tahririne kadar 
şebrimize gelmiş olacaklardır. 

man mahsulleri ve mamulat ih

tiyacı ve karşı' ama planı, tohum 
ve ilaçlama, Karadeniz mrnta · 
kası hububat ihtiyacı, yonca, 
kimyevi gübreler, pamukçuluk, 

Bunlardan mühim bir kısmı kon
ğre sıra9ında gösterileceği ğibi, 
sonra da yayım sergil{i ( ki şim 

dilik agrikültürel kalkınma kol 
1 

kelimelerinin ilk harfini alarak 
akkol denilmektedir), tarafından 
bütün köylerimizde bir sistem 

1 
dahilinde gösterilecektir. Bu 
tamamen pratik filmlerdir. 

YIZ: ş 

Aydın nafıa ekıilt· 
Komisyonundan 

1 - 21110/938 l'llDG iha
lesi yapıfmak ü.ıorc ekailtme· 
çıkarılan 49,328 lira 51 kunıı 
keşif bedelli Nazilli de bGkti· 
met konaiı ioıaabna talip 
çıkmadıiından yeniden ebHt• 
meye konmuıtur. 

2 - Bu Iı ait ıartaame 
ve evrak şunlardır. 

~ - Kapalı zarf usuliyle 
eksıltme şartnamesi 

B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık itleri i ... 

nel şartnamesi yapı iıleri t•· 
raiti umumiyesi 

E - Keşif mctr•j cedvellerı 
F - Re.ainıler 
lstiyenler bq evrakı Aydıd 

nefıa müdilrlüj'ünde ~örebi· 
lırler . . 

3 -Eksiltme 14/11/938 ta
rinhinde pazartesi iUnU Hat 
on beşte Aydın nafıa mldGr
lilğünde toplanacak komiıyoa· 
da yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf 
usulile yapılacaktı~. 

5 - Eksilmeye 1rirebilmek 
için isteklilerin 3, 700 liralık 
muvakkat teminat vermesi 
ve ihaleden en az 8 illa 
evvel vekalete müracaat eda
rek nafıa vekaletinden aha
mı§ yapı mUtealıhitHji •eıi· 
kası göstermesi ve mlltahhi
din bizzat diplomalı mühen-
dis veya mimar olması Yeya 
bunlardan birisiyle milıtere
ken teklif yapmHı . ve muka-
veleyi birlikte imza etme•i 
lazımdır. 

6 - Teklif mektupları . yu• 
karda üçünü madde de yazılı 
saatten bir saat evveline ka-
dar nafıa dairesine ıetirilerek 
eksiltme komisyon reiıliiin• 
makbuz mukabilinde verile-
cektir. Posta ile 1rönderilecek 
mektupların nihayet ftçilacfı 
maddede yazılı aaate kadar 
gelmiş olması ve dlf urha 
mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması IAzımdır. Posta
da olacak geçikmeler kabul 
edilmez. 

28 2 7 11 391 

Aydın Tapu Sicil Mu
hafızlığından : 

Davilya köyüolln köy kenarı 
mevkiinde ıarkan Koca İbrahim 
ıı-arben ve şimalen hafız Ali 

veresesi cenuben 'yol ile çevrili 
dört dönüm tarla eıasen hacı 
Mahmut kızı Haticenin ike• 
Haticeden oğlu lsmail almıı ye 
lsmailden de hafız Ali ve hafız 
Ali tasarruf etmekte ve Ali de 
ölerek oğlu Ömere kalmıt ye 

Ômerden de 6 sene evvel terzi 
Mehmed karısı Fatma haricen 

satın aldığından F atmaiıın bor· 
cundan dolayı alacaklısı Meh· 

med kızı esma tarafından borç· 
lu Fatma namına tescilini iste
mektedir. 

Tescili iıııtenilen tarlanın t•pu 
sicilinde kaydı olmadıgından se· 
netsiz tasarrufata esas olmak 

üzere gazete ile ilin tarihinde• 
11 gün sonra mahalline tahki
kat yapmak üzere memur ~
derilecektir. 

Sözü geçen yerde aynı : l.ir 
hak iddia edenler varsa m~te
ber vesaiklerile birlikte yerinde 
bulunacak memura veyahut e 
güne kadar tapu sicil muhafız· 
lıiına 961 fit •ayııiyle mllraca• 
atları ilin olunur. Q 



,.,.illa lılJgQ 
~!!•r heyetinden 

., ... , ba"'l 
.. ~ye lllerlte ~ 1 Karahayıt 
ile 'bet kil zı olan Dalama 
b.ıı1111111 IC oınetre mesafede 
tehir Jjl ar~bayıt köylerinin 
1911019~ ~ l ~ r .' D ı n tanzimi 
tçak eka·ı arıbınden itibaren 

1 _ ~ tıne!~ konulmuştur. 
plAna er ıkı köyUn şehir 
L· Yapılacak sabanın mesa
uaı aatbiy · f 
liae ba.. 111 enni şartname-
-96 S b ıh kro~isi mucibince 

' ektardır, 
Dalama 1 k6Ji nın 1 hektar mes-

lltak~ 41.S hektar gayrı 
tar ' Kırıbayitin 15 hek-
111,zealc~n 59 hektar gayri ....a: kı cenıan 26 hektar 
llleıirfuı 70.S hektar gayri 

dur, 
. 2 - Meak" •ab un olan kumın 
·a ••nıen fiati beher bek-
arı 20 ve · 

1111 
be gayrı meskfı kıs-

1295 .her hektarı 11 liradan 

3 
~ıra ~O kuruştur. 

1 Elcııltmeye iştirak şart 
ırı (Nafi k . . . tilik t . aa ve iletının şebır-

alımahıamesi ahkamına 
'' fenn· 1 esaslarına tamamen 
uygun 'bt' bed I' 1 ısu vesikası ile 

e 1 olan 1295 lira 50 ku-
~uıun yüzde 7 .5 dan 97 .17 
uruı teminat akçasının köy 

ıandıtın . a emaneten teslım 

:
f ""'" Abone şeraiti ........ 

YıllıA-ı her yer için 6 lira . 
: • Altı aylıtı 3 liradır. 
~ idare yeri: Aydında C. H. l P. Basım evi. 
: ıazeteye ait yazılar için 
i yazı itleri müdürlüğüne, ilin· 
i lar için idare müdürlütüne 
f müracaat edilmelidir . . ................................................... 

ettiğine dair makbuzun ibrazı. 
4 - İhale tarihinden iti-

baren bir hafta içinde temi
nat akçesinin % 15 şe ibliğı. 

5 - Şehircilik talimatna
mesi mucibince bilumum me
sarif müteahhide aid o)acak
tir. · 

6 - İhale tarihinden iti
baren on gün içinde muka· 
velenin tanzimi. 

7 - İhale 13/11/933 tari
hine müsadif pazar günü saat 
14 de Dalama köy odasında 
icra edileceğinden yukarıda 

üçüncü maddede yazılı evsafı 
haiz olanların Dalama muh
tarlığına müracaatları ilan 
olunur. ( 892) 

23 29 7 11 

fmtlya:r aahibl ve Umumt Neplyaı 
Y.Uılfıril ı f.tem Meıulre• 

Batıldıoı ver ı 

C. H, P, Baaım~vl 
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I•l N . d l•l · t:i ecıp Ay ın l!i 
[t] Rontgen mütehassısı t!~ 
' f~•.ıJ ı, Muayene yeri : Eski operatör Milat kıliniki halen ~ 

doktor Ziya evinde ha .. ta kabul eder. t] 

Muavene sa.atları : Saat 16 dan 19 a kadar ~~~ 
' ı l*ı 

• 
cabında Rontgen hastanın evine de götürülebilir. [t] 
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enı açılan ve sanatokulu me- ı: 

zunları tarafından idare edilen ~l 

~~n:i1 ~e~i~işi,~:ıv?a~i~ !.~;~:~:ur- r.;

1 

fUD borulu su tesisatı ucuz, sağlam ve tamamen ~ 
fennin icaplarına uygun şekilde yapılır. ihtiyaç 
sahiplerinin atölyemize müracaatları. 

Adres: Bezirgan karşısında Mehmet Uygur 
ve Osman Alpsoy 
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Biçki ve dikiş yurdu 

Süreyya Diker kayda başladı 
En son Paris metoduyla ve en kolay usullerle 

bilGmum biçki ve dikiı dersleri gösterir kültür 
direkt6lilğllnden tasdikli diploma verilir mezun olan 
yurt açabilir masrafın çokluğu gözönüne alınarak 
ıeri bırakılmaması için yurt direktörü bilumum 
murafı iizerine alacaktır ücrt-tte suhulet yapılmıştır. 
Şapka çiçek sepet itleri yağlı boya ve foafor ders
leri verilir kayıt kapanmadan müraceat edin nam· 
ıet fazladır fazla izaahat yurt direktöründen alınır. 

Adreı: Gazi Bulvarı S. 7 
784 Biçki Yurdu S. Diker Aydın 

............... , ..... ,1ı .. ~ 

AYDIN SAYI : 319 

MEHMET GÜRER 
TECİM EVİ 

AYDIN - DEMİRYOLU CADDESi )1 3212 

Saygı değer müşterilerimden gördüğüm büyük 
rnğbetten aldığım cesaretle bu kerre mağazama 

yeniden pek çok çeşitler getirdim. 

Arzunuza muvafık envai çeşit tuhafiye malları ve en iyi ıtrıyat 

çeşitleri her marka Gramofon ve en son çıkan pliklar, iğneleri 

bilümum alalı musikiye, hurdavat, pipo ve sıhhi sigara ağızlık

ları yassı yuvarlak fantazi cep fenerleri ve taze pilleri elektrik 

lambaları envaı çeşit tıraş bıçakları, oyuncaklar vesaire gibi 
malları eşi görülmemiş ucuz fia ti arla tecim evimizden almak 

menfaatiniz icabıdır. 

MARKON/ radyo 19.'19 ınodellerilt' SPARTON radyoları
mızın geldiği11i sayın n1üşterileri111ize iftilıarla bildiririnı. 

,. 12 ay veresiye satış en 

Basım evimizde 

KÖYLERİMİZ İÇİN : 

Karar 
Evrak kayt 

Evlenme 
Doğum 

defterleri hazırlanmıştır. Temiz işçilik, En iyi cins 
kağıt, Sağlam cilt, Buna karşılık fiyatlar rekabet 

kabul etmez derecede ucuzdur 


