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Do~nya büy ·· yası paylaşıyor 
Cenaze töreni Ankara' da 21 ikincitesrinde y _pllacak 

---------- l ,w,~·~ ._.,.w 

Dohnabohçe etrofmdo 
haf km yaptığı tavaf 

· Ankara' da gelecek Cenaze törenı 
pazartesi günü yapılacaktır 

l h birimizin bildirdiğine göre dün de Dolmabah-
Istanbu ı:-ıu .. ~den büyük kederleri mahzun çehrelerinden 

çe sarayı~.~n .?~halk kalabalığı geçmiştir. Halk, Ebedi Şef'i
o~una.n ·-~~nün bulunduğu binanın önünden geçerek, O'nun 
n~1c_ az~z 0 a:evi huzurunda tazim vazifesini yapmaktadır. 
yu Beü;k üniforma giymiş zahitler, tabut başında nöbet bek-
lemekte devam ediyorlar. 

Öğrendiğimize göre A~t~r~_'ün cenaze merasimi Ankara'-
da 21 ikinciteşrin pazartesı gunu yapılacaktır. 

Cenaze töreni için 

Bir çok memleketlerden 
u s neye er geııyor 

ölümü, bir cihan hadisesi olarak, dü.nyanın her tarafında derin 
V'e içli akisler yapmış olan büyük Şe~'ın cenaze törenine birçok 
devletlerden hususi heyetler gelecektır. 

:=I lng~lt.ere, den gelecek heyet ________ .. _____ 1 1 lngıltere kıralı merasimde şahsi 

surette temsil edilecektir. Aynca 1 
Feldmareşal Birdvond da Büyük Bri
tanya hükümctini temsil edecektir. BUGÜN 

; incide : Başyazımız - Hasan A~i 
Yücel'in, Burhan Belge -
nin, Nurettin Artam'm ya· 

.ztları. 

3 üncüde: İbrahim Necmi Dilmen, 
.A. ş. Esmer, Fazıl Ahmet 
Aykaç'ın yazıları. 

"' .. cilde. Ferit Celal Güven'in, NPe
,. un . ycııni Safa'nın, Yaşar a-

bi'niıı, Zeki Mesut Alsa· 
ıım yazıları . 

5 incide : Nasuhi Baydar'ın K. Zek~ 
Gençosman'ın, G. A. nı 
yazıları. 

7 incide : RatIP Tahir Burak'm gü
zel bir resmi 

Sovyeılerden gelecek lıeyeı 
Sovyet delegasyonuna hariciye ko

miser Muavini Potemkin riyaset ede
cektir. Sovyet heyetinin de ayrıca İcr
zıl ordunun da bir mümessili buluna
caktır. Sovyet heyeti, ihtimal, Sıvas
topol'dan bir harp gemisi ile hareket 
edecektir. 

Sovyet heyetinde Karadeniz donan-
ması kumandanr Amiral Yumapv ve 
Ankara Büyük Elçisi Terentiev de 
bulunacaktır. 

Yunanistan' dan gelecek heyet 
Yunanistan'dan gelecek heyete, dost 

(Sonu 8. inci sayfada) 

İnsanlık büyük bir 
adam kaybetti 

Bütün dünya 
büyük yasımızı 

gazete feri 
paylaşıyor 

Atatürk için dünya gazeteleri sütunlarla, 

sayfalarla yazı ve resim neşrediyorlar 
l 

· s ··yu .. kj maktadır. Bu kayıpla insQ.tlık Jaha 
B .. t .. diinya gazete erı, u . J '" b" "k b. 

I 
.u ~n. ·n siitunlar ıJe sayfalar do· lakirleşmış b unY.a·. eun uy~ h. ırba-

Şe 'urıız: ıçt k d l Ata damını kay etnrzştır. mumı ıs u-
lusu yaz:ılar yazma ta:. ıkr. ar ;d d • d .. ~ı ·· ~ sade Tur ıye e e· ur. 
türk'un o umu, . d l ~ ·ı b ··ıu··11 insanlık ôlemın e onu ."!1az Altıncı sayfada dünya gaze-
gı u s·•t" dunya bir acı uyandırnıı§tır. u un .. 

1
.. .. telerinin Atatürk hakkındaki yazıla-

' b .. .. k insanın o umu 
gautelerı bu uya paylaş· rını bulacaksmu:. 
karıısında biz:im yasımızı 

.< 

Foto: Cemal Işıksel 

Dün Cümhur Reisimiz lnönii'nün riyasetinde toplanan Vekiller Heyeti 

Vekiller heyeti dün Cümhurreisi 
inonu·nun riyasetinde toplandi 

Ankara, 12 a.a. - Bugün saat 15 de başta 
Başvekil Celal Bayar olduğu halde, yeni icra Ve
killeri Heyeti toplu olarak Reisicümhur ismet İnö
nü' nün köşklerine giderek kendilerine gösterilen 
itimattan ve kabineye tayinlPriJlden dolayı minnet 

ve şükranlarım arzetmişlerdir. 
. Sa~t. 16 da Reisicümhur lnönü, Başvekalet 

paıresrı teşrif ~uy~rmuşlar ve riyasetlerindc top
~~~-n .. 1cr~. ~~kıl1erı heyetinde muhtelif meseleler 
goruşu muştur. 

!.Atatürk için 

1 Üniversite 
gençliği,-İlin 
toplanhsı 

Dünya onun büyüklüğünü 

her ge(en gün daha 
fazla anhyacakllr 

. İstanbul, 12 (Telefonla) _ U . 
sıt " k k nıver-

e ve yu se tahsil gençliği bu hah 
Atatürk'ün aziz hatırasını anmakea .. .. . . ıçın 
unı;ersıte konferans salonunda çok 
hazın, heyecanlı ve vakarlı bir toplan
tı yaptı. Toplantıya on binden f 1 
gen · · · k aza ç ıştıra etti. Konferans sal 
hıncahınç dolu idi. Toplantıda rck~~u 
dekanla:-, profesörler de hazır bulu:~ 
dular. 1 oplantryı saat tam d k d 
rc.ktör B. Cemil Bilsel açtı ;.~z .. ~ 
Atatürk'ün hatırasına h .. · uy~. 
dakika ayakta süku•tt unnetcn uç 
b 

an sonra söze 
aşhyarak dedi ki 

ti"~ ~~a~~rk'ü kaybettiğimizin ü
ç ne gunundeyiz. Bu acı ile üçüncü 
defa olarak üniversitede roplanıyoruz 
Yüreg- im· h · ız er toplantıda daha fazla 

Cümhur Reisimiz lnönü, v~ BQ§vekilimiz Celal Bayar, Atatürk'ün 
resımleri önünde 

acıyor, daha fazla sızlıyor. Şarktan 
garbe, şimalden cenuba bütün dünya 
~~-r~~n acısını, Atatürk'ün büyüklü
gunu ölçüyor. Atatürk dünyanın en 
büyük simasıydı. Dünya onun büyük
lüğünü her geçen gün daha fazla ana
caktır. Onu~ tarihte kalacak en büyük 
vasfı büyük kurtarıcı ve büyük koru
yucu oluşudur. Karanlık ve ümitsiz 

(Sonu 9. uncu sayfada) 



En büyük 
• esen 

Yeni Dahiliye, Adliye ve Hariciye 
.Vekillerimiz dün vazifeye başladılar 

F. R. ATAY 
Bir sual çok zaman hatırlar

dan ıeçmittir: Atatürk'ün en bü
yült ••eri laangi•idir? 

Bu suale cevap verenler, ekse
riya, onun zafer veya inkılapla
rından birini hatırlatmıtlardır. 
Ejer zaferler olmasaydı, bu in
luliplar vücut bulmıyacaktı; ve 
bu inkılaplar olmaksızın, zafere 
ve onun kahramanlarına yazık 
olacaktı. Fakat Atatürk'ün en 
büyük eseri, bu eserin devam ve 
iıtikrar inancaaını, türk milleti
nin ıuur ve iradesinde aramak 
ona maletmek olmuttur. Hayran~ 
ları kendisinden bahsettikleri ka
dar, Atatürk, milletten bahsetti: 
Milleti, kendine inanmağa aevk
ettiii kadar, arkadaılarını mille
te inanmağa, onunla birleımeğe 
ve kaynaımağa aevketti. En ıüç Adliye Vekili 
buhran zamanlannı dahi asla B. Hilmi Uran 
tahıl değil, ancak milli kar~r ve yeni kabinede Dahiliye vekaletine 
tedbirlerle önlemittir. Tarih, mu- tlyin edilmi9 olan eıki Sıhat ve lçti
zaffer Mustafa Kemal ayarında mat Muavenet vekilimiz Dr. B. Refik 
pek az fert kudreti tanımııtır: Saydam. dUn yeni vazifesine bafla
Bu Muatafa Kemal hiç bir an mııtır. 
mecliuiz kalmamıftır Çünkü · Dr. Saydam, saat 10.30 da B. ŞUkrU 
eter bütün inkıli.plan İıerkea ta: Kaya Ue birlikte veklleıte ıelmit. 
rafmdan milli kurtulu un eaaıla· kendlainl evvel& B. ŞUkrU Kaya te~ 
n ve imkinl 1 __ ,_tL-· rik etmi9 ve vekilet mU.tepr ve husu· 

• l an ° ..-&& ~ımıen· ıt kalem mUdUrUnU takdim etmi9tir. 
memıı o aayd ··ı·· ·· d .. . , !• o umun en ~!'· Bundan ıonrı vekil, vekalet erklnı· 
ra, Turkıye nın buıünkü bırlik nın tebriklerini kabul et:mittir •. 
~ t~~üt mucizeıini ıöaterme- Vekiller, mebuslar, Sıhat bakanhlı 
ıme ıhtımal Yar mıydı 7 btırap, ve Xuıl&y kurumu llerl ıelenleri ve 
umumi, derin, aamiml ıatırap, doetları kendlılnl mabmuıda ıdyaret 
mucize bu delildir. Bu, olacaktı, ederek tebriklerini ıwmıu9lardır. 
tabii ve insani idi; fakat acaba lç .Bakan B. Refik Saydun ite bq
hanıi millet bu kadar acı matem lamaaı dolayı.siyle valilere bir telıraf 
ıilnünde bizimki kadar miiltea- c&ıderm19tlr. ı, bakaıumu bu telıra· 
na bir irtlcılip nizamı için böyle fmda CUmhur reisinin teveccilhUne, 
hir iyman Ye aadakat ahdi ıöıte~- Bafbakanm itimadına, idarecilerimi· 
mittir' sin yardımına aUvenerek iç bakanlılı 

Atatark'ün en bilyük ıururu ~~.ifesiae bqladıtmı bildirmekte· 

Tiirk mili.etinin nlldı olmaktı. 

Gayrlsan iradlar1n 
vergi nlsbetleri 

Hiç kimae bu milletin utl fazi· 
18!)erine ve yükıek kudretleri~ 
onun kadar derinden inanma
mqbr. Onun için, herhangi bir 
milnuebetle, Atatürk'ün aizm· 
dan yakın uzak, hiç bir iıtikbal 
tipbeai Te tehlikesi duyulmamıt-
br. Gayri aaft irat il.ıerindcıı kuanç 
Kendindeu._M>nratmı gene en- vergisine tabi mükelleflerin, muhtelif 

İ)'İ o ıörüyormut; o bıliyormut: 'riliyet ve ıcuaıarua --~ ~' u

Eier fU üç matem gününde nıbu dalan " belediyelerce tayin olunan 
Tirkiye'nin eokaklannı ve evle- vergi nisbetlerinin Ekonomi ve Finanı 
rbai dolqmıt olaaydı, eğer Ka· Bakanlıkları tarafmdan birlctt:irilmeai 
matay'm 11 ikinciteırin celıeıi-- ve bu ıuretle birleıtirilen niabetlerin 
Dİ, \aot locaamdan aeyredebilıey- resmi ıuete ile i1&nuu takip eden fi
di, hayatta iken ke'lldi ölümünü nanı yılı~dan itibaren meırileketin her 
adeta bir inkıraz f aciuı gibi ta- tarafında tatbila icap etmektedir. Fi • 
•nar edenleri o kadar katt red- nana Bakanlrtı Ekonomi Bakanlığı ile 
ded.n 1eai ile hepimize .oracak· mUıtereken te.bit edeceli niebetler 
b: - Naad bana bir daha inan- için ~ hazırlıklara b&flamııtır, 
ti 1 ' Gayri ufi irad Userinden vere! "'° 
illa ftll ren mUkelleüerden ittical nevileri ka-

zanç verp kanununda rtssterilmemlı 
Şehrimizdeki Fransızlar oıanıann iıticaı nevileri ve vergi n11. 

betleri ticaret odalannm ve tiearet o-

D~n abideye bir 
çelenk koydulor 

duı bulurumyan yerlerde belediyele • 
rin mUtaleuı alınarak pmdiye ·kadar 
olduğu gibi vergilerinin tarhına de -
vam olunamamakla beraber bunların 
iıtipl nnileri ve tatbik edilen nilbet· 
leri blr cetvel halinde Finana Bakanlı· 
ğına g(Snderilec:ektir. 

Dahiliye Vekili 
B. Relik Saydam 

Adliye vekilinıi:s vcui/eye 
lxıfladı 

Yeni Celil Bayar kabinesinde, Ad
liye vekili B. §ükfü Saraço&lu'nwı 
Hariciyeye getirilmeıi dolayııiyle a
çılan Adliye bakınhtma tayin edilmiı 
olan Seyhan mebusu ve Kamutay Reia 
vekili B. Hilmi Uran dUn, yeni vulfe
ıine batlamııtır. 

Yeni vekil, B. §Ukril Saraçoflu lle 
beraber vekalete gelmiı ve kendisine 
takdim edllmit olan vek1let erk&ruiun 
tebriklerini kabul etmittir. "B. Hilmi 
Uran'ı dUn vekiller, mebualar, doatları 
ziyaret ederek kutlamı9lardır. 

l' enl Hariciye J' ~ldUmls dUıı 
vasi/e•İne ba,IOdı 

Kabinedeki defi9ikliiin netlcNl 
Hariciye veklletine getirilmit olan 
Adliye vekili B. ŞükrU Saraçotlu, dUa 
yeni vazifesini ifaya batlamı9tır. 

B. Saraçollu, öileden nel 11.30 dı 

·Hariciye Vekili 
B. Şükrü Saraçoflu 

vekalete eelmış ve batta Genel Sekre
ter B. Numan Menemencioğlu olduğu 
halde vekalet ıleri gelenleri tarafın

dan kar9ılanmıftır. Yeni vekilden bir 
muddet evel vekalete gclmiı bulunan 
Dr. Tevfik RUıtu Aras, arkadapm 
tebrik ve vekilet erkanını takdim et· 
mi9tlr. 

B. Saraçotlunu dün, vekil ve mebus 
arkad .. ları, remyiz mahkt'mesi, Dev
let ınruı reia ve azaları, Adliye ve 
Hariciye vekileti erkanı, dostları ma
kamında dyaret ederek tebriklerıni 

eunmuflar ve muvaffakiyetler temen· 
nl etmiflerdlr. 

Halk Partisinde 
Baıvekllimis Celll Bayar, beraber

lerinde Dahiliye vekili ve Cümhuri
yet Halk Partisi Genel Sekreteri Dr. 
Refik Saydam olduğu halde saat 18 
de Parti Genel merkezine gelmlıler ve 
bir uat kadar mefglll olmU§lardır. 

Cihan içinde Türkiye 
Anadolu Ajansının İnakine dairesine ıireneniz Heli makine

lerinden Üzerleri yazılı ıeritlerin durmadan aktıi~ı görününüz. 
Ayrıca telıraf müvezzileri, tomar halinde telgraflar tqnnakta-
dır. . 

au~~~~ -~nninma'm,,~ttrfara-
nn istilzam ettiği inşa hamlelerinden baıka meıguliyet tanımı· 
yan bir milletin uğradığı büyük acıyı adeta benimaemiı, o mille
tin böyle bir acı kartııında dahi temkin ve vakanm kaybetmiye
rek genç devletini teslim edecek tecrübeli ve büyük devlet adamı
nı ittifakla bulmaıınm hayranı kalmıı ve tarihte nadir görülmüt 
bu milli vahdet ve milli olgunluk ve diniplin menzarumdan ken
diıine müspet bir pay çıkamıaia çalıımııtır. 

Ankara, nerelere telle bağlı iae ve Herz dalıalan nerelerden 
kalkıp buraya ıelebiliyorlana, oralardan bize, teeuürümüze itti· 
rik ve vahdetimize hayranlık haberleri ıelmektedir. Millt varlı· 
tnmzın dünyaca ehemiyeti ve ıene dünya bakrmmdan aailamlı· 
lı baldunda bizlere bir fikir veren bu yazdan, türk ıençliii, ifti· 
har ve yarma pvenle okumalıdır. 

içinde bulunmakta oldufumuz bu mühim pnleri bizlere ya
bancı ıöziyle ıöa\eren bu yazılan tamam olarak toplayıp bir cilt 
içinde her zaman için muhafaza etmek, ileriki nesillerin hem itine 
hem de Tatandqlık terbiyesinde ollU'lllqmuma yanyacaktır. 

Burhan BELGE 

yaptıfı sarih tekilde gösterilecektir. 
Finana Bakanlığı bu cetvellerin iki ay 
içinde muhakkak huırlanarak gönde • 
rilmeslnl varidat idarelerinden lıete • 
mittir. -

Ordu ah müsabakalan 
neticelendi 

Bu, başka göz yaşı ••• Ya 
lnönü·nü üçyüz kırk eekiz Millet Vekili, aynı rey ve aynı kanal 

intihap ettiler. Bu yekparelik, Türk milletinin bütünluguol' 
birlik ve beraberliğini, kendine edilen büyük hizmetlere saygı ve bet' 
m, mukadderatını teslim edeceği iradeleri aeçmekteki ieabetini, olgu' Geçe 
luk ve asaletini remzetmektedir. Jnönü; bu büyük günde söylediği - ıi ıele 
tukla bu meziyetlere mukabil ıu hakikatleri tarihin göğsüne yazmıt~ Yolanr 

'' Kadir bilen .,. büyük eulat yetiıtiren milletimi~ Jtİlreiinde cP buyijk 
mal Atatürlı» adı Hllgi.,. hürmet içinde ebedi olarak )'Gfıyacalıtır. ~ tirlk 
ran ue tci.zim hulerimi aöylemiye ~allfCl'I aülerimin ai.-in muhabbet - Doat , 
takdir duygularını~ı Ja ak•cttirdiğine eminim. ketler' 

" Büyük .,. kahraman bir milletin hi.11metillde bulunuyoru.11; tiırlı "'- beri, 1 
tanının bölünme.-, hiç bir tecauüu tahcınınuil etmu, hi, bir 1llW lıar..- zi.n, lıi 
da nrilli halılanndan ua~6epnu mahiyeti, her :z:omandan ,/öade t~ fi huna 
canlıdır. hiZllı 

''Türk milletini H ~anda bdyük bir medeniyet Nllİye.ine y;a.JI lerdir: 
mİf, türk milletine en kua yoldan temi.11 cemiyet hayatına, /cyi.-li te~ ne lr 
iri )'Ollarını açmıf olan İn•ılaplar, kalp ele Vicdanımızın en om IHllTlı}JI ~ il 
rıdır. ketle 

"Millet hismetinde uaailelerin iyi ifa olunmcuıru emel ediıunelı hail h.yat 
ca kaygımıKır. Vatandaılar arcuında muhabbeti gc,U,Z.tnwft H 4.,;tr Yazıl 
leıtirmeyi en ,erelli utuile .ayıyora.s.,, olan 

Bu yüksek duygulu sözleri de içine alan nutkuyla acılı, fakat o dr lbekt 
rin acıyı demir irade.inde yenen insanı dinlerken gene gözler yqlı idi- Yük 1 
Fakat bu yaılar, büyük kayıbımızm yaamdan gelenlerden bqka.- hiç l 
Canlı idik. Heyecanlı idik. Millet huzurunda omuzlara yüklenilmit bil- nün 
yük vazifeleri kudretle ve metanetle yürütmek ve yerine 11etinnek içiıl ce 
ondan hız almıı gibi idik. Büyük felaketleri ve kayıplan •İne.ine göme' lır. 
rek istikbale çetin adımlarla yürüme.ini bilen bir milletin öz evlitlaJL B 
ancak bu halde ve bu duyguda olabilirlerdi. 

Gözlerimiz yaşlı idi. Fakat bu yaılar, türklüğün ileri ve kutlu pr 
lcrini daha iyi aösteren billw teffaflığmda ve temizliiinde yqlardı. 

Londra büyük 

elçimiz gitti 
Bir milddettenbtri mesun bulunan 

Londra Büyük Elçimis B. Fethi Ok· 
yar dUn akıaznki Anadolu ekspreaiy
le Londra'ya ıitmek üzere latanbul'ı 
hareket etmi§tir. 

Düzehme ve itizar 

Dünkü gazetemizin ikinci uyfum
da .. R~nin önünde" bqhlt ve N. 
A. imzaıiyle çıkan fıkranın dördüncü 
sütununun UçU.ncll aatınnda "timdi 
ölilmüniln sıcak yası içinde" kelimele
ri ''timdi auımtıntın heyecan yam için
de" ıekllnde ; 

Gene aynı sayfanın aon sütununda 
''lki madalya" bqlıfı ve Nurettin Ar
tam imzuiyle çıkan bir fıkranın 

ikinci p~ınuı ~n ve dörd~ 

sımdrr: "_ Istırap, kan ve barut gün
lerinde kendi selefinin yanı bagında 

geçirdiği..• Yapılan yanbfbktan dola
yı okurlamımdan özUr diliyerek dil • 
zeltiıU. 

Soluklar her aiin artıyor 
DUn ıehrimizde bava açık ve rilzgar 

drU&Un geçmiftlr· GUnlln en yüksek 
11ıaı gölge<le 11 dere kaydedilmittir. 

Yurdun Kocaeli, Karadeniz sahille
ri ile Trakya ve Ege'nin timal kısım
larında bulutlu, diğer bölgelerde açık 
geçmi9tir. Son 24 aaat içindeki yaiıf
ların karcmctrey~ bıraktıkları ıu mik
tarları 'Gerze'de 6, Samaun'da 4, Si· 
nop'ta 2 kilogramdır. Rüzgarlar umu-

Haaıı-AliYac.I 

1 COMHURlmlN l illi 

ili KIYMml mADI 

Doktor Ara 

B. Şülırii Kaya 
Ticaret odalarının veya belediyele

dn mUtalealan iatiprt mahiyette ola. 
caktır. Varidat idarelerince bu mtıtale
alar alındıktan sonra muvafık cörill
mezse resen nisbet tayin ve tatbik o • 
lunacak ve bu ahvalde ticaret oduınm 
mUtaleasmda gösterilen niabet yolla • 
nılacak cttvetin ayn bir ıiltununda lp 
ret olunacak ve bu nisbetin yanında 
resen tayin ve tatbik olunan nisbetler 
de gösterilecektir. 

Smai mülkiyet kanun 
projesi 

Ekonomi Bakanlıtı, evelce huır • 
lanmıı olan amal mUUdyet kanun pro
jesini yeni bqtan tetkik& batlamııtır. 
Bakanlık projeyi yurtta günden &il
ne inkipf eden endüstrimize uygun 
bir tekle sokacaktır. 

Harp atmm talim ve terbiyesi ile a
llkadar olmak Uzere tertip e<lilen 1938 
yılı ordu atı mllaabakaları dUn netlce
lenmi9tir. 

Evelce haber verdiğimiz gibi birin
ci gUntı manej, ikinci günü mukave
met, dUn de mani mUsabakaları yapıl
mııtır. 

miyetle şimal ve timali garbi ietika· 
metinden en çok 5 metre kedar hızla 
esmiştir. En dütük ısı sıfırın altın

da Kütahya, E:akifehir ve Kayaeri'de 
4, Ulukııla. Erzincan ve Van'da 5, Sı
vas'ta 6, Erzurum'da 8, Kara'ta 9 de
recedir. En yüksek ısı da sıfırın ill

tUnde Bodrum'da 19, Antalya'da 21 

derecedir. 

Biri on bir acnedenberl, biri on ~ 
seneden fazla devam eden vekilet hı.
metlerinin yorıuruutundan dlnleneA 
Şükrü Kaya ve Tevfik RUttU Aru, biç 
1Upbetis, Ttlrkiye c\lmhuriyeti tarlhlo
nin dahili ve harici divalanndaıı isim-
teri aynlmıyacak olan iki inkıllp pb
ıiyetidir. Atatürk"un emrinde ve hinne
tinde, usun ıeneler İsmet lnönil ve ıe
çcn senedenberi CeW Bayar'la birlik· 
te çalıpn arkadaılanmızm vazife ~ 
meauliyetleri en na.sik zamanlardan 
baılar. Bu devrede Ttlrkiye yalnıs bir 
emniyet ve asayi9 memleketi olmamıt
tır: Onun idari, beledi bayat ve mile .. 
aeıelerini tanzim eden ileri kanunlar 
ve nizamlar, gehir ve köylerimisdeld 
birçok umran eserleri, vatandqhk 
huzur ve hakkı bizim devrimlı:in ese
ridir. Türkiye'nin harici vaziyeti, hiç 
bir zaman, devrimizdeki kadar parlak. 
9anlı ve itibarlı olmanu9tır. Umumi 
bir itimataızlık havaaı içinde tee11tll 

Mahallt tlblrlerle ifade edilen itti· 
gal nevileri cetvelin ayn bir sütunun • 
da iıtigal sahiplerinin ne rU>i ifler 

Fran•ızlann koyduğu çelenlı 
Ankara'da bulunan bütUn franaız 

kolonisi, erkek kadın ve birçok ço • 
cuklar dahil olduğu halde dun, hat
larında franıız konsolosu M. ~ault 
ve Franıa'nın Ankara'da en eskı ıa
kinlerinder. M. Casalonge olduğu 
halde dün öğleyin Ulus meydanına 
ıelmıtler ve anıda Uzerinde '.' Aı ~a · 
ra'daki franıızlardan Atatürk e,. ıba
reıini taııyan mükellef bir !relenk 
koymuılardır. 

Fran•ız sefaretinin yüksek erkinı 
da meruime ittirak et~i9tir •. Fra~
ıızlar, abidenin onünde bır dakıka au· 
kQt ettikten ıonra oradan ayrı~m~ılar
dır. Kalabalık bir halk kUtleaı me.r~
ıimi takip etmit ve franıız kolon~ıı
ain bu dostça jestine karıı aannml 
bir allka göatermittir. 

llir iJı( pntif&, Bi7Ü ~rin 
~ söl• inip ....... ~ ..... 
hi ""1'nu.)'Qn .,. ,öaleri 1--4 .. 
ı...u..ct .. IHJra ôlemine 4önen 
~ ...... onan .on ma44ui
...,. l'Gftlncle hncli lılll'4afa, ,.. 
relini -...,i lıorMafa onlunun 
lıcılan.nan ~ ..- ocui· 
7«İnfl• llÖht ~-

Oomt C9llı ue ölmc.11 hatıra
•ının önün4e Ü.-lııitiin 6ir mil· 
let e.- oaai~tİltcfedir; nöbet· 
çidir. 

Atatiirlı, içinde ~ w;. 
tün ..,lif.,. ......, .............. 
tiirlı nöhtp.inİ ofal l'iW. ..._ 
·tleı ~6i •wnifti. 

Milaaıbakkalırdan ıonra. Musolini 
kupaemı kazanan milli ekipimb Atlı
ıpor parkında muhtelif göeteri9ler 
yapmı9lar ve çok alkıflanmı,lardır. 

NOBETCILER 
Bir •ee. Çania.)'CI lıöı'inün 

hpuından plearhn. •lcim oa
-~ alan nöbetsinin önünde . ,,..,...,...,.,,., 

- Çocafmn, lnıracla niPn 
,,.,,,..,,,. flili7f)r ........ , 

NöhtP, •öaleri ~ 
danuun •ö•rW•, .,. ıı.ıtn. o
,... lırulretli ...W 4a7fiafa İ• 
çin, heyecanda, bu •orpya H• 

rwcelı ltelimeleri NÇCnMdİ. 
Baılcumandan, hôla, oraday

dı. Bu •eler de nöbetçi •u6ayını 
Nırdı; ona da a)WI• ..arpya 
.,.,,,_ Sa6cQI, acu ucai~ıind• 
...ıattı: 

- Ba nöhtp Tiirlıiye Cim-

laar Remnin lcapıanda4ır. O ra
hat et.in; ona 6ir ::uırar •elme
.in eli~ be.,iyor. 

O....,,... llüyülı Bat6al : 
- Sluilı aöyledin, dedi, yaln~ 

Ü beni defil; ben 4e adi beldi· 
yorum. 

Canlı AtatürJı'ün önünde nö
Ht h•U79n ordu, :>nUll öliiaü· 
nün önünde de •ay .. .,. HllWİ 
ile nöbet hltliyor. 

Büyüle Şel'in önünden hıçltıra 
hıçltıra •eçenlerin prdüiü 6u 
man.1S0Tada hü..W. H aluO.t el 
ele uermiffir. 

Çanalılıale' den Dumlaptna
r' a lıa4ar 6cınca •llClf boyların-

ela cbeclı,..te lıallllfCl'I türlt .,.. 
hiderinin üllıü.wi için en ltalara· 
man nöhtp o olmllfhl. Şimdi 
•aaileri .,. .,.hitleri ile 6ütün 
6ir milletin ma4dea H ruha O• 

nan hem 14ni oiicaclanun, hem 
de 6alıi ilhamlarının önünde nö
betçitlir: 

On ... .)'ClfGClıiı, )'Gf'lttıjı; ni· 
ha~t, ü.-.rincle öldüiii uc içine 
•ömülecefi ucdan topraiınua, 

onun elinden tutup kurtardığı 

millete wetircliii •ruu.11 ülltüle
rin prw o. haleli .,. laepimi.11 
nö6etp.i,U/ 

N.ARTAM 

eden TUrlriye cilmhuriyeti, gerek ken
di emniyeti, gerek cihan sulhui bakı-

mından pek nad,- memleketlere naıip 
olan bir kuvet ve ıeref temin etmlıtir· 
Atatürk ve hlikUmet reisleri ile siy 
ve Ulkü birligi eden Tevfik RüıtU 
Aras'la Şükrü Kaya'nın bu neticelerin 
elde edilmesi huıuıundaki hiıaelerl 
filphetis bUyilk ve esaslıdır. iki arka· 
d .. , Cilmhuriytt Halk Partisinin .. 
Kamutay'ın iki unu olarak, heplmisl 
yilkack tecrübe ve liyakatlerinden isti• 
fade ettirmekte devam edeceklerdir. 
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sonra ... teessürü . P_,. Mi"!:::.ı::ı::: :::mı~~:::a:="": 1 smet 1 nönu·· 
r..__ lin irJDiDCi ~ '"".:"".:.....ıe JpatlllD- halletmek olacaktır." • ~en pe- be ·· ·· d be Y ~d-nk .,_...-- • l•l*IY8 harbi - Banelon'dan bil- .................................... ......... Heıilea aynı f9Yi ~~.:ünii-.au. 

ti ııel • ·.em gunun en • her tanfmda '""'- ...., ,_.. Yol en &Jan~ haberleri ve rad- mııtıt. ....... ··- l)ola. dirilditlne g6re, hükümetçiler fran- Dünya gazeteleri ismet lnönü'nün c·· h .. Fakat her dilden çakan kelime diifü-L~ ~ seılerı, Türk milletinin • T..ııM ..... ~ ........... pas- ldstlerin 8ecR .. Ebre ldlpriUerlne Um U rreısı· aül-m tMD dıpndaki -........ .ı... 
-.,u" Yas b 'T' d. ~ •-:. -_ _-.u ediJnsif" ka1'JI yapmakta dlduldan taarruzlara • ı • • b .. .. k I ki k kunm.alcta idi. Anilara'nm b..-ak 
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.. 

til'ilc ·-~~ . u u~ ~yanın it- ~bası ll""I-~~ kahramanCa mukavemet etmekte ve seçı mesını uyu memnun u a arşıhyor ceainle bir aaat yürüdüm. ANd& 
I\_ -: ettıgını bıldırmektedir. diye kadaC 'da • df'• .ıı. • di--L.&.- ol ö _..J_ ~Ye .. f"k B . ,_,,,. ya ~mana a.ır uyıat ver rnMöll.~ • Parla, 12 a.a. - ğleden .onra çı- Tayınia lnön.ü'.J- ı.~·---• kla 11r._ Çankaya'ya doiru baklYW-
ketı • . nıutte ı alkan memle· Ut. fail,.,,,. Jllıllayifleri duldan bildirilmektedir. kan gueteler, lanet lnönU'nUn inti- uen HAA.J l"UIHI dum ve biltyordum ki kür91e ÇAl'P' 

!.er;, ""nın gazeteleri günlerden - ~ ~,.,.. -,_ı.tcdlrlcr. Şark cephalnclc lronldatlerin bir - hain hok!nnda mlltolcolor ....ı.- - balı.ediyor m.ı. ... botlakta ........ bôr U.t ai-
""" ı:)'f~Iaı:ını _büyük Şerimi -~ t.iılıiıf" '"1~ .ı.,ııin çok mukabil turrualan tardedilmlt ve teclirler. Loııdra, 12 

LL - Blltlln Loııdra hi türk tarih;,.;,, ;;.ı;ı.. do ..ıcıu-~ b~ı mılle!ıne, dünya sul • ~ ~ı .!:i.n olD' .. ııdl· ellmhuriyeısJler Nulea mınu"-cı. lntnmiccant ile Parla Sair, in&, ":"'tbuatı Tllrldye haberlerini tafıill- ,. ı..z..ı....a bir "™ pklappr. 
ı,· ... ı~nlıga yaptığı büyük ~ ---:--CJ11ıC1a ~ ld mnrilerinl ..ıah etmlye mu..Olak nB'nlln phllyctinc urwı makaleler tıyl~ •~lrte " blrçW·gueteler de Eliauyat- Üf&mÜICÜ. Falrat a-
ı..";"'1erı~ ızahına tahsis etmit- ıeala ~ ...,.ıı ,.ıı~ olmuflardır. tohaia etmiflerdlr. ye••. R011ıeUmhur lnönB'ne makaleler göallbdo at .. .1a,...,..d-. Ve -
- lır. Şehınaahm emirlerı· u··zen·- ··-:-.-.-n.ıd~-... terkedecekk .. ~ •Alman nııüatemleb talel.i - Lon.- Pam Soir f(>yle yuıyor: tahsı• eylemekte ve reeimlerini dere- nıyordum ki Atatijrk'iin Jaa-b -:&.: ~ r- ~---• r edildiği d 'd bildirildi . . • " etmektedir. öl" .. de .• L ,,_ •-•- !".." aarayında bir aylık -- 24 ...... ·=--,.... . . ra an f;üıe care. ~ Devlet odamı olarak kendim ,_ lngiliz ..... -- .......... :r..ı ı.;. bii-~ ıl~ edilmiıtir. Uzak -ıe. ~~-'-' NkaiP ~~ memleketlerde çüan huplorm ablne termit olan bu bilyllk ulıer. nli"nlhı d=~ua.';, .!.~l~klk ~l~ lnhö- yüld~ ve kahramanlık fUUl"U aeti-
""""ri b .,._-;; --.;... ...,_ - olarak ııalllılyetH malüıller, Top ile Marce1 Sau .. ce lntronalgcant p _ . .,.,ır ı ermı e •· NCelrtir. 
Iı.,.tı j. mat uatı da Atatüık'ün • ......... ~ yıJdilnllmB mil· Kamcrun"mı Almaya'ya ladHI .,...1.,. sctcaiııde töYle dl;or: ~yelle luıyd~kte •• yeni Reiıi. Otelimde ı..m yaı.cat- .. ..ı. 
hrıl akkında .ayfalar doluaa -"- ıııı 'ela ~ aleyhi- ainln Parla cö<llfmelerl urumda 1ııı- Bu btlyilk harp fOli. bu bilyUk ida- ewm,-urun "."'"YI• k1ral Altmu --Din perdeoimi çe1ıme1r ı.o.. 
oı.,. ar. yazmakta ve medeniyete ~ ~ _..... Nevyork'ta his _....u obıııyllcaimı bilclinnitlcr. re adamı .. Fra-'nın doltu. JorJ un taç gıyme meruiml mlhıue - dim. Ne aönym. 7 Gökte ay ......._ 

111 
... ı~ hızmetlerini tebarüz ettir· 

1 

~ıer PPrd nUmayitçilerin dır Paril Sair, diğer bir makale9inde betıy~e Londra'ya yapmıı olduğu zi- IDUf· Ve buaufa henüz •• :ı:.....---~edı' 1 Ş" h ktu k" b'' d .. .-orıe e . r -"1:- yaretı hatırlatmaktad _ ........ .,._ ~ h r er. up e yo r ı u• --1aa~- 1..sı~n1eyen levhalar bu- • n ..... - .Aawriı..- ticaret _ _. __ diyor ki: . ır. ancak kü .. üciik bir ımta • """' d Y-r:- 'f ...,,... ---r Tıme• gazeteai BU ük M'll M "' ar. ı,· ~ aonraki devir için e ...... ,.... - Deyli TeJecnf r,ueteııi, ingi- Bugiln Parla •e Londra Deıe için- . . . .. . , . ' Y 
1 

et ec- O .__ llaobai telırar .~ 
.... ~ hır insanın ölümü yeryüsll- .._.... ~ ..,.._. ıoplon.ı. - Se- liz - amerikan ticaret anlaı..-mm on dedir. Çllnkll l-t fnOnll lnr;lltere ve =:, tn~~ ·~.~laielimhur intihap önüne ııeldi. E..ı. Şlnuli .......... ay 

un her memleketinde bu dere- • ,_.,.. --rikall kabineu ilk gün içinde iımalanacağını bildirmek- Framıa ile daiına en d09tane milnue - . e 
1~ er 

1

.&
1 ittifakı tebarüz tutulurken latanbul'da da bir cleb1 

Ce d . ...ı-tea IOllf& - G 
1 

tedi b 'd . . ettırerek dıyor kı: kü fu ol _ __.__ 
..__ enn teessür uyand11'1DaJDll • ~- • __ .. ...-ıanmııtır. azete ere r. etler ı ame etmıttır. lam t 1 .. ü' U •u uyvnna 'Ye orada t.tan aü· ...,. d..ıl oa-a- ·-r 1 . di • 1--=•=- ... _, --•-- T :L- _ _. _:_..1 b' maka1 e non n n tah•mda azimkar . d , __ _ • • atta B. Rpve t, fUD ye .._ .... - ı.-yan ....., .... , - Roy- .L;lloU'Çrte .-~-elllllUe ır e ve tecrübeli bi k DeflD • .-armıyan ancak lıriiçiik 

Bütün dünya Atııtüık'ü - ,.,....,!:',: ıcıaıc !"'"''°dan. tatbik ter'in öireruliiin• cöre inr;llis - lt•I. yumq olan Claucle Jonet"ye clSre Tür • r u er•• devlet adam• bir noktau lraım.,bl 
tordu. Ç"nk·· T·· k •lletini ır.r- ı..ıar •-liberal 11yuctl taldbe de- yan anlatmuı eal• veya çarpmba r;ıı. kiye, lamet lnöııU'llil intihap etmekle :.!'m':: =~~~ blrlharp ve . .ulb za- K&inabn bu dejipnez kananmadaki 
ta-- ı ' u u ur mı ·::._ __ .k., ediJıDit o...- ..:ı.u-:-tir ü ürU lülıc w:_ gi kalkmmuına fasıla vermeksizin de • ~ ça ııtığı mılll kah- kab ac:-

1

-k k!!.L ..,;i_x.:-.a- L.-· 
:;-a&lllK, iatikliline kavu~· ectecetlni ~·.-, • n Y r meYAUne recektir. . ramanın mukadder bir halefini oör. ~ an ,, _ -•·-v.o . -,llDIL de,.t • ~ - Afrilıa" mUli aıidafu - • l.,.W. ~ Kd>nı adamıcla- ...., etmek umınde olduğunu glSater • mekte olan TU k • • • .....ıa lrib .....-... ,_...__ &. ~ ~ mekanızmaaıDI ela • C-GP Afrik&91 milli müdafaa ki rum ahalinin bundan 900ra yapıla- mek suretiyle fran•ızlara çok güzel bir la bu h'•l .. r ..... ~!letln_ln bu ıtı.ıap- nt, tabiatm filimden ai1ad• ..,._ 
e içtimai Ye kültüre) ..... _. - CeftUP -'-•" b"...,' ...ı .. :n • --~ u d • · · 

1 

erını l.ıw~ Ctıni!tir d &.: • • lllnt.- : -..:.-lr S. J'irOV _.. ua .. me.--· cak i.pra kadar nahiye seçimlerini uy_. &&yuet enı vennıttir. lnönU heme h · •ı.•ttiren bar 9inema olclut-m bil· 
.. ıı..cnem inkıliplan .,....-~ nasın u .. • 1 · ur· .. -•'•'""'• • • B J t ..x ı d -.ı· • • n emen 14 sen~ müd- d a.·ı· , !!.L' .a. -L-..1H: ~I • • d"" ya"'!' ;.ı..ıırı oıaral< ııcr- • ce iDii · ya..-- me-ıur. · ane ' ,...y e ..... ~•yor· detle Bapekilllk mez eo• mı. .....,. _.., --P 

b Utıdakı faaliyeti, üD · --'· 
8 

Lofd c-ç'un bir konupnNJ - • Japonya'dlıld Hitlerci pnçler _ Atatürk'e halef olarak onuıı en ya- kamda kudr ti' b'ya~d 1! ve bu ~ • uzatan bir varlıia faniliiin hilıkiim-
1_er memleketinde ye berfk.,...lriit•- " _; ... •dald dinleyicilerine radyo ile Uç aydan beri Japonya'da oturan bit- kın meal arkadqını Atatürk tarafın- bir ı•lihat peroıg ır 1 

arecabakki ve genıt leri .öz seçiremezmit sibi clüfiialıp 
"41Jl erk k k d bü-''" ha AlllCn- d Co d · ..: ki dan •1-- lan katkı · · · ramının t ukun- __ .ı •• s..- d-1...!.l--' oı--..L-
1 

e , a m 7- d t· . eden B. Loy rç emıı .. r : lerci gençler, menıleketlerine dönmek yap......, 0 nma ıııne aıt da Atatürk'ün ı-.ta ı · w avuuu ........ ----..ar ~ eler· • kı d alo.'- ar e bitaP ükl · · · k1ar ak 'lk ti d unla ~ .. ı 1 --Y ge en ıt ortagı A·-~:..ı.•·· ..&!-.. k-L----
• !nı ya n an - " J)lktatlSrl er ıçuı mıaa • o.ere Tolryo'dan aynlm•ıtardu. 1 pyre er • on .-•ıauı 0 

an •• yardmıc>a• ol . -~ un --.. .. - o-llııJtı. • -" ...._.lıiı geri b•ra-1< • • arkadqııu -intilıap etmekle TUrlıiye lnlSnU yılmaz muıt~. llha mazlar üzerinde bir deha kiinoi olıö 
Atatürk'ü ilk defa olarak düD· de L._:.._ bir u,y değildir. Neticede B. Ellen parti mi kunıc:M? - Lon- bUyitk millet mecliıi, çok iyi bir hare- tUrk'll- 'butun -A~ezri ıd ,_!ÇrıhaAtba.- gezclirditi·rüzel batmı aöriir sibi ol· 

1 
D en· tası ~ r dra gazeteleri B. Eden'in yeni bir par- un ıuanu y e er-n r ı 

h, harp aonraaıncla kurU a --•-·- ___ ,terakkiyi durduracak .ve mede.- tı' kuracağı ihti'malind•n bah-tmekt-- kette bulunmuıtur. Filvaki Türkiye - ye reı.li~inl yapm k·A·· • dum. Ve bir an için metanetim köeü-•~~ L.-

11 

111....- ~T- __ ._ to.L1. b ... ... ..- · n11n h ek ti' d ed....... • ıt ve ar __,ı ve __,.__, . , ~ı-:_ :L· • 
-rnaayonal ıMteme __..,.. • __ ı. ~" t.abını .. na ..... ,, •11auu ır di 1 N'yU K onikl imi nil nınnma ar e ne evam ıı::uı· telinin •iyuetinde 'llt f nauaeftı ........ -.ı aanıye _.. _. __ 

1 
oıar- ısyw-

1 
kti r er. ı z r aeç n ye en· 1 •. k A 'd k •mı men aatıe.. bü--:.ı.. d mdaa ..a-

•"'1et etııılt bir __. ht- aaDı ınefdana ce oce r. meeiihtimalini ileri ııllrllyor. ecegı •• gere vrupa • cere ya • rin daha urih bir 1iun kullanma ne 
0 

•- • """" atz • ..,.. ı......, tı o-ııh ~ • Filiolin -- - Dün a1rpm km '"!'~ çok ~ mBhim. ç_ok daha l<!'P ettirdiğini nnnetılti teferrila': ~~dut-~ aö"!-• bU:-
lıı b··~ Iıarpt<ı -ilAIP ..ı-t. radyoda Flliatin hakk•nda bir nutuk ku•etll bir mevkı •Kal edeceii tahmin ait husuılarda, budarm hll f clirdd. .. hona zm.ıeı;ı. ....dl. 
lo ...:i.ı . tiliJll .....-..... - .ısyliye• lngiliz müotemleke nazın Ankara' da ki Alman edilebilir. tarak, -•itlerde bulun:.....·:-: Habrladmdri Atatürk .... -,.! an ;'ilıı Jal<ı 8a _.,..a- B. Malkolm Makdonald ıunlan aöyle • dBt etmemlttlr. re • elen ziyade mı.ıra. .. ....... ıılfbul 
le j/olı," rııl" ...,...torluk ..ı.,ır: ııeaeteyi aadece ku•et hallet- kolonisinin teessürleri DeyU Telegra/'ın bir,....... BUtlln .... 11 meoelelerde her lklal it-ircli. Hele büyll1r ..,;uı w-ı. 
.\ il' R'!"" ~ ujrııtan ,..._ Aak<rl değil, aiyul bir fuliyet Londra, 12 a.a. - Deyll Telegraf de - bir ahenk içinde çah-tlar •• ~I Ve~ lı-'ime -
.\ lınanya ~ :----ıuı-u dafı· tarlı !hnmlır. Aailerin fallyetleri he- ADluıra. 12 a.a. - Anluın'dald al- puteol "Atatlirk'lhı ..rı.ı• bqlddı kanuni SU!eyman•ın Viyana önllnde- da,;iadüm: Atatiirlı • en ...... lıa-YUatıırya -~ydan oku- nllz ıamamiyle ttnldl eclilmemlt oı- man koloalal toptanarok B. il. 11ec1ı. molaılafııde ı.w.- ıwıtan yıızmak· ki munffaldyeı.lzllflnden beri Tilr- lef, anca1r _, PPtıtau doba 11.-i
laıı kuntı-~""' larm pate- ..,. raı-n hilkllmet me..ı.yl alyaııl si Riyasetine Atatlirk'lln nr.tmclaıı tadır: ldye tarihinin .,. mBhlm .. en kati ,.. aötürml>e. claba yülıaete ~ llıaaı, ı.ırsok 7""!"~ bir mace- ba]rmıdan ele a1malr hususunda ..ıııt h-tllrlerl derin -tlrll ye ~k "Yeni devlet relalııln iııtihabmdald bir devreainde •lele •ererek bir ekip lal7&.........., rah olabilir. O- ı. 
rinde içbiden ~alrat ·ııı mil· ıuı,ııeımemiftlr· Araplarla yahudller • mUJetlabı ,....,. lıtl~t.rlnl bildi· allıııt .. birilk Atattlrk'lln, Tlidılerln tefkll etmitler•ir. Pıı döldllecek yaf ne kadar P -
>a pbi ~dil. • ;' irD · • .-da bir anlapa yapıtmw. her hal- ren bir mektup g&ıdennııtlr. karakter •• Adetleri u.erlndeld nUfu • Anıldolu'nun sllnıtle bapnlan de- _. ...ı.r. Ulda ba,_ &iulfO -
cadele _.,.ffaktyııte 0 "d'; - zunun derin tealrlne nipııedir. Millet miryolu •ilarlyle 8rtılmeal iti bllh- - ..ıu...ı,. lly>k --- cı. lıitJ allikçe, tetebbillilD CI t• meclid bir çok muharebelerin bhnı • oa ln&ı&'nUıı.eaerl.ılr. AtatDrlı "1lha- henaıclaa -- :rılsm " -~atnlıh. 0 7'.AftJ&D vaban-:ı· •• _ ......... .A+ .. +n.vıı" : .. tr,ııı .. 1um1ııı n.. tının cUmhuriyetln her tarafmda bli- Jeia cletil, bllidda tGrk millelılnıla Jaaaı. 
· ehemiJet .,.,..,e AH ATATURK 1 nun mutemed muavini bulunan, nö _ tun şumuııyıc 'lı\nc<1Utncs\ için bir- &&.& ve yekazah varlığmı bütün dün-~· JCmtalat ~mis nü'nU seçmiştir. çok §eylerin dına yapılması lhım yaya 1CZdftcek olan 1ribar,,. -
İlllQtU ettikçe "ıc-lum.. de ' • ister devlet adamı, ister uker .a- geldiği inklr edilmıea. Fakat Inıınıı- tun ı..ı;,..ı olma1r icap ..ı.. 
:rem bir ımin& ifade _.. bat- r • • • • - odab Uc ........ ,..ı cllmhur nlln ••• 11ar ... hayaa Tllrklye ·- Ne-· ı.ı- iri l1ri .-ı.c;,ı. 
•- _._ u-~·n ao·- kurulan ea- ''nd reiai buciln in+:"'-- edildi~ --·' - hurlyetinin teralddelni HVk " idare bir ._... iylncleJb. Ataterk• ...,._ 
- TIMY"" -- b"- Ölüm. yeryüzu e, aman vennez tupıuuıu kullanmıya bqlacL bot- __,. .. - •• -.... ..,.._ ~. - ... doı.& - ,...... lçill 
lernaayonal sistemin bııJaııı •• • 1ıya1ı hiç bu kadar yüksek değerli bir varlığa oaldımut deiiJdi. yilbek .,...ld Bzerlnde mUn•kap cö- Çilnk1I onan bayatı kendiofııe m bil- .;;.leri do -.., ıa.ı..- -
llo. lrartı mukayOIDfll• haJ&l lııık· Görüp ııo~·. ona:. '"ATA TORK"e nuıl luyabildin, ölüm~ -· haklara oalılp bul......-.r. yük ltlnwlm cllaterllmeolnl muhik O- euriaa ba,..._.a oldaia ... lcuı.ı.n malınım edilmek ~ Onun kafamım ıçmdolü beyin, oonki yalnız ~in ıpldanndan Atatlirk'lln malwnmm yl1ld1 her • kıl.~lrttıd1r " Relolellmbar intihap alimiiDdea ....,.. da m fili ~ 
lıir milletin trmmhıt• -~da yuğrulınut gibi, ~gcll~i "fil"."'• . ~nlan ve ıııeaafeleri yararak. hanci bir halk omuzlan için çok •lır edıldilrten sonra a6yledlil nutukta .._ .-1 Cilmlıar lleial do -lltiİclıdele, millotlerİD birıbınyle Uzaklan gören ve bilen bır fOydi. Hiç oyle bU Dehi, yokluia ııötürülür görllnebllir. Faloıt mııuorlarmclaD her- aıomlalıetl mlllrit - Yeya aatlriyle bin el>ecli:r- - Şeri lllliıuuebetlerncle miloıı•ııl. P~ hangi birine nazaran lnönD'llBn omuz. mllfrit aerbeatlllıtcn lroruyaap .,.. • hatırlattı. Çünkü bitGa dlmleleri ı;. 
•lpL BütUn bunlar K-"-1 'f nıüh.un, rengini göklerderi atmı, gözleri, kimin üzerinde du.., onun lan için daha u afudır. Ve ln&ı& ya- :::ı.ı;.~.~::.::tı: . ...U tutacafma ::::' yıldınmlann tıuT.ı.oıeri Slıİ7" 
llıina ye tümulü içine ıiren me • yu··reğini mıknatisler, sanki gözlerden yüreğe nüfuz ederek içindeki en hancı bulunmadıtı bu memleketin Timea R iai Umb 

hullllar Olmufbl

... .. d" .. le . anı__..ı_ Hi ı.....t. •• lamı ıl nd l tam hUanilniyetlne ltlmad ed ...... ilir. . k d• le c ur tn8nll'n0n m• Dün pce sene kendi bAf- dola-
•· -=-1: duygu ve uıunce n .ııtUW. ç o.._...., par beı sö ürü ür ıı:ıu aaı ar a q arını da--..._ ....... ,,_ ____. L--ı:... .....__ 

AtatGrk'ün içtimai .,., kiiltllr H~ Yeni cDmiıunolalnln .....ı.ı yalım - ra '"yle ,....,...., --a-- ;:;:,;-~;.,ı:;,: ~-... lıantmuzda ,.p11fı .inkıli'!lar, nıu O bafkalan gibi, !ini bir insana hiç benzemezdi. Onun her llÖ<ZÜ, telinin otorltealne teYarila ·-de- lııiSnU, lnciltere'llln baytlk bir ı1oa- ....,_ ı,;,.1rere ~ 
lcendini politika iılen:rle alilıa· her ı.:..tı.eti Olimpleıden irunif bir ilih dütündürürdü. il~ fakat, onun yaptıiJ itlerin semere- :' •ımı::u " her fOy, TUrldye'yi mak bile imlıiaoudL Li1rin ...... 
dar ol~ tııılk tııha)ıaiarma • ... !erine ele tmrlta etmelrle claluı kolay - .. "'ı:iı'1ıror ":mrıakı nı prk~ bir aulh sönlünıü yerinden hoplataa w.~ 
hlaııdan ..-.ıtır· Kadnılan- ATATÜRK··· Kendi oec;tiiii bu ulu ad da ona ne kadar yarıı§llUfb. lapm1t1r. Atatürk tarafmdan bir ya• hlld ld i 1 • ya"."" aıyaaete da· sarayla lrarodatlmı. 
lbJza medeni ve ıiyaal hakltları- Bu adı alclıiı günden beri, aanki daha lr.cmale ermifti. Yüzünde bütün nm n•ıll müddeti içinde .ıtcude celi • ..,: .~ • ." l~ f bi harıçte de ..,un de- A7, Aman 1ral..wa ........ 'Ilı--. • • L-- memleke er- .. ___ •• ;;.,do~'~·. i~iy_e •. -=~--•e . .l.-~ w .. • go"türec:ek_büyü~. !l~L~ bir qık ri!en hayrete deier de~i-:ı..m. bu...fı.. Namd e n ı&terlr. cloi117wda ... ..,. ~ ..... --u temını, ya.,.._ı JIUNUa»e• ··- - ~~ ~·.. wuu k tı· • ,.-.- •-- 1 ar.ıelefinin ölUmUnO duymak- a•L-- ..ı•-'-d·a.. ~ ....___: •· 

d al~•-- yandıran rd Y" ç yalnız ulku yalnız se d l dil . uve 1 temeller üzerindedir. Ti!ıkiye d i b ..... - ... ~- • ....,. e en ıenit aa-JI u parbyo u. uregınm ı ı ' vgı o u ı inkıliplarda faal ve büy'~ ... bir L'--- .... a buer n ır yese kapılan bUtUn clha- r_,a c.Jnn:eh,. Göz'--!- ..._,....__ hı" "nkıl- bar ketı" olaıuttur• O yu"remn _ _._t. durdum•na, o q•cnn artık söndügwüne ...... d 1•08--
1
-'\ UA _._ - nm elemi t 

11 

u• ... - ~ -r ı ap e "h •• ıuu. •- ... ... ._.. nw.-r bibi olan lnönü gibi birini hizmete ha· d d ' nvn nün idareai altın- Bir kaç aüııa ..elki huauf. Jaama.. 
Han inkılabı, dil inkılabı, tan. zır bul~kla bir talihe mazhardır. Bu v: k a, modem TUrkiye'nin yapıcıaı dun.. Fakat biraz eonra d._ .,. 
~an, ti,.o.Jil<: ~P'!- 11" JK'.af-- üzerinde bir yıldmm gibi paıhyanık akla, bcdahate, ha- suretle inlulip eoerlerinin muhafua dan u":,e~su tara_f•ndan çbllea yol- -...ıi A..ı.an ııec•ainiıı ır-it Pi-
1ilıneai memleketimızın Unan kikate rağmen b~ in~ götüren bu d~ygu~n _O, sanki daha yıllarca ed:ıeceğine itimat edilebilfr. men :~f:f~yakcagı. emniyedyle k11. Mincleki bu ay, sözümde neye~ 
~luncl~i hamleler, f&l'ka kart• l sezıniı. görmu§. bize cevabım kendi venn11tı: eme tedır. di bilir miainiz? 

ba~ rp eve al K.---· " " • • s· . . b . K y· kı b az çok istihfaf iJed'". ,. _ "llıi Mıut a .,,.. var ır, em11tı: ırıa, en, lam Mu•ta- k b iP ir iatiklal madal1uma1 
lllemleketlerini hayranlık ıçrnde I Kemal. o, herlıa ~bi zevale mahlriimtlur. Dileri, Tiirlı milleti- ayıp ÇO u·· yu·· ktu•· r Fazıl Ahmet AYKAÇ 
h--

1

-- ~ •ır oarl·""'nda mecN:Ut ebeJi Mu•tala K.emallerclir lıi, ben, on- _________ _:;_ 
.. -.mıftn'. • • ftlft 1::1' '15• • • -L-LL...L ffi" • J dko k Atatürk'ün dünya bant• ıçın ların hayallennı tan~~ .e .. ny?ru~··ı .. w.. D a . w. i Türkiye Bapekiline, Ha-

llleaaiai de her memlekett~. ~- Ôl .. münün acısı, mılletının uzenne çoktügu zaman, Onun on yedi u• • n yan 1 n her t f d ricıye nazırı B. Beck TıUrklye Harl-
di.te lıarplanmqlır• KendlOI bu· ınil·_:.uk bir ök.aüz kiıleoi halinde nuıl ııııraıla .~.hıçltıracaimı da- . Q ra 1 n an ciye Veklletine, Harbiye nuın pm-
161c bir ,_:-_____ ... _.., oldufu halde ha 

0
7 u ... ____ ..ı .. n göriı.'p de, o ~abnda tek sevdijin milletini teselli için ral Kuprzyokl Ttlridye Milli llida-~ 1 . • u zaınau,•-· edin ATA RJ() t • 1 . 1 faa V~kiline, Erkaıubarbiye Relal 

lllilll kurtulut mücade esll~I~ m _- ıni bu sözleri aöyl • .- •• a % 1 ye e r ya p 1 Stachıe)VH Türkiye Umum Brklnı • 
'taffakiyete iktiran-·_.. ıyor harbiye ikinci reiame tuiyet telııraf· 
ile, lideri bulunduiu millete he- Aylardan beri acı ıs_tıra!'l~r içinde çırpman o ~?"ik insan, bir daki- .~n~ret. 12 LL _ BapeJdl Miron lan çekmitlerdir. 
def olarak, aulh yolundda ~:o· ka bile -eliği Tü~ mille~ ~nu~ı. Atetler ıçınde ~n. hep Turk•ye Baı•ekiline qaiulalıi telgra- Franaa'nın ~ il Bundan bqluı Polonya CUmhur Re-
" .. medeni,..t yolan •. ~~: Ankanı"ya c1onnıey• o~.~cı <;:~h~yet be~ ııevgili ~': f, göndermiştir: Parla, 12 LL _ B n.ılı'f lai teırifat direlrt6rll Lublenakl)'I. 
1111eJi ipret _i, kend~ııD! ~- tine, -gili o"'?'UDll IO~.~I Bıılııanlar ıçmdc hep milleti- Tllrlriye Climhurlyetlnbı karueusu ye llqveklll Celll iıayar'a ye ~:ki- Yartova"dalti TUrklye elçlllflne tul· 
tflıı tnıllıaeYerleıe aevdınnıftil'• • onun tarihin•, onun dilmı dUfUndul btlylilr Şef Cllnıbtu Bqbııı Ataıt1rk- telgrafr cilnd•nnittlr· qa alrl yellerini blldlnııcfe memur Mmiftlr. 
Bir amen1mlı muJıanir, iki - nı, Daha yatta iken, bir parça kendinde kuvet bulunca, Türk Tarih ve lln BIDmUnden derin bir surette mille. "At.tUrlı'Un ••lotı · milnu Harbiye num B. Beck Torı.ı,.. et~el Aıılıara'yı si~ ...... -- Dil Kurumlamu çajımıak iatedi. Yalnız bir giiriipnek için değil, timdi- beyyiç olarak, gerek !rendi admıa •• ıtlrk hlllrUmetl neadlnde 1 •betiyle çisine phal tulyetlerlni blldlnıılttlr. 
ra yazdı~ -zıda dıyor ki: ld ~e kadar ne yapıhmt• fimdi. . ne .. yapılmak_ . tadır, ileride neler yapılacaktır, :~:1' :omant ya kıraliyet hilldlmeti a- huriyetinin tuiyetlerlne ı:::::ın:- Ordu :1!,fetl tlRtl ged neral Rommel, ma-- ş· •,y-: _ _. etmekte 

0 
u- ı halinde k :- °' Ye milttelik mlltetm ellm marun rica ederim. • repl -ı J· y z"in phal ıuı,..tıe. k..~ UD 1 ••T--- .. k c .. nıhur hepsini bir program ao~e ıçın ... ..1---dan b_ır ıuret~e. ~uz kaldığı mateme•it- . FranN kendiaine pek k rini Türkiye elçiıine bildirmlttJr. 

sunı Türkiye' de, Tur ~ ,.. Dolmabahçe sarayına geç ten sonra, uaru• gelmif büyük elçi tir&k ettıfimizı ebelanılarma arz ve nıpneleri gCS.termit olan ~ü ~oıtluk Harici1e nenreti binası ile Vaqcma-
Reiai Muıtafa Kemal Ataturk un ve elçileri kabul ettiii gün, gene haber göndeıdi: çok elemli hi•ıiyatmıı kabul buyur_ mın canlı hatırasını dai yuk ada- dald kırallık pto•u Uzerindeld bay. 
ı._...., vazi,..ti kadar ;ı.rimde te- - Diklhre .öyt.: akbm, /ilerim onlardtMlır. Bira daha malarmı rica ederim. Aynı zamanda edecelıtlr. - muhafaza raldar yar•ya lnclirilmittir. 

•ır uyandıran bir tef oJmamltbr• '-·-ı b··',,..,.-- da onlara da bir geçit reami yopır-;.mf Romanya milletinin büyWr; Cümhur ı i Hele onnanlr 1m-·-•orlujuDUD ıwn~ -J-•• ---a· Bap•aımn hatır•mı tadmle ylıdet- Polonya'nın ıee.an- - .,apon mpamto. ri alle•infn 

d 
.-.~ Ata O geçit remıini hasretle, sevgiyle, ümitle bekliyorduk: heyhAtl.. meıkte ld x..... .,. .,.. ,_, ~ ~~i bir d~!~ "" " B" 1ıazırladığm 

0 
nıutlu geçit ıamini, seni ebediyete götüıecek o- ne ~ ıı::;-• ba)'lllı: ıt1rk milleti· v- 1':':!_eıJ..ri Tolryo. 12 a.a • .!"Jar-ı 1aı.,.._. 

lihk ün bızzat ~ıa'!'m ~ - ; ~ öııiindo mi yapaaıktık, ATA TÜRK> rica ederim. urmalarmı keaclilerinden ya'nln yaralıcıar A Mod~m Tllrld - runun -"Y••~I .. laıporatoran 
llelerce ıenerallik etmıf, nihayet lan ATA RK 

1 
l' haberi Pot tatürk Un nlatı kardeti Preııa Tuamatau'nun katibi 

de bir pzi ... ~ııtı~ ol~iu bııtD" Ah. ..• 1. N..,,,; DiLMEN ugaalatı 1cıral naJplerinln peı. der;,. C::-ı ellı&rı .....myealnde maumis• TUrkiye Bilyilk Elçlllflııe 
lanıraa, bu yazıyetin dikkate de- tasfyeıi mUnuebetl hı er uyaııdı111uıtır. Bu giderek Atatürk'Un vefatı dolayıaiy 
lerlifi büabütün tebarüz eder. Belgrad, 12 LL - Diln 8fleden ıon tine kartı ~-=:dtarailenftand ,~fktk mllUhle- le taziye ~e derin teeaıürlerini bey~ 

Aaker Atatürk, ..ıhçu Atatürk, ~ -~ . ra kıral naipleri Stankovlç ile Pero. hiıleri Wıar ed'lmi-' er- evecc etmiılerdir. 
lnntancı, kunaCU, ppıcı, koruJU· - • • si ye saysı huclutlannlteYdi. Ve timdi bislmle beraber ;:: dBelgrad'dald Türkiye elçlıl Ali CUmbur Reiıi ı ,. ... r. Bu meyanda Preııa Takamatıu, TUrki,. B. M 
... in1ıdipçı, -W milli.,., ~li -;:bilir miydi? Omı bütün bütün dliD1a :pamu ~. tıırt.:.:' !,ktay nesdlııe celerelr, Ata- yUk Millet ll.:ı:f'ti.:1Y:.!:: .• M::,ı1•1 Rlyuetlne bir tuiye telgraf; 
be,nelmilel bayabD her aahaaı • IÇIDe ıı..ı... d Bu"'tün" dünya da A C! Eı;euE'R . . ~b m~aeebetiyle tulyele- pl Smigly-R-'• TGru.- BllyU' k E biç~ 1 ve cenue t8reninde namına 
.... -.niJ olan b"ır d.eLa·mn· te''-=- d.ı:.- ua tanı ı. • v• ,;xg. nnı arzetmıtlerdır. Lo. • .,...... .. .. r.. r- r çelenk ko A - ~ .., """ _,_ -•ılıırbl;re ıı.lalllfne, llopekU Slı- B' . • .~.masını nluıra Japon Uyük E~çılıgıne emretmiıtir. 
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Gün üstüne gün doğar mı? 
Doiınryacaimı sanchğan aiinef, bu 

abah gene doidu.. Atet renkli 1-

pklar Çankaya'nm üstüne &tına· 
aau anyan teYda gibi aerpildi .. 
Yapraklan ......-mıya baılıyan 
kaYaklıar JDef&)e gibi tututtu, ne 
yazık ki l'ÜDet; aradığını bula
madı .. 

Sabah oluyor, Ankara'nm sırtları , 
tepeleri, her köteai aydmlanıyor .. 
UÇMU, bucaksız bir botluk, içli 
bir aeuizlik. .. Ağaçlar, otlar, kUf
Jar, çiçekler donmut gibi, her teY 
renaini, hareketini, kokuaunu ae
ÜDİ kendi içine çekmif... DÜnya 
nef" almaktan korkuyor .. 

Bu; onsuz ilk sabahımız ... 
Yüzüm Çankaya'ya müteveccih el

lerim göğaihne bağlı, bir halk ıa
irinin fU iki mısraı dudaklarımda 
kmuldanıyor: 

"Gün OllrmUf da faukı uurmuf du
vara 

Gün Ü•tüne ırün cloiar mı? ... " 
Ey ~iiyük Ata! Sen ufkuna çekil

dikten 80IU"a, arbk güneıler aey
~ deiittirip bir daha bizim 
dunyamıza uğramıyacaklarmı 
eenin üstüne bir daha doğmaya~ 
caldarmı aanıyonluk Bu b" . ••• IZUD 

~ e~di. lr~tümüzden, bu bi
mm aenı bır ınaandan baıka türlü 
taaavvur edip aevi• · · d d" Senin f •

1
. • . '. -,ırnız en ı .. 

anı ıa-me ınanmak inanma· 
am. en ~~ o~du .. Her' muhal te· 
79 mana bilirdik, fakat bu akibe
te asla! ... 

kikat diye aeçtiği ebedi, terefli 
yolları; kendine layık, her türlü 
tehlikelerle dövüımiye hazır olan 
sapsağlam, inanlı evladlarma bı
rakb. 

Bundan sonra da onun eserlerine, 
onun yollarına sadakatimiz ona 
kartı gösterdiğimiz muhab~t ve 
sevginin bir eti olacak, 9na ha
yatında olduğu gibi, hayatın
dan sonra da kaybolmamı§, kendi 
ufuklanna çekilmemit gibi, sayıp 
bağlı kalacağız, onun büyük e
serlerinden gelen hayat ve ıtlk· 
lar bize yol gösterecektir. 

Her insan iç.in z&lim Ye mukadder 
olan bir akibet onu bmden aldı, 
fakat onun büyük ölmez eaerini 
bizim elimizden çdup alabilecek 
bir tek kuvet ta .. VYUr eclemiyo-
ruz. 

Ona, eserine bugün biz, yann; biz
den sonrakiler, daha sonraları 

asırlar ve tarihler ve hatta bütün 
insaniyet •ahip olacak. 

O bize daima "millet ve vatan var .. " 
derdi, biz timdi onun aziz, büyük 
ruhu huzurunda: 

Müsterih ol, ebedi 'f:ürkün Atası e-
bed

A O 1 , 
1 ın .. n ·· Büyük eserlerinin 

e~raf~d9: vatan ve millet ayakta, 
dımdık, ıraden ve kararların gi
bi bayraklaımııtır... Oatüne bir 
gün doğdu, eaerlerinin üzerine 
baıka guna bir gün doğmıyacak. 
Elele ümit ve cesaretle yolunda
yız. Atal .. ! ... 

Ferit Celcil GÜVEN 
Bu sabah onsuz ilk sabalumızdı ! 
ŞimCli giiçlülde, yüreiimizi tutuıtu

rarak itiraf ediyoruz 0 da her 
fani ribi uful etti m'.un üzerine y 
de bir rün doidu. ~ .. aradığmı akalanan kaçakçılar 
lııalaırnadL.. Geçen bir hafta içinde gümrük mu-

Flllr.at; Ataların Atası!. Günet ka- hafaza teşkilatı bir ölü yüz elli ka
dar büyük, ihtifamh, ,...aıı eae- çakçı, bin dört yüz kırk dokuz kilo 
~ hitün burçlann üzerinden, o a- gümrük kaçağı, elli bir kilo inhisar 
az '-tlDID üzerin• sarknut yanı. kaçağı, Uç kilo sekiz yüz yctmiı bet 
~, büyük alev, ~ büyük çırai gram uyufturucu madde, üç yüz yct
WİJiiklüfünü ~tün. ~eıeri:rete mit bcJ def ter sigara kiğıdı, yctmi~ 
luutbim türk m1lletı, türk Yata- sekiz türk lirası ile kırk dokuz ka-

., ..._ çakçı hayvanı ele gcçinniftir. 

.. .aaı Muatafa Kemal'in üzerine bir 
aüneı doidu, fakat omm sünet 
.tiye dünyaya annatan euiti, Lik maçları geri kaldı 
clinyanm hürmet Ye muhabbeti-
ne sunduğu türk varhimm üze- Türk .•por kurumu Ankara bölgesi 
l'İDe doğacak bir günet kimaenin futbol a1anlığı, dün ve bugün yapılma-
taaa..urundan seçemez. sı mukarrer olan lik maçlarını devre 

•.ıı. ,_ bö 1 A sonuna bırakmııtır. 
ntatürk u · y e 9evİfimİzİD, ta- B k 

türk'e böyle tapıtanı~ onu mil- u arara nazaran, bu hafta yapıla-
li JDihrae tamyıflmızm sebebi o- cak olan Galatasaray • Harbiye idman 
mm dünyaya getirGii• ı.~ yurdu, A11n~karı&ailflrY1'.fi __.)erin sVzidelik .- meh•IMtW- libtllt • takrmlan maç-
den. kudretinden ileri pimi,..... lan i1d hafta sonra oynatılac:aktır. 

At yarışları tehir 
edildi 

mu?·- Biz ona eeerlerine bakarak 
lııaflandık, biz ona, bize verruği 
hayat, Jiice tere' yükseldiklerine 
dalarak haJnD olduk. Ona atkı· 
-.z, inN.nlıimnza, hüriyetimize, 
1-.lifimize kaVUflDamızdan doğ
-.dı mı?_. 

O Iİlladi hayat denilen kısa J'Olu terk Bupnkü at yanılan tehir edil-
•tti. fakat; varbk, inaanhk, ha· mittir. 

Atatürkümüz 
.. ~·ait her feyİn içinde o vardı: Onun ıölıesi meydanlan 
uak ~f~· onun karalbıı dağ hatlarını tutuyor, onun halatı en 
pah ~ ucuna, en genit ovaların sonuna, içimiz kadar ka-

ve kuJtu köte bucaklara uzanıyordu. Kımıldıyan, f ırlıyan, :'.::.:tr .teYde onun tiınteğinden bir çizgi vardı. Her ev, her 
m&J& al 1 aile reisinden bir haber bekler ıibi ondan bir ipret al
d nb. ı:a~· Kara haberdeq sonra, hem de naııl, her ıey bir
de il ırİama°d'li; naaıl, nasıl... Sanki onsuz dağlar karardı, onsuz 

a hr b . u, onıuz mesafe bomboı kaldı. Şimdi bütün gözler 
~: enızler UÇuk, dudaklar kilitli. Sanki her evden bir cenaze 

Omuz varlıkta ld · ı k hak araa dak" '7° uia sarkan hır teY var. Fakat, varlık a yo • 
duygusu 

1rçind~ ~~ın hazımsızlığından doğan bir inanmamak 
b · insanrn yO:. iun n~ kadar var olan ve onun kadar N•r eden 
~ıyor. Buna dikka~ •n•~amak duyguıu ~üyük . bir hakikat 
haksız değiliz: O ölm e~e~ım. O~un !?kluguna ına~amakta 
f b fanide olduiu e~!ttır, demıyecegım, fakat onun olen tara· 
! d~r Zaten 

0 
bu kad 81 

·\ ~te~ en az var olan tarafıydı, gövde-
aıy kı. •gwer pa..-••"ı •

1
r •ten bır et ve kemik parçaıiyle, bir mide 

ye aracı -~Ye Y•PID&d o ı la b ·· ok olduğuna bir türlü in ı. nun ası var ? n ve ugun 
Y jmıy k ••a~ anmlek adıiımız tarafı, fanı altın batına 
91 ara en -s- ı!P mem et h d ı k · 

T
.. kt.. O u ut an adar taıan cevherdı. 

Bu cevher ur ur. nun gilzel ıözler· · ı · d · b .. t.. d ının e enmıı uru mavı-
ıinden fıtkırmıf, u un yur u aanııııtı Fakat ·· b beki · · h · . • o goz e erın 
.anmesıyle, o cev erın zerreaı kaybolmamııtır e· b··t·· T·· k 

d ıd 1 
.. 

1
. • ız u un ur 

fezalarını o ur~n ° seyya eyı ~ ~klerimize kadar duyarak onun 
yar oldupnu ıezıyor ve bunun ıçın yok oldu~·-a ı"na 

f i 
.. d.. .. k bo 15uaa namıyoruz. 

Onun zaten an vuc~ ?nun ay imasından duydujumuz ke-
der ıonıuzdur; fakat ı:nıllı ~ı~ımı~d~~· gücümüzden, pvenimiz
den zerreıini kaybetmış degı~ız. ~·.~~·· onun sağlığında, ona sü· 
yendiğimiz için bizi saran bı~ ·~~ ıhmallerimizden, onun hepi
mize dağılan cevheriyle kendımızı kurtaracatnnız günü de idrak 
etmit oluyoruz. Kendisi bir nutkunda. bu ~~eketin bir değil, 
birçok Mustafa Kemallerle dolu ?lduğun._u aoyle~enıit miydi? O
nun manevi varlığı kadar maddı yoklu~u ~· bızim için dağlar 
deviren bir enerji kaynağı olacaktır. WÇu~u maddt yokluğunun 
manevi varlıgına asla mani olmıyacagını ıs~at .~deceiiz; çünkü 
biz onun gövdesine tapan bir putp~re~t de.gıl, olmez eserine ve 
minaıına bağlı bir tuuruz. O, kendı vucu.dıyle beraber kaybola
cak fani bir milletin değil, kendi manasıyle beraber Y&fıyacak 
ebedi bir milletin yaratıcısıdır. Yese kapılmak hem onu, hemken
dimizi anlamamak olur. Fllkat kederimiz ne son~uzdur, günümüz 
ne karadır ~önlümüz ne mahzundur, ne mahzun· Bunu da ancak 

Türk olan bilir. PEYAMi SAFA 

ULUS 

Atatürk ve onun kıymetli mesai arkadaşı lnönD milli mücadele senelerinde 

Mütarekenin 
yıl dönümü 

Paria, 12 a.a. - Batyekil saat 10 da 
Harbiye nezaretinde mütarekenin 20 
inci yıldönümil münuebetiyle yapıla
cak tenliklcrde hazır bulunmak üzere 
eyaletlerden, miiatemlekclcrdcn ve 
müttefik memleketlerden gelen 200 
ceki muharip heyetinin murahhula
rmı Ubul otmittir. 

Barekil eneli. "Fransa olmasay· 
dı, insanlığın hüriyet rejimiııe niha· 
yet veriknit olacaiını,. bildirmek Ü· 
zere ıelmit olan müttefik dcvletlcr1e 
murahhu heyetlerine tcıeokkilr etmif, 
aonra eski fral18ıZ muhariplerine hitap 
ederek demiıtir ki: 

"Sulhu bir tek hamlede kazanmıya 
imkan yoktur. Sulh, güıılcr geçtikçe 
kazanılır. Ona layık olmak için her 
gi.in azimle çalıımak lazımdır. Ben in· 
kıyat yolunu değ\1 .. gUçlilk ve cesaret 
yolunu, enerji yolunu tercih ettim. 
Sulha, liyık olabilmek için bütiin.ku
vetimizlc çalıpnaklığımız lizıındır.,, 

Harp 
• • 
ıçın 

yarahla rı 
anlaşma 

Cenevre, 12 a.a. - Anadolu ajan•ı· 
nm huauat muhabiri bildiriyor: 

Beynelmilel •keri hekimlik kon
gresinde evclce verilen bir karar mu
cibince Cenevrc'de harp zamanında 
ordularm yaralı ve hastalarının iyi 
bakılmaları için bitaraf mmtakalar 
ihdaamı hedef tutan bir konferans 
toplanmıttır. Konferanaa 17 bUküme· 
tin murabh• ve mUtehMaısları ittirik 
etmiıtir. Hllkümetimb adına da bu 
konferansa &eneral Mazlum Boyan'
la Milli Müdafaa vekilcti hukuk mU
,aviri Salihattin Pınar lttir&k etmit
lcrdir. Konferans arht tehir ve mmta
kalarm tarifini ve bu 9chirlcrin hangi 
prtlar dairesinde tcıi• cdileçeğini 
tespit etmittir. Konferans tarafından 
hazırlanan bir proje hükümctlerin tas
vibine diplomatik yollar vasıtuiylc 
arzcdilecektir. Bu mıntakalar aulh za
manmda tesia edilebileceği gibi harp 
zamanında dahi teala edilmek imkiıu 
mncutıtm. 

T·ürk 
Türk ana11, bqm sajolaun ! 

labrabmm ne bdar IODIUZ, yasmm ne kadar hudutauz olduiu
nu bilirim. Her ıeyini, her ıeyini borçlu olduiun imanı kaybet
tin. 

Gerçi, o yalnız seni değil, bütün bir milleti kurtardı. Bu millet 
eıirdi. Zencirlerini O kahraman kırdı. Fakat milletinin içinde 
sen aynca eıirdin; aen iki defa eairdin, iki defa betbahttm, ey 
anaların en ıereflisi, ıeni O kurtardı. 

Onun altın devrine ıelinciye kadar türk kadını, yabancı itikat· 
larla tereddi etmit topluluğumuz içinde layık olduiu teref mev
kiinden ne kadar uzaktı. Parayla satılan bir matah, bıkıbnca de
ğiıtirilen bir cariye, ancak aef il zevkleri tatmine yarıyan bir oda· 
lık .•• Milletlerin en kahramanı, kadınını bu dereceye kadar dü· 

ıürmüıtü. 
Türk milletinin zehirlenmit kanını o temizledi, kadına hor bak

maktan lekelenmit alnının karasını O ıildi, türk anumı uırhk 
esaretinden O'nun mübarek elleri kurtardı. 

Türk anaaı, ıana insanlık haysiyetini O bahıetti, erkeğinin bir 
sözüyle yıkılabilen yuvana metanetini O verdi, aıırlarca ayaklar 
altında çiğnenmit haklannı aana O iade etti. 

Türk kadını bqm sağolıun ! 
En büyük evladını kaybettin. Fakat dünyanın en büyük ada

mını bir Türk kadmı doprdu, banıi milletin kadınlığına böyle 

bir ıeref nasip olmuttur? Onu doğuran Türk anası, Mustafa Ke

mal'in anası, ne mutlu sana! 

Arasından bir Zübeyde Hatun çıkannıt olan Türk kadınlığı 
ebediyen mukaddestir. Türk anası, meıkenin ister saray, ister ku
lübe olıun, o büyük tereften senin de payın vardır. Sen de ondan 

gelen kudsiyetle mukaddeuin. 

Türk anuı, bu acıklı yas pnünde sana düten tizim ve minnet 

vazifeai büyük kurtancma layık olmıya çalıımaktır. Büyük bir 
kahraman doiurdun, O yqadı, büyüdü, o kadar büyüdü ki ıöz
ler irtifama yetitemez oldu. V e bir sün bütün f iniler gibi f ini 
hüviyeti ademe karıtb· Kayıbın büyüktür. Evlat acıamm ne derin 
oldujunu bilmiyen var mıdır? Kanlı ıöz yaılannı akıt, ey Türk 

anası, fakat ula, ula, kalbine bir an için bile fütur ve ümitaizliii 

yaklqtırma. 

Ey kahramanlar dojunnakta bu kadar velUt olan Türk anuı, 
büyük ~ir vazifen var: Mustafa Kemaller doğurmak. O yüz bin 

yılda hır olur deme, kendinden füphe etme senden ıüphe etmek 
büyük evlidmın biç batırma geldi mi? ' 

Ey Mustafa Kemal'i doiurmuı olan Türk anuı, senden bunu 
beklemek hakkımızdır: Kahraman milletine layık kahraman ev
latlar Y.etit tir. 

Y ClfCU' N ABI 
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Atam 
yaşıyor .. 

ac ... 
tırl 

t~ 
Gtincş batmakla. yıldız uç 

dal? goçmcklc, deniz kurumakla 
nedir bilmem .. Zaten tabıattc öl 
hayat mefhumlarını anladıgımızı 
dia edebilir miyiz? .. Bildiğim ıu 
bizler Ata'nın hayatını, kendi ha 
mızda duyarak ögrcndik .. Ve ha 
mız Onun hayatından aldığı kudic' 
mukadder seyrini takip ettiği al/I 
detçe o, bizde yaşıyacak, biz o'f# 
yaşıyacağız .. O, belki kendisi için. 
du. Fakat O, bizim ıçin, ve bizden~ 
ra gelecek turklcr ve hatta butun ., 
sanlar için, zaman ve mekan mefboı' 
ları dışında, ebedi bir hayata ~ 
muştur .. 

O, bır güneşti, battı; O, bir yıl 
dı, uçtu .. O, bır şahika idi, bulutlaf 
rasına karıştı; O, bir dcnızdi, a 
dagıldı; O, bir yanardağdı, söndü .. 
kat ışıgı hala gozlcrimc rehberlik 
yor mu?. Harareti hala ürperen 
duma kuvct vermiyor mu?- Fikirl 
nin taze hava11 hala başımda cami 
mu? .. o·nun cner1i okyanosundan 
damla da benım ruhuma akmadı mı? 
o·nun hayat prensipleri fışkıran ati' 
şinden hır kıvılcım da benim kalbid' 
düşmedi mi? .. O, oldu diyorlar. Bu" 
demek? .. O, benim damarlarımda. il" 
nim başımda, benim kalbimde, ben1" 
ruhumda, hep yafıyor, hep yaşıya~ 
Hayır O, benim için olmcdi.. Senin r 
çin de, kimse için de ölmedi.. O, bel'" 
de oldugu gıbi, sende de, herkeste eli 
yaşıyor ... 

lJ, zaten, dıl'er bır çok fanılcr iibJ, 
kenaıaı ıçın, ve 1'enoı nayatmı yat" 
rııak ıçın, dunyaya geimış, gıdccck iJI' 
sanlardan degılaı .. U, taoıatın, hilka" 
tın, tarıhını yapmak, talıhını ac: .. :fut" 
mek gıbi buyuk bır mısyon ıçııı, y&rr 
tılmıştı. 1'akat O, bır mahluk oımar 
tan zıyadc balıktı. Durmadan yaratt' 
JJurmadan, hayat fışkırdı.. Kendi öl
çusüne gorc fıkırlcr, ruhlar yogurdllo> 
!iı)an verdi, nam vcrdı. Ve benligıııı. 
u~ıdını kaybetmış ınsanlardan, tarl" 
hıne bakım, iatikbahndcn emin bit 
millet meydana &etirdi. 

Ata ölmüı diyorlar .. Hayır ölmedi
Dun O, Bilyuk Millet Meclisinde -
ad yaııyordu ... Ve bir taraftan BiıyiiJ 
lılecba. ditv tarafnn v.,ı Pf'Mli~•U-0 
dilimizle, i&tikbalimizle gururumı.ıl" 
la. ,eref imizle yapmak azminden bit 
,ey kaybetmediğimizi nuıl gösterdi?• 
Ve tilrk tarihi O, «irk dili O, türk ir 
tikbali O, türk gururu O, türk ,erefi 
O değil midir?. 

O'nda yalnız fant olan ,eyler ıöV 
tiL. Kara topraga kalan hiue, br 
pimizin kara toprağa borçlu oldui\I" 
muz ,eyden ibarettir. Bir çoklarımd 
için bu belki her 9eydir .. Fakat Ar 
türk için, bir zerre bile dc~ildir •. Asd 
Atatürk, hergün bizi aydınlatan ziyr 
dadır. Her dakika bizi yqatan havr 
dadır, her an inaanlığımıza kılavuzl~ 
edecek olan fikirdedir. 

Gözlerim artık. O'nun bir heyec:ası 
dilnyuına açılan maddi ıözlerini ıoı
miyccek- Kulaklarım artık O'nun bl· 
kikat kaynağı olan aail dudaklarmdd 
çıkan aözleri ititmiyccek- Ve dudak• 
larım artrk O'nun bir heykel ıüzellif 
t&§ıyan narin ve yumup.le ellcrıni öy 
miyc~ k .. Bu itibarla yetimim. yeti" 
miz .. Fakat gözlerim bili O'nun lfl" 
ğında görüyor .. Kulaklarım. O'nun ak" 
aiaadaaıyle çınlıyor .• Ve ıatırabm ib
tiüçları ile kıvranan dudaklar1m, at"' 
tık O'nun •özlerini tekrarlamakla tr 
ıelli buluyor .. 

Ata öldü, diyorlar .. Halik öUlr mıu. 
Hayat ve ebedi hayat için, inaanlarlli 
ıcn ve mesut yapmaları için çallfd 
bir yaratıcı ve kurtarıcının ölümle Dl 
milnMebeti var?.. Ölüm, iz bırakm8-
dan kaybolmak, ölüm, anılmamak .e .
nutulmalctır .. Biz y-.ıyanlar ar•mda 
ne kadar ölüler, ve ölillcr arumda dl 
ne kadar yqıyanlar vardır?. 

Hayır, benim Atam. bende ve mtUr 
timde yaııyor .. Ve daima yqıyacak.
Ve ben, tesellimi, ancak O'na llyi1' 
evl&t olmakta, ve biribirimizde m.iıalt 
ya9ıyabilmek için, O'nun hayat preo
aiplerine ebediyen ballı kalmakta b ... 
luyorum. 

Z~ki M~sut ALSAN 

Emniyette tayinler 
E~.iyct İşleri Umum Müdürlili8 

aeldzina şube müdürü BB. Tevfik Be" 

~ ~m.u~. müdürlUk dördüncü fubC 
m~ür~ü.gune, Ege mıntakaaı polil 
~~~ttııı Faile Afyon emniyet müdUr
luıune, umum müdürlükten Demir ı .. 
tanbul polis mektebi müdürlüttlne, 
Ankara polis cnatitüaU müdür mua.t
ni İzzettin Eraydın umum müdürlük 
al~ıncı ıube müdürlüğüne, emniyet l
mırlcrinden Mazhar Elbıg emniyet 
mUdUrlUğünc terfian ve naklen tayiO 
olunmuflardır. 
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DGhi olacak çoc:u ,.._, ..... 
Sevgili Ata'nnzı kaybettiğimiz o Wr ~•ola-•--

acaldı &Ünün akıanu, Ankara radyo- ber wn&ebUil'• ~ ... ~ ;u k Ulu Şef'in J&Dlı hayatını anla· Bü)'Üık daJd ·dk .._,., ı: profe
l ır en, henüz sadece Muataf a ad- funda --~ alaJra · teJit 

1
1 ~ir ÇOcuk iken matematik dera- ıö.terdii;., .. #~~·:n..t• 
erıııde göaterditi yübek zeki. bo- IÖI' a.-. v.ıoa. -"~;ikilimle
~·~ dikkatine çarptığından tale- etıDekt-ı;r·~ -~İl' milleti 
ti-~ adına bir de Kemal ili.ve et· J&Dlı a~ ~ cl•iil• ..W-tıe pek 
ıuu hatırlatmııtı. rinde, el ~ 0 '"derin 

Çocuklukta bir t•Ye normal dere· fel~':-a ~ blJik medeni· 
~eıa ziyade alaka göstennek büyük ~ ;.. pPtJl'llllft; attırarak 
• -.ıardan hemen hepsinin haya· bll' 

1 
ela ~ • .... seklamm 

~ dikkat ed.ilmi§ bir hadisedir. O pt.::.: .-....... · bir büyük 
. dar ki büyiik adamlarm biyolojili· il~ ı~ 

~tetkik ederek onların hayatından, ::ı .... ~· _ . t" • 
Yiik adam yetiıtirebilmek için, -- clehitl benu~· 

ahka.. çıkarmıya çalıtnut olan r~t _ _.. _,daa& 1 ha an 

f
l.aYJ>ç.ig üniveriateainin meıhur pro- rat ~ ,_ıpik'tea ıub• ea ...,. 

h Lead" __. •--1..ul' JD aa&ra e• ~IOrü Oatvald çocukluiwrda.. •· ...-, _.. lasa-- u . bü.t.. düll-
Qi IÖateren fevkalade zekayı, claba kel orcl . d .- o .. kit ~ 1 , 
IOnra inkitaf edecek dehaya en .... ti.,._~ ettifi plia, Ç-:ki ~·~ • 
1-.:.ı delil olarak gösterir. rdff! _.ı.,.talar'da 0 .... k d :r 

Vakıa, çocukların hepsi, ~ ·~-=- --rmak .... tara mili• e .. • 
1 .. ~ .....-· ...--daha sonra ı mu· 0 an.k tartiyle kendilerniden öDO 8d' clc;as.a p lilal. erd" b !kuman· 

...... ni.betle daha zeki oıurlar~lı .. cleleJİ .onuna ;: .a · _ 0 
babanın küçük çocuğunu pek ca _.,.dall mub e~d Na 
IÖl'lbeai yalnız babalık biaai1MD ..:: dası bir 1raaaız ıaz teaan1? e • 
diği bir gurur eseri delildir. ÇoC ela• ;:::: .. ı ol .. ydı altı: d~zaı,ııu 
r ...... atalarından, bab~arııadtl ... ..... koflll&:ldall ke:ri! duy: .... :.:.y::.:~: 
ha zeki olmaları umuauY• •. ....... f olduiU- planı, 1 P

1 
_!..J" 

• -'-• •v• ıı=.-ttiJ'• ID 1111 -L" ·-• .. e .... erMAll"• -.asmm ilerileodıııne • - ttiiİ i· ata.ki d.-.aa-
deniyet insanları d•~. i~le ya ·yat" siyasiyat aahal~m-
~ böyle olmaaa da tabndir· alad k.~ dili büyük deba eaerlerı de 

Ancak dahi olacak ~ Y pi· da•~ yabeDC• .. yılamaz. Onun 
llnıuıni sU:.etle zeki ıörÜJllD~.:..acla riyazıya :..dıiı büyük inkılabın bütün 
lna:a. Dehası sonradan baDl1 _.nik• bi•• 1~P riY••iye mc aeleleri gibi bi • 
llleydana çıkarak o .. Jaada _!k,. o ~Eh~ an bajladır, iniul&bunısın aaf
ler ve ilerlemeler haaıl ed pcld•tle ribirine daa her biri bir önceki aaf
aahaya daha çocuklui~ a.ıad• .......... ....-i bir neticee.idir ve o aaf· 
al&ka gösterir. Bü,.iik 111 eo .,_.keaİ baDID bepai birde bir bütünlük 

Moa.rt'm dört Jaflllda>!t- piyallO ~eder· .. . . 
hayrette bıra~aC:-k auı;kİ e.-ri yas· En yakın samanlarda ıoaterdıiı 
Çalması ve yenı bır -::...arc1-· hl ....; olarak, Çanakkale boia· 
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stanbu gaz 1 

Cümhurreisi lnö~ü'ne 
lor tahsis edıyorlar 

s Üt u n .. ük devlet adarnımııı: olduğunu, 20 
Reiıicüınhurlu· \buy AtatUrk'le e}ele çahttıimı bu dev· 

İatanbul, 12 a~: -:-ttifakla intihap- yıl. bUtiln itlerini temiz bir dilr&t· 
ğa ismet 1nönü'nunh ~derinde ve mat· l~tın büyük bir muvaffakiyetJe idare 
ları, bütün halk mu 

1
• etle kartılan· luk.~.e. azarak diyor ki: 

buatta derin memn~nıy aftan Büyük ettı~ını ~ k'Uın tuttutu meple yan· 
nuıtır. Gazeteler, bır tat .. ın• ve türk 'At~t :nı ediyor. temet tnanü'nil 
Atati.lrk'ün onul~ acetlerini teba- makta ev örmek rejimin en büyüle 
ınilletine emsalıiıı:. htıtn raftan yeni bafımı~~a g Atatürlc'ünü kaybeden 
rüz ettirmekte, dığer :: rdanberi A· garant~ı ~e in en büyük tesellisidir. 
devlet reisinin uzun yı a muhabbet türk mılletın 

da ve onun • S bah' tatilrk'ün yanın d lar batında. r enı a ta 
. . d. 1 gerek or u d g· ı ve ıtıma ıy e 1 ak kazan ı . C h.t Yalçın Yeni Sabah-
k d 1 t d-amı o ar ·-·" uüaeyuı a ı ' gere ev e a . . hatırlanı-· ~.. . kus talıhini yenen ga-

parlak muvaffakıyetlerı t:1' ••ınıllc~~:.ave Lozan'.da ~vrupa'· 
tadırlar. , hp ku~. ..k devletlerinın dıplomat-

Ciinıhuriyeı ıe da Yu· nın en buyu - müzakerelerde kabili-
Cümhuriyet"in ba.ı yazkı.•:n lariyle. ya?dtıgı~ı isbat etmit bir ıiyuet 

ndıyor ı. tveıktıar h"kümet 
nus Nadi, hulaaata ük Şef'in en seç- ye tekmil devlet ve u • 

"lamct İnönü, BilY . b"liyetleri· adaını . ve ı yeni haftan ve adeta 
k . buyuk ı<a ı kanızrnaaın . 'b. zor 

in, en d geri. ve . deriyle isbat ~e yaratıp tanzım gı ı en 
ni müstesna muvaffakıye lut istik· bıç yoktan ffer ve muvaffak olmuı 

'di l{urtu ' . ·,te muza h" t e 
eden hır arkadaşı ı . h reketlerirıde bır ı ·ı fatiyle İnönü'nü ızme v 
ı · ı· biiyük a .sa•vekı 11 d" ki al ve inkı ap . k'ün yanıbatı~- "· 1 rini sayarak ıyor . 
hep büyük Şef Atat~r k Uuk vazifesı- mezıyet e b "ntihap tetkilitı eaaaıye 
d~ ç;ıhtmıı.~e ona sag o . . "Eğe~u:ı~ince Buyuk Millet~~~
nı görmüftur. . "ni en iyı bı- 1canunu . ·nde yapılmayıp da butun 

Atatiirk'un pren••P~~rı serini oldu- liıini~ ııne•.1 aıüracaat ıuretiyle vu· 
len lnönü. Büyu~ Şef ın: seçkin dev· ınilletın r~yıneıaaydı, tilrk milletinin 
ğu gibi devam ettırecek, e kua gelmtf 0 den bu yüksek vazi-

ddilt etme t 
let adamımızdır. . ik ınanzaraıı bat- biç tere. ir itimatla muhterem ~-

Aynı gazete~ bır~i Safa, şöyle dı· feyi der~n .~ne tevdi edece&inde hıç 
lıklr yazıs nda ya met 1nönu 
~r . d ak nıınzara- şüphe yoktu.,, t ve inkılM>ımızı Ata· 

"Asıl şuur, temkınkld:recede Bil- Biltiln ıılat:tiyle kaim görmek is-
aını dün ııfatına layı_ dı· Memle· tUrk'U.ıı ,ah• Y __ ,eket nazarlarının 

· · goster · bi me=ı 
yük Mıllet Mech•1 

daJlll seçıııekte tıyen ec:ne . T lduğunu biliyoruz. 
ketin batına geçecek at ve ıııünakata üatüm~ze dık~ 1 0 

atem hissiyle eıı:ildi· 
bir saniye bile ter~d~ui 18 milyonun :Mılletın acı bır :met :Mec1iıi'nin tet
etmedi 3.r;s sesin bırh~ i hülisa•1 ğı dakikalarda ·b"nce derhal topla· 
en tam en hakiki ve rıyaz lcilatı esasıye ~ul~~iı bmet tnönü'nil 

' t t c·· bur reıs ıg ne D 
dır. milleti, ııııe l'lıp um . . Uietin bu yeni ev-

Atatürk'ün yekpar~. birligine ıım· seçmesi, butUn : hürmet ve itimatla 
lnonü'nün şaha nda eı ı adını Gazı ıet Şefi etrafın . umhuriyeti ma· 

1 tamet ' Türkıye c . t 
sıkı aarılmıf o uyor. mı a ve duymı· toplanması, bil ıure•te itler mıllı 
ad.nın yanı başında ~~ J bundan da- kanızmaıının t~i d ruhlara yerleş
ya ahtmıt bir millet ıç~d ~ıcı bir ka· oir ınüesıe•e ha .

1
: ;elili arzetmittir. 

ha tesellı edici, nefes 
1 

mif olduğuna , 1
6 

itbnat telkin edici 
lama d . ·· ı et lnönU n n . h · rar o z ı. • i tnönU'nü bbtun sın Ukıek pl-•iyetı epı· 

Kahraman "~. d~i d her •n tered· muhterem. ve Y f nda metin bir teaa-
millet Atatürk un ıkıı: ~ e rnizi kendı etr; ~udre••,. haizdir.,, 
diltsüz takip edece tır. nütle toplaın& 

Tan'da B .. 'de 
bapnakaleainde Zeke· ııgu.n 

Tan gautesı, 1 ö U'nün Atatürk· etesind: Alf Naci Kara. 
riya Sertel, lamet. n n ıı:ı· ade llyık o- Bu..w"n gu ıL· Unü a .. latıyor 

k Y 
5 .. 'dakl tarlllUı g .. • ten ıonra bu nıev ıe en :ı-•• ca, Ankara 

lan değerli kumandanımız, v~ 

Millet ağhyor 
Ankara sokaklarında kapıdan 
kapıya rüzgôr gibi sorulan yas 

Göz yaşlarımızı arlık 
ekmeğe kallk ediyoruz! 

ıtli kalem tutanlar yazıyor, dili 
dönenler ıöylüyorlar. Hep ondan 
bahaolunuyor. Hayatı konu9uluyor, 
bir daha, bir daha tekrarlanıyor ve 
sonra yürekler dolgun, gözler dolu 
ıuauluyor. 

Dün, Büyük Millet Mecliai'ne gi
den yolların iki yanını dolduran 
halk ıesai:ıı istirabın iki kordon ha
linde timsali olmuttu. Küçük ço • 
cuklardan ihtiyar kadınlara. deli • 
kanhlardan ak ıakalhlara kadar ber
keı aynı feyi dü9üniıyor, aynı nok
taya bakıyQr, aynı elemle kıvranı -
yordu. 

Binaların yüksek yerlerindeki 
bayraklar, boyunları bukük, bu aıil 
i.&tırabı ulvılettiriyor, havada asil 
tevekkul dalgalan dolaşıyor, ve mil
let aglaşıyordu. ..... 

Güzel aöz söylemiyen insanlar 
vardır. Parlak ciımle yapmasını bil
mez, dütündüklerini ve duydukla
rını yaldızlı kalıplara dökemezler. 
Ancak, aamımi ve haaı;astırlar. Bu, 
halktır. 

Magazada çırak, fabrikada itçi, 
dairede had me, hülan hayatın u -
fak safhalarında hizmet ıahibidir • 
ler. Atatürk onların da babaaıydı. 
Yalnız bu "'onlar" zamirini hakiki 
minuiyle anlamak lizımdır. Türki
y~'de bunlar, tunlar, onlar yoktur. 
Biz varız. Hepimiz aynı öldürcü ve 
kavurucu uap ve elem içinde kıvra
nıyoruz. Teuıilr umumi ve pmil • 
dir. Ancak bütün ayrıhtımız teea • 
sürün ifadesi sahasındadır. 

Ki.mi iıtirabı vezne ve kafiyeye 
uydurur, kimi seci ~şıyan cilml~ -
, ·- -·-... "'p .p~ t•u•ı ı--·r ulin ""ı. hı • 
rıncısını ne ue cıteKısını becerçmı -
yen ve fakat ağhyan, teeuür duyan 
bir gönül tatıyan vatandatlar içinde 
dolattım. Çoğiyle konuttum. Benim 
aözüm ıu oluyordu: 

- Atatürk öldü. Millet Y• tutu
yor. Gönüllerbniz onun matemıyle 
doludur. Siz, tU dakikadaki duygu· 
nuzu nuıl ifade edeniniz? 

Fakat bu auali, memurca aonnu
yor; evell arkadathk kuruyor, ko • 

Teselli bulmaz acda:- içinde büyük 
devlet vazife ve mesuliyetini en yiik· 
aelc bir tuur ve birlikle bapran Mec· 
lia manzarMını, AtatUrlc'Un bütün 
kurtulu9, zafer ve lnkıllp davlları:ı· 
da en kuvetli yardımcısı olan lnönil'· 
nün milli Şef olarak ittifakla •e allcıt
larla tanınmasmı ve Atatiırk ün eseri
ni muhafaza kayguıuyle .>ut!in mille
tin muazzam bir kaya birhği h'linde 
biribirine bağlanmıı olmasını bu tari
hi günün ana vuıfları olarak kaydedi
yor. 

K11run'du 
Kurun gueteaı, 11met İnönü'nün 

ıı.ayatı, eaerlerı, Atatilrk'un f&hsına ve 
ınkıliba bağluı~ı hakkında ıki maka· 
le neıretmıttır . .tiakkı Suha Gezgın, 
yeni Şefimizi kuvet ve iktidarı, zekaıu 
ve ıradeaıyle tarıh meydanında mu
zaffer imtıhanlar vermıı ve aynı üa
tün kabiliyetle n.arap ımparatorluk 
çöküntiııı.inden yepyenı ve parıl parıl 
bır devlet makineaı çıkumıı oıcıugu

nu hatırlatarak· 
"Batvekilhk onunl' bilyümüf, o bat· 

vekillıkte kendine eldiyecek bir tey 
bulamamıttı. 1 ürk vatanı Ataaını 
kaybedince, onu dütündü.,, dıyor. 

So11 P '"'"'da 
Sonpoeta gazeteeınde Muhittin Bir· 

~en dıyor kı: 
"Millet Meclisi tam bir ittifakla o

nun ismi etratında toplanmakla tam 
bir ıaabet göıterdi. Bu memleketin 
muhtaç olduğu iıtikrarı, ıilk<Uıu ve 
çalıtmayı tam bir muvaffakiyetle te· 
min edecek olan bir rejimin batmda 
cümhurrelsi olarak yer alacak yeglnc 
devlet adamı İMnet lnônü idi. 

Rejimin bütün kuvetlerini tanır ve 
bunları daha kuvetlendlrmek içm ne
ler yapılmak lhım geldiiinl bilir. Bil· 
tün bunlara en iyi ve en doğru olarak 
o vikıftır. 

Bu vukufa onun bec:erildifini, ira
desini ve bilhuH çahtkanlıiını il&ve 
edersek, önilmUadeki aenelerde TUr
kiye'de rejimitı yeni yeni kuvetler ik· 
tiaap edeceğine emin olabilirb. 

nutma zemini araaında kartımdaki· 
nin hissini yoklamıya çalıtıyordum. 
Bir günün içinde konuttuklanm it 
hayatı itibariyle bir, iki, iiç zümre i· 
rinrl~ toolanamaz. Berber, ayakka -
oıcı, ayakkaı:n boyacısı, hamal, tu -
hafiyeci, dilenci, kavaf, ilk mektep 
talebesi, gaz~.e müvezzii, sucu, ga
zeteci, memur, muallim, hüllaa kimi 
ıördilysem, bu mevzu üzerinde ko -
nu9tuk. 

Milletimiz tarihi günler yqıyor
du. En büyiık insan, fanilitin eaeli 
akıbetine utramıf, öhnUftU. Kuru
cu, yapıcı ve koruyucu bir ıef kay· 
betmittik. Ona ağlıyorduk. 

Ben, Ankara'nın dört bucatını bu 
aaatler içinde dolaıtım. ..... 
Samanpazarı'nı Sah paıı:anna bağ

lıyan çartı kaldırımı üzerindeyim. 
Dükkanlar açık: halk iti ve güciyle 
mefgul görünüyor. Fakat, havada 
mı, ruhlarımızda mı veya gözleri
mizde mi, yoku dotrudan tioğruya 
hayatın içinde mı bir hal var ki yfiz
leri daha soluk, gözleri daha yaşlı 
ve ruhları daha bitkin gösteriyor. 
Belli ki ortalığı kasıp ksvuran bir 
azap var. Bunu, hadiselerı bilmiyen 
bir inaan bile derhal hi11edebilir ki 
bu millet bir umumt yas içindedir. 

Dükkanlarda her zamanki gibi ça
lı§ılıyor. ltçiler, uıtalar, müfteri -
ler ... Dünkil, evelki günkil, daha e
velki gilnkU gibi.. Fakat, nasıl ifade 
edeyim, bir drğişiklik bir batkahk, 
bir yabancılık ve gariplik görülüyor. 

• •• 
Bir ayakkabıcı dükkanında otu • 

ruyoruz. Ortada bir Ulus gazeteai 
var. Ben onları, gazeteyi okurken 
görmüttüm. Önlerindeki it gömlek
leri, işlerinin batındalar. Fakat, o 
dakikada bütün ferdi enditeler sua
muı, memleketin büyük kederi ko
nuımaga batlamııtır. Biri, Atatürk 
hakkında doktorların verdiği son ra
poru okuyor, ötekiler, mağmum, au
ıuyor ve dinliyorlar. 

Salih Alptekin'le konutuyoruz. 
O söylüyor: 

-Atatürk'ümüzü kaybettik. Acı
mızı ben tarif edebilir miyim ki? A

cıklı aaatler geçiriyoruz. Dünden -
beri gözyaılarımızı ekmeğimize ka
tık ediyoruz. Evi.kek feryat içinde· 
yiz. Fakat ne yapalım, bu bir emir
dir ki çaresi yok. Tahammillaila bir 
acı •. Tesellimiz ağlamak ... 

Dükklnda küçüle, 12, 13 y&fların
da bir kız çocuıu var. Ulua ilk oku
lundan Bedia mektepten dönmilt o
lacak. Gözleri önünde, elleri manıa· 
hn UatUnde; lconuımuyor, yalnıs Sa
lih Alptekln'in sözlerini dinliyor • 
du. 

Onun konupnaaı bitince, ince, za. 
yıf ıeıini duyurdu: 

- Baba, dedi, niye söylemedin. 
Atatürk dünyayı bom bot bıraktı. 

Ve kendisi anlatmağa ba tadı: 
- 'Mektepte ldlk. llk kara haberi 

öğretmen verdi. 'Gözleri dolu dolu 
sınıfa girdi. Bize dedi ki: 

- Çoc!uklar millet ıaf olsun. Size 
acı bir haber verecetim. Atatürk'il· 
mib öldU. Bu aöz üzerine bütün 11-

nıfı bir hıçkırık kapladı. Kendimi· 
zi tutameyorduk. Ö~retmen de bi
zimle beraberdi. 

İki gündenbcri ne yediğimi, ne iç
ti&imi bilmiyorum. Bütün mektep 
de benim gibi ... " 

Halle kabvesi'ndeyim. Sıvacı Şa -
kir Dursun konuıuyor: 

- Ne aöyliyeyim, teeuUrUmibil 
yüzümüzden okuyoraunu Konut
mak kolay delil ki .• Hem ben öyle 
güzel cümle yapamam. yalım cife
rimiz yanıyor ; fakat ölüme çare var 
mı? Öksüz bldık. 

Nuri Altay ilave ediyor: 
- Ben yalnız ıunu söylerim, e. 

fendim, ben ömrümde bir çok kere
ler agladım. Fakat hiç birinde içi • 
min dünkü kadar yandığını hiuet. 
memittim. O, bizim inandıiıaua ve 
bağlandıgımıa tek adamdı. Gittı. 

Osman Ozdemir anlatıyor: 
-:- Kimınle konutum 9unu ıoru

yor: Acaba tilrbeaini nereye yapa • 
caklar? Ben cevaplarını veriyorum. 
Sız de yazın lütten kı onun türbe-
11• doğougu &un yapılın19tır kalbi· 
mıze yaptık onun mezarını •.• 
Bır emekli btnbafı, bat kumanda

nına aghyor. 1'onupnak iniyorum i 
ıeıı tırıyor. 

- Onu, diyor, a!lcak onun aafm
da barbedenler, onun orduıunda kı
lıç ıallıyanlar bilir. Ölüme meydan 
okumuı bir anlandı. Ölümü öldür
menin ıırrını bilirdi. 

Siz ne diyoraunu.ı ıiz? Onun yok 
olduğ~ fu &~de,. onun yok olutu 
nasıl ıfade edılebılir? Büyük türk 
milletinin bqı aağ olsun ı 

Hukuk fakülte.inden Nuir İyi • 
bil: 

- Ne diyeyim, diyor, nasıl anla. 
taymı. Yalnız aylardaııberi onun 
hutahkla mücadele ettilini duyu • 
yorduk. Bu zalim haatalık Jtirin· 
den yüreğimiz aızhyordu. 

O, batımıadayken blse yırdlll 1-
fBretlere ko9tuk, emirlerine uyduk 
ve muvaffak olduk. o, hep anamda 
ya9ıyor. Büyük ruhu ebedi rilfdil • 
mibdUr. Onun arkumda kopcalıs. 

Ne diyeyim? Milletin tuttulu )'M 

benim de duJduklaraı iflıdıye 
yeteri 

Atatürk 
ve cihan 

Düayaya kulak ..mia: Milliyeti 
ve aiyaai ıiditi ne ohrsa olaun, bü
tün matbuat, Kaybettiiimia Büyük 
ln.an'm memleketine ifa elmit ol
dutu hismetleri sayarken onun cİ• 
handa kendi.ne ve milletine ne k.aclar 
Jmrenilecek bir mevki tahaiaine mu
..ıfak olmut bulunduğunu en ıi&ael 
ifadelerle tebarüz ettiriyor. übaa 
harbinden mağlup çıkmıt bir mem
leketi, kısa zamanda, - salebenin 
sarhotluiuna kaptmnaluazm - ga
lipler &)'armda ve onlar için clelai 
gıpt• ID9ftUU o&.cak bir ....ıeket 
haline ptiren insan, ancak, hürmete 
ve hayranlıla ll~tır. 

Bu naul böyle olmuttur? Bunun 
ad'l'lllı biz biliriz. FıJıat, onu cihan da 
keıfetmi§tir. Bunun iç.indir ki "Ata
türk'tea Ye yeni Tiirtıiye'clen önaek 
almalı:rıs,, di,..nler bb-den faalaclr. 
Mukayeae yoluna sapanlar •ardar. 
Fakat, on lann da gayreti, tarif ve İ• 
aahma çalııtıklan dahinin yapmıt ol 
duiu itler hakkmda okuyucularma 
kendilerince malum mesnetler ._.. 
mek arzusunıdan mülhemdir. Vasıf· 
iare dikkat ediniz: Büyük uker. 
BüyÜk Şef, Büyiik devlet adamı. 
harp ve sulh kahramanı... DGnyada 
kaç kiti bu vaaıflan bir araya getire
bildi 7 Atatürk bütün bu basletlerlnl 
yalnız meml .. ketinin mah •e .... d .. 
ti için kullanmıthr: Onu müdafaa 
maksadiyle harbetınit, almak istedi
ğini aldıktan 10nra dünya aulhunma 
en diietbin yardnnc... olmuttur. 
Atatürk'ün eseri ÇOk yiiluek bir me
deniyet eMriclir. Bu eaeri meydana 
cetinnit olanm derin cörilfünü bir 
ıa:aete fÖyle anlatmak iatiyor: " .. Ba· 
zı Avrupa devletleri, türiı milletinin 
hareket., ıecmek ve deYleti tekrar 
canlandırmak icin sadece Şetin si
hirli deineii ile temaaı bekliyen 
gizli kuvetlere malik olduiunu unu· 
tuvorlardı.,, 

itte bu, Atatürk'ün obj~ktif •• 
teffaf sörüıünün, mensup olduiu 
milleti çok iyi tanıyıımm delili de
iil midir? Bir batka gazeteı "8i1'çok 
kuYetli adamlann iktidar lllffkiine 
aeldiiini gören nealimis, bunların e
rrlerini gösden geçirdiii vakit, hiç 
bir millet ve devlet inluli.bmm ne 
Atatürk tarafmdaa yapılan kadar 
fe•kalade, n• de onma kadar İJ'İ dü
ıünülmüt olmadıimı anl.,..caktır.,. 
Bu mütalea, ancak yukanki fikri te
yit eder: Her türlü mukayH-e beyhu
dedir; Atatürk kimııeye benzetile
mez. O Öyle bir zamanda •e öyle bir 
halde memleketi eline abmttır ki ye
rinde h• kim olaa .... ı w ceureti 
kırılabilirdi. ••Ata tflrk'G kaybetmek· 
le inaanbk fakirleflDİttir," diyen ma• 
car gazetesi haklıdır: Atatürk diin • 
yamız için bir ael"fttti. O a•rvetin 
nrialeri biziz. O mir&11 :ırerrec:• fth. 
ne ufratmakaızm, neM.ld• nelile 
ant içerek, eh•\oliyete kadar J'•tata· 
cafıa. Cihan da bundan emin olsun: 
Türtriye, meclenf7etin daima alem
dan olarak J'akın •• aaak milletler 
İ9İa dostlalun, auJh..,,...Htin • .a,. ..,. 
ır•J'Ntln tm11"H o1mıJıta deYam ecle
cektir. - N. Baydar 

Fransa' da 
mali kararlar1n 
tatbikine doğru 

Paris, 12 a.a. - B. Reyna dün bütün 
ıün kararnamelerin ikmaliyle u&ra,.. 
mıı ve gecenin bir kısmını çahJl?lakla 
ıeçirmittir. Öğleden sonra lcararna· 
melerin aoayal ıahaya ait kıaımları 
hakkında it nazırı ile bir itilaf baaıl 
olmuttur. Şimdi Nafıa nazmyle ti· 
mendiferler muelıinin balledilmeai· 
ne çahtılaca.ktır. Bu mesele hakkında 
bu aktam veya yarın ubah bir itiWa 
varılması Umit edilmektdeir. Karar· 
nameler adedinin 32 olduıu tahmin e
dilmektedir. Bu kararnameler, bütliıı 
bütün ıınıfluın iıtihsal mücadeleaine 
ittirlk etmeleri ıayeıiyle tanzim e
dilmit birbirine bajh ve mütevazin 
bir kütle tetkil etmektedir. Derpi9 e
dilen tedbirler, iktıudt, mali ve sos
yal olmak Uıı:ere üç kısma ayrılmıttır. 
İktrudl hOkümler, projede mühim 

bir yer tutmaktadır. Zannedildiğine 
göre endüstriınln inlcipfına yarayacak 
sermayeyi kredi veya ikramiye ıure
tiyle temin etmek için buı kolaylık
lar yapılacaktır. 

Dük ve Düşes Vindsor 

lngiltere'de yerleşecek 
Londra, 12 a.a. - Niyus Kronikl ga

ıeteıiınin bildirdiline göre DUk ve 
dütea de Vlncleor, bUyUk bir ihtimalle 
lngilıtere'de yerleteceklerdir. Dük, 
•ellahtlıfı •• kıralhlı zanaıunda 
Belveder ptıoaunu pek aevdlli cihet· 
le awc:nlyle birlikte ıene bu ptoda 
oturmak i9tlyeceii tahmin edilmekte
dir. 



Bütün dünya yasımızı paylaşıyor 
Türkiye kurucusunu ve dünya ço.k büyük bir 
devlet adamı ve kıymetli bir insan kaybetti 

lngiliz gazeteleri: 
Onun idaresi a l tında Türkiye 

Avrupa heyetinin kıymetl i 
bir ôzası haline geldi 

ve saadet yolunda ilerleten büyük a
damlarına heykeller dikecektir. Fa
kat Türkiye'nin Kemal Atatürk'ün 
heykelinin yapılmasında kullanıla -
cak taşı bulmak için dağlarını deş -
mesi, karıştırması icap edecektir. Zi
ra Türkiye, herkesin haset ettiği bir 
adama, ve dostlarının ve düşmanları
nın hayran olduğu bir deha adamına, 
zıyaı yalnız Türkiye için değil, bü -
tün medeniyet ve dünya için bir zıya 
teşkil eden bir adama malik bulun -
mak bahtiyarlığına nail olmuştur. 

yeni T ürkiye'yi yaratmağa muvaffak 
olmuştur. Yugoslav gazeteleri: 
Büyük tiirk, büyiik balkanlı, 

büyük adam 
Atina. 12 a.a. - Etniki gazetesi ya-

zıyor: 

Atatürk bütün dünya modern ta
rihinin en büyük çehrelerinden biri 

harflerle bu devlet 
hakkedecek tir 

Tarih silinmez 
adamının adin i 

olmuştur: Belgrad, 12 a.a. - Avala ajansı 
Büyük T ürk, büyük Balkanlı, bü- bildiriyor: 

yük adam. Bir ingiliz biyograf'ı Onu Düo akşamki ve bu sabahki bütün 
haklı olarak "Tabiatin kuvveti" diye yt•&o-.iav gazetekri birinci say:aları:.ı 
tavsif etmiştir. O, eserini tamamen Atatürk'ün fotografım neşretmek su
tarsin ettikten sonra öl.dü. Derin ~-ir retiyle türk vatanının babası olan Bü -
matem hissediyoruz. Zıra onun ~~ - vük Adamın vefatına tahsis etmekte -

ğa münkalip olacağını fakat cümhuri
yetin ebedi olduğunu söylemiştir. Y'!' 
goslavya hükümeti bu sözlerdeki halet' 
kate inanmaktadır. Kemal Atatürk'iiıl 
eseri payidar olacaktır. 

Londra. 12 a.a. - Röyter ajansı bil- A.tatiirk'iin terciimeilwli 
diriyor; Butün Londra gazeteleri, A- Times gazetesı dıger bır sayıacıa A-
tatürk'e başmakaleler ve makaleler tatürk'ün tercümei haline beş sutun
tahsis etmektedirler. luk bir yazı daha tahsis etmiştir. Bu 

Times gazetesi başmakalesinde di- yazı şu satırlarla bitiyor: 
yor ki: "Kararı, cesareti ve şiddeti Türki-

"Kemal Atatürk'ün, yeni Türkiye'- ye'yi düşmandan kurtarmış ve sonra 
nin kurucusu ve yapıcısı olan o meş- da yalnız Rusya'da Pier ve Lenin ta
bur Mustafa Kemal Paşa'nın şahsında rafından yapılan sosyal degişiklikler
büyük asker, büyük devlet adamı ve le kabili mukayese degişiklıkler vücu
büyük şef ölmüştür. 1919 danberi Tür- da getirmiş olan hayret verici adam 
kiye'nin tarihi, O'nun hayatının tarihı öldü. Asker, teşkilatçı ve idareci, O'
oldu. Cesareti ve vatanperverliği O'nu nun modern türkler arasında hiç bir 
ümitsiz görünen bir teşebbüsün başı- rakibi yoktu ve çok eski zamanın 
na. klıçuk, bitkin ve muzaffer mütte- harpçı sultanları arasında da pek az 
fiklerin kahir istekleri önünde bütün- rakibi vardı. Muvaffakiyetleri, Türki
lüğünü kaybetmış bir milletin muka- ye'yi bir Avrupa devleti yaptı, yakın 
vemctinin başına koydu. O'nun ruh doğunun tarihini değiştirdi ve müslü
kuveti ve azim ve iradesi, kim olursa manlığm istihalesinde hala da kati 
olsun dıger herhangi bır şefi sarsabi- bir tesiri olabilir., , 
lecek olan zorlukları yenmesine yar- De)·li 1'elegra/'ın ytızısı 
dun etti. O'nun daha evel Gelibolu ya-

Deyli Telegraf yazıyor: 
rımadasındaki epik mücadelede ingi- "Müteaddit kuvetli adamların ikti-
liz müstevlilere karşı talihi tersıne dar mevkiine geldiğini gören nesli
çevirmiş olan asken dehası, nihayet miz, bunların eserlerini gözden geçir
kendi davasına tam ve parlak bir zafer diği vakit hiç bir millet ve devlet in
temin etti. Bahtiyar ve galip asker a- kılabının ne Atatürk tarafından yapı
da.mı, cüretli ve cesaretli, fakat aynı lan kadar fevkalade, ne de onun kadar 
zamanda ihtiyatlı ve basiretli bir d~v- iyi mülhem olmadığını anhyacaktır. 
let adamı ve ıslahatçı oldu. Ekserıya 
hasta adam'ın ölümü için ayin yapmış Boz Kurt 
olan Avrupa otoritelerini mahçup et- Deyli Telegraf, aynı zamanda Ata-
nıiştir. Bunlar, türk milletinin hare- türk'ün 1ngiltere'ye olan dostluğuna 
ket~geçmek ve devleti tekrar canlan- ka!:~'!: h;:~=~~~ğ~~~~~:~e~~~~~~~i.~: 
dmnak için aaaccıc ş..1:•-...a.u~ ~ başlığı altında yazdığı başmakalesin-
g~u ı"le teması bekliyen gizli kuvetlere 

d de diyor ki: 
malik olduğunu unutuyorlar ı . ., "Atatürk, "eğer yaşasalardı tarihin 

Harici politikada . bugünkünden çok farklı olacağını,, 
Times gazetesi, Atatürk'ün muhtelıf bir hakikat olar•k söyliyebileceğimiz 

ıalalıatını gözden geçirdikten sonra şu mahdut adamlardan biriydi. Diğer 
ıuretle devam ediyor: diktatörler arasında yalnız Lenin, in-

"O'nun muvaffakiyetleri yalnız kılabındaki hayret verici cüreti ile, 
Dlemleketin dahilinde avrupalılaş.ma- kendisiyle mukayese edilebilir . ., 
sına münhasır kalmıyordu. Daima il- Aynı gazetede Vernon Bartlett'in 
hanı ve bazen de idare ettiği harici po- imzası altında okunan uzun bir maka
litika, Türkiye'yi batı devletlerini~ lede ezcümle deniliyor ki: 
dostluk çerçevesi içine koydu ve eskı "Atatürk'ün ıslahatı devamlı ola
düş:rnanlardan yeni dostlar yaptı. E- caktır. Zira bu islahat harpten evel 
velce Avrupa'da bir tufeyli telakki e- kendisini tanımış olanlar için hemen 
dilen Türkiye, O'nun idaresi altında hemen tanınamıyacak derecede değ.iş: 
Avrupa politik heyetinin kıymetli ve miş olan Turkiye'de türk milletını 
müterakki bir azası haline geldi. kurtarmıştır. Atatürk Türkiye'yi in
Türkler için bir bahtiyarlık eseri ola- hitat etmiş bir memleket halinden ku
rak, O, diğer millet şeflerini eski ar- vetli ve hürmet edilen bir memleket 
kadaşlarını uzaklaştırmıya sevkeden haline çevirmiş ve onu tek düşmanı 
şüphe ve hasetlere asla kapılmadı ve kalmadan bırakmıştır. Bu, zamanımı
O'nun kurduğu sosyal ve politik abide zın hiç bir diktatörünün başaramadığı 
s~ğ~am temellere dayanmaktadır. Ken- bir şeydir.,, 
d~sı ~rafından hazırlanmış ve idare. e- ' k r 
dılmış olan türk inkılabı, erkek, kadın .4. taliirh yeni Türkiyeyi ·em ı 
b?tün .va~daşlara Türkiye'nin evel- elleriyle tlii.ıı )'U)'ll get~rdi 
kı nes.ı.llerınden hiç birine nasip olını- Deyli Meyl de bir makalesınde şu 
yan hur, tam ve emin bir hayat verdi. satırları yazıyor: . . 
Yeni Avrupa'da harp ve ihtilal karı- "Bugün Türkiye büyük ve yenı lıır 
şıklıklarından ortaya çıkan şeflerden memlekettir ve harp sonrasının deh
hiç biri daha fazlasını yapmamış ve bu şet, sefalet ve bitk~nliğinde~. çı~?1ış ~
kadar zorlukları yenmemiştir. o bir lan bu yeni Türkıye, Ataturk un ~ı
milleti matem içinde bıraktı. Tü;kler mağında vücut bulmuştu. O, bu T~r
şimdi dostları olan ve Atatürk'ü ken- kiye'yi kendi elleriyle dünyaya getır
disinden korkulur bir diltman sıfatiy- a· 

h 1 k ı. le derin bir ayran 1 la taktir etmiş Deyli Ekspres yazıyor: 
olan ingilizlerin bu kadar büyük bir "Atatürk Türkiye'yi, hesaba katıl-
adamın ölümünün Türkiye ve Avrupa r .. ası icap eden kuvetli bir memleket 
için hasıl ettiği zıyadan dolayı pek zi. haline getirdi.,, 
yade müteessir oldu.k~arını bilerek Deyli Herald da. Atatürk'ün uzun 
kısmen müteselli ola.bılırler.,, bir terciim~i halini neşretmektedir. 
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Yunan gazeteleri: 
... . 

Atatürk'ün hayat ve 
• • 

eserı.nı 

Proya'da şu satırlar okunuyor: 
"Uzun olmasa bile, çok dolu bir ha

yattan sonra perşembe günü gözlerini 
hayata kapıyan adam büyük ıslahatçı
ların küçük zümresine mensup bulu
nuyordu. 

yük faziletlerini Balkan antantı ul ~- der. 
küsüne olan muazzam hizmetini mü· 
şahede ve tesbit etmiştik. 

Kronos gazetesi yazıyor: 

Tarilı onun aclını silinmez • 
harflerle ltuhke<lecektir 
Politika gazetesi bilhassa şunlatl 

yazmaktadır: 

Gazete, Atatürk tarafından bu ka
dar muvaffakiyetle başarılan cesura
ne ıslahat hakkında mufassal izahat 
verdikten sonra diyor ki: 

Yunanistan biiyiik t'e emin 
bir dostunu kaybediyor 

Türkiye büyük Şefini kaybediyor, 
fakat Yunanistan da öyle samimi bir 
büyük dostu kaybediyor, şimd~k~ 
Türk - Yunan dostluğunu ve teşrıkı 
mesaisini ona medyunuz. Elen mille
ti Türk milleti ile birlikte matem 

Gazeteler, heyecanlı cümlelerle 
bütün türk milletinin duyduğu derin 
acıyı tasvir etmektedirler. Belgrad, 
Zağrep, Lubliyan3 gaze•elerıJ · e diğer 
bi.'yilk ~ehirlerde intişar ed,.n bfüün 
gazeteler, sayfalarında Atatürk'ün e
ser ve hayatını anlatmaktadırlar. 

Vreme gazetesi, bir çok fotoğraf
lar meyanında Yugoslavya hükümdarı 
müteveffa Aleksandr'ın Atatürk'le 
mülakatını gös~ren fotografıru neşr -
etmektedir. Bu gazete aynı zamanda 
yugoslav başvekili Stoyadinoviç'in 
Ankara"yı ziyareti esnasında Atatürk
ün yanında alınan fotografını da neş -
rctmektedir. 

•· Tarih silinmez harflerle bu d~ 
lct adamının adını hakkedecektir. At
tatiırk bir halk adamıdır. Kırılmaz ar 
mi, kllvetli zekası ve kuveti kendisini 
nıaglüp ettiği mukadderatın önüne 
getirıni~ bu suretle yeni Türkiye'oiıı 
mübdii olmuştur. 

"Biz yunanlılar, onun Türk - Yu -
nan dostluğuna ve teşriki mesaisine 
olan sarsılmaz inanını heyecanla ha
tırlıyacağız. Eğer Türkiye büyük ku
rucusunu kaybediyorsa, Yunanistan 
da büyük ve emin bir dostunu kaybe
diyor. Yunan milleti dost ve mütte
fik türk milletinin matemine bütün 
kalbiyle iştirak etmektedir . ., 

yapmaktadır. . . . 
Elini kon Mellon gazetesı dıyor kı: 

Gazeteler bundan sonra, Atatürk'• 
im vefatı günü neşredilen resmi teblil 
ile cenaze programını yazmaktadırlar. 

Eleftron Vima'dan: 
"Onun adı, dünya tarihinin kahra

manları arasında silinmez bir şekilde 
kalacaktır. Zira şahsiyeti kendi mem
leketinin hudutlarını aşmıştır. Yunan 
milleti onun ölümünden samimi bir 
surette müteellimdir. Onu, hem düş
man ve hem dost olarak tanımış olan 
yunan milleti, kendisin.i bir ?üşm~n 
srfatiyle ne kadar takdır etmışs: ~ır 
dost olarak da o kadar sevmıştır. 

Türk - Yunan anlaşmasını o istemiş 
ve bu anlaşmaya hararetli bir iman ile 
"İ .... 'j":"".-r-:--n fa-ydalarını ilk görenler
mesaısını 

den biri olmuştur. Daha sonra ~alka? 
antantının kurulmasındaki hızmetı, 
askeri muvaffakiyetlerinden sonra 
nasıl ileriyi gören bir devl.et. ada~~u 
olmuş olduğunu ispat etmı~tır. B:1: 
f' Balkanların yekpare bır teşrı~ı 
r::sai levhası arzetmesini, büyük hır 
kısmı itibariyle, dün ölen a?am~ ~-

·ş görüşüne ve secıyesının nun genı T"' k" 
doğruluğuna medyunuz. Do~t ur ı-

enin bugün içinde bulundugu acı. ah
~al ve şerait dahilinde, yu~a~. mılle
ti onunla beraberdir. Ve b:1yuk .~ef, 
hararetli vatanperver ve daıma 1:ur.k
Yunan uzlaşmasını dilemiş .ol.an ıstıs-

nai adam idn bir kardeş gıbı onunla 
"J "}". ata-

birlikte ağlamaktadır. O 0 ~ıı: Y 
~ında yatarken, iki millet bırlıkte o-f arak onun politikasına de~amı~ ve o-

ell·n·ı tahakkuk ettırmege ça-nun em l" 
~ k di kendimize vadede ım.,, 

lışmagı en 

fl it; bir inkılapçı onu n yap
tı;Eını yapamadı . 

Messager d' Athenes gazetesı yazı-

yor: . b"' 
"İnsanları sevk ve ıdare eden u -

.. k çehreler arasında yeni Türkiye -
Y~ bı:nisi Atatürk'ünkü kendine has 
nın " k k ok izgilerle ayrılmaktadır. Ço • ~e ~ . 
fnkılapçılar görüldü, ~~~at hıç bır;_ 
Atatürk'ün cesaret ettıgı ~e muva 
fak olduğu şeyi yapmadı. Futu~at po
litikaları için fasılasız t~şebbuslerde 
bulunmuş olan osmanlı ım~arator.lu
ğu barış için de fasılasız bır ~ehlıke 
"d" Kendini inzibata ve terakkıye ver 

Atatürk, ölümünden evel, herkes 
tarafından hürmet ve riayet edilen, 
kuvetli, hayatiyet ve; faaliyet dolu ye
ni bir Türkiye yaratmak ülküsünü ta
mamen başardı. Elen milleti dost ve 
müttefik türk milletinin derin mate
mine tamamen iştirak etmektedir. 

}' ugoslavya' m n ıı.cısı 
Belgrad, 12 a.a. - Avala Ajansı 

bilidriyor: Atatürk'ün ölümü bütün 
yugoslavların kalbinde kederli akisler 
uyandırmıştır. Büyük adamın ölüm ha 

Yugoslavya AUttiirk'ii lıiç beri yalnız hükümet merkezinde değil 
bir zaman unu lmıyacaktır fakat bütün memlekette süratle yayıl · 
Vreme gazetesi, neşrettiği baş ma- mış ve resmi binalarla bir çok hususi 

Bütün gazeteler sayfalar dolusu 
tercümei haller neşretmekte ve bil -
hassa ölen Şef'in büyük eserini ve 
Türk milletinin bu esere devam hu
susundaki azmini tebarüz ettirmekte
dir. 

kalesinde bilhassa diyor ki: evler derhal kendiliklerinden bayrakla 
Türkiye'nin kederine bütün dost rını yarıya indirmişlerdir. 

Yunanistan' da neşriyat 
'devam ediyor 

Atina, 12 a.a. - Atina Ajansı bil-
diriyor: 

Dün öğleden sonra çıkan gazeteler 
de Atatürk'e sayfalar dolusu yazılar 

ve müttefikleri ve bilhassa Yugoslav - Dün akşamki gazeteler gibi, bu sa• 
ya iştirak etmektedir. Kıral Aleksan- bahki gazeteler de birinci sayfalarını 
dr'ın katlini müteakip ''Seferberlik i- Türkiye'nin babası olan büyük ada· 
lan edeyim mi" cümlesini muhte11i bir mm zıyaına tahsis etmiş, muhabirleri
telgraf çeken Atatürk'ün bu sözü Yu- nin gönderdikleri tafsilatlı haberlerle 
goslavya'da hiç bir zaman unutulmı :. büyük ölünün son dakika'aımi bildi -
yacaktır. Bu suretle Yugoslavya'da ren munzam malfımatı neşretmişler -
nüfuzu Avrupa'da olduğu gibi Asya dir. 

tahsis etmişlerdir. "'-/=---~~ 
A;ke; Mustafa Kemal sayesinde, 

Türkiye muhakkak bir ölümünden 
kurtuldu, fakat hayatı kahramanca, 
askeri gayretten daha kahramanca 
bir gayret olmadan ku:.tul~.mazdı: 

milletleri arasında da seneden seneye Gazeteler,-en aziz ve en metli 
:ıtUclretli uioaern ouyiıli: Türkıye•yı vu- kolan türk milletinin bu acısınr heyr 
cuda getirmiş olan Atatürk'ün adını canlı cümlelerle ifade etmektedirler. 
hiç bir zaman unutmıyacaktır. Bundan başka gazeteler, Atatür-

Büyük diriltici Ataturk'un gayre
ti. Türkiye için müellim bir .n:atem 
teşkil eden ölümü, Elenler ıçın ~e 
bü .. k bir zıyadır. Dost ve müttefık 
ko:u milletler aynı b~yü~ ._ma~e~ 
icinde olan Elen milletı, buyuk olu
;ün önünde heyecan ve ihtiramla~ e
ğilmekte ve Türk - Yunan do~tlugu: 
nun ölen kurucunun a:zu. ve ıradesı 
mucibince daha ziyade ınkışaf edece
ğine kani bulunmakta~ır. . . 
Aynı gazete mü~e~kı~en muharrırı 

Daskalakis'in şahsı ıntıbalarını neş -

rediyor. 
Atinaika Nea gazete.sinden : 
Atatürk, son dakikasına kadar, Yu

nanistan için çok Lüyük bir dos~l~k 
hisleri beslemiştir. Yunanist~ ıçın 
büyük bir hürmet ve muhabbet_ı va~-
dır. Ve iki memleket arasındakı te~rı
ki mesaiyi daima daha ziyade takvıye 
etmek emelinde idi. Başvekil Metak-

sas ile son görüşmeleri esnasında ve 
.. ·· ele şevk, heyecan dolu telef.on goruşm . -

rinde, aynı değişmez hıs ve. ar.zu ıl<: 
me bu olduğunu göstermıştır. İkı 
milietin Türkiye Şefi'nin ölümü.nden 
müşterek bir zıya olarak m~tee:lım ol
maları tabiidir. Esasen, denn bır su
rette müteheyyiç olan diğer B~~ka~ 
milletleri de Yunanistan'a ve Tur~ı-

Gazete bundan sonra, Atatürk'ün k'ün ölmez eseri ile hayatı hakkında 
eserlerini adını adım teşrih ederek birçok tafsilat vermekte ve İsmet tnö
makalesine şu suretle devam etmekte - nü'nü cümhurr.eisliğine intihap eden 

türk parlamentosunun bu intihap cel-
dir: • k d" 1 

" Atatürk bir defa cisminin topra - sesine ait malumatr neşretme te ır es:. 
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Romen aaıetelerl: 
~ 

Atatürk'ün askeri, siyasi 
dehôsını anlatlyorlar 

11 
• • • dahi, harikalar yaratan 

teşkilôtçı, idareci ve kurtarıcı ,, 

Diihi lmrtarıcı, sevk ve idareci 
Bükreş, 12 a.a. - Bütün gazeteler, 

ilk sayfalarını Atatürk'e ait makale
lere tahsis etmekte ve bu yüksek a -
damın askeri ve siyasi dehasını teba
rüz ettirerek yeni Türkiye'nin müb
dii tarafından vücuda getirilen ese -
rin tarihi değerini kaydetmektedirler. 

imzasiyle neşrettiği başmakalede. Jt,. 
tatürk'ün muazzam faaliyetini hatır
latmakta ve onun elde ettiği inkılap
ların mucizeye benzediğini yazmak
tadır. 

Bu gazete şunları iHive eylemekte-
dir: 

ı ı. 1 . 
miş olan Atatürk devleti, ge~ç. eşm:ş 
kuvetleri ile, doğu Avrupası ıçın sag
lam bir destektir. Balkan antan:ı A-

ye'ye iltihak edeceklerdir, zira ~~gun 
bu kadar samimi ve sıkı antant ıçınd7 
bicleşmiş olmalarını Atatürk'e pek zı-
yada borçlu bulunmaktadırlar. . 

Gazeteler bundan başka Atatürk'
ün fotoğraf ve uzun tercemei h~~le~i
ni neşrederek büyük adamın Turkı -
ye'de teceddüt sahasındaki fevkalade 
faaliyetini yazmakta ve .~al~an sul~u 
eserine yaptığı yardım uzerınde bıl -
hassa ısrar etmektedirler. 

"Romanya, önünde hürmetle ve t e
veccühkar bir teessürle eğildiği bir 
dost kaybetmiştir. Fakat Türkiye'ye 
karşı dostluk ve sadakatini muha~a
za etmektedir. Türkiye de bu vazı -
yette bizim gilıi düş~nmek~e. ve his
setmektedir. Bu hissıyat hızı Ata
türk'ün· şerefli hatırasına daha ziya
de bağlamaktadır . ., 

t .. k'u·· kurucuları ve rehberlerı ara-ta ur . T .. 
sına kaydetmiştir. Onun hamlesı ur-

Gazete, muharriri bayan Spanudı
s'in sahsi hatıralarını neşrediyor: 

Ti.pos gazetesi yazıyor ; 
Atatürk'ün Türkiye'dc yaptığını 

hiç bir tarafta hiç bir kimse yapmadı: 

Biiyiik asker ve dc"ihi 
de vlet mlamı 

Universul gazetesi, neşrettiği baş-
makalede büyük asker ve dahi devlet 
adamının uzun uzadıya senasını yap
tıktan sonra şöyle yazıyor: 

"Atatürk belki de zamanımızın en 

b .. ük adamlarından biridir. R oman -
uy .. k R 
a'nın sadık dostu olan Atatur o-

Romen millt•ti11i11 .~amimi ymıı 
Romanya gazetesi şunları yazıyor: 

sayfalarla tebarüz ettiriyorlar 

kiye'yi Yunanistan'la candan .Y~klaş -
mağa ve bir ittifaka sevketmıştır. Bu 
ittifak üzerinde dörtler antantının 
inkişaf ettiği temeldir. Türkiye, Y~
nanistan gibi asırlarca müc.adelen~n 
kendisini ayırmış olduğu. mıll~tl~r;n 
çok samimi olarak matemıne ıştırak 
ettiğini görüyor. Tarihte buna ben -
zer çok misal yoktur. 

A.tatii.l'k )eni bir Tü rk iye 

Ne Cavour, ne Cromwell, ne de V~
şington. Atatürk'ün ~~ld.~ğunu ~ıç 
kimse bulmadı ve Ataturk un yaptıgı
nı da hiç bir kimse yapmadı .. İlh~m 
ettiği kimseler ve kendi p:ensıplerıne 
göre teşkil ettiği yeni nesıl .~n~n ~s~
rine devam edeceklerdir. Turkıye nın 
bütün dostları bunu bekliyor. 

Vradini gazetesi diyor ki . 

~en efkarı umumiyesinin sadık dostu 
luğunu kazanmıştır. 

Romen milleti de bu acı günlerde 
türk milletine dostane teselli hissiya
tını ızhar etmektedir.,, 

"Atatürk, Romanya'nın en şerefli 
ve sadık dostlarından biri idi. Esasen 
Türkle:in dostluklarına sadakati bir 
darbımesel olarak tanınmıştır. Tür -
kiye'nin Birinci Cümhur Reisi An -
kara'da yaratılmış olan Balkan antan
tının en miihim müessislerinden biri
dir. Romen milleti tiirk kalplerini sa
ran mateme derin ve samimi bir ke
derle iştirak etmekte ve yalnız Ro -
manya'nın büyük dostlarına karşı his
settiği büyük saygı hisleriyle Ata -
türk'ün hatırasını ruhunda muhaf"za 
eylemektedir . ., Türkiye kurucusunu kaybediyorsa biz de 

. b .... k bir dostumuzu kaybediyoruz 
emın ve uyu 

Atina, 12 a.a. - Atin~. A.~~nsı bil
diriyor: Gazeteler, Ataturk ~n haya-

tına ve eserine sayfalar tahsıs ~.tm~~
te ve yazdıkları yazılarla Ataturk un 
··ı·· ·· ·· Yunanı"stan'da da çok deo umunun 

rin bir yeis uyandrrdığını tebari.iz et 

tirmektedir. 

Herkesin lımwt etti~i ad~m 
K . r " nı· ezciımle dıyor kı: 
atıme ı • 

Her memleket, milleti zafer, refah 

~·arattı 

Akropolis gazetesinden: 
·· k' .. tek "Kılıcının şa'şaasr, Atatur u~ . 

fazileti ve tek şan ve şerefi de~ıl~ır. 
Onun barış zamanında ya.pt.ığı ıra e
sinin kuvetini ve fikirlerının parlak
lığını daha ziyade ispat etmişti:· Bü
yük Pier devrindenberi böyle hır tec
rübe yapılmamıştı. Atatürk on altı 
yılda gençlik ve kuvetle dolu kudret
li, istediğini ve nereye gittiğini bilen 

Atatürk Balkan yarımadası ışle-
rine yeni bir şekil vermiş olan Abüyük 
bir tarihi tahavvülün başlıca amılle-
· nden biri olmuştur. Hayatının sonu-

n • · A dostu 
na kadar Yunanistan ın samımı·k· 
oldu ve iki millet arasın~a.~eşrı ı n:ıe-

. r·zumuna ruhunun butun kuvetıy-
saı u ·11 ti d st ve 
le inanmıştır. Yunan mı e .o .. 
müttefik milletin büyük matemıne bu-
tün kalbiyle iştirak eder. 

Aynı gazete, eski osmanlı nazırı 

Basarya imzası ile neşrettiği diğer 
bir makalede, Atatürk'ün büyük ese
rinden bahsederek bu büyük adamın 
ilham ve idaresiyle meydana gelen 
ıslahatın bugünkü modern Türkiye'
yi yarattığını kaydetmektedir.,, 

Mııciz,•ye benziyen inkılaplar 
Timpul gazetesi, müdürü Gafenco 

Kurentul gazetesi, Atatürk'ün öH~
müniin Türkiyc'yi mateme gark etti
ğini, fakat yüksek faydalara mazhar 
olmuş inkılapçı bir rejim içinde bı -
rakmış olduğunu yazmaktadır. 
Diğer gazeteler Atatürk'ün eser ve 

(Sonu 8. inci sayfada) 
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Bütün dünya yasıınızı paylaşıyor • 

(Başı 6. ıncı sayfada) ı bu inkılipçı,.seciyeai ve hayatı itiba-
'"'hsiyc "ız etmekte ve Romen riyle ins~lara en yakın olanlardan bi
milletinin dost ve müttefik türk mil- "ydi. Esasen şahsiyetinin cazibesi ve 
Jetinin matemine samimi bir heyecan- h·.yatının sonuna kadar muhafaza et-
la iştirak ettiğini kaydetmektedir. tiği otoritesinin ıırrı bundadır. Bu-

Romanya' da heyecanlı gün.insan ve ham madde itibariyle ku-
malwleler ve:ıı ol~n. ve ~kdeniz~e birinci dere-

Bükreş, 12 a.a. - Rador ajansı bil- c. ~ r..:ühım ~ır ~ev~ıı b~lunan Tür-
diriyor: kıye .cumhu~ı!etı ıstıkbalı sükunetle 

Dün akşamki gazeteler başmakale- derpı~ edebılır.,, .. , . ·-· 
terini heyecanlı ve çok tesirli ifade - Semnatul.' ~taturk e tahsı~ . ettıgı 
lerle Atatürk'ün ölümüne hasretmiş- baş~akalesını şu satırlarla bıtırmek-
lerdir. tedır: 

Profesör Yorga, Neamul Romanese "Romanya, büyük dostunun hatıra-
gazeteıinde "Bir devlet yaratıcısı : sı önünde derin teessür duymakta ve 
Atatürk" başlığı altında neşrettiği modern Türkiye'ye Atatürk'ün haya
bir yazıda ezcümle diyor ki°: tını vakfettiği bütün ülkülerin başa-

Fıtratan asker yaratılmış ve meslek- rıldığmı görmek hususundaki temen
ten asker olan Atatürk politika ile iş- nilerini arzeder.,. 
tigaline rağmen bir asker olarak kal
maktadır. O yalnız her ne bahasına o
luna olsun varılacak gayeyi, ancak bu 

Diihi kurtarıcı, sevk ve idareci 
İndependance Romaine gazetesi ya-

gayeye e·iştirecek doğru yolu görü- zıyor: 
yordu. "Atatürk tarihte teşkilatçı bir dahi, 

bir milletin harikalar yaratan sevk ve 
Beıeriyeıin üstüne çıkan ·idarecisi ve memleketinin kurtarıcısı 

inkılapçı olarak kalacaktır. Haleflerinin büyük 
Vittorul gazetesi yazıyor: ölünün muazzam eserini tamamlama-
•&eriyle beşeriyetin üstüne çıkan tarı temenni olunur.,, 
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liman gazetelerl: 

Büyük. aC:ımıza· samimi 
olarak iştirak ediyorlar 

Türk milleti en büyük oğlunu kaybetti 

tık aleminde bir mucize manzarası arz 
etmektedir. Türkler ilelebet Atatürk'e 
minnettar kalacaklardır. 

Yapıcı ve demir iradeli adam 
Lidove Novini gazetesi yazıyor: 

en yüksek siması kaybolmaktadır. 
Prager Presse gazeteei, Atatürk'ün 

başlıca eserinin, Boğazlar üzerinde 
türk hakimiyetini yeniden tesis etmiş 
olmasıdır, diyo~. 

Bohemia gazetesi yazıyor 
Atatürk, arkaamda istikbalinden 

korkmıyan kuvetli milli bir devlet bı
rakmaktadır. 

Atatürk harpten sonraki politika 
aleminin en kıymettar &imaları arasın
da yer almaktadır. Karakteri yapıcı, 
elemanlarla büyük bir vatanperverli
ğin ve demirden bir iradenin birleşmiş 
bir timsalidir. Modern tarihin en yük- Prager Tageblat gazetesi yazıyor: 
sek vakalarından biri olmak üzere Türkiye Atatürk'iln idaresi altında 
Türkiye'nin yeniden hayata doğması tamamen yenilenmit eaaılar üzerine 
onun eseridir. müeases yeni bir memleket olmuştur. 

Lidove Listy gazetesi yazıyor: Ve dünya politikaaında mühim bir rol 
Atatürk ile birlikre türk tarihinin oynamaktadır. 
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None~ gaıetelerl: 

arasında biricik 
Atatürk' tür 

Otılo, 12 a.a. - Norveç Telgraf a- tı. Dikkaıte değer müessir hareketi ile 
jansı bildiriyor: Bütün büyük günde- devlet reisleri araamda biricik bir va
lik gazeteler, Atatürk'ün tercemei ha- ziyete sahip olan Atatürk'tür., • 
lini neşretmekte ve gayet senakar ma- Le Morgcn Bladet yazıyor: 

Devlet reisleri 
vaziyete sahip olan 

kalelerle Onun tarihi eserini hikaye "Atatürk tarihte memleketinin en 
etmektedirler. büyük adamlarından biri olarak kala-

Dagbladet gazetesi yazıyor: caktır. Türkiye iyileşmiştir. Ve yeni-
"Bugün Türkiye o kadar kuvetlidir den kuvetlenmiş olarak Atatürk'ün e

ki hasta adam tabiri tamamiyle bayi- serine deavm etmek hususundaki en 

d 1 müsait imkanlara sahiptir. e o muştur.,, 
Aften Posten gazetesi yazıyor: Morges Handels gazetesi yazıyor: 
"Atatürk muazzam bir eser vücuda "Atatürk Türkiye'yi yeniden yap-

getirmiştir. tı. Ve emin bir yol üzerinde ileri yürü-
La Nation Agraire gazetesi yazıyor: yilşüne devam edn bir memleket bı
"Bir adam, yeni bir Türkiye yarat- raktı . ., 
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İtalyan aaıeteleri: 
Bedin, 12 a.a. - Atatürlt'ün vefa- ı;osyalizmin muvaffakiyetine olan ina-

tından bahseden Fölkite Beobahter nını teyit etmekte olduğunu bilhassa T k• 'd • b • 
gazetesi, Büyük devlet adamını tazim- kaydeylemiştir. Türkiye'nin kuruluş u• • r 1 ye e yen 1 1 r 
le yidettikten .anra diyor ki: mücadelesi parlak bir nümunedir. Tür-

Almanya, türk milletinin bu ölçü - kiye'de ve Almanya'da kuvetli bir köy d 
lemez derecede büyük zıyaından mil- cülük milli kuvetin tükenmez bir kud- z·ı h n ·ı yet ya ra tan a a m 
tevellit acısına samimi olarak iftirik retidir. İki milletin aynı politik gaye -
etmektedir. leri mevcuttur. Ve dostluklan kuvet -

Gazi 1918 de ölen milletler gru - li ekonomik mUnuebetlerle tarain e - Roma, 12 a.a. - Stefani ajansı bil- sahalardaki .faaliyetini sevk ve idare 
pu aruı'nda azimli bir hareketle mil - diimektedir. diriyor: etmekte olan bir adam, 20 yılda Türki· 
Jetini tahammül edilmez bir akibtten Aynı gazete diler bir makalesinde Bütün gazeteler Cümhur Batkanı ye'de yeni bit zihniyet yaratmıt olan 
kurı.aran ve bütün dünyanın hayran ıöyle·diyor: Atatürk'Un ölümüne geniı bir yer talı- bir adam ölmüttür. 
kalllığı bir kalkınma yapan ilk devlet Türk milleti en bUyük oğlunu kay- sis ve kendisinin hayatı, m!saisi ve Aynı gazete, Atatürk'ün politik 
reili ohnuıtur. Atatürk, tarihin bü- betti. İcraat adamı olan Atatürk mem- yeni Ttirkiye'nin inşası için olan mil- maharetini bilhassa kaydettikten aon
yiikleri arasında ebectt l:Jtı .urene go- ıeKenn t?J)'ll--Yt:"'•a--4- ........ ," , ........ ·---~ caucıt:ıcnıu 6v·>-~·-· · -- ··-- - - ·ı: ;Uı~";hdid~tın~ ku~~ı~ı .biİdi-
..:ıt---ktir. Türk milletine yeni bir la ve Jromıularla takip edilen bir dost- tercümei haller ve fotoğraflar ı ave h" 
·~ dt---J 1 min ._; tir D gw ini veMontrö'de memleketi_ le ın~ o-medeal-• '-·-tli ve f-'•li y'"'ni bir luk p,,llu.a.•Y e te eo.u»f • ıı etmektedirler. d - B -

1;-... &M•~ vı- • .. ıf ki t1 • • d"l . lan tarak halline muvaffak ol ugu ogu-
devlıet mır.. buaktl. Tiil'ki-'nin, Al - politikadaki btlytlk muv~ a ye en, Duçe tarafından tesıs e ı mış o 

J- k k rt h 1 k ı ı d' k" lar meselesini hatırlatmaktadır. man.ya'da balet edilmekabin takdir ve Çanakkale'nln te rar as e a e o - Popolo D' tala gazetes ıyor ı: Gazeta del Popolo, Atatürk'iln bi-
t.um edilen bu miruı korumumı ıe- nulmaıı, Sancak meselesinin halli •.. ilh Ölümün, hayatının yirmi yılmı 
meımi edl.-rus . olmuıtur. . vakfettiği ve alimetleri 'imdi çok kim, faal, çalıtkan bir tipi temsi.~ et-

ı- .aat.t d 1 b 1 zam mitt olduğunu hatırlatarak A.taturk -
B. iHtler bu hiaaiyatı 1933 cSe Bn- Bu btlyUlı: aakt:,,r ve ucuu ev et a • yüksek ve aağlND u unan m1;1az . . :s h i 

..nı. -J"-• -eclial L-..J-lye encilmenl damı 1918 den 1922 ye kadar müca • yapıcı faaliyetinin tam cevvalıyetı ı- ün zihniyetiyle sultanların zı n yct-
1- .uuc• .- ~ ı ri leri arasındaki tezadı kaydetmekte • 
reitılyle olan ıtlrilımesl eaaıpnda ifa- delelerdr oldutu ~ibi paaifik it e ~ - çinde avladıit, . va~n. ~ba.~ının .zıya-
de etmiftir. B. Bitler, Atatilrk'Un mu• de de zafer dallanyle tetevvilç etmit - Jndan dolayı Türkıye yı muteellım e- di~esaagero gazetesi, dünya barbi-

'ftllfalı:ıiyetlerinin kendilinln nuy~ • tir. den matem çok ~e~~~dir. k • hayatını nln sonunda Türkiye'de kalan yegane 
111111111111111111111111 Gazete, Ata r .. nas. erı ' gerçeklik, Kafkasya ile Akden.iz ar~-

inkrlapçı faaliyetını, polıtlk sahneye ıında mUteklaif ve mtitecanı• bır 

Pelelyı gııetelerl: 

Heyecanlı yaZılarla Atattirk'ün 
habrasıiıı taziz etmektedirler 

avdetinl, dünya harbindeki mühim aı- k ·11 t" Idug·unu ba-
blok olan tür mı e ı o 

kert faaliyetini, Gelibolu müdafaasını tırlattıktan sonra ve Atatürk'ün ya -
ve harpten sonra tUrk ordusunun ~u~· hancılara ve eski rejime karşı muzaf-
tarılmasını hatırlattıktan sonra TUrki-. b 

d 1 fer kılmayı bildiii ıeyin itte u ger-
ve'nin istikUUi için olan mUca e esı • 
' d d rmakta ve çek oldutunu kaydedıyor. 
üzerinde uzun uza ıya u Guete inhitat etmit bir memleke-
milteakiben politik adam ııfatiyle o- ' 1 · · · de k te mazisinin tarlht kıymet erını ıa 
lan faahyetinden, memleketin oto ra- eden Atatürk tarafından baf&rılmıt 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııı 

YANGÇE MUHAREBELERİNDE 

340.000 japon askerini 
öldüğü bildiriliyor Re 

Sungking, 12 a.a. - Şansi'den alı
nan haberlere göre, cephede ölü düş
müş olan japon askerlerinin hatırası
nı tebcil için Linfende yapılan bir 
toplantı esnasında fırka kumandam 
Ta!liguahi, japon kıtaatına beyanatta 
bulunarak 340.000 japon askerinin 
Yangçe muharebelrinde maktul düt
müt olduğunu söylemi~iT. Kuman
dan, maktuller arasında 6 general ve 
madun rütbede 103 zabit bulunduğu
nu ilave etmiştir. Taniguahi, Şanzi'nin 
cenubunda Çin çetelerine karşı yapı
lan son muharebe esnasında japonla
rın subay ve er olarak 15.000 ölü ver
miş olduklarını da kabul ve teslim et
mittir. Bitaraf mü§lhitler, japonların 
ç.n'deki zayiatına ait japon erlcamı
nm kasten ualtılmıt bulunduğunu ve 
bundan maksat, halkı ıoğutmardak, 
bu harbe kartı dütınanlık hialerini ku
vetlendirmemek olduğunu beyan et
mektedir. 

1.500 japon askeri daha 
imha edildi 

SanM, 12 a.a. - Çin Telgraf ajansı 
bildiriyor: 

Hankov' .... ı sukutundanberi ilk defa 
olarak Çin kıtaatı, Hupe'nin cenubun
da mühim bir muvaffakiyet kazanmıf• 
lardır. Bu noktada takriben iki bin ki
şilik bir japon alayı Haiaoling'de in
hizama uğratılmıştır. Çinliler tarafın
dan yapılan mukabil bir taarruz esna
sında japon kuvetleri Uç taraftan iha
ta edilmit ve 1.500 japon askeri imha 
olunm~tur. Japon kuvetlerinin baki· 
yesi, şimal iatlkametlnde ricat et
miştir. Çinliler tarafından Hsiaolinı'
de kazanılmq olan zaferin gayesi, ja
ponların Hunan'ı wtili etmeyi istih
daf eden ileri hareketlerini, hiç olmaz 
sa muvakkaten durdurmaktır. 
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Cenaze töreni tıl 11
ug .. 

iri} 
( Başı ı. inci sayfada ) p fı 

ve müttefik memleketin Başvekili ·~ ile 
neral Me~u reislik edecektir. "ı2 ine: 
len heyetinde ayrıca Harbiye Milfl'i 47. 
şarı general Popodina ve kır.ılın - R 
keri dairesi tefi bulunacaktır. He taki 
te sancağiyle beraber bir de alay dile 
lunacaktır. lılak 

CUn 
Romanya' dan gelecek heye& Yah 
Dost ve müttefik Romanya ve "/ t&nı 

goılavya askeri alayları da töre ~r 
memleketlerini temsil edeceklerdir. lÇirı 
manya heyetine Deniz ve Hava N tıtnı. 
rı general Pol Teodereaku, Um :r 
Ordu Müfettişi general Motos, g tak 
ral Frogin Hrigoresku ve Roman bü 
nın Ankara Elçisi bulunacaktır. ~ 

Yugoalavya' dan gelecek iç· 
Yugoslav heyeti harp ve deniz na lııi 

zın General Nediç'in reisliğinde bu ~ 
nacaktır. Heyette Yugoslavya'nm Al h 
kara elçisi B. Acamoviç ve kıralm faJr 
rt yaveri amiral Grica bulunacaktır. 

Re•mi matem günleri ~· 
Hükilmetimize dünyanın her tatl" 1

. 

fından sayıau başsağı telgraflan gel• ın 
mektedir. Dost memleketler bilyük .,W 
sımızı, kendi yaslan olarak be:ıimll • ın 
mitlerdir: Yunarustan'da caneza me • 
raaimi ıUnfl reami matem olarak Uta 
edilecek ve bayraklar cenaze törenlniO 
ertesi gününe kadar yarıya ~kiJoc:ek" 
tır. 

lran blkilmdarlık sarayı blr af 
müddetle, .. nan etmittir. Bayraklatt 
cenaze t6renlnin ertesi ıUnUne kadl' 
yarıya çekilecektir. 

Türldye'nln dışardald mfJme..me • 
rl,raml~~ 

Kırdl ıaruı LUIRll a R dtın1' inaanhtm büyük mactmm..,,. 

Parls'e gidiyor 
Bükreı, 12 a.L - Krral Karol, )'& • 

rın, yanında Hariciye Nuırı Komnen 
olduğu halde, Londra'ya, Brilklel'e, 
Paris'e hareket edecektir. 
Şimdiden bu ziyaretin neticeel ola

rak Romanya'ya bir istiluu verilece
ği ve Romanya'nm Londra'daki elti
liği ile tngiltere'nin Bükreı'teki elçi· 
liğinin büyük elçiliğe tahvil edilece
ği bildirilmektedir. 

Paris'te kırat Xarol'un fraıunz zi -
mamdarları lle yapacağı görUpneler, 
fransız politlkaımm hakiki vaziyeti 
hakkıhda Romanya kıralını malOmat
tar edecektir. 

bddn hatıruuıı hürmetle ınma• " 
clrı. 

J'ıanan ""7etlne dair .,.,,,,_ 
ta/.uaı 

Atim, 11 u. - Yu,,.,,ı--. A 
tBrk'UD cenue merasiminde 
pneral 11.etabu'm rl,...tl alt 
bilytlk blr heyet tarafmdm tcllllil 
lec:ektlr. 

Heyet. ıu nvattıan mllrekkepdr: 
Bqvekll pneral Metabal: 

jeete kıralrn" !maliyet bWdla.tılniıll 
bat mUmeuill. 

Majeate lmalm ukert mal,.t 
mandanı genenll Demeatllra: llaj 
kıralm ikinci mUmeuill, 

Harbiye mÜltepn aeneral Pm• 
dimaa: Ordunun mümeleill, h.Dk1•11 
tin ikinci mümessili, 

si ve teokra•iye dayanan eski tetkilitı- olan eserin ebemiyetini kaydederek 
Vutoft. ız LL _ Poloııya matbu- zna. AtatUrk'ün muhar~ !Deydanla-. nı yıkan inkılabından, ananelere karıı 

atı. hey1C141ı ctlmlelerle Atatiirk'Un rındaki zaferlerini kaydederek bu za- hatt hareketinden bahsettikten eonra diyor ki: U k d ın 
hatıruım tbla etmekt-.s:-ıer. Guete- ferlerin milletin hayatmdaki bu gün· dı'ğeır ıslahatı araıında milli m.Udafaa Yalnız bu it bile, Atat r a rn 

Kıral Xarol, bundan sonra Aıiııan • 
ya'ya ıeçecek ve Hohenzollem ailesi
nin tefi Prenı Fredrik'i siyaret ede • 
cektir. 

Ankara elçiel B. RafMl: Kıra1m 
hilkilmetin UçUncU müm11aiH, 

Bqvekllıt buMlli ı.lem cllrektıB 
B. Aııdrulta, 

- ı modern zamanlar:n en cüretli .ıstıh•!· 
Jıer b" i>Clylk adama alt r•imlerl• u- kil yeni merhaleye yo açtığını yaz- kanununu, Utin harflerinin ve ıtalyan çıları arasına kaydedilmesi lçın klfı- Macar ııaali Uç yaver ıubay, 

sun terceme1 balini netretmektedirler. maktadır. • , ve tsviçre kanunlarından alman ceza 
Yarı reaml 'Caaaeta Pollka, tarilıl bir Kurj~ Poranny gu~~ı, A:tat~~ • kanunu ile medeni kanunun kabuHln~ di~lter bUtün mUhim ttalyan gazete-

Hariciye nesaretinden bir atate. 
Yunanistan'ı, cenuı tare~ a 

p.hliyet olaa AtatilrJc-ln bilyilk va- an muharebeden ıonra t!'lrk mılletının birden fazlıa kadm almanın menlnı.. lerl de aynı fikirde bulu~makta .ve 
tanpenerlltl Te ukert 4ebaemı kayıt bayatındak! .batlı<:& rolünü tespit et- uymaktadır. · AtatUrk'Un bil-'"• çehrealnı asker, ın- devam ediyor m samanda dört ıubay ~dum 

120 kitilik sancaklı bir ukert ata 
ve tebarib ettlnneJrte..11-. mek•'"'dlr lan ' - ı.c.'-- f ._. - · Türkiye' de yaratı kıllpçı, politik, sosyal ve ıı -tçı a-

Bu _.ueıtc cllyor kl: Xurjek Varzavvski gazetesi, tunları veni sihniyet aliyetinin ıtıiı altında göatererek yc-

temsil edecektir • 
Budapette, 12 a.L - Macar naibi hU Cenue ,untt bütün Yunanlatm• 

",.tattlrk'b faaliyed f..ıw&cıe vtı· fUIDaktadır: " ni Tilrkiye'nin onun idaresi altmda 
utll olmuttur. Bu faallJet drk mille· •'"Usun blt yol b.tedllmittlr. Aza- Corriera Delta Sera diyor ki : elde ettlii büyük terüldlerl kaydet-

kümeti, Macariıtana iade cdilmit ara• ream! matem ıünü ilin olunecek 
zinin en bUyük ve en ebemiyetll 9eh· ream! binalardaki bayraklar, meraallll"• 
rine mutantan bir surette girdiği il• den bir &Un evel ve bir p aoma tinln h .. yauna müteallik laer lllbada metli blr 11er vUcuda ıetirilmiıtir· Atatürk ölürken, bütün memleke- mektedir. 

kc ı termittir. Milteaddit saferler elde edilmittir. tin politik, ekonomik ve .osyal bOtün nada bilyilk kilisenin radyo ile neırc- yarıya çekilecektir. 

Ordunun otpnı olan Pollb Zbro- auten bunlar Matilrk'Uıı eaeridir. 1111111111111111111111n 
dilen çan sesleri, bu tarih! bidieeyl 
bütün memlekete ilin etmekte idi. lran'dald matsme dair ıaJ.ılM 
Bütün macarların millt sevince ittirik '.ıanruı. ıa LL - Ataturk'Un vefatı 
etmekte olduklarına atlımet olmak U· dolayıaiylı uırayı flhinplıl ft hilkD
sere demiryolu, tıaany ve saire vuı- met blr ay rnmi matem llAn etıniftir• 
taları bir kaç dakika durmuf ve fabrl- Majntı lahinph, tedflıı mer•lmi
ka ve imalathaneler de bir kaç dakika nln tonuna kadar lr•'da •kırt ve 
itlerini bırakmıttır. Naibi hUkUmet, reeml blnlJar üserkıde ve yabMl 
fehre be)tu bir ata binmiı olduiu hll· memleketlerdeki lran m11m .. mikl ... 
de ve lki tarafa dlzilmit olan halk .. rlndül bayrllkların yarıya lDdirilme

111111111111111111111111 Sovyet gaıelelerl: 

-
Atatürk arkasında, istikbalinden 

Atatürk'ün 
bUtUn kurtuluı 

ismi Türkiye'nin 
hareketine bağladır 

emin bir devlet bırakmıştir llOlkon, 12 a.a. - lnntlya pse- yon politikurnı proteıto IQln istifa ra11ndan gegmek ıuretlyle 1innit ve UDi emir bıaprmuılardlr. Bu lradei 
tetl, Acatiirk'tlD bayat •e faallyetlnl mecburiyetinde kaldı. Muıtaf a Kemal hWdlmet erklnı llı, mebulaa n &yan pJalnpbl bu8'ln bütün pseteletdt io

Tll'Jdnt,,_ ıapıa edlyoru tebartls ettlnn blr makale Mtretmlt- anaık almu pnerali von Falkenhay- meclialerl rel.mln. parlamlllto ._... ıan edumittlr· Praı. 12 a.a. _ c. T. K. ajanaı bll· 
diriyor~ 

BUtUn çekoslovak matbuatı BUyi\k 
Şef'i Kemal Atatürk'Un 81Umtl . ıı.e 
türk milletinin uğradığı mateme ııtı
rik etmekte ve bu. yüksek adamın kıy· 
met blçilemiyecek kadar bUyilk olan 
meziyetlerini tebarlls ettirmektedir. 
Gazeteler bUhuaa Atattlrk'Uıı vilcuda 
getirdiği 

1

in.ılip1arla Ttlrkiye'yl ku• 
vetlendir'dilıni ve modern bir hale 
koyc:luiunu ve aynı zamanda ona bey· 
nelmllel sahada bir\nci. pllnda bir 
~vki almayı temln ettilini yasmak· 
tadırlar. Gueteler, blytık ölilnUıı fo-

. · bal· · •retmekte· toğraf ve tercUmeı ını ne:s . 
~ ... , ..... 

Çeüa llota ._...,_1 _ ... 1 ... 1 yuı· tlr. Jlablede deniliyor leh nm lariye'dea u•lr1ı...-mdan aon- ma" .ır ~ bqmda.,...ldl B. • 
yor ~-•- .. E>emanb tmparatorl•iu UllUlm' n ornya dlbi4G. Hutma 8Clll11 il•• landl oı .. ts· Jualcle fto4Salnl beki• Bul,arutan l&eyed 

. , Atatlı'lt'la ll"nMk yeni TUrkl· harbe girer ıtımes, Mutafa JremeJ, fa Ktalal't PWatln ocdllltll .....,. mekte oJ4ulılan b&ylk meydana git• Sof ya: 12 a.a. - Atatürk'Un cenaze 
ye re ruh •er• 'bir lldmı kaybolmut- faal ordu hizmetine geçmiftir. 1915 danlıiında buldu. Sultan hükUmetl- mittir. meruiminde Bulgari.mı'ı temall 
tur. Bu. derece 1Wmek Jıilkatte bir a- de Çanakkale'nin ingiliz filosuna ve nlcı antanta:::==.::; bulunacak heyet qalıdald sen 
dama uhlp ~ dol&JI.. lbrag ıututına karfl müdafauı eana- droe prtlar Muatafa dikten 1011ra makal11lnl ıu aatırlarla mürekkep olacaktır: 
lerl ppta ... ,. ~ ÇW. amel& temayUs etmiftlr. Bu harekltla, ıureıtt~ lnkıya!" a:,~.:::rmı mu· bltlrmektecllr: Bqmabeyltıcl General Panof: Ma· 
bi• de bqGa 11..ıa 'Kwr1a cıea,a a.Ws meJomları da dahil olduğu bal- Kemal in enerJik p 1 sonunda istik- .. lemi yeni TUrkl~e·nln biltUn ml\11 je-.te karalın mUmnalli. 
ta1ıne1lnde ~11-dald Tir· ele btltt\D ukerl makamların yükaek cip olmuıtur. 19~8 yı 1 

ftarlar bulmak lcurtuluı harekrtlne ballı olan Kemal Harbiye naırı General Dukal~: 
klye'nln TUlyedM ._ Wr mınld· taktir'" tanibine mu.MI" olmu9tur. lll mtlcadeletl ,lç ~tara d AtatUrk'UA vefatı, tilrk milleti için Bulıar hUkilmetinin mUmesslll, 
de bulunmaktaria. Atatlrk "l'tikl,.'· u.u.t 1-p anamda Muatafa Ke· Usere latanbul a gıttl. 1919 mar~m ~ bUyUk bir sıyadu. MU.taldl Türkiye'• Sofya prnlıoau kumandanı 1erıe-
yi tnıili• parllmentarlaa modeli iM· mal ç..w..ı. ~en mt.ltea• Anac!olu'ya 16nderildi ve~ ok nin btktln ıamtmt d01tları bu yilbeııe raı Luba: Ordun.un mUmeHill. 
rlnden blr devlet yapm11 •• "Mmlek• Jıl)e de l1111~4ie a1lu1l puralla- dutu tekilde yeol Tilrklye nln il 2-1-1- dik Bulprlatan'ı, ceD&H törenhıde, ar 
tinde ıamrtli bir ...,ı ya•11ııfbt. raua Titr~·· dablll lflerln• .... mu•nt hUkUmetlnl t19kll etti. adamm ve dew~ b\l .. yanı • rıca 71 klflllk blr Mked kıta da teıO' 

Atatilrk modem TGrldye'nltt. dahaletkıe kat'fl tl44etle mlleadele-. Quetıe. Atlıllrk'ln mllclıdelelerl vı kat phalyetln~ &l~tındea clerba bit 
}ltlla.a. d Türkivc dahi ml\alilmaıı- tl. Hatta bir aralık a1maaı koloalaa- bafllca baprıları bakkmda izahat ver- surette mUteellimdır.. ıll eytlyecektir. 
yaratıcısı ır. J 



İcra ve İflas dairelerinin yeniden 
tanzim ve lensikine dair lelklkler 

il • 

Rehnin paraya çevrilm~sı 
~ Yohyle ya·pılacok to~.~~kk·-

it BEŞ1NC1 BAP 
ehrıin paraya çevrilmesi 

46 ... yoluyla rokip 

cun tanınına~ı v:r:r veya itirazı~ 
bor ddi için dava -~"'k üzere yedı 
nın re d buluu••- k · 

fi talebin e . Bundan baş a ıcr.a 
r~. ınühlet verır. fi talebi reddedı-

d
gu!1 esi aıacaklryaf. retalebi katisinden 

.R . "t.adde: 146. 
fltaJci ehnın paraya çevrilmesi yoliyle 
reıı·Pteki ödeme müddetleri menkul 
on ~. ınevzuubahis ise on beş .günden 
ıuuf.:~ v.e gayri menkul rehin m7v
dir· .18 ıse 30 günden 20 güne ~n
ci ~lebüeceklerdir. Bu hükmün ikın
a. .

1 
ıkrası aşağıdaki yeni madde 147 

ı2 .1 e. tebdil edilecektir. Binaenaleyh 
~tı fıkra tayyolunabilecektir. 

aır . re ı h k' · 
}irse hakiJJlı!1 ··n içinde me a ımı a-
·t·baren yedı gul ak davası veya re
ı ı d" de a ac d" k 
diye ne:ı ın isbatı için a~a. a~ma 
hin hakkın~n e olduğunu bıldırır. 
ecbııriyetınd Hki kiraların tama

m "r.ferhunun .ın~ısınının rehnin şu
nıının ve~a b~. ·ı iddiasında bulu
ınuiüne. gır°:J:i;;si kiralar üzerinde 
nursa. ıc~a . rehin hakkının ta
kabul e~ıJ_ınıy~kemeye müracaat et· 
nınınasr ıçın lnı aklrya yedi gün müb-,:. :Madde: 147 a · (yeni madde) 

~ehn· ' ı· le talt" ın. paraya çevrilmes~ . yo ıy e- k üzere a ac 
me . 

d.11P netıcesinde mülk sahıbı rehn 
~n nıal üzerinde tasarrufta bulun

tan menedilemez. İcabında t><_>ri 
tun ınevcudiyeti veya muacceliyet~ni 
Yahut rehin hakkının mevcudiyetıdn ttln · · e e 
• • 1nıanıak niyetinde ise kendısın k 

ıet verır. tayin edilen müddetle· 
"fhbarn~e, di - i takdirde, kiracı-

. yet edılrne g . h""k .. re rıa. . .1 ihbarnamelerın u um-
)ara bıldırı. enveya, kiralar üzerine re
silZ kalacagı sade ve bir kısmının ka-

. hakkının k h. 
ltır"~d ~ . k" verme .. ~ a bulunmaga un an . bliğ 
lÇın nıii<>teriye bir ödeme emrı te 

hin . emesi halinde, anca re ın 
bul edılrn "nkar edilmiyen kısmına 
bak~ın~dil~ceğini ve icra dairesinin 
tatbık ah il olunan kiraları veya sa
evelce .t kssmının reddi halinde evel
dece bı~l ılunan reddedilen kısımları 
c~ tahsı ako tevdi edeceği yolunda bir 

ctın -:r · satışı 
ek .. icabedecektir. . R~h?.ın .. ahsa 

k11tak odeme emri malık .uçı:ıncu şttiği 
t arşı da icrai kabiliyet ıktısapl e icra 
h~~.irde yapılabilir: Bu ~u~e!ceaktır. 
~~!tik bir teehhlire ugr { eto:ıek 
i ?Yle bir zorluğu be:_tar~hinle te
ç~ satış istiyen alacagı r rk hak-
~ın edilmiş alacaklıya te~ 1 

tahdit 
•na karşı tapu sicilli;°~ ~~ eunek 

kıralı yar 
kayıt t~şıre.dı·ıen müddetlere riayet e
"Tayın 

. . kiralar hakkında alınan ted-
dılırse .. · · b d ·r bütün şumulu ıle veya, ıca m A a 

hakkının şerh verilmesmı t 
1 
p Bu 

h,.ı_ fık o ur. 
~kını tanımak muva · -ual· 

t k u~en -Cdbir neticesi olara m suiniyet 
lakta kalan taki~ naz~r~uretle re· 
6ahibi telakki edıJır ve u ··stermekle 
h' ·· aha go ın satışma musaın 

llliikellef tutul ur. !de olacaktır: 
'Yeni madde şu mea ~ n rehinle te
"Satısı istiyen alacag.~alebi üzer~n.e 

tnin edilmiş alacaklının un ınedenısı-
. T" k kanun -1tra dairesi ur . mucibince, aşagı-
nin 920 inci ınaddesıl'k hakkına ka~şı 
dakj sebeplerle te~ ~Uine şerh verıl· 
bir tahdidin tapu sıcı 
ltıesini talep eder:. e itiraz edilınez 

1 "ôdenıe eınrın k"l ve müddet-• ni şe ı 
(\Teya itiraz kanu sa) ve yahut. 
ler içinde yapıtınazoıarak yapılan it~: 

2. "Usule u~~~lil veya basit usuı:ı 
az, gerek refıl'~le istihsal otun.an nı-
~erne .J'..O ~ t> " • • .. .. 

~ i, düşerse: .. d e Cfllri suretinin 
"tcra dairesı o e~ istiyen alacak-

ebliği sırasında ~~ :ferecatından ba
yı bu madde rnun 
rdar edecektir."b -f- (yeni bükiiın-
48. Madde: 147 • 

er). un n'ledenisinin 
Kanun, Türk _kanu~bince kiraya ve

?8 inci madde~ı ınuc~ulü takyit ed_eı: 
ılnıiş bir gayrı rn~.n ulü ıneseleıunı 
chnin kiralara şu~ Yukarıda nu-
anzim etmemekte?ır. tsviçre nizanı

ra 46 da zi~redılen u prensiple· 
esinde tesıs olunan şksanın gide

i kabul suretiyle; bu no 
ilnıesi icabeder. 
Madde: 147 b. • de münderiç 
"Gerek takip talebın k masrafla

çık bir beyan ile ve. gedre "hınal gös
·1 sın e ı 

tn peşinen verı ıne kanununun 59 

~
ermek suretiyle (ter~ . alacağı 
ncu maddesi) satış ıs~ıye~lr rehnin 

1 ehinle temin edilmiş a aca (Kanunu 

~
ICİralara şamil ~ın;ıasınd;n ') vaz geç

edeninin 778 ı~cı ~ad k~5\aJebini a
edikçe icra daıresı ta ~p · de bu-

ı • . k 1 uzerın 
rır almaz gayrı ~en u akkında ına-
~~nması melhuz kıralar h hnedilen 
UJnat edinir ve hemen ·~~n tebliği 
~alın nakline ödeme emrı \>Öyle va
!lkabinde, kiracıları ~u~dan kendisine 

~
iieai hulfıl edecek kır~ a~~kdirde iki 
ermeğe davet ve aksı t Jacakla
islini ödemeğe mecbur t~ .u 

·1 bildırır. 
pnı bir ihbarname ı e A tatiller ve-

"B . ·0 hatta u ıhbarnamenı hnedilen ma-
P'l borçluya ve yahut re edilen ta-
'~ maliki üçüncü şahsa bf ti tebliğ 
kıp talikleri esnasın~a a kul evelce 

~
•dilmesi şarttır. Gayrı ınen .hbarname 
aczedilmiş bulunuyorsa ;.

1 
bilir ve 

ebliğinden sarfı na~ar f 1h:kkında 
fChnin paraya çevrı.ldes bulunulur 
reni bir takip talebın e d T se yeni
teya gayri menkul ha~ze ı .ır e lüzum 
~en ihbarname gönderılınesın 
roktur. 

Madde: 147 C. bliğ et
"thbarnameyi kirac.ılar~ !~nedilen 

bekle beraber icra da~resı r ılan pa
nalın malikine aleyhın~ yak~be bina-
. . kk dakı ta ı 
~aya çevırme ha ın . )arın bun-
.n, vadesi huli'ıl ed.ece~ kır~ hsil olu
lan böyle icra daıresınce .a ınesuli
iacağını ve hinnetice ceza~) ve a ta
rıet altında bu kiraları talı~~. . ~ildi
arruf etmekten menedildıgını 
ir ı· .:! a·1 malın rna i-

hbarname rehne 1 en . kısını-
d kiraların tamam mı veya b~r d · ği 
l t rehin sumi.ilü dahiline ~ı~~e ~h-
ı·~ . ~ k ndısının ı 
adıasında bulunu~sa, . e edi gün 
arnamenin alındıgı günden Y k 
. · · · ae etme Çınde esbabı mucibelerını ır . 

1 
·e icabında ihtilaflı krsmm/nı~~a[~~a 
asrih etmek suretiyle key ıye ~. 
lairesine bildirmesi lazımgelecegı yo
Unda, bir kavıt taşıyacaktır. 

:M:adde · 147 d. " · d·ı malın ına-norçlu veya rehne ı en . 
iki taraf ndan itiraz vukuunda~ ıcra 
lairesi al~caklıya doğrudan dogruya 

bı ıacaklı tarafından açtlan da-
yelnız a · k 

mevzuunu teşkıl eden ısını 
vanın 
için baki kahr. 

Madde: 147 e. 
"Madde: 147 b. mucibince kiracıla-

ra ihbarnamenin tc?liğinden son:a: 
. dairesi rehnedılen malın malıkı 
ıcra b · 1 · . . f t . 
yerine kiraların ta sı mı ı d~ ~~ ~mır 
etmek için tazı~ gel7n te ı.r erıd a _
makla mükelleftır. Bılhaıısa ıcr~ aı-

. ·cabında bu hususta tatbıkatta 
resı ı . dahT 
bulunmak, kiralıyanr_n dmku~ıhr . hı ınk
d nkul eşya üzerın e ı apıs a -
ı:n~~stimal etmek, kira mukavelele-

i . f-hetmek kiracıların çıkarılma-
r nı ... ~ , . k. k 1 
smı taJebetmek, yenı. ı~ ı;;ud.ave e-
leri akdetmek m~.c~urıyetıni1e tır .. lcra dairesi mühım ve ac amıra-

tın yapdınasına kara~. ver~~k ~~.l!ah
~~\ı,"tfJVJgfil.I;'~~lIV&1;"§fflbl:raııu<:ı:\!P
leri ve saire hakkında), tam~rat m:ıs· 
narının ve borçlunun geçınmeaıne 

ra 1 d. . l"''-. ılan para arın te ıyesıne sa auıye-
ayr d. 
tini hah: ır. . . . • 
"İcra dairesı, kendı mesulıyetı al-

tında bu tedbirlerin aldınb~la:>ı?,a üçün
cü bir şahsı memur e e ı ır. 

Madde: 147 f. 
.. 1 a dairesinde tahsil edilen kira-

cr k.l . t kibata rnevı:u teş ı etmıyen re-
1c:1' 

1 
a t ını·n edilmiş alacakların faiz-

hın e e . h d·ı B . . tesviyesıne asre ı mez. una 
lerı;ı~. 1 taksitler hatta satış tale
O?uda 

1 
el alacağının borçlu tcırafın-

bın en ev hk . . 
dığını veya ma emenın nı-

d~ tanın ·ıe tebeyyün ettiğini isbat 
baı kararı ı . b·ı· 

1 akhya verıle ı ır. 
eden. adac iyade rehin ile temin e-
"Bır en z · k 1 

d ·ı iş alacakhlar aynı gayrı ~e~l u. 

halcı ~ında takibat yapar ve d.la .en 
k. hallere uyarsa ken ı erme 

yukarıda 1 tırılabilir. şu kadar ki 
taksitler yap ·at hususunda mutabik 
h ·nin tevzı b .. 
epsı 

1 
ları veya aralarınd.an ırı-

kalmış 0 drna eyan ettiği takdırde re-
. "t'raz errn d' sı ı ı . dilen alacağın mevcu ı-

hinle teının e mn icra kanunnun 151 
yet ve sıra~ı ·n 2 inci fıkrası muci
. . rnaddesını 
ıncı . olunan alacaklar sıra 
bince .tanz:d:ıniyle önceden tayin e
cetveh ya 1 şarttır. Tevziden evel 
dilmiş olm

1
.a ~rı icra dairesine bırakıl-

a cetve ının . " 
P Y . bedecektır. 
rnası ıca 

ddede derpiş olunan, 
lhtat· Bu ına n alacaklıya taksitle-

takibat~a buJ~:esi imkanı borçlu için 
rin tedıye e 1 lacaklı için de faydalı
olduğu kadar t rehnin paraya çevril
dır. ~u. sure~i~tta bulunan alacağın 
mesi ıçın t~ edilmiş alacaklı mese
rehinle temın nda rehne mevzu teş
la faizler hu~usuatılması talebinde bu-

. d şeyın s . d . kıl e en b kalmaksızın ıcra aı-
lunmağa me<?

1 
u~unan kiralarla iktifa 

resin.c~ tahsı ~airesi takibatt.a ~ulu
edebılır. !cra ehinle temin edıh~ış a
nan alacagı r kiraları tahsıl ve 
lacaklı besa~ı~a devam sırasında ya
bunların takıb~n. tebligv inden itiba-. ··a e emrının . . b' nı o em . . de kendısıne vere ı-
ren iki sene ıçın 148 nci madde
lr. (İcra kanununun 

si). 
• 148 1 inci f rkra. 

49 Madde. · 
. kul rehin satışını 

Alacaklının ınen · ddet çok kı-
ı.stiyebileceği altı _a}' ım06u ıncı madde 

··ddetıı. 
sadır. Bu mu . bir sene olarak 
ile telif etmek yafnık olacaktır. (Yu-

b.t tmek muva r 
tes ı e 2B e bakınız.) 
karıda No - 148 a (Yeni madde): 

""adde· · · · 50. ın ·. . t nmez icra daıresı 
·stenır ıs e . . d 

Satış ı deninin 920 ıncı ma -
Kanunuı . T?e temlik hakkına karşı 
desi rnıı~ı~ın~: u sicilline şerh veril
bir tahdıdın Ptrnek mecburiyetinde
ınesiniı talep e 

dir. • "lli zaten böyle bir şerh 
"Tapu sıcı iden şerh verilmesi ta

taşıyors.~ yen oktur.' • 
lebine luz~mka~ıdı NQ • 47 ye bakı

lhtar. ~u 

uı:us -9-

[::::~: ::::~: :::~::::~: :: :§.:::::::::ı 
Atatürk için 

Üniversite 
gençliğinin 
toplantısı 

Enternasyonal sıhi anlaşma 

Nöbetçi Eczaneler 
Pazar : Sebat ve Y enioehir Ecz.leri 
Pazartesi : İstanbul Eczanesi 
Salı - Merkez Eczanesi 
Çarııamba : Ankara Eczanesi 
Perşembe : Yeni ve Cebeci Eczaneleri 
Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneleri 
Cumartesi : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 
Bir yaralama, bir kaza, fevkalftde bir 

bastahk vukuunda acele imdat istemek 
için belediyeler hastanesine (2257) 
numara ile telefon edilir. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 
Yangm ihbarı: (1521). - Telefon müra

caat, şehir: (1023-1024). - Şehirlerara
sı: (2341-2342). - El~ktrik Vt. Hava· 
gazt arıza memurluğu: OS46). - Mc
sajeri Şehir anban: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-1\~6). • Samanpazarı ci
van: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz. 
başı Bizim taksi: (2323). - Havuzbaşı, 
Güven taksi: (3848). - Birlik taksi: 
(2333). - Çankırı caddesi, Ulus taksi: 
(1291). - İstanbul taksisi: (3997) 

Otobiis)erin ilk 
son seferleri 

Sabah 
llk 

Ulus M. dan K. dere'> e 
K. dere'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Çankaya'ya 
Çankaya'dan Ulus M. na 

Ulus M. dan Dikmen'e 
Dikmen'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Keçiören'c 
Keçıören'den Ulus M. na 

Ulus M. dan Etlik'e 
Etlik'ten Ulus M. na 

Ulus M dan Ccbecı'ye 
Cebeci'den Ulus M. na 

Cebeci'den As. fabl.ra 
As. fabl. dan Cebeci'ye 

sefer 
6.45 
7.15 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 -.-
Yenişehir'den Ulus M. na 7.00 
Ulus M. dan Yenişchir'c 7.10 

S. pazarından Akköprü'ye 6.15 
Akköprü'den S. pazarı'na 7.30 

ve 

Akşam 
Son 
sefer 
23.00 
23.20 

23.00 
23.20 

20.00 
20.30 

21.00 
21.30 

21.00 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-
17.00 

23.00 
23.00 

7.00 
9.45 

.Ş U. Meydam'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za
manları seferler daha ırktır. 

U. Meydanı'yle Yenişehir, Bakanlık
lar, Cebeci, Samanpa:ı:an arasında saat 
8 den 20 ye kadar vasati her beş daki
kada; saat 20 den 21 e kadar her on da
kikada; saat 1 den 8 e ve 21 den 23 e 
kadar her 15, 20 ve 30 dakikada bir 
munlazam seferler vardır. 

lıi Akşamları Ulus Meydanı'ndan saat 23 
deki son seferlerle bunların Ulus mey
danı'na dönüşleri sinemaların dagılıı 
saatlerine tabidirler. 

Posta Saatleri 

1'silhlıi.i!U\ \'~\ O!t~ .. ~~cıuı1tfa, "'"'""~ 
ne mektup kabul eder. 

Tren Saatleri 
Haydarpa&a'ya : Her sabah 8.20. Her 

akşam 19.15 ve 19.50 
de (Pazartesi, Pcr
eembc, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattma : Hercün 9.35 (Kaysa· 
rl, Sıvaı, Amasya bu 
hat Ü&erindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonguldak hattı : 1s.oo 

Gündelik : 

Hicri - 1357 
Ramazan: 20 

S. D. 
Günce: 6 43 

Rumt - 1354 
İllı:teırin: 31 

S. D. 
Akoam: 16 53 

nız. Madde 147 a. nın yeni hükmüne 
göre takibatta bulunana alacağı re
hinle temin edilmiş alacaklı icra dai
resinden tapu sicilline temlik hakkı
na karşı bir tahdidi şerhettirmesini 
istiyebilir. Şu kadar ki ödeme emri
nin kabili icra olması şarttır. Bilakis, 
burada teklif edilen hükme göre satış 
talebedilir edilmez icra dairesi resen 
bu işe tevessül etmek mecburiyetin
dedir, zira satış talebinden sonra icra 
dairesi gayri menkulün idaresini te
min etmek hak ve vecibesini haizdir. 

ALTINCI BAP 
lfliis yoluyla takip 

51. Madde: 155. 
Bu hüküm §U mealde bir 2 inci 

fıkra ile tamamlanacaktır: 
"Odeme emri tebliğ edilmeden 

ilamların icrasına dair 32 inci madde 
hükmü mahfuzdur" (Yukarıda No- 5 
e bakınız). 

52. Madde: 156. 
Madde 60 a ve 64 de kabul edilen 

tadilat neticesi 2 inci fıkra şu hüküm
le tebdil edilmiştir: 

"Bu istidaya borçlunun itiraz etme
diğini mübeyyin ödeme emrinin rap
tedilmesi lazımdır (Yukarıda No- 12, 
madde 60 a ve 64)". 

53. Madde: 170. 
Bu madde aşağıdaki hükümle teb

dil edilecektir: 
"1cra dairesi madde 60 a ve 64 mu

cibince alacaklıya ödeme emrinin bir 
suretini verir." (Yukarıda No- 12 ye 
bakınrz. ) 

54. Madde: 206 birinci sıra, C bendi. 
İşçiler alelekser if1lerinden çıkarıl

mak korkusiyle üç aydan daha fazla 
bir müddet ücretlerini istemiyebilir
ler. Bilallara patron iflas ederse bu 
alacakların imtiyazlı olmıyan kısmı
nın tamamı veya mühim bir kısmı 
karşılıksız kalır ve bu suretle işçiler 
buna tekabül eden devre için Ucretle
rini kaybederler. Bu noksanı izale et
mek için ücretler hakkında derpifl e
dilen imtiyazı iflasın açılmasından e
velki altı aya tepil etmek muvafık 
olacaktır. 

(Sonu var) 

Bulaııcı hastalıkları önlemek 
' 

mukavelesine İştirak ediyoruz 

(Başı 1. inci sayfada) 

günlerde kurtuluş yolunu gösteren ve 
millete ulaştıran Atatürk'ün istiklal 
ve Gazi Mustafa Kemal adı tarih dur
dukça biribirlcrini tamamhyacaklar
dır. Her safhası bir harika olan haya
tında büyük işleri yaparken hiç bir 
güçlük önünde dönmiyen ve yılmıyan 
azmiyle büyük ölünün manevi huzu
runda bir kere daha hürmetle eğili
rim . ., demiştir. 

Enternasyonal sıhat mukavelenamesinin tasdiki hakkındaki 
kanun projesi, Hariciye ve Sıhat içtimai Muavenet encümenle
rinden geçerek Kamutay ruznamesine alınmıştır. 

Rektörün göz yaşları ve hıçkırıklar 
arasındaki nutkundan sonra doçent
lerden ve talebeden birçoğu söz aldı
lar. Hepsi Atatürk'ün aziz ve büyük 
hatırasına ve büyük emanetlerine sa
dakatlerini söylediler. Atatürk'ün ma
nevi huzurunda şiirleri, hitabeleri, 
göz yaşlan, heyecanlan ve hıçkırıkla
riyle tek bir insan haline gelen bu on 
bin güzide genç toplantının sonunda 
hep bir ağızdan istiklal marşını söyle
di. Ve marş söylenirken gençliğin he
yecanı son haddini buldu. Hıçkırıkla
rı Bayazıt meydanında dinlemek ka
bildi. Gençler yarın sabah saat 11 de 
Taksim'de Cümhuriyet abidesi etra
fında toplanacaklar ve ölmez Şef Ata
türk'e bağlılıklarını izhar ve onun 
gösterdiği yoldan onun direktifleriy
le ve cümhuriyet prensiplerine sadık 
kalarak yürüyeceklerine ant içecekler
dir. 

Bugünkü toplantıda üniversite 
gençliği Cümhurrei.si İsmet 1nönü'ne 
şu telgrafı ~ekmiştir: 

"İstiklalimizin, cümhuriyetimizin 
ve inkılabımızın başında sizi görmek 
bahtına erişen İstanbul üniversitesi 
gençliği; kara haberin kara felaketi 
karşısında büyük ümide ve biricik te
sellisine kavuşmuştur. Bütün türk 
gençliği milletin ve başının sağ olma
sını diliyerek hürmetle ellerinizden 
öperler ... 

••• 
İstanbul bugünü de, dünkü gibi hü

zün ve ı.stırap içinde geçirdi. 

Cenevre' deki 

talebelerimiz 
and içtiler 

Bern, 12 a.a. - Cenevre'deki tfirk 
talebeleri tarafından ne§redilen bir 
beyannamede şöyle denilmektedir• 

Veba, kolera, sarı humma, gibi bu
laşıcı insan hastalıklarının deniz ve 
kara yollariyle memleketler arasında 
yayılmasına mani olmak için 14 ilkka
nun 1912 tarihinde Paris'te Türkiye 
murahhasları da dahil olduğu halde 
muhtelif devletler mümessilleri tara -
fından imza edilmiş olan enternasyo -
nal sıhiye mukavelesinin takyiden tas
hihini hükümetimiz Lozan anlaşması -
nın 100 üncü maddesinin 7 inci fıkra
siyle teahhüt etmişti. Sonralan görü • 
len lüzum üzerine bazı tadiller ve ila
veler yapılmak suretiyle bu mukavele 
yerine 926 da gene Paris'te başka bir 
anlaşma tanzim edilerek muhtelif dev
letler murahhasları tarafından imza e
dilmiştir. Halen birçok hü.kümetler 
926 tarihli olan bu mukaveleyi tasdik 
etmiş olduklarından bizim de 912 ta -
rihli mukavele yerine 926 tarihli olan 
son .mukaveleye iltihakı muvafık gö -
rülmüştür. 

Boğa:ıl<ırın sıhi miid<lfcuısı: 
Esasen enternasyonal sağlık işleri

le olan muamelelerimizde, bilhassa sa
hil sıhiye işlerimizde öteden beri bu 
anlaşmada yazılı sthi ve idari hüküm -
ler, kanun ve talimatnamelerimizin 
hükümler dairesine alınmak suretiyle 
tatbik yeri bulmakta ve senelerden be
ri hudut ve sahillerimizin sıhi müda -
faası bu mukavelename hükümlerine 
uygun bir şekilde görülmektedir bu 
mukaveleye iştirakimiz hakkındaki 
muamelenin şimdiye kadar yapılama • 
mış olması, mukavelenamenin 52 inci 
maddesinin ilk fıkrasında (hUkümetler 
kendi memleketlerinin limanlarında ve 
ya sahillerinde tevakkuf etmeksizin 
kara sularından geçen gemilerin sıhi 
muayenesinden tevakki edeceklerdir.) 
tarzında bir kayıt mevcuttur. Bu mad
deye yapılan bir ha§iye ile yalnız Sü ·• 
veyş, Panama, ve Kil kanalları bu fık
ra hükmünden istisna edilmiş oldu
ğundan Çanakkale ve Karadeniz bo • 
ğazlarından, sahillerimizde tevakkuf 
etmemek üzere tranıit olarak geçen 
gemilere bu fıkra mucibince hiç bir 
~ tnıı.amele yagamamaklığımı.:.ı: 1.i. , 
zı~ gelecekti ki, bu takdirde bu ge _ 
milerden sıhat resimlerinin tahsiline 
imkfüı olmıaycağmdan buıuretle ha -
dut ve uhiller Sıhat Umum Müdür -
lüğil bildcea.inin en mühim varidat kay 
naklanndan birini teşkil eden transit 
gemilere ait resimlerden mahrum ka _ 
l~cak v_.e bundan başka bu gemilere hiç 
hır sıhı muamele yaprJ...... .. .. 

v .. -ması yuzun-
d~n bo~~lann sıht müdafaası da layi
kıyle temın edilemiyecekti. Bu d\iıiln-

celer dolaytsiyle 926 tarihli enternas • 
yonal sıhi anlaşmayı tasdik muamele
sine tevessill edilmemişti. 20 temmuz 
936 tarihinde aktedilen Montrö anlaş
masında boğazlardan transit olarak 
geçen gemilerin tabi olacakları sılıt 

hükümler ve bu iş için vermiye mec -
bur oldukları resim meselesi taınamiy
le halledilmiş bulunmaktadır. 

Montrö mukavelename.sinin müza
keresi sırasında akitlerce mallım bulu
nan mukavelenin bahis mevzuu ettiği 
52 inci maddesi hükmüne muhalif o
larak Montrö mukavelenamcsine üçün
cü madde ile transit gemilerin sıht 
mürakabesine dair ayrıca hükümler 
kdnulmuş olduğu gibi mukaveleye 
merbut lahikanm ilk fıkrasiyle de bu 
gemilerden alınacak resimler tasrih 
edilmiştir. Bu itibarla 926 tarihli srhi 
mukavelenin Montrö mukavelename -
sinin bununla alakalı bulunan hüküm
leri mahfuz kalmak ihtirazi kaydı al -
tında tasdikmda ne siyasi ve ne de 
hukuki bakımlardan bir mahzur olma
dığı tesbit edilmiştir. Bu vaziyete gö
re yalnızca transit gemilere ait resim
ler yüzünden tasdikınr geciktirdiğimiz 
926 tarihli sıhi mukaveleye iltihakımız 
için hiç bir mani kalmamış olduğun • 
dan bükümet, buna ait bir kanun jro
jesi hazırlıyarak Kamutaya takdim et
mişti. 

Mukavelenin esasları: 

Mukavele bir esas mukavele ile 
bir de lahikadan ibarettir. Esas muka
velenin ilk kısmı göz önüne alınan bu
laşıcı hastalıkların haber verme mua
meleleri, gemilere hareketleri sırasın
da limanlarda tatbik edilecek tedbirler, 
yabancı memleketler limanlarına ko
nulan tedbirlerin tebliği ,bulaşık li· 
manlardan gelen ticaret ve yolcu et
yası hakkında tatbik edilecek muame
leler, bir memleketten çıkan muhacir
ler, veba, kolera, san humma, lekeli 
humma ve çiçek haatalrklarına karf1 
konulacak tedbirler hakkında hüküm
leri ihtiva etmektedir. A(Yrıca, bu hu
sustaki mUJterck ve umumi hlikümler
lc aynı ha.etalıklar aebebiyle kara hu
dutlarında, şimendiferlerde alınacak 
.tedbirler hakkında hükUmler vardır. 

Tasdiki teklif edilen madde ıudur: 
"21 haziran 926 tarihinde Pariate tan• 
zim edilip alakadar hüklimetler mu
rahhasları tarafından imza edilmit o
lan enternasyonal aıhl mukavelename, 
Montrö mukavelenamesinin, transit 
gemilere ait hükümleri mahfuz kal· 
mak ihtirazi kaydı altında taedik ed.iı... 
migtir." 

"Biz türk gençliği, Atatürk'Un 
şahsında ctimhuriyetin yaratıcısmı ve 
milletin sadık bir hadimini kaybet
mekteyiz. Bu tamir kabul etmez zıya
ın heyecanı ile mütehassis olarak, ha
tırası ilelebet kalbimizde taşıyacak o
lan kurtarıcmuzın bize emanet ettiği 
eseri muhafaza edeceğimize ant içe
riz.,, 

Almanya' da 

Yahudilere hayal 
hakkı kalmadı 

Piyango dün çekildi 
40.000 liralık ikramiye 
33.665 numaraya çıkh 

Bütün yahudi erkekler 

tevkif ediliyorla r 
Berlin, 12 a.a. - Von Rath'm katili

m cezalandırmak için hükümet alınan 
yahudilerine bir milyar ceza kesmittir. 
Diğer taraftan Göbels yahudilere ti -
yatro, sinema, gazino ve sair eğlence 
yerlerine girmeyi yasak etmi~tir. 

Bütün yahııdi erkekleri 
t~vkif edildi 

Londra, 12 a.a. - Roytcr, Berlin -
den bildiriyor: 

18 yaşından yukarı ve 60 yaşından 
aşağı alman tebaası bütün yahudi er -
kekleri tevkif edilmiş ve tahşit kamp
larına gönderilmiştir, 

Y alıudilcre menedilen lıaldar 

Berlin, 12 a.a. - Yahudi meselesi
nin halH için bugün Göring'in riyase
ti altında bir toplantı yapılmıttır. 

Neşrolunan emirnameler mucibin
ce, yahudiler toptan ve perakende ti
caret, komisyonculuk ve müstakil ola
rak esnaflrk yapamıyacaklardır. 

Keza, yahudiler bir müesseseye sa
hip olaımyacakları gibi müesseselerin 
başında da bulunamryacaklardır. 

Halkın galeyaıu netice.inde yap.ı-

. ~ayya.re piyangosunun 26 ıncı ter- { 
tıp bırineı keşidesinin çekilmesine bu 
g_iin d.e devam oll\llmu,tur. Birinci ıke~ 
şıdenın en büyilk ikra . . 1 . mıyeeı o an 
40_.~o hra 33665 numaraya isabet et
mıft~r. Sonu 65 ile biten biletler iki
şer lıra amorti alacaklardır. 

10895 ve 2634 numaralar onar bin li
ra, 

. 13076 ve 30446 numaralar iki~er bin 
lıra, 

• 26738• 20520• 16840 numaralar biner 
!ıra alacaklardır. 

500 lira kazananlar: 
s 26103 l8695 18815 21934 21068 

29549 19572 5774 7200 4521 20648 
39504 7821 35053 12425 9918 2244 

lan tahribatı gene yahudiler tamir e
deceklerdir. 

22 2568 12682 9194 19974 29752 
29301 28433 38520 11594 30042 19185 

3803 31423 31966 3S993 12541 29254 
32559 21822 1881 38855 29238 35353 
125.63 35669 25268 6944 2'1254 36946 
22905 14437 

150 lira loozananlar : 

10262 29598 35807 39894 2825 10659 
32919 13044 28390 6162 32523 22023 
33123 9174 7678 9743 25926 39991 

5719 25052 

100 lira lmzwıa11lar : 
32933 3803 1650 2736 8617 26647 
35445 39852 37892 32452 36128 29657 
19870 4371 6537 3~907 34727 19752 
25147 19302 31019 23962 19959 3639 
38977 10762 38563 38407 37708 7158 

• Yah~diJere ait sigorta bedelleri ha
zıne lehıne müsadere olunacakt 

50 Ura lw::;anarılar : 
ır. 

Yahudilerden kesilen 
para cezası 

Berlin, 12 a.a. - Alman yah d·ı . . . u ı crı-

n~n heyetı umwniyesinden kesilen 
cızye, bunların umumi serveti . . 

.. d b • erının 
yuz e on eşıni teşkil etmekt d. e ır. 

.Diğer taraftan, halkın infiali neti
cesınd~ vukua gelen zarar ve ı:iyanm 
yahudı mal sahiplerine ödetilmesi em
ri üzerine de, yahudiler bir milyar 
mark vereceklerdir. 

B~ suretle ,alman yahudilerinin U· 

mumı servetlerinin yüzde 25 ila 30 u 
hükümet tarafından alınacaktır. 

1. 1. 939 tarihinden itibaren yahudi
lerin ticaret yapmaktan menedilmele
ri ise alman yahudilerin.e ölüm darbe
sini YUrmaktfldır. 

11191 37lö3 7933 36266 3318 28444 
2785 3549 22376 166ö7 30152. 5846 
2134 18470 36013 Ş2818 26056 10799 

28062 24552 18262 17306 18382 3114 

34666 2697 13113 5743 28227 20954 
25536 16975 211H7 23091 27032 35382 
32522 35967 3859 35671 8093 35140 
17223 19470 17389 34751 34940 3609 
16996 38971 29471 31601 18057 6128 

3 O lira ka:.l.ınanlar : 
31123 :4885 33716 13324 33796 7518 
39247 38745 24359 20817 15250 10843 
32084 20829 12089 16210 36942 19990 
17872 34059 34685 19348 8388 21680 
14948 26729 19682 27003 21813 24056 
26298 2282 / 6521 32209 772 26050 
24887 16573 9640 7323 12023 16385 
35335 34839 13554 24373 



-ıu-

RESMi lLANLAR An~ara Belediyesi . 
Kiralık dükkônlar 
ı~ 
Müsabaka imf iham yapılacak 

Muvakkat teminat (62) lira (58) 
ruştur. İsteklilerin ticaret odası~ 
kası teminat mektııp veya ma.kbuPi 
le Nafıa müdürlüğünden ala~ 
ehliyet vesikasiyle birlikte adı ~ 
gün ve saatte encümene gelmelerı. -

C. H. Partisi 
Kapalı 7.&rf 111uliyle 

eksiltme ilim 
C. H. P. Ankara IJyönkurul Ba§. 

kanlığından : 
Keşif bedeli {10860) liradan ibaret 

bulunan Atatürk evi toprak işleri 26. 
11.1938 cumartesi günü saat ıı de Ye
nişehir'de C.H.P. ilyönkurulunda te
ıekkül eden komisyonda ihalesi ya
pılmak üzere kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminat (814) lira (50) 
kuruştur. İsteklilerin teklif mektup
larını teminat mektup veya makbuzu 
Ticaret odası vesikası ve eksiltmeni~ 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
vel referans ~e diğer vesikalarını rap
tetmek suretıyle Ankara vilayetine 
istida ile müracaat ederek bu işe ait o
l~a.k alacakları ehliyet vesikalariyle 
bırlıkte yukarıda sözü geçen günde 
saat 10 a kadar komisyon reisliğine 
tevdi etmeleri. 

Ehliyet vesikaları için eksiltmenin 
yapılacağı günden en az sekiz gün e
ve! _vesika talebinde bulunmıyanların 
eks~ltmeye giremiyecekleri, bu işe ait 
keşıf evrakiyle şartnameyi her gün 
Yenişehir'de Emniyet anıdı karşısın
daki parti binasında görebilecekleri i-
lin olunur. 8413 

Tarım BakanhQı 

500 pülvarizatör ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satm Alma Ko

misyonun~an : 
1 - Kapalı zarf usulü ile hava taz

yikli 500 adet sırt pülverizatörü satın 
alınacaktır. 

2 - Hepsinin muhammen bedeli 
17.000 lira muvakkat teminat 1275 lira
dır. 

1 aynı derecede- bilenler tercih oluna
caktır. 

İsteklilerin şartlan öğrenmek üze-

1 

re .. birer istida ile umum müdürlüğe 
muracaatlarr. (4590) 8148 

Knıkkalede yaplmlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan: 

Ke§if bedeli ( 4538) lira (20) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca ı. 12. 1938 
perşembe günü saat 14 de açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname 
(23) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (340) lira (37) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaiklc muayyen gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(4785) 8563 

Sıhot BakanhQı 

Yol ve kanalizasyon yaphrdacak 
Sihbat ve içtimai Muavenet Veka

leti Hudut ve Sahiller Sihhat Umum 
Müdürlüğünden : 

Umum müdürlük binası bahçesinde 
yaptırılacak olan (13356) lira 70 ku
ruş keşifli beton yol ve kanalizasyon 
kapalı zarfla eksitmeye kolnulmuştur. 
thale 21 ikinciteşrin 938 pazartesi gü· 
nü saat on birde Umum müdürlük sa· 
tın alma komisyonunca yapılacağın

dan teklif mektuplarının nihayet saat 
ona kadar umum müdürlüğe makbuz 
karşılığı verilmiş olması Iazımdrr. 
Muvakkat teminat (1001) lira (75) 
kuruştur. İsteklilerden kanunda gös
terilen şartlar aranmakla beraber 
yaptığı en büyük işin bedeli (10,000) 
liradan aşağı olmadığına dair de vesi
ka aranacaktır. 
Şartname ve planlar 67 kuruşa Ay

niyat muhasibi mesullUğUnden alına-
caktır. (4639) 8229 3 - Münakasa müddeti 24. 18. 938 

den itibaren 45 gündür. Münakasa 8. 
12. 938 tarihine müsadif perşembe gü- ---------------
nü aaat 15 te Ziraat Vekileti binasın
da satın alana kocniayon.unda yapıla-.

cakıtır. 
4- Şartname, Ankarada Ziraat Ve

lraleti aatın alma komisyonundan ts
tabulda ziraat müdürlüğünden P.arasız 
olarak verilir. 

5 - Bu işe taliplerin muvakkat te
lllinat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3. üncü mad
delerinde yazılı vesikaları ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarflarını 

milnakasa saatinden bir saat önceye 
kadar komisyona vermeleri ve saat 15 
te de komisyonda hazır bulunmaları. 

(4463) 7957 

Ekonomi Bakanh{lı 

Bir daktilo alınacak 
11ct~aat Vekaletinden : 

• Öl~er ve ayar müdürlüğünde 65 
lııra. ucre.tli bir daktiloluk münhaldir. 
~alıplerın evrakı milsbiteleriyle bir-
hkte mezkftr mildu'' 1 .. - .. tla 

(480 
r uge muracaa -

rı. l) 8566 

GUmrük ve in. B. 

içki tezkeresi hakkında 

Po-;t11 T~ll'lr"'' v~ ı ~ıeron 

Hük bandı ahnacak 
P. T.T. Levazım Müdürlüğünden: 

1) - İdare ihtiyacı için satın alına
cak olan (10.000) adet zamklı ve 
(30.000) adet zamksız olmak üzere ce
man kırk bin adet hük bandı açık ek
siltmeye konmuştur. 

2) - Muhammen bedel (2800) lira, 
muvakkat teminat (210) liradır. 

3) - Eksiltme 8.12.938 tarihine mü
sadif perşembe günü saat (15) de An
karada P. T. T. umumi MD. lüğü bi
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4) - Taliplerin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka
nuni vesaiki hamilen mezkur gün ve 
saatta o, komisyona müracaatları. 

5) - Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım ve İstanıbulda Kınaciyan 
hanında P. T. T. levazım ayniyat şu
besi müdürlüklerinden parasız veri -
lir. (4378) 7870 

Ankara Telefon Müdürlüğüne 
( 1 O) stajyer bayan ah nacak 
P. T. T. Müdürlüğünden: 

Ankara telefon müdürlüğünde şe • 
l birler arası servisinde yetiştirilmek ü • 

~d::a:a nhiaarlar Batnıüdürlü- zere imtihanla.(10) stajyer bayan alı

1938 senesi ikinci devresi için içk' 
tezkerelerinin değiştirilmesine 20 te; 
rinisani 1938 günü ba,ı~narak 30 teı
rinisani 1938 akşamı nıhayet verile_ 
cektir. 

nacaktır 

İsteklilerin aşağıdaki şartları haiz 
olmaları lazımdır. 

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

geçmemiş bulunmak. 
Elindeki tezkerenin müddeti teşri

nisani 938 nihayetinde bitecek olan 
bayilerimizin 25 kuruşluk pul ve bir 
fotoğrafla gününde satış . şubesine 
müracaat etmeleri aksi takdırde hak
larında kanuni ahkfimın tatbik edile-
ceği ilan olunur. (4762) 8515 

3 - Orta mektep tahsilini bitirmiş 
olmak. 

4 - lyi bir aileye mensup ve hüsnü 
ahlak sahibi bulunmak. 

1 
5 - İdkre doktoru tarafından yapı-

b
aclak nıuayenede sıhi vaziyeti müsait 
u unmak. 

Askeri Fabrikalar 

Almanca mütercim 

'h~ilsabaka inıtihanı (15-11-938) ta-
n ınde saat 10 d A k .. , .. 

1 
.. _ .. d a n ara telefon mu-

ır ugun e yapılacakt 
t •h ı~ 
mtı anda muvaffak l 1 • . . _ o an ar sırasıy-
ste3yerlı ge tayin olunu la B 1 
d 

. . be r r. un ara 
ay a yınnı ş lira ikret veril" B" 'd ır. ır 
müddet staJ an sonra ehliyeti görülen-
ler münhal vuku buldukça memuriye • 
te tayin olunurlar. 

· Demiryolları 

Kayaı buveli kiraya verilecek 
Devlet Demiryolları ikinci ltlet · 

me Müdürlüğünden : 
İhalenin feshi münasebetiyle 
1 - Yeni açılan Kayaş büfesi ve 

bahçesi 3 sene müddetle ve pazarlıkla 
kiraya verilecektir. 

2 - Senelik muhammen fiyatı 120 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 
4 - Pazarlık 17. 11. 938 perşembe 

saat 15 de Ankara'da ikinci işletme 
müdürlüğünde toplanacak komisyon
da yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankara'da ikinci 
işletme müdürlüğünden ve Kayaş is
tasyonunda parasız verilir. 

6 - Pazarlığa iştirak için aranacak 
vesikalar: 

a) Nüfus cüzdanı 
b) Zabıtaca musaddak hüsnühal 

ıarakası. 

7 - İsteklilerin, teminatlarını An
kara merkez veznesine yatırarak iha
le saatında komisyonda bulunmaları 
iJan olunur. (4592) 8149 

Devlet Demiryollarma almaca~ 
müleHiJ muavini müsabaka 

ıartlan 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün· 

den : 
Hareket müfettiti yetişmek üzere 

müsabaka ile müfettiş muavini alına
caktır. Müsabaka şartları aşağıda ya
zılıdır. 

1 - İmtihanda kazananlara 130 lira 
aylık verilecek ve staj müddetinin hi
tamında müfettişliği tasdik edilenle
rin aylıkları 151 liraya iblağ oluna
caktır. 

2 - Müsabaka imtihanlarının yapı
lacağı mahaller, taliplerin adedine 
göre biliihare tesbit edilecektir. 

3 - Müfettiş muavini olabilmek 
için lazım olan evsaf ve vesaik: 

a) Türk olmak, 
b) 40 yaşını gaçmemiş olmak, 
c) Mühendis veya yüksek iktısat, 

ve ticaret mektebi, mülkiye mektebi, 
ııukuk veya ten taswteaı, ıuıı::zunu v~· 
mak, 

ç) İşletme merkezlerinde yapıla
cak sağlık muayenesinde faal hizmet
te çahtma.ğa mini bir hali olmamak, 

d) Askerlikte ilişiği bulunmamak, 
e) Fransızca, Almanca, İngilizce ve 

İtalyanca lisanlarından birisine va
kıf olmak tercih sebebidir. 

Müracaatname ile birlikte ibraz e
dilecek vesaik: 

a) İstida ve 6 adet vesika fotoğrafı, 
b) Polisten tasdikli iyi durum ka-

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

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

lışmışsa aldığı bonservis örneklerı. 
Bu vesikaları eksik olanlar ve mu

ayyen vakitte müncaat etmi~enler 
müsabaka imtihanına kabul edılmez-
ler. 

4 - Müsabaka imtihanları 28.11.938 
tarihine müaadif pazartesi günü ya
pılacaktır. Talipler yazılı vesaikle en 
nihayet 20. 11. 938 tarihine kadar Sir
keci, Haydarpaşa, İzmir, Ankara, Af
yon, ve Adana işletme müdürlükleri
ne müracaat etmiş ve sıhhi muayene
lerini yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında; Riya
ziye (Ali değil), memleketin iktısadi 
coğrafyası, iktısat, türk ve türkiye ta
rihi umumi tarih ve coğrafya sorula
cak' ve bildiği dile ve mütekahilen 
tilrkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

6 - Staj müddeti: 

4 .. 

1, 2, 3 üncü sınıf istasyon ve 
ambarlarda 12 ay 

2 " 
Hasılat servisinde 
Başmüfettişlik kaleminde 
Müfettiı kursunda ve imtihan 3 ,, 
Müf etti! nezdinde · 3 ,, 

24 " 
(4712) 8417 

Doktor ahnacak 

Ankara Belediyesinden : 
1 - Yenişchirde Sağlık Bakanlrğı 

yanındaki Otobüs durağının iki tara
fındaki di.ikkanların 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) 8457 

Fabrika ve kalorifer 
ocaklara hakkında 

Ankara Belediyesinden : 
Evvelce Belediye tenbihleri arasına 

alınmış olup geçen sene ilan edildiği 
veçhile şehirde mevcut fabrika, kalo
riferli apartıman ve evlerin ocakla
rında dumanı, gaz ve kokulardan te· 
mizleyici tertibat yapmıyarak şehrin 
havasını bozacak mahiyette bacaların
dan gaz ve koku çıkaran bina sahip· 
leri cezalandırılacaktır. 

4731) 8520 

Valvalin yağı alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Otobüs idaresi için alınacak bir 

buçuk tan valvalin yağı için eksiltme· 
si on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (390) lira -
dır. 

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

4 - İsteklilerin 18 - teşrini sani -
938 salı günü saat on buçukta bele -
diye encümenine müracaatları. 

(4772) 8521 

17 kalem Kolye Flan~in ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

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 
·--.,, ·-- - --- a .1 - - :s---- ---
mine ve isteklilerin de 18 - teşrinisani 
- 938 salı günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları. 

(4773) 8522 

Ankara 

Un alınacak 

Şurayı Devlet Umumi Katipliğin
den: 

Dairemizde münhal ikinci sınıf mü
lazimlik için 16 ikinci teşrin 1938 çar
şamba günü saat 14 de dairede müsa· 
baka yapılacaktır. Ecnebi lisan bilen
lere (35) lira ve bilmiyenlere {30) li
ra verilecek olan bu memuriyet için 
memurin kanununun dördüncü mad
desindeki şartları haiz olt•p da mül
kiye veya hukuk mezunu olanlardan 
ve yaşı 30 dan fazla bulunmıyanlar
dan talip olacakların evrakı müsbite· 
!eriyle birlikte arzuhal ile riyasete 
müracaatları ilan olunur. (4740) 8505 

Hava Kurumu 

Kombinezon ve başlık 

yaptınlacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün • 

den: 
Şartnamesi ve memhur nümunesi 

mucibince Türkkusu için 150 tane 
kombinezon ve başlık yaptırılacaktır. 
Kumaş ve malzemesi müteahhidine 

ait olmak üzere 150 tulum ve başlığın 
muhammen beclcli 600 liradır. 

İlk teminatı 45 liradır. 
Şartname ve nümune her gün Türk

kuşu levazım bürosunda görülebilir. 
İhalesi 25. 11. 1938 cuma günü saat 

15 de Türkkuşu levazım bürosunda 
yapılacaktır. İsteklilerin muayyen 
gün ve saatte hazır bulunmaları. 

8561 

Hangar yaptınlacak 
Türkkuşu Genel Direktörlüğün -

den: 
İhalesi 7. 11. 1938 tarihinde yapıla

cağı evlce ilan edilmiş olan İnönü 
(C) tepesi hangar inşaatı için verilen 
fiyatlar layık hadde görülmediğinden 
eksiltmenin temdidine karar veril
miştir. 

İhalesi 22. 11. 1938 salı günü saat ıs 
de evelki şartlar dahilinde yapılacak
tır. İsteklilerin muayyen günde ek
siltme saatmdan bir saat eveline ka
dar usulü dairesinde kapatılmış zarf
larını makbuz mukabilinde Türkku
şu levazım bürosuna teslim etmiş ol-
maları lazımdır. 8560 

Ankara Valiliği 

Camekôn yaptır1lacak 
Ankara Valiliğinden : 

Buna ait şartname ve keşif e 
hergün Nafıa müdürlüğünde gö 
bilir. ( 4573) 8100 

Kiralık kum parselle~ 
Ankara Valiliğinden : 

Çubuk çayı mecrasında olup icJal< 
hususiye tarafından ihale sureti 
icara verilmekte olan ve icar müd~ 
leri hitam bulan kum parsellerj; 
numaralariyle muhammen icar ~ 
leri aşağıda gösterildiği vcçhile ı' 
sayılı kanun hükümlerine tevfikall 
çık artırmaya konulmuştur. 

İhalesi 21-11-938 pazartesi g§t 
vilayet daimi encümeninde yapıl-" 
ğından taliplerin muhammen bedel 
zerinden % 7,5 nisbetinde teminat' 
riyle birlikte yevmi mezkurda ~ 
yet daimi encümen salonunda buııı' 
maları ve Şartnameyi görmek isti 
lerin de hususi idare tahakkuk ve 
sil müdürlüğüne müracaatları i191l 
lunur. (4742) 

Bedel muha 
Parsel No: Mevkii Lira JC. 

.....,,,; 

5 Çubuk deresi 525 00 
6 

" " 750 00 
7 " " 720 00 
8 .. " 550 00 
9 " " 

526 00 
10 " " 755 00 
11,12 

" .. 1110 00 
8458 

Cemiyetler , 

Bir Boyan öğretmen 

alınacak 

Çocuk Esirgeme Kurumu Ua...J 
Merkezinden : 

Gündüz bakımevi direktörlüğü a~ 
tır. Ana mekteplerinde çalışmış tcC • 
rübeli bir bayan öğretmen alınacak • 
tır. Taliplerin vesikalariyle müracaat' 
lan 8527 

Milli Müdafaa Bakanhğı 

5 T nn hPn7.nl nlınnr.ok: 
M. M. Vekaleti Satm Alma K.o

misyonmıdan : 
1 - 5 ton benzol satın alınacaktlf' 

Muhammen bedeli 1600 lira olup iJ) 
teminat miktarı 120 liradır. 

2 - Eksiltmesi 29.11.938 salı gl
nü saat 15 de vekalet satın alma kO" 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyoll" 
da görülebilir. 

Keşif bedeli (900) liradan ibaret bu
lunan Hipodromdan Riyaseticümhu: 
tribünü yanlarının camekanla kapatıl· 
ması işi 14.11.1938 pazartesi günü saat 

Ankara Levazım Amirliği Satm 15 de vilayet daimi encümeninde iha· 
4 - isteklilerin muayyen saatte il) 

teminat mektup veya makbuzlariyl• 
Alma Komisyonundan : • lesi yapılmak üzere pazarlığa konul· 

1 - Çorum garnizonunun 938-939 muştur. 

komisyona gelmeleri lazımdır. 
(4692) 8397 

seneleri ihtiyacı için 200.000 kilo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 22000 li
r.: olup ilk teminatı 1650 liradır. 

3 - İhalesi 21.11.1938 pazartesi gü
n4 saat 14 de yapılacaktır. 

4 - Talip olanların 2490 sayılı ka
nunun 2. 3 üncü maddelerinde isteni
len belgeleriyle birlikte teklif ve te
minat mektuplarını ihale gün ve sa· 
atinden en geç bir saat eveline kadar 
Çorum'da alay satınalma komisyonu-
na vermeleri. (4647) 8236 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
İhale günü talip çıkmış ise de teklif 

edilen fiat komisyonca pahalı görül
düğünden tümen birliklerinin senelik 
ihtiyacı olan 29000 kilo sade yağı tek
rar kapalı zarfla ihalesi 28.11.1938 pa
zartesi günü saat 14 de yapılacaktır. 
Muhammen bedeli 30450 lira, ilk temi
natı 2283 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
hergün komisyonda görülebilir. İstek
lilerin ilk teminat makbuzlariyle bir
likte 2490 sayılı kanunun 2. 3 üncü 
maddelerinde yazılı vesikalariyle iha
le günü ihale saatinden bir saat eveli· 
ne kadar teklif mektuplarını Lülebur
gaz tüm. satınalma komisyonuna ver-
melerL (4715) 8409 

Top garajı yıpt11llM1k 

T. c. ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: ıoo.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira ikramiye verecek 

D. D. Yollan Umum Müdürlüğün· 
den 

İşletmelerde münhal bul.unan kısA~ 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - 111. kor mıntakasmda 4 adet top 
garajı yaptırılacaktır. İhalesi 24.11. 
938 perıtembe günü saat 16 da Çorlu'
da satmalma komisyonunda yapıla

caktır. 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 .. 500 " 2.000 
1.000 

hekimliklerine, mecburi h~zme~e ta~ı 
olmıyan ve bu sene askerlık hızmetı
ni bitirmiı olan gençlerden beş doktor 

alınacaktır. 2 - İlk pey parası 6997 liradır. 

4 ~ 250 " 
40 .. 100 " 

100 " 
50 .. 

120 .. 40 " 

4.000 
5.000 
4.800 

" .. 
" 
" 
" 

160 " 20 ,, 3.200 " 

aranıyor 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğünden: .. 
Almancadan türkçeye ve turkçeden 

almancaya mükemmelen tercümeye 
muktedir bir mütercim .alınacaktır. 
Almanca ile beraber fransızcayı da 

İsteklilerin 14-11-938 tarihine kadar 
niiftıs kağıc1ı mektep şahadetnamesi a
oııkağıc1ı 5x7 ebadında 3 kıt'a fotograf 
ve emniyet direktörlüğünden alacak. 
larr hüsniihal kiH!rtları v,. dilekc:eleriv. 
le birlikte muamelat mlldürlüğüne mü-
racattları. ( 4 7 44) 8507 

Bu doktorlara ayda 177 lira ücre~ ve 
ikametleri için ayrıca lojman verıle
cektir. Lojman bulunmıyan yeı-lerde 
ev kirası verilir. Kısımları dahilinde 
yapacakları vazife eeyahatlerinde ay
rıca harcirah da alırlar. Talip olanla
rın bir dilekçe ile Ankara'da zat işleri 
müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 
olunur. 8418 

3 - Fenni ve hususi şartnameyi ve 
projeleri almak istiyenler 5 lira 75 ku
ruş mukabilinde Çorlu'da kor satınal
ma komisyonundan alabilirler. 

4 - İstekliler kanunun ikinci ve Ü· 

çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evel teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmalan. _(4716) 8410 

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı dütmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlaıiyle verilecektir. 

Kur'alar aenede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 
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l(jralık - Meşrutiye t ve Sc l anı k 
Caddelerinin birleştiği köşed e l.!:rgene 
apanıınanı. 6 odalı geniş daire Daimi 
lıcak su. Kapıcıya veya Tel: 3114 e 

~ r--:· ~~k ;ıan şortları 
• Ç U pıaJardan : 
! ırblr Jr{içlilr SO Kurut 
:.· uor~ ,.tfa ıçbl so Kunıı 
: Bı~ ::ıa ıçlı:ı 70 Kurut 1 
• lkı fa için 80 Kuruı f tJ ~ ddef• içi.il, rdaD ber dcfa11 

Do:;!ı ııuçlik ıJJı:ıla )ıfe9eli on defa 8214 

kiralık Ev - Yenisehir'in mutena 
Yerind .. l 1 ·· ·· • K. ö alp 

. ·n ıo .... -.bir ı ... ı.., k .. 
ıçı e<f'Jecelr 1 ylık olma uzere 
Deva !.... ...... alı~~·~ ..... (r. 140 kurut 1 
netr 1wr. sır Jro ·ıanndaki boşluk
aıına;r. 1reli111e T:".';.ı itibar ed}lmiş
ııer üste.na• ~in 120 harften ıbaret 
J~r '::ir ı:ucülr ıl 

a f ' smet nonu ve azım z 
'1

8 
alt caddelerinin birleştiği noktada 

b Oda ınutfak banyolu kaloriferden 
~Şka her türlü konforlu ev hemen 

~alıktır. 1162 numaraya telefonla 

!ıı~aııdır. fazla be· aaur için &Y· 
Dört ,.urdatı ııınır. 
nca oıı ııurııt~=.:..-------,.. 

ltluracaat. 8246 
A kara'nın her tarafında 

,Sabl•k - n ah•ap ev ve apartı · 
r beton s 

Kiralık müstakil odalar - Yenişehİ· 
tin en güzel yerinde Emniyet abidesi 
Yanında bahçeli ve güzel manzaralı 
Çok ınüsait kiralar. Selfinik cad. No 16 

irat getırı h eli evler yapı koopera· 
e ba Ç 

rrıanıar " . Tel: 2406 Neşet Şeren. 
tif i bisıeıerı. 81 7 7 

8281 

kiralık - Sıhiye vekaleti karşısında 
Boınonti'ye giden sokaklardan tıkız 

Ankara'nın her tarafında 
Satıbk - rsa almak ve satmak ia-

arı ev a 

• Bo~ağında Dr. Feyzi apartmanında::; 
lorıferli 5 odalık daireler. Tel !

31
8 

apartırrı assut. Tel: 2406 Neşet 
uyenlere tav 81 le 
Seren 

tona lsrnetpaşa 
l(elepir Apar .. n ~ 

kiral k - Havuzbaşı civarında ."0~ 
··keJ'l1'11e 

Ucuz dört odalı konforlu mu F v· 
bir ev acele kiralıktır. Dernirtepe et. 
ıi Cakmak sokak No. 7 ye nıüraeaa 

- 8343 

caddesi 
Kiralık - Yenişehir Tunda 4 oda 

y· - k k 5 uınara a · ı _ıgıt oşun soka n . Miistakı 
hır hol, banyo ve mutfak· -"raya 
'k . 40 rıuıu•• 
l ı daırc Tuna caddesı 8344 
rtıiıracaat 

' e Meteoroloii 
Kimi k _ Kocatepe d l]raı apartı· 

karş sında yeni yapıla~ 1• sıcak sulu 
1 rıfer ı. • 

rnanında 5 odalı ka 0 . kiralık daı • 
'le her türlü konforu haız üracaat. 
reler vardır. Ti: 3223 ç~~l 

Yenişe· 
. · katlar - · Kiralık kalorıferb kininde ls · 

hir'de Lozan meydanı y~ı aparuına • 
nıer l nönü caddesinde yı~· havi katları 

l . rr hO u • da nın beş::r oda. >tr fil sokagın 
· . . · 'de Karan J fon ıçın y enışehıı (269s) te e 
(12) numaraya veya 8415 

'"racaat. 
numarasına mu d İnhisar· 

kalar ca . 
Kiralık - ~an. binası yanında 

lar bacı ınUdürıyetı -"nı 4 bi.iyük o-
s , 1 • paru ..... 

doktor sıııa .1 a cl<'ktrik. hava ga· 
da mutbak. baı·Y0• 8421 

Tl: 1490 
zı, su. kl yakın 5 

Bakanlı ara 
Kiralık kat - . . odası, banyo. 

h 1 bızınetçı • 'k 
ıenit oda, 0 

' • · t ~~et. 'i}~nı 
ı..~ .rs-ı l ~ ı 
~ ;, . . 

. f kiralık mü.takil ev -
Birine• ıını b hçe içinde bü • 

Kızılay civarında 1 akiler hizmetçiler 
yük 6 oda. 2 h0

.
1• u amba, ınobil· 

· · .. takil daıre. M ş 8429 ıçın mus . . 1. 3581 
yah da veriJebılır. T • ~ 

. h' Ataç sokagın· 
Kiralık - Yenışe ır .. ıu·· konforu 

d Jı her tur 
da geniş 5 şer 0 a 

0 
müracaat. 

haiz 3 daire. Ti: 352 ye 8475 

Jı her türlü konfo-
Kiralık - 4 oda . hir Yüksel 

ru haiz bir daire. Yenışe 84 7 6 

caddesi No. 42 f 
' fer ve fenni kon or· 

Kiralık - gaton ·reler. Demirt~ 
lu 4 ve 5 odalı ucuz da~üracaat. 8510 
pe Emek apartmanına 

. ehir Demirtepe 
Kiralık Oda- Yenış Ul·Js lokak 

k . .. .. ndıt t. .. veren t or. '.lsu yanı a ınüracaa 

ailesinde bol gunı:şlı ~ç daireli 
rrıa1ı . il ük bahçeli. H Dılman Koç 
kirgır b y 8208 
AP· T1:2181 

1 k araalar _ Maltepe istasyon 
Satı ı r · ı okul civarı Cebecı Karan ı 

·andarma . K 
J blok ve serbest. H. Dılman oc; 
sokak Ti· 2181 8209 
AP 4 . 

1 k A rta _ Çankaya cadd esınd t 
Satı ı 

yapılacak B. M . M. ne gıdec k 
yenı troluk caddenin karşısında kr-şr 
50 me 8268 
başı Tel: 2884 

Satılık arsa _ Bakanlıklar karşı· 
da Karanfil sokağında 7 50 metre 

sın .. 1 b' 
bbaı yeri çok guze ır arsa ucuz 

rrıura .. 
f . tla satılıktır. Telefon: 2858 e mu · 
ıa 8374 

racaat. 

Satılık - Ankara'nın en işlek ye· 
rinde yevmiye 140 - 150 lira peşin sa • 
tış yapan bir bakkaliye azimet dolayı
siyle devren satılıktır. Tl: 2017 8404 

Satılık arsalar - Maltepe. Cebeci, 
istasyon, Küçük Esat, Selanik. Karan· 
:i sokak Ayrancıda küçük çapta ar -
salar Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424 

Satılık evler - Ankara'nın her sem-

de irat getirir beton, kargir, ahşap, 
hn ~ • Al 

e ap:ırtıman Tel- 1538 hayrı ı-
ev ~ 8425 
cıoglu. 

Acele sablık ~.tomobil - Kap~lı 

t~lefon edilmesi. 8468 

Satılık ev ve apartıman - Ankara
nın her tarafında irat getirir apartr -
rnanlar kagir ve ahşap evler Tl: 2487 
Vahdi Doğruer 8470 

Satılık ev - Bahçeli evler koopera
'f' de asfalta yakın muhtelif tipte sa-

tı ın . . 
1 k v hisselerı. Tl: 2487 Vahdı Doğ-

tı ı e 
8471 

ruet. 

S tılık arP - Yenişehir ve Cebe • 
. 'd ~ aata elverişli blok ve rrıünferit 

cı e ınş . 
.... k apta ar1alar. Tl: 2487 Vahdı 

kuçu ç 8472 
Doğru er 

l k ar·• - İstasyon arkasında 
Satı ı .... . 

. rca rsellenmiş ufak çapta kelepır 
ıma paTl· 2457 Vahdi Doğruer. 8473 
arsalar. • 

iş vereni~ : 
1 No:lu ap:ırtınan alt katın 8511 
edilmesi. - r _ Dikişten anlıyan 2 ba -

Aranıyo İ kl'l 
. . Ferah, taksimatı . . ihtiyaç vardır. ste ı er. 

K.iraLk daıre - ava azı, banyo. yan ışçıy~ı'de Baysal caddesi No. 2 ev· 
1 h 1 H g ön Cebec . . .. 

ıtıodern 5 oda, o · la 2 balkon, bi· Bayanlar Terzıevıne muraca · 
alaturka, alafranga he · . muhafaza· de Tan 8466 

l'i arkada ooda kadar ~~ni~rif cephe,a _ı_·---------:-----
h, mükemmel nezaret ı~faltın yanı ba· 
bahçe. Bakanlıkların •. ~hir Demirtepe. 
ıı. Kirası ucuz. Yenış 

8530 
Akbay s. 9. 

. i Yeni ınu· 
5 odalı daire - Bah~: iaire. Yeni • 

taınbalı tekmil konfor d Onuvluk so • 
tehir Kazım ö:atp ca 

1
·• 2612. 2 ile 5 

lcak 8 Behiç Tumer T · 8449 
araaı gezilir. 

.. ri her ta-
Kiral k oda _ Asfalt uıe . . 

ı dyo hızınetçı 
rafa yakın Kalorifer, ra .'. ·ne &O • 

Telefon 2828 odaeılardan bırı&ı 
runuz. 

8552 

. h. setanik 
Ki al k d 

. _ Yenışe ır 
r ı aıre _ artıma -

taddesi 1-2 numaralı Kug~ apnumaralı 
nında. Aynı apartımanın 8553 
dairesine müracaat. 

• Balkonlu nezaretli. 
Kiralık oda - 1 klar cadde· 

cUzel bir oda kiralıktır. }~ t 8 nurna 
ıi Yüksel apartıman 3. cu a 8558 
raya müracaat. 

. . · 'd Yenigün so-
kıralık - Yenışehır e b. hol 

kak 6 No da üç oda bir salon ır 
· • kiralıktır. 

bUtün konforu camı hane 
95

57 
Telefon 343 ı den 228 e müracaat. 

~Blıfık : 
~ 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
n arkaların· 

rrıektebı cıvarında ıstasyo . 

l~ arıyanla~ 
A tıınan kapıcılığı iti anyo· 

parO be" ya"ındayım .. Kefalet _ tuz s ::r • • 
rurn . Denizciler caddesı, No. 4 ış 
verırı~· ·1 'nden arayınız. Tl: 2119 
ve ev ışçı erı 8401 

.. beli bir ıenç _ Adliyenin her 
T~ru ve levazım işlerinde uzun 

şubesınde daimi it arıyor. Tele· 
müddet çalışmıt 8402 
fon 297 5 arannıası. 

1 g·ıu _ Yazıhanesini A· 
Hayri A ıcıo 

Z. cı' rli carrıi Takıi sokak 
f rtalar ın 

na a . onu (8) numaraya nak· 
HUriyet pansıy 8426 
letmiı-:tir. Tel: 1538 

bb
. Geni'. bir alman bayan 

Mü~ cye- ::r • • 
• U k aile.si nezdınde hsan 

uklu bır t r . . 
çoc k bakma ışlen ara· 
.. . retme ve çocu 
og A kara posta kutusu 468 e 
ınaktadır. n 

8554 
mektupla müracaat. 

Za iler 
. A kara erkek lisesinden al-

~~ - n • 
diknameyi kaybettim. Yenı • 

dığım tas . . . h''k .. k 1 
w mdan eskısının u mu a • 

sini a!ac:~ildiririm. İnkılap mahallesi 
madıgın kak No. 4 de Erdoğan GU-
Samsun so 8557 

da ve Ankara'nın her tarafında uışaata 
tlverişli arsalar, tel: 2406 Netet Şe • 
ren. 8176 nal. 

, 

1 
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idare binası inşası 

dif pazartesi günü saat 15 de vi?1yet 
daimi encümeninde yapslacaktır. 

Muvakkat teminatı 140,62 liradır. 

Bu ite ait evrak nafıa mildürlüğiln· 
de görülebilir. 

Kara İnhisarlar Mü.tak.il Mü
dürlüğünden: 

Lıteldilerin bu gibi itleri yapmış 
olduklarına dair vesika veya mühen
dislik diploma ve ruhsatnamesini ib -
raz eylemclt-ri ve ihale tarihinden t-n 

u aekiz giln evci villyete mür:ıcaat
la ehliyet vesikası almaları tarttır. 

ı - Şartname ve projesi mucibince 
Karata yaptırılacak idare bina inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 
muştur. 

2 - Keşif bedeli 4023'1 lira 20 ku· 
ruş muvakkat teminat 3017 lira 79 ku
ruştur. 

3 - Eksiltme 15--11-938 · salı gfinil 
saat 14 de Kars lnhisarlar Müstakil 
Müdürlüğünde yapılacaktır, 

4 - Şartnamesi ve projeleri 201 ku
ruş bedelle Kara lnhiaarlar idaresiy
le İstanbul, Ankara Başmüdürlükle -
rinden alınabilir. 

s - Eksiltmeye ittirak etmek isti
yenlerin Nafıa Vekaletinin 12-8-938 
ve 67 numaralı tamimi mucibince eh
liyet vesikasını haiz bulunması lazım
dır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ka-
nuni vesaikile Nafıa Vekaletinden a
lınacak ehliyet vesikasını yüzde ye
di buçuk güvenme parasını ve yahut 
teminat mektubu Wıtiva edecek ka
palı zarfların eksiltme günü en geç 
saat 13 e kadar Kart! İnhisarlar Müs
takil Müdürlilğline makbuz mukabi
linde verilmiş olması ve posta ile gön 
derilecek mektupların da bu saatte 
komisyonda bulundurulması lazım
dır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
• · ı mez (4628) 8200 

Kalörifer tesisatı 

Tunceli Nafıa Müdürlüğünden : 

1 _ Eksiltmeye konulan iş: (Ela· 
z ığ'da dördüncü u~um~ müfettişlik 
binası kalorifer tesısatı ınşaatıdır. Bu 
işin keşif bedeli 19079.05 liradır. 

2 _ Bu işe ait prtname ve evrak 

şunlardır. . 
A • Eksiltme şartnamesı, 
B . Mukavele projesi, 
C • Bayındırlık işleri genel 'artna

mesi, 
D . Sıcak sulu ve buharlı kalorifeP 

tesisatı için umumi ve fenni prtname 
E • Keşif cetveli. 
F ·Proje. 
J - lstiyenler bu şartnameyi ve ev· 

rakı Tunceli Nafıa müdürlüğünde be
delsiz olarak görebilirler. 

3 - Eksiltme 21.11.1938 pazartesi 
günü saat ıs de Elbığ'da Tunceli 
Nafıa müdür!Uğü binaıında yapıla· 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
olacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1430.93 lira muvakkat temi
nat vermesi ve apğıdaki vesikaları 

haiz olup gôsterme•i lazımdır. 
İhaleden en az 8 glin evci Tunceli 

vilayetine müracaat ederek bu işe gi
rebilmeleri için ehliyet vesikası ,tica
ret ve sanayi odasından alınmıı sicil 
vesikası. 

6 - Teklifler yukarıda 3 UncU rnad· 
dede yazılı ıaatten bir saat eveline 
kadar Tunceli Nafıa daireıindeki ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Po.t. ile 
gönderilecek mektupların nihayet il· 
çüncü maddede yazılı saate kadar gel
mi9 olması ve dıf zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. (4690) 8362 

Matbacılara 
İ&tanbul Orman Baımüdürlüğün -

den: 
ı - Orman ~mum müdürlüiü hesa

bına malzemesi İstanbul Orman çe
virge müdürlUğU tarafından verilmek 
şartiyle nilmune ve tartnamesi veçhi· 
le 4865 lira bedeli muhammen ile dO 
kalem evrakı matbuanın tab ve teclidi 
açık münakaaaya konulmu9tur. 

2 - Şartname ve nümuneleri bedel· 
siz olarak İatanbul orman çevirgc 
müdürlilğünde görülebilir. Yapılacak 
itler çevirge müdürlügünde mevcut 
nilmunelere göredir. 

3 - Ekıiltme 2 inci teırin 18 inci 
cuma günü uat 15 de icra edilecektir. 

4 - Muvakkat teminat 3154 lira, 88 
kuruştur. Teminatlar İstanbul Orman 
mesut muhasipliğinden alınacak mak· 
buz ile Ziraat bankasına yatırılacak· 
tır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin şimdi· 
ye kadar beş bin liralık bu gibi işleri 
yapmış olmaları ve ehliyetleriyle bir• 
tikte belli gün ve saatte sözil geçen 
komisyona gelmeleri. (815i-4698) 836'1 

Yol istikşaf ameliyatı 
Eakiıehir Nafia Müdürlüğünden ı 

Sivrihisar - Hamidiyc; yolunun 
'aymaz • Hamidiye arasında takri • 

l..ıcn 25 kilometrelik kısmının beher 
kilometresi 75 lira bedel mukabilinde 
ve mevı:u usuller dairesinde istikpf 
ameliyatı açık olarak eksiltmeye ko
nulmuştur. Umum ameliyatın mu
hammen bedeli 1875 liradır. 
Ekıiltme 28ı-11-938 tarihine milaa • 

(8172-4709) 8389 

Muhtelif yol inşaatı 
Maniıtıa Valiliğinden : 

1 - Akhisar - Kırkağaç yolunun 
O + 000 - 11 + 100 üncü kilometrele
ri arasındaki toprak tesviyesi, şose 
halinde inşası ve aynı zamanda onbeş 
menfez yaptırılması (87856) lira (85) 
kuruşluk keşifnamesi üzerinden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2 - Bu işe ait keşif evrakı ve te
ferruatı 4 lira 40 kuruş mukabilinde 
vilayet nafıa müdürlüğünden alına

bilir. 
3 - lhale birincikanunun birinci 

perşembe günU saat on birde Manisa 
vilayet daimi encümeni önünde ya
pılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı 

(5643) liradır. 
s - lsteklilerin ihale gününden en 

az sekiz gün evel usulü dairesinde 
Manisa vilayetinden alınmış ehliyet 
vesikalariyle 1938 yılına ait ticaret 
odası vesikasını ve muvakkat temina· 
ta ait banka mektup veya makbuzu 
2490 sayılı kanunun 32 inci maddesi 
dairesinde hazsrhyacaklarr zarfın 
içine koyarak ihale günü saat ona ka
dar Manisa valiliğine vermeleri ve 
postada vukubulacak gecikmelerin 
nazarı itibare alınmıyacağı ilan olu-
nur. (4710) 8399 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğün·den: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 37796 
lira 25 kuruş keşifli Gelibolu bükü· 
met konağı inaşatının 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısmıdır. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
raklar şunlardır. 

A _ Eksiltme ıartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şart

namesi 
D • Yapı işleri umumi, fenni, tart-

n:unesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiat bordrosu. 
G - Proje. 
lstiyenler bu tartnameleri ve evra

kı Çanakkale nafıa müdürlüğünde 
bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 28·11-938 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1800 liralık muvakkat te
minat vermeleri ve ihale gilnilnden 
nihayet 8 gün eveline kadar viliyet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye veıikaaı ile 938 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazılı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde. komisyo
na verilmesi l&zımdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet saat 14 de kadar gelmiş ol· 
malan aksi taktirde postada olan ge· 
cikmeler kabul edilmiyeceği, (8196· 
4736) 8485 

Dizel motörü ahnacak 
Kütahya Belediye11inden ı 

Evelce pazarlıkla alınması illn e
dilen DızeJ motorune ait prıname de· 
ğıştırılerek yenıden kapalı zartla mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Santral için 125 beygirlik iki 
dizel motori.ı alternatörlerıyJe komple 
ve santralda monte edilmek şartiyle a
lınacaktır. Her ikisinin muhammen 
bedeli 16 bin lira ve muvakkat temi -
natı 1200 liradır, 

2 - İhale 1.12.1938 perıembe gUnil 
saat 15 de belediye encUmeninde ya
pılacaktır. Bir saat evel mektupların 

kanuni tarifat daire9inde vesikaları 

ile birlikte encUmene tevdii lazımdır. 
Bu saatten sonra verilen mektuplar 
kabul edilmez. P0tıta ile gönderilen 
mektupların gecikme ve ziyaından 
encilmen mnul değildir. Şartnameler 
reamt bir taleple meccanen bildirilen 
adrese gönderilir. (8184-4734) 8484 

Kapah arf uauliyle 
eksiltme il&nı 

Trabzon Vilayetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan it: GürcU· 

bulak'ta yapılacak gümrük binası in -
patıdır. Bu itin muhammen ketif be· 
deli 200684.47 liradır, 

EMLAK \·~ EYTAM BANKASI 

MERKEZİ · : ANKARA 
Şubeleri - İstanbul, İzmir 

Ajanlar1 : Bursa - İzmit -Adana 

Yapılacak ve yap11rna batlanmıt meskenler ıçın vatan
daşlara mümkün olan kolayhkla yardım eder 

Mevcut 11ovri menkuller 
karşıhğında ikrazat yapar 

Faiz senede % 81 /ı dur. 

Ayrıca komisyon almaz 

Ekap .. rtiz ücreti ( 1.000) lira va kadar 
istekler için t. fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul ipoteği ve eıham ve tahvilat rehni kartılığın· 
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

~1111111 Şekerlilere .. .! Leo Ensülini geldi 1111111~ -
~ Sakarya eczanesinden isteyiniz.... § 
,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavele projesi 
C - Bayıdırlık ifleri genel p.rtna

mesi. 
D - Yapı işleri umuml fenni §&!'t -

name. 
E - Vahidi fiat listesi ve hususi 

şartnamesi keşif hülisa cetveli ve ma
mahal listesL 

F - Projeler. 
lstiyenler bu prtname ve evrakı 

1003 kuruı bedel mukabilinde Trab • 
zon defterdarlığından ve Nafıa veka • 
leti yapı itleri wnum müdürlilğünden 
alabilirler. 

3 - Eksiltme 30-11-938 tarihinde 
çarpmba gUnU saat 15 de Trabzon 
defterdarlığında müte1ekkil komisyon
da yapılacaktır, 

4 - Eksiltme kapah zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Ekalltmeye &irebilmek için ia • 
teklilerin 11284,27 lira muvakkat te -
minat mektup veya makbuzu ve bun • 
dan başka aşağıdaki vesikaların kapa
lı zarflarına usulü veçbile koyması la
zımdır. 

A - 30-11-938 tarihinden en u se
kiz gün evel Trabzon villyetine mü
racaat ederek bu ite girebilmek için 
ehliyet vesikası alması. 

B - 1938 mali senesine ait ticaret 
odası vesikası. 

6 - Teklif mektupları yukanda Ü· 
çüncü maddede yazılı saattan bir saat 
eveline kadar Trabzon deftcrdarlıiına 
getirerek eksiltme komisyon reisliği • 
ne makbuz mukabilinde verilecektir. 

• Posta ile gönderilecek mektupların 
nıhayet 3 üncü maddede yazılı saata 
ka?a~ gelmiş ~lmalan ve dış zarfların 
mUhUr mumu ıle iyice kapatılmış ol 
ması lazımdır • 

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

Muhtelif yol inşaatı 
Samaun Valiliğinden : 

Açık eksiltmeye konulan iş: Muk _ 
velesi feshedilmi! olan Samsun _ Ba~-
ra yolunun O + 658 _ 33 + 000 kilo

metreıl arasındaki şosenin eaash ta

miri ile on adet bir metrelik ve bir 
adet üç metrelik menfez ve 2 + 137 

4 - Bu iıe ait evraklar şunlardır: 
A) Ke,ifnameler 
B) Eksiltme şartnamesi 
C) Fenni şartnameler 
D) Hususi prtname 
E) Projeler 
F) Mukavele projesi 
G) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
5 - Eksiltmeye g irebilmek için ca

ri sene içinde ticaret odasında kayıtlı 
bulunduğuna dair vesika ile bundan 
evel bir defada yüz bin liralık iş yap
mıf olduğuna ait vesika ibrazı şart
tır. Bu husustaki talimat gereğince 
ehliyet vesikasının ihale tarihinden 
sekiz gün evci Samsun v.ilayetine mil
racaatla istihsali lazımdır. 

6 - İhale 2490 sayılı kanun hUküm
lerine göredir. 

7 - lateklilcr bu ite ait evrakı se
kiz lira 11 kuruı bedel mukabilinde 
Ankara, İstanbul, ve İzmir vilayetle
ri nafıa mildilrlilklerinden alabilecek· 
!erdir. (8229/4766) 8562 

Bir makinist at.nacak 
Ordu Nafıa Müdürlüiünclen : 

1 - Mahiye 120 lira Ucretle bir ma
kini•t alınacaktır. 

2 - Alınacak makinist Türıkiye S.. 
nayi mektebinden mezun olmuı bet 
sene kadar ıilindir makinstliği yap
mış ailindirajdan anlar ve Uç sene de 
atelyelerde çalıımı§ silindir teferrua
tının tamiratını yapacak derecede it
çi bulunması lazımdır. 

3 - Yukarı.da yazılı teraiti haiz 
bulunanlarm evrakı milıbiteleriyle 
Ordu vilayetine müracaat etmeleri. 

(8261/ 4788) 8565 

Kazalar 

Bir memur ahnacak 
Nizip Belediye Reiıliiinc:len : 

Belediyemizin (Volf) markalı bu
har makinesiyle müteharrik elektrik 
santralıııa 75 lira ücretle ehliyetname
li bir memur alınacaktır. Talip olanla
rın Nizip belediyesine müracaat et
meleri ilan olunur. 

( 4787) 8564 

Sadakai fıtir - 2 + 349 kilometreleri aruında 
varyant inpatının müteahhit tarafın
dan ifa edilmemit kıamıdır. 

1 - Keşif bedelleri (136.764) 
(94) kuruştur. 

lira Diyanet ltlerı Reishiinden : 
Sadakai fıtır 

2 - ,.. Muvakkat teminat (8.088) lirr 
(25) kuruştur. 

3 - İhale 1 birincikinunun birinci 
perşembe gUnii saat (16) da vilayet 
daimt encümeninde (2490) numaralı 
kanunun (51) inci maddesinin (1) in
ci fıkraıı geregince açık ebiltme ıu
retiyle yapılacaktır. 

Cinıi 

Buğday 
Arpa 
Un 
Kara üzüm 
Çekirdeksiz 
Razakı Uzilm 

(4699) 

Kuruş Santim 

9 25 
13 50 
20 50 
91 

100 
133 50 

8383 



Yatlı ve yatsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağh gece ve gündüz 

HASAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri 

gençleştirir, gençleri 
kat'iyyen izale eder. 

lhtiyarlar1 güzelleştirir. 
Hasan ismine ve markasına Clikkat .• 8394 

• • • HAFIF-LATIP 
25 SİGAQA Kr,s. 20 
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Birinci ımıf GOZ 
mütebauııı 

Dr. Sıtkı Fırat 
MuayenebanNini SAMSUN 
dan ANKARA'ya nakletmit
tir. Kabul saatleri: 

9 . 12. 13,5 . 19 
Anafartala r Kınacı ban 

kartııı Talaı apartman. 7825 

Halk Bakteriyoloji te Kimya 
lihoratuvar1 

Belediye sırası. Talas apartıman 
ı No. ya naklttmittir Tel: 2972 

Dr. M. Şerif Korkut 
Nümune Hastanesi Cerrahi Şefi 

Her gün saat üçten sonra evinde 
hastalarını kabul eder. Tel: 1499 
Adres: Kooperatif arkası Ali 
Nazmi Apartımanı No. 9 D.S. 8242 

Muayenehane nakli 
Dit Tabibi 

Danıyal Tuna 
Kooperatif merkezi yanında Ali 

Nazmi apartıma.nma nakletmittir. 
8568 

Kati alaka 
Maa1la ticarethanemde çalışan Ha

lidin müe11eaemle alakası kalmadığı
nı ilin ederim. 

Hüseyin Orolr 
8555 Yakacak Müteahhidi 

ULU S-19. uncu yıl- No.: 6211 

i mtiyaz Sahibi 
Nurettia Kimi! SUNER 

Umum! Nqriyatı idare Eden 
Yazı itleri MlldllrO 
Miıntu Faik FENiK 

Matbaa MfldBril: Ali Rıaa BASKAN 

ULUS Bunnevl ı ANKARA 

Baı ağnıı, Diı Ağrısı 

N EVRALJ 1 
Bütün ıstırapları teskin eder 

GRIPiN 
Bilha11• bunlara kartı müessirdir. 

i t batında, ıeyahatte, evde her zamar yanmızda bir kate 

Bulundurmayı unutmayınız 
Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. 

iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR. 

ismine dikkat. Taklidlerinden sakmınız 8559 

er 
Mannara ONiibahri K. Sabn Al ma Komisyonu Batkanlıtmdaa 'I 

Tahmini fiat Tutarı llk teminatı 
Cinai Kilosu kurut Lira Lira kurut 

Koyun eti 25.000 40 10.000 
Sıiır eti 30.000 25 7.500 
Kuau eti 20.000 4.5 9.000 

26.500 1987 50 
1 - Komutanlık deniz eratmih yıllık ihtiyaçlarından olup yukarda ciM 

ve miktarı yazılı üç kalem et bit 1&rtnamede ve kapalı zarf uıullyle ebilto. 
meye konulmuıtur. 

2 - Ekıiltmeıi 26 lkinciteıtin 93' cumartesi gtlnU uat 12 de bmit'tıe 
tersane kapısındaki komisyon binumda yapılacakttr. 

3 - Bu ite ait şartname 13S bruı mukabilbıde komisyondan almabltir. 
4 - Eksiltmeye ittirlk edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun iıtedlil 

veaaikle birlikte yukarda miktarı ıösterilen ilk teminat makbuzlarmı ba.t 
teklif mektuplarını muayyen giin ve saatten bir saat evveline kadar ko • 
misyon batkanhğına vermeleri. (8187-4735) 8455 

H. M. GHAZANF AR 
TiCARETHANESi 

TESiS TARiHi 1860 
Poat Bo:a No. 831. Tel Adresi: GHAZANFAR 

BOMBAY 

HiNDİSTANDA 
Ttlrk mallarınm en bilyiik alıcm " her neYi Hind mab lbracatçıu 
Referansları: Bombaydaki her bangi bir Banka ve Tilrkofiı 8U 

SİNEMALAR 

39 model BLAUPUNKT radyol dinlemeden radyo ahnayınız. KAzIM ROŞTO 
Ailbra Adliye sarayı Yanı Gençala 
..-ı-m 2. el kat Ho: 'l'el.: Z20I 
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