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Ata türkün 
Vasiyetleri . 

, ~ ' 
EBEDi SEFE SON 

Cumhuriyetinin yapıcısı 
• • • • • • • • • • 

İstanbul, 16 (Huıual) -· 
Ulu Ônder Atııtürkün, Bey
oğlu Altıncı Noterlıkte tes 
cal edtlmtı bir vasiyetname · 
lerl olduiu anlaıslmıthr . TAZİM VAZİFESİ 

ATATORK 
• • • • • • • • 
= 

Bu vutyetname, eyl\U baı 
larında Dolmabalaçe Hra
yında tanzim ve teıçtl olua· 
muıtur . 

Ankaradan blld1rıldtltne 
ıöre • .. lyetnam~ Ankara 
ıulh hil<tmı huzurunda açı 

Milli Kahramanın naşları 
önünde binlerce halk göz 
yaşları arasında ihtiram 

Atatürk tçtn benden ye· 
la lıtedller. Kendlılne bu 
~•dar yakıalaiım. bir ba
~•ll:aa ıöre bu mevzuda 
bana bazl tmkinlar ·..er· 
llıel& llzımdır. Btr bakıma 
Hre benim bu menudakl 
••llhtyettm mOnakaıa ıö 
tarar her •ki mubake· 
"•de de baktkatler bulu 
'•hUtr Bunların dereceılnt 
tattıı etmetı baıkalarana 
bırakarak ceuretle ve 
1Qe111nunlyetle yazmağa 
beılıyacaiım. 

Her; büyük ıanat&cirda, 
OQub lnıanl ve ıahıl huıu 
••tetlerl, eteri üzerinde 
telfr ettlil ılbl, Atat0rk6n 
b,,,Ulyetlerl de Tilrk cemt
httoın bayahna ve Türk 
d••let ve hük6metinln ılya 
lttıne derin teıtrler yepmııtır. 

Mücadeleci ve lnkıllpçı 
tablette yaratılmıı olan Şe 
ft11:aız, cemiyetle Y•t•mayı 
•e cemiyetle çalıımayı pek 
.... ,. Kalabalık bir cemi · 
htte mllll •eya içtimai bir 
'-'••elenin müzakere edildi· 
flae raıtıelmek n müzake. 
te)e karıımak, Hatlerce 
"Gaakaı• etmek, oouo için 
"'•teına bir zevk vHtleıl 
~lt. Bunun sıbt, kendl dü
tllad&iü •eya tetebbü elU 
:ı bır mevzuu, btr çok mu
l tıteıptaa m6rek&cep bir top· 
'"t.da anlatmak, onlarla 
llQ(lbakaıa etmek, on lara lk· 
._, etmek tçln zihin ve kuv 
;et ıarfetmek pek tatlı bır 
ttıraltdtr. 
d ~tatOrkQn bu bauuı, ev 
' Çocukların az ıöylemefe, 

~lllal1ette lnıanların ıuaarak 
~ llGne bakma fa çalııhrıldıiı 
it llıuhttte çok feyizli bir 

-.tnba olmuıtur. Atatürkün 
ttlllalyetle ıöyleımek ve on
"ııl 'lıl ' it ıörmek beve1l, bu 

1 'llılekete bahHı biçilmez 
JUtkler yapmııtar. 

1 l9 J 9 lhtıllltne rlrdlilnden 

1tt"-ren, fıkırlerloi konıre 
,~'• heyetlere ve fertlere 
)lll'toısja çahııyor . Nıha
~ •t, ÇeUo ıllih hareketler ile 

1 '
1101unacak mutlak davalar 

:"· her ıeyden evnl, ce· 1
htt ikna etmele, yani c, 

'dlllalJet yapmaja teıebbüe 
~ltor. Bu alhalyettn en ba. 
&~it eıerı , 1920 de Türkiye 

4 tGk Millet Mechılnln mey-
'"• relmetl olmuıtur. 

~lllli,,p ve lhtllil tçtnde 
1'1 QQıuı bır mllletta meıe 
~ etını m.ecllıle idare et-
4~1c lıolay bir ff deiildtr. 
) tGrl&iin, cemiyet içinde 
,:' tuta.ak ve çalıımak hu 
1•dı ltl ' ki bu temiz ve çetin ,,,,, b 

t.1ııh ize teınln etmfıtlr. 
tl~-. lcı1aman tik devreıln· 
~•onra da Bftyllk Mllle.t 

1•1 IDemlekeUa mukad. 

derahnda en büyük aalihl
yet ve tt-ılrJ muhafaza et 
mittir 

Atatürk, M .. clıı ve HGkQ 
met azaları açin dalmi bir 
menbadar. GQç ve ııkıotah 

me1elelerl onun huzurunda 
ve onun ıon derece vazıh 

olan ftkırlerfnl dtnllyerek 
tedkik etmek, bir bahtiyar· 
lwktır. lnıanm ümUılzlljl 

rlder, neıeıl •e kuvveti ta 
zelenır . loHDın fıkır ve ma· 

nevi ksbtlıyetlcrınt müte· 
madlyen yıpratan tılu ıçlnde 

ftkfr, moraı ve tedbir ııığı ve
ren bir ıef, bir t>nerjı hazi 

neıtdır Cerulyetfo, çeUn ha
yat mücadelesinde kudret, 

ünıtd ve Dt'ft'! ıle tarar etnıe 
ıf: İıte lazım olan budur 

Bu da blze n.totürk ı l e ınÜ· 

yeuer olmaktadır. 

Atatilrlcü, bir halk toplen 
t111 içinde ıörmek hakiki 

btr zevlc, m(ilteına bir far
ıattır. Yaram aaat lçtode hal · 

kın bütün durıunlukları ıt

der, taze ve canlı bayahn 

neteal her çehrede uyan1r. 
A11l mühim olanı, toplaoh · 

da bulunttnlardrı birbir ine 
ııevıl. ıenlt yÜrf"k ve ba ğlı· 

lık huıl olmasıdır. Ccmıyet 

ferdlerl bırbtrloe Ye heptl 

Atatürkc ıtlrılarak bır l<üt 
le ha11l olmuıtur. 

T eplaahnın emelleri bir 

aokt1:1da döner: Yükıek in 

Hn cemlyeU olmak mede 
niyet ve film yolunda iıer 

lem ek Atatürküo toplanhla · 
rmdan çıkarken herkes, bed-

bin ıeylerden ve hayatın 

derdlerinden ve 11kınhla-

rındaa yıkanmıt gibidir. Her 
ket Büyük Öoderlo yüktek· 
ltğinl bir kere d1tha taıdik 
etmlıtlr. Onunla beraber ya. 
ıamanm bu memleket için 
ıellnH. t ve ilerleme olduğu · 
nu yt:iretınde bir daha eıo· 

lamıtlır. 

Şubat 1937 

İsnıet İnönü 

YAZAN: 

ismet lnönü 
• • • • • • • • • • • • • • • 

lacaktır . Bunuo tamamen 
huıuıi mahlyette'°oldutu, B\l 
ytlk Ôoderln emtlk \'e aka . 
rından bir k11mını manevi 
evlitlanna •e küçilk Oıktlye 
bırakbiı ı6ylenmektedlr . 

vazif esiniyapmağa başladı 

• • • 

lttanbul, 16 (A.A.l - 811 

nbah aaat 10 dan itibaren 

· ~ Allkarada gençli 
· i 1ğin büyük mitingi 

. ı - - -i Binlerce Genç Dün Ulus Mey-
i .danında Toplanarak And İçti. 

···H····A···y····A···,····u··"'A MATEM , Anker•. 16 (A A.1 - •· ıün A.nkarada yükıek tabıtl 

tıı lebeıl Zafer ibtdeıl 

etrafında toplanarak Ata-

Biiyük Atatiirkiin öliimü Ha- türkün mukadde• hitara-
.. nı tazim eylemlıler, and 

tayda SOnSUZ ~ÜP uyandırdı lçmlıler ve Zafer Ku.ı .. ı 
Her tarafta dükkanlar kapandı, bayraklar abtdelerıle GO•en anıbDa 

ç~lenkler koymutlardır. 
yar1ya indirildi. Halk, gözlerini~hayata yum- U!uı meydanıadakf thta. 

an Türk milletinin aziz evladı için ağhyor· fıtlde Bsıvekıl ve Vekiller de 

Antakyadan güul bir manzara 
Antakya, - Ulu Şef Ata- 1 tün halk taıvlri lmklnıız 

Ulrkiin 61Qmü haberi Hala

ıona kadar hazır bulunmuı. 
lardır. 

Ankara, 16 [ Huıutl ] -

Buglo aaa t 13 30 dM. Har -
biye, Sıyaaal Bt lıtler Okula, 

Hukuk Otl •e Tartb Fakülte
leri, Z•raat •e Gut Terbiye 

Enıtıtüıü tal~beıt Uluı rner· 

danında Ata türk heykclt 6n · 

ündt> toplandılar . Gençlı k, 86· 

1ük Şefin h eykelleri önüne 
çelenkler koydu. 

Uluı llleydaamda yapı · 
lan büyük mltlnıde yükıek 

tabıll talebe1t tarafından ıia · 
yatları araımda heyecanı., 
nutuklar lrad edildi . 

Dolmabahçe Hrayı•d• B6yilk 
ve ebedi Şef in cenazetl ltu
zurunda balina ıoa f btlram 
ıeçldl ltıılamııbr. 

Büyük ölünOn alıları at· 
laa bayrala ıarıh bir ıantlu· 

ka içinde b6y0k muayede 
salonuna ıetlrllmlt ve ıt:il· 
lerle örtülmüıt6. Baıuclaran
da iki ıeneral ile bGylk 
üntformah 4 ıubay ihtiram 
nöbeti bekliyorlardı. Tabutun 
arkaamda da meıale Y•••· 
yordu. 

B&yilk Öndere ıon hlr
met •e ziyarete kotanla

ran ıay111z ve matemli re
çtdı faıılaıız de••• etmek
tedir. 

" Bn. Afet, Sabi-
ha Gökçen Ve 

Küçük Ülkü 
Ankara da. 

Ankara, 16 (Huıuıl) 
Profeıör Bayan Afet ••taya· 
reci Bayen Sabiha G6kçeale 
Atatürkün yanlarından hiç 
ayırmadıldarı klçük Olkl 
burün buraya ıelmtılerdlr. 

Zavallı kt:içOk Olk6, BGyGk 
Şetln ufuld 6nGnde bayıın· 
hk ıeçlrmlttlr. 

Atatlrk ı•nçllit, Blylk 
Şefi lraybet•ekle durdwk
lar1 acıyı haykırdılar. Oaua 
16ıterdlfl yolda ve Oaun 
ltarettade y6rllyeceklerlne 
blrkere daha and ettiler. yın her tarafında lfadeıl 1 blr teeulr içindedir. 

ımkinıız derecede tee11ür ı ==============-=====-=-===:::m::::o===----====-=-=---=---
uy ndırmıttır. Bütün dük- c 1 A 1 B H •• k A t • 
~~~.·:,:r~:p:~::~·:"~:~

1

üy~~ e a ayar u ume ı 
ruhu için dua lar edtlmııtir. 

lımet loönünün Cumhur D aa 1 • d R • Ald relıllğlne ıeçllmeı\ bütün un tıma eyı ı. 
Hatay helkıocıı büyük ıe-
vinçle karıılanmııtır Oe-.let 
Relıi ve Hata1 Mecllıt Baı- ••••••••••••••-----------

kanı tarafmdanReıııcumhur Başvekilimiz Verdiği Nutukta Dahili Ve 
ve Büyük Mıllet Meclııl Bat 

kanlığma tehrık telgrafları Harici Siyasetimizde Hiçbir Değişiklik 
çekılmııtır. 

uir~:~a~I~m~nd~~u ~~,:,~: Olmadığını Beyan Etti. 
umumi teeuür bGtün ıtddetl Ankara, 16 [AA.] - Bü· 
ve acılıiı ile devam et yük Millet Mecltıl buıGnkQ 
mektedlr. Ölüm haberinin 
yıldmm hızı ile Hataym her 
teraf1Da yayılmaıından nıba . 
ren çarıtlar lcapanmıı, bay· 
raklar matem alimetl ol
mak üzere yarıya tndlrllmlt 
tir Kadın - erkek, çocuk 
binlerce lnaan IOy6k Kurla· 
rıc1111n hazin ölümü karıl· 
11nda teeatür yatla11 dök
mektedir. tfatayda clnı ve 
mezhep farkı olmakıızın, bo· 

toplantı11ada beyannamealnl 
okuyan Celil Bayar kabtoe · 
ılne 342 reyle müttefikan 
ltlmad beyan etmitUr. 

Ankara, 16 {Huıuıi) - BO· 
yGk Millet Meclfıt buıün 
Hat 15 de AbdülhAltk Ren 
damn reltllilnde toplandı. 

Mecllı, Relıfcumhur loö
nünOo t .. -.ıbtne iktiran eden 
J•DI bük6mete Ulmad reyi 

verdt. 
Bu ınün .. ebetle ıöz alan 

Celil Sayar, verdlil nutukta 
h6kum~un harici ve dahili 
ılyaaet inde bir deitıtklık ya 
pılmıyacafını ıiyledt. 

Mebuılardan Halil Meate· 
ıe, HQınü Kltapcı, Fazıl 
Ahmet ve dlier bazı batıp· 

ler heyecanh httabeler lracıl 
ettiler. 

Toplanan reyler ıonunda 

Mecllı 342 reyle Ye ittifak 

la Celil Bayar hlktmetlae 
ltlmad reyi verdi. 

BatYekll klnt:iye ıelerek 
millet vekillerine: «Te•eecl· 
hüoGze ve mubaltltetl•lze il· 
ytk olmata çalıtacafım.t De· 
dt Ye alkıılaadı. 

Mecllı, araya eenaze me· 
raıtmı ve bayram latifi ıtr

meıt dolaylılle ayın 28 ncl 
pazarteal ı6nü toplaa•ak 
k•e dalıW.. 



SAYFA 1 

Atatürkün En Kuv
ve li esai Arkadaşı 

ISMETINONO -- ----
Türkiyenin Bütün Cihanı Hay
retler İcinde Bırakan Emsalsiz , 
Kalkınmasında Atatü:rkü:n 

Sağ Kolu Olmuştur. 
lımet lnönü, 25 eylül 1884 deleye iltihak ettiğini haber 

tarihinde lzmlrde dofmuttur. aldıkları zaman büylk ve 
Baba11 Retld Bey, mitead- derin bir ıevlnç duymutlar. 
dM mahkeme azahklarında dı . Blrtnct Mallet Meclisine 
bulunduktan sonra Harbiye 
Nazaretl muhakemat daire · 
ıl m6meyylzl iken vefat et· 
mittir. 

I ismet lnönü, tik defa orta 
abıtltni lzmlr iptidai mektebin 
de ve SlvH aıkeri rüttlyeıile 
milldye ıdadlılnde ve llıe 

tahsilini de Halıcıofla topçu 
idadi atnde bltlrmtıtlr. 

1900 de Topçu Harbiye 
Mektebine ıtrmfı ve bu 
mektepteki büyGk muvaf
f aklyetınden dolayı erklnı 

harbiye aınıflarına ayrılmıı 
ve 1905 de topçu erklnı• 
harbiye yüzbaıılıiı ile mek· 
tepten çıkmııtır. 

Yüzbatı lamet Bey, Oa 
mania lmparatorluiu•da, 
metruttyetln tli.nından aon· 
ra 1910 da Yemendeki va· 
zlyetln lılihı için aönderılen 
mürettep kuvvetin erkanı 

harblyeılne memur edllmlt · 
tir. Orada iken 1912 tarı · 
hinde l>lnbatı olmuttur. 

Yemenden döndükten ıo•
ra Balkan harbini takip 
eden ıulh müzakereleri eı 
naaıada Bulgarlarla müza -
kereye memur heyetin aa· 
kert mütavlrllğınde bulun· 
mutlur. fımet Bey, Harbi 
Umumi ıeferberllit baılatlıfı 
zaman kaymakam bulunu
yordu. O eenada evveli Bi 
rlncl Ordu erkinıharblyeıl 
ne vertlmlt. Harbi Umumiye 
ltllraklmlzden ıonra Umumi 
Kararaih Birinci Şube Mü · 
dGrlüjüoe tayin edılmlt, bir 
aeae aonrada yani 1915 
de miralay olmuttur. 

Cihan harbi eınaıında 
Dördüncü, Yirminci Ye Üçün 
cü kolordu kumandanlıkla 
rında buluomut ve muhtelif 
cephelerde büyük yararlık· 

lar göıtermlıtır . Mondroı 
mütarekeat eanaıında Har· 
biye Müıtetarı olmuı Ye 
aynı zamanda aulh hazırlıiı 

komlayonu relıltilnde bulun 
muıtur. Osmanlı devleti yı · 

kılmak üzere bu1unduğu ve 
düımanlar Tük mllletlnl bo · 
yunduruk altına almak ve 
memleketi parçalamak tıte 
dikleri o milblm ve vahim 
zamanlarda m iralay lımet 
Bey, pek çelin, zor ve na· 
zlk olan reımt ve mtlJi va 
zlf..tı l nl , yılmadan ve korli 
madan yapmıttır . 

Fakat lataabul, l11al al
tında bulunduju cihetle, bu
rada yapacak it kalmıyordu. 
Miralay lamet Bey, 20 mart 
1920 Milli Hük4mete iltihak 
~tmek için Anadoluya geç 
mit ve Ankaraya gltmlıtlr . 

lımet Beyin yüksek cevheri
ni, büylk kudretini, hiçbir 
müıkül önünde yılmak btl 
mlyen cesaret ve f edakir· 
lıfını bilenler. Milli Müca · 

Edirne mebuıu olarak gir
mit ve Büyük Mıllet Mecltıl, 
b6yük a1kerl meziyetlerini 
bildiği ve takdir ettiği elbet 
le kendiılnl erklnıharblye 

relılığtne ıeçmtıttr . 
Miralay lımet Bey, Birin· 

el lnönü muharebealnde düt· 
manı aerl püıkürtmüı ve 
Yunaalılara ıltthak eden 
Çerkea Ethem kuvvetlerini de 
KOtah1ada ezmtıtı. 8Qyük 
Millet Mecllal, bu hlzmet1e 
rlne mükifatan JO lkınctkl · 
nun 1921 tarihinde kendlıl 
al llvahfa terft ettlrmftUr. 

lam.et Pata, lkınct lnönü 
muharebeılnde de düımanı 

rlcata mecbur etmlt ve HG 
ylk Mıllet Mecllıl, kendisi· 
ol 10 TetrlnlHnl 1921 tari
hinde Garp cephesi kuman 
danlıfına tayin etmlıtir 

So1adı kanunu çıktaktan 
sonra Bily6k Ôader Atat6r· 
klin kendlılne (ln6oü) adını 
vermesi, lnön6 muharebe · 
lerlnde kazandığı muvaff a 
kı yeti erden dolayıdır. 

lımet İnönü, genHallıiı 
.. arp meydanlarında vatan, 
mtllet ve lıtlklil uğrunda 

çarpııarak kazandıfı aıbt, 

aoyadını da bu zaferlerinden 
almıttı . Sakarya meydan 
mubarebeal olduju zaman 
lırnet Paıa. Garp cepheıl 
kumandanı bulunuyordu. Bu 
meydan mubarebeatnde lf a 

ettlil bü1ük hizmetlerden 
dolayı, Mıllet Meclial kendi· 
lerlnt bir takdirname ile tal
tif etmlı. Büyük Zaferden 
ıoara (3 J Afuatoı 1922 de ) 
rütbeıl ferJkllie çıkarılmıı 
tir. 

Dütm•n denize dökülin· 
ce ltllif devletleri büyQk 
bir telit ve endtıeye düı

müıler ve bir mütareke ve 
müaalaha akdi için Ankara 
ya müracaat etmlılerdır. Mu· 
hare be meydanlarında oldu · 
fu gibi, aulh mftzakerelerfn · 
de de cevval, atetln ve ıha· 

tala zekiılle milletin hakln
nı koruyacaiından ve Bü. 
yük Zaferden azami ıerne · 
releri tkutaf edeceflnden 
bütün mllletln ve Büyük 
Önder Atatürkün emin bu 
lundutu ismet Pata. Mudan · 
yada toplana n mütareke 
konferanıında Türk orduau 
baıkumandanlıiını temıll et· 
mlı. yedi ılin süren çetin 
müzakerelerden aonra par
lak bir mütareke akdine, 
Tlrk milleti için bir eaaret 
zinciri olan Mondroı müta 
rekealnl yırtmafa muvaffak 
olmuıtur. Şimdi 11ra, Sevr 
muahedeılnt yntmafa ve 
Türk milletinin lıtlklll 
hakkına butün dlnyaya ta· 
nıtmafa aelmlttl · Atatürk 
ile Büyük Millet Mecllıl, 

TlnDIU 

Lozanda baılıyan ıulb kon· 
feranıında Tilrk mllletlnfn 
hakkını ve meofaatlnt mü
dafaa etmeğl lamel in önü
nün büyük hamiyetine •e 
cevval zeki11na eman~t etti· 
ler . lamel lnönü, 31 ~irinci· 
teırln 1922 de Haric iye Ve· 
klllıflne ıeçllerek Türk bet· 
murabha11 11f atlle Lonna 
gltmlıtlr. Losanda baılıyan 

ıulh müzakereleri çok çetin 
olmuı, hatti bir aralık sulh 

müzakereleri kesllmlıtır. Fakat 
lımet lnanü, bu çetin çap
ratık müzakerelerde bütün 
zeklıını göıtermek ve bG · 
yük bir mu•affakiyetle ve 
klyaeetle hakkımızı mü.ia
faa etılerek •e önüne çıkarı · 

lan bütün müıktllerl yene· 
rek birkaç meydan muhare 
bealnl kazanmaktan daha 
zor olan Lozan ıulh zafe· 
rint kazanmıı, harp meydan· 
farında kazanmıt olduiu 
nferlerl alyaıi tarihimizin 
bir etini daha ıörmedıil bO 
yak ve alemıumul bir ıl 
yaai zaferle tetevvüç etmlı · 
tir. 

Cumhuriyetin ıl&nı ferda· • 
ıında yani 30 81rfncıteırln 

tartblnde Hariciye Vektlltil 
de uhdesinde olmak Gzere 
icra Vekilleri relıllilne ıe 
çit mit ve 1924 aenealnde 8. 
Fethinin dört ay aOren Baı 
vekaleti müateına olmak 
üzere J 937 ıenealne kadar 
mCbtemlren Tiirklye Baıve· 
kilettnde buluamuıtur 

lamet lnöoü, Baıvekll ol 
dulu ıırada 30 Aiuıtoı J 926 

da birinci f erlklaie terfi et
mtı bir aene aonra da kendi 

taleblle tekaGd olmuttur. 

Aakerllkten çekilen ismet 
lnön6, 1937 ıenealnde aıh 
hi ıebeplerclen dglayı Bat . 
veklletten latlfa . edinci ye 
kadar ıerek Baıvekll ve ıe
rek Cumhuriyet Halk Par· 
tlıl Umumi Rela Vekili ııfa · 

tile memleketin dahili ve 
harici ılyasetlnl idare etmıı, 
memlekette her aalaacla ba 
ıarılan inkılaplarda, AtaUlr · 
kan en kuv•etll meaal ar · 
kadatı. Türklyenln büt&n 
cihanı , bayretler içinde bı

rakan emıalalz kalkınma· 

ııntia AtatürkOn aağ ko 
lu olmuıtur. 
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Dahiliye 
Vekilinin 
Cevapları. 

V alt Ye Parti Batkanı 8. 
Etem Aykutla)Beledlye Relal 
tarafından DahıUje Vekili 
ve Parti Genel Sekreteri 
8. Refik 1 Saydama, Büyük 
Şefin ölümü önünde duyulan 
acı tle kendilerinin, kabinede 
vazife almaları dolaylalle 
çekilen telaraflara ayrı ayrı 
ıu kartılıiı yoltamıılardmr: 

Iimln kimi ltstlll tdt
ceğlni §aşırdığı insanlığın 
vt Türklüğün acılarına ter· 
cüman olan ve onun en ya
kınlarının acııını paylaşan 
ltlgrafımza teşekkür edtr. 
size ve millete baş sağlığı 

dilerim 
Dahiliye Vekili 

Relik Saydam 
Kabineye alınmalarına da · 

lr verdlkletl cevap da ıudur: 
Atatürkiin manevi huzu

runda eserini devam ttllr
meğe ve yüceltmeğe and 
içerek birblrlml:e bir kat 
daha •ağlandığımız ve hız
landığımız tarihi bir devir
de mühim bir vazife almış 
bulunuyorum. Aldığım sa· 
mimi tebrikler, bana bu ödt
vlml ifada ayrıca bir kuv
vettir. 

Teşekkürlerimi sunarım. 

D11hlllyt 'Vekili 

Refik Saydam 

Cenaze Mera
simine Giden 

Heyetimiz. 
Büyük Atatürkla Anka

rada yapılacak olan cenaze 

meraalmlnde bulunmak üze 
re ıehrlmlzden Belediye Re. 

lıl B. Naci Kodanaz, Par· 
tide• Avukat B. Sadık De· 
nlz, halk adına da B. Alt 

Kaptanotlu, latanbul yoltle 
dün Ankaraya ıltmlılerdlr 

Meyva Kurs· 
/arı Açılacak. 

Ziraat Veklletl, memleke· 
tin muhtelif yerlerinde mey · 
va yettttiren balkın bllgt 
lerlnl ve pratiklerini arttır 
mak makHdlle kuralar aç 
maia karar vermlttlr. 

Bu kuralı ra devam eden 
ler, kursu ikmal ettikten 
aonra Veklletçe tayin edile
cek meyva yettıttren mın 

taka ara glclerek btzzat köy
lü ile blrhkte çalııacak, on· 
lara nokaanları gösterecek 
tir . 

Vekalet, bu kurahtn me 
zun onlara, «Tarım Baıı» 

adını verecektir . Tanmbaıı· 
lardan latlfade edıldifl gö · 

rüldüf6 takdirde. adedinin 
arttmlmaıı için icap eden 

tedbirlere tevessü. ed.lecek 
tir . 

Gelenler, Gidenler: 

Mebularımızdan Hayret· 
tin Karan düo fatanbul yo 
ltyle Ankaray• gltmltUr. 

Okullarda 
İktisad. 

Maarif Veklletlnln kara 

rlle bu dera yılı batından 

itibaren bütün ıJk mektep · 

lerde haftada bir aaat olmak 

üzere lktlaad deralerl okutul

maaı uygun ıörülmüı Ye bu 
oa atd müfredat hazırlan-

mıthr. Müfredat proiramın . 

da btlba11a talebeye ıktlıa · 

dın ne demek olduiu. naııl 

ve ne yelda hareket edile · 

cefl hakkında eıaılı madde 
ler vardır . 

Deralerln 
tecrübelerle 

müıabede ve 
yapılmaaı müf • 

redat preğramının ana bat 
larından birini teıkıl etmek· 
tedtr. 

Okul Binaları 
Hakkında Bir 

Karar. 
Bütün Türklyede mektep· 

lerln muayyen tiplerde ıoı• 

edllmeıl için verilmlt olao 
karar oetlceılnde yapıl01ak· 
ta olaa tedkıkler ntbayetleo· 
mek üzeredir. Müteh••11' 

mimar Maarif Vekaleti ati· 
marlarlle blrlıkte bu huıuıt• 

yapllit tetkikler bltlrtlmtıtit· 
Maarif Velıiletl ı 1knı•k· 

teplerle köy mektepleri •• 

ortamektepler için ayrı a'f' 
rı tıpler istemektedir. fakat 

kö1 mekteplerinin yatılı •e· 
ya ıündüz lçtn olduklatıP1 ' 

tik mekteplerin talebe bac:I .. 
lertne ve ortamekteplerlD de 
yer ve kezalik talebenin aı•· 
mi miktarına göre bınalartll 
ayr1 ayr1 olma11; bir zaruret 

olarak görülmektedtr. 

Bundan sonra feykalide 
ihtiyaç olıa dahi mekteP 

ittihaz edilmek üzere e•"' 
binalar satın alınmıyacalıı 
yeol binalar tesblt edılecelı 

tırl· tipler üzerinden laıa et 
lecektlr. 

Memlekettı ığitmen kurs
ları ıçılacık. 

f 1.r· Memleketin muhtell 

lerlnde açılan eiltmen kur•· 

larlyle birçok köylerin Ot 
&J' 

alltm ihtiyacı karıılanaıtftı· 
Bu kuulardaa alıaaP 11

1 

neticeler üzerine Kültür B•· 
kanlılı bu sene içinde dt 
birçok yerlerde yeni eiltllJeo 

r· 
kursları açmağa karar •e 
mittir . Bundan baıka kôf ' 

e· 
lerdekl tedrlıatan daha f 

1 
rlmll bir tekilde ılerleate• 
için kö1 tedrisat umum ..,a 
dürlüiü kurulması düıöojjl• 
mektedlr . 
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- Anadolu Zaferi, tarih 
ara11nda bir millet tarafın . 

dan tamamen benimsenen 
bir fikrin ne kadar kadir •e 
ne kadar muhyl bir kuvvet 
olduğunun en güzel bir mi · 
.ali olarak kalacaktır. 

- Varlığımızı, lıtlkllll · 
mlzl kurtaran bütün efal ve 
harekat, mtlletln müıterek 
fikrinin, arzuıunun, azmini · 
nln yüksek tecelllyatından 
batka btrıey deilldtr. 

- Nıhayetalz bir hürrl · 
yet kabili taıa vvur deilldlr. 
hakların en bGyiğü olan 
hakkı hayat bıle mutlak de 
ğıldlr . 

- Slyaıi, atkerl muzaf -
f erlyetler ne k•dar büyük 
oluna olaunlar iktisadi mu 
zafferlyetler ile tetvlç edıle

mezlerae kazanılan zaferler 
payidar elamaz 

- Mahdut veıaltle büyük 
ııler ıörmenln tecrübe olu · 
aan yeılne uıulu, kuvvetle· 
rl•lzl daiıtmamak veaaltl 

me•cudlyenlo kısmı lzamı · 
Dl eayelerlmlzden en mü · 
htm olanlar izerinde tekılf 

etmektir. 
MeıkO.k tedbirlere te•dll 

mukadderat etmekten fev · 
kal&de lçttna p llzımdır. 

- Millet mukadderatını 
kendi yeddi tnbtaar ve ikti
darına almak aayealndedır 

ki, mucizeler, halk ve tbdaı 
na muvaffak oldu 

- lıtlkamet, metanet ve 
nefisten fedaklrlık saf ere 

faal eder. Ztra tattkbal, ar 
zu Ye lymanı olana mevcut. 
tur . 

- Bizim halkımız çok 
temiz kalblı, çok Hll rulalu, 
terakkiye kabiliyetli bir halk· 
tır . Bu Laik ejer bir defa 
muhataplarının ıamlmtyetle 

kendilerine hlcllm oldukla · 
rana kani oluraa her tOrlü 
laarekett derhal kabule lma· 
dedir . Bun•• için ıençlerln, 

her ıeyden evvel millete 
emniyet bahıetmeıl llzım · 

dır. 

Bılelım ki milletin ben. 
lifini bllmlyen milletler, 
batka milletlerin tlkaradır . 

- Tarihimizi okuyunuz, 
ıörüraünüz ki milleti mah 
veden, • ealr eden, harap 
eden fenalıklar hep din 
klıve•I altındaki küfür ve 
meli.netten ıelmltUr. 

- Tatbik eden, icra eden, 
karar Yereaden dalma daba 
kuvvetlidir. 

- Hürriyeti matbuattan 
mütevellıd malıaazlrln vaaıtal 
lzaleal yine blnnefla hürrl· 
yeti matbuattır. 

- Büyük teylerl yalnız 

büyük mtlletler yapar. 
- Bende fazla bir teıeb 

büı ıörüldlse bu, milletin 
muha11alaaından çıkan bir 
teıebb6ıt6r. 

· ~ Cumhuriyet f aztlell 

d•· abliklyeyeı müıtenld bir 1 
tlt· 

redir, Cumhuriyet fazilet flı ' 
- Benim için btr tat• O 

lık vardır: Bır taraf ıol· 
hl" da Cumhuriyet taraftar f· 

fıkri, içtimai inkılap tar• 

tar lığı. 
,eti 

Cumhuriyetin tl'f' 1ıı • 
hariciyede veflıeal müıt• ~ 
mane ve hallıaae ol•';,. 
aulhun, muahedatın rııub• 

1
• 

za1ıoa mütevecvlhtlr Pdii:LJ· 
sebata tevai ve hallıaoe ,. 

ı. t• 
kuka riayet ve hukua• ,ı 
zı riayette mOtekablllf 

hattı hareketimizdir. 1• 

- lıtanbul; bizim tarıbl~ıt 
zln ve medenlyettml:ılO 

huli.ıaaıdır . b'' 
- Bizim ilham me.rJJ bO 

mız doirudan doğruf• dı"' 
yük Türk nılllettaln "1' ~yıe 
olmuttur ve dalma da 

0 

olacaktır. ı.ıl 
tef .. 

- ErkcklerlmlzlP ,_,,· 
ettlil ordunun lıaayat 
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MiLLi MATEMiMiZ KARSISINDA OONYA MATBUATI: 
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ita/yan Gazeteleri: fltatürk; Bütün Memleketin, Politik, Ekonomik Ve Sosyal Sahalardaki F•aliyetini Sevk Ve İdare Etmiş, 

20 Yiida Yeni Bir Zihniyet YaratmışfJ. 
fngi[iz Gazeıeleri: İnönününde, Modern Türkiyenin Yapıcısı Ve Kurucusu Tara/Jndan Çizilen Yoldan Çıkmıyacağı İçin Cihanın 

8rea, -

l Cebe.redeki TGrk talebe · 
erı tarafından neıreddea 
bır beyannamede ıöyle de
t:Ul11ıektedlr: 
«Bız Türk ıençllfl, Ata 

lGrlcün ıahıında Cumhuriye· 
lha 1aratıc111nı •e mtlletlD 
''dılı bir hldlmlnl kaybet· 
ltlekteylz. Bu tamir kabu. 
et11ıez zıyaim herecanı tle 
lbüteha11lı olarak, hatırası 
tletebed kalbimizde yaııya· 
Ctlc olan kurtarıcımııın bize 
'lbabel ettill eaerl muhafa
tt etmeft taahbilt ederiz » 

Oılo, - Nor•eç telıraf 
'l•aıı bildiriyor: Bütün bü 
JGlc ıOndeltk ıızeteler, Ata 
tGrkGn tercemet bahnt neıret 
ltıekte ve ıayele ıanatkir 
'-'•kalelerle onun tartlat 
eaerlnl hlkiye etmektedirler. 

Darbtadet razeteıı yazı
)at: 

« BuıOo T6rldye o kadar 
ltu••etltdlr kt haıta adam 
llbtrı tamamlyle eıkl hayl · 
de olnıuıtur. » 

Aften Poıten ıazeteıl ya· 
lıJor: 

«Atatürk muazzam bir 
"•er Yücude ıetlrmfılfr.» 

la natlon Aıralre ıaze. 
teıı yazıyor: 

•Bır adam, yeni bir Tür
ltı,e yarath. Dlkkata deier 
"'Ge11ır hareketi ile devlet 
tetılerl arasında biricik bir 
•tılJete ıahlp olan Atatürk
lGr .)) 

Le Morıen Bladet yazı
tor: 

«Atat6rk tarihte memle . 
~etanın en b6ylk adamların · 
;&ra biri olarak kalacakllr. 
lrkıye lylletmltllr. Ve ye. 

!iden ku•vetlenmlt olarak 
"tatGrkGn eserine deYam 
•ttnek huıuıundakt en mü 
••tt l•kinlara sahiptir.» 

Pttorıea Handelı ıazeteıl 
hııyor: 

«Atatürk Türkiyeyi yeDI· 
~ yaptı. Ve emin bir yol 

balarını kadı oları mız ııle · 
~1ıttr. Memleketin eıbabı 
~hcudlyetlnl hazırlı yan 
ildınlarımız elmuı ve ka

dırılarımız olmaktadır. Ktm

'e inkar edemez ki, bu harp 
~e •e ondan evvelki harp · 
~erde milletin kablllyetl 
'Jatlyeılnl tutan hep ka · 

dıtıtarımızdar . 
- Benim için dünyada 

e1a biiyGk mükifat, mllletl
'-'t" en ufak bir takdir ve 
lltıfat.dır. 

- Hıtblr medeni de•let 
)oktur ki, ordu ve dooanma-
:lldan evYel lktiıadlyatıaı 
GıGnmüı elmasın. 

- Herkeıtn, her ferdi 
illıııHleuo rub ve •lcdanında 
ıu kanaat ıanılmaz ıurette 
~trleımtıttr ki arhk bu mil
et ıunun, bunun heveıat 
;e lhtirasahnı, ı•n Ye tere· 
~ili, af raz ye menafltnl tat
d hı için defli, ancak ken · 
~1lle ald menfaatleri için, 
1 elldtılne lüzumlu Ye fayda · 
l tördGi6 itler için yDrü · 

:ecele •e bu millet arbk 
'~•le bu zlhalyetle llerlt1e 

t•ltur. 

Elemi Hafiflemektedir. 
üzerinde ileri yG rüyüıüne 

de•am eden bir memleket 
bıraktı> 

A tlna. - Etntkl ıa zeteat 
yazıyor: 

«Atatürk, bO.tün dünya 
modern tarihinin ea büyük 
çehrelerinden biri olmuıtur: 

Büyük Türk, Büyük Bal 
kanlı, Büylk Adam .. Bir 
lngtllz btyojrafl onu haklı 
olarak « tabiatın ku•vetl » 
diye tavılf etmtıttr . O , ese
rini tamamen taratn ettikten 
ıonra ö\d(l Derin bir matem 
hl11edfyoruz. Zira :>nun b6 
yük faziletlerini Balkan An 
tanb ülkibüne olan muaz 
zam btzmettnl müıahede Ye 
teabıt etmııuk. » 

Kronoı ıazeteıl yaz•yor: 
«Türkiye 8üyilk Şefini 

kaybediyor, fakat Yunanlı· 

tan tla 6yle samimi bir bü· 
yOk doıtu kaybediyor, tim · 
diki Türk - Yunan doıtluiu· 
nu ve teırlklmeaalılol ona 
medyunuz. Elen milleti Türk 
milleti ile birlikte matem 
yapmaktadar. » 

Ehntkon Mellon ıazeteıl 
diyor ki: 

«Atat6rk, ölümftnden e•· 
Yel, herkes tarafından hür -
met ve rla yet edilen, k•v · 
Yelli , hayatiyet ve faaliyet 
delu yeni bir Türkiye ya 
ratmak Olk•ıGnQ tamameD 
baıardı Elen milleti müt· 
tef ık TGrk milletinin derin 
matemine tamamen tıtlrak 

etmektedir.» 
Bütün ıazeteler Hyf alar 

dolusu terceme haller neıret · 
melde •e h1lha11a ölen Şe · 
fln b6y6k eserini •• Türk 
mtlletlntn bu esere devam 
buıuıundakt azmini tebarüz 
ettirmektedir. 

Atlna. - Atına ajan11 bil· 
diriyor. 

Don öileden ıonra çıkan 
ıazetelerde Atatürke sayfa
lar doluıu yazılar tahılı et
mtılerdlr. 

Etnoı aazeteaı diyer kt: 
«Aıker Mustafa Kemal ... 

yealnde, Türkiye muhakkak 
bir ölümden kurtuldu, fa -
kat hayatı kahramanca, as · 
keri aayrette en daha kah· 
ramaaca ve bir ıa,ret ol
madan kurtulamazdı: 

Büyük dirlltld AtaUhkQn 
gayreU Türkiye tçlo müel-
ltm bir matem teıktl eden 
ölümü, Elenler için de b6 
ylk bir zlyajdar Doıt ve 
müttefik komıu milletler ay 
nı büyük matem içinde Elen 
mtlletl, büyük ilünln önOn· 
de heyecan ve ihtiramla 
eitlmekde •e TOrk - Yunan 
doıtluiunun ölen kurucunun 
arzu ve iradesi muci
bince daha ziyade lnkııaf 

edeceitne kant bulunmakta· 
dır . » 

Aynı ıazete müteakiben 
muharriri Daakalaklıtn ıah 
ı1 lnttbalarıaı neıredly•r . 

Attnalka Nea ıazeteıla 

den: 
«AtaUlrk, ıon dakikasına 

kadar, Yunaolatan için çok 
bl7lik doıtluk htılerl 

beılemfıttr. Yunaobtan için 
büyük bir hürmet ve mu
ba bbett vardı. Ve iki mem · 
leket arasındaki tetrlkt me· 
aalyt daima daha ziyade 
tak•iye etmek emelinde idi . 
Baıvektl Metaluaa ile ıon 
aörüımelerl eına11nda ye 
zevlı, heyecan dolu telefon 
görüımelertnde aynı deilf 
mez hlı ve arzu ile meıb6 

oldufunu göıtermlıttr. iki 
mıllettn Türkiye Şefinin 6lü
mündeo mftıterek btr ztyaj 
olarak müteellım olmalara 
tabiidir. Eıaıen, derin ialr 
surette müte•eyylç olan dt. 
fer Balkan milletleri de Yu-

naniıtana ve Türklyeye iltihak 
edeceklerdir, Ztra buıGn bu 
kadar samimi ve ııkı an· 
tant içinde btrleımlı olma
larını Atatürk• pek ziyade 
borçlu bulunmaktadırlar. » 

Gazete, mubarrlrt Bayan 
Spanudlıln ıahıi hltıraları

nı netredlyor: 
Tlpoı gazetesi yazıyor: 

«AtatGrkOn Türklyede yap· 
hfını biç blrtarafda biç 

bir klmıe yapmad•: Ne Ca
vour, ne Cromwell, ne de 
Vatloıtoa. Atat6rkün bul· 
dutunu hiç klmıe bulmadı 

ve Atatürkün yaptılını da 
hiç bir klmıe yapa .. lı. ll · 
ham etUfl kimseler •e ken
di prenılplerlne 16re teıkıl 

ettiği yeni neıll ooun eıerl 
ne devam edeceklerdir. Tür· 
klyenln b6t6n doıtları bunu 
bekli yer.» 

V radinl ıazeteıi diyor kt: 
((Atatürk6n, Balkan yarım· 

adası itlerine yeni bir ıektl 
Yermtı o lan büyük bir tart 
hi tahavYülGn baılıca imtl 
terinden biri olmuıtu:, Ha· 
yatının ıoauna kadar Yuna 
niıtaoıo ıamlml dostu oldu 
Ye iki millet arasında teı · 
rlklmeaal lüzumuna ruhu· 
aun bGtün kuvveU ile lnan
mııtır. Yunan mtllett doıt 
•e müttefik mtlleUn bü
ylk matemine biltün lcalbt
le lttlrak eder.» 

Moıkova, - lzveıtla ga 
zeteıl, Atatürküo bayat ve 
faaltyetlnl tebarüz ettiren 
bir makale neıretmltltr. Ma . 
kalede denlltyor kl: 

«Oımaolı tmparatorlufu 
umumi harbe girer ıırmez 
Muıte.f a Kemli faal ordu 
hizmetine ıeçmlıtlr . 1915 
de Çanak kalenin İngiliz f ı· 
loıuna ve thraç kıtaatına 

karıı müdafaası eıouında 

temayüz etmtıttr . Bu hare · 1 
kitla, lnrtltz makamlarıda 

1 
dahil olduğu halde bütG 
askerin makamların yükıek 
takdir ve taıvtbtne mazhar 
olmuıtur. Umumi harp esna 
sında Mustafa Kemli Çanak
kale cepheılnde 'Ye mftteakl· 
l:ten de Surlyede Alman ıene · 

rallerlnln Türklyenln dahli ır 
lerlne müdahaleılne karıı 

ıtddetlt m6cadele etti. Hat · 
tl bir aralık Alman koloni · 
saıyon po ttkaıını proteıte 

tçtn lıllfa mecburiyetinde 
kaldı. Mustafa Kemal, an. 
cak Alman ıe11erall Von 

Falkenhaynın Surlyeden ı 

uzaklaımaıından ıoora or
duya döndu. Harbin ıonu 
Mmıtaf a Kemllt Fıltıtlo or 
duıu kumandanlığmda bul 
du. Sultan hükO.mettnln an· 
taata Ye antant tarafındaa 

Mondros ıartlarıoın bozul 
muına zehl bir surette tn
ldtayd ve mutavaatı Muıta. 
fa Kemalin enerjik protes
tolarını mucip olınuıtur. J 8· 
yılı ıonuncla tıtlklal mü· 
cadeleıl için taraftarlıu bul· 
mak üzere latanbula gitti . 

1919 May111nda Anadolu 
ya gönderildi ve malO.m ol 
dutu ıekllde yeni Tilrkiye • 
alo ilk muvakkat hükOme· 
tini teıktl etti .» 

Gazete, Atat6rkün mGca
delelert ve baılıca batarıla 
rı hakkında fzabat verdik · 
ten ıonra makalesini ıu 

aatırlar'a btttrmektedfr. 
«lımt yeni Tnrklyentn bG

tün mtlli kurtuluı hareketi
ne batı. olan Kemli Ata
türkün vefatı, Türk milleti 
için büyik bir a:lyajdır MOı· 
takıl Türklyeoln bütün sa

mimi doıtları bu y6kıek 

ad&mın •e devrimizin bu 
ıayanı dikkat ıahıiyetlnln 

ölümünden derin bir ıuret

te müteelltmdlr. 

Roma, - Stefanl ıjao11 

bildi rl yor: 

Bütün ıazeteler Cumhur 
baıkauı Atatlrkün ölilmt\oe 
ıentı bir yer tahılı Ye ken· 
dlılnlo hayatı, meıatıt ve 
yeni Türktyenln lntaaı için 
olan mücadelelerini ıöete · 

ren bu makalelerine tercemel 
haller ve fotofraflar ilave 
etmektedirler. 

Duçe tarafmdan tealı edil· 
mtı olan Popolo d'lttlta ga· 
zeteıt diyor ki: 

Ôl6mln, bayahnıo yirmi 
yılını Yakfettlil Ye alimet 
lerl timdi çok y&lnek Ye 
aaflam bulunan muazzam 
yapıcı f aaltyetlnln tam cev
vali yeti içinde avladıfı, ya· 
tan babasın ı n zlyajmdan do
l•yı T6rktyeyl müteellim 
eden matem çok derindir.» 

Gazete, Atatürkün aıke

ri bayatını, lnlulipcı faali· 
yetini, politik sahneye av· 
delini, dünya harbindeki 
mühim askeri f aallyetlnl, 
Gelibolu miidaf aaını ye harp· 
ten ıonra Türk ordusunun 
kurturulmaamı hatırlattıktan 

ıonra Türklyentn lıtlklall 
için olan mücadelesi izertn· 
de uzun uzadıya durmakda 
ve mtıteaklben politik adam 

11fat1le olan f aallyettnden 
memleketin otokrasi ve to· 
okrastyle dayanan eski teı· 
kllitını yıkan lnkılibından 
ananenelere kartı hattı hare
ketinden bahsettikten ıenr,a 

diier ıslahatı bahraıında 

mtllt müdafaa kanununu, Litin 
harflerinin 'Ye ltalyan ve lı 
•içre ka•uolarından alınaa 

ceza kanunu ile medeni ka· 
nuoun kabulünü, birden faz 
la kadın al•anın menine 
aaymaktadır. 

Oorrlera Della Sera dl · 
yer ki: 

<.<Atatürk ölürken, bütün 
memleketin politik, ekono· 
mık ve ıoıyal bütün saha· 
lardakt faal•yetlnt ıevk ve 
idare etmekte olan bir 
adam, 20 yılda Türklyecle 

dunu barıı muabedelerlnln 
bütün tahdldatındao kurtar
masını btldtilnl ve Montrô

de memleketinin lehine ola. 
rak halle muvaffak oldufu 
Bofazlar meael eıl nl hatırlat· 

maktadır. 

yeni bir zihniyet yaratmıı 
olan bir adam 6lmüıtür.» 

Aynı gazete, Atatürkün 
politik meharetettnl bılhaa
ıa kaydettikten ıonra yur· 

Gazete Del Popolo. Ata
türkün blklm, faal, çahıkaa 
bir tlpt temıll etmif oldu. 
iunu hatırlatarak Atatür· 
kün zihntyetıle sultanların 

(Lütfen çeviriniz) 

i Z i N DE. • • 
Hey dünya! Yeryüzü! Sarsıl, yarıl, çök. 
Neyıen bugün rchter: Delin, botan, rök, 
Kendini yere çal, parçalan tarih 
Ey Tımur. Attlli, Yıldmm, Fatıh, 

Alpaılaa, lıkender, Cengiz, Napolyoo. 
Ey ev•elce ölen ylzlerce milyon 
Kifı değil aökten muhayyel tavaf, 
Kalkın:mezarlardan, toplanıo saf saf; 
Dofrulun: Ge~en bir eıılz kahraman. 
Doğrulun: Geliyor en büyük loıan .•. 

* O haıburcumu-ıdu; biz tek hlaardık; 
Onunla kurtulduk, onunla vardık; 

Oaunla yaıadık, ıüldük onunla; 
Bız. ooyedl milyon, öldük onunla. 
BGtün •tıklan ıötürdü gurup. 
Ve bır.ıen hepimiz tek adam olup, 
Tutabilmek için onun yerini 
Daha yükıeltmlye baıeıerlnt 
Bır anda dirildik ooyedl milyon. 
Ha Atallrk, ha Tark: Yoktur ona ıon .. 

* Kaç yıldır Türkçeydl tanrının .ııli; 
lnıana ne lllh, ne de ıevılll 
Ne de ana - baba aratıyerdu: 
Her an yaratıyor, yaratıyordu, 
Birlikti aönGllüler ona lymanda, 
O ateı yanardı her damla kanda, 
Yolumuzda öncü, ıtık, hızdı o, 
Elimizden tutan babamızdı o. 
Ana tefkatlyle ıeyen ilk erdi, 
Damarlarda kandı. gözlerde ferdi, 
Tekdı, heplmlzdı. bizdendi, btzdl, 
O bizim baıımız, herıeylmlzdı ... 

* Ecel, alçak ecel; ne yüzle kıydı 
Fani olmasaydı o da tanrıydı: 
Gerçi et · kemlkdl onua da tııı 
Amma semalara denkdl bakıtı. 
Saçları aleYdl, ruhu a levdi, 
Bütün dünya oou tanıyıp ıevdt 
Dünya l:taıtanbata ena hayrandı; 
O •fi bir daha ıelmez insandı, 
40 000 Yıldaoberl aranan sancak .. . 
Allar bir babanın ardından, ancak. 
Bır • iki çocufu nihayet bet - en; 
Btz ıtmdl ikrlzib enyedi milyon, 
Kadın - erkek, yatlı - ıenç, çoluk - çocuk, 
Her ıöz kan içinde, her beniz uçuk; 
Hıçkırık boradır, ıeldir ıözyaıt; 
Bur6n yere eğik her Türkün baıı . ~ 

* Ağartan tek ııık bu kara g6oü 
Senin aziz baıın Hdılc ln6n6; 
Sen ıealendln, ondan doiruldu baılar; 
Diyordun: Btz varız, biz; arkadaılar . 
Ata, kanda yaıar, rinulde yaıar, 
O 1ıtt1 1 Türklük yar, Tarklük; Türklük var! 
Ruhumuzda inan, ı&zümiızde yaı, 
Acıda tek kalblz, idevde tek bat; 
Milyonlarca adım, tek hedef, t~k iz; 
Onun da•aıının iradesiyiz. 
Eıklılnden daha ıuurlu, zinde, 
Senin ardındayız, onun fzlnde .. 

Bthçıt Ktmal Çağlar 

- == 
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zihniyetleri aruındft kl teza 
dı ka ydetoıektedir . 

Meuagero ıazeleal, düo 
ya harbinin ıoounda Türkt· 
yede ka lan yf'aine gerç,.k 
ilk, Kafkasya ile Akden iz 
ara11oda müt~k i11f Ye mü· 

I 
tecaoll bir blok olan Türk 

mallett olduğuuu hallrlattık 

tan aonra ve Atatürküo ya· 
baoc•lara ve eıkt rej ime 
kartı muzaffer kılmayı btl
dtil ıeyln tıte bu gerçek ol 
dutunu~kaydedlyor. 

Gazete, inhitat etmlt bir 
memlekete mazlılnln tartbl 
kıymetlerini iade eden Ata· 
tlrk tarafından baıarıl•ıt 
olan eserin ebePJmlyetlol 
kaydederek diyor ki: 

4CY alnız bu it bile, Ata
Ulrk adının modern zaman· 
ların en cüretll lıllbatçılan 

ar&1ına kaydedllmeıl için 
klftdır. » 

DJier bGt6o mühim ltal 
yan ıazetelerl de aynı fi 
kirde bulunmakda ve Ata 
türk6o bOyük çehrellnl aa· 
ker, inkılapçı, politik, aoı· 

yal ve tıllhatçı faaliyetinin 
ıııiı altında ıöıtererek ye 
nl Türklyenln onun ldarHI 
altında elde ettiği büyilk 
terakkileri ka ydetmektedlr. 
, Londra, - BQtün Londra 
matbuatı Türkiye haberleri 
nl tafıtlatla vermekte ve bir 
çolı gazeteler de yeni Relıl 
cumhur lımet laönüye ma 
kaleler tahılı eylemekte ve 
reılmlerlnl dercetmektedlr. 

lnglltz matbuatı, Atatürk 
ile lnönün&n doıtluk ve it 
bırltklerlnf ehemmiyetle kay · 
detmekle ve yeni Relıt 

cumhurun vakule Kral Altın
cı Jarjun taç ıeyme meraat· 
mi münaıebettle Londraya 
yapmıt ollluiu ziyareti ha
tırlatmaktadır 

Ttmeı ıazeteal, 86yük 
Millet Meclisinin lnönGyü 
Relılcumbur intihap etmek 
te ıöıterdlit ittifakı tebarOz 
ettirerek diyor ki: 

lımet lnönünün ıah11nda 
aztmklr ve lecriibell bir aı · 
ker ve devlet adamı Ye ylr 
mt senelik bir harp ve ıulh 
zamanında beraber çahıtığı 

mılll kahramanın mukadder 
bir halefini g6rmekte olen 
Türk mtllettnln bu lnllhapla 
bu btılerlnl izhar etmlıUr. 

la6nii, hemen hemen J 4 
ıene milddetle Baıvekllltk 
yapmıt Ye bu makamda 
kudretli bir idareci •e ıenlt 
bir tılabat proframının ta· 
hakkukunda AtatürkGn baı
da ıeleo ıı ortalı ve yardım · 

cıaı olmuıtur. 
loönG, yılmaz aezrl tıli

hatçı Atatürkan bütün 
manlılyle erkinıharbtye 

relıllflnl yapmıı ve arkada. 
ıı Ye Şefinin ıtyaıetlnde, 

menfaatlerin dalıa ıarlh bir 
ltaan kullanılmasını icap et· 
tlrdfilnl zannettiği teferru
ata ald buıuıtarda ı. bazı 
larıoıa hilafına olarak, t~n · 
kitlerde bulunmakta tered
düt etmemlttlr. 

Bütün eıaalı meselelerde 
her ık ıl de tam bir ibenk 
içinde çalıımıılar •e Kanu 
ni Süleymanın Viyana önün 
deki muvaff aklyetalzlliln · 
denberl Türkiye tarihinin en 
mühim ve en kati bir de• 
re"ıtnde elcle vererek bir 
ekip teıkil etınııl erdlr 

Anadolunun ı6ratle ba 
ıarılan demlryolu ağlarlle 

örülmesi lıt bllhu1a lnön6 
nOo e1erldtr. AtaUirk iıll· 

üta ek 
Yı dö 

• 
1 20 

•• umu. 
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Londrada, Pariste Ve Brüksel
de Büyük Tezahürat Yapıldı. 

Brükıel , (RadJo) - MCl
tarekenln ylrmtncl yıldö-

nümü münasebetiyle burada 
büyük tezahürat yapılmıı ve 

meçhul aıker abidesine çe
lenkler konmuttur. 

Kral Leopold ralaatıız ol 
duiundan, merasime bizzat 

fttlrak etm~yerek kardetl 
Prenı Şarlı göndermlttlr. 

Parla, (Radyo) - Mü · 
tarelcenln yirminci yıldönii-

mü olmak münaıebettyle 

bugün, Rulon ormanında 

ve Maraıal Fuıun mezarı 

önünde texahürat yapılmıı 

ve bir geçldreımlnden ıon

ra eakl mubarlplerdf'n bir çok 
kimseler nutuklar had eyle
mlttlr. 

batanın cumhuriyetin her ta· 
rafında bütün ıumulale hiı · 

ıedllmeal için btr çok ıeyle 
rln daha yapılmaaı lizım 

geldiği tnkir edilemez. Fa 
kat lnönünün Yaaıfları ve 
hayatı Türkiye Cumhurlye· 
Unlo terakklılnt ıevk ve 
idare edeceğlae ıGpbe bı . 

rakmamaktadır. Çünkü onun 
bayatı keadtıloe en büyük 
ıttmadın ılıterilmeılnt mu' 
bık lulmaktadır ve Retıt· 

cumhur intihap edildikten 
ıonra ıöyledtil nutukta 
memleketi mufrtd tahakküm 
veya müfrld ıerbeıtltkten 

koruyacajı yolunda yapmıt 
olduğu vaidl tutacağına ka· 
tlyen ıüventlebillr. » 

Tımea, ıazeteai Reiıtcumbur 
loönüoün meıal arkadaılarını 
da medhetUkten ıoora töyle 
yazıyor: 

o:lnöaü, logllterenln büy6k 
bir doıtu olmuıtur ve her 
ıey, Türkiyeyi A vrupada ve 
Yakın Şark da bir ıulh ve iı· 
tikrar lmtll 1apan ıtyaaete 1 

dahilde oldufu gibi barlçde 
de onun de•am edec<ığint 

ıöıterlr. 

Namdar ıelefln la öl6münü 
duymakla derin bir yeıe ka
pılan bütüD cihanın bu ele
mi, ioönünün tdare&I altın 
da da, modern Türklyenln 
yapıcıaı ve kurucusu tara 
fındııo çizilen yoldan çıkıl

mıyecaiı emniyettle k11men 
hiflflem•ktedtr. 

Moıkova, - Ta11 aj&nıı 
bildiriyor: 

Kemal Atatürkün ölüınü 
münaaebettyle. Sovyetler 
Btrllfl y6kıck Sovyet mec
ltıl dtvanmın baekam 8 . Ka-
lının, Türkiye Cuoıhurbaı· 

kanı ve Millet Mecltıi Relıl 

8 . Abdülbalık Rendaya •111 
fıdakl telırafı çekmlıtır: 

Doıt Cumhuriyetin, lıml 
büyQk Türk mtllf'tınln lı· 

tıklat ve refahı için olan 
kahramanca mücadelesinin 
bütün devresini ıemboltze 

eden yükıek baıkanı AtatOr 
kQn vef tı haberinden pek 
ziyade müteheyyicim. 

Meçhul aıker ibldeal 
önünde yapılan meraılm çok 
parlak olmuıtur. Abide çe· 
lenklerle aüılenmlttlr . Cum· 
hurrelıt Alber Lebrun, Baı· 

Yekti Daladtye ve b6tQn na
zırlar meraaimde bulunmuf 
•• ateı taselenmlttlr. 

Lebrun ve Daladlye birer 
nutuk irad e1lemltlerdtr. 

Londra, ( Radyo ) 
Mütarelsenln yirminci yıldö· 
nümü mla&1ebetile burada 
tezah6rat yapılmıı •e Kral 
Jorj Vttoboldakl m ..: çbul aı · 

ker ibldealne çelenk koy
muıtur. Bu meraalme büUin 
deYlet rlcah lttlrak etmft 
ve tkı dakikalık bir ıük6t
tan ıonra bir ıeçltreımi 

ye pılmııtır . --------
hurbaıkaoı Atatürkün ıab 

aınde maruz kaldıiı büyük 
zlyafdan dolayı hüktimetın 

taziyetlerini bildtrmlıttr 

Hariciye komiseri 8. Llt 
vinof, Hariciye vekili Dok-
tor Ar&1a aı•iıdakl telarafı 
çekmlttlr: 

«Türkiye lıUklanlnln ve ba 
111 da Yaaının yorulmaz mü 
cadeleclıl ve Türk - Sov 
yet doıtlujunun baniıl y6k 
ıek devlet adamı Kemli 
Atatürkün ölümü haberin
den pek ziyade mütee11tr ve 
müteheyyiç olarak aamhıı1 

ve candan taziyetlerimi ar 
za müearaat eylerim .. 

Sofya, - Bulıar ajanıı 

bildiriyor: 
Baı•ektl Kö e lvanof Ata 

türlıiln vefah münasebetiyle 
8. Celil Bayar ve Tevfik 
Rüıtü Arasa taziyet tearaf • 
ları çekmlıtır. 

Budapeıte, - Macar hO· 
k(hnetl,, ' Türkiyenln buda 
peıte orta elçlılce, Kemll 
Atatürkün vefatı müaaaebe 
tile samimi taziyetlerini bil 
dirmtıttr . 

Parla, - hava• ajanıı bil · 
d ir iyor . 

Dablltye nazm 8. Sarftut 
dün öjledeo1.ıonra Türkiye 
büyük clçll l ğlntrıgtderek B. 
S üat Da vaza ıahıı taztyetle
rlnf bıldlrmlttir. 

Daha aabahtan ltlbıuen 
ıef re t defterine kaydedilen 
1ah11lyetler"'ara11nda li . Men· 
del ve Marcbandeau tle ayan 
relıl B. Cea nneney, Ankara 
büyük elçisi H. Ma11içlf, 8 . 
ebrovoıt, Belediye reisi 8. 1 

Delnnnay, pollı müdürü B ı 
Laneeron • e birçok dı plo 
m tlar meyanında lnatltere 
ve Brezilya büyük elçilerlle 
Yunanistan ve Romanra or 
ta elçileri mevcuttur. 

Dljer taraftan B. Lebrun, 
a1keri k bine dtrek ~örü al
bny Cha ude110Jle vasıtaslle 

8 .Süad Davaza tazlyetlerl 
n! blldirmııttr . r------- _ _,_ 
1 TÜRKDILI I 
1 P zaıteılnden bafkA hu 1 

1 
1 

,,.ün çıkar. Styaı 1 R ~ete •. 

Yıllığı: 800 Kuru 

Sovyetler Btrllfl halk lro
mlıerlerl mec llıl b&tkanı B. 
Mo otov da Türki)•e Baıve· 1 
kılı B Celal Bayara b ir tel 1 
graf çekerek, Türk milleti· 1 
nln, tr.tikla l mücadeleafoln 

ltı ylığı:etlOO 

Say111: 3 
Güuü 2eçmlf •ayılar 

kuruttur. ~ I 
ADRES: 1 

BALIKES!R TÜRK DILl 1 
' yiUuek d~rJjını olan Cum· -----------"' 

m &Mil 

Balıkesir Orınan 
Başmüheııdisliğinden: 

Ormanın lımt: Cınıt: 
Çörtlen Meıe ft.ö· 

müri 
Yum aldı Ada· Meıe kö· 
çalt milr6 

Miktarı: 

802 

82-' 

Beher kentalin 
Muhammen bedeli 

Lira Kr. 
30 

30 

Muvakkat teminatı 

Ltra. Kurut· 

18 s 

18 54 

1 - Sa•aıtepe nalatyeıJne bailı Hıdırbalı köyü hududu civarında vaki Çörtlen or 
manında 802 keatal meıe kömGrlle Konakpınar nablyaıfnin Bayat köyü clvaranda Yu· 
maklı Adaçala ormanından 824 kental meıe kömür6 ıhalelelt ayr1 ayrı yapılmak üıe· 
re açık arttırmaya çıkar1lmıtdır. 

2 - Muhammen bedeli ve yiizde 7 .5 muvakkat teminatları yukarıda 1öıterll11Slf 
dır. 

3 - S•llıları 26 - 11 - 938 cumarleıl ıünü ıaat on beıde Balıkesir Orman Çe•tr· 
ıe Müdürlüii bioaaında müteıekktl komlıyon huzurunda lhaleıt ayrı ayrı yapıl111•k 
üzere icra edilecektir. 

4 - Şartname Ye mukaYelename ıuretlerl Orman Çe•trıe Müdtirlyettnde 16rll•· 
btltr. 

4 - 1 - 385 

Kadın Sergisi. Bıhkasir icra memurluğun~ıo: 
Kadın ve kadınlıiı ali· 11110 

Bahkealrln Ayı6ren ma leri ve arttırma ıartnaDJ•• 
kadar edea ıeylere dair ıe h · 
çen ıün Londrada tik defa halleıfnden Emin oflu Ah- tarlbt tl lndan itibaren erk 

met Beılm vekili a•ukat kes tarafından ıör6lebil11Se 
olarak bir aergl açıldı. Bu fO 

Sabri Koçafa bir kıta no· üzere açık bulunduiu taf 
«Kadın ıerıl•I» tu•alet, mo b• 

ter ıenedtle (820) lira aynca edıleo zamanda arttırma 
da, ıpor, ejlence, ıalon ıl · d• 

maaar1f nıalrden borçlu deli gcyrl o:ıenkul6n yOı 
b l mubttllf mevzul arı ayrı be 

Eıkıkuyumcular maballealo- yetmıı betini ıeçmekle 
ayrı toplamakta ve bunla . ç 

den Hamamcızade Hafız raber ipotek bedelinin bor 
ra müteallik ıeylerl teıhı r Mehmedln tıbu borclunuo lu ht11eıl (1400) liraya d• 
etmektedir. •ı 

temini irini borçlunun • t tnı etmedi• · Serılnln açılıııoda lnıılte- .,. tecavuz e meı 
1
, .. 

mebtzl aher merbun tapu def- kdl d n arttıranu> renin yüluek ailelerine men ta r e en •0 

teri 66 sahife 69. kiune••el k ı. 1 k a·e'' ıup birçok kadınlar bulun · ahbadü be 1 •• ma • 
927 ve 4 numarada eıkl Ku- 5 d•.._ muıtur. Bunlar araasoda la arttırmanın 1 ıün 
yumcularda feYkanl dört J6 gllterede, klldınların bakla· temdit edılmlt olacaiı ve 

8 odn 2 ıalon •• tahtanı bir 2 93 rını mOdafaa Hhaaıoda ıeae · ocl gün6 y•ni 29 1 
1 el b 1 Fi oda kiler mutbkk ve kuyu r· 
er en eri ça ıtan ara tarihine tesadüf eden pe 
D d 1 l ık yu mtlıtemll canibi 1emhat: tt• rummon , ngl terenin l ıembe günü (15) ncl ıa• 
kadın mebuıu olan Leydi mukaddemn basmacı Serkfz dt" 
Aıtor da vardı. Eıkt lapan elyetm Çantazada Hacı Muı· yine arttırmaya devam e Is 

lerek ıayrl menkulun en ço 
yol krallçeal En• da aerıiyt taf aya yeaarı mukaddeme b•· 
ilk gezenlerden b!rt olmuıtur. ka11p Hacı Mehmet elye•m arttıran• ve yine ipotek b•· 

Merasimde btrçak meı . kaaapzade veresesi ht11edar· delini geçmeli ıurettle ki •· 
hur loglliz arttıt ye ıporcu farının y etilli hamamı arkaıı: leıt ıcra edtleceii lpote • 

ı•· kadınlan da bulunmuıtur. Kllmen Hacı Muataf a efendi bibi alacaklılarla dlier • 
i 1 

.,,. 
Bunlardan fraoıtı Dey naillz haae ha•luıu ve kı•men ha· kadarların gayri menk6 u 
kad1n art•ılerinl, Key !>tam- ı b ıl f•• mam cepbeıl Uığadlç cad- rtndekl hak arım uıuı e 
Ders teolıçtleri Miıiı Krtçley d 1 f d l ıd· esi tarık ı e mahdut bene- tz ve maaarı a alr o ao .ı 
de rolf çulerl temıtl etmı, · l 11• 

oln müıtemllltının (34560) dialarını evrakı müıbite er 
tir . ııı• 

Bedava tuYalet payda(1~ 600) payı Ye (1005) 26 gün içinde icra dair~ lr 
Serılyf mümkGn olduğu lira ( l 2.5) kuruı değerinde bı l dlrmeled akıl halde •

01 
.. 

kadar çok kadının rezmeıtnl Ye ipotek fazla11oa ıimtl ları tapu ıtclllerıle aabtt 
temin için ıüzel bfr uıul olmak Oı:ere tarihi ilandan madıkça aatıı bedelinin p•~: 
bulmuılar: Her tıtlyen ka IUbareo 30 ıün müdd~tle laımaaından hariç kal•:•., .. 
dına bedava tuvalet yapı arttırmaya çıkanldıılından ları daha fazla malama 

d ır•" yorlar, saçlarını lnvmyorlar, tal ip olanların 14 - 12 · 938 mak iıttyenlerın icra • 
yüzlerini boyuyorlar, m&1aj tarihine teıadüf eden çar· ılne müracaat etmeleri •' 
yapıyorlar. ıamba ıünü~aaat 15 de Ba aatıfın peııa.para tle oldui

0 

Bu ıuretle, daha ıerıtoln hkeılr icra dalreılne ıelme - alin olunur. _ 
tik açıldıiı ıün 2000 kadın '-

bedava tuvalet yapmııtır. • ... -l_ "f_ "f_ -f. -f. 'f_ 'f 'l. 'l_ 'l_ 'l_ 'l. 'f. 'l. 'f. 'l. 'f. 'l. 'f. "f."f. 'f. f:~ 
Bu itle ıerılde yBzlerce ber ~ ~ 

ber ve mantkürcü me11uı ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
dür ve her 3 dakikada 12 -rı ~ 
kadın böyle bedava tuvalet .,;. K apit•I: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
yaptırıp ıeraıde birer canla = Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 
manken glbl dolaımakta - rr;._ 
dır . = Dünyanın Her Tarafında .Muhabirler ~ 

Serılde bir de «moda ıa· .,;. Her türlü zlrat tkrazlar·dljer bt lcüm e banka IPu· ~ 
nah tlyatroıu» açılmııtır · .,;. a meleri buy ük ıubelerinde klrelıfi keaıa lar . ~ 
Burada modaları allkada r fJ. lbbaraı:t ta.Hrruf ve ltumbara beaepiarında ikr•· ~ 
eden mevzular üzerinde ter · .ı, • 'Jt 

mtyeıer . f'!: 
tip edllmlf piyesler göıterıl- f 
mektedlr Günde yedt defa ıtıİ ll<ra mtye: Miktar[: l~rcı mlyt·nlll tutarz : ~ 
olmak üzere tekrar edılen ~ ADEDi LiRA LlRA ~ 
temıtlln her defaeıoda l 500 ...,. rr: 

fi. l 1000 1000 "' kiti bulunmuıtur. ,,. 
ı . 500 500 4'l Kadın ıeraiıl Londranın I': 

k ı· 250 250 "' en büyD eilcnce yeri rr: 
hallnt almııtır . Çünkü, ıer· ~ 10 100 ı@OO ~ 
gide, ıatıı da yapıldıjı lçlo .,.; 25 50 1250 ~ 

1 ..,.. o -40• J 20fl rr:. kıtlık meoto, e blıe, ıapka, JIJ "' u ~ 
a yak kabı alacak olan bü 1'i 40 20 800 ~ 
tOn k dınfar oraya koıu 1" 108 6UUO 'fi:_ 
yorlar •e en ıon modelleri ~ Bu lkramiµel., r ht.!r üç ayda bir ol ıııak üzert se· 'fi:_ 
görerek . lbtlyaçla n olan ~ nt dt dôrt d~fa bu miktar uztrilldt fl kura ile tlağılı · ~ 
ıeyleri tedarik edlyerlar. -p, ~ 

Sergide 12 kraliçe de in· ~ :~~i 'i-~ °i-°i-• l-J. °i-l-J. J. j. 'il-l-°i-'j. 'f. "f. "*' 
t lhap edılmııur. Güzelltk, 
ııklık, aevtml•ltlr, temizlik, _______________________ __,,,,,_ 

ev kadınlıfı, ıp culuk gibi 
mevzuları ayrı r ı lemıt! 
etmekte olan bu k raliçeler 
ıerılde hakikaten birer kra· 
lıçe aabt dolaıma l~ tadır . 

Sahibi ve Baımuharr1rı : Bahkeatı- M~buıu H. KARAN 

Çıkar1m Genel O rektörü: FUAT Blı .. ' AL 

9&1ımyert: Vili.yet Mai"i>a•aı - ır.lilreatr 


