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Meclis Bugün yeni Camhurreisin.i seçiyor 
F. R. ATAY 

Bırakınız, ıon kanlı damla -
•---'~• IJÖZS yQflarınızsı O • 

aına ~, . . A 
nda ıükeunızs; ta -nun yaaı .. .. 

ıürk'ün ölümünü. 11or~U§ o-
lanlar, bir daha kıme. aglıya -
cakaınızs? 

Aylardanberi, on yedi mil-
yon onun ba§ucunda, bu facia
yı 11eciktirmek için çırpındı, 
durdu. Bir tıınn veya kahra -
man mı, bir baba, dpıt veya 
kar'de§ mi, onunla ne kaybedi
yorduk? Hayır •• onsuz nemiz 

kalacaktı ? 
Boı ıözü bırakalım: Atatürk 

ölmÜ§tiir, hakikat bu! JUiith~ 
11lnn hu! Ony!'1~milyon bir 
günde, bir babadan obüs kat-
dılı. 

En meauı ıürkler, .Atatürk 
)"U§arken ölmü.f olanlardır. 
iJmrümüzün ve ıürk tarihinin 
en acı yaaım ıuımak talihsizli
ği bizse düftÜ. Halk, en büyük 
Türk kahramanını, ordu, en 
büyük Türk 8Qfbuğunu, tarih, 
en büyük Türk' ü ve aırımızs en 
büyük inıanını kaybetti. Acı -
nın derinliğini, ııcak ruh ya -
ramı:s ıoğumaia ve • u.yu§<J.," 
beynimiz yeniden ı§le~ege 
ba§ladığı :saman anlıyacagız. 

BenÖen ıonra.. Ben.den .'0~
ra.. Senelerdenberi, ~epımız, 
böyle bir kara güniin ü~stır~~ı -

bu iki kelime e gon -
~;;,..üzden uzaklQftırıyordu:· 
Düıünmekten korkuyordu • 

I şte onıuz kaldık.. • 

O 
,. fakat ona bın kere 

R1U111•• •• 

verıliğimiz bir ıek -~mu~ ~o· -
.. l kaldık: Eıennı ve ava-

zuY e ·· r. itmek' 
k mak ve yurıse • 

ıını oru ,. 
. l . ·n hayatın bir manası 

Bız er ıçı . · 
b ":emini yerme getır

ı,'l{JTSll, u "' 
k 

• • -va§amaktır. 
nıe ıçın ~ k 

.. ona ağlayıp yanma 
Bu.gun 

. k kalbiz; ,·arın onurı 
için bır te ·· da/aa . • dQvaıını mu 
eserını .v~ b" ıek irade gibi 
etmek ı(ın ır 
'·- na:.40Caiız. ·ı tıASY •• k ·nıdiye kadar bı -

Aıatu.r , şı · 
l bu milletin ıenı ne 

nıiyen er,d•'"'"ni senden sonra, 
• _..ı r ıev ıgı ' ıwua . üzerine ıiırer -
. nıin ve eserın 
ıs . klor ! 
ken anlı' oca . kalbimizin va-

Aklınıızın ıe • E bütiin 
. · .,raJım· Y 

zi/elerını a, .. larınızı bi -
"''-· lnr aoz ,~ l .. agu40n ' P"" ... "bi, el erı -

ribirine kattıgınız gı Ata -
"b • • e uzatınız. 

nizi birı ırın verdiğiniz sö-
türk' e Y~~rken, 
zii unuınıayınız. 

TÜRKİYE (ÜMHURIYETİ HOIOMETİNİN RESMİ TEBLiGI 
Müdavi ve müşavir tabiple - ı Şurasnıı da he,;- şey(J.e eve] 1 cibince Büyük Millet Meclisi 

rinin neşredilen son raporu beyan etmeliyiz ki, ölmez olan Reisi Abdülhalik Renda, Rei -
Atatürk'ün dünyaya gözlerini onun büyük eseri Cümhuriyet sicümhur vekaleti vazifesini 
kapadığım bildirmektedir. Türkiye'sidir. • dcnıhte etmişlerdir. 

Bu acı haaise ile Türk vatanı Hiikümetimiz i~Jndc bulun- Gene Teşkilatı Esasiye ka -
büyiik yapıcısını, Türk milleti duğumuz bu mühim anda hu - nununun otuz dördüncü mad -
Ulu Şefini, insanlık büyük ev- güne kadar olduğu gibi dik - desi mucibince Biiyük Millet 
Jadını kaybetti. l\lilletimize i - katle ~azife başındadır. Miies - Meclisi derhal yeni Reisicüm -
çimiz yanarak hu tarife sığını - ses olan nizamı ve vaziyeti ida- huru intihap edecektir. 
yan ziyamdan dolayı en derin me hususunu da hüyiik türk Türkiye'nin en hüyiik ma _ 
taziyelerimizi sunarız. milletinin hükümetiyle tek vü- kamına Teşkilatı Esasiye ka _ 

Kederlerimizin tesellisini cut olarak te}it ve temin ede - nununa ~öre geçecek o1an za-
ancak ve ancak onun büyük e- ceğine şüphe yoktur. im etrafında hiikiimctiyle 
serine bağlılıkta ve aziz vata - Teşkilatı Esasiye kanunu - şanlı ordusiylc ve biitün kud ~ 
nnnızm hizmetinde aranz. nun otuz üçüncü maddesi mu - · <Sonu s. inci sayfada ) 

Resmi tebliğ 
10 lkinciteşrin 1938 -A -

tatürk'ün müdavi ve müşavir 
tabipleri tarafından verilen ra
por suretidir : I 

Rcisicümhur Atatürk'iin u -
mumi hallerindeki vehamet 
dün gece saat 24 te neşredilen 
tebliğden sonra her an artarak 
bugün, 10 ikinciteşrin 1938 
perşembe sabahı saat dokuzu 
beş geçe Büyük Şefimiz derin 
koma içinde terkibayat etmiş -
ferdir. 
l\liidan tabipler : 

Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp, 
Prof. Dr. 1'1im Kemal Öke, 
Dr. ihat Reşat Belger. • 

MUflam llabipleıı ı 
Prof. Dr. Akil Muhtar özden 
Prof. Dr. Hayrullah Diker 
Prof. Dr. Siireyya H. Serter 
Dr. M. Kamil Berk 
Dr. Ahrevaya Marmaralı 

Tirklye Blylk Millet 
Medlsl Riyasetinden: 
Reiıicümhur Atatürk'ün mil

leti mateme gark eyliyen zıyaı 
dolayııiyle T eıkilitı Eaaıiye Ka
nununun 34 üncü maddeıi muci
bince yeni Reiıic.ümhur intihap 
edilmek üzere teıriniıaninin on 
birinci cuma günü saat on birde 
Büyük Millet Mecliıini içtimaa 
davet ederim. 

Reiıic.ümhur Vekili ve 
Büyük Millet Mecliıi Reiıi 

M. A. RenJa 

C. H. P. Kamutay 
grupu toplantlsı 

Büyük Millet Meclisi C.H.P. 
Gnıpu bu sabah saat dokuzda 
toplanacağından azanın hu -
lunmalan rica edilmektedir. 

BA~VEKİLİMİZ GELDİ 
-

Vekiller 
heyeti 

toplandı 
iki gün evel, Büyiik Atatürk'ün 

birdenbire veba.met kesbeden hasta
lıkları dolayııiyle lıtanbul'a gitıniı 

(Sonu 5.inci sayfada) 
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Acının manôsı -
Güneş battı Duyduğumuz acı, Ondan küçük 

olamazdı. Nitekim Onun bugün he
pimiz başını beklerken, bu güzel 
başı, bu talihin yenemediği, kaderin 
iğemediği fakat maddl ölümün şaş
kın gözlerimizin önünden silip gö
türdüğü başı aramızda bir kerecik 
daha olsun göremiyeceğiz diye, he
nüz hayatta insanın bütün o malum 
olan egoyizmi ile çırpınıyoruz. V ~ 
ebedi facia ile, bu sefer bir millet 
halinde karşılaşmış bulunuyoruz. 
O, biz ve Onu bizden ayıran ölüm. 
Halbuki işte, hemen her görünü
ıünde canlıyı cansızdan aymruya 
muvaffak olan ölüm, bu defasında, 
bunu yaprnıya muvaffak olama
mııtır. Atatürk, türk milletine en 
büyük, en gerçek ve en muhte.ıem 
ölçüsünde doğdu ise, öldüğü gun 
doğmuştur. Hiç bir gün bu milletin 
fert zerreleri, Atatürk'ün manasını, 
kudretini ve balını, kara haberi al
dıkları dakikada massettikleri kadar 

Fakat acı, hudutsuz bir ölçüye 
çıkarsa, acı artık insanın alelade hal
lerinden biri değildir. Nitekim, ne 
görüyoruz. Daha doğrusu, şu daki
kada cereyan eden manevi ve tarihi 
hadise nedir? Hadise şudur ki, mil
let, bütün fert zerrelerini ancak do
ğum, yahut ilkah anlarındaki hari
kuladelikle ve "'ıstırap"' dediğimiz 
şeyi bir vasıta gibi kullanarak aç
makta ve kendi çıkarmış olduğu A
tatürk'ü tekrar kendi esrarlı ve ulvi 
har imine çekmektedir. 

Ufkumuzdan-ağır aı:;'ll' ve ihtişamla çekildi. Sıcaklığı kalbi -
mizde devam ediyor; ışığı hala bizi aydınlatarak. 

Onun için yanıyoruz, onunla yanıyoruz. 

• Nurdan izi, yüreklerimizde alev alev .•• Arkasından karan -
lık bırakmaksızın hatan tek güneş, o oldu. 

Millet Ona uzun yıllar gebe ol
muş, doğurmuş; şimdi ise Onu ken
dine çekerek kendisini Onunla, O
nun şuuru, Onun güzelliği ve O
nun dehası ile aşılamaktadır. 

Göz yaşlarım, kararıp kelime, hıçkırıklarım donup cümle 
olmalıydı. Fakat onuu gönüllerde sönmiyen aksi, gözlerdeki 
yaşı yıldızlar gibi parlatıyor, hıçkırıkları dualar gibi ilahi -
leştiriyor. Ölümünden hile heybet, muhabbet, kudret duyu -
yoruz ve bayat alıyoruz. 

Ondan geldik, ona gitmekteyiz. 

• Eğer tarih'i konuşturursanız, siz
lere diyecektir ki, bütün bu olan bi
ten işler, büyük bir milletin tarih 
sahnesine, bir kere daha ve eski 
dasitani savleti ve haşmeti ile çık
masından başka bir şey değildir. 

Şu anda varlığının bütün Canilikleri yok oldu. Onda tam bir 

· duymamışlar ve emmemişlerdir. Fakat, diyeceksiniz: Ya Ata
türk? O ne oldu? Biz ne olduk? 

ebedilik yaşamıya başlamıştır, Ufkumuzdan her uzaklaşma -
sında bize bekanın bir zerresini tattırdı. Ne acı iksir? .•• Vücu • 
dünden kaybettiğini ruhunda kazanarak, kimseye müyesser 
olmamış azametli bir çekilişle milyonluk bir gönül sahasını 

kaplıyan göklere yiikseliyor. 

O, bizim için bir yarı ilahtır. 

• 
Gerçi tarih, bir çok büyük adam

ların gelişlerini ve gidişlerini kay
detmiştir. Fakat hangi büyük adam, 
Atatürk gibi, Atatürk kadar ve Ata
türk manasında büyük adamdı? O 
nun eserini dahi, bu hususta şahit 
göstermiye lüzum yoktur. Onun ne 
türlü bir büyük adam olduğunun 

kafi deliü, milletine kendini doğur
muı olmanın gururunu ve nefis em
niyetini vermiş olmasıdır. Bir mil
let ki, herkes öldü derken hayata 
avdet eder, hem Atatürk gibi diğer 
milletleri hayran bırakan ve kıskan
dıran bir şef yaratarak hayata avdet 
eder, bu millet, kendini kurtaranın 
ölçüsünde bir millettir. 

Bunu söyliyecek olanlar sizler ve 
bizleriz. Ona kavuşabilmiş ve O
na hizmet etmenin mesuliyetini ve 
şerefini Onunla beraber paylaşabil
miş olan nesillerdir. Bu nesiller, bu 
suali sormakta haklıdırlar. Fakat 
bilelim ki, gelen nesiller, yani Ata· 
türk milletinin bağrına avdet ettik
ten sonra doğacak olan nesiller, bu 
ıstıraplı suali sormıyacaklar ve Ata
türk'ü yalnız "bahtiyarlık.. olarak 
tanıyacaklardır. 

Şimdiye kadar onun için söyleyip yazdıklarımız, onun bü -
yüklüğii yanında ne kadar küçük, ne kadar aciz kalmıştı. 
Biz onu, onun bizi sevıliği kad.ar sevemezdik. Her şeyde o 
bizden üstündü. Öliimü ile bu eksiğimizi gene kendisi ta -

mamlıyacak. Bundan sonraki hayatımız, ona bağımızı uzat -
mak çindir. 

Atatürk büyük ve millet büyük 
olunca bunları biribirinden ayıran 

hadise de, büyüktür, hudutsuzdur. 
lıte duyduğumuz ilCının izahı. 

Atatürk, bizlerden ayrrldı·ise, O
nun hiç bir zaman solmıyacak olan 
parmağı bizlere gelen nesilleri, ge
len nesillere de daha sonrakileri gös
terecektir. Eğer Atatürk'e layık ne
siller olmak istiyorsak, bizler ve biz
den sonrakiler, işaretini anlıyalım, 
vadimizi tutalım ve o güzel parma
ğı hiç bir zaman soldurmıyalım. 

Burhan BELGE 

EBEDi ATATÜRK 
teki evinden gün l§ığına ilk gözle
rini açtığı dakikadan değil, ilk 
türkün ilk Türkiye'de nefes aldı
ğı andan baılamıth: Onun için o
na ne dün öldü, ne de fani idi di-
yemezsiniz. 

Biribirinin •~tma yaslanarak birer 
yalçın dağ gibi yÜkıelen aaırların 
Üzerinden önüne durulmaz bir 
hı•la akan zama.ıı selinin yanlıt 
yataklar& ıapbğını, saptırıldıimı 
tarih, vakit vakit, kaydetmittir. 
Türk tarihinin birkaç aaırlık aeyri 
de bu büyük millete simsiyah bir 
bahtın, kapkaranlık bir talihin 

. zehirini tattırmıftı. 
Paditah kılıcı ve vezir kargıaiyle ya

tağını yanıltan kocaman çağlaya. 
nın baıtığı toprakları, sürüklediği 
canları neıiller ve nesiller unuta
madı. Tersine akan o uğursuz &e

lin altında birçok ümitlerin can 
çekiıtiği, doatun ağlayıp düıma

nm güldüğü dakikala"rda onun iki 
kuvetli eli idi ki bütün mukadde· 
ri, bütün bir talih ve tarihi yolun· 

Asırlarca akın eden, asırlarca mede
niyet ıtıiını aönıne~ bjr ıneıale 
gibi, bir Okyanus'tan bir Okya
nus'a ula~tıran kafileler, ordular, 
cemiyetler, bir milletin birçok kol
ları onun varlığın-da birlettiler: 
Onun jçin ona fert diyemezsiniz. 

Dilimizde ve gönlümüzde o var; o
nun ebediliğine inanıyoruz. 

Bütün hayabmızm yürüyiiıünde ge
ne önder odur; onun her yerde ve 
her zaman yanımızda ve önümüz
de bulunduğuna inanıyoruz. 

dan çevirmiıtir. 
Binlerce yıllık bir medeniyetin ço• 

cuklarUJa kıymak iatiyen yıldı· 
nmlar, onun yükaek alnına çarp -
tıklan zamar.. vatan karanlığını 
ıiderecek birer ıtık oMular. 

Oat dudakları üzerinde sarı bıyıkla
rmm terlediği ilk günden beri ba
yatı, rahatı, huzuru ve neıeyi da
ima vatan aevıiainde, halka bağlı. 
lıkta ~ulan o vatan · ,ocuğundan
dır kı yıllar değil asırları kor-

Türk, her zaman ondan aldığı ima
nm hızıyla ıahlanacak, her zaman 
türk, ondan öğrendiği yolda muci
zelerini tekrarlıyacaktır. Dünden 
beri bakayı ve ebediyeti fethe gi
den bat kuman·danıınızdır gene 
o; ne biz onauzuz, ne o, bizaizdir. 

• kutan uğurau:ı: mukadder yılmıı
b. Memleketin bağrına itliyen, 
yurdun Özünü kemiren hastahiı 
onun &Ycunda ıifaya dönmÜ§, 
mill~ti~ k~künü kurutınıya yelte
nen olumu, onu~ P•rmaklarında 
hayata çevrilmit buldunuz. · 

Etten ve kemikten bir ölü, bayır, 
ruhtan ve imandan bir dirinin ha
tıraaı önünde eğiliniz, ey o bat· 
kumandanın her zaman ve her 
zaman kwnandasında. birer nefer 
olan millet çocukları ... 

Onun adını duyduk du1aı. onun 
kahramanlığını bildik bile,lidir ki 
aağlığımızı aeziyoruz, zindeliiimi
zi anlıyor ve ya§amak denilen u _ 
nutulmut zevki tadıyorduk. 

Çocuğu, büyüğü, ~enci, ihtiyarı ve 
erkeği, kadını ıle on dokuz mil
yonluk bir millet, onun bayabn ta 
kendiıi olan, hayatın ta kendjıini 
veren gözlerinden a~dığı k~vıl
cımlarla, hil&, zindedır ve daıma 
zinde kalacaktır. 

Ok .. d".k Ata'mız oklu; yokıul
ıuz u , ·ro· 
duk, bize genlik, genitlik get_ı ı. 

Üzerindeki tek tük yıldızların _bıle .. ı-
ıık vermekten çekindiği bil gok 
kubbe altında, karanlıkların en· 
ginlerinde bocalıy~rduk. O, e~e-
d. yete kadar ıönrniyecek ve son· 

1 "b" dürülemiyecek bir günet gı ı, va-
tanın tel örgülü ve siperli ufukla
rından dotdu. Onun verdiği ıtık.~a
dır ki zaman zaman ı~vinen goz-

. . . . . d k" k zaman za-lerımızın ıçın e ı ren , 
man yorulan alnımızdaki ter .. ve 
nihayet bugün gözlerimird~ bu.n· 
gür hüngür boıalan göz yatı go . 
riılebiliyor. 

Bütün o uzun mazisiyle, bütün o ıe
refH •'hal" i ile, bütün o parlak 
"istikbal'' i ile bir tarih, onun !~
rrm aarı pek az aıaıı hayatmm ıçı
re ıinıniıtir. Onım hayalı Seli.Dik· 

Nurettin ARTAM 

O, bir ırüneş gibi ııatan uf- \ 
kuna doğdu doğalı, Onun ırü
neı-baı• millet toplulukları Ü•· 
tünde yükseldi yülcseleli bü
külmiyen boynunu dün, ilk de· 
fa bükülmüı gördüm. ilk defa· 
dır" ki dün şafaklardan hız, va
tan uğrun~ dökülmüı ıehit kan
larmdan renk ve Ondan k.uvet 
alan bayrağım, 1en Jireğİnİf': .u: 
cuna hadar çdcmak mecalını 
bularnamııluı. Lodosta 11e poy
razda al dalgalarla dalıralan
mıya alıpntf ltıurımların dün, 
aedirleri Üzerinde Büyük Ço
cuğun vakittiz matemi ile lnrt
fan nine almlOTı gibi &urutull, 
sıraları üzerine lıapanarall eı

si~ Ata'larının hicranı ile h.ıçlıı

ran yaıırular ıribi billtin, bir ke
lime ile, milyonlarca türk, mil

yonlarca el kadar yculı duru
yordu. 

Ona benziyen ııe daima Ona 

Onun için doğmuşuz, onun izinde öleceğiz. 

Hasan - Ali YVCEf, 

... 

Bayra ıma taziyet 
hatırlatacak olan bayrağım, 
baıın aağ olsun 1 

San bıyıkları daha yeni terle
mif ırenç bir ;ı;abit olarak Ona 
ilk fermanı verildiği gün yapı· 
lan törende, hiç §Üphesi;ı;, Onu 
en önce tanıyan 8en olmuısun
clur. O günden sonra, u:zun yıl
lardanberidir, içinde •aklayıp 
da •Öyliyemediğin duygular O
nun ağzında dile gelecekti. Sen 
dalgalandıkça Onu hatırlıya
caktık biz. 

Onun, ırölgesinde bi? bir türk 

cenneti aaklıyan kılıcı Çanak

kale 11rtlarında parladığı ırün· 
leri, bugün de taptaze ve 11m
•ıcak bir hatıra halinde hatır• 
lamıyor musun? Ateı, kan, ba
rut elele vererek Onun açık ve 
parlak alnında yaz.ılı duran 
türlı bahtını aıilmelı için aeni bir 
paçavra eibi kullanmalı istamc
mifler m~di? Halbuki O, kılıcı-

nı kaçanların kayıklarını u:ıak
IQ§tıran kıyılarda yıkarken, 
deni:ıden ırelen meltemler, ,... 
nin kıvrımlarını a~ıyor, •ana: 

- Ebediyen dalgalan! diyor

du. 
Bir mayı• aabahı, Samaun kı

yılarına ulaıan çürük teknenin 
bir baıuıda O, bir baıında •en 
olmcuaydınıa., bir ••miden bir 
uatan çıkom~dı. 

latanbul aokaklarında yaban· 

cı bezlerin eteğini öpecek gibi 
;ı;elil ve hakir pençerelere iliı
tirilen bandıranın hakiki ıen ol· 
duğuna inanmadık bi;ı;; onun 
19 mayıata Anadolu'ya göç etti
ği ırün yapındaki en yakın doatu 
•endin, biliyoruz. Onun tyılma;ı; 
ııe bükülmez kolu üstünde ııa
tan rüzgcirını hür ve rahat içe
rek dalgalandıiın ;ı;aman duy
duğum heyecanı ııe oeııinci 
tarih, pne onun dilinden tr:ıu-
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BÜYÜK YASIMIZ 
Aylardanberi, hepimizi üzüntü ve helecanların en elimi içiıı 

kıvrandırmıf olan meıum ihtimal tahakkuk etti. Şu anda Tü~ 
milletinin kalbini ve dimağını kaplamış olan hudutsuz acıyı, soll' 
suz ıstırabı ifade etmek mümkün müdür? 

Hangi Türk, ölümün O'nu aramızdan aldığı ha.berini öğrendi
ği zaman, ayaklarının altından toprak kayıyor, dayandığı duval 
yıkılıyor, altında bulunduğu çatı batına çöküyormuş gibi bir bit 
sin altında sarsılmamıttır? 
Aramızdan ayrılan, en büyüğümüz, en büyük Türk, en büyiii 

İnsandı. Onun mavi gözlerinin ışığı, dünyamızı ikinci bir güne! 
gibi aydınlatıyordu. Birdenbire etrafımızda hissettiğimiz bu 1'I' 
rartı bu aydınlığın üstümüzden eksildiğini sanmamızdandır. 

Fakat hayır, kardeşim, emin ol ki hislerimiz bizi aldatıyor· ~ 
Emin ol ki ölüm bizden hiç bir şey almış değildir. Ebedi olan içi• 
ademin manası nedir? 

Gözlerini etrafına çevir, o ölmez ışığın üstüne bastığın topr•· 
ğa ne kadar sinmif olduğunu, onunla ne kadar hal ve hamur o~ 
duğunu göreceksin, gözlerini kendi içine çevir, orada göreceğill 
berraklık ve aydınlığın nereden geldiğini sana izah edecek beli 
değilim. 

Hiç bir zaman onun maneviyeti, maddi benliğinin aramızdaJI 
eksildiğini bildiğimiz şu andaki kadar hudutsuz bir genitlik .. 
şümul almış değildi. 

Ölüler toprağa verildikleri gün hatıra olurlar. Fakat O bir istir lı 
na halinde yaşadı. Ölümde de bu istisnayı muhafaza. edecektir. 

O, içimizde bir hatıra gibi değil her zamankinden daha diri bir 
hakikat halinde yaşıyor. 

En büyük ve eşsiz eseri olan Türkiye Cümhuriyetini Ondaıı 
ayırt etmek kimin hatırından geçmiştir? Bu ölmez eser varol• 
dukça O da vardır, aramızdadır, etsiz rehberliğiyle daima önü• 
müzdedir. 

Atatürk'ün on yedi yılda bina etmit olduğu mucizeli ve dehah 
eserin ancak onun ömrünce payıdar olabileceğini alttan alta, ku
laktan kulağa fısıldamış olan kara ruhlu bedbinler ne kadar ya
nıldıklarını ve bu kadar tanrıca bir eser için ölümün ne ehemiyet• 
siz bir hadise olduğunu, türklüğün her zamankinden daha. vah
detli ve daha kudretli manzarası karşısında anlıyacaklardır. An• 
lıyacaklardır ki, Atatürk'ün manevi benliği mezar aırrı bir kat 
daha kudsileşerek, bir kat daha azizleıerek ve milletleşerek, baı
lamış olduğu eserin başında ~skisi gibi hari~~l~~ yaratmakt~ de
vam edecek ve büyük emanetı genç omuzlar ustunde, aynı dında• 
rane hutlila asırdan asra intikal edecektir. 

Bir dosttan, bir kardeşten, bir oğuldan veya babadan çok ~aha 
aziz tuttuğumuz ve çok daha sevdiğimiz bir insan kaybetmış ol• 
maktan duyduğumuz derin acıyı, ölümün içimizden kopardığı a• 
damın, herhangi bir kardeş veya baba gibi basit bir fani olmadı· 
ğını düşünerek teselli etmiye çalrşabilird!k· Böyle bir darbeye he
def olmuş hislerimiz teselli kabul etseydı: . 

Dün acı hakikati öğrenerek mekteplerının kapılarından hıçkı· 
ra hıçkıra çıkan Türk yavrularının göz yaşlarına şahit olduyaa• 
nız mini mini kalplerde bile bu derece büyük bir yer almış ~lan 
inS.:.nın bütün bir millet tarafından nasıl insan üstü bir sevgıyle 
sevilmi; olduğunu daha iyi farketmişsinizdir. 

Büyük Ata'mıza layık bi~ evlat ol:ı~il~ek.için, o:nun yolund~n 
asla ayrılmıyacağımıza, O nun eserını çı~ı~ old~gu hedefe erı.!" 

1 • • ı..· ' • tt ki · ~e<1" 1mı,,.. h, .. lr-·- A..ı.. f.; __ , •o- ._.,. n•r CJ'AVrP. eJl Ce llJXllV~..,. 

rekten andiçelim. • • ku T 00rk 
Bu milli yas günümüzda, Türk milletının rt:ı-rıcı~ı. v_e .u. 

Devletinin kurucusuna karJı tazim ve taziz vazıfemızı ıfa ıçın 
bundan daha isabetli bir hareket tasavvur olunamaY~ar NABi 

Atatürk 
ve köylü 

Atatürk'ün Ankara'daki çiftliğı 
makine ile sürülür. Bir gün kendisine, 
.sürülmüş araziden bir. k~smı~ı .' bit 
köylünün kendi tarlası ımış gıbı, to
hum atıp kapadığrnı haber verdıler. 

Atatürk yolda bu adama tesadüfe

derek sordu : 
_ Bu toprak senin mi ? 
Kendisini bundan önce görüp tanı

mamış olan köylü cevap verdi 
- HayIT 1 

Atatürk 
ve millet 

Bir gün Atatürk'le bernber bu19' 

nurken şiir ve edebiyattan bahsolull" 

du. Hazır bulunanlardan bazıları U"' 

min ve zamana uygun, nükteli mısra
lar okudular. Atatürk şiir bahsini Fil" 
zuli'nin §U beytiyle kapad1: 

Canımı canan eğer isterse minnet ce
nın .. 

Can nedir ki anı kurban etmiyeyim ca
nanımAI 

Güzel mi11et, ne büyük §şıkm var/ 

Soğuklar her gün biraz 
daha artıyor 

.. 
b" 
nı 

h" 

rum'da, Sıııas'ta ııe Ankara'da 
dinlemiştir. 

Sakarya, Dumlupınar, Af
yon, l~ir, Loz:.an ve Montrö'de 
her zaman ve her .zaman onun 
yolda§• olan bayrağım, dün seni 
ilk defadır ki boynu bükük ırör
düm • baftn sağ olsun/ onun ço-' . cuklarının, bundan aonra, tarı-
he mal edeceği yeni :zalerlerde, 
yeni. baıarılarda &eni o diye ae
lcimlıyacağız; onu sen diye se
lômladığımız gibi ..... 

Başın •ağ olsun bayrağım, 
yarın onun tabutunu bir kardef, 
bir yolda§ ıriı..i sardığın ;ı;aman 

hatırla ki : 
O, en ıreniş mônasiyle bir bay· 

rahtı; bayraklar ölmez. 
Ve ırene hatırla ki : 
Etten ııe kandan Mustafa Ke

mal bizim dizimizde öldü; ira
de .,.. kudretin lifleriyle örül
mÜf bayrak Atatürk'ün ise biz, 
her ;ı;aman izinde öleceğiz! N.A. 

Dün şehrimizde hava açık ve dur • 
gun geçmiştir. Günün en yüksek ıaıeı 

gölgede 12 derece olarak kaydedil • 
miştir. Yurdun Trakya mıntakasında 
hava bulutlu, Karadeniz sahillerinde 
ve kısmen de şarki Anadolu'da kapah 
ve yer yer yal;ışlr, diğer mıntakalarda 
açok geı<miştir. Son 24 saat içindeki 
yağışların kare metreye bıraktokları 

su miktarları Silifke'de 24, Antep'te 
19, Van ve Siverek"te 5, Urfa ve Ar
dahan'da 4, diğer yerlerde de 1 - 3 ki· 
logram arasındadır. Rüzgarlar Akde -
niz sahilleri, şarki Anadolu, ve Kara -
deniz'in şark kısmında cenubu garbi -
den saniyede 3, diğer ..,,ıntakalarda u -
muıniyetle şimalden en çok 7 metre 
kadar hızla esmiştir. En düşük ısı sı • 
fırın altında olmak üzere Ankara ve 

Van'da 1, Kastamonu, Beyşehir ve Si
vat'ta 2, Eskişehir, Afyon, Erzurum ve 

Kan'ta 3 Bolu'da 7 derecedir. En yük
sek ısı da sıfırın üstUnde olmak üzere 
Bodrum'da 20, Antalya'da 21 derece• 
diı. 
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Atatürk 
·indi ö 1 m ez 'f türk istiklalini, türk cümhuriyetini, ilelebet 

Ey Türk gençliği! 
Mektepli 

gençlerinıizin 

disiplini 

Y aşıyan ve ölen 
Mustafa Kemal 

Tiid Birinci vazı en . 
Dün b ve müdafaa etmektır. • 1" b d B ıoll' ...... bı·- .. &a. a.h neıredilen kısa bir muhafaza 'kbal" · e teme ı u ur u 

~~ ıg turk il . d·yetı"n'ın ve istı ının yel gan ld d h" : b nu etini derin bir yas içı- M ı kba 
ile bn evcu k etli haznendir. sti . e . a_ ı, senı, u •ndiı..:_.• .ıttır. Atatürk ile ölüm aözle- 1 ·n en ıym h 1- h - bedh hl 

• •auın b teme, senı • tmek istiyecek, da i ı ve arıcı, a a-ud lr.dar ~r ~raya gelebileceğine d~ d mahrum e h . . ·· d f b · 
h:... ıhtınıal vermemittik. Her fa~ı heznle enk~r Bir gün, istiklal ve ckü.~ u~ı?'edtı mbul a aa ~ec uazr~-
,, uı.ana ın k dd k L-t rın o aca . 'feye atılma ıçın, ıçın e u unacagın v ı-7ald u a er olan bu a ıuoo ın d .. ersen vazı k . B . k" ·t 

yıj ~-- Afıııakta oldug-unu bı'ldiren dok- yetine. u~ ' 't"ıni düşünmiyece sın! u ım an ve şeraı ' 
"Uf" k n ve şeraı · · 1 'kl. l ·· h 

Kültür Bakanlığının 

yaptığı tebliğ 1 • raPorlarını okudukça yürekleri- yetin ım .. a . b. ahiyette tezahür edebılır. stı a ve cum u-
~ .a «niz 1 k usaıt ır m d l' .. ··1 .n., .. 

112 ıyordu. Fakat Atatürk ölmez ço nam ed k düşmanlar, bütün dünya a emsa ı goru me- Ku··ıtür BakanJı1:ından valilere ve ı..- Ye ol •- · kast ece C b h'I ·1 · t> ~ 11ı· .enıez diyorduk. Atatürk Öın•e: riyetıne "b" tin mümessili olabilirler. e ren ve 1 C: ı e ~.ız vilayetlerdeki kültür direktörlükleri-
l§tır. Fani olan bir hayattan ebedı miş bir galı ~!'ek leleri zaptedilmiş, bütün tersanelerıne gırıl- ne telgrafla tebliğ edilmiıtir: 

rot• ~~bir hayata intikal etmittir. Ta. vatanın, bütund la dagwıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 
i,.:. •.uı sayfaları karı,.tırıl•m.· Men&UP · b""tün or u arı . 

1
.. d h Ulu Şefimiz Atatürk'ün maddi ha-

:J',.. .. o mış, u . l bı'lı'r. Bütün bu •eraıtten daha e ım ve a ava- D hT V kı: l . . l olduğu ınillete ve ı'n••nlıgv a Atatürk l d'lmış o a '::t yata vedaını a ı ıye e "' etı sız ere 
tarafı d ":"" 1 · yu'"z· işga e 

1 
k ·· e memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar bildirdi. Atatürk'ün !;Ocuklarının gös-•- n an yapılan hızmet erın h·ım olma uzer , . d b ] b') ' l H tt .. b 

,... de b' · · · dam ıa· Jet ve hatta hiyanet içın e .. u un_a ı .ır er.· ~ a u tereceği teessür ve heyecan tamamen Oı. ırını yapmı§ olan hangı • .. flet ve da 11 - 1 
r va-.ı A t rk ga · ler"ı şahs·ı menfaatlerini, mustev ı erın sıyası eme - yerindedir. Ancak bu vatanı kendile-~=· .. -~ur ki Ölmüıtür? Hayır; ta .u 'ıktidar sahıp · · d h b ' · · ı· A ·· k r ... olnıez Ve ··ı ç·· kü bir mıllet lerı'yle tevhit edebilirler. Millet, fakrüzaruret ıçın e arap ve ı- rine emanet ettıgı genç ıge tatur ; 

diril 
0 

emez. un • h al her §eyden önce disiplini ve milli be-1?'i.t ve 0 millete ebedı a.~ k tap diişmüş olabilir. d k · · 
~nrıııtır. Millet yaıa·dıkça, Atati.IJ" Ey türk istikbalinin evladı! işte; bu '!hval ve şerait içinde raberliği ilk um e olara emretmıştır. 
de Yatıyacakhr. dahı·, vazif . türk istiklal ve cümhuriyetini kurtarmaktır! Bu Hizimenin hassasiyetini e dokunm~ 

dd atı Muhtaç oldeung.:un kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur! mak ve tezahürata maha vermeme Atatürk bu milletin muka er. : şartiyle talebeye münasip lisanla anla-
nı ellerine aldığı zaman, vatan ıatkı· ATATÜRK tılmasını ve bilhassa Dahiliye V ekaJe-

., li.y - ·· k"" h yat hak 
1 

Bil·.::k Nutuk _ ~ ugramıı, tur un a. ir edil- ,u tinden vilayetlere yapılan tamime tev-
biitun dünya tarafından ınk fikan memleket dahilinde tutulması 

Bet altı yll önce idi, büyÜk acının 
zihinlerimizde yaptığı peritanlık, 
yalnız geçen zamanı ölçmiye değil, 
onun söylediklerini kelime ve cümle 
olarak tekrarlamıya da imkan ver
miyor. Ancak bu hatıradan ne kaodar 
uzak olduğwnuzu bir teYle anlamak 
mümkün. O zaman henüz kendileri
ne Atatürk adını aeçmemiılerdi. 11-
te bu yıllarda bir gün demiılet-di ki: 
iki Muıtafa Kemal vardır. Biri et
ten, kemikten sinirden yapılmıt uz
vi varlık. O da herkes gibi yaıar; di
ğeri, yalnız bir düşünce ve duygu 
manzumeıklir. Onun yeri bütün fi. 
kirler ve kalplerdir. Bu ebedi ve e
siri varlık nesille~in teakubu içinde 
durmadan akar. 

. Sanki Büyük İnsan bunu bize bu
gün için aöylemitti. Herkes gibi ya
§ıyan Muıtafa Kemal öldü. O da bü
tün faniler gibi büyük mukaddere 
boyun eğdi.' Ancak her fani çöktük
çe duyduğumuz azabın en üıtününü 
bize onun ölümü verdi. Bütün kalp -

ler, hassasiyetin derinliği içinde ka,.._ 
ruluyor. Gözlerimizde tutulabilen 
yaılar, içlerimize bir alev gibi akı
yor. Onun, bugün için söylediğini 

sandığımız yukarıdaki sözlerinden 
baıka •tutunacağımız ne var? Yatı· 
yan ebedi Mustafa Kemal'e r.ığma
hm. Bize acımızı yenme kuvetini 
gene onun kalplerde fikirlerde du
yulan ölmez varlığı verecektir. Bizi 
bu sonsuz acı içinde de gene ebedi 
Mustafa Kemal te&elli edecektir. 

Ölmiyen Mu&tafa Kemal, yarattı
ğı milletin, yaptığı vatanın, her yer
de haysiyetini yükselttiği insanlığın 
ta içinde ebediyen yaııyacaktır. Türk 
milletine, türk vatanma ve bütün in
sanlığa hizmet edenler, Mustafa K.e
mal'in aail varlığını kendilerinde .,._ 
lanlar olacaktıt-. 

Büyük a~Jlar, büyük teselliler nft
yor. Ölmez Mustafa Kemal MIWı 
büyÜklüğünü anarak aradığımız ela 
budur. 

Kemal ONAL 

İt ~itti. Müstakil bir devhl~!· ::-:: ·- elzem olan zabıta disiplinine herkes-
ır nıemleket arasınJa ur v .. ten o .. nce mektepli genrlerimizin ria-

'-• .ı • . b. millet ruya· -===:....-------------------~--~~ ıı .:-uderatına bakım ır ·· dü ~ ~ yetkar ve imtisal nümunesi olmaları-

~~ca;n;~ :::~:~;~:~:~;; , Gu·· nu·· n harı·cı haberleri ~~~r::.inini ehemiyetle rica ve talep 
te inkılabı için prograınla ça ıt Mektepler normal olarak derslerine 
baıladı. Samsun'• çık~f• ~=~ ,,. devam edeceklerdir. 

Bu ziya sulh davôsı 
·için de çok elimdir 

kongresi, Sıvaa kongr~ı, d 
1 

Za-
d 1 M·ıı· -uca e e, 

ev et kurma, 1 1 
··: inkılap. sini konuımağa neye karar vermedi

ğine hayret etmektedir. fer, Lozan Cümhurıyet, . . . Fransa'da •• 
8 , . . b" damın ıamını 
unların her bırı ır a . . k. f' de- Yaratan, huzur, 

emniyet veren 

ALBER SARO'NUN BiR MAKALESi 
·--·h _-1·1 t'rmek ıçm a ı -rı te eb"°~ eı •. .. ullü baıan· 
l"ecede ehemıyetlı ve ıum • h da • Bonne'nin nutku - Amerikan ku

lüpte bir nutuk veren B. Bonne, fran
aız - amerikan dostluğunu meth ve 
sena etmi§, Münib itilaflarının B. 
Kordel Hul'ün ileri sürdüğü prensip
lere de uygun olduğunu söyliyerek, 
bu itilaflar hakkında ileri sürülen ten 
kitleri reddetmiştir. 

Filisf in' de : Paris, 10 a .a. - B. Albcr Saro, Pari 
Suvar gazetesinde, Atatürk'ün ölümü 
dolayısiyle yazdığı bir makalede ez
cümle diyor ki: 

nm korunmasına çalışmaktaydı. 
dır. Atatürk, askeri ve aiyası daa.: b~ 
di . . k lap aa}ıaam a 
ploması ve m ~ • bakkuk ettir- Sel Bu ölüm şahsan bende çok büyük 

bir teessür hasıl etmiştir. Ankara'da 

elçi bulunduğum günlerde, o zamana
dı Gazi Mustafa Kemal olan, o büyük 
zatla sıksık temas imkliııını bulmut
tum. Aramızda samimi ve kalbi bir 
sevgi hasıl olmuştu. Ona kartı hay
ranlık ve sevgi besliyordum. Türkiye
de bulunan bütün dostlarun, türk mil
letinin bu büyük matem gününde duy
duğum ıstırabın ne kadar geniş o"1u
ğunu taktir ederler.,, 

b&§anlarm hepaını ta 1 nnııt bir 
~§tir. Atatürk, pa~w:ffeh bir 
llıemleket bulınuft~~· ve dağınık 
•atan bıralanııtır. 

1
•• eyuturs Toplu bir 

* Yeni çarpı§malar - Tulkerim ya
kininde kain lrta'da asilerle asker a
rasında vukua gelen bir çarpışmada 
asilerden 19 kişi ölmüştür. Askerler, 
mukabelebilmisil olmak üzere kasaba 
yı tahliye etmişlerdir. 

"Atatürk'ün ölUmU, herkeste hay
ranlık uyandıran' Türkiye için azim 
bir ziyadır. Onun kahramanlığı ve de
hası o memleketin istiklB.lini yaratmış 
ve kalkınmasını temin etmişti. Bu zi
ya, Fransa için de s-ok acıltııdır. Çün
kü Atatürk, onun sadık ve dürüst bir 
dostu idi. Gene bu ziya sulh davası i
çin de çok elimdir. Zira bu büyük Dev
let Şefi, yorulmaz bir surette bu diva-

ı ·bu mut · bir halk küt uı Atatürk, tarihte 
nı·n t bırakınııtır. b 
h.

1 ~ ye nasip olmıyan bu ar- * Hitler'in nutku - Gazeteler Hit -
;ç mS:arnu, türk milletine od~ ler'in müstemlekeler hakkında verdi

n ~:.z itnnadında görmekte ır. ği nutuk etrafında tefsirlere devam 
~~~tin benliğini, uzun, çok ~~un ediyorlar. Gazetelerin ekserisi, Hit

•L! • ·- .ıen .. ,karıp da ona ogr~- ler•ı·n bu meselede de klasik metôdla-

Macaristan' da : 

Geçen aene memleketin dahili ha
yatı, huz.ur ve aaayiı içinde geç
miıtir. Cümhuriyetin dahili aiya
aeti, vatandGJln YClfCIYlfını, hiç bir 
nülu:ır. ve taaallutun teairincle bı
rakmakaı:ır.ın temin etmektir. Bu 
aiyaaet, dikkatle takip olunmakta
dır. 

tanıu JÇllKI "" 8 ·· · 
e Atatürk'tür. ugun llyası, rını kullandığ ı fikrindedirler . 

• t·~ .. gendi ve kültürel hayatımızın han-

• ltıal devam ediyor - Macar la -
taları Slovakya'da Macaristan'a terk
edilen arazinin i§galini tamamlamak 
üzer edirler. Yarın Kosice'ye girecek 
olan askeri kıtalar, i§gali tamamla
mış olacaklardır. Bu vesile ile bütün 
Macaristan'da şenlikler yapılacaktır. 

929, ikinci tepin "Kamutayı 
açış nutuklarından" 

..... 1 • Mali kararnameler - Mali karar • 
.... ••fhasma bakar&ak baka ~·. 0r. a- d k' g·u·nu·· 

ECNEBi GôIIYLE A1A10RK - - k namelerin önümüz e ı pazar da Atatürk'ü görürüz. O evvela ıstı - . 
1 • f merı'vete girecegvi kuvetle tahmın e-l&liai kazandırmak için mil etı za er- T 

den zafere götürdü. latikl&lini temin dilmektedir. 
_ •• :1_ .. __ ---- - .:ı .... 1 ... t ... skilatını kur- • 
•. Ona alfabesini verdi. ı arın mı - lııylJHmfUe : İspanya' dı : 

.,. 
Öiretti. Ve iatikbalde yürii,..ceii ~ -----
l11n istikametini göst•di. Bu yol, '".eu,.ük adamlar J'etiftİl'ell itil- gilti biç bir yenle de kimae tarafm

ırk, her halde bii,.ük bir .rlrbr. Bir dan bu hUM&ata Cümhur Reiai Kemal 
kavmi anlamak için onun liderlerini Atatiirk'ten daha kati Ye ce.ur te
tetkik etmekten d.a.h.a iyi bir Y&•Jt& ıebbüalere siritilınemektedir.,. 

Atatürk eserinden bazı 
istinsahlar 

Cümhuriyet Halk Part~ ~ık 
devlete mal olan altı umdNJyle •f&• 

ret eclilmiıtir. 
Atatürk'ün manevi varlığı da.ima 

k b' ha )'olumuzu aydmlataca ır nur • 
linde bizimle beraber olacaktır. Şe -
ı:.:._~. b' e kıymetli bir vedia bırak· 
&lllJIZ 1Z d' • 

T .. k milleti, ıuurla ve uıp-
nıı· •t!ı~. d uronu itaret ettiii yoldan 
an ıçın e • v ·· türür-

itaret ettiği hedefe dogru ı;da al-
ken, Ata'smm daİJna yanıba~. k öl 
d ~ h" ---...ıecektir. Atatur • ugunu ı.-u 

blez. 
A. Ş. ESMER 

Kor diplomatiğin 

büyük teessürü 

ve taziyeleri 
Bugün bütün 

Ankara, 10 a~ - .
11 

i Reisicüın
cc:.nebi devlet ınilmessı ~r lisi Reisi 
hur Vekili ve B. M. . ec et ederek 
Abd'' lh l'k Renda'yı zıyar u a ı ı lardır. 
defteri mahsusu iınzalam ş 

17 gün saat 
Ankara, 10 a.a. - Bu Ankara-

d ·r Dr Aras c Hariciye Vekı 1 • heyet ha-
daki ecnebi diplomatlarını 
linde kabul etmiştir. .. El 

n Büyuk -
l>uayen bulunan Af ga Han dip-

,. . • 1 Ahmet 
~ı.ı ekselans Su tan "d ki beya-
lornatlar heyeti namına atı e 
llatta bulunmuştur: 

- Bay Vekil, Du-
,, a gerekse 
Gerek kendi naını~ ' tlar beye-

•yeni bulunduğum dı.ploma leketler 
ta . ~ . ız ı:nem 

ve temsi! ettıgı~. bu büyük 
~ına zatı devletınıze . ssürle-
l!ıa • . derın tee . tcmınızden dolayı . . · arze -
rıınizle samimi taziyetlerımızı 
derim 
~ · . · arzetınek 

. vu~u da zatı devletı~ıze aınının 
l&tcrım ki, bu büyük dun!~ ad biri· 
zı"a . . . . · gıbı her 
~ ı sızın mılletınız ınüte-

yoktur. Bugün herhangi bir yerde Heaıer Donaldaon Jenkins 
kendisinden üstün devlet adamı bu- N evyork • Timeı'den 

KEMAL ATATÜRK 

"'Avam Kamaraaınm toplantm -
Çarpmba akpmı Avam Kamaraam -
da kıralın açı§ nutkuna verilecek ce
vap dolayısiyle dıt politika hakkında 
hararetli müzakereler olmuı, bükü -
meti tenkit eden muhtelif hatiplere 
BB. Butler ve Kolvil cevap vererek 
B. Çemberlayn'in harici meseleler 
hakkındaki fikirlerini anlatmrJlardır. 

• Pariı ziyareti - · Avam Kamara • 
sında B. Çemberlayn. kendisinin ve 
Lord Halifaks'ın Paris ziyareti hak
kında franeız hükümeti tarafından ya 
pılmı§ olan daveti kabul ettiklerini 

• Cephelerdeki vaziyet - Franko u
mumi karaq~ihının, cephelerde yeni 
muvaffakiyetler elde edildiğini bil· 
dirmesine mukabil, Banelon hükil • 
meti Segre'de Frankocu kıtalar taar
ruzlarının püskürtüldüğür.ü, Ebre'de 
ise Frankocuların ağır zayiat pahası
na hatlarını ıslah ettiklerini bildir· 
mekt:dır. 

Uıakşark'f a : 

Junmıyan Muıtafa Kemal kadar bü
yÜk liyakatli bir zatı, türkler nadi
ren yetittirmiılerdir. Binaenaleyh 
Türkiye'yi tetkik etmek için arıyaca
ğmıız en iyi yol, onun siyaai heyeti
nin batındaki zatla ite baılamak ve 
halaskar, münci, milli kahraman ve 
cihanıümul devlet adamı olan Cüm-

"Tarihte büyük bir diplomatın ve
ya mefhur bir kumandanın hayatını 
okuduğumuz zamua onun yüzünü, 
sözünü, bakıılarını tahayyül etmek-
ten zevk duy.ar 'ile kendi kendimize: 
<Onu görsek ve tanısak ne iyi olur
du.> deriz. 

"'Kemal Atatürk ile yüz)..,. ... 
rm derinliğinden kahraman bir rab 
aydınlığa yÜkaeliyor ve bu ruh, dün
yanın, esarete dÜfmüı kıınnlarmda• 
ki milletlere hüriyet ve kurtulut ~ 
lunu göateri)'Or. Onun hüviyeti. Nil 
aabillerinde.n eaki Çin denizlerine 
kadar uzanan bir efsane olmUfl•· 
Bununla beraber o gene kendi miU• 
tinin ortaamdadır. Olgun ve kemale 
ermit zekaaiyle, münevver ve ileri 
gençliğin yorulmak bilmez kudret-.. 
ciyadetine mazhar olan o, kendi mil· 
leti ve beıeriyet alemi için b.lediji 
muhabbetle bir dibinin neler yar.at
tığına dair cihana fevkalade he1'• 
canlı bir sahne seyrettinnektedir.,, 

bildirmittir. 
Paris'ten bildirildiğine göre, cüm

huriyetçiler federasyonu neşrettiği 
bir beyannamed~, hükümetin ingiliz 
nazırlarının Parıs'i ziyaretinden isti
fade ederek müstemlekeler mesele-

kaybettiğimiz Ulu Şefimiz gerek o -
nun ölmez eseri olan Türkiye Cüm -
huriyeti hakkında gösterdiğiniz bu 

.. · r sempati tezahürü derin ve muessı 
Türk milletinin ve Ciımhuriyet hil -

. . ruhunda menkuş kalacak
kümetının 

tır. 

Samimi taziyetlerinizden . dolayı 
bütün kalbimle teşekkür ederım.,, 

Kordiplomatik toplantısı 

Öğrendiğimize göre kordiplomatik 
dün duayen Efgan büyük elçisi Ekse-

et Han'ın riyaseti allan& Sultan Ahm 
f Büyük Elçiliğinde 

tında ve A gan 
bir toplantı yapmıtlardır. 

bu toplantılarında ma
Diplomatlar. ~ . müddetçe hiç bir se-

tem devam ettıgı soloshane'de t.o plan
farethane ve kon 

are gibi merasım ya · 
tı, ziyafet ve suv bu müddet zar-
pılmaınasını ve gene d" . 

nı varıya in ırmeyı 
fıııda bayrakları ,, 
kararlaştırmı§lardır. 

I stanbu( daki sefirlerin 
uuiyeleri 

(Telefonla) - Bugün 
t5 tanbul, lO "an bUtün sefirler 

hur reiaini tetkik etmektir.,, 
* Cephelerde - Tokyo'dan bildiril- •• •.. Mustafa Kemal'le, hiç. birisi 

diğine &ör~ Kara ordusu ile birlikte 
iki saatten kısa olmamak ıarfiyle hareket eden japon bahriyelileri Yo-

çeu'nun mansabına 40 mil mesaf~de yaphiım müteaddit ve yorucu müla
Yangçe üzerinde kain Sin . Tin ıehri- katlar bana, kartımdaki zatın hari-

kulade kuvette ve mükemmel aıhatni işgal etmişlerdir. Seİerberlik ka-
nunu dolayısiyle japon kabinesinde le bir adam olduğuna ıahadet edebi
bir ihtilaf çrkmıştır. Bu ihtilaf hal- lecek kanaati vermiıti. Akıllara hay. 
olmuş, ka~ine buhranının önüne ge - ret verecek kadar keskin ve çalıtkan 
çilmiştir. 

Afmanya'da : 

olan dimaği faaliyeti, cihan harbin
den beri geçen yorucu yıllard• mil
leti için hayretlere §Ayan neticeler 
eJ.de etmit ve hiç ıüphesiz daha bir 
çok seneler de devam edecektir.,, . 

Cluırle11 H. Sherril * Yahudi aleyhtarlığı - Almanya'-
nın Pariı sefareti üçüncü katibi fon Amerikanın sabık 

Turkı.yc: Buyilk Elçisi Rath'ın polonyah bir yahudi tara -
fından tildürülmesi üzerıne Almanya- '' Şarki Avnapa'nm en ucunda ya
da yahudi hareketi gittikçe artmak- ııyan milletlerin, aulh iç.inde yatama
tadır. Kasset ve Dessaa gibi bazı te· ları ile beraber, inkitaf ve terakkile
hirlerde ve Berlin'de yahudiler aley- rini de temin edecek olan Balkan 
hine nümayişler olmuş, yahudi ev ve aay ve aayretinin batında bulunan 
mağazalarının camları kırılmış, sina- en kuvetli simalarından biri Kemal 
goklar yakılmıştır. Nümayişler Al- Atatürk'tür.,, 
manya'nrn her tarafına yayılmakta ve 
Sinagoklarla yahudilere ait ev ve ma
ğazalar yağma edilmektedir. Yahudi
lerin silah taıımaları yasak edilmiş

Kemal Atatürk.iin vaziyeti 
hayranlığa değer 

tir. Bu emre muhalefet edenler 20 "Atatürk timdi hem memleketinin 
sene ha~olunacaklardır. D.N.B. nin kalkınma ve yeniden imarını i.mir 
sonradan bildirdiğine göre propagan- bir aiyaaa, hem de gerek komıuları, 
da nazırı Göbbels, yahudi aleyhtarı gerekae bütün dünya ile doıtça mü
her türlü nümayifİ yasak etmi~tir. naaebetler tutma yolunu tutmakta • 

•Yeni hudut_ Alman_ çek budu- dır. Programı ıudur: "'İçeride barı§ 
dunun tahdidine ait huıusi komisyon ve dıtarıda banı eaaı prensipleri-
lar kurulacaktır. mizden biridir.,, 

italya'da : ----

Bugün Türkiye'nin mukadderatı -
nı idare eden büyük diplomat, büyük 
aaker ve büyük inkılapçı Kemal Ata
tü~k'ün heyecanlı laayatını yıllar 
geçtikten· sonra hayranlıkla öğren
dikleri zaman, hiç tüpheaiz çocukla
rnnız da böyle dütüneceklerdir. A
teıli bir inkılapçı olduğu için hafta
larca müddet aultanların zindanla
rmda yatan, kumandanlık yaptığı 
zaman salip gelerek ülkesine istik
lalini kazan-dıran, devlet reiıi sıfa
tiyle cümhuriyeti ilin edip kurum
landıran Atatürk'ün hayatı elbette 
ki heyecanlıdır .. 

'' ••. Fuat Kemal Atatürk'ün ka
rakterinin bir cephesini göstermek iti 
bariyle bir noktayı hatırlatmak iste
rim. Bize aavaılarından birini anla -
lıyordu. Birdenbire durdu: 

'' Görüyoraunuz ya, dedi, birçok 
zaferler kazandım. Fakat bunların 
en bü)liiğünden sonra bile her ak
ıam, aavq alanlarında ölen bütün 
askerleri dütünerek içimde derin bir 
keder duy.uyoruın.,, 

Cesaret ve zeki.11ndan batka yÜ
reği bu kadar alicenap olan böyle bir 
Şefin, yurdu için mucizeler yarat
mıı olmasına ıatılabilir mi?,. 

Georgc Bcnncb 
Vu'den 

Türkiyc'nin Atatiirk' e horcu 

llerl>crı Mebig 

At alürk sönmüı bir 
imp'araforluğun küllerinden 

modern bir Türkiye yarattı 
"'Bugün Kemal Atatürk, yarat

mı§ olduğu eserlere bakarak pek 

haklı olarak kendir.ine muvaffak ol

muı bir adam nazariyle bakabilir, 
çünkü Atatürk, her §eyden Ü&tün o
larak, türk milletine ıimdiye kadar 
mazhar olmadığı bir saadet getirmiı
tlr.,, 

t C...arel H mıtman 
Belfat Telegraph'dan 

Bü) iik, inkılap cı;eri 

lllizin milletini de son der~ce. le bu 
C.ıir etnıiJtir Bütün kalbım~. 
Payansız ked~rinize i'tirak e ıyo -
tuz.,, 

nb l'da bulun . . 1 
lsta u ·y1e saraya gıtmıt er 
resJili kıyafeti~• . iaıazlamışlardır. 

~lan de te~lıa~ yettıe valiyi ziya-

• Yahudiler meaeleai - Yahudi di -
nine mensup olmasalar bile, yahudi 
anne ve babadan doğma kimselerle 
yahudi bir anne ile meçhul veya ec -
nebi tabiiyetinde bir babadan doğma 
kimseler yahudi addolunacaktır. Ay
rıca izdivaç ve vesayet gibi hususlar
da da yahudiler hakkında birçok 
lrıonulmuttur. 

Atatürk barı§ı samimi olarak is
tiyor. Mazideki savaılarm, memleke
tinin batma hesapsız ziyanlar getir
mit olduğunu bildiii gibi bu savat 
bahsi hususunda da bu derece haaua 
ve müdrik olan yegane kudretli ön
der görünmektedir.,, 

"'Büyük harp, birçok ·töhretlerin 
meydana çıkmaama veya ölmeaine 
sebep olmuttur; fakat bu umumi fe
laketin el. uzatmadığı töhretler ara
amda beynelmilel bir ileri •gelme 
mevkiine yükselen ve bilhaua da 
bundan sonra dünya nazarındaki 
prestijini büsbütün yÜkaeltenlerin en 
baımda gelen ve bunların en §ayanı 
dikkati olan, ıüphesiz ki modem 
Türkiye'nin • kurtancıu olan Gazi 
Muıt.afa Kemaldir.,, 

" •.. Devrin yüksek ıahsiyetleri ki -
taplarda, konferanılarda Türkiye'

nin aala değiımiyeceğini ve d c. iitme
den oleceğini ilan etmiılerdi. Halbu
ki ölmeden, ıdeğiıti. Hem de kökün
den ve baıtan aıağı değiıti. ltik•t
lar, i.detler, uıuller tamamen yıkıl
dı. Son döküntülerini de ecnebi zwrh
lıları ve kapitülaıyonlar gibi memle
ketten sürüp attılar. Türkiye ruhunu 
değittirmitli: Tamamen ve tasavvur 
edilmesi mümkün oldugu kadar ••. 

Bu nasıl oldu? Sadece oradan bir 
İnsan geçti. Orta boylu, herkes gibi 
yürüyen, bakııları ve gözlerinin ıııiı 
müıtesna bir inıan .•. Onun iımi "Mu1-
tafa Kemal'' dir.,, 

-u Aras cevap qariciye Vekili Doktor 
Olarak demiştir ki: 

·1 Or
- Bay Duayen, Büyük Elçı er, 

ta Elçiler, Maslahatgüzarlar, ~ 
"M·· · bulundugu· uıntaz mümessillerı k 

nuz dost memleketler namına gere 

ve 1 r da vı d. . 1 
Konsolos a . etlerini bil ırmış er-

_,iş ve tazıy ret e .... 
dir. .~ık kapısı saat tam 12 de 

Sarayın bil,. M 

ppaııaııttıı. 

He11ıer Donakhon Jenkin11 
N evyork - Timea.'den 

'"Bugün diinyanm hiç bir yerinde 
Türkiye'nin kartdattıiı pedagojik 
meeelelıerdm daha büyüjii olmadıiı Ham Froem h11en • 

Weatem Mail'dea 
Raynwnd Cartier 

"Le Nouvellııtc" taı 
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Atatürk Başkumandan 

Başbuğlar yetiştirilmezler 

onlar başbuğ 
hasletleriyle doğarlar 

"Başbuglar yetıştirilmezlcr. Onlar 
tam hasletleriyle dogarlar. Bundan 
dolayıdır ki mılletlerin hayatında baş
kumandanlar enderdir.,, 

"Her sanatkar gibi başkumandan da 
kendi sanatının eri olmak zorunoadır. 
Ancak ondan öteki sanatkarlarda ol
duğu gibi sanatına hakim olmak isten
mekle beraber ayrıca hem yaratıcı bir 
deha ve başka sanatkarlardan beklen
miyen meziyetler de talep edilir: Ta
rifi güç bir ölçüde mesuliyeti üzerine 
alma kudreti, azim, karakter, ordu ile 
milletin her ferdine karşı sonsuz bir 
bağlılık ve onlaı-ı bu kuvetin menfaa
tine doğru yöneltme ve güdüm .. 

"Ancak ulusun hayatını idame için 
kafasiyle, azmiyle, yüreğiyle harbi gü
decek olan insana başkumandan de
nir.,. 

larını ancak bu azim ve nefsine sonsuz 
itimat dogurdu. 

Ön siperden hasta olarak ayrılan 
genç kumandan bütün gece at üstün
de yürüyerek iki kolordunun başına 
geldiği vakit artık iyileşmişti. İçinde
ki tarif edilmez derece büyük irade O
na sıhatini iade etmişti. Evvela on ye
dinci kolordu ile Anafartalara taarruz 
ederek düşmanı durdurdu ve geri sür
dü; sonra da gene hiç bir istirahat ve 
uyku düşünmeden tekrar Kocaçimene 
koştu. 

Burada vaziyet çok kötü idi. Elde 
taarruz edecek yıpranmamış bir kuvet 
yoktu. Arkadaşları tavsiyede bulun
dular: 

ULUS 

TAVAF 
Bir milletin melalini söyler derin derin 
Derya önünde çırpınarak Dolmabahçenin. 

Gönlümde eski hatıralar, eylerim tavaf. 
Artık O doğmuyor diye muzlimdi her taraf. 

Çamlar hüzünlü, yollara düşmüş söğüt, çınar, 
Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar. 

Mermerli methalin Ona layık vekarı boş, 
Heyhat o muhteşem kaprnın intizarı boş. 

Sessiz nöbetçiler de heyüla dolatmada, 
Her yerde bir kederli muamma dalaşmada. 

Susmuş bütün saray, nefes almaz o izdiham 
Son uykusunda tek rahat etsin deyip Atam. 

Bin türlü ihtisas ile hin türlü ihtiras. ' 

Milyonla halkı cezb ile mihrak olan zeka, 
İfratı, hadoi, vecdi, tezadiyle bir deha .. 

Bir metaleydi netesi,her bezme nur olur, 
Bir harikaydı be'llliği bir mülkü doldurur. 

Ciomiyle pek güzeldi ve ruhiyle devdi O, 
Bir yıldırımdı, bir mütekasif alevdi O. 

Eyvah O varlığın bize kalmış fesanesi 
Yastıkta bir ıtık yele, aralan nişanesi. 

Karşımda servilik ve gurubun vuran alı 
Göklerde şimdi Çankaya'nın şanlı kartalı ... 

Son uykusunda öyle mi bir devir uyandıran, Ey nam alan, zafer yaratan, inkılap açan, 
Bir ırka can veren Atatürk adlı kahraman? Ey yol veren hükümleri tarihe bir zaman, 

Düşsün olur mu toprağa göçmüş cihan gibi, Ey eski kahramanları geçmiş asırların! 
Sönsün o mavi gözleri bir asuman gibi. Gaziye ihtiram ile kalkın ve toplanın, 

Sussun 0 mavera kanuşan madeni sada Saf bağlayıp selama durun hep! Odur gelen 
Dursun olur mu hilkate bir fahr olan zeka? Türk ırkının muhabbeti üstünde yükselen. 

Sözler ki çağlayıp güldüren bir pınar gibi. Ölmez evet gönüllerde heykel kuran Atam. 

Bunları modern harbi anlatan ünlü 
bir kumandanın kitabından aldığımı 
ıöylemezsem şüphesiz ki hepiniz ölü
mü hepimize sonsuz bir yas olan Biı· 
yük uAta" mızın meziyetlerini sayı· 

yorum zannederdiniz. Bu meziyetler 
ve hasletler ne kadar Onun öz malı ise 
O da o kadar "başkumandan .. sözünün 
canlı timsali idi. Bu timsal daima can
h kalacak ve daima milletin ve ordu
nun önünde onun beyaz eli inkılabın 
hedefini gösterecek, ulaşılacak amaç
lara işaret edecektir. 

- Sen bilirsin, ama hemen bu gece 
taarruzu biz muvafık bulmuyoruz. İs
tersen yarını ve yeni kuvetlerin gel
mesini bekle! dediler. O tereddüt et
meden cevap verdi: 

- Hayır, yarın sabah taarruz edece
ğiz. Yarın bize yeni kuvetler gelebilir 
ama İngilizler de daha fazla kuvet al
mış ve daha iyi yerleşmiş bulunurlar. 

Hisler ki şahlanıp atılan dalgalar gibi. Lakin nedir içimdeki payansız inhidam?.. J 
"

11
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• * • 
Başkumandanlık hasleti doğuşta 

mevcut olur demiştik. "Ata" mızın 
bütün askerlik hayatında bunun ispat
larını görürsünüz: O henüz çok genç 
bir yürl>aşı iken ve Garbi Trakya'da 
yapılan bir manevrayı tenkit eder
ken yaşlı başlı kolordu kumandanını 
önüne baktırmıştı. Başkumandanlık 

dehası o vakitten kendisini göstermiş
ti. 

Trablusgarp'ta başıbozuk araplarla 

italyanlara karşı koyarken de bu deha
nın izlerini görebiliriz. Fakat Onun 

büyük hasletlerinin meydana ve dün
ya önüne çrkması için Çanakkale bo
ğuşmasının gelip çatması icap etmiş
ti. Çünkü gene yukarıda zikrettiğimiz 
ünlü kumandanın dediği gibi "başku
mandanın kurtarıcı deha ve kabiliye
tinin meydana çıkması ancak muhare
be meydanında kabildir. Sulh z=.a· 
nında en iyi kumandanlık hassası gos
teren askerin bile başkumandan olup 
olamıyacağını kimse tayin edemez.,, 

Hakikaten de böyle oldu. On doku
zuncu fırkanın henüz kaymakam olan 
kumandanı Gelibolu yarımadasının 

en sivri ucundaki müdafaa vazifesini 
aldığı vakit ancak otuz dört yaşında 
idi ve fırka kumandanlığında henüz 
tecrübeler toplayamamıştı. Fakat bu 
tecrübesizlik ve gençlik Onu anlı şan
lı bir osmanlı mUşürünün, beşinci or
du kumandanının, göremediği ve an
lıyamadığı tehlikeleri sezmekten me
nedemcdi. Vakıa rütbesi küçük oldu
ğu için daha düşman karaya çıkmadan 
gördüğü tehlikelere göre tedbır aldı
ramadı. Fakat düşman ordusu d~niz 
filosunun kasırgaları arasında sahile 
çıktığı vakit 0 hiç bir emir bekleme
den, kendisine verilmiş ihtiyatlık va
ziyetini düşünmeden fırkasını arkası
na dizdi, en can alacak yere Koca çi
menlik üzerine ulaşmakta bir dakika 
tereddüt etmedi. O derecede ki eğer 
Mustafa Kemal'dcki bu başbuğluk 
hasleti, mcsuliyettcn çekinmemek 
kahramanlığı mevcut olmamış olsaydı 
daha ihracın birinc1 gUniı, yani 25 nı

ıan 1915 de Çanak«alt du~u• ve her 
ll"Y bitmiş olurdu: Çanakkaledc hcr
şeyi Onun bu bırıncı gundekt kahrd.· 
manlıgına ve anadan o.obma başku
mandanlık hassasına meoyunuz. 

Mevcut kuvetlerle Conk bayırına 

taarruz etti. İngilizleri amansız bir 
surette hırpaladı ve buradan geri attı. 
Bu şiddetli darbeden sonra Çanakka
lede belli başlı bir taarruz görülmedi. 
İlk günü kurtaran O idi. Düşmanı ar
tık kıpırdatrnıyacak son darbeyi gene 
O vurdu. Bu darbeden türk vatanı kur
tuldu ve koca rus çarlığı açılamıyan 
bu Çanakkale kapısı yüzünden yıkıldı 
ve çöktü. 

••• 
O anadan doğma başkumandandı. 

Bozgun, azlık, ricat biç bir şey Onu 
yıldıramadı. Kafkas'ta soğuktan ve 
açlıktan ölenlere, Suriye'den kaçmak
tan bitenlere O düzen verdi. Filistin'
den Haleb'e kadar tek kurşun atamı
yan yıldırımla vurulmuşa dönmüş o
lan Yıldırım ordularına Halep'ten bir 
az yukarıda cephe tutturup düşmana 
"Dur 1" dedirten gene O oldu. 

Hatta feci Mondros mütarekesi bi
le Onu yıldıramadı. Bütün ordu varı
nı yoğunu düş.mana twi.m ederken İs
tanbul"a "zelilane boyun eğmekten,, 
imtina etmeyi tavsiye eden biricik ku
mandan gene O idi. 

Ve nihayet ordusuz, kıtasız ve me
muriyetsiz olarak İstanbula döndüğü 
zaman yaradılışın kendisine bağışla
dığı başkumandanlığı bırakmamıştı. 

Kuracağı orduların hesaplariyle meş
guldü. 

•*• 
Küçük rütbe ve makamının kendisi

ni attıgı ikınci plandan on safa geçe
rek büyük kudret ve dehasının tecel
lisini göstermek için yalnız düşmanla 
değil, kendinden yukarıdakilerle de 
daimi mücadele zorunda kalmış olan 
"Atatürk" tam serbesti ve kendi ira
desine uygun hareket imkanını ancak 
Anadolu'ya ayak bastıktan ve istıklal 
savaşını açtıktan sonra bulur. Fakat ta
lihsızlik şuradaydı ki; bu ıaraanua oa 
ne ordu, ne kuvet, hatta tam mfuıasile 
ne de memleket kalmıştı. .Bunların 

hepsıni yeniden yaratmak ve bu yara
tılan kuvetle yarım düzine düşman or
dusuna galebe çalmak gerekiyordu. 
Mağlüp osmanlı devleti enkazından 
böyle bir ordu kurmayı ancak Onun 
harikulade kuvetli azmine malik olan
lar düşünebilirdi. Normal muhakeme 
kudretine malik olanlar ise Onu olmı
yacak bir işin peşine sapmış gör~: 
yorlardı. Bu gibi hallerde vukuu tabu 
olan şey başa geldi. Düşman İzmİ'r'c 
çıkmıştı. Yavaş yavaş ilerledi; Balıke
sir'i Bursa'yı, Manisa'yı aldı. Afyo
na, Eskişehir'• geldi. Herkes b~ndan 
korkuyor, yılıyor, memleket ıçınde 
panik hüküm sürüyordu. He~ ı_utulan 
hat düşüyordu. Harpten maglup çı~
mış ve bütün teşkilatı dağıtılmış bır 
orduya bu hal mukadderdi. 

Ba~langıçta Onun tarafını tutmuş 
olanlar bıle: 

"liattı müdafa yoktur, sathı müda
faa vardır ve bu satıh bütün vatanın 
yüzüdür.,, 

Ondan sonrasını biliyoruz. Sakarya
ya kadar gelen ve hatta Ankara'ya 
yaklaşan duşman bu formül karşısın
da ve bu geniş vatan sathı üzerinde 
dagılıp gittigini ve daha da gidecegi
ni anladı. Geri çekildi. Türk ordusu 
müdafaadan taarruza geçmişti. Ümit 
edilmiyen, imkan görülmiyen zafer 
yüz göstenniye başlamıştı. 

• • * 
Anadolu'da düşmanlarla yapılan hiç 

bir muharebede bilanço bizim lehimize 
olmamıştır. 

Bizzat yunan ordusunun imhasiy
le neticelenen .. Başkumandanlık,, mu
harebesinde bile insanca en az 20.000, 
silahça bundan da fazla noksanımız 

vardı. Cephane, yiyecek, -elbi~e. hula
sa maddi hiç bir cihetçe üstün değil

dik. En büyük üstünlüğümüz bizde 
tam bir "Başkumandan" bulunması ve 
yunanlıların bundan mahrum olması 

idi. 
Vok1ııkta. .r.cıfel' 1-.o.acınlftcı lıoo.::ı..h. ln.d• 

yirminci ve hatta on dokuzuncu asrın 
başkumandanlarından hiç birini Ata
türkle mukayese edemeyiz. Foş, bü
yük üstünlükle zaferleriı;ıi kazandı; 

Hindenburg zaferini ordusunun kali
te ve silah üstünlüğüne borçlu idi. 
Böylece tii Napolyon'a kadar çıkabili
riz. Bu bir asırdan fazla zaman zar
fında yalnız kendi azmine, ve dehası
na dayanarak büyük zafer kazanan bi
ricik başbuğ" Atamız,, dır. 
Dumlupınar'da düşmanından daha 

az bir kuvetle onu çevirip imha eden 
".Başkumandan" strateji üstatlarının 

klasık şaheserler diye tavsıt ettıgi mu
harebelerin tam bir aynını vucuda ge
tirmi~tı: b\lyük bır cesaretle ordu:ı.u
nun b\lyük kısmını düşman yanında 
topladı, azimle diı~man müdafaa hattı
nu1 yanına ı>aldırarak yardı. durma
dan, korkmd.dan dü~n gerısine du:j
tu, gerıye giden yolları kestı, büyuk 
Kısuıını esır ettı, esir olmıyanları da 
dagıttı. Artık "düşman vatanın harim 
ısmetinde,. boğulmuştu ve Atatiırk'ün 
Karşısında şimdi yalnıı; nereye kaça
cagını şaşırmış bir yıgın kalmıştı. 

Büyük Başkumandanın fili askerlik 
hayatı böylece ölçüsüz bir zafer v_e 
askerlik sanatı bakımından tam ma
nasiyle bir "şaheser,, ile biter. Bundan 
sonra millet için daha başka yollarda, 
daha başka sahalarda harikalar mey
dana getirmek üzere filen orduların 
başından ayrıldı. 

Artık, Onun öndcrligi altında milli 
birlıgini bulmuş, milli ıdealine d~gru 
yonelmış bir mıllet vardı. Geçen ınkı
!ap yıllarımızı birer birer hatırlıyacak 
olursak "yurtta ve cihanda sulh,, u 
ulkıi edinen bu milletin toplu bir ordu 
gibi medeniyet ve umran savaşına gir
digini görürüz. 

Bu tecrübe Onun kıymetıni ıs.pata 
kafi görülmcmiştı ve rutbesi~ın kü
çüklügü Onu ön sıperlere suruklemiş
ti. Tam Liç buçuk ay huzur ve ıstıraha
ta ehemıyet vermeden en On hatlarda 
Mehmetlerının sat ları ara~ı°:da - bo
ğuştu durdu ve Onu ancak ıkıntı bır 
güç durum, Anafartalara i.hraç ordu 
kumandanının hatırına getırdı. . 

Üç buçuk ay kanlı sıperler içindekı 
ıavaşmadan hasta dü.müş olan bu ın
sana bu güç durumdan nasıl kurtula· 
bilineceği suali soruldugu zaman.' 

1 
_ Azimkar bir kumandan elıyl_e · 

cevabını vermekte tereddüt etmemış-

ti. . . d' 
Bu biricik kumandan kendısıy ı. 

Bunu bizzat kendisiyle konuşan ordu 
kumandanı da biliyordu. Fakat bu 
genç insanın emrine birde? ~a~ını~ 
ıayısı kadar alay teslim edılc.bılır '."'. 
idi? Tereddüt ettiği nokta bu ıdı. Bız 
zat kendisinden sordu: 

- Ne oluyoruz? Bu çekiliş ne za
mana kadar devam edecek? 1'.skişehır 
düı;tiı, yarın Ankara da dil§'erse nere
de tutunacagız? Neden vadettigin mu~ 
kavemeti göstermiyorsun? diye çıkış
mıya başladılar. Hatta daha ileri gi
denler de oldu, rnesullyet aranmasını, 
geri çekilmiye sebep olanların ecza~ 
ya çarptırılmasını bile talep edenler 
bulundu. O, sarsılmaz sinirleriyle 
bunları öfkelenmeden dinledi ve tek
mil bu heyecanlı sahnelerden türk 
yurdu için yalnız "fayda" lar çıkardı. 
O zamana kadar kurulmuş olan ordu

bizzat başına geçti. Yeni bir ka-

Bu ordu-millet, gene o yaradılışta 
başkumandan olan Büyük Şefinin ku
mandası altındaydı. Her zaman toplu 
ve her zaman ona bağlı çalışarak bü
tün dünyanın hayreti önünde bu hari
kaları yaratmıştır. .. 

Dün Büyük Ata, Büyük Şef ve Bu
.. k B~kumandanının fani varlığını.,. 

ybud. t a' lemine intikalini bildiren acı e ıye .. .b. 
haberi alan ve alınca bir tek goz ~.1 1 

ağlayıp bir tek kalp gibi çarpan turk 
milleti, her zaman Onun ordusu. O, 
her zaman türkün Başkumandanıdır. 
Şimdiye kadar "gazi,. silah arkadaş

larının başında kumanda eden Onun 
maddi varlığı gibi bundan sonra "şe
hit,, çocuklarının yanında yaşıyacak· 
manevi varlığı da türk denilen ordu
millctin haşında ve önündedir. 

_Bu kadar kuvet sana çok gelmez 
. ) 1111. 

nun akte kadar filen başkumandan 
nun ov . d "b k 

İ 01 bu sefer ısmcn e aş u-
olan nsa · k' 

dan naspcdiyordu. Gerıyc çe ı-
man " ·1· k k 
len ordunun ve bu çckı ışten uş .. u.: 
lanmış olan miUetin önüne şu formulu 

_Hayır, az gelir. 
Anafartalar ve Kocaçimcn harika- koydu: 

Ebedi Başkumandanın aziz h3.tırası 
önünde eğilelim. 

Şevki YAZMAN 

BARISCi SEF 
Hariciyede dürWt ve açık olan 
siya.aetimiz, bilhassa, ıulh fikrine 
müstenittir. Beynelmilel her han
gi bir meselemizi sulh Qasıtalariy
le halletmeyi aramak bizim men
faat Qe zihniyetimize uyan bir 
yoldur. Bu yol haricinde bir teklif 
karşısında kalmamak içindir ki, 
emniyet prensibine ve onun vasıta-

larına çok ehemmiyet veriyoruz. 
Beynelmilel sulh havasının mah
fu:zi.yeti için, Türkiye Cümhuriye
ti, iktidarı dahilinde, her hangi 
bir hizmetten steri kalmıyacaktır, 

929, !Jcinci teşrin "Kamutay'ı 
açış nutuklarından" 

Harici aiyaaetimizde, aulh ve iyi 
müna.rebet gayeai, samimiyetle ta· 
kip olunmaktadır. Beynelmilel 
münasebetlerde dostluklara ve
fakar olan ve hiç bir milletn aley
hinde bulunmıyan açık l1e •alim 
meslek ve ;ı;ihniyetimi;ı; gittikçe 
daha iyi anlaşılmaktadır. 

930, ikinci teşrin HKamutay'ı 
açış nutult.Jıırındın" 

Türkiye'nin emniyetini gaye tu
tan, hiç bir milletin aleyhinde ol
mıyan bir sulh istikameti, bizim 
daima düsturumuz olacaktır. 
Türkiye coğrafi Qaziyeti itibariy
le Balkanlarda sulhun. muhafaza 
ve takviyesinde bilha .. a alaka
dardır. 

9J1, !kinci teşrin "Kamutay'ı 
açıs nutuklarından" 

Bizim kanaatimizce beynelmilel 
siyasi emniyetin inkifalı için ilk 
ve en mühim fart, milletlerin hiç 
olmaz.ta sulhu muhafaza fikrin
de, samimi olarak birlc~n-tP!;dir. 

9J2. ikinci tesrın "K.amutay'ı 
acıs nutuklarından" 

devletler arıuında, Türkiye Cüm
huriyeti, ancak politika.sının dü
rüst ve açık mahiyeti sayesinde 
aamimi mevkiini muhafaza et
mektedir. Pek nazik olan bu siya
aetin icaplarını dikkatle göz ö
nünde bulunclurmahtayı:z. 

9JJ, ikinci teşrin "Kamutay'ı 
ııçıs nutuklarından" 

Hadiseler türk milletine, iki e
hemmiyetli düsturu yeniden ha
tırlatıyor: Yurdumuzu ve hakla
rımı.zı müdalaa edecek kuvette 
olmak .. Sulhu koruyacak enter
naıyonal çalıf11ta birliğine önem 
vermek ... 

Sulhun bozu/mu§ olmaıından ıstı
rap duymamak mümkün değildir. 
Her halde buıtünkü aiiır ihtilafla-
rın ortaaarı· Ruı.Hfl1'&1.-ı, u·--·-· 

in•anlığın batlıca dileği olmalıdır. 
Bizim sulh ülküsüne ne kadar 
bağlı olduğumuzu, bu ülkünün 
güvenlik altına alınmasındaki di
leğimizin ne kadar esaslı bulun
duğunu izaha lüzum görmüyo
rum. Bu hu•usta çalıfan Milletler 
Cemiyetinin tecrübelerden istifa
de ederek prensiplerini tekômül 
ettirmesi ve sulhu koruma kudre· 
tini artırması aamimi ar~umuz .. 
dur. 

935 ikinci teşrin "Kamutay'ı 
' açıs nutuklarından,. 

Cümhuriyet hükümetinin komşu
lariyle ve diğer büyük, küçük dev
letlerle olan münasebetlerinde 
ahenkli bir istikrar Ve inkifaf ırö
ze çarpmaktadır. Sulh yolunda 
nereden bir hitap geldiyae, türki

re onu, tehalükle kartıladı ve 
yardımlarını eairgemedi. 

Balkanlarda ve Orta Avrupadaki ---- 9J7, ikinci teşrin "Kamutay'ı 
acıs nutuklarından" 

Küllürcü ~ef 
Türk harfleri memleketin umumi 
hayatına tamamen tatbik olun
muftur. ilk mütkülat milletin 
melkUre kuveti Qe medeniyete O· 

lan muhabbeti aaye•inde kolay
lıkla yenilmiftir. 

929 lkinci tesrin "Kamutay 
' acı.s nutuklarından" 

Milli kültürün her çığırda açıla
rak yükselmesini türk cümhuriye
tinin temel direği olarak temin e

deceğiz. 

Türk dilinin, kendi benliğine, tU

/ındaki güzellik ve nngin/iğine 
kavufntası için bütün devlet tef
kilôtımı.zın dikkatli, alakalı olma
sını iateriz. 
Milletimiz her güçlük ve ;ı;orluk 
karıısında, durmadan ilerlemek· 
te ve yükaelmektedir. 

932, ikinci tesrin "Kamut•r, 
acıs nutul.Jarındırı 

Onioersite tesinne verdiğimiz e
hemmiyeti beyan etmek i•terim. 
Yarım tedbirlerin kmr olduğuna 
fÜphe yoktur. Bütün iflerimizde 
olduğu gibi maarifte ve kurulan 
üniversitede de radikal tedbirler· 
le yürümek kati kararrımızdır. 

93J ikinci teşrin ''Kamutay 
' acıs nutuklarından .. 

dern eıaılara göre te§kilôtlandır
ınaya durmadan devam ediyoru.z. 
Türk Tarih ve dil çalıımaları, bü
yük inanla beklenen ı§ıklı verim
lerini fimdiden göstermektedir. 
Milli musikİmizi modern teknik 
içinde yükseltme çalıtmalarına bu 
yıl daha çok emek verilecektir. 
Milli kültür için pek lüzumlu ol
duğu gibi, enternasyonal alakalar 
bakımından da yüksek değeri bel
li olan radyo İfine ehemmiyet ver
mek, pek yerinde olur. 

935, ikinci tesrin "Kamutay 
açıs nutuklarından" 

Bir milletıin kültür aeviyesi, üç 
•ahada devlet fikir ve ekonomi 
şahalar1ı11daki faaliyet ve ba§arı
ları neticelerinin hasılası ile ölçü
lür. 
Türk Tarih ve Dil kurumlarının, 
türk milli varlığını aydınlatan, 

çok kıymetli ve önemli birer ilim 
kurumu mahiyetini aldığını gör
mek, hepimizi sevindirici bir ha
disedir. 
liaret ettiğim umde/eri, türk 
gençliğinin dimağında ve türk 
milletİ'1'İn ıuurunda daima canlı 
bir halde tutmak, üniversitemize 
ve yüksek okullarımıza düfen 
baılıca vazifedir. 

917 ikinci teşrin "Kamutay 
' •cıs nutuklarından" 
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İnsanlığı 
yas gün 

Bir güneş battı ve bir dah 
yüzünü göremiyeceğiz. Deni 
engin ve ateş gibi yakıcı ve er 
kıvılcımlı göz dün sabah son d 
rak kapandı. 

Atatürk öldü; bugün in 
yas günüdür. 

Bir fani ebediyet oldu. Büt 
met ve vakariyle, gurur ve ihti 
bir güneş battı ve ufukların ark 
et ve kemik bcşcriyetınin ga 
aktı. 

Ölüm harp meydanlarında, 
nel parçaları halinde, çelik z 
bürünerek onun etrafında yıllar 
laşmı~, fakat yanına yaklat 
On sekiz milyon onun mukadde 
cuduna sevgiden ve inandan ör ·· 
hale çevirmiş, bir zırh germişti. 
beşerin mukavemet edemediği 
şum kuvet, nihayet, en büyük ad 
kucağına çekti. 

Bir fani ebedileşti. Kıyameti 
çin haıa kopmadığına, kciinatın 

hala yok olmadıgına şaşıyoruz. 

Bir tek tesellimiz var: Büyük 
mm büyük eserini ya,,atmak ... E 
nun malıydı; türk gençli gine te 
derek gözlerini kapadı. Vedianın 
siyeti on sekiz milyonun Atatürk 
gisiyle teminat altına alınmıştır. 
huriyct Türkiyesi ölmiyeccktir. 
nın yakıcı ve kavurucu şiddetini 
tan sevgisinde, cürnhuriyet hizm 
oje dindirmiye çalşacağız. 

Yas büyüktür. Dün sabahtan 
türk milleti, mukavemet edilemi 
zalim kuvete karşı en derin ki 
hıncını duyuyor ve magliıbiyctin ı 
rabiyle ... aglıyor. 

Vatanın yapıcısı, kurucusu ve 
ruyucusu oydu. Muhafaı.ası bizim 
zifemizdir. Onun ebedileıen adı b 
rağımız ve gücümi.ızdür. Yılma 
da bize gene o öğretmişti. 

Ne söylesek az, ne kadar dövün 
aciziz. Teessürü ifade için söz bu 
mıyor, ıstırabımızı tahfif için çare 
!emiyoruz. 

Önümüzde uzun, asırların mave 
sından gelen ve ebediyete doğru gid. 
uzun ve aydın bir yol var. Bu yolu d 
sabah ölen Büyük Adam çizmişti. 
sekiz milyon on sekiz yılclanberi On 
arkasında hu. 1'fi1-'iWııY .. ;"'{ r..ıy' " 
u~11U'lö11 atam 

tünde yalnız başlarına bırakmış bul 
nuyor'. Fakat hedefi gösterilmiş, 1 

nerji aşılanmıttır. 

Bir milli birlik, Atatürk'ün ad~ 
t.ışıyan bayrağın arkasında inanla h' 
defe doğru gidiyor. Mukaddes rulı~ 
huzur içinde olsun. 

Ankara da onun eseriydi; ve dil
6 

hükümet merkezine çöken kesif yas ' 
ta eserin müessire olan bağlılığı gö' 
rülüyor, okunuyordu. Bu öyle bir si 
mimiyettir ki kelimenin kalıbına d~ 
küldüğü zaman bütün mana ve eheıtı1 

yeti sönüyor· 
Atatürk bir gün şunu söylemişti: 

•• Bu samimiyet kütlesi karşısın<ll 
ifadei meram edebilmek çok güçtill· 

• -1d· O· Samimiyet kabili ifade dcgı ır ... 
d l l bıiıC· gözlerden, nasıyeler en an ~şı a . 

Size nisıyemi, gözlerimi tevcıh edıY~ 
rum. Bakınız, görünüz, o~dan ~lıy~t 
caksınız ki kalbim çok şıddetlı b 
muhabbetle darcban etmektedir.,. 

Büyük Adam bile, milletine d~1· 
duğu muhabbetin ifadesini gözl~rı~' 
ve n3.sıyesine bırakmıştı. Onun bu~ 
adının yanında yok olan biz fanı 
nasıl konuşabilir, ve duyduk~arı~1 

nasıl ifade edebiliriz. Büyük bır mıll~ 
tin yaşlı gözleri bunu ancak anlatabl 

lir. 
İçimiz yanıyor. 

Kemal Zeki Gencosmaıı 

Acı bir kayıp 

Çankaya gazetesi ve matbaası sahibİ 
B. Namık Edip Anbarcıoğlu ile gazete-

. r ı'v memuru Bn. Nevzat Anbar ~ 
mızaş . 
ctkızının babaları, devlet demıryollaı1 
idaresi mütekait memurlarından ~ 
Mehmet Niyazi Anbarcıoğlu"nun bıt 
müddettenberi tedavi edilmekte oldu ' 
ğu Ankara Nümunc hastanesinde dii<' 
sabah hayata gözlerini yumduğunu te
essürle haber aldık. 

Merhum, muhtelif mal memurluk : 
larında bulunmuş dürüst ve dcğe~li 
bir memur, iyi bir in.san ve müşfr1' 
bir aile reisi idi. Ölümü kendisini ta .. 
nıyanlar arasında hakiki bir teessüf 
uyandırmıştır. 

Arkadaşlarımızın aj'ılannı payl•şır. 
ailelerine ve kendilerine baş sağı dılc

'iı. 
:Merhumun cenazesi bugün öğle nc

mazind2n sonra Hacıbayram camiindt 
kılınacak ve Cebeci'deki ail~ ıneza.r '* 
lıj;ına defnedilecektir • 
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Büyük Afa'ya 
K 1 . .. . kş·aın 0 ]rnatlan, oca nr gunc~ın a . . ...... gıhı 
Dağlann ardında ~onıışu ' 
Millete can veren, vatan ?:ar~lt~n 

ı .. .. gı )1 
Tanrının aöklere c onuşu ' 

"' d b" ra Atam. 
Öl.. ··n icinı e ır ya , 

umu ... k"" )atam ! 
Derdimi kimlere dö up an 

.. nm aldı; 
Vatanın bağları guz re l" ld • 
D .. b h tan yeri bayraktan a ı, 

un sa a .. . , özüm, 
Ne yıldız, ne güneş gorını}cn g 
Odamda resmine takılı kaldı. 

• _ı 1 "isem Atam. 
Sana can vcrıp ne len o ' 
Derdimi kimlere ,)ökiip anlatam • 

O'öktc yıldızlar, 
Güneşsiz parlamazkt'! .. diizüm zindan; 
Ak amım karanlı -, gun 
. ş k h g~lar analar, kızlar; 

Sıyah çat ı a 
l\latcmc bürüniir koskoca vatan. 

_ atmııo kurmuştun Atam, 
Onu sen }ar :s' .. .. , 
Derdimi kimlere dokup anlatanı • 

Ö 
.. b tanı koHhı Atasız, 

hn ıı u va • .. ·· ·· ce · 
H 

. . .. ksiiziiz "unumuz gc ' 
epıını% o • "" ~ 

ı . . ndıkca aö-hyacagız, 
smını a , "' 1 Dilimizde adın ilk ve son 1ccc 

Kör olsun sana yaş dökmiycn Atam. 
Derdimi kimlere ,rnkiip anlatam ! 

Bağışla, yanıldı~ı. h~? ... ~. ölmedi.o;. 
Göklerde değil sın, gon ull.erdcsın,. 

"Soyumun kalbine göçeyım,, d~dın. 
Gönülden gelecek her zaman se ın. 

Her zaman ırkıma hiiyiik Haş Atam. 
Tannlaş gönliimde, tanrılaş Atam. 

N. ARTAJ\I 

İKTİSAT(I ~EF 
•Memleketin fikri ve iktısadi in· 
lriıafta yÜluek terakki sahası ol
mcuına falıımak idealimizdir." 

ması, lüzumuna dikkatinizi uyan· 
dırmak isterim. 

935, ikinci teşrin "Kamutay'ı 
açış nutuklarrndan" 

Bütün Ankara çocuğu, genci ve 
ihtiyar1 ile hüngür hüngür ağhyor 

Eğer bir inaanın bütün ömründe dö-ı tek Şefinin ölümü karşısında vekili 
kebileceği göz yaşları, bir tek saniye- oldukları milletin acısına terceman 
cik hayat yerini tutabilse, Atatürk da· oldular. Koridorlar ve encümen odala
ha asırlarca yaşardı. rı akşama kadar dolu idi. Aralarında 

lnsanlar için acı; yaşa, seviyeye, te· Atatürkle silah arkadaşlığı, inkılap 
Jakkiye göre degifir derler. Hayatta arkadaşlığı yapmıt ve Onun izi Üz<'
bır istisna olan Atatürk olümüyle de rinde yürümüş olanlar bulunan mem· 
bir tabiat kanununu yıktı: Tarih, bü- leketin bu güzide evlatları, derin bir 
tün bir milletin kendi bağrından ya· teessür içinde, Ona ait hatıralarını an
rattığı bir evl~dı için millet ölçüsün- !atıyorlar, ilk defa Onu nasıl gördük
oe yanmasına Onun ölümüyle misal !erini, nasıl hayran kaldıklarını, yap· 
verecektir. Bu, bir şükran mukabele· tığı büyük işleri, eşsiz olan vatanper
sidir; O da kendi bağrından bir vatan verliğini, azmini, vefasını, fazilet ve 
yaratarak tarihin bir başka istisnasını yüksek ruhunun tecellilerine ait ha
yapmıttı diseleri sıralıyorlardı. Kamutay da 
Atatiırk'ün ölümünü anlamak için bu pazartesi günkü celsesinde bir hafta 

ıc.ara haberi cümle halinde duymıya sonra toplanmıya karar vermiş olduğu 
lüzum yoktu: bir insan yüzü, ancak için mebuslarımızdan bazıları şehri· 
babasını kaybettigi zaman bu kadar a· mizden ayrılmışlardı. Meclitı riyaseti-

' cı çekebilir. Herkes biribirinın yü- nin toplantıya diveti üzerine mebus
! zünde bu baba yokluğunun acısını o· larımız Ankara'ya dönmüşlerdir. Ka

kuyordu. Göz yaşları, hayatın bin bir mu tay bugün sat on bir de toplanarak 
teessür sebebiyle kaynaklarından bo· Cümhur reisi seçimi yapacaktır. 
şanır ve insan yüzünde aynı hazın iz-
ıeri bırakıp akarlar • .Fakat Atatiırk a- Eler tarafta matem : 
cısı liiç öyle değil. Kalpler, elem duy
ma hislerinin son haddiyle burkul
maktadırlar.. Öksüz kalan ne bir 
fert, ne bir aile, koskoca bir mıllet ... 
du topraklar üzerinde ne varsa hepsi 
vnun eseridir. 

Şehirde halk teeasür ve acıdan 1ti
yatlarmı kaybetmiş bir haldeydi. Si
nema idaresi, şehrimizdeki üç sinema
yı da kapamıştır. Kahvelerde müzik 
yoktur. Halk, Şef'in fotoğrafilerinin 
bulunduğu dükkanların önünde top· 

l~nnuştı .. Atatürk'ün, yeni Türkiye· 
nın kalbı olarak örmü' olduğu başşe
hir; milletin kalbine işlem it ve varlı
ğında yara açmıı büyUk bir matemin 
sessizliği içindedir. 
Acı haber, lstanbul'da ve Ankara'da 

bulunan yabancı basın ve ajans mü
musilleri tarafından bütün dünyaya 
verilmiştir. Radyolar dün öğle ve ge
ce emisyonlarında bu telgraf haberle· 
rini okumuşlardır. Şehrimizde ve vila
yetlerde bütün resmi daireler, elçilik· 
ler, konsolosluklar, parti evleri ve hal
kevleri bayraklarını yarıya indirmiş
lerdir. 

Gözümüz yaşlı ve gönlümüz kırık, 
büyük milletin acılarını paylaşırız. 

Anakra Radyosımd<ı 
Ankara radyosu büyük matemimiz 

üzerine her günkü neşriyatını kesmiş
tir. Dün yalnız tebliğler okunmakla 
iktifa edilmiş, akşam da saat 6.30 dan 
9 a kadar büyiık matemin en büyük te
sellisi olarak Atatürk'ün vecizeleri, 
gençliğe hitabı tekrarlanmış, hayatını 
anlatan ansiklopedinin bir kısmı ile 
Atatürk hakkında bugünkü nüshamız
da verdiğimiz iki yazı okunmuştur. 

Yarın da aynı şekilde neşriyat yapı
lacaktır. 

Saat on ... Atatürk elli beş dakika
Janberi tarihin malıdır. Mıllet ölçü
sündeki sevgiler müşterek bir his ha
ıınde gönulleri birbirine baglıyor. llk 
ıcara haberler, Kamutay'a, devlet dai· 
relerine, Parti 'ye gelmiştir. Fakat mil
let, Ata'sınm ölümünü, teneffüs etti
gi havanın ağırlığından anlamış gibi-
air. Herkes bıribırine neden aglacıığı
nı sormuyor. Kim kime başsagı dıle
sin? Yedıden yetmite kaaar, gören, 
duyan, anlayan, benliğinde mınnet, 

veıa, şukran hi11i yaşı yan, insan adını 

İstanbul' da ki 
büyük yas 

alabilecek olan biıtün dünya ıstırap i
çındedir. Hiç kimse göz yaşı dökeni 
teselli etmeyi düşünmüyor bile .. Çün
ıı:ü o da karşısındaki kadar teselliye 
muhtaçtır. 

ağlamak için konferan& sa•onunda 
toplanmışlardır, Salonda toplanan 
6000 güzide genç Atatiirk'ün büyük 
resmi önünde önce büyük Atalarının 
hatırasını andılar. Bir dııkika sustu
lar. On!\ ebediyen bağ:ı kalacaklarını 
vadettiler. Sonra Rektör Cemil Bil
sel ağlıyarak kürsüye çrktı. 

Büyük acı 
Avare bir çocuktum; etrafımda 

her fey penbc idi. Bir gün babamı 
rengi uçmuı, yorgun g etirdiler. Altı 
gün baıı ucundan ayrılmadım. Al
tıncı gün - kıım yaza döndüğü ılık 
ve aydınlık bir gündü - donar gibi, 
laaranlıklara gömülür gibi, cihanı 
simsiyah, güneıi söner, yıldızlan dü
ıer gibi gördüm. Babamın ölüm acıu 
- Allahım, ne tükenmez acı r:li o -
birden yüreğime çöktü. 

Sonra aylar ve yıllar g eçti. 
Babamın adını da, sevgisini ~ 

çocuğuma verdim. Nefesi neıemdi. 
Dudağı bükülse ruhumu bir çelik 
pençe kavrardı. Sesini hiç bir nağ
meye değiıtiremez, bakıtlarmı hep 
öyle saf, gölgesiz isterdim. Bir aabah 
onu yatağında dalgın ve ateıli bul
dum. Akıam, çırpmıyo.-du. Onun nıi
ni mini vücudunu kemiren amansız 
hastalık. tam on beı gün, beynimi 
damla damla akıttı; ıaıkmlara dön
düm. Her inleyiıi içime gök gürültü
sü hıımıyla aksetti. Evlat acıııau -
o acıyı kimseler tatmasm! - gözle
rimde, damarlarımda, kalbimde 
duyduğuın zaman mevcudiyetim y... 
kılıyor sandım. Ve onun kederini &J'• 
rılmak imkanıız bir yük gibi hep ta
tıdnn. • 

insan babasını ve çocuğunu nİç.İn 
sever? O nadide duygunun aebebini 
kalbinize aonıııuz. 

Babamın ve oğlumun sevgisini he
pimizin babamıza venniıtim. Her 
karıılaıııta ona çocuğun babaama. 
babanın çocuğuna atfettiği nazar-. 
larla baktım. Sesini o hiılerle dinlo
dim. Teneffüs ettiğim havada, iç.ti~ 
ğim suda, bütün mevcudiyetimde o
nun hakkını teılim ede ede sevdim. 
babam, yavrum, vatannn gibi duya 
duya, bile bile sevdim. Onun aayeaift.. 
de avare çocukluk günlerjmin neıte
aıni, ilk çocuğumu zevkle bağruna. 
baatığnn günlerin sonsuz saadetini 
tekrar tanıdım. 

Ve onun da tıpkı babam, ve bp'kı 
oğlum gibi, affetmiyen bir hastalık· 
la hasta olduğunu öğrendiğim gün 
eski acılarım tazelCJ'l'.:li, eski yarala • 
nm detildi. Onun acısmı da mı tada
caktım, onun acıaını da mı tadacak
tık? 

Ah, Atatürk! Sen bize sevgilerin 
en kıymetliıini öğrettin . Vatan ııevgi
ıi nedir, millet sevgisi nedir, onu ao
ninle bildik. 929, lkinci teşrin "Ksmutay'ı 

ıçış nutuklarrndsn" 

"1•r.,.tinki"'fihan1cıra muvallakiyet-

Vergi indirmelerini 
karıılıyabilmesi, ülke 

ha;ııinenin 

ekonomi 

Hastalığının seyr i hakkında tebliğ· 
l! r bulunan Ulus niıshaları, sabah er· 
kenden kapı§ılmıştır. 'Gözler yarı en
dişe, yarı umıtlc ilk sayfadaki büyük 

İstanbul, 10 (T~lefonla) - İstan
bullular sabahın ilk saatlerinden beri 
Büyük Ata için göz yafı döküyorlar. 
Kadın erkek, çocuk yaşlı, yerli yaban
cı herkC6 ağlıyor. Teselli edilmez ha
beri ilk olarak saat 9 u 10 ge&e Dolma
bahçe sarayının önünden geçenler ve 
sarayın ü zerinde dalgalanan Riyaseti
cümhur forsunun yarıya indirildiğini 
görenler öğrendiler. Sonra bu bir göz
yaşı seli, b ir heyecan dalgası halinde 
h ü tün srhrl' y;ıyıl rh 

- Arkada~laı:, dedi, k endisine bağ
lı olduğumuz Atatürk bugün dokuzu 
be§ geçe hayata gözlerini kapadı. Bir 
seneden berl ıstırap çe1dyordu. Ve 
sanki milletini her gün biru daha 
kendi acısına alzıtzrıyordu. Bugün 
büyük Türk Ulkesinin bu derin acıyı 
du~ıy~n. ve bu derin ve yerinde te· 
essure ııtırak etmiyen kimse yoktur. 
~u konferans salonunda yüzlerce, 
bınlerce t~plantı oldu; fakat bugünkü 
kadar hazın olmadı. Ben de sizinle 
beraber ağlıyorum, Eğer onu kurtar
mak için bir gün daha fazla yaşat
mak için, kabil olsaydı hepimizin ö
~ürlerinden yarısını ona verebilir
d.~k .• ~u ıa.~ırabı en fazla duyzn Ata
turk un Cumhuriyeti kendisine ema
net ettiği türk gençliği olmuıtur.,, 

O sevgileri hatıranla idame e
deceğiz; o sevgilerle biribirimize da· 
ha çok sokulacak, daha ziyade yak
latacaiız. Biliyoruz ki senin dünya
lara aıfmıyan büyük ruhun ancak 
bizi yolunda yürür, sevginle aevifir 
görmekle müsterih olacaktır. Sen da.o 
ima gözlerimizde, dudaklarımızda, 

kalplerimizde ve dimağlarımızda ya• 
fıyacakım. Gözlerinle görecek, söz
lerinle söyliyecek, hiılerinle duya
cak, fikirlerinle düıüneceğiz. Ve her 
ıeyden fazla aevrniı olduğun va• 
tanını ve milletini duyguların ve dü
ıünceJerinle yoğurarak istemiı oldu
iun vatan ve millet hahnde ebedi
yen yatatmak için el ele verip çalıta· 
cağız. Atatürk! Sen, hepimizin vic
danımızda yaııyacaksm.-N. Baydar 

e mu abele eden m Llı paranın 
ltudreti.ni 11e milletin beynelmilel 
buhrana karıı yükHlt varlıimın 
eaıularını maaun bulundurmak 
baılıca gaycmi;ııJir. Bu uiurJa 
milletimi~ haa olan a;ııim ve le
dalrtirlığı, icabeJerae en yük.ek 
clerecelerde tecelli ettirmek kati 
kararımı;ııdır." 

9JO ikinci teşrin "Kımutay'ı 
' açış nutuklarındın" 

Bi2 , iktuacli genifliiin temelini tle 
ancak her milletin relahla yafa· 
mıya ve ilerlemiye hakkı olduğ~
nu teslim eden bir ;ııihniyetle, bu· 
tün milletlerin birlikte çalışmala· 
rı yolunun bulunmasında görüyo· 
rua. 

932, ikinci teşrin "Kımu!.ay'ı 
ıçış nutuklarrndan 

Milli ihtiyaç ve menlaatlerimi~i~ 
-b L lJı~ı sanayi fUbelerının 

mu rem"' " . . · 
b . .. tahakkuk ettırılmeaı· 
ıran once 

ne haaaaaiyetle çalıııyoru;ıı. 

932 ikinci teşrin "Ktımu.~ay'r 
• ıçrs nutuklarından 

.. b m aanayiinin 
Memleketin mu re Lt · 

d .k her noR aı 
lrurulmaaı bitme ı çe, . d • 
n~rdan yürek iatiraBhatı .:::;,re 

• L • vnktur. U 
nıı.aa ım1ran ,T- • hi;ııatını ta· 
1ftemleketin ıınaı teç •t ••• 

b ··t .. gayr... ., .. 
rnamlamak irin u un · d 

:'I' .,. yerın e 
clikkatini;ııi celbetmegı 
buluyorum. · . "Kamutayı 

9JJ ikinci teşrın d n" 
• ıçrş nutuklırrn a -

normal gi· 
Endüstri programımız b yur-
d . • . B la bel'a er 
ııındedır. ı.ınun k 

J •• ·1 sine daha ço 
cıun enJustrı ef"1e L b · ça;;,da, 
h • • )'QIRın ıT " ı;ıı verılmesı ve, baflan· 

J:,11,/rpl;":" .,.·;1, .. ,.ı.1:.z.:- - -1-~--1! 

bir H•ikaJır. 
Elıonomilı teıkilat, teltnilı temel
ler Ü;ııerinde yerleıerelı yük•el
dikçe yurdun verimi çok dalaa zi
yade olacaktır. Ancak bütün öze. 
rtimi;ııi vererek vatan111 teılrilôt
lanma•ı hızını artırmalı werelrtir. 

9JS, ikinci tt!şr/n "Kamutay'ı 
ıcış autuklırındın" 

Ekonomik bünyemi:ııdelri i~lıiıal, 
deniıı nakliye vaaıtaları ihtiyaçla· 
rını her gün artırmaktadır. 

Dıı ticaret politikamıııın hauıui
yeti ıuJur: iç ve dıı vaziyet icap
larını Jaima karıılamalı suretiyle 
seyirlerine intibalı etmelr. 

/ç ticarete gelince: Bunda •n Ön· 
Je gördüiümü" e•aa, teıkilatlan
dınna ve muayyen tipler Ü;ııerin· 
tle iıleme ve rasyonel çalıpnak-

tır. 

Enaüstrileımek, en büyük . milli 
davalarımı" arasında yer almak· 
tadır. 

Türkiye'de devlet madenciliği, 
milli kalkınma hareketiyle ya· 
kından alakalı mühim mev;ııular· 
dan biridir. 

Liman iılerinJe modern . ve pl~n!ı 
çalııma ve tarilelerdekı. te~ıı.ıla-
t uyandırdıiı memnunıyetın ve
ın d"LL • 

rimli neticeleri, ticarette ı1rı.".tı 
celbetmiıtir. Bu yolda devam edıl
meainde isabet olacaktır. 

inhisarlar mev:zuunda itina edil-
. ·,,.abeJen eaa•, bu kurumla· 

mesı ı.. . • LJı .. 1 rın mali monopol, tıcarı teıe1r u 
ve milli valöri:.ıasyon kurl~mı·ı1"· lıa· 

kt l ·nı"n dikkatle te ı ı ır. ra er err 
937, !kinci uşrin "Kamu!!y'ı 

açış nutuklarından 

untoıu narue ta uı:;-or; \Jw"w1 
ahval vebamcte doğru seyir ediyor.,. 
İnsan kalbi ümidi hiç kaybetmek iste
mez: 
"- Geçen krizi nasıl atlattıysa bu 

sefer de kurtulacak .. ,, 
Ve biraz bir 'eyler ö&renmek füti

mali olan her tanıdığına rast geldıkçe 
heyecanla soruyor: 

"-Ata'dan iyi bir haber varı mı? 
Yalnız bir "haber var mı,, demek 

kimsenin aklından geçmemektedir: 
millet, Atatürk için iyi bir haber al· 
mak istemektedir. 

Bütün x.tırabına rağmen vefa ve iti 
dalini kaybetmiyen halkın gözü, dev
let dairelerinde, bankalarda, milli mü· 
esseselerde yarıya kadar çekilmiş olan 
bayraklara takılıp kalmaktdır. Artık 
kara haber, kulaktan kulağa değil, 

gözden göze her tarafa yayılıyor .. 
Meşum hastalığın ömrü yiyici oian 

maIUm vasıflarına rağmen bir millete 
varlık vermiı olan Büyük Yaratıcı'nm 
kendine his olan bir fevkalideli1de 
zinde ve hayat dolu milletinin ba,ın
da Onu daha mesut ve müreffeh de· 
virlere ula,tıracağı ümidini kesmiş 
olan bir tek türk vatandaıı yok ki .. 
Herkes, beklenmiyen, inanılmıyan bir 
ölümün acısını çekiyor ..• 
Şu manzara görenlerin kalplerini 

yırtmıttır: belki henüz daha hiç ölüm 
gözyaşı dökmemi' olan küçiik çafda
ki ilk mektep yavruları; mektepte, 
sokakta, evde körpe vücutlarını sarsa· 
rak ve göz yatı yerine kan akıtır gibi 
acı duyarak ağlıyorlardı. 

Reami tebliği n~9reden gazeteler da
ha makineye verilmeden .Iatanbul'da 
bütün sinemalar, tiyatrolar ve her tür
lü eğlence yerleri kapandı. Tenviratlı 
reklamlar ıondüriıldU. Birçok dUkan
lar kepenklerini indirdiler. Bir çokla
rı da kapadılar. Sokaklar insanlıgm 

gururu olan en büyük türkUn ölümüne 
ağlıyanlarla doldu. 

İlk, orta mekteplerde, liselerde, Ü· 

niversitede talebenin tedris heyetleri
nin gösterdikleri teessür ve hassasiyet 
dünyada hiç bir devirde ve hiç bir 
yerde görülmemi' derecededir. llk ve 
orta mekteplerde ve liıeJerde çocuk
ların yarıdan fazlası tecuürlerinden 
bayılmışlar ve mekteplerin çoğu tale
be ve hocalarının göz yaşları arasında 
derslerini öğleyin tatU etmek mecbu
riyetinde kalmışlardır. 

Teessür bilhassa ünivenıitedf de

rin olmuıtur. Universiteliler Ata
türk'ün ölüm haberini saat ı ı de al

mışlar ve rektörleri, dekanları, pro
fesörleriyle beraber büyuk Atalarına 

Rektörün bu beyanatından ıonra 
gençlere Vali Muhittin Ustündaw'ın 
gönderdiği telgraf okundu. Ustün~ağ 
bu telgrafında üniversitelilerin ve 
memleketin büyük matem· . • . . ını tazıye 

edıyor ve Atatürk'Un en fazla sevdi-

ği gençliğe onun cenaze merasimin -

de en mutena yeri vereceğini vadedi
yordu, Gençler konferans salonun
dan gözleri yaşlı ayrıldılar. ----Tlrklye Ciimhurlyetl 

Hlklmellnlli 
resmi tebllll 
( Bqz J. inci sayfada) 

İstanbul 
gazetelerinde 

Akşam gazeteleri ve ikinci tabı ya
p~n "Cümhuriyet,, resmi tebliği kalın 
sıyah çerçeve içine alınmrı birinci 
say~larında neşrettiler. Bu sayfalar 
o~ları yazan, hazırlıyan, basanların 
bırer hıçkırığı idi, Ak .. am "K 1. 

ret ve kuvetiyle Türk milleti 
sarsıTnıaz bir varlık olarak toı•
tanacak ve yiiksclmcsintfc de -
vam edecektir. 

.. k . . ;s ema ızm 
tur mılletınin kalbinde ebediyen ya-
şıyacaktır.,, başlıklı yazısında .. . 
· l · umıt-

sız erın rehberi, mucizelerin b ha 
Atatürk'ün ölümünü "biltü b a. sı 
d .. kl . . n cıerıyet 
~ tur er gıbı karalar bağlasın. En bil 

)'eni bir ikinci programa 

Sağlık veren . ~ef 
.., f. va:ııiyette ve üç 

Dün bu yavrular, bir ibadet vazife· 
sini yerine getirir gibi, Atatürk hey· 
kellerinin önünden geçtiler. Senelerin 
uıtırab<l henüz ahıtıramamı' olduğu 
bu altın yaş devrindeki türk çocukla· 
rının tertemiz göz yaşı, Atamızın azia 
ruhunu kim bilir ne kadar mütehassis 
etmıştir. 

Yük1ıek mekteplerde ve liselerde ıs· 
tırap lı tıdutauzdu. Bayılan talebeler 
arasında mektepte tedavi edilemiyc
rek hastaneye kaldmlmıı olanlar var· 
dır. Sokaklardan geçenler, bilhassa 
kız mekteplerinde sınıflardaki aflama 
ların seslerini duydular. 

Bugün aynhğma ağladığı -
mız Büyük Şefimiz Atatürk, 
her vakit türk milletine güven
~i, eserlerini bu güvenle yaptı, 
ıdamesi c babını da istikmal e
derek güvenle büyük milleti -
mize bıraktı. Ebedi Türk mil -
'eti onun eserlerini ebediyetle 
yaşatacaktır. 

yük evladının vücudundan mahrum 
kalmakla i~sanlığın kıymeti bir dahi 
baı azametınde sukut etm"ııı. b 1 

d
. :s u unu-

yor,, ıye anlattıktan sonra 
A .. k'" yazısını 

ı · miim· 
Her nevi aıhhi mücad~ :,-: geniş 
kün olan derecede aerı b ılıca 
bir •urette takip etmek, 

0 

h l ~yıktır. eclellerden olmıya a . 
. "Kamutayı 

9Z9 ikinci t~şrın d " 
, acıs nutulc/arrn an 

• L ·1 • .votlı• 
ICendine inkıicibın ve ın1rı a,,-

i - "feler ver· 
ın çeıitli ve hayatı va;ııı "l "ı 

diği türk vatandaıının sag ıg 
ü:ııerinde 

tıe sağlamlığı her z.aman . 
d . ·11· bır me· 

•kkatle durulacak mı 1 

aelerniu/ir. 
. "Kamutıy'r 

937 !kinci tesrın d " 
' acıs nutııklarrn an 

En gü;ııel cogra ı ol T .. k" 
taralı Jeni;ııle çevrili an ur. ı-

J .. t , ..:caret ve sporu ıle 
~. enııu• rı, .-. 
.T-• • • 'ilet -tiıtirmek . 'l•ri denız.cı mı .T-
en ı ~ bir tt 
kabiliyetindedir. Bu ita ~ye. ~w~ 
. . de i bilmeliyi;ıı. Dem;ııcılıgı 
ıstıfa Y .. 1._ - ·· l ._ .. bü ük milli u ,,usu o araK 
türltı.ın fyve onu Cd :z.amanda ba
Jiiıünme ı 
ıarmalıyı;ıı. 

•t por faaliyetlerini, türk 
Her ç.e!.ı ; milli terbiycainin ana 
gençlıgın dan aaymalı la;ııundır. 
ı.ınıurların . " • 

7 ikinci teşrrn Kamutayı 
9J ' acıs nutuklarrndan" 

Kamutay' da : 
Dün Kamutay büyiik matemin mih· 

rakı gibiydi: Kamutay'ın çalıtına dev
resine girmit olması dolayııiyle bil· 
yük ekseriyeti ıehrimizde bulunmak· 
ta olan mebuslar acı haber üzerin~ 
MecliAı binasında toplanmıtlardı. V~
killerimizden bazıları da Meclis'c gel· 
mitlerdi. 
Hayatın bir çok mihnetlerini, acı

larını, sert ve çetin tar aflarını görmüş 
olan mebuslarımız, milletin epiz ve 

Tiirk gençliği onun kıymet -
li vediası olan Tiirkiye Cüm
huriyetini daima koruyacak ve 
onun izinde yürüyecektir. 

Kemal Atatürk, Türk'iin ta
rihinde \'C gönliinde daima 
yaşıyacaktır. 10-11-1938 

tatur un nutuklarından ld ğ •. 1 ·1 b" . . a ı ı şu cum e ı e ıtırıyor 

"Benim bu naçiz vücudum elbette 
toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cüm
huriyeti ilelebet yaııyacaktır.,, 

Son Posta'da Ercilment Talu kai
natt~ daha büyUk ve daha geni' olan 
kalbınde yurt ve millet seveisinden 
baıkıa hiç bir duyguya yer vermemiş 
dehisının ruhiyle hurafeleri erite eri
te yirmi bet yıl memleketi feyizlen
dirmit olan Atatilrk'ün yarattığı hür, 
müstakil yükselme ve içeride ve dışa
rıda sayılan ve hürmet edilen Türkiye 
binasının tamam olduğunu bilhassa i
şaret etmiı ve yazısını §Öyle bitirmiş
tir: 

Baıveklllmlı geldl 
(Başı J. mcı sayfada) 

olan Baıvekilimiz B. Celal Bayar 
dün gece aaat 23 :Ü beı geçe ıehrimi
ze dönmüıtür. 

Baıvekilimiz istaayonda Reiai
cümhur vekili ve Büyiık Millet Mec
füi Reisi B. Abdülhalik Renda ve bü
tün vekillerle, saylavlar Vekaletler 
ileri gelenleri, parti ve hükümet er
kanı tarafından karıılanmııtır. 

Bu karıılama ve karıılaıma çok 
hazin olmuı ve Baıvekil orada bultt
nanlara teıekkür ettikten aonra ga -
rın merasim nlonuna geç.mittir. Bü
tün kor diplomatik de meraaım elbi
ıelerini labis olduklarJ halde Baıve
kili beklemekte idiler. Ecnebi devlet 
mümeasilleri Baıvekilimize ba15ağı
sı temennisinde bulunmuılardır . 

Büyük Millet Meclisi Reisi, Baıve· 
kil ve vekiller istaayondan ayrılarak 
doğru mecJis bina&Jna gitmiıler ve 
saat 11,30 da Vekiller Heyeti top
lantısı yapılmııtr. Toplant aaat bire 
kadar devam etmitlir. 

"Yurdun hudutları müemmen, or
dusu kavi, millet aynı idealin, aynı 
prensiplerin etrafında her ıı:amankin
den ziyade muttefiktir. O da bunu 
böyle istiyordu. Milletinin onun çizdi
ği yoldan hiç bir vakit ayrılmıyacagı
na emniyet getirmişti. Atatürk öldü; 
o.nun ha~ıra~ına ilelebet sadık kalmayı 
şıar edınmış ve buna and içmiş olan 
türk milleti sağ olsun ı,, 

Haber "Çekmez kürenin sırtı bu ta
b.~tu . ces~~i,, başlıklı yazısında 
turk mılletının büyük matemini müte
vazı fakat derin olan şu cümle ile ifa
de ve teselli etmiştir 

"Atatürk aramızdan bir madde ola
rak ayrılmıştır. Bir ruh olarak o dai
ma bizimle beraber, aramızda içimizde 
\'e benliğimizdedir .. ,, ' 
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ara 

O acı ııe müthiş haber yedisind(•n )'Ctmişine lmlfor biitiin 
milleti ağlattı. }'ulmrula~ on yedi milyonun göz )'aşından 

bir lwç damlayı rriiriiyorsmm';/1 

Yukarda: 

Büyük Millet Mecliıinde 
yaılı bayrak 

• 
R.şağıda: 

Sergievinde yas içinde 
üç bayrak 

ULUS 

ı 1 - 1 ı - 193 

yas İçinde 
.. 

Efgan Hiiyük Elçiliğinde: 

Genç yaşına rağmen onun .ıcevgisini ve acısını bütün 
şımriyle )'O§ıyan mektepli kara h<lberi okuyor 

ULUSun matem sayısı halkın elinde 

f' ı i\144"' 

t 
Büyük acı bilindikten " , 
sonra dün bütün resmi 
daireler, teşekküller, 
elçilikler matem cilame
ti olarak bayraklarını 
yarım çekmiılerdi. A
şağıdaki resimlerde el
çiliklerin acısını ifade 

eden bayraklarını 
görüyorsunuz 

Fransız Biiyiik ElçiHğiıule 

1."ugo Jayya Bü)'iik Elçiliğinde: 

lngiliz Biiyiik El~ilibrinde ı 

Alman Biiyiik El!:iliğinde ı 

Sovyet Hiiyiik Elçiliğinde ı 

İran Biiyiik ElçiJiğindc 
İtalya Bii) iik Elçiliğinde : 

Romanya EI!;iliğinde : 
Yunan EJ1'iJiğirıde : 
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Bllfkıımanelan Sakarya harbinele muharebeyi ielare eelerken 

Büyük Şel Trakya manevralarında 
•nuftnan Arıburnu'na çıkmıştır, 
fırk~nızdan bir tabur gönderiniz 1" 

Fakat Muıtafa Kemal, düşmanın 
Kabaktepe civarında ehemıyetli ku
v_e_t~e~le karaya çıkmağa teşebbüs et
t1ı1n1 tahmin ediyor, ve ona böyle 
bir taburla kartı konulamıyacağını 
biliyordu. ll"iıyatifini ele almak, 
icap edeni yapmak lazımdı. Mustafa 
Kemal de birınci piyade alayı ile ce· 
bel bataryasını hazırlattıktan sonra 
elli altıncr alay kumandanını, baş
he kımini Ve hır Cm(r Zabitinı yanı. 
na alıp Bigalı dcreıi boyunca alayı 
~ocaçımen tepcıi iıtikapıetine yü . 
rütüyor. Bu tepe, yarını •danın en 
yükıek tepesidir, ve Muıtafa Ke . 
mal - yol bulmak için &önderdiğı 
tabur kumandanı ile batarya ku . 
mandanının geri gelmemeleri üze
rine - alayın önüne geçip bu tepe. 
ye doğru yürümektedir. Sarp ya · 
maçlardan inip çrkarak yorulan as 

kerin bir müddet mola vermesini 
emreden Mustafa Kemal, yanına bir 
kaç arkadaşını alarak, vaziyeti biz
zat tetkik etmek üzere Conkbayırı'
na gidiyor. 

O esnada, sahili tarassuda me • 
mur müfreze erlerinin kendisine 
doğru koşup kaçmakta olduklarını 
gören Mustafa Kemal bunları önli
yerek soruyor: 

- Niçin kaçıyorsunuz? 
- Düşman ... 
- Nerede? 
- İşte! 

Hakikaten, düşmanın bir avcı hat
tı, bayırın cenubundaki 261 rakım-
lı tepeye yaklaşmı' ve serbestçe i • 
lerlemekte ve ona kendi istirahatta-
ki askerlerinden daha yakın bulun
maktadır. Ne yapsın? Jl.'ı!ustafa Ke
mal, ani, kararını veriyor: 

- Süngü tak, yere yat 1 
Asker süngü takrp yere yatıyor. 

.. 

Atatürk gen,lik araaınela 

ur us 
Düşman da yere yatıyor. 

Denilebilir ki Çanakkale zaferi o 
anda kazanJlmıştır. 

6 - 7 ağustos 1915 günlerindeyiz. 
Yüz bin kişilik Kiçner ordusu, os
manlı ordusunu Anafartalar'dan çe
virmek üzere karaya çıkmıştır. Cep· 
hede kazandığı yeni rutbenin sahi
bi ve Anafartalar grubu kumandanı 
Miralay Mustafa Kemal 8 - 9 ağus
tos günleri Suvla limanı istikame -
tinde, Conkbayırı'nda ve Kocatepe'· 
de yaptığı taarruzlarla mütearrız 
orduyu mağlup ederek Çanakkale'
yi ve İstanbul'u bir daha kurtarıyor. 

Conkbayırı muharebesinde bir 
mermi parçası Mustafa Kemal'in 
tam kalbi hizasında, çarparak saati
ni parçalamış ve ibu saat büyük ada
mı kurtarmıştır. 

Artık düşmanın Çanakkale'den 
bir bekliyeceği olamazdı; çekildi. 
İstanbul, düşman kumandanları, Ça
nakkale hareketlerini hazırlamış o
lan İngiltere bahriye nazırı Vins • 
tön Çörçil büyük türk kumandanı -
nın hayranı idiler. 

11 - 11 - ı93 

Diğer cephelerde 

M ustafa Kemal'in yeri, artık, 
muhtelif fephc1erin en teh

likelileri idi: Onu Kafka:. cephesi
ne gönderdiler. Diyarbekir'de ge · 
neral oldu. Ve bu cephede bir rus or
dusunu mağlup ederek Bitlis v~ 

Atatürk Trakya manevralarında piyadenin atı§ını kontrol eeliyor 

Muş'u geri aldı. Mu·stafa Kemal Pa
şa, Anafartalar zaferinden gü_nü gü
nüne bir sene sonra (7 - S agustos 
1916 da) bu zaferi de kazanmıştı. 
İkinci ordu kumandanlığı vekaleti
ne tayin olunan genç general, 1917 
de, Hicaz kuvei seferiyesi kuman
danlığına naklolunau. 

Şaın'a gelen Mustafa Kemal Pa
şa, orada vaziyeti tetkik ettikte? 
sonra dördüncü ordu kumandanı ı
le baş kumandan vekiline .H.icaz'ın 
tahlıyesiyle Suriye cephesının tak· 
viyesini tavsiye etti. Bu suretle ye
ni vazifesinin hükmü kalmamış ol 
duğundan ikinci ordu kumandanlı · 
ğına asaleten tayin edilerek tekrar 
Kafkas cephesine döndü. 

O günlerde Irak'ın istirdadı mak
sadiyle yıldırım orduları grupu teş
kil olunarak meşhur alman general
lerinden Falkenhayn'a verilmiş, 
Mustafa Kemal paşa, bu grupa da -
hil yedinci ordu kum.andanhgına ta
yin edilmişti. Almanla.r~n: yı!~ır.ım 
ordusu vesilesiyle dahılı ışlerımıze 
karışmalarını doğru bulmıyan ve I
rak seferini de yeni bir kanal sefe· 
ri mahiyetinde gören Mustafa Ke • 
mal sadırazama, harbiye nazırına ve 
diğer makamlara bir ı;ok Hiyihalar 
verdiği halde kimseye söz dinlete
mediğini görünce protesto maka
mında istifa etli, ve yine ikinci ordu 
kumandanlığına getirildi ise de bu
nu da kabul etmiyerck fstanbul'a 
geldi. 

Atatürk Trakya manevralarınela harekatı takip ediyor 

ne halde gördüğünü Nutk'un birin- meleye ke•bi liyakat eele- 4 - Vaz.iyete ı;a~e.b~lmak •. ~il!e-

O günlerde veliahd Almanya'ya 
gidiyordu. Mustafa Kemal Paşa da 
onunla beraber Berlin'e ve oradan 
muhtelif alman cephelerine gide-
rek vaziyeti yakından tetkika imkan 
buldu. Mustafa Kemal'e göre Cihan 
harbında merkezi Avrupa devletle - ' 
rinin muzaffer olmalarına imkan 
yoktu. 

Mustafa Kemal memlekete dön -
dükten sonra, Irak seferinden vaz 

· geçilerek Suriye'ye nakledilmiş o
lan yıldırım arduları grupu kuman
danlığından Falkenhayn çekilmiş, 
yerine fon Sanders gelmişti. Beşin
ci Sultan Mehmet ölmüş, Vahdettin 
padişah olmuştu. Vahdcttin'in isra
rı üzerine yedinci ordu kumandan
lığını kabul eden Mustafa Kemal 
Paşa cepheye ancak varmıştı ki os
manlı ordusu kendine kat kat faik 
kuvetlerin taarruzuna uğradı. Bu 
felaketten yalnız Mustafa Kemal 
kumandasındaki yedinci ordu, ku
mandanının harikulade mahareti ve 
şecaati sayesinde kurtularak H~ • 
lep'e geldi ve Halep cenubunda ı~
giliz suvari fırkasını ve onu takvı
ye eden kuvetleri mağlup etmeğe de 
muvaffak oldu. 

31 birinci teşrin 1918 de, Musta
fa Kemal Paşa, yıldırım orduları 
grup kumandanı olarak Adana'da
dır. Fakat, bir gün evci, Mondros 
mütarekesi imzalanmıştır. Mustafa 
Kemal'in cephede görülecek bir işi 
kalmamıştır. Paşa, Istanbul'a geldi. 

Mütarekede 
Ne yapacağız? 

~ruyor : 
- ~Jımız kolumuz bağlı, duracak 

mıyız? 

Hakiki vatanperverlerin ümitleri 
yalnız ondadır. Ve onun umidı de 
yalnız Anadolu'dadır. Kendi6ı A
nadolu'ya geçmek istiyor Tertiple· 
rini alıyor. Babıali de onu İstanbul'
dan uzaklaıtırmak iıtiyor, 
Muıtafa 'Kemal Pap, yunanlıla

rın İzmir'i itgal cttiklerı 15 mıayıs 
1919 günü, İıtanbul'dan Samıun'a 
hareket ediyor. İtte iki hareket: 
Türkiye'yi boğmağa savatanlarla o
nu kurtarmıya azmetmi' olanın aynı 
günde işe başlamaları ... 

19 mayıs 1919 da Samsun'a çıkan 
Mustafa Kemal Pap'nın memleketi 

' tin hak istıyen sesını cıhana ışıttır-
ci sayfaımda okuyabilinıiniz. mez .• ' ka 

"Binaenaleyh, ya İ•tiklal, ya mek için her türlü tesir ve mura -
beden izade bir milli heyetin vücu-ölüm/" du elzemdir. 

Ya istiklal, ya ölüm 

B u vaziyette, memleketi kur -
tarmak için üç y.ol tasavvur 

ediliyordu: 
- İngiliz himayesini istemek. 
- Amerika mandasını istemek, 
- Mahalli halas çarelerine baş 

vurarak osmanlı devletinden ayrıl
mamak, yahut osmanlr devletinde.1 
ayrılarak kendilerini kurtarmak. 

Mustafa Kemal Paşa'nın kararı 
büsbütün başkadır: 

"Bu vaziyet lıarıı•ıncla bir 
tek karar varelı. O ela Hakimi
yeti Mili iyeye müstenit, bila 
kayelü ıart müıtakil yeni bir 
Türk elevleti teai• etmek!" 

"Esa•, Türlı milletinin hayıi
yetli ve ferelli bir millet ola
rak YQfama•ıelır. Bu e•a• an
cak iatikliili tamme malikiyet
le temin olunabilir. Ne kaelar 
zengin ve mürelleh olursa ol
•un istiklcilinelen mahru.m bir 
millet, be§eriyeti mütemeeldi
ne muvacehesinele Ufak olmak 
mevkiinelen yüksek bir mua-

"/ıte hala•ı hakiki istiyenle- 5 _ Anadolu'nun her suretle e-
rin parola•ı bu olacaktı." min yeri olan Siv.as'ta.milli hir.~~ 

"Bir on ~ır6w ~uıa1e..- *-* r enin top!anması teltarrur etmıştır. 
bikatında ademi muvallaki- 6 _Bunun için tekmil vilayetle-
yete eluçar olunacağını larze- rin her livasından milletin itimadı-
delim! Ne olacaktı? Eaaret!" na mazhar Uç murahhasın mümkün 

"Peki elendim. Diğer karar- olan süratle yetişme"k üzere hemen 
fara mutavaat halinele netice yola çıkarılması icap eder. 
bunun .aynı el eğil .mi ieli?" 7 - Her ihtimale karşı keyfiye -

tin milli bir sır halinde tutulması 
ve murahhasların lüzum görülen 
mahallerden aeyahatle~inin müte -
nekkiren icrası lazımdır. 

Atatürk istiklôl 

mücadelesine başlıyor 

Bu esasa dayanarak o hedefe 
varmak istiyen Mustafa Ke

mal Paşa, milli teşkilat kurmak ka
rariyle 10 temmuzda Er~~r~m -~e 
Sivas kongrelerinin ak~ı ıçın bu • 
tün Anadolu'ya bir tamım yaptı: 

1 - Vatanın tamamiyeti, mille -
tin istiklali tehlikededir. 

2 _ Merkezi hükümet üstüne al
drğı mesuliyet icabını ifa edeme · 
mektedir. Bu hal milletimizin hiçe 
sayılması neticesine varıyor. 

3 - Milletin istiklalini gene mil
letin az.mi ve kararı kurtaracaktır. 

8 - Şark vilayetleri namına 10 
temmuzda Erzurum'da bir kongre 
toplanacaktır. Bu tarihe kadar di
ğer vilayetler murahhasları da Si -
vas'a vasıl olabilirlerse Erzurum 
kongresinin azası da Sivas umumi 
içtimaına dahil olmak üzere hare -
ket eder. 

Mustafa Kemal Paşa'nın bu dave
tine bütün memleket icabet ediyor, 
bu suretle artık İstanbul Anadolu'
ya tabi oluyor ve millet Musyfa 
Kemal'in etrafında toplanıyordu. 

Bu tamimi Amasya'dan gönderen 
Mustafa Kemal Erzurum'a hareket 
etti, ve her yerde halkın büyük say
gı ve bağlılık eıerlerini görerek 3 
temmuz 1919 da Erzurum'a geldi. 

Mustafa Kemal'in böylece üzeri
ne almakta olduğu vatan vazifesini 
üçüncü ordu müfettişi olarak yap -
ması imkansızdı. Esasen İatanbul 
da telaşa düşmüş "gel" diyor, padi
şah ise ''tebdili hava al, Anadolu'da 
bir yerde otur, bir işe karışma" di
ye söze başladıktan sonra, harbiye 
nezareti de padişah da "Gelmeli
sin!" emrini vermek istiyorlardı. 

Mustafa Kemal ise "Gelmem!" 
cevabında israr ediyordu. Nihayet 
8/ 9 temmuz gecesi sarayla açılan 
bir telgraf başı muhaberesinden son
ra İstanbul onun resmi memuriyeti
n'e hitam verdi ve kendisi de aynı 
gece saat 22.30 da harbiye nezareti
n~ ve 23 de padişaha memuriyetin -
den ve. askerlikten istifa ettiğini 
bildirerek milletin başına geçti. 

Erzurum kongresi reisi 

E rzurum kongresi 23 temmuz
da toplandı ve Mustafa Ke

mal'i reisliğe seçti. On dört gün de
vam eden kongrenin verdiği karar
lar, reisinin fikirlerini şöyle tel· 
his ediyordu: 

1 - Milli hudut dahilinde vatan 
bir küldür. Onun muhtelif kısımla
rı biribirinden ayrılamaz. 

Atatürk hava lnıvetlerimize bak~or 

2 - Her türlU ecnebi işgali ve mü
dahalesine karşı ve osmanlı hilküme
tinin inhilali halinde millet mütte
hiden müdafaa ve mukavemet ede
cektir. 



ır - ır - t9Js 
uı:us 

..... 

ı;raları harita üzerinden takip ediyor 
Büyük kurtarıcı mane 

3 - Vatanın ve istiklalin muhafa-
• h"küınet &a ve teminine merkezı u 

Illuktedir olamadığı takdirde ~a~. • 
&adın temini için muva~kat bır h~~ 
kümet teşekkül edecektır. Bu. h~ 
k.. . ·11· k ngrece ıntı-urnet heyetı mı ı 0 .. k · 
ha ınuna ıt p olunacaktır. Kongre . e 
değilse bu intihabı heyeti temsılıy 
Yapacaktır. . .... ;1 

· • 1 ve··~ -4- Kuvayı milliyeyı amı 
rı . d . h'kun' kılmak esastır. 

ıra eyı a · asi 
5 - Hıristiyan unsurlara sıy 

ı."k' . t' .. ve içtimai ınuvaze
&14 ı.mıye ımızı . .

1 
_ 

nemizi ihlal edici imtıyazlar verı e 

ınez. k b 1 lu 
6 - Manda ve himaye a u o • 

namaz. h 1 • timaı· 
7 - Milli meclisin der a. ıç .. 

. ..,..,eclısın h ·· kümet ıcraatının .... . 
nı ve u . lmasını temın ı-
murakabesıne konu 
çin çalışılacaktır. . 

kongresi bir temsıl hc-
Erzurum . b da Musta-. · Heyetın aşın 

yetı seçtı. l" 1 • 919 
fa Kemal Paşa ~ardı. 4 ey u ı 
da Sivas kongresı açıldı. 

. k gresinin açılmasından e· 
Sıvas on -
l toplandığı sırada akamete ug· 

ve ve • 1 . 
ratılması için yapılan melanet erın 
haddi ve hesabı yoktur. ~W:~ut ~a
lisi Ali Galip, !stan:bul hukuımet.ın
ce Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa ya 
ba~kın yapılarak arkadaşlariyle bir
likte tutulup !stanbul'a gönderilme
ğc memur edildi. Bunu haber alan 
Anadolu büyük bir asabiyet göster
di ve Ali Galip ancak kaçarak _ca_--~~. 
nını kurtarabildi. İstanbul hüküme
ti, hakiki vaziyetten hala habersiz, 
milli iradeye karşı koymağa çaba -
lıyordu. Anadolu İstanbul'!~ resm.i 
~e hatta hususi muhabereyı kestı. 
Ve İstanbul iki boğaz arasında ka
ı>anxp kaldı. Bunun neticesi de o za
tnan iş başında bulunan .Damat Fe
rit kabinesinin çekilmesı oldu. Bu-

. . millet namına hareket nu ıstıye.n, 
1 
Paşa 

etmekte olan Mustafa Kema ·s; 
idi O intihabatın yapılıp ~ec~ -
mebu~anın toplanmasını istıyK·or · ui 

Mus~fa ema 
Seçim yapıldı ve ld Fakat, 
Paşa Erzurum mebusu 0 ~· • ti 
İstanbul'da toplanan meclıs.~ ış. -
rik etmiyerek demiryolları uzer~~: 
de bir tarassut noktası gibi seçtıgı 
Ankara'ya gelip burada kald;· . d'i 

Meclisi mebusa.n, damat erıt 
v emur e • tekrar kabine kurınaga m 

Büyük Şef cümhuriyet bayrcumnda m ületi selamiıyor 
· ' d' ah yabancıların esiri ve zaten A· mek istiyen sarayla ışgal kuvetlerı ış • d" a "dı· Mustafa 

. .. . ba l dı nadolu nun uşm nı ı . arasmdakı anlaşma uzerıne. sı ' k ·11· b" h"k"' et kJr-
• w M 1 • •· Kemal at'tı mı ı ır u um mebuslard~n bır çogu a ta ya su: m zamanı gelmiş olduğunu ta -

rülerek dagıtıldıktan sonra İstan ~ k A k 'd b"r Millet 
f .1_. ... yın edere n ara a ı bul şehri de yabancxlarca ı ı ve res- . . 1 w k a erdi 1 -

d (16 Meclısı top amaga ar r v . 
m1 surette işgal altına alın ı. cap eden tebliğleri yaptı. Seçim ~~-
mart 1920). sa bir müddette bitip "Türkiye Bu· 

Türkiye Büyük Millet 

Meclisi re ısı 
nadolu'nun 1stanbul'dan bek-

A li ebileceği hiç bir şey kal-
y k"' · pa 

t İstanbul hü umetı ve -
ınamış r. 

---- - . 

yük Millet meclisi" 23 nisan 1920 
tarihinde Ankara'da açıldı. 
İlk iş olarak meclis, ri~as_etine 

Mustafa Kemal Paşa'yı getırdı ve 2 
mayıs kanunu ile de .ıı kişilik ~~r 
"İcra Vekilleri Heyetı" kurdu. Tur
kiye Cumhuriyetinin temellerı atıl-

mıştı. . h"k.. t" 
Düşmanlar yenı u ume ı mu -

vaffakiyetsizliğe uğratmak için el
lerinden her geleni yaptılar. Şarkta 
ermeniler, cenupta fransızlar, garp
te yunan ordusu, İstanbul kapıları 
önünde hilafet ordusu, Düzce, Kon
ya, Anzavur isyanları, çerkes ~tem
in ihaneti ve daha bin bir entrıka a
rasında yeni devlet Mustafa Kemal 
Paşa'mn eli ile yavaş yavaş teşt"k -
kül ediyor, yeni türk orduları kuru
luyor, muhtelif cephelerde zafer-

• ler kazanılıyordu. Birinci ve ikinci 
İnönü muharebeleri zaferle netice
lendi. Londra konferansı akamete 
uğrarken yunanlılar üçüncü taarru
za kalktılar ve Sakarya önlerine gel
diler. O zaman, (5 Ağustos 1921) 
türk orduları baş kumandanlrğrna 

seçilen Bü~ük Millet M eclısi Re!s.~: 
- Hattı müdafaa yoktur, sathı mu

dafaa vardır. O satıh bütün vatan
dır. Vatanın her karış toprağı v!l · 
tandaşrn kaniyle sulanmadıkça ter
kolunmaz. Onun için ki.içlik bi.ıyük 
her cüzütam bulunduğu meniden 
atılabilir. Fakat kü~ük biiyük her 
cüzütam ilk durabildiği noktada 
tekrar düşmana karşı cephe teşkil 
ederek muharebeye devam eder. Ya
nındaki cüzütamrn çekilmeye mec
bur olduğunu gören cüzütamlar o
na tabi olamaz. Bulunduğu mevzide 
nihayete kadar sebat ve mukaven:e
te mecburdur" kaidelerine istinat e
den yep yeni bir' tabiye kaidesi koy
du. 

Başkumandan 

Jet Meclisi baş kumandana Gazi ün
vanını ve müşir rütbesini tevcih et
ti. 

'Gazi Baş Kumandan Ankara'ya 
döndü. Fransa ve Sovyet Rusya ile 
muahedeler akdettikten sonra müs
tevlileri hudutlarımız dı~ına atacak 
hareketleri hazırlamağa başladı. Bu 
esnada, tabiidir ki, milli devleti za
fa düşürmek tedbirlerini almaktan 
geri durmıyan çeşit çeşit düşman
larla açık ve gizli cephelerde savaş 
devam ediyor ve Gazi bütün oyunla
rı boşa çıkarmanın çarelerini bulu -
yordu. 

1922 senesi temmuzu olmuştu. Ga
zi Mustafa Kemal, mütecaviz ordu
ları denize dökeceği günü tespit e
diyç>rdu. Konya'ya gelmiş olan ge -
neral Tavscnd'i görmek bahanesiy
le Ankara'dan hareket ederek 23 
temmuz akşamı garp cephesi ka -
rargahının bulunduğu Akşehir'e gi
diyor ve orada genel kurmay başka
niyle görüşerek 15 ağustosa kadar 
bütün taarruz hazırlıklannın ya -
pılmasınx kararlaştırıyor. Ankara'
ya dönüyor. Burada fikirleri taar
ruza hazırlayıp Çankaya'da bir çay 
ziyafeti verdiğini gazetelerle ilan 
ettirdikten sonra yalnız bir kaç ar -
kadaşına haber vererek Akşchir'e 
gidiyor. 24 ağustosta karagahı Ak
şehir'den Şuhud kasabasına ve 25 a
ğustos sabahı da Kocatepe'nin ce -
nubu garbisindeki çadırlı ordugaha 
naklettiriyor. 26 ağustos sabahı saat 
5.30 da büyük taarruz başlıyor. 30 
ağustosa kadar devam eden muha -
rebeler neticesinde Aslıhanlar ci -

• varmd~ düşman kuvetlerini ihata e
diyor, ve 30 ağustosta (Başkuman -
dan muharebesi) bu kuvetleri imha 
ve esir ediyor. Düşman başku -
mandam vazifesini gören general 
Trikopis dahi esirler arasında bu
lunuyor. 

Gazi, beş günde kati neticeyi al -
mış, İzmir yolunu açmıştır: Ordu -
lar, hedefiniz Akdeniz'dir. 

Vatan kurtulmuştur. 
Mudanya mütarekesini Lozan mu

ahedesi takip ediyor. 

Türkiye Cümhuriyeti 
reisi 

Büyük zaferden sonra Vahdettin 

kaçmış, ertesi gün Büyük Millet 

Meclisin'ce azledilmiş, yerine hali

fe olarak Abdülmecit getirilmişti. 

O da gidecekti, fakat zamanında ...• 

Lozan'da müzakereler cereyan e • 

derken Büyük Millet Meclisi ken
di Jı:enôisini feahetmiş, yeni seçim 
yapılmıştı. Bu yeni meclis, 13 ağus
tos 1923 de Lozan muahedesini tas
dik, ve yeni türk devleti merkezi
nin de Ankara şehri olduğunu 13 
ilk teşrin 1923 de ilan etti. Fakat, 
yeni türk devletinin adı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümeti i
di. Bu isim ise yeni devletin hüvi
yetini ifade edemiyordu. Halbuki, 
milli iradeyi nefsinde cemetmiş o -
lan böyle bir hükümet milli haki -
miyet esasına müstenit halk hükü -
meti idi. Cumhuriyetti. 

Ankara, yeni Türkiye'nin idare 
makarrı ilan edildikten bir müd -
det sonra o zamanki Vekiller He -
yeti hakkında mecliste bir takım 
tenkitler baş gösterdi. Hatta, Mec
lisi kendi maksatlarına imale için 
çalışan gizli bir hizip belirdi. Ve bu 
hizip partinin bir içtimaında mün
hal bulunan meclis ikinci reisliği -
ne Rauf beyin ve dahiliye vekaleti
ne Sabit beyin meclisce intihabım 
karar altına aldı. 

Atatürk Nutk'un bu hadiselerden 
bahseden kısmında diyorlar ki: 
"Ben, meclis.te hafi ve muhalıf bir 
hizip keşfettikten ve hüküme: he -
yetinin intizamı mesaisinin her 
gün, esassız bir takım sebeplerle in
tizamsızlığa duçar ediJmekte oldu
ğuna kanaat getirdikten sonra, tat-
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Büyük Şel mecliste nuluk söylüyor 
biki için münasip zaman intizarrn
da bulunduğum bir fikrin tatbiki a
nının geldiğine hükmettim." 

Atatürk o gün ve ertesi günü 
Çankaya'da nezdinde toplanmakta 
olan Vekiller Heyeti'nin istifası 
zamanı ge1diğini söylemiş v: mec
lisce yeni Vekiller Heyeti intiha
bında o zamanki heyete dahil bulu
nan vekillerden tekrar intihap edi
len olursa onlar bu intihaptan sonra 
da istifa ederek yeni Veki!ler Ile -
yetine dahil olmıyacakları csas.nr 
kabul ettirmiştir. 

Vekiller Heyeti bu suretle istifa 

ettikten sonra herkes, grup grup 

resmi ve hususi surette toplanarak 

·yeni V ekiller H eyetine kendince a-
za seçmeğe başlamıştır. Bu ha~ise

ler 27 ve 28 birinci teşrin günü ce -
0

reyan etmektedir. 28 gilnü, parti u
mumi reisi sıfatiyle parti idare he
yeti içtimaına davet edilerek parti
ce tanzim edilmiş olan liste hak -

kında reyi alınmak istenen Atatürk, 
listeyi gördükten sonra bu listeye 
dahil bulunanların da ayrı ayrı fi
kirlerinin sorulmasını tavsiye et -
miştir. Hariciye vekaletine namzet 
gösterilen Yusuf Kemal beyin ve ik

tisat vekaletine namzet gösterilen 
Celal beyin bu vazifeleri kabul et -

medikleri ,ve parti idare heyetinin 

dahi kati bir liste yapmadığı görül
müştür. A.rtık gece olmuştu. Ata -
türk o gece yemeğe bazı arkadaşla
rını davet etmişler ve yemekte "Ya
rın cumhuriyeti ilan edeceğiz" de -
mişlerdir. Ve hepsi bu fikri tasvip 
etmişlerdir. O gece diğer misafirler 
erkence gittikten sonra Atatürk İs
met İnönü ile yalnız kalmışlar~ır. 
Teşkilatı esasiye kanununun bazı 
maddeleri "Devletin cümhuriyet ol
duğuna göre,, tadil edilmiştir. Erte
si gün (29 birinci teşrin 1923) Halk 
fırkası grupu toplanmıştır. 

Bu toplantıda söz alan hatipler 
kuvetli bir hükümet kurmak husu
sunda beyanatta bulunmuşlar ve 
nihayet Atatürk'ü meselenin halli
ne tevkil etmişlerdir. 

Atatürk kürsüye çıkar çıkmaz 

meselenin halli için bir saatlik bir 
mühlet istemiştir. Bu bir saat zar -
fmda da Atatürk icap eden zatları 
odasına davet ederek bir gece evel 
hazırlanan müsveddeleri göstererek 
kendileriyle fikir teatisinde bulun

muşlardır. 

, Saat on üç buçukta tekrar topla

nan Parti grupunda cumhuriyetin 
ilanı hususundaki teklif kabul olun
duktan sonra saat on sekizde meclis 
içtima edip kanunu esasi encümeni 
de teşkilatı esasiycde icrası teklif 
edilen maddeleri görüşüp mazba -
tasını yaptıktan sonra yeni kanun 

bir çok hatiplerin "Yaşasın Cumhu

riyet!" sadalariyle alkı~lanan hi • 
tabeleriyle kabul edildi. 

Bunu müteakip Ankara Mebusu 
Atatürk Türkiye Cumhuriyeti Re -
isliğine ittifakla seçildi. 

Türk mucizesi budur. 

F4\1kat mucize devam etmiştir: 

1924 de hilafet lağvolunmuş, şer-
iye ve evkaf vekaletleri kaldırılmış, 
Türkiye cümhuriyeti dahilinde ted

risat birliği kurulmuştur. 
1925 de aşar kaldırılmıştır. Fea 

yerine şapka giyilmesi kanunu çı
karılmıştır. Tekkeler kalkmıştır. 

Beynelmilel takvim kabul olunmuş
tur. 

1926 da medeni kanun neşredil

miştir. 

1927 de ilk nüfus sayımı yapılmış
tır. 

1928 de beynelmilel rakamlar ve 
yeni türk harfleri kabul edilmi§tir. 

1929 da mekteplerden arapça v«ı 

farsça kaldırılmıştır. 

1934 de bey, efendi, paşa unvanla
rı lağvedilmiştir. 

1935 de kadınlara seçmek ve seçil
mek hakkı tanınmıştır. 

1936 danberi Türk tarih ve Dil 
hareketleri devam etmektedir. 

Soyadı kanunu çıktığı esnada Bü

yük Millet Meclisi ona Atatürk ad~ 
nı vermiştir. 
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lacak muayenede srhi vaziyeti müsait caktır. Müsabaka şartları aşağıda 
bulunmak. zılıdır. . 

RESMİ İLANLAR 
Hangar yaptırılacak 
MM. Yeki.iti Satm Alma Kom;.. 

yonundan: 
1 - Kayseri tayyare fabrikasında 

yaptırılacak hangara 7-11-938 tarihin
de istekli çıkmadığından bir ay zar-

Müsabaka imtihanı (lS-11·938) ta- 1 - İmtihanda kazananlara ~301, 
rihinde saat 10 da Ankara telefon mü- aylık verilecek ve staj müddetının 
dürlüğünde yapılacaktır. tamında müfettişliği tasdik edil•" 

İmtihanda muvaffak olanlar sırasiy- rin aylıkları ısı liraya iblağ olu 
le stejyerliğe tayin olunurlar. Bunlara caktır. 

i misyonunca gümrüklü Avrupa malı i- ı fında pazarlıkla intaç edilecektir. 
çin ceman 6800 lira muhammen bedel- Tahmin bedeli (87369 lira 20 kuruş) 

ayda yirmi beş lira ücret verilir. Bir 2 - Müsabaka imtihanlarınıa~~: 
müddet stajdan sonra ehliyeti görülen- lacağı mahaller, taliplerin 

Dış . lşler.1,Jakanlığı li 34000 kilo 4 m/ m lik demir tel ile olup ilk teminat miktarı (S618 lira SO ler münhal vuku buldukça memuriye _ göre bilahare tesbit edilecektir. 
3 - Müfettiş muavini olabilıı> te tayin olunurlar. 

İsteklilerin 14-11-938 tarihine kadar için Jazım olan evsaf ve vesaik: 
120 kilo 1.S m/m lik demir bağ telinin kuruştur.) 

l apa ı zar usuliyle eksiltmesi yapı -

Memur alınacak 
Hariciye Vekiletinden: 

k 1 f 
1 1 

2 - İhalesi 17-11-938 perşembe gü-
Jacaktır. K k 1 b • b nü saat 15 de vekalet satın alma ko-

(Yerli malı için de teklifte bulunu- QS et, e ISe Ve aş misyonunda yapılacaktır. 
labilir) örtüsü alınacak 3 - Şartnamesi 438 kuruş mukabi-

nüfus kağıdı mektep şahadetnamesi a- a) Türk olmak, 
b) 40 yaşını gaçmemiş olmak, 

şıkô.ğıdı Sx7 ebadında 3 kıt'a lotograf c) Mühendis veya yüksek iktıfl 
ve emniyet direktörlüğünden alacak - ve ticaret mektebi, mülkiye mekt• 

Muvakkat teminat SlO liradır. !inde komisyondan alınabilir. !arı hüsnühal kağıtları ve dilekçeleriy-Hariciye vekaletinde 11 ınci dere
ceden mevcut münhal memuriyetlere 
talimatnamesine tevfikan müsabaka i
le memur alınacaktır. 

4 - lsteklilerin ihale saatinde ilk 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

Ankarada Nafıa vekaleti malzeme mü- teminat mektup veya makbuzlariyle 

hukuk veya fen fakültesi, mezunu 
le birlikte muamelat müdürlüğüne mü-

racattları. (4744) 8507 m~~· İşletme merkezlerinde yapı 
Müsabaka imtihanı 21 ikinci teşrin 

1938 pazartesi günü saat 10 da Harici
ye Vekaletir..ıe yapılacaktır. 

Müsabakaya iştirak için, taliplerin 
memurin kanununun 4. üncü madde
ıindekilerden başka aşağıda yazılı 
evsafı da haiz olmaları lazımdır. 

Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, 
!ktısadiye ve İçtimaiye ve fakülte de
recesindeki yüksek ticaret mekteple
ri veya hariciye mesleği ile alakası 
bulunan mümasil yüksek mektepler
den birinden mezun olmak ve yaşları 
otuzdan yukarı olmamak i 

Müsabaka imtihanı şöyledir: 
1 - Hukuku medeniye, hukuku dü

vel, hukuku hususiyei düvel, iktısat, 
maliye ve tarihi siyasi (181S den za
manımıza kadar) hakkında tahrir! ve 
şifahi sualler, 

2 - Türkçe ve fransızcadan tahrir 
ve tercüme, 

dürlüg-ünden parasız olarak alınabi - lüğü Merkez Satın Alma Komi•yo- komisyonda bulunmaları liizımdır. 
nundan : (4731) 8502 

lir. 22 takım kasketi ile erkek odacı el-
fsteklilerin teklif mektuplarını mu- bisesi Kalorifer kazan işleri 

vakkat teminat ve şartnamesinde ya - 11 takım bat örtüsiyle kadın odacı 
zılı vesikalarla birlikte aynı gün saat M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

elbisesi 
14 de kadar komisyona vermeleri ıa • misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (775) lira 
zımdır. (4S85) 8182 1 - Keşif bedeli ı339 lira 32 kuruş 

(55) kuruş olan yukarıda yazılı m~l- olan Cebeci hastanesi kalorifer ka-

T 1 f a ki. nası ve busat askeri fabrikalar umum müdür-e e on m zanlarının ateş satıhlarının büyültül-
lüğü merkez satın alma komisyonun- mcsi açık eksiltmeye konmuştur. 

santralı alınacak ca 21.11 .938 pazartesi günü saat 14 te 2 - Eksiltmesi: 30-11-938 çarşam-
açık eksiltme ile" ihale edilecektir. d 

Nafıa Vekaletinden : Şartname parasız olarak komisyon - ba
3 
gün~ıı:":et.:i~:te: ~~O lira so kuruş-

19. birinci kanun 938 pazartesi gü- dan verilir. Taliplerin muvakkat te - k · 
tur. Şartnamesi 7 kuruşa omısyon -

nü saat 10.30 da Ankarada nafıa ve - minat olan (S8) lira (17) kuruş ve 
kiileti binasında malzeme müdürlüğiı 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde- dan alınır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
odasında toplanan malzeme eksiltme }erindeki vesaikle mezkllr gün ve sa-

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 komisyonunca ceman 2875 lira mu - atte komisyona müracaatları. b' 
hammen bedelli 2S adet telefon maki- (4631) 8286 maddelerinde yazılı belgelerle ır -
nesi ile 4 adet onlu santralın 5 adet likte muayyen gün ve vakitte M. M. 

· ·· i 1 V. satın alma komisyonunda bulun· beşli santralın ve 20 adet nomatörun ! k f 
1 kapalı zarf usuliyıe eksiltmesi yapı - i Va 1 ar maıarı. (4732) 8503 

lacaktır. ı..i._,, __ ,_,,,,______ 500 ' f b'd 1 k 
Muvakkat teminat 21S.63 liradır. aliC 1 OR a ınaca 

Kiralık hamam M M. Vekilli Satın Alma Komi& 

1 o ton nişadır alınacak cak sağlık muayenesinde faal hizıı>' 
te çalışmağa mani bir hali olmamal 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1) - 7-lı-938 tarihinde eksiltme -

si mukarrer (2000) lira muhammen 
bedelli ( 1 O) ton nışadırın eksiltme
si 18-11-938 tarihine müsadif cuma 
günü saat (15) de yapılmak üzere (10) 
gün müddetle temdit edilmiştir. Mu -
vakkat teminat ı 50 liradır. 

2) - İsteklilerin, muvakakt temi -
natla kanuni vesaiki hamilen mezkitr 
gün ve saatta Ankara P.T.T. umumi 
müdürlüğü binasındaki satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

3) - Şartnameler Ankara'da P.T.T. 
levazım ve İstanbul'da Kınacıyan han 
üçüncü katta P.T.T. levazım ayniyat 
şubesi müdürlüklerinden parasız ve -
rilir (4141) 8506 

İc.ra ve İflôs 

d) Askerlikte ilişiği bulunmamal 
e) Fransızca, Almanca, İngilizce 

İtalyanca lisanlarından birisine " 
kıf olmak tercih sebebidir. 

Müracaatname ile birlikte ibraz 
dilecek vesaik: 

a) İstida ve 6 adet vesika fotoğra' 
b) Polisten tasdikli iyi durum ~ 

ğıdı, 
c) Nüfus cüzdanı, 
ç) Mektep diploması, 
d) Askerlik vesikası, 
e) Makine ile yazılmış kısa terci 

mei hal varakası, 
f) Şimdiye kadar başka yerde .V 

lışmışsa aldığı bonservis örnek!erı
Bu vesikaları eksik olanlar ve ~ 

ayyen vakitte müracaat etmiyenl 
müsabaka imtihanına kabul edilrnd 
!er. 

3 - Müsabakada üssü mizanı dol
durmak şartiyle en fazla numara alan
lar kazanmış olacktır. 

Müsavat halinde fransızcadan m3a
da bir ecnebi lisanına vukuf sebebi 
rüçhan dır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı 

Ankarada nafıa vekaleti malzeme mü
dürlüğünde parasız olarak alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını 
muvakkat teminat ve şartnamesinde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gün 
saat 9.30 a kadar komisyonumuza ver-

yonundan: 
Vakıflar Umum Müdürlüğüwden: 1 _ SOO adet bidon kapalı zarfla Ankara icra Dairesi lflılı Memur-

4 - Müsabaka imtihanları 28.11.9 
tarihine müsadif pazartesi günü Y' 
pılacaktır. Talipler yazılı vesaiklc 1 
nihayet 20. 11. 938 tarihine kadar sı 
keci, Haydarpaşa, İzmir, Ankara, P. 
yon, ve Adana işletme müdürlüklel 
ne müracaat etmiş ve sıhhi muayeııt 
lerini yaptırmış olmalıdırlar. Taliplerin mektep şehadetnamele

ri ile askerlik, hüsnühal ve sıhat şeha
dctnamclerile hüviyet cüzdanı v.~Y~ 
suretlerini istida ile lS.10.1938 gunu 
akşamına kadar Vekalet zat ve tahak: 
kuk dairesi umum müdürlüğüne tevdı 
eylemeleri ve 21.11.1938 pazartesi gü
nü Ankara'da vekalette hazır bulun
maları ve yukarıda yazılı vesaiki vak
tinde tevdi etmiyenlerin imtihana a
lınmıyacağı ilô.n olunur. (4661) 8293 

Kültür Bakanlıgı 

Parasız yatılı talebe alınacak 
Kültrü Bakanlığından: 

Ankara Erkek Ertik öğretmen oku
lunun demircilik şubesine; bölge san
ğat okullarının 1936-1937; 1937-ı938 
ders yılı demircilik şubesi mezunları 
arasında yapılacak müsabaka imtiha
nı neticesinde kaaznanlardan, parasız 
yatılı olarak talebe alınacaktır. 

1. - İmtihan: ı6. ikinci teşrin 1938 
çarşamba günü saat dokuzdan itibaren 
Ankara, İstanbul, ve İzmir bölge san
ğat okullarında yapılacaktır. 

2. - İsteklilerin en çok ıs .ikinci 
teşrin 1938 salı akşamına kadar: 

a) İstida, b) ni:fus tezkeresi, c) dip
loma, d) aşı tezkeresi, e) polisçe tas
dikli hüsnühal vesikası, f) altı adet 
fotograf, g) nümunesine tevfikan he
y~ti sıhiye raporu, ile birlikte sınava 
gırecekleri okulların direktörlükleri
ne müracaat etmeleri ıazımdır. 

Heyeti sıhiye raporları örnekleri 
Ankara, İstanbul ve İzmir bölge san
at okulu direktörlüklerinden alınabi
lir. 

İmtihanda nuvaffak olanlardan, 
mecbur' h' 1 ızınet ifa edeceklerine dair 
ayrıca birer teahhüt senedi alınacak-
tır. Noterlikre tasdı'k d'l k 1 •• :ı- e ı ece o an 
teahhut senetleri 0··r - . k d d 

negı yu arı a a ı 
geçen okullarca imtihan t' . d ... ne ıcesın c 
alakadarla~a verilecektir. ( 46SO) 

8287 

GDmrUk ve tn. B. . 

içki tezkeresi hakkında 
Ankara inhisarlar Batmüdürlü

ğünden : 
1938 senesi ikinci devresi için içki 

tezkerelerinin değiştirilmesine 20 teş. 
rinisani 1938 günü başlanarak 30 teş
rinisani 1938 akşamı nihayet verile -
cektir. 

Elindeki tezkerenin müddeti teşri
nisani 938 nihayetinde bitecek olan 
bayilerimizin 25 kurusluk pul ve bir 
fotoğrafla gününde satış şubesıne 
müracaat etmt"leri aksi takdirde hak
arında kanuni ::ıhk~mrn tatbik ediJe-
eği il.Sn nl11nur (47fl;2) 8515 

ı:ı. u ı .t. reni ·M:f · ı ı1 fi. II 
Demir tel alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
19. birinci kanun 938 pazartesi gü

.. saat ıs de Ankarada nafıa vekaleti 
nasında malzeme müdürlüğü oda -
nda toplanan malzeme eksiltme ko -

Madde ı - Eskişehir çarşısının sı- eksiltmeye konmuştur. luğundan : 
cak sular mevkiinde asri bir şekilde 2 _ Beher adedine 23 lira fiat tah- Ankara: Ulucanlar'da Hacı Halil 
yeniden yaptırılan (sıcak suyu, su min edilmiştir. mahallesinde 14 No: da müteahhit 
soğutma tertibatını, kalorifer tesisa 3 _ Eksiltmesi 28-11-938 pazartesi Pehlul ve Atıfbey mahallesinde 47 No. 
tını, hususi banyo, kabine, duş, umu- günü saat ıı dedir. lu evde müteahhit Mehdi haklarında-meleri lazımdır. ( 4S86) 8183 

Muhtelif inıaat iıleri 
• mi yıkanma mahalli ile yüzme ha 4 _ İlk teminat 862.5 sekiz yüz alt- ki iflasın ticaret mahkemesince kalk -

5 - Müsabaka imtihanında; RiY': 
ziye (Ali değil), memleketin iktısa 
coğrafyası, iktısat, türk ve türkiye tt 
rihi, umumi tarih ve coğrafya soru1' 
cak ve bildiği dile ve mütekabili 
türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

vuzu ve her türlü tcşkilcitı havi olan) mış iki buçuk lira olup şartnamesi ko- masına karar verildiği il3.n olunur. 
vakıf hamam teslim gününden itiba misyonda görülür. 8496 

l•aııd -v t::n.ö.ıt:.~1ı..ucn : 
Sivas _ Erzurum hattının 676 ıncı ren üç sene müddetle kiraya verilmek s _ Eksiltmeye girecekler kanu· 

kilometresinde yapılacak bir adet kar- üzere şartnamesi mucibince yirmi gün ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 
gir açık tünel ile 6S6 ıncı kilometre - müddetle ve kapalı zarf usuliyle ar 3. maddelerinde yazılı belgelerle bir
sinde bir ve SSO + 667 671 , 674 ünciı tırmıya konulmuştur. likte zarflarını behemehal ihale saa-

Madde 2 - Senelik kirasına 8SOO tinden bir saat evveline kadar M.M. kilometrelerde üç amele barakası ve 
720 inci kilometredeki köprüye beş a
det göz ilavesi kapalı zarf usuliyle mü-

lira tahmin olunmuştur. V. satın alma komisyonuna vermcle-
Madde 3 - Muvakkat teminat 630 ri. (4733) 8S04 

lira SO kuruştur. 
nakasaya konulmuştur. Madde 4 - İhale 30-11-938 çarşam 

ı - Münakasa 28-11-938 tarihine ba günü saat on altıda Eskişehir va 
tesadüf eden pazartesi günü saat l5 kıflar müdürlüğünde müteşekkil iha 
de vek3.letimiz demiryollar inşaat da • le komisyonunca vakıflar umum mü 
iresindeki münakasa komisyonu oda - dürlüğünün tasdikine talikan yapıla 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Perföralör bandı alınacak sında yapılacaktır. caktır. 
2 - Bu işlerin heyeti umumiyesinin Madde 5 - Artırmaya girecekle P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

muhammen bedeli yüz doksan üç bin rin teklif mektupları dördüncü mad ı - İdare ihtiyacı için satın alına
liradıt. dede yazılı ihale saatinden bir saat cak (2000) tekerlek seri simens mür-

3 - Muvakkat teminat miktarı on eveline kadar Eskişehir vakıflar mü sile perföratör bandı açık eksiltmeye 
bin dokuz yüz liradır. dürlüğü ihale komisyonu reisliğine konmuştur. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart verilmiş olacaktır. Muayyen saatten 2 _ Muhammen bedel (2700) lira, 
namesi, bayındırlık işleri genel şartna- sonra verilecek teklif mektupları ve muvakkat teminat (202,S) liradır. 
mesi, fenni şartname, köprü projesi, postada vaki olacak gecikmeler ka 3 _ Eksiltme 6. 12. 938 tarihine 
•çık tü11el maktaı, dört adet bina pro- bul olunmaz. müsadif salı günü saat on beşte (lS) 
jesi ve vahidi kıyasii fiyat cetvelinden Madde 6 - Şartname Eskişehirde de Ankara' da p .T.T. umumi Md. lüğü 
ibaret bir takım münakasa evrakı do - vakıflar müdürlüğünde Ankara'da va binasındaki satın alma komisyonun· 
kuz yüz altmış beş kuruş mukabilin - kıflar umum müdürlüğü Emliik mü - da yapılacaktır. . 
de demiryollar inşaat dairesinden te - dürlüğünde ve lstanbul'da vakıflar 4 _ Taliplerin, muvakkat temınat 
darik olunabilir. başmüdürlüğünde görülebilir. makbuzu veya banka mektubu ile ka-

5 _ Taliplerin bir defada en az yüz Madde 7 - Artırmaya iştirak eden nuni vesaiki hamilen mezkfir gün ve 
bin liralık bir yol ve yahut şimendifer ler hamamın şartnamesini okumuş ve saatte o komisyona müracaatları. 
işini müteahhit sıfatiyle yapmış olma - ahkamını tamamen kabul etmiş addo- s _ Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
lan şarttır. lunacaktır. (4724) 8499 levazım ve lstanbul'da Kınacıyan ha-

6 _Bu işe girmek istiyenler, refe - nında P.T.T. levazım ayniyat şubesi 
rans ve diğer vesikalarını bir istidaya 1 1 Md. !tiklerinden parasız verilir. 
bağlıyarak münakasa tarihinden en az Harta c 4377) 

7789 

sekiz gün evel vek3.lete verriıek su - k 
retiyıe bu iş için ehliyet vesikası isti. --'" 350 Telefon alınaca 
yecek ve bu ehliyet vesikalarını mü - Marangoz makinası alınacak P. T. T. Levazrm Müdürlüğünden: 
nakasa komisyonuna ibraz edecekler - l) _ İdare ihtiyacı için 300 adet 
dir. Ehliyet vesikası için münakasa ta- Harta Genel Direktörlüğünden : masa, 20 adet dıvar ve 30 adet seyyar 
rihinden sekiz gün eve! yapılmıyan 1 _Harta Genel direktörlüğü içb ki ceman ( 3SO) adet telefon kapalı 
müracaatlar nazarı itibare alınınıya - lOOX 120 ebadında bir adet marangoz zarfla eksiltmeye konmuştur. 
caktır. sıkıştırma makinesi açık eksiltmeye 2) _Muhammen bedel (lOSOO), mu-

7 - Münakasaya iştirak edecekler konulmuştur. valckat teminat (787.S) lira olup ek -
2490 numaralı arttırma,. eksiltme ve i- 2 _ Eksiltme 16.2. teş.938 çarşam- siltmesi 19 kanunuevcl 938 pazartesi 
hale kanunu mucibince ibrazına mec- ba günü saat ıo da Harta Gn. Drk. Sa. günü saat (lS de Ankarada P. T. T. 
bur oldukları evrak ve vesaiki, mu - Al. Ko. da yapılacaktır. u. MD. lük binasındaki satın alma ko-
vakakt teminatlarını ve fiyat teklifini 3 _Muhammen bedeli 720 lira, mu- misyonunda yapılacaktır. 
havi kapalı ve mühürlü zarflarını mez- vakkat teminatı 54 liradır. Banka 3) _ lstekli!er, muvakkat teminat 
kfir kanunun ve eksiltme şartnamesi - mektubu veya vezne makbuzu kabul mektup veya banka mektu~unu, ka -
nin tarifatı dairesinde hazırlanarak olunur. nuni vesaikle beraber teklıf mektu -
28-11-938 tarihinde saat on dörde 4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte bunu muhtevi kapalı zarflarını o gün 
kadar numaralı makbuz mukabilinde teminatlariyle birlikte komisyona saat (14) e kadar mezkfir komisyona 
demiryollar inşaat dairesi münakasa gelmeleri. (4629) 822S vereceklerdir. 
komisyonu reisliğine teslim etmeleri 4) - Şartnameler, Ankarada P. T. 

M'll" M'"d f B k 1 ~ da P. T. T. ayniyat şube MD. lükle · 
lazımdır. (472 8) 850"0 1 T. Jcvazım, lstanbul Kınaciyan hanın-

ı- '"-- -- 1 1 u a aa a an ıgı rinden parasız verilecektir. 

i Surayı Devlet 1 <
4542

> 
8128 

-- İspirto mahlutu benzin alınacak Ankara Telefon Müdürlüğüne 
Müsabaka imtihanı yapılacak M M . Yeki.iti Satın Alma Komia-

yonundan : 
Şurayı Devlet Umumi Katipliğin- ı - 288461 kilo ispirto mahlutu 

den : benzin kapalı zarfla eksiltmeye kon -
Dairemizde münhal ı'k' · f u··- muştur. 

& • • • • ıncı sın1 m 
lazımlık . .'çı.n ı6 ikinci teşrin 1938 çar- 2 _ Eksiltmesi: 28-11-938 pazarte-
•amba gunu saat ı4 de dairede müsa- si günü saat ı5 dedir. . 
ı aka yapılacaktır. &nebi lisan bilen- 3 _ Beher kilosuna 26 kuruş fıyat 
ere (35) lira ve bilmiyenlere (30) li- tahmin edilmiştir. 

ra verilecek olan bu memuriyet için 4 _ tik teminat: 5000 beş bin lira-
memurin kanununun dördüncü mad- dır. 

desindeki şartları haiz olup da mü!- 5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
kiye veya hukuk mezunu olanlardan ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3. 
ve yaşı 30 dan fazla bulunmıyanlar- maddelerinde yazılı belgelerle birlik
dan talip olacakların evra~ı müsbitc- te ihale saatinden behemehal bir saat 
!eriyle birlikte arzuhal ıle rıyasete evveline kadar M. M. V. satın alma 
müracaatları ilan olunur. (4740) 8SOS komısyonuna vermelerı. (47SO) 8SOı 

( 1 O) stajyer bayan alınacak 
P. T. T. Mü·dürlüğünden : 
Ankara telefon müdürlüğünde şe -

hirler arası servisinde yetiştirilmek i,i -
zere imtihanla (10) stajyer bayan alı
nacaktır 

İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz 
olmaları lazımdır. 

1 - Türk olmak. 
2 - 18 yaşını bitirmiş ve 30 yaşını 

geçmemiş bulunmak. 
3 - Orta mektep tahsilini bitirmiş 

olmak. 
4 - İyi bir aileye mensup ve hüsnü 

ahlak sahibi bulunmak. 
5 - İdare doktoru tarafından yapı-

Demiryolları 

Tirfon yatağı alınacôk 
D. D. Yolları Satın Alma Kom.is-

yonundan : 
Muhammen bedeli 13SOO lira olan 

90000 adet meşeden mamul tirfon ya
tağı 21-11-938 pazartesi günü saat ıs 
de kapalı zarf usulü ile Ankara'da İ
dare binasında satın alınacaktır. 

Bu ige girmek istiyenlcrin 1012,S 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalarr ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 e kadar komisyon 
reisliğine vermeleri 13-zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinden Haydarpaşa· 
da tesellüm ve sevk şefliğinden da -
ğıtı!maktadır. . 

Bunlara ait nümuneler aynı servıs. 
!erde görülebilir. (4622) 8277 

Meşe tomruk alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Metre mikabı muhammen bedeli 40 

lira olan ıooo metre mikabı meşe tom
ruk 29. ıı. 1938 salı günü saat lS,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlerin 3000 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri 13zımdır. 
Şartnameler 200 kuruşa Ankara, 

Eskişehir, lzmir ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. 

(2671) 8416 

Devlet Demiryollarına alınaca~ 
müfettiş muavini müsabaka 

şartları 
D . D . Yolları Umum Müdürlüğün

den: 
Hareket müfettişi yetişmek üzere 

müsabaka ile müfettiş muavini alma-

6 - Staj müddeti: 
1, 2. 3 üncü sınıf istasyon ve 
ambarlarda 12 • 

4' 
2 ' 
3 1 

Hasılat servisinde 
Başmüfettişlik kaleminde 
Müfetti§ kursunda ve imtihan 

3 ' 
24 ' 

84ı7 

Müfctti§ nezdinde 

(4712) 

Doktor alınacak 
D. D. Yolları Umum Müdiiiiü.ii' 

den : 
!ş!ettnelerde münhal bulunan Iı:ud 

hekimliklerine, mecburi hizmete talı 
olmıyan ve bu ıene askerlik hizmet1' 
ni bitirmiş olan gençlerden beş dolr 
tor alınacaktır. 

1 
Bu doktorlara ayda 177 lira ücr< 

ve ikametleri için ayrıca lojmı~ 
verilecektir. Lojman bulunmıyan yer 
lerde ev kirası verilir. K1sımları dr 
hilinde yapacakları vazife seyahat!J" 
rında ayrıca harcırah da alırlar. Tr 
!ip olanların bir dilekçe ile Ankara•dl 
zat işleri müdürlüğüne müracaat et; 
meleri ilan olunur. 8418 

Kiremit alınacak 
D. Demiryolları ikinci 1ıletııı1 

Müdürlüğünden: 

İşletme ihtiyacı için satın almaca1' 
ve muhammen bedeli 1S22 !ıra olall 
23SOO adet Marsilya tipi kiremit il' 
1600 adet mahya için talip zuhur et• 
mediğinden eksiltme on gün müddet• 
le uaztılmıştır. 

İhalesi 18.11.938 tarihine rastlıyaıt 
cuma günü saat 15 de Ankara istas '. 
yonunda ikinci işletıne bina.sında.1'1 
komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin kanunun tayin ettiği ve
sikalariyle 114.lS liralık muvakkat tO' 
minat mektup veya makbuzlarını ha; 
milen muayyen gün ve saatta komir 
yona müracaatları 13zımdır. . 

Şartname ve mukavele projesi ikinc1 

işletme kaleminde görülebilir. 
(4774) 86~ 

Yün keçe alınacak 
Devlet Uemiryoları Yedinci ltletme Müdürlüğünden 

D evlet demir yolları idaresi ihtiyacı için kalınlıkları, mikdar ve muha,rO"' 
men bedelleri aşağıda yazılı ceman 4000 metre murabbaı yün keçe kapal1 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. Keçelerin işletme komisyonunda meV"' 
cut mühürlü nümunelere tamamen uygun olması şarttır. Eksiltme 18.11.938 
cuma günü saat on beşte Afyonda işletme binasındaki işletme komisyonun· 
da yapılacaktır. Muvakkat teminat (63S lira 25) kuruştur. İstekliler teklif 
mektupları ile, kanuni vesik2ları, imzalı mukavele projesini ve muvakkat 
teminat makbuz veya mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesini!> 
tarifatı veçhilc kapalı ve mühürlü bir zarf içinde eksiltme tarihi olan 18 i • 
kinci teşrin 1938 cuma günü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde eksiltrn• 
komisyon reisliğine teslim etmiş bulunmaları lazımdır. Postada vuku bula" 
cak gecikmeler kabul edilmez. İstekliler eksiltme komisyonundan mukave· 
e projesini meccanen alabilirler ve mühürlü numuneyi görebilirler. (4608) 

Miktarı Kalınlığı Metre murabbaının Muhammen bedel 
Metre murabbaı milimetre muhammen bedeli tutarı 

1000 5 130 1300 
2000 10 ı80 3600 
1000 20 345 3450 

8220 
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Vilôyetler 

~ Poza 1 k ·ı A / lira. tık teminatı 3971 lira 60 kuruş-ı 
Şose Yaptırılaca_k. . r 1 1 anı tur. Şartnamesi 272 kuruş mukabilin-

- Muğla Vilayeti Nafıa Müdürlü- de komisyondan alınır. İsteklilerin Ankara Belediy_esi 

"""····· ...... .................................... 
Kablo alınacak 808S 

,Endiımenİ DaJlll•aaD - ğünden : kanun! vcsikalariyle beraber teklif 
çan-kkal• 1 - Kapalı zarf usuliyle 3-11-938 mektuplarını ihale saatından bir saat 

den : •. Gelibo- günü ihalesi ilan edilmi' olan 15018 Binbaıı Ahmet Nuri hakk1nda evel komisyona vermeleri. 

1 - EksiltıııeYe konuOOOolan 
19:_ 4232 lira 57 kuruş ketif bedeni Marmaris (4549) 

ı nun Divanı Muhaaebat Riyasetinden : 
lu _ Eceabat. yo ~nda 4209 metre tu· hükümet konağı ikmali inşaatı eksilt- Eruh malmüdürlüğünün 928 yılı i _ 

lıtanbuı Telef o· k ·· ı·· -·· derı : on ıre tor ugun • 
kilometreler• ara k 'f bedeli 12586 mesine istekli çrkmamış olduğundan dare hesabının iadei muhakemesi so-
lu"nnde ..nııe inşaatı efı bir ay içinde pazarlıkla intacı ve ilk .,-- nunda tahakkuk memuru sıfatile iş 
lira 68 kuruftu.r. rtnameler ve evrak pazarlık gününün 18-11-938 cuma gü- görmüş olan Binbaşı Ahmet Nuri 

Arpa ve ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
b 

1 
- İdare ihtiyacı için muhtelif e· 

ilatta 29 kalem kurşunlu kara kablosu 
c 2 kalem denizaltı kablosu kapalı 

zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 _Bu işe aıt şa nü olarak kabulü kararla§hrılmıştır. (318 - 261) hakkında sadır olan 1099 
11unlardrr: ~-ı· 2 - İstekliler projeyi ve sair evra-., c.ı1rtnca.v~- sayılı ilam. 

A _ Eksiltme .,- . • kı Muğla Nafıa Müdürlüğünden göre 
M k ele proJesı . 

1 
Adı geçenin ikamet mahallesinin ma-

1 - Karakösenin 840.000 kilo arpa
siyle 660.000 kilo otuna teklif edilen 
fiyatlar pahalı görüldüğünden bir ay 
içinde pazarlıkla alınacaktır. İstekli
lerin eski şart ve vasıfları dahilinde 
pazarlık için Karaköse satın alma ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

20 
2 - Muhammen bedel 146794 l~ra 

ol kuruş, muvakkat teminat 8S90 Iıra 
8 

Up eksiltmesi 29.11.1938 salı günü 
aat 15 de direktörlük binasındaki sa· 

tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

B - u av k . Jer·ı genel .cı.rtna- bilır er. 
d h ış .,- lilın olmamasına binaen kendisine teb-C _ Bayın ır 3 - Pazarlık 18-11-938 cuma günü 

f liğ edilmemiş oldulundan hukuk U. 
mesi, . . turabı'ye, •ose ve kar- saat on beşte Muğla Na ıa Müdürlü- . 

eı :ı mahkemelen kanununun 141 inci 
D - Tesvıdy 'r fenni .cı.rtname, ğü odasında komisyon huzurunda ya- dd . _. t bl. ~ k t aı r ma esı geregınce e ıg ma amma 

gir inşaa a tnaıne pılacaktır. 
E - ffus~si ':eli metraj cetveli fiat 4 - Muvakkat teminat 1126 lira 40 kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu-

3 - İstekliler muvakkat teminat 
ıı:akbuz veya banka mektubu ile kanu· 
nı_ vesaiki muhtevi kapalı zarflarını 0 

gün saat 14 de kadar mezkur komisyo· 
na vereceklerdir. . 

4 - Şartnamesi 367 kuruş mukabı
linde her gün levazım amirliğimizden 
alınabilir. ( 4337) 7660 

Hükümet konağı 
yaptı rı loca k 

Aydın Nafia Ekıiltme Koıniıyo· 
lluncfan: 

1 - 21. 10. 938 günü ihalesi yapıl
mak üzere eksiltmeye çıkarılan ;~~~9 
lira Sl kuruş keşif .bedelli Nazı ı e 
hükümet konağı inşaatına talip çıkma 
d ·ı ye konığından yeniden eksı tme 

ınuştur. evrak 
2 - Bu işe ait şartname ve 

ıunlardır. . 
A) Kapalr zarf usuliyle eksıltme 

fartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel. şar!na· 

ınesi yapı işleri şeraiti umumıyesı 
D) Fenni şartname . 
E) Keşif metraj cetvellerı 

F) Resimler A d nafıa 
lstiyenler bu evr~k! Y ın 

müdürlüğünde görebılırler. . . 
3 - Eksiltme 14. ıı. 938 tarıhınde 

. ünü saat on beşte Aydın 
pazartesı g k k 
nafıa müdürlüğünde toplanaca o-
misyonda yapılacaktır. . 

4 
_ Eksiltme kapalı zarf usulıyle 

yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin 3700 liralık muvakkat te
minat vermesi ve ihaleden en az 8 
gün evel vekalete muracaat ederek 
Nafıa vekaletinden alınmış yapı mü· 
teahhitliği vesikası göstermesi ve 
müteahhidin bizzat diplomalı mühen· 
dis veya mimar olması veya bunlar
dan birisiyle müştereken teklif yap
ması ve mukaveleyi birlikte imza et
mesi lazımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda il· 
çüncü maddede yazılı saatten bir ı~
at eveline kadar nafıa dairesine getı
rilerek eksiltme komisyon r.eisliği?e 
makbuz mukabilinde verılecektır. 
Posta ile gönderilecek mektupların 

'h t .. u··ncü maddede ayzılı saate 
nı aye uç f 
k d 1 . olması ve dış zar ın 

a ar ge mış ı ol 
mlib.. mumu ile iyice kapatı mış .• 

ur d olacak gecık-
maıı lazımdır .. Posta a 8054 
meler kabul edılmez. 

Şose tamiri 
E .. · Daimisin -Çanakkale ncumenı 

den : 
1 · · Gelib·)· 

1 - Eksiltmeye konu anış. 8+040 
lu - Keşan yolunun 12+~0-:r ad~n 
kilometreleri arasında uç ~- ç e 

0
_ 

tn"t kk'l e 7349 metre tulund ş . 
u e§<! ı v . . v if bedelı 

ıe tamiratı esasiyesıdır. ~eş 
20069 lira 6 kuruştur. k 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evra 

fUnlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 

1 . genel şartna· 
C • Bayındırlık iş erı 

ınesi, . ose ve kar· 
D • Tesviyei turabıye, ş 

. . . f ~ şartname, 
gır ınşaata aıt ennı 

E - Hususi şartname . cetveli fiat 
F • Keşif cetveli metraj 

bordrosu 
G • Malzeme grafiği 

1 
ri ve evra

lstiyenler bu şartna:eü~ürlüğünde 
kı Çanakkale Nafıa 
b .. ebilirler. 

edelsiz olarak gor 'hine rnüsa· 
3 - İhale 2ı.ıı:.1938 t~~ı de vilayeı 

dif pazartesi günu saat daimi cncü· 
ınakamında toplanacak 
ınende yapılacaktır. f usuliyle 

4 - Eksiltme kapalı zar 

Yapılacaktır. . k için is· 
'rebılme 5 - Eksiltmeye gı luk mu-

teklilerin 1505 lira 18 kuruş 'hale gü· 
"•kkat teminat vermeleri ve 

1 
vilavet 

·· 1· kadar ' nunden 8 gün eve ıne kları ehli-
Dlakamına müracaatla alaca tmeleri 
Yeti fenniye vesikasını ibraz e 'kası-

. t odası vesı .,, 938 yılına ait ucare 
nı ibraz etmeleri lazımdır. le tari-

6 - İnşaat müddeti mukave 

(4SSO) 8086 

F - J{eşıf ce kuruştur. nur. 
bordrosu f' _. 5 _ Pazarlığa geleceklerin aşağı- İşbu ilan 1 O II. teşrin 1938 tarihin - Kuru ot alınacak 

G - Malzeme gr:r:::meleri ve evra- daki vesaiki ibraz etmeleri Uzımdır. !len itibaren daire dahilindeki levhaya 
lstiyenler bu ş '"d"'rlüg-ünd~ 5 - Pazarlıg- a girmek istiyenlerin asılmıştır. <4759) 85l9 kkale Nafıa mu u 

kı Çan.a ıarak görebilirler. ihale gününden sekiz gün evel res -

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

bedelsıiho 1 21.U.1938 tarihine müsa- men vilayet makamına müracaat edc-
3 - a e. günü saat ıs de Vilay<'t rek ehliyet vesikası almaları ve tica-

dif pazartesı . ~ .. 
d toplanacak daımı erıcu· ret odasına kayrtlx bulunduklarına 

makamın a 
mende yapılacaktır. dair vesika göstermeleri lazımdır. 

4 
_Eksiltme kapalı zarf usuliyle (4053-4763) 8Sl6 

Yapılacaktır. . . . . . 
S _ Eksiltmeye gırebılmek ıçın ı~· 

kl ·1 in 944 liralık muvakkat temı-
te ı er .... d ·h~ eteri ve ihale gunun en nı .,-
na verm ·1~ k .. veline kadar vı ayet ma a· 
yet 8 gun e hl' . .. caatla alacakları e ıyetı 
mına mura . 
f 

. vesikasını ibraz etmelerı ve 
ennıye "k 

1 ait ticaret odası vesı asını 938 yı ına 
ibraz etmeleri lazımdır. . 

6 _ İnşaat müddeti mukavele tarı-

hinden itibaren on aydır. 
7 - Teklif mektuplarının yukar~da 

1 .. ve saatten bir saat evelıne 
yazı ı gun . . d d . ~ 
kadar makbuz mukabılın e aımı ~r.1.-

.. erilmesi lazımdır. Posta l e cumene v . 

.. d ·ıecek mektupların nıhayet sa· gon erı 
1 1

A 

at 14 de kadar gelmi~ olma arı aıım-

d Postada olan gecıkmeler kabul c
ır. 

dilmez. (8035-4642) 8232 

Elektrik mühendisi 

aranıyor 

Elazığ Belediyesinden : 

Şehrimizin elektrik işlerinde t.ek
n ik ve idare müdürlüğü ifa edebıle
cek bir elektrik mühendisine ihtiy~
cımız olduğundan bu vazifeye talı? 
olanların evrakını ve şartlarını 15 ı
kinci teşrin 938 salı gününe kadar Be· 
lediyemize bildirmeleri ilan olunur. 

8239 

Yapı işleri ilônı 
Cümüıane: Trabzon - lran Tran

ait Yolu Birinci Mıntaka BapDüdiir
lüiünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Gümü
şane, Bayburt ve Kara~~se'de yapıl~
cak transit otel ve gara3 ı.>şaatı. Kefıf 
bedeli "228.208" lira 54 kuruftur. 

2 - Eksiltme 2.12.1938 cuma günü 
saat lS de transit yolu birine! mınta· 
ka başmüdürlüğü odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
müteferri evrakı 12 lira mukabilinde 
transit yolu başmüdürlüğünden alı-

nabilir. . k 
4 - İsteklilerin "12661'' liralı mu. 
kkat teminat vermeleri ve ihaleden 

va . .. evel vilayete müracaatla 
sekız gun hl. 

. onu mahsus tarafından e ıyet 
komısy 

"kaları almaları şarttır. 
vesı 'f kt l rını 2 5 - İstekliler tekh me u~ a 
. . maddede yazılı saatten bır saat e-
ıncı 1 b' · ı' mın eline kadar transit yo u ırınc -
:aka başmüdürlüğüne m~~buz muka
b T de teslim edecekler ır. 

ı pın tada olacak gecikmeler kabul e-
os ) 8306 

dilmez. (8064 - 4683 

Kalörif er tesisah ve saire inıaah 
Edirne Nafıa Müdürlüğü~den: 

1 
_Kapalı zarf usuliyle eksılt~eye 

ld - halde talip .ıuhur etmıyen 
çıkbarıd lıı'gkı edi 16473 lira 55 kuruş b~-
ve e e ... ··r · l"k daı T kya uoıumi mu ettış ı • 
ıuna~ ~a ha~h kalörifer tesisatı iJe 
r~s!n;n a;ıl~cak bazı tadilat ve inşaat 
bına . a Yk _ 20 gün müddetle eksilt
islcrı te r..r 
meye çıkarılmıştır. 

- Eksil~ şartnamesi mukavele 
2 . . usi ve fenni şartname ke-

p_roJesı hus e rojeler Ankara'da yapı 
şıf evrakı v P .. düdüğünde Edirnede 
işleri umum mu .. b'l' .. d .. Iüg-ünde grule ı ır. 
nafıa ınu ur . . · · 

. . 'halesi 22 ıkıncı teşrın 
3 - Bu ışın lı5 te Edirne nafıa mü-

.. ·· saat 
salı gunu d ki komisyonda yapı· 
dürlüğü odasın a 

lacaktır. . mek için 1236 Ji. 
4 - Eksiltmeye gır a a - ıdaki ve-
1 k teminat vermek ve ş g 

ra. ı . iz bulunmak lazımdır. ~ 
saıkı ha ine ait ticaret odası ka-

A. 938 senes 

ğıdı. t kl'lerin 17 ikinci teşrin tari-
B - ste ~ Jörifer işleri yaptığına 

hine ka~ar a dig-er kağıtlarını Edir-
d . vesıka ve . . 
aır . göndererek bu ışe gır-

K.apab mrf uauliyle 

eksiltme illnı 
Trabzon Vilayetinden : 
ı - Eksiltmeye konulan iş_: Gürcü-

bulak'ta yapılacak gümrük binası in -
şaatıdır. Bu işin muhanmıen keşif be
deli 200684.47 liradır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayıdırlık işleri genel şartna-

mesi. 
D - Yapı işleri umuınl fenni şart· 

name. 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartnamesi keşif hülasa cetveli ve ma
mahal listesi. 

F - Projeler. 
İstiyenler bu şartname ve evrakı 

ı 003 kuruş bedel mukabilinde Trab -
zon defterdarlığından ve Nafıa veka -
Jeti yapı işleri umum müdürlüğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 30-11-938 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 de Tr~bzon 
defterdarlığında müteşekkil komısyon-

da yapılacaktır. . 
4 - Eksiltme kapalı zarf usulıyle 

yapılacaktır. . . • • . 
5 - Eksiltmeye gırebılmek ıçın ıs • 

teklilerin 11284,27 lira muvakkat te • 
minat mektup veya makbuzu ve bun • 
dan başka aşağıdaki vesikaların kapa
lı zarflarına usulü veçhile koymaaı la-

zımdır-
A - 30-11-938 tarihinden en az se

kiz gün evel Trabzon vilayetine ~?
racaat ederek bu işe girebilmek ıçın 

ehliyet vesikası alması. 
B - 1938 mali senesine ait ticaret 

odası vesikası. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saattan bir saat 
eveline kadar Trabzon defterdarlığına 
getirerek eksiltme komisyon reisliği • 
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü maddede yazdı aaata 
kadar gelmiş olmaları ve dış zarfların 
mühür mumu ile iyice kapatılmış ol -
ması lazımdır. 

Postada olacak geçikmeler kabul e-
dilmez. (8225-4765) 8517 

Akümülatör plakalar1 
Ziraat Vekaleti Erzincan Bakteri

yoloji ve Serom Müeaaeaesi Direktör
lüğjinden : 

Erzincan bakteriyoloji ve seroloji 
müessesesinin akümülatör plakları ye 
nilenecektir.Bunun içinBerlin AF AA 
fabrika mamulatından 288 amper sa · 
atlik Kl. 8 tipi altmış elemana ait fab
rikasında kaynaklanmış kompile plak
larla 38S kilo net aynı fabrika malı 

asit sülfüriğe ihtiyaç hasıl olduğundan 
18-10-938 tarihinden itibaren açık ek· 
siltmeyc konulmuştnur. 

Muhammen bedeli 2370 lira mu-
vakkat teminatı 177 lira 7 5 kuruıtur. 
Şartnameler Ankara merkez bakteri • 
yoloji müessesesinde ve İstanbul Ve· 
teriner direktörlüğündedir. 1steklile • 
rin 14-11-938 pazartesi günü saat 13 
de muvakkat teminat ve kanunun icap 
ettirdiği vesikalarla birlikte Erzincan 
belediye dairesinde satın alma komis-
yonuna müracaatlarr. (4768) 8518 

Cemiyetler 

Bir Bayan öğretmen 

ah nacak 

Zayi M:..ihiir -- Fatih malmiidürlü· 
P,ünden a!:n.ıkra ol foı'.,ı.mı itam ,,"tası -
ma ait tatbik rnhürümü kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Şevkiye Tokgöz. 

Zayi - Memurlar kooperatif şirke • 
tine hissedar bulunduğum l S94 numa
ralı senedimi kaybettim. Venidni ala
cağımdan eskb:nırı hükmü yoktur. 
Sezai Engür 8498 

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

Domates sal~ası ahnacak 
Ankara Levazan Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 8000 kilo do
mates salçasının açık eksiltmesi 17 
2. Teş. 938 saat 15 de Ankara Lv. a
mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2400 lira ilk 
teminatı 180 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda 
bulunulması. ( 4533) 8051 

Mangal kömürü ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara birlik ve müesseseleri 

ihtiyacı olan 35000 kilo meşe mangal 
kömürünün açık eksiltmesi 22. 2. Teş. 
938 saat 15 de Ankara Lv. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2100 lira 
ilk teminatı 157 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi IComisyonda görülür. Ka
nun! veaika ve teminatla belli vakitte 
komisyonda bulunulması. 

(4534) 8052 

1 - İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikleı hayvanatı için 844000 kilo 
kuru ot satın alınacağından kapalı 
zarfla ih11lesi 18/ 2. ci teşrin/938 cuma 
günü saat ıs te yapılacaktır. Muham
men kıymeti 24898 liradır. İlk temi
natı 1868 liradır. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
ilk teminat makbuzu veya mektupla
riyle 2490 sayılı kanunun 2 veya 3. cü 
maddelerinde yazılr vesikalariyle be
raber ihale günü ve ihale saatinden 
en az bir saat evveline kadar teklif 
mektuplarım Fındıklı'da komutanlık 
satınalma komisyon una gelmeleri. 

(4609) 8171 

Saman alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - İstanbul komutanlığına bağli 

birlikler hayvanatı için 496000 kilo 
saman satın alınacağından kapalı zarf 
la ihalesi 18-11-938 cuma günü saat 15 
şi otuzda yapılacaktır. Muhammen 
kıymeti 10160 liradır. İlk teminatı 
837 liradır. Şartnamesi her gün ko -
misyonda görülebilir. İsteklilerin ilk 
teminat makbuzu veya mektuplariyle 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. cü madde
lerinde yazılı vesikalariyle beraber 
ihale günü ihale saatinden en az bir 
saat evveline kadar teklif mektupla
rını Fındıklı'da komutanlık satınalma 
komisyonuna vermeleri. (4610) 8172 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - Karaköse'deki birliklerin yıl
lık ihtiyacı olan 200 ton una gününde 
teklif edilen fiyat pahalı görüldüğün
den yeniden münakasaya çıkarxlmıı
tır. 

2 - Tahmin bedeli 30000 lira ilk 
teminatı 22SO lira. lavamarin kömürü ıhnacak 3 - İhalesi 22. 11. 938 salı günü sa

Ankara Levazım Amirliii Satın at 11 de Karaköse'de satın alma ko-
Alma Komisyonundan : misyonunda yapılacaktır. Teklif mek-

1 - İstanbul levazım amirliğine tuplarının ihaleden bir saat eveline 
bağlı müessesat için 3888 ton lavama- kadar teslim edilmesi şarttır. Şartna
rin kömürünün 14. 11. 938 pazartesi me ve evaafı ıso kuruı mukabilinde 
günü saat 15 de Tophane'de İstanbul komisyonda görülebilir. 
levazım amirliği satın alma komisyo- 4 - İsteklilerin gününde Karaköse 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapı-, satın alma komisyonuna müracaatları 
lacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 4432 itan olunur. (4705) 8370 

4 Kalem yiyecek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan: 
1 - Malatya garnioznunda bulunan birliklerin ihtiyacı için satın alı_ 

nacak aşağıda cins ve miktarı gösterilen iaşe maddelerinin kapalı zarf u
sulile münakasaları yapılacaktır. Erzakların hizalarında teminatı muvak
kate mikdarları ve ihale günleri gösterilmiştir. Taliplerin ihale günü ve 
saatinde komutanlık binası içindeki alay satınalma komisyonun._ müraca _ 
atları. Kapalı zarfların ihale günleri en geç saat 10 na kadar komisyonca 
kabul edileceği ve şartnamelerin her gün öğleden sonra komisyonda gös
terileceği ilan olunur. 
Cinsi Mikdarr Muv. tem. İhale günü Saati 

Un 689,000 8009 62 10-11-938 10,30 
Arpa 720,000 2700 00 .. .. .. 
Kuru ot 560,000 1995 00 

.. .. .. .. .. 
Sade yağ 26,000 1803 7S 

.. .. .. .. ,, ,, ,, 
8170 

Ekmek alınacak 
Ankara Le-..znn Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi 
Mik~arı Mu~ammen bedeli İlk teminatı 

Kılo Lıra K. Lira K. 

Ekmek 2SS60 2800 60 210 05 
Kırıkkale askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25560 k"l 

km ~· . ı o 
e egın 28-2. cı teş. - 938 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile alı-
nacaktır. İsteklilerin 210 lira 87 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırık_ 
kale aske~i fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatı
rarak bellı gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4752) 8513 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Miktarı Muhammen bedeli İlk teminatı 
Kilo Lira K. Lira K. Cinsi 

Ekmek 25460 2800 60 210 05 

İmdadı sıhhi olomebil ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyemiz için benzin motörlü 
biri tek ve biri çift yataklı son model 
iki adet imdadı s ıhhi otomobili alına
caktır. 

Şartnamesini görmek istiyenlerin 
her gün yazı işleri kalemine müraca
atları Hizımdır. Alakadarların teklif 
edecekleri otomobillerin marka, fiyat 
ve teslim müddetlerini teşrinisani 938 
sonuna kadar belediye reisliğine ver-
meleri ilan olunur. (4669) 83SS 

5 Motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

Belediyemiz itfaiyesi için beş adet 
Motopom alınacaktır. Şartnamesini 

görmek istiyenlerin her gün yazı iş
leri kalemine müracaatları lazımdır. 
Bütün firmaların teklif edecekleri 
motopomların fiyat ve evaaflariyle 
teslim müddetinin ve diğer müraca
atların nihayet teşrinisani 938 sonu
na kadar belediye riyasetine yapılma-
sı ilan olunur. ( 4670) 8356 

Kiralık dükkônlar 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Sağlık Bakanlığı 

yanındaki Otobüs durağının iki tara
fındaki dükkanların açık arttırması 

on gün uzatılmıştır. 
2 - Muhammen bedelleri (1550, 

1080) liradır. 
3 - Muvakkat teminatları (116,25), 

81,38 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18-11-938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4739) 84S7 

Fabrika ve kalorifer 

ocakları hakkında 

Ankara Belediyesinden : 
Evvelce Belediye tenbihleri arasına 

alınmış olup geçen sene ilan edildiği 
veçhile şehirde mevcut fabrika, kalo
riferli apartnnan ve evlerin ocakla
rında dumanı, gaz ve kokulardan tc-
mizleyici tertibat yapmıyarak §Chrin 
havasım bozacak mahiyette bacaların
dan gaz ve koku çıkaran bina sahip
leri cezalandırılacaktır. 

4731) 8520 

Valvalin ~ yağı ah nacak 
Ankara Belediyesinden ::ı 
ı - Otobüs idaresi için alınacak bU. 

buçuk tan valvalin yağı için ek.ailtmo. 
si on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (390) lira .. 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (29,25) Ji.. 
radır. 

4 - İsteklilerin 18 - teşrini sani .. 
938 sah günü saat on buçukta bele• 
diye encümenine müracaatlarL 

(4772) ssıı 

17 kalem Kolye Flanıin ahna<ak 
Ankara Belediyeainden : 
1 - Su idaresine alınacak 17 ka .. 

lem kolye flanşina istekli çıkmadığın 
dan açık eksiltmesi on gün uzatılmış
tır. 

2 - Muhammen bedeli (4086) lira-; 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (304) lira
dır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
istiyenlerin her gün yazı işleri kale -
mine ve isteklilerin de 18 - teşrinisani 
- 938 salı günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları. 

(4773) 8522 

" Enstitüler 
Sabun ahnacqk 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüaü 
Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz çamaşır hanesi i -
çin (1800) kilo beyaz ve mutbah için 
( 400) kilo yeşil sabun açık eksiltme u
suliyle alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (816) ve mu
vakkat teminat (61.20) liradır. 

3 - İhalesi 22.11.938 sah günü sa
at 10 da rektörlük binasında müte -
şekki] komisyon tarafından yapıla -
caktır. 

4 - Daha fazla izahat ve parasız 
şartname almak istiyenler enstitü da· 
ire müdürlüğüne müracaatları. 

(4700) 8386 

hinden itibaren on aydır. karıda 
7 - Teklif mektupla~ının ~~veline 

Yazılı gün ve saatten bır saad . ıi en
kadar makbuz mukabilinde aınt· ile 
cü A dır pos a 

.. mene verilmesi lazım · ihayet sa-
gonderilecek mektupların n Jizı111-

ne vi~ayetı~a:akları ehliyet vesikası 
mek ıçın a k una göre bazırlanmıt 
2490 sayılı a~arının mezkur günde 
teklif ınektuJ r komisyon başkanlığı
saat 14 e k~ a ya gönderilmesi lazım-

·ıı:nesı ve k na verı ecikmif mektuplar a-

Çocuk Esirgeme Kurumu Umumi 
Merkezinden : 

Gündüz bakmıevi direktörlüğü açık· 
tır. Ana mekteplerinde çalıtmıt tec • 
rübeli bir bayan öğretmen alınacak -
tır. Taliplerin vesikalariyle müracaat· 

Kırıkkale askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25460 kilo 
ekmeğin 28 - 2. ci "teş. - 938 çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile alı
nacaktır. İsteklilerin 210 lira 02 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırık -
kale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde ya
tırarak belli gün ve saatte mektep. satın alma komisyonuna gelmeleri. 

Zayi - Antalya idadisi ihzari birin
ci sınıftan almış oldugum tasdikname
mi ~~y?ettim. Yenisini alacağımdan 
eskısının hükmü olmad ğı ilan o-

•t 14 · tmaları de kadar geJmış 0 k bul ~ 
•ır. Postada otan gecikmeler a 
dilmez. (8034-4641) 823l 

dır. p~stada g(S152-4697) 8366 
bul e:iılıne.z. 

lan 8527 
lunur. KorkuteJ.i tahrirat katibi H. B. 
Baltalar. 8526 (4753) 8514 
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Uzun zaman yoklamalarını yapfırmıyan yedek subaylar hakkında 
Ankara A&kerlik Şubesinden: 

Şubemizde kayıtlı olup senelerdenbcri yoklamalarını yaptırmıyan ve 
bu suretle akıbetleri meçhul kalan yedek subayların adları aşağıda yazılı
dır. Bu subaylardan devairi devlet veya müessesatı hususiyede cvelce me
mur olupta ayrılanların veya halen memur olanlar varsa tetkik edilerek 
muvazzah memuriyetlerinin devair ve mücssesat amirleri tarafından v 
Ankara'da ikamet edenlerin açık adresleri de arkadaş veya akrabalarını~ 
ve bunları tanıyanların yazı ile veya şifahen şubemı"ze m 1. t 

1 
· 

·1· 1 a uma verme erı ı an o unur. 
No. D. No. 

1 - 1/ 30 Piyade. Albay. Ali oğlu Celal Sofya 293 (312/327) 

2 - 1/ 46 .. Yarbay Ahmet paşa. Oğ. Nuri Beşiktaş 305 (325/ 7) 
3 - 1/ 111 " Yzb. ~eh'."et. Oğ. Şükrü Melih. Edirne 308 (327/116) 
4 - 1/128 " " Alı _oglu Nurettin Trabzon. 314 (334/ 196) 
5 - 1/200 " Üst teg. H. Hüsnü Oğ. M. Esat. Kayseri 310 (464) 
6 - 2/201 " " .. H. Hüsnü Oğ. M. Tevfik. Konya 311 (11526) 
7 - 2/ 238 " .. .. Osman oğlu Mithat Hozat 316 (337/ 229) 
8 -

2
/ 3

73 
" Teğmen. Mustafa. Oğ. Mehmet Hüsamettin Edremit 

9 - 3/ 467 
10 - 3/506 
11 - 3/ 513 

12 - 3/ 519 
13 - 3/521 

14 - 3/ 539 
15 - 3/541 
16 - 5/949 
17 - 5/ 967 

.. 

.. 

.. 
.. 
.. 

(314) 16487 

., Kadir oğlu İhsan 315. 336/16 

.. Mehmet oğlu Sadık Fatih. 319 (928 122) 
.. Osman Nuri. Oğ. Ahmet Semih İstanbul Cihangir 

319. (3201) 

.. Tahir oğlu Hüseyin Hilmi Eskişehir. 313 (15753) 
.. Süleyman Hayri Oğ. Mehmet Vasıf Sultanahmet . 

312 (13800) 
.. ., İsa Avni Oğ. Hamdi Siirt. 316 (23433) 
,, ., Osman oğlu Habus Erzincan 314 (27871) 
., Astğ. Hüseyin oğlu Ahmet Hulüsi. İnegöl 317 (29128) 
,, ,, İsmail Faik. Oğ. Ahmet Savti Sultan Ahmet. 

318 (31778) 
18 - 5/980 ,, ,, Mehmet Sait. Oğ. Halid Adapazarı 315 (18759) 
19 - 6/1004 ,, ., Raif oğlu Ahmet Feyzullah. Beşiktaş. 318 (37894) 
20 - 6/1008 ., Teğ. Mehmet oğlu Hüseyin. Beypazarı 322 (37412) 
21 - 6/1009 ,, ,, Mehmet Hidayet. Oğ. Sami İstanbul. 322 (37436) 
22 - 6/ 1019 ,, Astğ. Abdullah oğlu Muhittin~ Kırşehir. 319 (1081) 
24 - 6/ 1160 ., Teğm. Sami oğlu Karni. İstanbul. 323 (41764) 
25 - 7/1211: Süva. Yzb. Cafer oğlu Bedri. İstanbul. 305 (325 / 36) 
26 - 7/1213: ,, Ön. Yzb. Musa oğlu Vehbi. Sultanahmet. 306 (324/ 47) 
27 - 7/1242: ., Üst teğ. Hasan oğlu Mustafa Şükrü. Girit. 313 (8964) 
28 - 7/1243: ., ,, .. Nuri. Oğ. Mahid Enver. Anadolu Boğaziçi. 

312 (26) 
29 - 7/1261: ., Teğm. Ali Galip. Oğ. Hüseyin Kamil. İstanbul 

318 (29095) 
30 - 7/1265: ,, ,, İsmail Hakkı. Oğ. Mustafa Muhıp. İstanbul. 

312 (332; 21). 
31 _ 7/1375: Topçu. Yzb. Orhan. Oğ. Halil İbrahim. Denizli. 309 (331 / 111) 
32 - 7/1390: ,, Üst teğm. Şaban oğlu Ekrem İstanbul. 315 (332/ 25) 
33 - 8/1413: ,, Teğm. Abdullah Nuri. Oğ. Tevfik. İstanbul. 

34-8/1417: .. 
310 (330/ 8) 1077 

., İlyas oğlu Arif Hikmet. Çanakkale. 312 (20107) 
332/ 35 

35 - 8/1435: .. .. Ahmet oğlu Hadi. Cihangir. 316 (32225) 
36 - 8/1436: ,, ,, İbrahim oğlu Ali Rıza. Ayaş. 321 (32037) 
37 - 8/1462: .. ,, İbrahim oğlu Mustafa. Edremit. 322 (37647) 
38 - 8/1554: ,, Asteğm. Süleyman oğlu Mehmet İzmir. 319 (31218) 
39 - 8/1556: ,, Teğm. Nuri oğlu Ömer. Tekirdağ. Üsküdar. 321 (39695) 
40 - 8/1590: ,, ,, Hasan oğlu Mustafa Tevfik. İstanbul. 315 (28007) 
41 - 9/1610: Muhabere. Yzb. Fuat oğlu Bedrettin. Eyüp. 308 (330/10) 
42 - 9/1643: .. ,, Teğm. Şükrü oğlu Nusret. Cihangir. 314 (17794) 
43 - 9/1651: ., ,, ,, Yusuf oğlu Ömer Ali. İstanbul. 309 (6139) 
44 - 9/1674: ., Asteğ. Mehmet Rrza. Oğ. Cevat Bursa. 322 (33573) 
45 - 9/1676: ,, ,, Abdullah oğlu Seliıhattin. Kadıköy. 319 (37796) 
46 - 9/1728: İstihkam. Teğ~ Ferit oğlu İbrahim Hıftr. Çemişkezek. 

309 (330/ 28) 
47 - 9/1766: ., Asteğ. Abdülhalim oğlu Cemalettin. Sıvas. 319 (30851) 
48 - 10/1910: Nakliye asteğ. Süleyman Hayri. Oğ. Rıza İstanbul. 311 (166) 
49 - 10/1911: ., ,, Neşet oğlu Ali Rıza. Antalya. 316. (27642) 
50 - 10/1912: .. ., Şefik oğlu Celal Erzincan. 314 (16612) 
51 - 10/1918: ,, ,, Salim oğlu Durmuş. Trabzon. 320 (32519) 
52 - 10/1919: ,, ., İsmail oğlu Saffet. İznik. 319 (37823) 
53 - 10/1962: Oto. Teğmen. Hamdi oğlu Cevdet Saray. 312 (14999) 
54 - 10/1963: ., ., Osman oğlu Mehmet Vasfi. İstanbul Kırklareli. 

u ı;u s 
No. D. No. 

85 - 14/2788: Hekim. Bnb. Mahmut oğlu Hasan Me<:it. İstanbul 303 
(326/3) 

86 - 15/ 2824: Eczacı teğm. Ahmet Tevfik Oğ. Seyit Mehmet. İstanbul 
319 (54) 

87 - 15/2830: Eczacı teğm. Hüseyin oğlu Sıdkr. İstanbul. 320; (2775/ 911) 
88 - 15/ 2968: S. 8. Ml. Me. Ahmet. Oğ. Süleyman Sıtkı. Çanakkale. 314 

(17450) 

89 - 15/ 2970: " " " Ethem. Oğ. Ahmet Kemal. Şereflikarahisar. 310 (30) 
90 - 15/2971: " " ,, Sait. Oğ. Hasan Fahri. Erzurum. 305 (328/40) 
91 - 16/3025: S.8. Hs. Me. Recep. Oğ. Süleyman Şevki. Edirne. 311 (33069) 
92 - 16/ 3040: ,, ., ,, Mehmet. Oğ. Mahmut Rıza. Çankırı. 315 (35349). 
93 - 16/ 3044: ., ,, ,, Abdullah oğlu Emin Konya. Erminak. 305 (32809) 
94 - 16/ 3093: ., ., ., Esat oğlu Ekrem. Siirt. 312. (1802) 
95 - 16/ 3138: ,, " ,, Ahmet oğlu Hüsnü Keskin. 309 (35407) 
96 - 16/ 3139: ,, ., ,, Halil Veli yettin. Oğ. Sait. İstanbul. 312 (626) 
97 - 16/ 3144: ., ., ,, Osman. Oğ. Abdullah Mehmet Hacı Osman. Oğ. 

Develi 308 (456/ 32953) 
98 - 16/3172: ,, ,, ,, Rüştü oğlu Hayri Tokat. 313 (106) 
99 - 16/3173: ., .. ., Mehmet Oğ. Ali Faik Yusuf Güle. Muğla. 317 

(29540) 
100 - 17/ 3216: S. 7. MJ. Me. Ragıp oğlu Ziya. İstanbul. 304 (319/ 42) 
101 - 17 / 3223: ,, ,, .. İbrahim oğlu Ziya. İstanbul. 303 (326/ 5) 
102 -17/ 3274: S. 8. MI; Me. Niyazi. Oğ. Hüseyin Atıf. Konya 313. (4078) 
103 - 17/ 3283: ,, ,, ,, Osman paşa. Oğ. Mansur. Kadıköy. 313 (332 / 2) 
104 - 17/ 3319: ,, ,, ,, Ethem. Oğ. İsmail Bekir. İstanbul. 302 (156/ 576) 
105 - 17/ 3330: ,, ,, ,, Musa oğlu Fevzi. Alasonya. 311 (3616) 
106 - 17/ 3336: ,, ,, ,, Ahmet Hamdi. Oğ. Mehmet İhsan. İstanbul. 311 

(35105) 
107 - 17/ 3343: ,, ,, ,, İsa oğlu H. Hüsnü. Ayaş. 306. (487) 
108 - 17/3356: ,, ,, ,, Şükrü. Oğ. Ahmet Feyzi. Kadıköy. 314 (332/ 13) 
109 - 17 / 3368: ,, ., ,, Mustafa oğlu Sebahattin. Süleyman iye. 314 

(22911) 
110 - 17/ 3382: ,, ,, ,, Ziya oğlu Saim. İstanbul. 310 (1815) 
111 - 17/ 3394: S. 8. Tüfekçi. Hasan oğlu Behçet. İstanbul 313 (331/9) 
112 - 18/ 3404: ,, ,, ,, Mehmet Nuri. Oğ. Musa Kazım. Nevşehir. 306 

(320 11) 
113 - 1813410: ,, ,, ,, Hüseyin oğlu Kamil. Kars. 302. (327/91) 
114 -18/ 3478: S. 6. Muzıka. Habip oğlu Süleyman. Ankara 302 (317/2) 

8509 

Muhtelif spor malzemesi alınacak 
Gazi T erb iye Ensti tüsü Direktör-lüğünden : 
Gazi Terbiye Enstitüsü Beden terbiyesi şubesi için aşağıda adı, mikta

rı, muhammen bedeli yazılı 20 kalemde gösterilen spor malzemesi açık ek
siltme ile satın alınacaktır. Muvakkat teminatı 95 lira 20 kuruştur. Eksilt
mesi 28-11-1938 Pazartesi günü saat 15 te Ankara mektepler muhasebec ili
ğinde yapılacakt:r. Şartname ve nümunelerini görmek istiyenlerin ensti
tüye müracaatları. 

Erkekler için 
Muhammen Muhammen 

Fiatı Bedeli 
Adı Miktarı kuruş Lira Kr. 

Medisin Topu 3 kiloluk 18 adet 1350 243 00 
Tabanca (Atletizm için) 1 .. 1000 10 00 
El topu komple 6 .. 350 21 00 
Futbol komple 6 .. 600 36 00 
Antrenman elbisesi Mavi renkli 
(Eşofman) 18 .. 650 117 00 

Atlet fanilası Mavi renkli 34 .. 75 25 50 
Spor pantalonu Mavi renkli 34 .. 125 42 50 
Boks eldiveni 18 Çift 550 99 00 
Deri Histik ayakkabısı 34 Çift 500 170 00 

K I ZLAR İÇİN: 
Medisin topu 2 kiloluk 12 adet 1200 144 00 
Disk (bir kiloluk) 6 .. 750 45 00 
İçi dolu küçük top 20 .. 100 20 00 
Antrenman elbisesi açık mavi 
(Eşofman) 12 .. 650 77 00 

Spor fanil3sx açık mavi 20 .. 75 15 00 
Spor donu açık mavi 20 .. 125 25 00 
lç lastiği No. 4 6 .. 40 2 40 
Atlama ipi (parça halinde) nümune-

si gibi 20 .. 35 7 00 
Lobut 20 Çift 125 25 00 
Deri lastik ayakkabısı 17 Çift 500 85 00 

6 adet 1000 60 00 

11 - 11 - 193 

HASA N 

~4J@iiJ 
ö~lii 

unları 

Yavrularınızı Hasan özlü un ları ile besleyiniz 
Hasan unları yavrularınıza sıhat, neşe verir. Yavrularınızın 

neşesi evinizin, yuvanızın neşesini doğurur 

En mükemme l ç ocuk gıdasıdır. 250 gramlık. kutular 20, yarıt11 
k iloluk kutular 35 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 8346 

Sakarya Eczanesi 
Ulus Meydanı lş Bankası karşısında 

Reçeteleriniz büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda aza-
mi itidal. Bu senenin taze (Balık yağı) gelmiştir. 8040 

ODEO N 
Yeni çıkan plôklar 

SAFİYE TOK A Y 
270240 No. - Tango - E ge 

- Rumba - Çapkın kız 
NEDİME 

270242 No. - H icaz Şarkı - Fadimeyi ben çok severim. 
- Hürmüz Jarkısı - Siv asta bir yar sevdim 

AVANOSLU SALAHADDiN ERCAN 
270245 No. - H alk şarkısı - İki bülbül hiç bir dala 

- Avanos şarkıs ı - Üzerinde cennet gib i 
GAZiANTEPLi HASAN H ÜSEYiN 

270248 No. - Halk şarkısı -"T eşil Ordek 
- H a lk şarkısı - B e n de şu d ünyaya geld im 

312 (333/ 143) 

55 - 10/1976: ,, Asteğm. Sıddık Nihat_ oğlu Osman Muzaffer. İstanbul. 
313 (332/ 4) 

Ok ve 12 yay (erkekler ve kızlar iç in) 
BAŞ, D1Ş, NEZLE , GRİP, ROM ATiZMA 

N e vralji , kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 

- - icabında günde 3 ka,e alınabi l ir. 8525 - -

56 - 11/2068: Hava. Yzb. Rrza oğlu Kamil Eskişehir. 309 (330/59) 
58 - 11/2137: ,, üst teğm. Kadrj. Oğ. İhsan Mahmut. Ankara. 318 

(1466/ 334) 
5
9 - 11/2140: ,, Teğm. Ahmet Baran. Oğ. Hakkı Baran. İstanbul. 325 

(932/1350) 
60 - 11/2194: Sanayi. Hrp. Asteğ. Nazım oğlu Ha5an. Edirne. 317 (38085) 
61 

-
1112

1%: .. ,, Ali oğlu Ahmet İstanbul. Beyoğlu. 324. (39934; 
6
2 

- 12/2220: Lvz. Bnb. Süleyman oğlu İhsan. İstanbul Topkapı. 300 

63 - 12/2232: 
64 - 1212236: 

(321/318) 
Yzb. Fuat oğlu. H. Hüsnü. Cihangir. 309 (331/102) 
Üst teğm. Akif oğlu Mafdin İstanbul. Şehzadebaşı. 

31! (330/ 105) 
65 - 12/ 2238 : " Teğm Mahmut. Oğ. Mehmet Rifat. Tokat. 310 (2/112) 
66 - 12/2331: " Asteğ. Recep oğlu Sadullah. İstanbul. 315 (1396) 
67 - 12/2347: " " Raşit Aşkı. Oğ. Yusuf Üsküdar. 314 (16520) 
68 - 12/ 2352: " " Ahmet oğlu İhsan. Bandırma. 318 (30410) 
69 - 12/2362: " " Hacı Alim. Oğ. Ahmet Hulüsi. Ermenik. 322 

(38058) 

70 - la 12370: .. " Ahmet_ Rıza Oğ. Celal ettin. Maraş. 318 (39232) 
71 - 13/2434: .. " Azız oglu Tahsin Hulga oğlu. Ankara. 325. (43580) 
72 - 13/2465: Demiryol. Ön. Yzb. H. Fehi. Oğ. Mehmet Kemal Bursalı. 

İst~nbul _Bursa. 316 (333816) 

73 - 13 / 2480: ,, Teğm. Emın. Og. Mustafa Fahri. Kadıköy Beypazar. 
311. (14335) 

74 - 13/2512: ,, Asteğ. İbrahım oglu Mahmut. Sait Eli. 312; (13210) 
75 - 13 / 2521: ,, ., Halil oğlu Fahri. Kadıköy. 312 (13332) 
76 - 13 2565: Hk. Kaymakam. Biliıl Oğ. İsmail llakkr Fatih. 297 (321/97) 
77 - 14/2620: ,, Yzb. İzzet oğlu Ali Rıza. Üsküdar. 307 (10069) 
78 - 14/ 2705: ,, Teğm. Şemsi. Oğ. Rasim Ömer. Köprülü. 317 (4673) 
79 - 14/2708: ,, Yusuf Rifat. Oğ. Yahya. Ankara 311 (1683) 

•',' Mustafa oğlu Cudi. Köprülü Lüleburgaz. 314 30 - 14/2714: .. 
(2262) .. 

81 _ 14/27!5 . Hüseyin oğlu Nedim. Kutahya. 311 (363/28) 
. " " · E .. 320 (234) 

82 - 14.12753: Diş hekim. Rüştü oğlu Fahrettın Y~P·. . 
83 - 14/2774: Eczacı Yarbay. Cemil. Oğ. Osman Hılmı Beşıktaş. 300 

(321/7) 
84 _ 14 12782: ., Bnb. Abdullah oğlu Kamil. Beşiktaş. 31H (32216) 

(4771) 8520 
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PREZER~ -
vatifleri~ 

Tek i I O, 3 lült 20, 6 lık 40 
kuruştur. 

Her eczane de bulunur 
8348 

-

-=i11111111111111111111111111111111111111i=' 

Zayi - Memurin kooperat if şirke · . 
tinden aldığım 3615 sayılı h isse sene- ' 
dimi ziyaa uğ ·attığırnd "'• ... ye:ıisini. a 
lacağım. Eskisinin hükmü olmadl~I 

il.in olunur. Ankara E mniyet müdüri - 1 
yeti birinci şube memurlarından 139 \ 
Ali Rıza Gönitl 84';7 
uutm:ı:ı.u~~U11UUwnurm~ - ·· 

IHalk Bakteriyoloji ve Kimya 

Laboratuvarı 
ft Belediye sırası. T_a l~s apart ıman 
ft ı No. ya nakletmıştır. T el: 2972 ~ 
ımıı:mıı.ı.ııııım:r.uı:::::ııııuımttmnııı:. 

1269 40 

~] 
ULU$ - 19. u ncu yıl. - No.: 6209 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz faik FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 

ULUS Basımevi : ANKARA 

~ 1111111 Şekerlilere .. .! Leo Ensülini ge ldi 1111111 ; 

;_ Sakarya eczanesinden isteyiniz.. .. E 
,ıııı ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ıı ı ııı ıı ııııı ıı ı ıııııııııır' 

, . 
, Orman Koruma · 

Sade yağı alınacak 

eksiltme ile 2. teşrin ayının 21 inci 
pazartesi günü saat 1 O da ihalesi 

yapılacaktır. Talipler şartname ve ev· 
safı görmek üzere her gün ·Galatada 

mumhane caddesinde Alemdar hanın
da orman koruma ambarındaki satın 

alma komisyonuna müracaat edebilirOrm.an Koruma Gen el Komutan -
!er. Muhammen bedel 5670 liradır. Telı ğmdan : 

O rman koruma genel komutanlığı, 

Zeytinburnundaki talimgahı erleri için 
5400 kilo sadeyağ 2490 sayılı kanunun 
41 maadesinin c fıkrası mucibince açık 

SİNEMALAR 

minatı muvakkatesi 425 lira 25 kuruş--
tur. Bu paranın birinci mıntıka orman 

mesul muhasipliğine yatırılması li -

zımdır. (8094.14680) 8383 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM RUŞTO 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
apartımanı 2. c i kat No: 6 Tel: 2208 


