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ideal 
Akıncısı 

Gftn ler geçmekte. fa
ka t fe yezan artmaktadar. 
iptida millet hır çağ layan 
gibi taıtı . Arkuaodao bii· 
tün me mleket ve lnıanl 

yet b ir matem tufanına 
ufradı 

Sebep? Çünkü tik anda 
acımız kadar bir de hay · 
retlmlz vardı. Her ıeye 

hayat •eren btr uoıurun 
kendııi için bile olıun ölü
mü kabul edebtleceilne 
inanamıyor ııbtydik. Hal
buki ıüoler geçtlkç() küre 
n ln ne büyük bir ziyala 

ufradılıoı da ha ly6 görü 
yoruz. 

Çok doğru; «Onun elı

ılkltğlyle lnıanhk enlere· 
san olmaktan çıkt ~ diyen 
kalem, btıer dehasında 

ıöoen ıııiı herke.ten IJI 
g~rmüt dentlebiltr .. . Ata
türküo eliyle kurtulan 
yurd, bugün yalnız onun 
hitmutyle doludur ... 

Gençlerin taze gönlün
de , ihtiyarların nice acı 

çekmiı yürefinde timdi••· 
dece U lu Baıbuiu bulu 
)'oruz. Mcfcr kendlılnl ne 
kadar bilmiyormuıuz! Üz· 
er lo~ her saniye titri· 

yerek tebcil ettiğ imiz da
kikalarda bil~ ne kadar 
onun dünya kalbindeki aziz 

mevkıindeo habeuizmtılz.! 

Hakıl<at t imdi büıbütün 

anlaııhyor. Bu Adamın her 
ı e vl Türkiye için hır den 

loldu. Ôlümü bile! 
Bır vatan kurdu diyor 

duk, bir mtllet yarattı dl · 
yorduk; görülüyor ki me
ğer dünya çatı11mn, me-
d eni yet kurumunun en 
uğlam dlrelclerfndeo bt· 
rın ı de dlkmft Bilmem ki 
h ımgı cepheıtod en bthıet
mel ı? 

Dütünün; bir gün gör · 
aek ki Hlmalaya yıkılmıt · 
tır. va hut Okyanualar ku 
rumuıtur. Na ııl oluruz? 
lo om kı kürenin dehi 
muvazeneatnde de bugün 
böyle bir ıarııolaya ıahi
diz. 

Evvelk i gün Mecliste, 
Tü rkiyeoin nlc~trfaoı Ata· 
türkün büvüklüjünii m ille · 
tin gözü önünde dtlte te k · 
rarlama k istiyordu . Herk~• 
canından kopaoı söyle 
mekte ldı. Lakin bütün o 
güzel ıözlert alkıılark~n 

hepimiz aynı ıey l ıoru 

yorduk . En yükıek beli 
iat bile gidenin ne ka · 
dar altında kalıyor! Dü. 
ıündük, düıündük ve ıu · 
nu gördük. 

Atatürküo tunç hitabeti 
/ı"a :.il Alımtl Aykaç 

(Son u üçüncü ı o vfada) 

r-----~--~--------....__,. 

• Atatürkün Cenazelerini Tavaf İçın 
Gelen 100 Bin Halkın Arasında 11 

Vatandaş Ezilerek Öldü. 

GÜNDELİK SİY A S.AL G·.A.ZETE ON ÜÇÜNCÜ YZL 1 Yt: 4040 

Büyük Şef bugün ebedi· 
yet yolculuğuna çıkıyor. 

·················"'········ • • 
i BaşvekiJ ~ 
! Istanbulda. • • • • • 

lstanbul,11 19 (A.A.) Bııı ,ı 

vekil Celal ~Bayar, huıün: 
Dolmabahçe sarayının me· 

raeim ıalonuna giderek Bü 
yük Şefi n tabutu önünde 
hürmetle e~llmlt ve kenarda 
btr müdd~t durarak hayat 
farının en lztlraplı geçidini 

yapan halkla beraber afla · 

-------------------··········-------------------
Büyük Ölüyü Tavaf İçin Saraya Bir Nehir 

Halinde Akın Eden 100 Bin Vatandaş 
Arasında 11 Kişi Öldü. 

lıtanbul, l 8 (Huıuai) -

Ebedi Şefin ı:iıtarı yaran 
(bueün) tbedtyet ) olculuiuna 
baı hyacaktır. 

Ooa son ihtiram nzlfe
ılnl yapmak için binlerce 
vatandaı ıaray önünde 11ra 
beklemektedir. 

Saat kulesinin meydanlı 
iını dolduran ve caddeleri 
taıao ıözü yaıh, nehir gılıtf 

akao kalabahk trarn•ayların, 
otomobillerin tılemeıloe en 
ıet olmuıtur. 

Zlyar~t proframı muclblo 
ce halkın Büyük Şef•ne kar · 
t• olan ıoo vazifc11nl yap 
ma11 için ıhttram z iyaretine 
eaat 24 de kadar müsaade 

edt l mtıttr. Fakat akııma 
doiru tehacüm büsbütün 
arlmıı, a~çıt lmkan11z bJr 
hale ıelmtıtır . 

Ardı arka11 keıllmiyen bu 

lnıan akını Dolmabahçeyl 
bir mahıere . çevtrmlıtır. Bu 
ıırada kalabahğıo artan taz 

ylkiotn t~ılrlle 11 vatandat 
ezilmek ıuretlle ölmüıtür 

Bu müe11if hidiıe dolayı · 
sile polıı ttıktlatı icap eden 
tedbirleri alm ı ıtar. 

Yüzbinlerce kit•. büyük 
ölüyü derin bir huıu ve ıöz 
yaıları araamda tavaf etmek· 
tedır . 

Duydukları derin acıya 

tahammül edemiyerek bayı· 
lanlar, kadın · erkek. ger,ç · 
ihtiyar zlyıuetçıt~r 1 üık 
mllletıo ı o büyük uful kıuıı 
ııodakt tztıra bım tesblt edco 
levhalardır . 

6 Meşalanin aydınlattığı salon: 
lıtaobul, 18 (Huıusi > 

Derfo bır sükut içinde akan 
insan seli, etrafında büyük 
ünıformalaucıo yıldızı altı 
meıalen lo alevlerıle p s rı ldı 

yan taz im duruıundakı ıu · 
baylarlu çevrili ebedi Şefin 

tabutu önüne gelince hıçkı 
rıklar arhyor, gözyaıları ıel 
leılyor ve atlae bayrafa ıa 
rıh tabutun içinde yatan yü 
ce insana bu ayrıhğan yü 

reklerde meydana getlrdlfl 
dayanılmaz acının tezahürü 
nü matemle tazimin blrleı · 
meslndeo dof"n if•deıl im · 
kaoıız bir hıs bocalama11 
fçınde huıuyla lğllerek ıfıde· 
ye çalıııyor. 

Me4a lelerin 

Büyük Ölüyü lsla11budlan Alacak Ulan l'avıız 

çlzıllert, bariz bir hüzün ma-

nası var. Atatürkün çok sev 

dtil ordu mümeaıillerl aala-

maktan luzarmıt gözlerle 

büyük ölünün tabutunu ya

[Soou dördüncü ıayfada] 

mııtar. 

Ankaradaki - - -
Almanlar ve~ 

Esnaf Cemiyeti 
A t&türk anıtına çe-~. 

lenk koydu. 
Ankara, 18 [ A.A.) - Bu 

ıüo Ankara esnaf cemiyet 
leri Atatürk aoatı na çelenk 
koymuılardır. 

Ankarada sakin Almanla 
ra temıll eden bır heyet de 
Atatürk anıtına çelenk koy . 

muı1ardar . 

Ata türkün zaferlere sevk· 
ettiği Türk ordusu .. 
~~--------~------~··············~---------------------

ismet lnönünün Maraşal Fevzi Çakmağa Gönderdiği Mektup: 

«Emekli Bir Mensubu Olmakla İftihar Etti
ğim Türk Ordusunun Başkumandanlı
ğını Temsil Etmekle, Yüksek Vazife 

Hisleri İçinde Bulunuyorum. 
Ankara, 18 (~ . A . ) Rei-

sicumhur ismet İoönü ile 
Gene l Kurmay Baıkam Ma
raıal Fevı.l Çakmak arasın 

da aıağ ıdilk t mektuplar tea · 
ti olunnlUıtur: 

Maraıal Fe vzi Çakma k: 
Genel Kurma yan sayıo b {1 f 
kana; 

Ata.türkün e bedi haya ta 
intikalini, o nun hazarda ve 
ıeferde yakın Brkad ı ı olan 
ı lze ve ooun z 5ferlere ıevk 

ettıil v., ıözü gibi sevdtği 

9anlı ordusuna t azıyet ede 
rım . Sevııdi ilaşbuıt Atatür· 
küo hahruı kart111nda t\ Cı 

mız teeell ı bul tn a :ı d erecede 
1derln ve duygulanmaz ıam l 
mi tükrao ve tnlmle met 
büdur. 

Emekli bir meıoıubu o l 

makla iftihar ettiğim Türk 
ordusunun Baıkumendanh 
eını temıil etmekle, yükıek 
vaz ife hiılerl içinde bulunu · 

• . 

la kuma a ria nle.r. ff'fkrı.tll ve 
fedakar zabit ler n Türk 
mlll elınıo vazifeııeverle rdtn 

vücut bulan Türk orduıu, 

Cumhuriyet in ve vat"o mü 
d a f a ıı ıom yenilmez a b idesi 

olarak gözleram ızıo önünden 
bir an uzak bulunmıyacak · 
t ır . 

Sayın Mara~al, siz muzaf· 
fer kumandanlarla muhare · 

be meydanlarında g~çlrdı 

ğim yak1n arkadaılıian ha 
tıraları zıhotmde can l ıdır. 

Hu ıözlerfml, aynı zaman 
da , kara , de .. lz ve hava or
du muza ıe lim ve muhahbe 

Um•n ve ı lz i o yülııek ıevk 

ve f d arenıze halı ı l!lmadı . 

mıo ifadeli olarak k a bul bu 
)Urmanızı rica e derim. 

Reisicumhur 
ismet !nünü 

Sayan lımet loönO: 
Yüce Baıbuğ ve Cumhur 
{ Sonu ikinci ıay fada ) 

• 
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*/Hariciye Yeki i i . Fra 
i / ız Ajansına Beyanatı 

-

At•tfüı·küıı 
Son Sözü 
Bu ()ldu. 

Saat- 18.30 - dut 
Rutebetlı, meli.ili, pus · 

lu bir lıtanbul alcıamı . . . 
Hayatla ölüm araıındakl 

mesafeyi kısaltan, bez 
gln ve bezdiren bfr tabiat 
dekoru içindeyiz Gökten 
kasvet akıyor; yerden 
elem ve acı fıtkırıyor. 

Deniz, gilmüı rengini 
kaybetmfıttr; parlamıyor. 

Martl1er uçmuyor. Enıtn 
deniz bir avuç kadar, dar, 
hudutsuz. Tabiat bir mah
beı gibi mahdut ve aıln
eıdar. 

laaaolar, niçin ve nere. 
ye ılttlğlnl kendilerinin 
de btlmedtfl birer ıutir 
ıuz mablük halinde kı
mıldıyor; etya sakit ve 
mafmum tabiat içinde; 
mani.11z ve meçhul blr 
esrar 1•iını halinde. 

Boiazın yer yer kudur
muı hl11lnf •~ren akınh-

11nda bu 1tktam bir ses· 
sizlik okunuyor; lcöpükla 
dalıalar dlnmlt. Boiaz 
mehtap altında blr •tık 

selı rtbt akıyor, Dolma
babçentn beyy ve temiz 
1rölıel~rfnl lurııtırıyor. 

Atatürk hasta .. 

O, bu bina içinde, ıftn· 
lerdeaberl ölümle müca
dele ediyor Fakftt hiçbir 
ıan «ahl> demeden -.e 
bfttün dehıettyle görünGp 
lcavbolan ölümün karıı-

11nda en küçik bir mai· 
ltıbfyet uaflyeti goeter
medea. 

Bütün Türk mtUetl öy
le biliyor; Onu böyle ta· 
nıyor. Harp meydanları

nm muzaff ar kumandanı; 
tallhstzltklerln ve bahhız. 
lıkların ıallp kahramanını 
6lümü de yenecek sanı• 

voruz:: Belkt teıellı bul
mak için ve fakat daha 
çok hakikat olduiu için .. 

Tarth, Onun ölüme gül

düiünü bilir. Gene o ta
rıh ölümün ondaıı kork
tufuou da kaydeder. 

0, ya iattkli.l, ya ölüm 
deml~tl. latıldlll aldı ve 
ölümü, bütün bir medeni· 
yet dünyasınm önünde öl· 
dürdü 

t·akat Atatürk Dolma· 
bahçede haata yatıyor. 

Olmayacak ıey eri ol
durduju. muhayyerüluku. 
lü mümkün kıldıtı için 
ona inanıyoruz: Korktu
jumuz batımıza 1relmfye· 
çektir. Fakat ya tabiat? 
Ya, o her •erdijlnl rerl 
alan, hulı ve :zaltm ba
yat. . Onu nasıl tatn1ln 

edebtlırdlk? 
Oolmabahçentn onu 

Atatürkün sıhhat haberini 
almak için demir kapmı n 
parrual.lıklarına ı rılaa 
genç · lhllyu, kadın erkek 
(Sonu Ocftncü Sayfatia 

1 a. Şükrü Saraçoğlu, Türk Fransız - Ti
cari, iktisadi Ve Mali Münasebetinin 
Genişlamesi Temennisinde Bulundu. 

Ankara, 18 ( ~.A .) - 8. 
ŞOkrl Sar., çoğlu, Aıençe 

Economtgue Et Fıancıerefn 

Ankua muhabirini kabul 
ederek Fransız matbuatına 

isal edı l mf'k üzere &aaiıda 
ki beyHıatta hulunmutlor 
dır: 

« - Y eoi ka btof!Dln bu
gün lttıf ak ile alcıHf oldufu 
ltlmad reyini henüz almadı 
ğı ııralardakl muhteriz dav
ranmak mecburl~etlnden 

timdi azade bulunuyorum. 
S'zl ıehıen kabul etmekle 
büyük btr zevk duyuyorum. 
Türklyentn harici ıtyasetl 

Türkiye Cumhuriyetinin t\k 
rünlerfndeobert deilımemıı 

olmasına binaen bu siyaset 
ht.ılckında beyanatta bulun. 
mak fikrimce lüzum
suz ise de bu hu s u ı t a 
teylden bev1an etmek arzu 
sundayım . Esasen uzun ıe 
nelerdenbert müteaddid de· 
f alar vekaleten harlclyenln 
batında bulundum. Ve ı zl 
de th.tbakan Celil Bayarıo 
B. M . Meclisi heyeti umu 
mlyeal tarafından alkıtlanan 
kati beyanatından birkaç 
dakika sonra kabul elmlı 

bulunuyorum. Baıvekıl ıu 

beyanatta bulunmuıtur: 

Milletimiz 15 aeoedenbe· 
rl tecrübe edilen Kemaltzm 

rejtmlnln kendlılne verdiği 

huzut ve ıükün tçerainde ça-

lıımak ve kuvvetlenmek lı 
ttyor. Milli hududlan dahi 

linde mesud olmak em~ltn · 

dedir Bizim harici slyaıell · 
mlzdekl dahtlde ıulh hariç
te sulh düsturunun lf adeal 
ancak bu •uretle tefsir olu 
nabıltr . Eıa11 milletten "ıel · 
mtıttr. Ve Büyiik Şef tara
fıodao ifade edılmlıtlr . 

Harici ılyaaellmlzde değl-
ıccek btçblr ıey yoktur. 
Anlotmalarımıza, dostluk 
larımıza, ltllfaklarımıza bü -

B. Şükrri Sararolilıı 
tün sadakatımı:ıla baihyız . 

Bunları hüyük bir azimle 
yürüteceilz. Bu sada size 
oldufu kadar büt6n doıt

lanmıza ve müttefiklerimize 
de bir ttlmad ve muhttbbet 
aadaaıdır.» 

Gorüyonunuz ki bu söz 
ler baıkaca m6talcalar tla · 
Yeılne hacet bırakmayacak 

derecede açıkhr. Ve bu ıöz · 

lertn her yf'rde ve herkes 
tarftfından dtnlen•l1p an1aıı 
lacaiını ümld etmek isterim. 
Maamaflh mademki Fran· 
11z efkarı umumlJealne hi
tap edıyom . Şunu tlive et
mek lıterim kt, Franıa tle Tür· 
kiye ara11ndakl. ınünaaeba. 

tın lkt memleketin yükıek 

menfaatleri ile hemihenk 
olma11 içtn elimden ıelenl 

yapıeaiım . Vatendaılerını· 

za tkt memlek~t araıandakl 

ticari, iktisadi ve mali mü-
naaebctlerin mahıuı derece 
de .renlılemeılni fevkalade 
tcmenoi etmekte ve temen· 
niye ıayan bulmP.kta oldu 
ğumu da söyleyiniz .• 

Büyük Şef Bugün Ebediy~t 

Yolculuğuna Çıkıyor. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

lan kılıç beklerlerk•n lttlrak 
ettikleri muhuebelerde hiç 
bir ıanıntı 1ıöstermlyen bu 
kahramanlar acı kayıbın ma · 
temlle ne kadar sarsıldıkla . 

rını bütün metanetlerıne rai· 
men gözlerden ılzliyemlyor 
lar. 

Ta bulun ar kumda bir ıı · 

raya dtzilt 6 meıale var. 6 
Maddelik lnkı lip andımızın 

remzi olan bu meıalelerln 
alevi bile atlayan blt ay-
dınlanııla aalooun Joılufuna 
huıu ve hüzün flave ediyor 
do. 

İstanbul, 18 (Husuıi) -
Büyük Şefin niıları, Ankara · 
ya 1ıötürülmek üzere yarın 

(burün) bürük törenle Dolma
bahçe sara yandan kaldırıla 

caktır . 

Tabut sabah ıaat 8 30 da 
12 ıeneral tarafından.kaldı 
rılacak ve Dolmabahçe aa· 
rayının dıı kepm önünde 
bulunftn top arabaaına vaz 
edilecektir 

T6re• alayının batanda 

1 

atlı tören komutanı, mız · 
rakla bir ıüvarJ al1t. yı, blr
plyadt:, bir topçu , hır 

deniz taburu bulunacak, bu· 
nu cenazenin mevzu bulun
duAu top ara.ba11 takip ede
cektir. 

Arabanın saf YC sol tara 
fında altııardan 12 general, 
Atatürküo harp ve lıtlklal 
madalyalarmı teııyan ge:ne · 
raJ ve onu takiben Rcyaaetl 
cumhur erkiaı , Baıvekll, 

Büyük Mdlet Mecllılnt tt~m
silerı Aokaradao ~elen he· 
yet, vilayet erkanı, ecoebl 
konıolodnr . aıkeri ve ılvll 

mektepler, holk bulunacaktır. 
Han Hlosumuz da törene 
havadan ltllralc deecektlr. 

Alay saat 9 da hareketle 
tram•ay yolunu takiben 
Tophane, Karal&öy, köprl 
yoltle Eminönü meydanına 

~el~cektir. 

Tabutu taııvan top ara
bHı rıhtıma y oaıacak ve 
tabut ıencratler tarafından 

kaldırılarak rıhtımdaki du 
( Sonu dördGnca aayfada ) 
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Burüo Balıkes i r r~oçllil 
ı1aat 14.30 da Atatürk parkın · 

da ebedi Şefin büttü önünde 
bir mlttn1r yapacak, Ataları· 
om ufulüyle duydukları de
rin acıyı verecekleri söylev· 
lerle anlatacaklardır. 

tfo toplantıya Lise. Ôiret 
men okulu talebe ve ciret · 
m•nlerl, ıUcokutlaran ikinci 
dene talebeleri ve büt6n 
öfretmenler ııttrak edecek~ 
lerdlr. 

Teşa~kür 
Yoksu Har Blıllil Baıkan. 

lığından: 

Nocattbey öğretmen okulu 
direktörü B Reıat Tardu Btr
liğlmize bir koyun teberru 
etmıılerdtr. Bu hayırsever 
yurddafll Birhflmlz idare 
beyeUnın minnet ve ıük · 

ranlarını eazet~nlz Ya11ta11le 
sunarız. 

tocuğ çarpan ~isiklet. 
Yıldarım mahallcılnden 

Muatafıt oilu I 7 yaılarında 
Sadri adında biri, bisikletle 
giderken sokakta oynamak· 
ta olan bu mahalleden İbra· 
hlm k12a 7 Y•tluında N•
dıdeye çarphiından yaka· 
lanmııtır. 

Atatürkün Za
ferlere Sevket

tiği Türk 
Ordusu. 

( Baıtarafı blrlncl sayfada) 
baıkanı; 

Atatürlıün ebedtyete iotl· 

kallnden mütevelltd taziye 

ile eerel< tahsım ve eerek
Ae kolaraman Türk orrluıu 

haklcında lutuf buyrulan yük ı 
ıek ıltıfahnızı Türkiye Cum· 

buriyetı hara, deniz ve haH 
ordusuna tamlrn edtlmtıttr. 

Sevgı ve ltlmadınızın de 
jerll bir mtıalt olan bu kıy· 

met biçilmez ıltıfat ı ~h11m· 

da ve Tiirklye Cumhuriyeti 
ordusunun her fl!rdıne ebedi 
tükran ve minnet htılt>rtle 

anılacak ve vazlft!mi:ı ln bft· 
yük bir enerjı ile lfa11 için 
ıüven ve ıururla anmak 
lötfuoda bulunduiunuz Ti'ir· 
kiye! Cumhuriyeti orduları 

Yüce 8gtbuğu ve Cumhur 

bftfkanınft ayn• hiılerle bai · 
la kalacağını izhar etmekle 
teref duyar. 
Hakkımda aöaterlien yük 

sek Ulrnatlarmdan dolayı 

bllha11a ıükranlarıou ıayrı 

ile arzederim. 
Gtntl Kurmay Başkam 

Fevzi f.s,.akmak 

Yur-dda Okaliptüs Or
manları Yetiştirilecek .. 
Bu Suretle Demiryollarımı
zın Travers lhtıyacı da Te

min Edilmis Olacaktır. , 
Hükumetimiz., Zonıuldak 

maden kömürü havzuının 

maden direği ve Devlet De
mlr101larıoın lıtıkbaldekl 
tra•erı ihtiyacını nazara dik . 
kate alarak yurdun müıald 
olan bölıelerlnde yeniden 
okaliptüs ormanları yetlıtt . 

Okaltptüs aiaçlandırll'• 
1 ,. 

lılerf idaresi ıon za 111an a 
da biri Tanuıta ıenevi blr 
milyon, deferlerl Karat•f 
Heodeklıstode ve Anta'1•d• 
ıenevl yarım milyon ftd•" 

· yetlıtlrecek kabiliyette ol· 
k r· mak üzere üç f ıdanhk 11 

rllmealoe karar vermlt ve muıtur . Gene · cenup mıD t•• 
df' 

bu huıuıta faalıyete geçmtı ka11nda 150.000 dönülD • 

ttr. t1ltlrflndekl ziraat yap1Ja0' 
,. 

Akdeniz aahtllerlmb.de d · yan arazini• on ıen• s• r· 

raate yaramıyan verimsiz, fanda oka)fptüı ormanı b•· 
bataklık arazinin afaçlan llne getirilmeatne çahıılacak· 
masanı, bataklıkların kuru · 1 k· 
t•lmHını ve bu veatle ile tır. Bu ha valldekt batak 

1 

11tmanın ortadan kaldırıla· tarın •iaçltmmasını tellllO 
için lüzumlu görülen kalP· 

rak vatandaıların 11hhatlnl ,. 
temin için bu ha vahde kı . yonet. traktör, amele "e 111 

ıa btr umanda okaltptüı mur çadırları, fidan nakil 
yetlıttlmek üzere Orman yatına mahsus 50,000 ••~;

1 

Umum Miidürlüiü mat~has· ve her defada 100 bto . 
s11 heyetler g6adermlttlr. dan sevk edecek 1600 t•lst• 
Adanada •e Tususda vaal kasa, Orman Umum ~ii· 
bataklıklar ve ıu buan ara · dürl6fü tarafmdan teot10 

si· 
olunnıuttur. Rataldık •'' zlntn her mıntakadan fazla 

bulunma ın dola ytıtle okallp 
tus ltlerlnde en ziyade fa
a ltyet bu mantakada ıize 
çarpmaktadır . 

Yeni Adliye 
Vekilinin 
Tamimi. 

Yeni adliye vekth b6tün 
adliye ttıkllatına tu tamimi 
ıöndermtıtlr: 

Aziz arkadaılarım! 
Şeflerim in arzu Ye inli -

bııaplarlle Adltye Vekili ola
rak, ite b•ılamıı bulunuyo
rum. 

Büyük Türk lolullbınm 
kökleımeılnde hlzmetl~rl 

&ÖrÜ(to adald mÜUl'!ICSI 

nin batında çahımak ha ya · 

tımıo en bahtiyar devr~le 

rinden birini tctkıl edecek. 
tir 

lıe baılarkeo, adli lnkı
liba isimleri karatan ıaym 

ıeflerlml ve f!l .. en meslek

lerinde mu•affak olan ar · 
datlarımı daha muvaffakı 
yet dileklerimle ve aayıı tle 
S' li mlaram. 

Hilmi Uran 

Tütün Müba
yeası Başladı. . 

lktıaat Veki.letıntn, Eğe 
mıntake~ında tütün piyasa· 
11 açılıı tarthınln teahlt edil
meaınt blldlrmeıl 6z:erlne 
Türkoflste yapılan toplentı· 

da plyaaanın ayın 14 nde 
açılması kararleıtarılmıth. 

Tütün alıcıları pazartell 

ıdnünden itibaren mObaye· 
aya baılamıılardır. Satıt ha 
raretle de•am etm~ktedlr . 

Şu bir, iki güo içinde Sm
darııda sahlan t6t6n mikta
rı bir milyon lırlloyu bulmuı 
tur. Vlllyetlmfı.: çeneıhıde 

yalmz lvrtadl nalalyeılnde 
m-Obayeaya a)'&o 21 nde bat· 

nin sürülmesine, ot kökl•· 

rlnln ayıklanm111na •e •I'~ 
dikilmesine önümlzdekl yı 
baılanaca&chr 

JEJ 

K'ültür Aileıİ" 
nin Son•uz 
Teessürli. 

Kültür Direktörü 8 N•ıı"' 
Ôrenson, ~ültür Bakanı s-t· 
fet Arıkan• vıllJet kultii' 

ailesinin Büyük Şefin ufu10
6 

le duydufu derin te ... 6' 
ıu ıelırafla lblldirmlttlr: 

o· 
Balıkeılr ılı kiiltür 111• 

bl' suplarının ve ekullar tale 

lerloln Büyük Şef Atatar· 
kGn z lyai elimi karııııPd• 
duydukları elem aıha1et 
ılzdlr 

Muht11cı teaelll olan ırf•0 
... ıo· 

gurubumuz ıöz yaıları ly 

de taziyetlerini ar:zede,.ıı 
ıd al e ınanetlerl ola• cooı· 
hurtyet rPj lmfnln kalb •' 
damarları içinde duydukla'' 
hararet kadar yakın htr • •• 
h~bt ve koruyucusu buluO~ 
dukları hakl<ında ver.dtkfer 

1.,. namus andını tekrar eder 
Kültür Bakını S ffet ,.,,. 

kanın cevabı: 

E~ büyük acımızı pa1I•· 
ıırım . Mllletlmlzin ••rlıl' 
yeıine tesellidir. 

Okullar Bit 
Haf ta Tıatil. 
Kültür Bakanhfı, bOtltO ,.. 

okullaran, ayan 21 nci P ,. 
zarleal ıabahından 28 P8- 1, 
teıl ıabahı•a kadar k•,. 
bu lunduru!muını kararl•f 

tırrnııtır. ,,,,,,,,,.,,.,, 

l rrnacaktır. it 
Yabancı ffrmalarla, 1~r 

1 h•·· tiiccarlardao halka 11 i) 

arlar idare•I de bu yal .., 
hım miktarda lfitün soüb•. 

7•• ..ıa...kur. 
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Bütün Dünya Türk Milletinin Acılarını Paylaşıyor .. 
------------------------------------············------------------------------------

«Atatürk, kendi devletinin Avrupa ile ön Asya arasında mutavassıt olduğunu hiç bir vakit 
unutmamıştır.» Atatürkün idare ve rehberliği altında Tii.rkiyenin kazandığı nıuvaff akıyetler

den ve Türk istiklal mücadelesinden Alman Nasyonal Sosyalizmi parlak örnek almıştır. 

SAAT 
KAÇ? 

(Baıtarafı ikinci S&yf Ada) 
vatandaılarla doluydu . 

- Atat6rk n ııl? Diye 
ıoruvor. onun ithbata hak 
kında malumat almadan 
evlerine dönemiyorlardı 

Onun mü da •I doktorla· 
tından biri ıunları ııövlü · 
Yor: 

., Atatllrke pazarteıt 
ıünü bir ponctlon yapıl

dı Mıdelerlade bir bu· 
lantı hluettller Bundan 
•onra umumt halleri ya· 
Javaı ya•at fenalaııyor· 
du. 

Sah rüaü akıamı aaat 
18 30 da arhkll" koma baı· 
lıvordu . Bu eınada Ata· 
tGrlıüa ı6zl(!rl a çılelı Ve 
IOQra yavaıça ıordu: 

- SAAT KAÇ? 
ICendtalne ce•ap verdi . 

ler; ıuatu. Ve hır daha 
lconuımadı. 

Saati niçin ıor•uıtu? 

Bilmiyoruz.Zamanız ebe· 
diyete intikal edH1'en za 
mana afd fani ııuah bu ol· 
d\11. 

Saat 19 15 de ertık ta· 
tnamlyle kendi11tnden ıeç. 

tlıı iıU Etrafındakileri bile 
farlc edemiyorlardı. 
Çarıamba eOnünü ta· 

rtaamc n bayıın bir halde 
teçlrdiler. Sıhhat rapor· 
l&tına lmaa ataa doktor· 
lar ıece ıüodüz onun ba
tı ucunda ldtler. Nabzı, 

•leıı ve teoeffüıü müte
'-l•diyen kontrol ve tu
bıt ediliyordu 

Perıembe sabahı saat 
dokuza on kala haıtının 
b.,, ucuna relen doktor 
kalbini P muayene etti: 
Sağlamdı. Fakat tam do · 
kuı:da yeni bir muayene 
kılbte bir zaaflytot ltaretl 
"etdı. Doktor, hemen ar
kedaılarıoı çafırdt Kal· 
bın mukavemetinde bir 
lrıza ıördüler . 
it Bütün doktorlar büyük 
'•tanın baıı ucunft top· 

1•nr:nııta. lkt ıündenbert 
b B "Ygıo bir halde yatan 

b~Yük Önderin ıözleri 

1 
'Ut(lo hrtyatlyetıyle par -
'Yordu. Doktorlar ıon bir 

G rtıldte; çırpıoıyorlerdı . O. 
•ara dal< lkalarda etraf ınt 
,, b 
t bn u kederlt insanlara 
1 lıh mümkGn olmıyao 
bı,. hııle derin derin bak 

!~· ilk defa olarak göale 
""

1 
18.nkl 11hatte lmtı gl 

1 caoh ve parlak açmııh. 
Ve ıonra , tek kelime 

'6tlerı:ıeicıtzln o derin ma · 
'-llı, delen Ye t ı treten 
tôtletlnt kapadt. 

8&vük sa lonu bir ölüm 
'<ile ta b tu kaplamı~lı Oolma· 
'htt"nln üzerlnd< kı bay 

"'it 1 Javaı ya•at yarıya 

llltordu ... 

Kölnlıcbe Volkn~ltung 

ıazeteılotn 11 - 1 1 - 1 Y38 
tarihli nüıhaaaoın btrtr ci ve 
•ktnc ı aahlfalerınde deı cedi 
len iki ıütun luk bir yazıda 
Atatürkün ter cüm~I halını 

ve hayatını, Samıuna ayak 
baahjı güorien itibaren gl· 

r 1 ıttil •e baıardıja ııuldil 
mücftdelulnl ve zaferden 
ıonra her 1ah&da yaptığı 

inkılaplar takdirkar bir ll 
11nla kaydedilerek ezc6mle 
ıöyle deniyor: 

«Genç dcvlt>tin batına ge· 
çen adam kar.andığı aakert 

muzafferiyet ve memlekete 
temın ettiği ıattkli.l tle va 
zlfeı lntn hitama ermemlt ol· 
duiunu biliyordu . O, bu 
eenç CumhurtyeUn varlığının 
ancak fıkırl~rde tam bir 
inkılap yapmakla idame 
edtlebllP.ceftnl takdir etmlı 
ti. Millet, heyeti umumlyesl 
IUbarlyle a11rlardaoberl mu· 

termlıttr . 

8üt6n Alman miil'!U, 
Tllrk milletinin matemine 
umtmlyetle tıttrak eyler. 
B ılhaua biz Almanlar Ata· 

türkün kendı mUletf ve 
meml.-ketl ıçio yaptığı tari· 
hi htzmetlerf bOtOn •üıatly· 
le takdir ve tebcı l etmeyi 
btltrız. » 

Völklıcher Bcobacbter ıa· 
zete•l 11 • 11 • 1938 tarJh 
il Münih nüıhaeanm tik sa · 
hlfeılnde büyük puntu tle 
«Yeni Türklyentn yarabc111 
Kemal Atatürk ölmüıtür .1 

Baılıfı altında üç sütunluk 
blr yazı neıretmııttr. 

Bu yazıda Atatürkün ço· 
cukluiundan itibaren haya· 
tı, tercümef halt, Çanaklra
ledekt kahramanlık •e mu
zafferl1etlerl. Jıttldil müca · 
deleai ve yent Türkfyede 
yaptıia talnlaplar takdtrlılr 

bir hHnla anlatılmakta ve 
ub olduğu Letharılnden ve hastalığının da bir tarihçesi 
onu kemiren unıurlardan kur- yapılarak bfr Fran11& doktoru 

tanlmak lazımdı Yeni hü· tle Vtyan•h profeıör Eppptoker 
"umet merkr.zinln letanbul Ye Berlıoden prof~ıör Ber. 
dan Anadolunun ortasına, gmanmo kooıült .. yooa ça-
Tüıktyenln kalbaahına, An - tırlmıı olduiu kaydedllcUk-
karaya nakledilmeıl, o tu- ten ıonra beatamn demir 
feylı unsurların bertaraf edı· ıtbl kuvvetli natura11 ve 
llltıln ıernbolık bir tezahü kırılmak bılmly~n yaıamak 

rü oldu. Aynı zamanda lr azmt tle tlk kirtzlere muka · 
laınlyetle yeni devl~t ara
sında enerji" bir hath fa
ni çekilmek lizımdı. Çüa 
kü iılamlyPtlen baıka hiç 
bir dtn daha lptldadanberl 
politika itlPrlne bu kadar 
ıtddetle llet edllmlf değtldt. 
Bu ıebeple hilafet ılga edıl· 

dl ve bununla denlılertn 
ve hocaların hiklmlyell or 
tadan kalkh. Anc•k bu ıa · 

yanı hayret reformlar üze
rinedir ki memleketin yenl 

baıdan kurulutu imkanı bu· 
luna bil mlıtlr. » 

Yazının ıonlarında da ıöy · 

le deniyor: 
«Atatürk kendi devlellotn 

Avrupa ile Ôn Aıya ara11n · 
da mutavauıt olmak vazı 

yetini htçblr vakit unut· 
mamııtır. Hu mutavasaıtlak 

rolü, Tüıklyeotn btr taraf · 
tan Balkon ittihadına Ye 

dtğer taraftan Ön Aıya deY
letlerl blokum• dahil olma 
ılyle müteıahlrdlr. Türkl · 
yenin bu aün Ôa Aıyamn 
hakim dEvleU oluıu yelnız 

ve ancak bu büyük askerin 
oüyük devlet adamının yani 
Atatürkün eıeridlr.» 

Yazı ıu cümlelerle blti
rilmııtır: 

« Atatürke memleket in her 
tarafında dikllmlı olan anıt 
lar, Türk milletinin baaQ 
badelme•tinin ebedi ıemho· 
lü olarak kalaC'ektır . Onun 
hayatı Türkiye Cumhurlye · 
ti tarihini tertip eden öl. 
mez bir varlıktır. Türkl1e 
nln ve Türklü§ün bir reb 
bere muhtaç oldufu khlttk 
bir anda Atatürk ortaya 
çıkmıt ve o zaman mailüp 
Türklüiü Avrupaom bir 
uıaiı yapmak ıhttramiyle 

barekt1t eden cihanın kur· 
mak htedfjl biltün manileri 
yı~ar•k Tilrkl6fe yol ti• · 

vemet ederek ıünün hidi
selerlyle allkadu oldulu 
ve halta Cumhuriyet in 15 
nci yıldönümü bayramının 

cereyanıoı radyod•n diole
dtil blldtrtltyor. 

Bu yazının ıonuoda •Y· 

nen ıöyle dent1or: 
«Kemal Atatürk Türk ta· 

rlblntn en yükıek ıalaıtyet

lerlnden blrl ıldtr. O, aıker 

ve aynı zamanda devlet 
adamı idi. 1918 den 1922 
ye kadar devam eden mü· 
cadelelerlode kazandığa par· 
lak zaferlerine ıulb yolua
dakl faallyetlerlolo zaferleri· 
nl de tlive etmtıtır . Httler 
1933 temmuzunda Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Endi· 
meot relıl tle yaptıiı bir 
mülakatta: Atatürkün ıdue 
ve rehberllit altında Tar 
kt1enin kazandığı muvaffa · 
ldyetlerln Almanyııda naa 
yonal ıoıyaliıt barekctioın 

muzaffer olacajma dair ken · 
dı kanaatini takviye etmtı 

Ye keodlılnc Türk lıtiklil ve 
mlcadele11n:n parlak bir ör
nek vermlt olduğunu. Al-
manyada olduiu ıtbi, Tür 

kiyede de kuv•etlı bir köy. 
iü eluerlyetlntn yentlmn 
milli kudret membaıoı tef · 
kıl etiğini, her tkl milletin 
aynı ılyaıi hedeflere malık 
olup aralaraodakl doıtlujuq 
da canh iktiıadi münaıebet· 
lerle kuvvetlendlftni ıöyle

miıtl. » 
Budapeıtede Almanca ola

rak lnttıar eden ve yarı 

resmi hükümet orıanı olao 
Peater Lloyd ıazeteılnln 

1 O • 11 · 1938 tarihli akıam 
nüıhaaında tik sahifeyi ta· 
mamen kaphyaD ve lldncl 
aahifealnde de bir ıütun it · 

ıal eden mufa11al •e Ala
dar V Slm.aff y lmaala bir 

Ja•ıda ev•eli ıu mukadde 
me ka1dedtltyor: 

« A.ıırlarca evvel Oımanlı 
hanedanının ceddi ekberl 
Sultan Orhan ne ıdtyee, ya· 

hud-zamaaımızdan bir misal 
alırsak · buıün halva için 
Duçe ne tıe, çok lztmı plı 
bir hastalıktan aonra bu ıa· 
bah vefat eden Gazi d~ 
Türkly~ için odur. Daha va 
~ah bir lf ade ile Gnl bltün 
Türk mllleUnln tekrar baya· 
ta dofuıunun ve T6rldyenln 
yeniden kuruluıunun tlmıa· 
ltdlr. )) 

Gerilik, umumi ve politik 
bayatta anarıt. bozuk bir 
maliye, bütün deYlet daire · 
lertnde irtikap Ye trUıa, ıe 
nff tabaka larda cehalet .. . 

itte tdama mahkum edl 
len ve rütbulnd~n kend!ll · 
ğtnden ıönültü olarak fera 
iat eyllyen Mustafa Kemi '. 
Paıanın cihan harbinden 
ıonra eline aldıiını mlraa 
bu •dı . Fakat ıımdı onun 
halkına terk ettiği miras: 
Umumi hayatta ve maltve· 
de nizam, memurlarda ıar 

kın em•allnl ıörmedlil dü· 
rüıtlülc ve namuıkarlık, ılım 
ve marifet tktıaabı tçln mil 
Jetin bütün tabakalarında 

mütezayld bir aayret ve me· 

••••• 
Bu tkt hal ve va:r:tyet ua. 

ımdakt muazzam fark Ga · 
zlnin f'ıertdır. 

Bu mukaddemeden sonra 
Muttaf a Kemiltn çocuklu· 
iundan itibaren hcsyeh, ter 
cümet halt, Trabluıararptakl 

mücahedesı, Aoaf artalarda 
kı kahramanlığı lıt1klal sa 
Yatı •e muzaffertyetlerl, ye· 
ol Türk devletini kuruıu ve 
btlhaua baıardıiı inkıle plar 
hakikate uygun tafstlitlyle 
yazılmaı ve mak1ılc ıöylecc 

bıUrllmtıtlr: 

«Bazı tezadlara raimen 
o. popüler olaıuı ve ıevil 

mlıtfr. Btlha11a kendtılne 

çok büyük iyilikler ettıil 

halk tabakaaa onu ıeverdt. 

Ve bu halk . :>ellnlklı kii · 
çük bir memurun oflu olan· 
onun ıah11nda bir Anadolu 
k~ylü çocuiunu 16rür ve 
onu kendi etinden ve kanın 
dan bilirdi ve bu ıebeble 

onun basit ve beıeri olan 
bazı zaaflarmı hoı görürdü. 
Keodııtne mabud rtbi pres 
ttı edUlyordu. Bazılara da 
ona buur. idiler. Fakat han· 
gt büyük adam vardır ki 
hiçbir humı bulunma11n? 

Objektif bir tarzda baka
lanca ıörülür ki o, dOımüt 
ve me.tlup bir milletten kal· 
kınmıı ve muzaffer bir küt 
l~eıaret ve uıakhk meozl
leılne tndtrtlmlt bir memle· 
lcetten hür ve müıtakıl bir 
devlet, ıerl ve .miltereddı Os· 
manlı l'bparatorluiundab 
ıenç bir medeniyet yaratmıı 
ıve bllhaaaa her ıabad• Ttir
klyeyl kuvvetle1tdlrmtıtır . O, 
mtlletlnln ve denlnln ea 
tlerl bir adamı idi. 

Kemal AtatGrkün kıvıl

cım ta~an parlak ıöalcrlni 

eb.41yea y11•1DUf bulııaa\I 

yor. Bu, bitmek, tükenmek 
bılmtyen kudtetlt btr enerji 
nln politik aahnedeo lomeıı 
demekttr. 

Rüvük Türk lnkılapçımn 

yarattıiı eıer muazzomdır. 

Atatürk fılhakilra Türk im· 
par1ttorlufu hududlaranı ea· 
ki TGrklye hududlart dııın 

da hır arazi ile tevıl etmtı 
deilldlr F•kat umumi harp 

sonunda dafılara uknl kuY 
vetlerl toplayarak •e lnhtlll 
etmtı halk kütlelerlnl orıa· 
nlze ederek bunları yüksek 
bir kudretle lıtUclll uvaıı· 

na ıukettl. Bu çdln müca -
delenin netıceıtdl!' kı Ata 

tOrk. fikir •e ld al arkadaı 
larlyle birlikte KurAn ve 
ıeralt eaea,arına dayanan 
eıkl Oımanlı de•letl yerine 
bugünkü mode"n ve liylk 
TOrkfyf!yl kurmaya muvaf· 
fak oldu. 

Onun Türk mllletıne ve 
dfa olarak bınkbğı bu mu· 
azzam eaertn ortadan kal 
kac" ~ına Ye ıillneceilne lh· 
tlm at btle Vfl!!'emevlz Bu 
eıer. Onun öfftmündf!n ıon 
ra bile f'tU prenılpferlnt •e 
ana lnluliplarını muhafrıza 
edeeek .,., avnı volf.,da yü 
rÜYecf!ktlr. Bununla heraber 
ortada OnualA bh'lıkte ıt · 
den ıeyter de vardır Vfl! bun 
lar. onun at~ıin mizacı. bit · 
mek ve tülu~nmttk bllmlyen 
kudret Ye enerjisi, daim" 
uyanık •e zinde flkrlerlyle 
bükü!mtven ve eğtlmlyen 
fradealdlr. 

Kemal Atatürk ün dam -
ıaaı. yalnız Türklve cumhu 
rlvetfnln tem~llerlnde dttğll, 
günlük pollUk hA.dlıelr.rde 
de mevcuttur O. Tür(ıly~yi · 

alalıalandıran hf!r hidfıeye 
kartı derhal ve aüratle ıe· 

dıd ve mukabil tedbirler 
&hyordu. 

Ooun 6lümtyle Tiirk po· 
lıttk Hhnealnln bılha11• bu 
mizaçtan mahrum lu•lacafı · 

mubalırka"hr Çünlcll Ata
türkü lıtth'i.f eden ktm 
oluna olıun. onda Yıldırım 
Bayeztdtn mizacını hatırla· 
tan AtatürkQn ateıln mtza· 
canı bulmak lmkinuzdar. 

Süratll bir mukabil ha · 
re ket. yıldıram aaa bir ka · 
rar •e ıedtd bir uyandırıcı· 
hkla hüliua edllebllecek 
olan bu ateıin mizaç, T6rk 
polıtık sabueılnden kendiıif· 
le birlikte inmektedir.» 

Bu yazı. Atamızın btr kit· 
ıeleriyle ıüılenmlıtlr . Gaze · 
te yine btrınct aahlfeılnde 
ve (Bugün Tarklyede yeni 
Cumhurrelıl ıeç ılect kur.) bat· 
lığı altında Anadolu ajanıınln 
buhuıuatalıl hıtberlcrtnt net· 
retmektedlr. Bu yazılarda 

lımet loönü ve Mec11ı Ret· 
si A Rendanın reıimlerlyle 
ıüılenınittlr lırnet lnönil 
nün kltıelerl altında (Ata· 
tlrkôa halefi olmaaa büyülır 
bir lcuv•etle umulan nam 
zed lımet lnönü) lbareıl var
dır 

Zora, yine aynı n6ıhaaı 
nın kültür ıohlfeslnde Ata· 
mızn. atd muhtelif reılmler 
ve klitP.ler neıretrnekte ve 
bunlara (Atatürkün hayatta 
dan safhalar} baihfını koy. 
mut bulunmaktadır. 

Neue Zlrcher Zeltııana ı•· 

zetea ı 10 il 1938 tarihli 
nüıhHımn ıklncl sahifesinde 
Atatürküo reımfnl bıumıı. 

tercümel h!lltnl , hayat 'fe 
faaliy~Uni ıkt ııütunluk bir 
yazada t e l hiı eylemlftlr Bu 
yazıda At türkün tahıll deY· 
reıi, erkan ıharp yüzbaıııı 

olarak mektepten çıktaktan 

ıoora vatan ve hürrl1et ce· 
mlyettnl teıktl ed ı 1 1 1 Trab· 
lu•garp ve fk l nc ı Balkan 
muhareheledndekı f aallyet 
ve muvaffakiyetlerl, umuGll 
harpte Çal!nlc.ke.lede 19 un · 
cu fırka kumırndBDJ olarak 
lnglltzln~ lıartı muvoffakt
yetlt müiafulan. Kefkaa· 
yada Ruılara kerı1 ıbra~ et· 
tıil zaferlerle Bıtll• ve Mu· 
fUlıtlrdad ed•ıt. umoml har· 
bin ıonlarına dofru Fıltıtln 

cepheaınde ordular ırubu· 

nun muntazaman rlcahnı 

temin eyleflfl, 19 Mayıa 

1919 da Samıuna çıkap da· 
ha 39 yaıında iken mtlli 
kıyamı tahrik edııı. ııuklal 

lll •aıı ve muzafCerlyetl •e 
ondan ıonra da memlekette 
yaptığı h er türlü tılahat 

ve inkılap ları ve Türkıyeyl 

yeniden kuruıu tarıh ıtra· 

ılyle doiru olarak ve tak· 
dirklr btr ltsanli kaydedil· 
mektedlr . 

-- ...... ········· 
ideal Akıncısı 
(Baıtarafı btrıncı tayfada) 

kadar heybetli, ancak bir 
unıur bulunabılır: Kendtllnln 
bugünkü ebedi ıü&.. utu! 

Fakat bu ıükut bıze tim
di neler ıöylemıyor? Bütün 
ı•çmlıt. bütlin eelecetın 
emretttil ıereflt yazlfeJe,ı 

dahi, kulakluımız ıu aaatte 
oradan ııttm'!ktedlr. 

AtatGrk ne ıdı? Her ıey, 

her muazzam ıey! Lakin bıl
haaaa b ir ideal a1'ıocuı! 

Son nef eılne kadar ıeaç 
kalan ruhunda hiç dlnml
yen ııuuzluk bu oldu: Dal
ma ıl~rı! Her uman tdule 
doğru! 

«Ordular! l ı k hedefiniz 
A kdf'n •zdfr! » Veclaeılndekl 

(ilk) kellmeaı üzertodf! bu
gün dtkkatımfz, huıuıi bir 
itina il" durmalıdır. Çünkü 
idi, baiuız ve maddi knpıı 
maİardan iğren"n hılkau. 
manevi fütuhat ı n hiç birine 
doyamazdı 

Artık Onun bu ebedi ku · 
mand"iına koı•cak zinde 
bir gençlık •e olgun bir mil· 
let var. BüUin kudretiyle ça 
lıımıya yeniden ot lçmlı 

bir gençlik n rnıllet. Ştm · 
diden •onra h~r derılık ala
nındaki en J:ükıelr tr.pelere 
Türk dehasının bayrağı hiır 
metle çt!kllmelldır. 

lıte gördük, o dehlnın e• 
bü,Gk sancaktarına lnıanlık 
aaaıl tlzlm ile anıyor! 

Ey Türk iençltit! 
Vakt,yle httabını dtnledı

ğln Şefin ııbt una da ıtm· 
dı bu •azlf e düıtl: 

ideal akıncıhiı! 
Bunu 1apmanan çareıl bir 

tanedir· 
Şerefle, namuıla •• hiç 

16rOIUi16z ~lııme.k! 
Fa:ııl Ahm•t Aykaf 



SAYFA 4: 

Büyük Şef Bugün Ebediyet 
Yoluna Çıkıyor. 

(Baıtuafı ikinci ıayfada) 
baya ve yanaıacak dealzal· 
ta ıemllerinden blrlıloe lr
klp edilecektir. 

Denlzalh ıemlıl Haydar· 
paıa açıklarındald Yavuxa 
yanaıarak cenaze ıemlye 
nakledilecek, Yavuz top en· 
dahat ederek büyük ö üyn 
aellmlıyacaktır. Limanda bu· 
lunan ecnebl harp ıemtlert
.ie bu telim resmine aynı ıu· 
retle lttlrak eyledikten ıon 
ra Ya •uzu ada açıklarına 

kadar takip edeceklerdir. 
Geminin ıeyrl esnasında 

15 dakikada bir f aııla He 
top atılarak resmi.elim ifa. 
sına devam edilecektir. 

lzmltten trene konacak 
olan ebedi 61ü bu suretle 
Ankaraya nakledilecek, yol
larda büUin istasyonlarda 
karıılanarak son ihtiram •a
zlfesl yapılacaktır. 

Baı•ekıl, latanbuldan An
karaya kadar cenazenin 1a
nında bulunacakhr. 

Ankara. 18 [ A.A ] - Bü 
yük Şefin cenaze merulml
ne lttlrak edecek ecnebi 
heyetlertn gelltl devam et
mektetllr. 

Ankara, 19 (1.A.) - Yu 
ıoslavya, lnriltere, Yuna
alıtan,Romaaya, Bulgaristan, 

Afganlstao, lran, Sovyet Ruı1a, 
Mııır, Irak (aynı zamanda 
Hicazı da temıtl edecektir), 
Franıa, Almanya, Arnavut
luk, Macar, Belçika, İtalya 
Japonya, Polonya. Çekoslo. 
vakya, Hollanda, ineç, Fıa . 
lindlya, Suriye lıpanya, Da· 
nlmarka, Letonya, Amerika 
de•letlerlle Milletler Cemi 
yeti Atatürküo cenaze töre · 
Dine tıtırak etmektedirle. 

Ayrıca Yugoslavya, lnıtl· 
tere, FranH, Bulgarlıtan, 

Romanya, Soyyet Rusya, lran 
ve AlmanJ'a birer askeri 

kıta ve ylna loılltere, Fran
sa, Almanyıı, So•yet Ruıya, 
Roman1a •e Yunanlıtao da 
birer harp ıemlıl röndere 
ceklerdlr. 

lıtanbul, 18 (A.A ) - Ata· 
Ubküa cenazelerinde ecnebi 
de•letleri temsll edecek he · 
yetler ıehrlmlze gelmeğe 
baılamıılardır . Dün ıabah
kı koa•anılyooel, ltaıların

da Adliye Na~ırı Ekselans 
Faik ~atku bulunan Arna
vutluk heyetini getlrmııllr. 

Suriye meclis reisi Ekıe · 

llnı Fani de aym trenle iel 
mittir. 

Sov1et heyetini getirmek · 
te olan harp gemileri dün 
sabah llmanımı~da demirle
mit ve toplar atarak resmi 
selamı ifa etmlttlr. 

Ankara, 18 ( Husuıi ] -
AtaUlrkün cenaze töreninde 

Amerika Relıfcumhuru B. 
Ruz•elll, Amerikanın Anka
ra sefiri temıil edecektir. 

Brüksel, 18[Radyo]- Ata· 
türkiin cenaze töreninde Bel
çika kralını temıll edecek 
olan Belçıkanıo ıabık Anka 
ra elçiıl Ranya, dün akşam 
Brükıelden Ankaraya bare· 
ket etmııur. 

lıtanbul, 18 (Huıuıi) 
Haber aldıfımıza röre. Al
manya Atatürkün cenaze 
törenine lıtirak !çln Emden 
krovezörüoü gönderecektir . 
Bahriye ıiliheodazlarından 
bir müfreze de Ankaradakl 
törende bulunacaktır . 

lıtanbul, 18 [ Radyo ] -
Atatürkün mübarek niıım 

lzmlte eötürecek olan ya. 
vuza, lıtanbula ıelen bütün 
ecaebl harp gemileri refa
kat edeceklefdir. 

Bır haftadanberl V arnada 
bulunan Alman Emden kro· 
vez6rü, dti' r ecnebi harp 
iemllerine iltihak için bura 
ya müteveccihen hareket et· 
mittir. 

lstaobul, 18 [A.A..J - Bul 
gar hükumeti Atatürkün ce. 
naze töreninde bulunacak 
Bulaar bandosu ile askeri 
müf rezeyl 120 klılye çıkar-
mııhr. 

İstanbul, 18 (Huıusi] -
Cenaze töremnde bulunacak 
Franıız deleraıyonu ıu ıı:.e

•attan mürekkeptir. Dahili · 
llye Vekili Alber Saro, Aml 
ral Dolayar, Şark oıdulara 

Raıkumandaoı Holınlfer, Da
hiliye V ekalett kalemt mah · 
sus müdürü, amfralın f'mlr 
zabiti, ıefarethane kitıbl . 

Suriye heyetini de Liva 
Kumandanı General Harber 
Alber Karo ve bir murah. 
has 

Dahiliye Vekili 8. Alber 
Saro, dün 22.15 de Parls. 
ten hareket etmlıttr . Kendi 
ılnl. Türkiye Büyük Elçlıl 
B. Süad Davas ufurlamıt· 
tır. 

lıtanbul, 18 [Huıuıi] -
Ecnebi memleketlerden gön-
derilen çelenkler, 8 vajon 
doldurmuıtur. 

it al ya ve ~elçtka ıef aret 
hanelerinin çe!enlderl de ak · 
ıam bazırlaomııtar. fstaobul 
daki müe11eselerde yüzlerce 
çelenkler hazırlanrnııhr. Bü • 
tüo bunlar, yarın Ankaraya 
gönderilecektir. 

lıtanbul, 18 ( Huıusi] -
Atatürkün cenaze rnerasl · 
minde bulunacak olan Bul -
gar heyett, yarın aabah 
buraya gelecektir. 

Ankara, 18 (Huıusi) -
Atatürkün cenaze merası. 

mlode bulunacak olan lran 
heyeti, dün tayare tle bu· 
raya gelmiıttr . 

Göring Lo draya 
Gidecek .. 

Londra, - İngilizce «Dey· 
it Herald» aazetesl haber 
verlyo: 

&Maraıal Görlnrlo bu se· 
.ne ıonuna kadar Lon· 
draya ıeleceil ve Mister 
Çemberll1nın «Münib an 
laıma11nın bir devamı)> diye 
tıaret ettiği daha genlı in· 
ııllz-Alman müı:akerelerl

ae baılanacajı anlatılıyor. 
Daha uzun mQzakerelere 

glrlımeyi her tkl hükumet 
de kabul etmlıtlr ve gerek 
Berlln, geıek Loııdradakl 

k•oaate eöre, bu müıake· 
relerin Londraya Almanlar 
tarafından yapılacak bir zi
yaretle baı1amaaı lazım gel 
mf'ktedlr. 

il itler, gf!lcmez, çüokü 
yalnız hü\nimet relıl değil 

dfr1 aynı ıı:.amanda devlet 
relıldlr de. Celine :ıl)'aretl· 

Müftülükten: 
Cınıt: 

Bufday 
Buiday unu 
Arpa 
Kuru tbilm 

TÔRK.DIU 

Kuruı: 

10 
17 
12 
67 

Hurma 250 

Ruathane Dlrektörlülfi· 
nün teıbltt vaçhile (23) ık ı n· 

clt~p!n 938 Çnqıa nıba 1ıünü 

Şeker ba )'rt:.mıdır Mut&dı 

mız veçhıle bayrama yakan 
fitre ve zekatımızı •eririz. 

Ticaret oduı baıkanl.ğından 
aldığımız ıehirlmizfn rayici · 

ne göre fıtre kıymeU yuka· 
rıda rösterllmittir Her 

ı 9 IKINCITEŞRIN ı 9311 

Balıkesir Orınan 
Başmüheııdisliğiııden: 

Beher kentalin 
Muhammen bedell Muvakkat temlaatı 

Ormanın 111111: CJoıl: Miktarı: Lira Kr. Lira. Kurut· 
Çörtlen M~ıe İ'. ö· 802 30 18 5 

mürü 
Yumaklı Ada · Meıe kö· 824 30 18 54 
çalı milrü 

1 - Sava§lepo nahiyeıloe beğlı Hıdırbalı kös-ü hududu cl\'ıuındıt vakl Çöıtlen or
manında 802 kental ıoeıe kömürı\e Kooakpıou nehıyıu nln Hayat köyü civarında Yu· 
maldı Adaçala ormanından 824 kental mrıe kömürü thaleleh ayrı ayrı yapılmak üze· 
re açık arttırmaya çıkarılmııdar. 

2 Muhammen bedeli ve yOzde 7.5 muvakkat teminatları yukarıda ıöllerlllllll' 
dır 

3 - Satııları 26 - 1 1 · 938 cumartesi günü Hat on brıde Balıkesir Orman Çe•ir
ge Müdür1üjü bioa11nda müteıekktl komityon huzurunda ihalesi ayrı ayrı yapıla>•" 
üzere icra ed•lecektır. 

4 - Şartname ve 
bıltr. 

muka•elename suretleri Orman Çevlrıe Müdüriyetinde görile-
4 - 1 - 385 

• 

kesce bilindiği veçblle yur· 
dumuzun muhafaza ve mü
dafaa iletlertnden blrlıl, bel 
ki en blrlnclıl tayaredlr. 

Tayarelertmizt her türlü r----.-------.. • .. 'l_ 'l_ 'I_ 'f. 'l_ 'f. 'f 'f. 'f. 'f. 'f. 'I. 'f. 'f. 'f. "f 'l_ 'f. 'l_ 'f.-f:'f. t.• 
sebeplerle çoğaltmak milli 

1
1 TUR KDI LI 1 ~ ~ 

bir borçtur. Diğer mllletler 1 Pazarteılnden baıka her 1, >'~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
var kuvvetlertot tayareye ~ 
sarf ederek hava kun·etle· ı ·ÜD çıkar. Sıyaıal eazete .. 1 .. K apittJ_I: JOOfJ0(),000 Türk Lir11sı ~ 
rint artırmaktadırlar. 1 Yıllıfı: SOO Kurut 1 ._ Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 

Sayın halkımızın da mil 1 Altı Aybfı:.COO 1 1fi,. D H ~ 
kellef oldukları fitre ve ze- 1 Sayısı: 3 : 1 .. ünyanın er Tara/Jnda Muhabirler ~ 
katlarını Hava Kurumuna 1 Günü aeçmlt ıayılar 2sl .. Her türlü :ılral lkrazlar-dljer btlcü111le banka 111u· ~ 
.. rmelerl lüzumu bıldırlllr. 1 kuruıtur. 1 .,. amelerl bilyük ıubelerinde kiralık ı. .. alar. ~ 

Bayram namMzı alafıran- I ADRES: 1 = lhbanız tasarruf ve kumbara hesaplarında tkra· ~ 
ı• Hat yedtyt kırk yedi da · 1 BALIKESİR ı ORKDILl 1 1Iİ. mlyeler. -;_ 
klka 1ıeçe ifa edilecektir it. ... -' 1 
-------------------------_-;;;...._.....;_~_;.;..;;_;;;.;;;; .. ;;_; lkramlgt: lliktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 

8 
• llİ- A DE.Dl LiRA LiRA ~ 

alıkesir inhisarlar : •: •:= ~ 
Başnıüdiirlüğünden: = , 2so zso ' 

Kabili tezyit ve teokls olmak ıartiyle ve kamyonlarla 1'J. 11 100 1000 ~ 
Balıkesir tren durağına taııoacak Sındarrıdan ( 100.000) ve ...J 25 50 1250 r: 
BJiadıçtao ( 15.000) kilo idare malt yaprak tütünlerin nakli ; 30 40 1200 ~ 
jfl 18· ı; ·938 iÜnünden itibaren 20 1rün miiddetle açık ek· 1'J. 40 20 800 ' 
11iltmeye konulmuıtur. 1'J. 108 60ÖÔ ~ 

lıteklllerln 8· 12 938 tarihine müaadlf pereembe günü = B• ikramiyeler hu uç ayıl• bir olınak ıiztrt se· ~ 
saat 14 de karar Sındıraı lnhiıarlarına mi!ıracaatları V ntde d6rt atfa •u ınll<tar uztrlnden kura ile ti.ağılı· ~ 

4 - ı - 387 J' lacaktır. ~ 
nl, devlet relıl olduiu için 
krala yapması llzımdır Fa
kat bu da «ameli siyasi» 
tılerde adet değildir. 

Bunun üzerine, Londray 
la münkerelerde bulunmak 
için, Görlngin memur edil
meel her tkl tarafça düıü· 

nülmeye baılanmııtar. 
Dığ.,r taraftan, müzake 

rel~rde lktııadi 11Jeseleler 
ve sl1ihlanma mevzuu da 
görüıüleceğtodeo, Görloein 
bu ıah.alardakl aalihiyetl 
itibariyle, toüzakerelerde 
onun bulunması daha mu
vafık 1ıörülmektedtr. 

zı,aretin ne mahiyette 
olacağı mesele teıkıl etmlı· 
Ur: 

Almanlar pek iyi anla 
mıılardır kt Görıo1ı Loodra· 
1a hükumetin misafiri aıf a • 
tiyle gelirse halk tarafıodan 
itiraz mahiyetinde nüma · 
yiıler yapılabilir, h.-tta na. 
hoı « hidıseler» çıkabilir. 

Bunun üzerine, ziyaretin 
Lord Halifaluın Almanya 
seyahatının iadesi ıeklinde 

olması tleri sürülmüıtür. 
Bu ta kdtrde Maraıal Gö 

rlog bırktıç gün kalacak ve 
bundan baıka dıfer ıehlrle
re de bazı meıeleler hak
kında görüımeye davet edl. 
lebtlecektir. 

Hıtlerln yaveri yüzbaıı 

Vıdeman temmuzda Lord 
Haltfakıla ıörüımek üzere 
geldlil zaman evine misafir 
olduğu Prenıeı Hohenlohe 
aoo on l'Ün zarfında Lon · 
dradaydı ve Görlngl de k~n 
dıılnlo mi mlaaf lr edeceğini 

öğrenmek için müracaatlar 
da bulundu. uun<lan sonra 
da daha fazla malümat al ~ 

mak ilzero Bcrllne aitti 

Müzakereler için, tabıi, 

Alman sefarethanesi de ha 
zarlanmaktadır. Maraıal Gö· 
rtng de bizzat sefarethaoey· 
le telefonla 1ıörüımüıtür. 

Müzakerelerin tarthl, bü· 
t6n hazırlıklar bitlrlldıkten 

·---~~~·~···~·~····~·-~~·· 
Balıkesir i\skeri Satııı 
Alına Komisyonundaıı: 
Su11jırlık ve Kepsütte bulunan kıtaatın ıhttyacı ıçlll 

120 ton maden kömürü açık ekılltmlye konulmuıtur. ~ .. -
ıonra tesbıt edilecektir. fa· vakkat teminat 103 lira 30 kuruıtur. lhaleıl 21 - 2 - tef 

rln - 938 pazarteıl g6n6 ıaat 10 da Balıkesir kor ı•t•• 
alma komlı1oounda yapılacakhr. lıtekhlerin mezkur ıO• 
ve ıaatta komisyona relmelert. 

kat ayın sonuna doğru ola· 
caiı zannedıltyor. » 

Sunday Klıkatch 1ıazeteıl 
yazıyor: 

« Lord Hallfakı l1e Çem. 
berlaynm Parlıl ziyaretleri 
Çemberli.ya ptojeılnln ilk 
merhalesini tetkil ediyor. 

Bu ziyaretin hedefi Mü
nıhten sonra f ranaa ile in 
glltere tarafından takip 
edilecek olan siyaseti tesblt 
etmektir. Projenin tatblktn· 
de varılııcak ıklnci merha · 
leyi Muuollni, sonra da Hıt · 
lerl~ yapılacak mülakatlar, 
nihayet dört hükumet ıefl 

arasında yaptlacak bir dört· 
ler konf eran11 teıkll edtyor. 
Bu kooferanı neticesinde btr 
hava paktı aktedHmeal ümld 
ediliyor.» 

Bu ıazete, biraz ilerde 
ıöyle devam etmektedir: 

« İngiltere hükümeti Al 
manya He Avrupanın 

cenubu ıarklalndekl tktlıadi 

menfaatler meaeleıfnt . de 
aörüımek tuavvurundadar. 

Görtnıln yakında Londra 
yı ziyareti hakkında do 
laıan ıaylaların ark&1mda
kt h•kikat budur. 

Münlh ttllifından beri 
Balkan ticaretinin imtiyazı · 

nı btlflfl almıı olan Al · 
manyanın kendi menfaa· 
tını- o!ar"k orta Avrn 
pada bir nevl « Otta -
va siıtcml )> kurmak Is· 
t~dlflne 9Dpbe yuktur. 

4- - 381 

Balıkesiı· t:ııınhııriyet 
Müddeiıı. ııııırniliğ·indefl: ...... 
l - Kinunevvel -- 938 terıhınden ıttbaren 31 - IY

1 

y11 - 939 tarihine kadar alındcak 11lh ayhk (5940) l•r: 
48 kuruı muhammen bedelli ve 72 800 adet ek1111 

4 - 11 . 938 tarihinden ltlbareo 15 aü
0

0 nıüddetle ve k•' 
e• 

palı zarf usulile münakaaaya kooulmu§ olduğundan ekOI 
ği vermeğe tıteklt olanların ıeraitı öjrenmt:k için iter 1~111 

ceza e~ı müdürlüğüne baı vurmaları ve yüzde yedi bil'"~ 
ğu nlıbetınde mal ıandığma yatıraca&darı ( '445) lır• 6 O 
kuruıu ha•l teminatı muvkkate makbuzlarile ihale gii~O 
olan 19- l 1 938 tarthıoe müıadlf cumartesi eünü saat 
da müddelumumtlik dalreılode müteıekkil ko111lsyonda bl 
zır bulunmaları ılia plunur. · 

4 1 - 382 __________ _______.--/' 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Komisyonundafl: 

iİ ... 
Susıiırlık garnizonu ha1vanatı için 26-10-938 1 

111 
kapalı zarfla ekılltmeğe konulan 210 ton yulafa •erıl• ~ 
flat pahalı görüldüğünden bir ay zarfında intaç edtlr0e O 
üzere pa:ıarhia bırakılmııtır. ihalesi 22: 11-938 ıah ,oo ı 
ıaat 1 1 de Bahkeılr kor satın alma komlıyonunda y•~, 
lacaktar. Muvakkat teminat 866 lira 25 kuruıtur. TallP 
rln meskiir gün •e saatte komisyona gelmeleri. 

~ 
_S_a_h-lb-ı-ve_H_a_ı_m_u_h_a r-r-ır_ı_: _H_a_l_ık_e_s-ir_M_ı_~-bu-ıu •-i. KARAN 
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