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Toren programı hazırlandı 
ıojok Sel'in cenazesi kendisine layık Anıt -Kabir 
yapılınaya kadar Etno~rafya mü~esinde kalacaktır 

Milli cenaze · · 
töreni hazırhğı 

•• 

~UJ.! ~ra~~ü~a~n~l ~?!,~~~~:.~~; 
Büyuk İ;~tamakla meşgul olan komisyon, dün öğleden evel saat 

proııra:;~. Vekaleti Genel Sekreteri B. Numan Menemencioğlu'-
oııda• . r·cı~e toplanmıt ve saat 14 de kadar çalışmıştır. 
puDÔ--İs ;fın e nra Cümhurreisi İnönü.nün evinde toplanan kabine iç

g e benlso an Hariciye Vekili B. Şükrü Saraçoğlu saat 18 de Me-
• aında u un 1 · k · · · l t•k d tiJ1l • "'l • un evine ge mış ve omısyonun mesaısıy e a a a ar o-
neıne?cıohg u lınn tır. Bir müddet sonra Batvekilimiz Celal Bayal' da ge-
l rak ıza at 8 ış d ki k 1 ·· d · · ı · · a u üzerin e arar ar goz en geçırı mıştır. 
}erek aynı mevz 

·ıı· tem hava-! -ı 
H'"künıet bir mı ı ma • r· 1 - ·--·- 1 ·çi~de ya~cağımız ~ı ~ _ı-

1
-Bütçe Encümeni-

sı ı .. k' .. cenaze torenı ıçın 
. Atatur un . k 

ınız ,. rayı ternın ma sa- Kawnta·y Riitce ı;-_ncümeni 
sarfı zartırl pa • • . • ., JJl.fgU seta OiIUa lÜJJldUC1\;dK• 

v:'..mutay'a takdim etmıft.11'· t•· . lır. Azanrn bu saatte bulun-
~ · ·1e cenaze orenı • . 

J{ükUmet bu proje 1 
. et istemek- maaı rıca edılmektedir. 

nıasraflarını sarfa mezunıy 
tedir. . ti pı(Uakeresi talep 

MiiJtac.eli~e be gün saat onda topla
edilen proJe>:~~ : encüıneniı tetkik e
nacak olan bu ç xnı bazırlıyarak öğ
decek vı nıazbataa 

(Sonu 9 uncu sayfada) -
·vekiller Heyeli dün 

1 1 1 

Cümhurreısının 

reisliğinde loplandı 
. b ün öğleden 

V k ·11er Heyetı ug 1 .. li'· e ı . . tsrnet non 
C··ınbur Reısı . sonra u . . de ve rıyaset-

k 'dakı evın . . 
nün çan aya Toplantı ıkı sa-

. 1anınıştır. d 
lerınde top . t'r Toplantı an 

d ....... etırııŞ ı · 

, ... 
:~y~k ~el'in yüksek ş_ah.siyetin~ !ii~k ve türk milletinin minnet ve ıükranını ilade edebil k 

uyuklukte anıt - kabır ınıa edılıncıye kadar cenıue.i muhal-·- --'il .. · Et al ece - eu ecegı nogr ya mii%ea 

"' - -~ 

Muzaffer bir kumandan, dürüst 
ve samimi bir siyaset adamı: 

İSMET iNONO 
..41 YABAO GAZETELERiN YAZDIKLARI 

Atatürlt'ün yorulmak bilme:a meaai~,-----------
arltada111 memleketi için harpta ol - ı r 
duiu ltadar •ulhta da çallfan Sayın BUGÜN 
l11met /nönü'nün Cümhurreulı•11w1•n 

j çilmeai, bütün yabancı memlek:tl ... 
l 

. er 
a-azete erınde derin aki•ler uyandır-

at kadar c.--:- anında vekiller o~ • 
sonra Barekıl, Y • dönrnüşlerdır. 
duğu halde köşlderıne 

Etnografya müze•inden Ankara'nın görünüıü 
'".'ftır. Sayın lnönü'nün tercümeihali
m takdirkar cümlelerle belirten bu 
gauteler, onun baılıc..: meaiyetlerin. 
t b .. • . l ı • aruz: ettırıyor ar: Dürüatlük •a-

2 incide : Bııyazımız - Hıun 11i 
Ytlcel, Necip Ali Küçlilı:ı, 
Burhan Belıe, Nurettin 
Artım'ın yazılın 

3 üncüde: İbrahim Necmi Dilmen 
A. Ş. Eımer'in yazıları ' 

4 uncüde: Fazıl Ahmet Ayka~ R~filı: 
,lnce'nin yazıları. ' Biflk yas11nıı " dünya basını 

Aiatürk ebedi uykusunu 
müsterih olar~.k uy~y~bili r 

z·ra eserinin dırılen mılletıne 
sa~det yolunu açtığını biliyordu 

. T.. kiye'nin kate JAYaD cümle ile ifade etmekte
Bütün dünya gazetelen, W:ftiri.kte dir: "Bu müateana ve büyük adamm 
uğradıi• a.c:ı kayrbm ya•IDAI ıher .-. ölümünden sonra, dünya arttk elkiai 

ecl:-.rlar Ga:tete er .,.-, d w "idi 
devanı ·~~ • d •w• yurdu kadar entereaan egı r ... ,, çok sev ıgı 
den önce onun. 1 tmaktadırlar. Fakat bütün gazetelerin birleıtikleri 
için yaptıkları:m ban: çok iyi ifade bir nokta vardır ki o da, Atatürk'ün 
Javeç gazet9!,~ ;ydı, modern yarattığı genç Türkiye·ııin, onun 
ediyorlar: 

1 
d Fakat türkler çizdiği yoldan ayrılmıyacağıdır. Bu-

T .. k" de o ınaz ı. b" • ·· 1 1 ur ıye • d serini takip ede- nu da ır macar gazeteaı fOY e an a-
O'nun fevkala e ~ fazla artta-•· tıyor: ''Atatürk, ebedi uyk1Uunu 
rek itibarlarJDl ıniiaterih olarak uyuyabilir. Zira O, 
caklardJI".,, ml ketinde de- yarattığı eserin dirilen milletine aa-
Atatürk'ün ~~Jıuz ıne ~ığı büyük adet yolu açtığım biliyordu. •. ,, 
iil. bütün duııyada bırateıi fU dik- .(Yaz111 8. inci sar.famızda). 
boılufu bir bulgar gaze 

Macar Senato ve 

parlômentosunda 

Atatürk için 

mimilik ve utilıamet • , 
Gaz:eteler, Cümhurreüliğine in .. 

n~'nün •rilm..U.in, Atatürk'ün e•';_ 
rıne bunJan •onrc da cıoını h~ ve 
p~kle devam edileceiinin en İyi te
mınatı olduiunu bu ae...:...in Tu"rL • • r• .. • ı ııırıye. 

5 incide : Naauhi Baydar, Ferit Ce
lil Güven, Kemal Zeki 
Gencosman'ın yazıları 

6 ıncıda : Biıtün memlekette YH 

7 incide : Kemalizm • Lö :Mua mec-
. . muaaında çıkan bir yazı. 

S ıncıde : Buyük yasımız ve :yaban
cı baaın. 

~~~adılı ltayıbın teaelli.U.i teıltil 
•ttlll'ln• ya:aıyorlar. (Y azıaı 3 üncüde) 

tazim ve taziz-~. =-=~---===========~ 
ISTANBUL 'UN HINÇKIRIK/..ARI 

celsesi yapıldı Yu··ksek ""ahsı·ı ı ~ _ 1_,_-=-genç iOi 
Budapeşte, 13 a.a. - Macar Telgraf 

ajansı bildiriyor: 
Mebusan ve ayan meclisleri bugün

kü celselerinin başlangıcını Atatürk
ün hStırasmı tazize tahsis etmişlerdir. 
Mebusan meclisinde, reis Kornis aya
ğa kalkarak demiştir ki: 
"- Atatiırk, Türkiye'nin siyasi, iç

timai, askeri, iktısadi, idari ve kültü
rel hayatını baştan başa değiştirmiş
tir. Atatürk modern bir millet yarat
mtt. terakki edebilecek bir devlet kur-

(Sonu 9. uncu say/ada). 

Taksim anıhnda hazin ve 
içli bir tören yapddı 

lıtanbul, 13 (Telefonla)'_ İstanbul .. lu k tah .1 I'"' 
Atatürk'ün ebediyen aram d yu e 11 genç ıgı, 
derin acıyı ifade etmek i . ız an ayrı!~· .. ~l~yni~le duyduğu 
salonu d .. 1 çm ~ı gunu unıvenıte konferans 
ab=~ ~ ~ gdoz t~ında bır toplantı yapmq Ye bugün için 

KIO onun e . Japl}mau kararl&f1Dl'fh. 
(Sona 9 uncu sayfada) 



_, •...•..........................................................................• 

YASIMIZI 
PAYLAŞANLAR 

. ~ . . . . 
a iNSAN VE KÜLTÜR E 
\ : 

F. R. ATAY 
Atatürk yalnız türk milletinin leket b kt r·· k" ıra ı. ar ıye yeniden 

en büyük adamı değil, yirminci kuvetlenmiş olarak Atatürk'iin 
asır insanlığınrn şanlarmdan bi- eserine devam etm:k hummnda-
ri idi. Garp medeniyetinin hudut- k' · 
1 

ı en müsaıt imkanlara sahiptir.-· 
arını Asya içlerine kadar geniş- Norveç gazeteleri.,, 
l~ten ve tark aleminin kurtuluş Balkanlar gazetelerinin bir 
nızamını kuran büyük Türk, el- kardeş kalbinin ıstırabı ile çar • 
bette, milli olduğu kadar beynel- pan samimi seslerini hiç bir za
milel bir nüfuz ve tesir sahibi ol- man unutmıyacağız. Balkanlar 
muttur. Onun için, Atatürk'ün türklerin en büyük matemini, bi
öl~münü,. basmak~lıp bir başsağ- zimle tamamen paylaşmaktadır
lı~ı edebıyatı değıl, alemşümul lar. Atatürk'ün arkasından ağlı
bır kayıbm derin heyecan ve te- yan Balkanlar, zamanımız insan
euürü takip etmektedir lığını ibretle düşündürse yeridir. 

Birkaç satırlık hulıisaİarını bi- Bütün tarih_leri .birihirini boğaz -
le ıütunları?1'~": sığdıramadığı- lamakla geçen milletleri bu ka -
~ız ve hepımızı minnet hissi i- dar birleştiren, sulh hizmetinde 
çınde. bırakan bu neşriyatta, biz- birleştiren adam, cephe atefİ i -
ler, bılhassa iki esaslı takdir hük- çinden iktidara gelen bir asker, 
müne dikkat ediyoruz: Biri, en bir zaferler kahramanıdır. 
~~a~ .. ve yabancı yerlerde Ata· Türkiye ilerleme ve yükselme 
turk un tahıiyet ve eserinin eb- h d 

d h ızın an asla dütmiyecektir. A-
a ı i ata edilmiıı. olmaktır· diğe- k' · K 1 :r ' tatür Ü gömeceğimiz toprak, bü-
rı, ema izm rejiminin devam ve k "at'k h YÜ bir vatanın ve tarihin maya-
1 ı rarı akkındaki umumi iti- d h 
mattır. Atatürk eserinin büyük- sı ır. Cümhuriyetin er yıldönü-
1...... münde onun mezan batında, da-
ugune, eniyi delil bu umumi iti- h k d h 

mat değil midir? a udretli, a a mamur, daha 
Hepsi arasından birkaç f ılcra zengin ve müreffeh bir ".fürkiye-

i · __ L nin hesaplarını . vereceğiz. Ve ye-
ltın-.. edelim: h dl 
'' ••• Birçok kuvetli adamların niden a i eteceğiz. 

iktiJar mevlıiine geldiğini gören ismet lnönü'nün ağzından türk 
na/imiz, bunların ••erlerini göz- milleti namına gelen t~minat, 
den geçirdiği zaman, hiç bir mü- her tarafta kati akıini yapmııtır. 
let ve devlet inkılabının ne Ata- Bir fransız gazeteıi, lımet lnönü
türk taralınJan yapılan kadar nün intihabım "türk milletinin, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ır 

Saydan ve sevil.en Türkiye 
Bütün cihan matbuatı en tanınmış imzalarını seferber etmiş, Tür

kiye'yi elem içinde bırakan hadiseden ve bu münasebetle Atatürk'ün 
ıahsiyetinden ve memleketimizden, fakat bunu bitirdikten sonra da, 
lnönü'nün Cümhurreisliğine seçilmesi dolayısiyle yeni Cümhurreisi
mizin şahsiyetinden ve bu münasebetle gene memleketimizden bah
seylemektedir. 

Bu ölçüde bir neşriyat yapılmamış ve görülmemiştir. Türkiye, şu 
saatlerd~. her memleketin ve herkesin gıpta ettiği bir memlekettir. Bu 
neşriyat yakıll;dan tetkik edilince görülür ki, düşmanımız yok, yalnız 
dostlarımız vardır. Zayıf'm bu kadar dostu olamaz. Demek ki: Türkiye 
kuvetlidir. 

Eldeki neşriyatın sa.tır aralarına nüfuz edilirse görülecektir ki, he 
~~n her millet bizimle olan dostluğunu, artırmak, hiç değilse eksilmiş 
g~rm~~ek a~~u.~~~~adır. Bu, ~tatür~'ün kuvetli bırakmı§ olduğu türk 
mıl_l~tı.nın lnonu nun sevk ve ıdaresınde daha çok kuvetleneceğinin 
delılıdır. Demek ki: kuvetli Türkiye, kendisine saygı izhar ettiren bir 
devlettir. 
~· ~ak~~· g_ele~ yazıları bir de başka zaviyeden tetkik edelim: görece
gız kı, T urkıye den daha geniş sahalı, daha çok nüfuslu, daha çok vası
talı ve devrimizin kültür ve medeniyet hayatı bahsinde çok daha teçhi
zatlı memleketler bile türk milletinin vakur, temkinli ve vahdetti man
zarasından ken~ile_rine bir pay çıkartmakta ve bizi, her hangi bir tara
fımızdan, kendılerıne benzetmektedir. Bunu yaptırtan, türk inkılabı~ 
nr~ her §eyden önce insani faziletlere ve insani ideallere istinat ettiril
mış olmasıdır. Demek ki: Türkiye sevimlidir. 

Ş~ ~-alde ortada, sayılan ve sevilen bir Türkiye mevcuttur. 
Butun dost milletlere diyebiliriz ki, bu vasıflarımızı sonuna kadar 

mu~~fa~ ~d~c.~ğiz ve bütün milletlerin bahtiyar olmaları davasında, 
bugunku gıbı, onde yürüyeceğiz. 

1 
.. ~~ınu, id~lis~ ve büyük bir türk olduğu kadar büyük bir insan olan 

nonu fU şekılde ıfade ediyor: 
• '-'Devlet ve milletimizin in•aniyet ve medeniyetin asil hedelle

rdıne dofru durmadan ilerleyip yükseleceği.ne kati inancım var-
ır.,, 

Burhan BELGE 

Sıhaf palenfalarındıki 
levlıal.ade, ne de onun eıeri lıa- kalkınmuma fasıla vermeksizin 
dar iyi mülhem olmadığını anlı- devam etmek azmi-;ıde olduğu -
YGCaktır • • Deyli Telegraf" na,, delil diye almıı ve milli bir-

" ••• Atatürk,"- Eğer yaıasa - lik ve iradenin bu misalini fran- kORSOIOSUk Yergisi kaldarlfıyor 
lardı, tarih bugünkünden çok sızlar için "bir kiyaset dersi,, o-
larklı olacalılı!,, ıözünü tam bir larak telakki etmiıtir. Sdıat .paten taları üzerine yapılan 
ltalıilıat olarak söyliyeceğİmu ismet İnönü: ''Omıızlarımtla kopıoloaluk vizelerini kaldıran enter
..Wat aJ_amLard1111 biridir. • laiaettifim afır vazifeyi ila eder- naayonal anlapnaya girmemiz hakkm-

Bugünkü 
Kamutay 

IJllS Kıonild,, lıen, telı Utinadrrn, 6fqiil Tiirlı daki kanun projeıi, hariciye ve ııhat 
"_ Atatlirlliin ulalaatı ,.,,,,,,,,. milletinin Jd_-1· 

6 
• içtimaf muavenet encUmenl,rinden 

6 .ı nıltır. ÇiinH 6a ulllaaı, • uuncmı ff 111Wüi, aı. ıeçerek Kamutay r~ine alın • 
flri ınllletini lrarttun111tır. Ata- san ,.ti• lınunsla oe .W..'flilfnütı. llUJbr. .. ti iltlClal -•--LL- eli Y8bancı memleketlerden plen ıe. •A. • irlıi7e'yi tM 6ir difmam en ~.,, Jonlu. mllerin hareket ettikleri limanlardan 
.......-.n 6sralınnftar. Bu, m - De11i Telepaf illYe edi,w: "Fa- aldıklaq ııbat patentaları Userlerlne 
_...,. ,. 6ir telinin 6cııara- kat muull'lamun hepeine naza• barellet limanmaı ve civarnım ııht 
*-"fi 6ir p,,,lir.,, ran, bu >ilk. lamet lnBnü'nün o- hallırt hakkın~ mahallin ıaWıiyet 

..... Hld.,,. 1933 te, :Atatiiri'iin muzlannda daha az aimbr 1 aahibl IDIJr•mı tarafından aıetnıbat 

~,.:::;:. bllcalade hava pek 
~·cıa kapalı, 

=~ awk. 4lpr b61ce -" , ••. 24 aut lçlaat ., __ -.. __ • .._.__ 
ddd vsl1-a...1=llUWlllll -7uauu• 

~=··-'~=- ._ Bletreye :':ıT-IUllU aa ~ ~"- 3 
Jdiolnmdır. 

Rlsclrlar, blltiln bal~ iliDiiJ 
latllramethıde IUliyede • tok,t _." 
re hula emnittlr. 

Bn yUbek ııılar: t~te O 

• • ,, .. .• " verilmektedir. Smat tentalar tıse 

Ça§rt 

O~ Krizantem 
. 

Unutulmaz levhalar 
-1-

Fotoğraflıanenin camekanında, Atatiirk'iin hfrrük krtad• 
hir resmi. Siyah tülle örtülü. Sekiz on yaşlarında . iic cocuk. 
vitrinin canıma başlarını dayamışlar, hıçkıra • ı;ıçkır' 
ağlıyorlar. 

-2-
Ulus matbaasına dönecek sokağın k()~e~i mle dört çocuk. 

mektep çantalanm yere bırakmışlar, hirihirlt•rine sokuJmuf' 
1~r, .. ha~lannı k.•.ızular gi~i birihirlerine dayamışlar, içli İÇ" 
lı goz ya~ları doküyorlar. 

-3-
.• Üstii başı pe~iş.an, f ıkara halli bir adam, elinde Ulus gazete" 
ı;ı. Oku}~a~a~ gı.dıyor. Me~aklı bir zat, hah.-r almak kaygusiY" 
le nradıgı ıkıncı tabı Ulu~ n bu adamcağızın elinde görünce 
fazla para teklif ederek onu kendisine vermesini istiyor• 
Cevap şudur : 

- Kusura bakma, veremem. Ata'nı için yazılmış yazıları 
daha okuyup bitirmedim. Ne desen veremem. 

-4-
Henüz mektep ç-ağına girmemiş küçiik yavru soruvor: 
-Anne, Atatürk neden ölmüş? • 
- Karaciğer hastalığından ••• 
- Neye evel söylemedin. Ben o~na çiğerimi verirdim. 

-5-
- Raşm sağ olsun. 
- Senin de batı11. sağ elsun. 
Herkes biribirine böyle diyor. Taziyet eden, taziyet edil

mekte. Kim kime teselli verecek? 
-6-

Teşrinisaninin onuncu per~mbe günü, sabah saat dokuza 
beş geçe her türkün evinde, her türkün mukaddes tamdığı 
bir insan hayata gözlerini kapadı. Ölen, her türkün kendi ös 
babasıdır. Yurt, bir anda her ocağından bir cenaze çıkmış gibi 
yasla doldu. 

Tarih, böyle muazzam ve muhteşem bir matem Jevhuı 
sördü mii, görebilir mi? ••• 

Hman - Ali YVCEL 

Beşeriyetin ışıQı 
Altı aydan beri sene serre ıtıinu 

kaybeden gilnet. ebediyen .&ıdU. Ni
hayet bizim gibl et ve kemikt111 iba-
ret · · 
yun eğecekti. Fakat O'nun lnunhk 
dünyuıncla açtıiı yeni ufuk, blkiln 
renk ve &iyalariyle gittikçe genlfllye
rek ebediyen yqıyacaktır. Atatürk'e 
ait bir çok terler yuıldı ve daha da 
ciltler yuılacaktır. 

Sokrat'm fikirleri aradan onlarca a
eır ıestlldıen eonra inaanlık dtınyaı
na nui1 bir meple o1mu,.a, ve aMıl 
bu,un.ke medeniyet dünyası eskl grek 
mlltefekklrlerinia deb&larmm eaeri i· 
ıe, AtatUrk'tın koyduiu ... ıar da btl· 
tUn inaanlık llemlnde aynı rol ve tesi
ri yapac:Utır. 

Atatürk; türk milletinin yarabcı 
kabiliyetine ruhunun bUtün ıamimi
yedyle lnanmıttL Nutkunu bqtan a
piı olnaymıus. Yapılaa itleri türk 
mllletkıe maletme.k için huauıt bir 
dikkat ve itin& gmtermlttlr. 

harekette kendisine daima bil fbdr 
rebber oknuftur. O, bbim IBIM"DI 
içhıde heybet va debfeıthai taı.ma-~ 

vasında aynı kuvette deiildiler. a.a 
ancak Onun keskin deblm ~ 

DilfllWl oduaunun Afyon a.ıanaeld 
umumt durumunu psrerek taarnu ka
rarını ıene keııdiAti ftrdl. 
Bbdekl diler btltibı inkıMp hemleled. 

millete ra&men delil. milletin ._r 
pelkolojili ıas 8nilnde tutul_. ,.. 
pılmıf hareketlerdeq -.a bir "14e
iildir. içtimai büny...WS Wr•114,ır 
en radikal inkıllplarıa. mvYaff.ıd7et
lc bqardarak en ufak b!r abOllmele 
bile marua kalma-mm .bakild ... 
beplerini ıene burtıela aramabdtr. itte 
KemalbmiD orij~telerincletı birili 
budur. 
Vaktlf~ dini tesirler altında arap 

barilt(ial de almıftlk. ArQ llarflerl 
wt tilr ..... tlirk dWGiıa orpalk 
btka)resine UymaıDafU. :U.. tMafJW 
muftf faldyetle baP,l'8D pDt1er 1* 
kelimeyi dotru dilrüat on)'lllllJ'Ol'
lardı. itte bunun için cUretldr bir .. 
dım atarak lltln barflednl laiılMa1 et
mek lbnndı. Kabul ettik. Bııcln llto
lerde, Univenitelerde mllracut eclG 
keeif talebe kUtleaiu yer bul\IMllll&'" 
maaının HbeplerlndtD birial de eli· 
limizde ya~lan bu ... ıı dellllW!k 
oldupaa ,Upbe Yoktur· 

Her milletin kencllalne ıare Wr la
klpf tarzı vardır. Hayatm bu 11"9• 
detirminlan bide.ini _....., .lıılç 
,tlphe yok ld mOmkl4 clellldk:-8 .... 
milletlere mubtelH ad. Te ufadatla 
rehberllk eden milletlerin. bd •üıet 
tarslanmn reıitıey• ne .._ .,.._. 

clau'da 21, Antalya'da 22 &!iut ... 
En du,uk 111lar da; mıqn ...._ 

BlkJıehlr'de 2, Konya'da 3, ~ 
ele 4 Ulukr•la'da 5, Er.zurum'da :e: , ' 

...... ~I 4..ılrten İfle h ... 
P. daypLıNr. 

• .,.,. ATA öliince _..-. 
IHılı nice~ ,,.,..,.,.... 

.. ~ fiplı, ilıi Pıuliir, O'
- uı.. .... )'Cl....,,alıi W,.& 
Aeylıelinin tlibinllellir. 

dıimı tarihi misalleriyle lapat tdllli· 
lir~. Atatürk (her millet keo4i9i i.
çin...) prenıipini kurmakla. aldilt e
Nr•tin kalclırılmuına datr ..uıetıır 
aramda verilen kaqra ,.ı bit fe1 i· 
l&ve ctmi9 oldu. °-""' ba llhe = 
lır tarafmdan b~ -.cllletek Jfavaeri ve Siftl'ta 7, Kara ta 8 dere-

cedir. 

Karadenızde f1rtına 

htanbul, 13 (Telefonla) - Kara-
4-b'de pddetli bir f ırtmamD hilkilm 
aGrdqtl ve açıktaki gemilerin yakm 
Mhlllue qmdıklan haber verilmek • 
tedlr. Karadenis'e çıkacak ıemiler ~~ 
98yGkdere'de fırtmanfn cliıımesı~ 
beklemektedirler. -
lamir'de lndr - üzüm sahşlan 

bmlr, 13 a.a. - Bu hafta borsada 
clokuı kuruttu on aekbı kurup kadar 
yirmi bin döku "* yirmi iki çuval 
isim ve yed•,_,., on paradan on n
ida kuruf& kadar ilet bin altı yUs aek-
• bet 5uval IDclr ~· 

söken ölı.aıü ... ti• rfill. 
Annalnin __,.,_ ~ .. 

fı .iyala önliiliW ~ 
- llqır ..... "•"İ, ..,,.,... .... ,_,.,,.,. ..,,_., ,....,,.,.,, ........... ,.,,..,. ~ ...,.,.... ·~ ....,... ............. -...... 

tld ...... orada ...,....,.,.,,.,_ 
..Wılar. Niluqet, ~ 
7'1"6fltl .,...,. • .,. dWii. 

- Nentl•Yfiin ,....,. 1 
- uı .. me)'flanından ·-~ 

,, 
" ,, ...,.,.,,. tlUtlll ,.. w. .... ............ ., ...... ,,,,,,. 

o... IHdi'lerinin .,.,..,. ,.,,... 

,..... """''""ön,.........,.,.. 
llCllllCI 6aaralı -slOf'I lnırllele• 
• .,. •SfUllli ~ )'Ga

ra, O"'J'G Jao)'da. 
o üs ..... ,... .............. 

den ,,.,.. ,_ lıir .....,,, ..... 
,.,. 6ir ilana a.. mini mini ... 
,.,.,, •• damlı~ Üf Wbilı ~ 
llaınlaıı plüir. 

,. 
" ,, 

Ba üs ltrisanteın, a ,,_,., 
plenlılerllen llcıla• hferlUlir. 
v •• .....,...ı_ .. _.. 
Nl-N.:AM'AM 

bir mahiyet iktll&p ltiıalt deiiMW• lu 
hakikatin ne .... •ııetler ..,_, __ 
dan bukuld bil' mtıeyjideye masNr o
lacatmı bu fllllden tabndn bira mllt
ldlldll'. hbt lnhD!ık harekederWe 
iltrl 'ff lmfttll blr adımdır. B• .em 
ilk ... ıertaıı buıünldl d~, ... .-ıı
lerbadi .. pk g6rmek • 
Dla fnlanbk dUnyumda 
yalnu tUrk milleti için de 
beferiyet igln bUylk lrir Mfsptlr. 
Tirlr milleti kmdi ıinea~ iıutan· 
111• bu kadar bllytık bir adam vermek
le hakikaten iftihar edebillr Daima 
vtıtt 'N 4ltl olan tUrk varblınm la· 
tUdlalde daim bir çok Muıtafa Kemal· 
ler yetlftlrecellnde ula Jlpıı.ic ,..,. 

N.A.Dal* 

t 
1 
1 

iıti 
Öni 
R.e 
le 
Rll: 

• 
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11 Devlet Reisi 
lnönü 

~ 

l(ohraman, sakin, dürüst ve 
Sorrıimi bir devlet adamı : 

,, 
k. ., 

lurk" 
itti ~ un teselli bulmaz yasına 
on~• .. e~en dünya matbuatı, ln
Rei r~~ ıttif akı ara ile Cümhur 
le :ı1cR•ne seçilmesini de hararet-
l&ı •t.laınaktadır. Bir İngiliz 

,,ytea~ diyor ki: 
hrnd e~ı devlet reisinin intiha
iirı ~ki ıürat ve birlik, Atatürk· 
ri ~- turklerin karakter ve adetle
•İ ~Zerindeki nüfuzuna derin te· 

Yeni Türkiye Cümhurreisi 
iSMET INONO 

~rçok ınuharebelerin kahrama- onun devlet 
alkışlıyor 

b.rıne ni§anedir. Millet Meclisi, BiltiiD yabancı basın, 
0 •e Atatürk'ün inkılaplarında 

h~~ ınutemedi ve muavini bulu- reıs· liğin. e seçihneım· ı· -.ıı lnö ··• ·· • t" 
0 ... nu nu seçmıt ır.,, 
,, •ger bir gazete de: ... 

du Nanııdar selefinin ölümiınU Atina ajansı bildiri· 
. Ylnakla derin bir yese kapılan ~ti°" 13 a.a. -

'1hanın bu elemi f.nönü'nün id•· oı: eteler ltmet lnönü'nün tea· , k" 1 -'"" ps 
11

• 1 altında da modern Tür ıye- Bih .. - ş&anı intihabını selamla-
d 111 Yapıcısı ve kurucusu tarafrıı- caoıhur ~urk • yunan dostlugu poli· 
&rı çizilen bu yoldan çıknı•Y1•· .oa.kU ve Atatürk'ün arkadaşı olan 

'-ı; 1 b fif e- •ikA'ındl:. u'nu· n bu pohtikaya devam .ıı.ı emniyetiy e kısmen a • ınon 
lalı r ı,oıet_ i kaydetmektedirler. 

/ı ır.,, d dir edeCegınl ısmct lnônü'nün Atina'-
\' er iki takdir de yerin ele: c;a.ete er~er zıyaretin tevlit ettiği 
~bu, İsmet lnönii'nün ~e;: ... ya y~ptıg~cyeeanlı tezahüratı ve bil· 
~ eki mevki ve vaziye!• d e- ,evin ;:un Atına stadyomunda gö
.a da derin bir anla~ıf ~· arlyle ~· ü zaman elen halkı tarafınaan 
~r ki Yeni Türkiye'nın ~tİJI zuktUi kun bır tezahilrle kar9ılandı· 
&tılaıılabilmeıi için bu b ndılk:idediyorlar. 
de bilinmesi icap e~er. d-•asını, l";:roya gazetcsı yazıyor: . 
• Avrupa, türk nıılli 'd • ı.ıoel "Doat ve müttefik komşumuz, yenı 

lı)~. defa olarak, Loza~ 
1
• -ittir• . k' e'nin en yüksek vazife ve feref 

tıO • d dın e ..... d- Turk~~ e Kemal Atatürk'ten sonra en 
O nü nün ağzın an .:'rk •· ınev un . 'fak ka 

d d'" ya, ~.. ürntaz şaııaiyeti çıkaran ıttı : 
Zamana ka ar un j.'fff'UJJ8t. •· ın .

1 
tebarüz ~iş bulunan o nadır 

._.ını anlıyamanı•fll·1 t; .. ı.ıerıY· rarı ı e . . 
, .... 1 d n ı ~ _. bı'rlikle iftihar edebıhr. J ... ar an ber.i oıınaanJılal' kU•~·· 
~ leınasta idı. Osnı A•rtl~ yı Büyük bir ded~t culamı .. 

lı oldukları zaıua'f oldukları tsmet ınonu ı..ozanF'da go;un~uş, 
lcorkutmutlar. Zafl ~anbla~a sonra da İngiltere ve ransa ı eda ~~
Zaman da Avru~ akat biç b_~r dilmiş olan muahedeler e1sna~ın ~ .. ~· 
t,hakküm etınitt•· f_.1r1ıınun mu· yük bir devlet .a?amtı otarta .. ~orK.cu. 
l 1 bu~-: 1 klı .. tür. Bizim ıçın sme nonu, -tınan devlet er • d kart' 1 muş .. k 

• • ın e · _,,,1 Atatürk'ten. s.on. ra, .. tur - Y. unan la\'a.t rerreveıı ıç .. .-.-enıitt_ •· u-
::r ::r aauı c:,,_.. d lk d tluğunun amılıdır. Guzel fazıletle· 

ltıUnaaebetler .. ~~·n ıozan'. a. 1
• ~d biri olan kati doğruluğu ve sa-

lanıet lnönu nu t prenııpının rı? ~;.ği icap ve mantık maheulü olan 
lbiicadelesi 111U-:uttur. Bun~I ~;:t:k iki m~leketin vicdankve fU
laıınımuı için olaıtıran bir anıı urunda kökle~ış bulunanı· bt~r d. ytuk· 
o zaman için sor ferdasında ~a- nan dostluğu içın kı.rınet ı . ır Umeshe 
de d" ... ın barJ> !~--•esıne Türkiye'nın yenı c ur 

uny.... "')'" lar Zua-" oknuftur. .. dd" d fal 
lipler ve nıag ~~· Lo:zaD 1ulhu• fk Atina'yı mutea ıt e ar 
•Ynlmıt ol.ınd1• 1• •·gelen devlet ~;;

1

ıry.hehi\F~~ôJl~&\mtW.ri~: 
...... o-kere açın st. eermen, b'naell yunan milletinin yalnız 
tae içinde Ver'!-Y• S uahe- na .J ...,aıleketi hakkmdald değil, 
lriY&noD, NöyYI ve

1
.,:_ Ö ınua· kendi waJıaı hakkmdaki hiaaiyatuıı da 

delerini bazırlaınıt iyle neti • k~ jaıkinma malik olmuıtur. Bu 
bedelerin hazırla~ aınıoıfe- g beplc Yunaniatan'da, kendisinin 
•-1 .. akerelerın • .. .eCümhur baıkanhğına seçilmesi yalnız 
-ı:: enen ınuz Jar bır tur· . Türkiye'nin yaratıcuıı ve ıslahat· 
tine alıtkın olan ad9f anıı;orlardı. yenı n Iayik bir devamcnıı olarak de· 
lij l..ozan'a ad~.pte 0 k"ı anane ve çısını ı zamanda Yunanistan'ın tec-
L - I ., n eı g-il ayn . ~ 
~et nönu nu ., rduğu ye- rühe edilmit bır dostu olarak selam-
0. aü.nkü ıa~ların .. doreıeıine ta: laıunaktadır.,, 
Ilı zılmiyet ıle ~~ca dahi 0 ulvı Türk _ yunan. doııluğq 
bit olanlar, bugun h ecaıı du· gafı::oerini gazeteıı yazıyor: 
ltıanzara karıııında ey 1 

• tan'ın Türkiye Cümhur 
"Yunanıa k" 

Yarlar. • • uzaff•r ku· 1 - nda ınUnhal kalan mev un ,.. başkan ıgı . . .. 
Garp cepheıının ınd -uzaffer .. edilınit bir kıymet, ıtıraz go-

- 'dan a.... tecrübcb. '-~biliyet ve, türk. yunan -..andanı Lozan. T"rk nıilletine " rıneı ır - . al' bak 
olarak geri geldı. u kk da biz- tu··nasebetlerinin iıtıkb ı . ımın· 
.. • d h de ha ın • ınu . . · ııetin yaklatma eaerıne sa· 
.etır iği mua e d • taıdikinı cıan ıkı. ıııı tte teşriki mesai etmlı 
2-t İnönü, ınuahe ~n_ınd iıter· ıninU b. ır s~:1.e et tarafından işgal edil·. 
8u··..,..;k Mı' il~ Meclıaın end·-- "ı•tı"r b c.ıı, .. Y 

J"'" ~·- 'S olan ~r :. kten mütevellit sevincı 
iten söylediğı nutukta ınesi~~ i;:r. ısmet İnönü tUrk • yu· 
ki: h ı· tan çok buy hararetli bir dostudur. 

"Arkadaılar ! Size .~t=niı, nan antantının ih" hidise kendisi ikti-
lltzedeyim. Muahedeh nı:ürlü ku· Esasen b~. t~ i~en olmu~ur. O had~
Yeknaaak bir vatan, ~r t bükü • dar ~evk~ın dahi beynelmilel aleme ı· 
Ylıttan azade bir .azıyte 'ıan inı· se kt, bugiln da pasifik ve yaratıcı 

• h"k'"nıe 0 ki ıııillet ara~ın ınaksadiyle aktedilen 
~et içinde hır u u hal:.., kafi rı'ki ınesaı . t nt nUmune· 
t 1 d anıen - teş 1. ane bır an a 
tyaz ar an tam f" tenıin edi- parlak ve ha ısd. Bundan başka, tilrk 

'\'Üsat bzul nıena 1 'd"r ekte ır. · 
, me Türkiye ı • si ar:ıetın 1 ğunun sonradan Uzerı· 

Yor. Bu vatanın adı harabe nan dost u ' x.ı t r . . ~· ·z vatanın l" - yu ıantı kurulan sa .. am e-
enıın ettıgıını . • nıa U· ne Balkan an . lduğunu da unut· 

oldup dahil ve barı~ bütün ıneli teşkil etınıt o 

llıudur. Bununla beraT .. ;kiye'ni:n muyoruı. ıontı yaf'Jyacaktır 
lrıüşkülatı yennıek ~·1d- Biz a- Balkan ~n tatürk tarafından la-
~ati haricinde. degl 

1 
... ~ı:..yoruZ· Türkiye'n~.0• A un ve ııkı bir teşriki 

lı k ı· nıyet e u-aa ı .. ü'nun uz . d Ye ema ı em v a inan· met non . dilmiş olan ıç ve ıt 
lfedefin dümdüz o~dufİndefinıiz m~isiyle tcs~~ e bir ıeyin değitmiye· 
nıak büyük gaflettır.~ e var· politikasında ıç Yunan milleti, ae· 
en büyu"'k ıeviyei ter d •Y Faki· ceg- i ınuhak~~ktır.andığı gibi tamet İ· 

. r ır . . ..ın-une y . kt d" lllakt V itimız va • . lefının o ua-•. sı'ne ıevınıne e ır. 
. ır. esa b zinelerinıız e,çıııne 

l"ız. Fakat altın a kiyo- nönü'n.lln ı klapn& Polit~kuını 
• d B .. zahnıet çe Yunanıstan, ~,. . in yeni Cilınhur 
ar ır. ugun h 1 gayeye va· muzaffer kılDJAAdaı~beri yaptığı gay· 

ruz. Fakat behenıe a ... 1 .... 1,tı"r. Bir 111 ı..ozan ., __ · 
1 nl g ,.. ..,. başkan. ın.. . tanıınıftır. Seçııu ..... •. ı, l"acağız. t zanıa d Ut k lazım ır.,, retlerı gorın ' 'ki ıncaaüıinin bugun 

an evel haılanıa J nıet lnönü, türk _ yunan t~f~1 aarıılınaZ arzusu 
Bundan sonra da ı ne ıonra de tUrk ınilletının . i delildir. Di· 

tUrk milletini, an b:Jı .~ zeliğin· olduğunu göı~re:ı:~ !e böyle söyli· 
kunduğu zanıan d 

1 
•
8 

n ıni· ğer Balkan ~l~lkaıı paktı da lımet 
Clen hiç bir ıey k":~bet~1: ipret yebilirler, ~ıra k'iııdc iken yapıl· 
aaı derinleıen tozler~~.. ek İ· tnönü iktidar mev 

1 

ig~ i hedefe doğru goturm -ı•tır.,, • 
• .... :ır __ 1 •• sakerecı ve 

in it bqına ı~tı.. • et ettiği Gene""'' mu • 
Bugün da ınılletı ıp.r . • d v· idarecı 

edef e doğru götürme~ ıçıU ~ e d' Athenes'den: 
etin idaresini kudretlı 1 e erdı~n Messagelr.. U'nün icraatı AtatUr· 

T .. k er u "laınet non 
1 

Anadolu hu· lnııt bulunuyor. ur ' ayrı anıaz. 

leket iradesinin kahraman, kiyaıetli, 

ls•I ln6nl'11 
I • • 

B. Bonne nın mesa11 

) sükQnetli ve memleket menfaatlerinin 
fedakar hadimi olan İsmet İnönU'nUn 
ellerine teslim edildiğini görmek hiç 
§Üpheaiz büyük bir teıellidir. Türk 
milletinin, ismet lnönil'nü intihap e· 
derken milletlerin ruhuna tecrübe e· 
dilmiş 'bir kıymet ve otoriteye malik 

Pariı, 13 a.a. - B. Georges adamlar tarafından idare edilmek ihti-
Bonnet, f ranaız sefiri vasıta- yacını veren emniyet ve huzur hi11ini 
siyle Reiaicümhur lamel in- tamamen muhafaza etmitolmaaı pek ta 
önü'ne a .. aıdaki meıajı ib- b'"d ' :r-• ıı ır.,, 

lağ etmittir: Tipos ga~eteıi de, aynı fikirdedir. 
"Devletin en yüksek ma- lnönii'niin meziyetleri 

kamına intihabınızı öğren- Bükreş, 13 a.a. - Matbuat, Ata-
mekten ıahaen duymakta ol- türk'ün hatırasına makaleler tahsisi· 
duğum memnuniyeti ekse- ne devam etmektedir. Gazeteler, yeni 
linarnıza arzelmek iıterim. Cümhur Reisi İsmet lnönü'nün fo -
Bu münaıebetle ekıelanaını· tografmı ve tercemei halini neıret-
za dostane tebriklerimi arz- mek suretiyle Türkiye'de yapılan y~-

ni Cümhur Reisliği ıeçimine genıı 
etmek benim için bilhassa 

bir yer vermektedirler. 
zevklidir. Ekaelanaınızla te- Universul gazetesi, Baaarya imzası 
aiı etmek imkanı bana naıip ile neşrettiği bir makalede, y~ni de":-
olmuf olan dostane münaae- let şefi lsmet tnönU'nün mezıyetlerı, 
betlerin hatırasına sadakat- askeri faaliyetini Lozan konferansı 
le merbut bulunuyorum.,, esnasındaki diplomatik kudretini ve 

'--------------....... .J uzun seneler zarfında hilkümet reisi 
arada da tahaiıen türk • yunaıı muka· 
reneti ile Balkan antantında en büyük 
mevkii ifPI etmektedir." 

Elinikon Mellon ve Akropolis ga
zeteleri de aynı hiuiyatı ifa<le etmek
tedirler. 

}'eni Cümhurreisine ıelam / 
Eıtiya gazctcai, on üç sene Kemal 

Atatürk'Je aılu teıriki mcaai halinde 
.. "' .. 1 ! ,_: :...1 ... "'ıc" -~ ,.., ...... t Q_ 

met Uıö'nün yüksek politik meziyet· 
lerinin, nüfuzu nazarının ve kendisini 
Atatürk'iln layik halefi yapan aeciye
ainin ıenit ve derin malOmat ve vu
kuf unun umumiyetle tanmmıı ve tea
lim edilmetke bulunmuı olduğunu 
kaydediyor: 

"Elen milleti onu iki komtu mille· 
tin bu kadar müsmir olan yaklaf1J181ı· 
nın ve tqriki meaaiainin bqhc:a imil· 
lerinden biri olarak tanmııttır. Elen 
milleti bugün onu, Atina'ya yaptığı 

bütün ziyaretlerinde selamladığı sami
mi ıcvk ve heycanla Türkiye Cümhu
riyetinin baıkanı olarak selamlamakta
dır ... 

Atat.ürk'ün eserinin devamı 
için bir teminat 

"Türk milletinin yeni reisini ihata 
eden müttehit ve cihanca teslim edi· 
len itimat yalnız İnönü'nUn yüksek 
kıymetinin resmen ve alenen tanınma· 
sı değil, aynı zamanda Atatürk'Un ese
rinin devamı için de bir teminattır. 

Bu suretle yeni reisinin idaresi al
tında dost ve müttefik Türkiye, yıllar
ca önce başlamıt olan ve Türkiye'yi 
cenubi doğu Avrupasında barıgın mu· 
hafazası için kıymetli bir garanti ola: 
rak hayatiyet ve terakki dolu kudreth 
bir devlet haline getinniı bulunan ta
yanı hayret hamlelerine devam ede· 
cektir . ., 

Elen milletinin lnön.ü'ye 

olarak vücuda getirdiği caerleri kayıt 
ve tebarüz ettirmektedir. 

Balkan antantının .ağlamlığı 
Bu gazete diyor ki: 
"Bugünkü siyaat rejimin hiç bir 

tehdide ve deği.fikliğe maruz bulun • 
madığını ve türk milletinin ~ukad • 
deratma htkim olan yeni Şef ın sele
fi gibi aynı enerji, fedaklirlık ve ka
nŞ&tle bizzat kendisinin de iştirik et-
....hır .,,.~ .. r, .. .....,..,.l.. T.\s.a-\\ C> ~a.\'JUÇQ-

ğını emniyetle beyan edebiliriz. BU· 
tün türk milletinin bütün dostları ve 
bu do.tlar arasında hiılerindelri ıa • 
mimiyetle birinci meYkii ifgal eden 
romenler memnun olacaklardır. Tilr
kiye'nin yeni Şefinin idarctıi altında 
milttefik ve doat millet ve devletler
le aynı münasebetleri muhafua et· 
mek auretiyle dahiH inkipfının ıulhu 
sever bir yol takip edeceği muhak· 
kaktır.,, 

Timpul gazetesi, ismet lnönü'niln 
fotograflarını, tercemci halini ve 
Cümhur Reisliğine seçildiği celseye 
ait malfunatı neşretmektedir. Bundan 
sonra gazete, lnönü'nün 18 mart 1937 
tarihinde Romanya'ya gönderdiği me
sajı mevzuubahl ederek bu mesajda 
Balkan Antantının selabetini ve Ro -
manya • Türkiye münasebetlerindeki 
sıkı samimiyeti kati bir şekilde teba
rüz ettirdiğini kaydetmektedir. 

Kunuıncfon, ııiymeı °"''mı 
ve 'dipfomat 

Sof ya, 13 a.a. - Bulgar telgraf a -
jansı bildiriyor: Bütün gazeteler, yeni 
cümhurreisi lnönü'nün intihabı hak • 
kında Ankara'dan gelen haberleri nq· 
reylemekte ve İnönü'nün siyaat ve a.s
kert parlak muvaffakiyetlerini tebarüz 
ettirmektedirler. Gazeteler, İnönü'nün 
1933 senesinde Bulgaristan'• yaptığı 
resmi ziyarete ait bir çok fotograflann 
neşir ve Türkiye'nin Bulgaristan'la ak 

ıevgi ve aayguı dettiği dostluk paktının lmillcrinden 
Etncs gazetKi diyor ki : biri bulunan yeni Cümhurreisinin Bul-

"Elenler 1. lnönü'yü bilhaaaa hür- ariatan'a karşı duyduğu dostluk his • 
met ve takdirle sevmektedirler ve ae- sini bilhana kaydetmektedirler. Bul • 
çimniden dolayı duydukları samimi garistan'ın eski Ankara elçili Todor 
sevinç onun büyük selefinin zıyaından Ravlo'I, Zora guetesinde neırettiği 
tevellüt eden derin teessüre müsavi- bir başmakalede, lnönü'ne Türkiye' -
dir. Elenler yeni Türkiye Cümhur de izhar edilen sevgi ve saygıyı mcv • 
Başkanının kendilerinin ilk saat do.· zuu bahsettikten aonra hayatının mer
tu olduğunu unutmuyorlar ve hiç bir halelerini ve lnönil zaferinin limili ol· 
zaman unutmıyacaklardır. Bu iyi gö- mak üzere askeıi Şef ve aevkilkeyşçi 
rüılü politika adamı, Lo~'da _Yu~a- sıfatı ile büyük kabiliyetlerini tetrih 
niatan'la Tilrkiye araaındakı tarıhi ıh· etmektedir. Muharrir bu zaferden az 
tilifm kati surette taıfiyeıi yapılır· bir uman sonra lnönü'nUn Lozan'da 
ken Tilrk • Yunan tefriki mesaisine eiyuet adamı ve diplomat olarak zeka 
har~retle taraftar bulunmuı ve iki mil· ve değerini izhar fırsatını bulduğunu 
let münasebetlerinin takviyesi için ça- kayıt ve sözüne f(>yle devam eylemek· 
hşmaktan hiç bir zaman hali kalma· tedir: 

mı,tır.,, lnönü'nün mümeyyiz vasfı: 
Türk milletinin büyük tesellisi 1 sıikanwt ve ıtamimiyet 

lnönü'nün seçimi "Jnönü Lozan'da Türkiye'nin tam 
Atinaikaxnea pzeteıinden: siyasi istiklalini elde etmiye muvaffak 

DiLCi SEF 
On yıl önce anlatıyordu : 
-" Daha melt.tep çocuğu iken yazımıula bir bozukluk olduiu· 

nu •e::uniftim. Tabii bunun mütehcu•ı•ı olarak değil, fakat görü
yordum iri bunda düzelme•İ lazım bir fey var. • 

''l:unir'in 11eri alınma•ından .anra yazı mesele•i üzerinde bana 
tekliflerde bulunarı/.ar oldu. Fal.. ~t beu bunlarda samimi bir ma -
hiyet göremedim. Onun için onları "Za~nı ıJar" diye geçiıtir
dim. 

''Samimi olarak bu memleketin, bu milletin menfaatine yapı • 
lacak bir İf ol.un, ben onu 11öz önüne almıyayım, bu1 mümkün 
değildir. · 

Yalnız İfin gerçekten millete menfaati olmalı ve teklif in .ami
mi olarak yapıldığına ben kanaat ha .. l etmeliyim.,, 

Bu sözler, harf inkilabının en ateşli günlerinde, onun en bü -
yük, en çetin itleri kolaylaıtıran nizamlayıcı ağzından çıkıyordu. 

Bu sözler, türk milletine on yılın içinde yeniden iki buçuk mil
yon okur yazar vatandaı kazandırdı. . "' . 

Altı yıl önce söylüyordu : 
-''Türk dili zengin, genİf bir dildir. Her mefhumu ilaJeye ka

biliyeti ıJardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, bulmalı, 
toplamak, onlar üzerinde iflemek lazundır.,, 

Bu sözler, Türk Dil Kurumunun onun kutsal eliyle kurulduiu 
birinci Türk Dil Kurultayının onun yüce huzuriyle onurlanarak 
toplandığı sünlerde söyleniyordu. • 

Bu sözler, altı yıldanberi sürüp giden dil çalışmalarını, yazr. dı
linde kullanılan, fakat halkın konuıma dilinde yeri olmıyan bın a 

lerce kelimenin öz türkçe kartılıklarını yarattı. 
Bu sözler, bütün türk lehçelerinin türlü dillerde yazılmıf lugat· 

lerinin tercümelerini yaptırdı; onları bir araya setirerek ilim dün
yasının önüne çıkarılacak bir büyük ''Türk lehçeler lugati" nin 
programını ortaya koydu. 

Bu sözler, dilimize kendi öz varlıklarından yapılmıt yüzlerce 
yeni ve aüzel kelime kazandırdı. 

••• 
Oç yıl önce, öiretiyordu : 
-"Türk dili kaynakları üzerinde edindiğimiz ~i!g~le.r, ~a -

fumu:ulan daha uerimli çıktı. Şimdi yalnız ana .dı~umzın o~ V"!'• 
lıklarını bilmekle kalmıyoruz. Bunların çok e•kı bır medenıyetin 
ilk ana dili olduğunu da öğrendik. 

"Türk milletini ve türk dilini, medeniyet tarihinin &Je kültür dil
lerinin dlfında görmenin ne yaman bir yanlıı olduğunu bütün 
dünyaya göıterecefiz. . . • • 

''Kla.ik etimolojinin karııık görüfleri karıı•ında bızı!" teo~ 
ue analiz metodumuz çok baıit görünüyor. F,akat hakikat, ~ı 
oe ebedi hakikat, bantteclir. T eorimi.zi bir JU kanunu olarak ilun 
ôlanine tanıttığımız gün, türklük için ıanlı bir uf er günü olacaJr.. 
hr.,, • r 

Bu ıözler Florya denizinin suları mavi ıııklar saçan sevım ı 
muhiti içinde, onun her bulutu inaanlıia yeni bir ders olan dahi 
kaf aıında yeni doğan bir aörütü anlabyordu. 

Bu sözler dil çalıımalarını geniıleterek dillerin ana kaynaiı 
üzerinde y:ni ve çok önemli bir teoriyi ortaya koydu. . . 

Bu sözler, üçüncü Türk Dil Kurultayının ve Ankara Tarıh • Dıl 
- Coğrafya Fakültesi Türkoloji derslerinin mihverini y~ratb.. • 

Bu sözler dil mukayeseleri aiatemini nizamladı ve tarih tezımı
zi dil kanıtİariyle de tekrarlıyarak, tüık milli ilmine yeni bir elin 
Yerdi. 

••• 
Tarihte, dilde, bütün kültür çalıflllalarında dütünclüğü • h~p 

"Türk" tü. Türk, onun sevgilisi, onun ülküsü, onun yavrusu gıbıy
di. 

Onun için kendisine aene kendisi o güzel, o yüksek, o ebedi adı 
vermiıti: ATA TÜRK. 

1. Necmi DiLMEN 

nazırların mutadı buJunan ve diplo- Bu gaezte ezcümle diyor ki: 
matlık sıfatında en yUk.sck derecesi o- "İsmet lnönü'niın Turkiye cümhu· 
larak telakki edilen hiyleleri asla kul- riyeti riyasetine intihap haberi, mem· 
!anmaz. Bulgar elçisi olarak Ankara'- leketimizin ıiyast\naııfiııerinde :mem
da geçirdiğim yedi sene zarfında İnö- nuniyetle karıılanmıftır. lemet İnö
nil tarafından bulgar mümessili önün- nü, burada da, bütun diınyada olduğu 
de söylenmiş hiç bir vait yoktur kiye· J gibi, türk siyasi hayatının en mühim 
rine getirilmemiş olsun. · şahsiyeti olarak tanınmıştır. Yccıi 

lnQııil hw;uai hayatında imtisale nü- ı'ürkiye'nin Büyük Şefinin ôliimUniln 
mune olacak bir zevç ve şefkatli bir acısı şiddetli bir elem halinde hiae
babadır. Tabiaten büyük bir aporcu dildıgi dakikada yeni Reisicümhurwı 
olup gençlik ve beden terbiyesini teş- reylerin ittifakiyle inthabı bu acıyı 
vik etmektedir. Türkiye"deki havacı· tahfif etmektedir.,, 
lık ona çok şeyler borçludur.,, Hu gazete sözlerini şöyle bitiriyor: 

I ·· .. de 0' .. d "Arnavut milleti, lsmet 1nönü'ne 
nonu .. .. nun uıın en türk mılletine buyuk terakki ve refah 

yuruyecek temin edecek mesut bir faaliyet te· 
Muharrir makalesini 9öyle bitir- mennı etmektedir.,, 

mekteclir: Ştipi gazcteaı, birinci aayfaımda: 
"Tilrkiye Millet Meclisi'nin Ata- '".l ürkiye yaratıcısına aglıyor,, baflığı 

türk'e halef olmak üzere ittifakla ıeç· altında Kemal Atatürk'un son dakika· 
tiği :zat işte, böyle bir phaiyettir. Mi· Iarına, türk milleti ve bütün dünya ta· 
zaç itibariyle bilyilk selefinden daha rafından duyulan elemine dair uzuıı 
sakin olan lnönü, belki biraz yavaş o- bir telgraf neşrediyor. 
larak fa~t ,aynı enerji ve 11rarla O'- Paris ! . .mzctclerinin ycızdıkları 
nun teceddüt hareketine muhakkak ._. • · 

Journal de .ı,>ebas, lsmet lnönü nun 
devam edecektir. Bulgarların bu samı- Cümhur ba,kanlığma seçilmeai dola· 
mt dostuna vatanının kendisine tevdi 

yısiyle, müşarünileyhin parlak terce-
ettiği yüksek vazifede tam bir muvaf- meihalini neşir ve geniş bir kültür ve 
fakiyet temenni ederim.,, · · ı 

çok ,ayanı dikkat artistik mevhıbe er-
Utro gazetesi, "İnönü, Bulgaristan le yükselmiş olan politik tecrübe ve 

için ne yapmıftır?,, batlığı altında, bir teknik meziyetlerini bilhassa kaydet· 
çok fırsatlarda Bulgariıtan'a karşı a- mcktedit. 
çıkça doetluk hislerini izhar ettiğini Bir /ran~ı:ı dostu 
yazmakta ve İsmet İnönü'nün karak-

. iba · ı Fransız matbuatı İsmet lnönü'yil 
teri ıt rıy e sakin fakat iş başında methüsena etmektedir. 
sebatkar bir insan olduğunu kaydet· 
mektcdir. :Petit Pariaıen gazetesinde Vitoux 

Zar" . ba t yazıyor: 
ıa ga.zetesı, 1 aütununda nö· ••ismet İnönü, nazik ctvarlı ve va· 

nil'ııün uzun bir tcrcümeihalini ve ay-
d tandaşlarının arasına demokrat bir su-

nı zaman a Cümhurreiılig~ ine intiha· 
. rette karıımaktan çekinmiyen bir in· bına aıt mufassal malUınatı nefret- sandır." 

mektedir. 

I Muharrir ,İsmet lnönü'nün geçen 
" nönü'nün ıeçilmesi, büyük mayısta Paris'e geldiğini hatırlattık -

yası haji/leıecektir !'' • tan sonra, sözlerine §Ö) le devam edi-
·· k fi • • etrafında top- künkünden 1 ı.o•anda müzakereci, 
uyü ıe erınm. .. a ra "' 
andıklan gibı, buıun de ynı bında getıe b"k eden hükümetin batm· 
eıanütle yeni reialerin~n etra. ı11aııatı ~t ~ tsınet lnönU, Atatürk'· 

' k ııaret et- da idarecı 0 
eni devlette ve bilhassa 

ında toplanara on~n.. ki ten ~nr~ ! '-"'ricl siyasetinde ve bu 

"İamct tnönU, TUrk - Yunan uzl~t· olmugtur. O vakit denizde bir mahreç 
ma ve tetriki mesaisinin bathca imıl- temini için bulgarlar tarafından takip 
lerinden biridir. Bu uzlaıma.yı bata· edilen teze zahir olmak hususunda gös 
ran Ankara anlatmaları onun ımzuını terdiği ısrardan dolayı Bulagristan 
taııpıaktadır. Kcndiaini y~ u • kendi~!ne, ~nettardır: 
mini tekrar vermit olan AtatUrk un zı- İnonil nun karaktenndetd mUmey • 
yamdan dolayı pek elim bir surette 1 yiz vastf istikameti ve samimiyetidir. 
mütecsair olan tlirk milleti için, mem- Osmanlı Türkiye'aindeld diplomat ve 

Tirana, 1 3a.a. - Drita ga:ıet~i, Is- yor: 
met İnönil'nUn Türkiye Reiıicilmhur- •'Fransa ile Türkiye arasında iyi 
Juğuna intihap edildiflne dair olan milnascbetler l\izumuna kani bulunan 
haberi vumekte ve yeni devlet reisi· lımet İnönü memleketimizin bir doa-
nin tıercemciıbalini neıretmektedir. tudur." 

"ği hedefe doğruA:Ş.~sMEİt Türkıycnın .... 



Gelecek 
karşısında 

Bütün cihan havaamda hiç dinme
den g~zen uğultu, hep aynı hakikati 
tekrarlıyor: 
Meğer türklük bütün inaanlığa ne 

ölçülemez değerde bir deha unsuru 
~; ve ölüm elimizden ne büyük 
bir beter mücevheri almııl. 

Dünyanm her memleketinde bu
gün batııma ağlanılan adam kimdi? 
-.e küre onu nasıl tanmıııtı? 

Hepimiz biliyoruz ; o kadar yıl 
geçtiği ve o kudret de göçtüğü halde 
henüz hatıralarımız taptazedir. Evet 
Ataütrk'ü iptida tekmil cihan, üze
rine aaldırılmıı bir Türkiye'nin ana 
kapısında, kainatın bütün ateılerine 
kal"fl dimdik duran yalçm bir sala
bet abidesi halinde görmüıtü. Cihan 
buna Önce biraz gülümsedi, sonra 
hayret eder ve lazar gibi göründü ve 
nihayet tazim etmiye baıladı. 

Şqılacak, ibret alınacak hadise
dir; bugünün aemaamı dolduran sev
gi aealerinin en doatçaaı vaktiyle A
tatürk'ü en korkunç dÜ§man aanmıı 
aiızlardan geliyor. Sebebi? 

Çübkü o Ulu Adam, yalnız bir 
türk kurtarıtcısı, bir inkılap mühen
cliai değil, aynı zamanda bir millet 
mimarıydı, bir insanlık kahramanıy
dı ve nihayet bir medeniyet fedaisi .. 

• ~eçmİf yılları hatırlayınız; ken· 
dıaı Çanakya'da küçücük bir kulübe· 
ele kaç türlü dÜ§manla uğraım11tır? 
Bence bunları iki bölüme ayırmak 
İc&p eder. Birincisi, her bakandan 
üstün maddi "Ye manevi ailahlarla 
mücehhez ordular •. Diğer taraftan?· 
ltte en hayati nokta burada .aklı· 
dJr. Zira o zamanm genç Muatafa 
Kemal'in en •nwıınaız ülkü dÜflnanı, 
kara cehaletti yalancı ve sahtekar 
taauu~ ba~lı ıırk•Z gönüllerin 
muaın zanllılıkları azdıran kötü 
duyru.uydu. 

Atatürk bunların hepsiyle g\İref· 
miı ve hepsini yenmittir. Onunla ifti
har ebnek ha:kkı, yalnız aziz mille
timizin amırlan içinde hapsoluna
maz. T elanil düfÜDen ve bakaeven 
Yiİl'ekler, milliyeti ne olursa olaun bu 
duypyu bizimle payla§&bi:lir. 

Biraz dünü düıünellm; fakat ya· 
nm bir dakika bile unutmJYarak t 
Çünkü Atatürk ne zaman dikkatini 
&eçmİte çevinnİt" bundan muti~ 
aelecek için bir nimet çrkarmaYJ ih
mal etmemiıtir ve dehi• zamanın 
İ!jİDcle bir ideal acısı aibi dolq
llllflll"· Topratmusda dl! k...-l-'
barJfl kurar kurmaz ilk yapbi• ne 
oldu 7 yeni bir harp ilin ~t .. 
E-.et bütün hurafelere, bütün Turki·. 
7e'nin elini ayağmı baflıyan cehıl 
-.urlarınm hepsine birden aa.vq 1 
Naul a()yliyeyim; her hamlesinde 
,.m bir inkılap doğuran bu uğurlu 
ft YWimli sa.vata konulacak tek bir 
ad "Yardır: {Medeni cihadı mukad· 
clea) ı 

Atatürk'ün, Türkiye lı Bankası lstanbul ~ubesini ziyaret hatlrası 
Cimhuriyet, demokraıi, dil, tarih, 

~kadın ve hukuk kurtuhqlan •. 
Et- 1Ma konuların her biri üzerinde 
dunnak iateaek, nice sayfalar doldu· • 
rabiliıriz. Gerçi ıüphe yok; bütün ------------------------------------------------------------------------------------~ 

Yurtta teessür 
devam ediyor 

Hatay, büyük 
ba ınetntiyet cümhuriyet, milliyet
çilik •.a. &ibi kelimeler birer Mmbol
diir. Ve bunlar bir milletin medeni 
olıunlatanan derecesini gösteren bi
rer ttaret aayılabilir. Gene §Üphe 
yok ki bu gibi büyük davaların kah· 
ramanları her zaman ideallerinin ta- Tekirdağ' da: 
biatmdaki . ~eai\1iii, ıörüı ve anl_a
yqlarmdak.i •aabete de geçirememıı· 

kurtancısının 

Hatayh mebuslar 
heyeti Antakya'ya 

avdet etti 
lerdir. 

.Fakat Atatürk böyle miydi? Bil
akis tam zıddı! Ea UÇarı idealistliği 
dahi yaıatmak İçin tam realiatlikten 
daha kuvetli çare olınadıimı onun 
kadar iyi anlamıı inkılapçı az bulu· 
nur. 

Dünyanın hiç bir kudreti önünde 
eğilmiyen bu baıı iki ınefh-.o kartı· 
amda adeti aecdeyc hazırlanmıı gör
dük: 

Tekirdağ, 13 a.a. - Yurdun ve inlu
labın mukaddes •embolü Atatür,k'ün 
ebediyen aramızdan ayrılması Tekir
dağında da derin bir teessür uyandır
mıştır. Oç gündenbcri okul çocukla
rından en büyüklere kadar herkes 
radyo başından ayrılmıyarak Eııiz A
ta'mızıa saygı göstermektedirler. Bu
gün Tekirdağınm 16 ıncı kurtulut 
bayramı kutlanmış. yarıya indirilen 
bayraklarla milletin elemi izhar edil· 
mi,ıir. 

yasını tutuyor 
Antakya, 13 a.a. - Ulu Şef'imiz A

tatürk'ün ölümü haberi, Hatay'ın her 
tarafında ifadesi imkansız derecede 
teessür uyandırmıştır. Bütün dükkan
lar kaıpanınıı, cami ve kiliselerde Ata
türk'ün büyük ruhu için dualar cdil
mittir. Dün toplanan Hatay millet 
meclisi bu acı hadise dolayısiyle mü
zakerelerini başka bir güne bırakmış-

Antakya, 13 a.a. - Cümhuriyetin 15 
inci yıldönümü fenliklerinde bu~un
mak üzere Ankara'ya ve mi.iteakıben 
İstan.bul'a gitmif olan Millet _Meclisi 
reisi B. Abdülgani Türkmen'ın baş
kanlığmdaki mebuslar heyeti Hatay'a 
dönmilftilr. İakenderun garında mera
simle karıılanan heyet aazları ıerefi
ne halkevinde bir çay ziyafeti veril· 
mittir. Heyet azaları gece ,ehrimize 
gelmişlerdir, 

1 _ Küçük vehimlerden aıyrılmıı 
büyük kahraman ahlakı, Zonguldak't.a: 

2 _ Metafizikten kurtulaıut mıiM-

Hatay - Suriye hududu tır. 

Ulu Şef Atatürk'ün ölümünden du· Antakya, 13 a.a. - Hatay • Suriye 

bet ilim. 
lıte onun içindir ki on bet yıl i-

"nd d · nyanın medeniyet duzeni 
ÇI e U k l" L!• . d • h k unsuru olan uvet ı uu-
ıçın e a en d fi" 
T .. k" kurdu ve yur un tere ı ge-ur ıye • 1• 1 _. . k _. manevı ev at arına 
)ecegını enoıı 

emniyetle bıraktı. k" 
Artık bu hakikati bilmiye~ b"ılmıe 

h kikatı ı me· 
kalmamıştır. Ve bu .a. ol-
mek bugün her kim ıçın olur&&) k u 

b . · f nsız ı s • aun ayıp sayılacak ır ır a 

çudur. d .. k arını 
Bütün bunları düşün u çe Y •• •• 1 açık alınla kar§ılama~ ~akkı gonu . 

lerimizde büsbütün buyuyo~ . 
Türk mili ti, bugün acısıyle vazı· 

d · l"kl duymaktadır. fesini aynı erın ı e . 
Bundan daha asil ve hürmet ılham 
edici manz r a olur mu? 

lamel lnonü ne kadar doğru ve 
pzel söylemit: • 

" Kadir bilen ue büyük e11lat )'f!· 
tiftiren milletimizin yüreğinde Ke
mal Atatürk adı aeuwi ue hürmet 
içinde ebedi olarak yopyocalttır.,, 

Cürnhur Reisinin bu sözlerindeki 

Zonguldak, 13 a.a. - Büyük Şef'i· 
mizln flnt hayata vedaı acısının derin 
yaaı Zonguldak'ta devam ediyor. Mek
t~plilerden maden galerilerindeki iş
çılere, en ufak çocuktan en büyüğüne 
kadar kiınaenin göz ya91 dinmemittir. 

yulan umumi teessür bütün tiddeti ve hudutlarını tahdit edecek olan türk • 
acılığiyle devam etmektedir. Ölüm franaız muhtelit ulıceri heyeti Kırık· 
haberinin yıldırım hızı ile Hatay'ın han'da çalıflD&larma bqlaauftır. 
her tarafına yayılmasından itibaren 
çarşılar kapanmış, bayraklar matem a- Anavatandan Hatay' a Ulc 
limeti olmak üzere, yarıya indirilmiı- buğday 
tir. Kadın, erkek, çoluk çocuk binlerce Antakya, 13 a.a. - Hatay belediye-

. inaan büyük kurtarıcının hazin ölümü . la-
~bete en büyük delil aııl kendi8İclir. karııaın<la teessür yqları dökmekte- leri namma ana vatandan ilk parti 

0 

Zara b "11 • • b""..::.ı. rak bı·r v•ann buğday gelaıittir. thti-u mı eün • u,,- e•lat ~•tit- dir Hatav'da cins ve mezhep farkı ol- -- kt" Bu 
t . d" - · · -.1 • • d daha gelece ır. ır ıgıne •e gerçekten kadir bilcliii- makaızın bütün halk tasviri imkansız yaç nwpetın ~ uınunda mali· 
ne:•~~ alimet iıter mi? Tekmil bir teeasür içindedir. Ana vatanı kur- buğdayı beledıyeler lilz 
materı TJCdaam müıtereken lanet taran w onu yeni haftan kurduktarf yet fiatma halka matac:aktf • 
İnönü'nü de.let batkanlıima çatır· sonra öz tilrk yurdu Hatay'ı da istik· 
maaından daha aarih olgunluk ve lale kavuıturan Atatürk'ün hatırası 
bilginlik veaikaaı nerede bulacaiız? her tilrk &ibi her hataylmın da ebedi-

Yeni Cümhur Reiaimiıse temine- yen kalbinde aaklanmıttır. 
deriz; ''devlet ve milletimizin inaanİ· 
yet ve medeniyetin aaıl hedeflerine 

d g·ru durmadan ilerleyip yükaelece· 
o ''k • . .. b"" ~ . dair olan atı ınancma u-

gıne,, . . 
tün Türkiye miı§terektır. 

H . iz vaizfemizin baımdayız. 
epım .. k"" . 

"f . b ında bulunan tur un ıae 
Vazı eaı a§ k b""f" k •• 
ne demek olduğunu a~b u un !-1· 
nat tamamiyle öğrendı. 

fazıl Ahmet Aykaç 

Konya belediye rei i 
işe başladı 

Konya, (Husust) - Son belediye 
seçiminden sonra toplanan belediye 
mecliai Dr. Muhsin Faik Dündar'• be
lediye reisliğine seçmiştir. Yeni reis 
vazifesine batlamıştır. 

Konya clvannda maden 
ara,brmalan 

Maden Tetkik ve Arama enıtitüıU 
Konya vilayeti dahilinde bazı tetkikler 
yapmak üzere Dr. jeolog Lahn'ı me • 
halline göndermiftir. Dr. Lalın, Konya 
au itleri büroau jeoloeu Dr. Zimmer
man ile birlikte Beytehir'e gitmiı ve 
linyit araıtmnaları yapmııtır. 

jeologlar bundan sonra Çiçekdağı 
ve Amanas çevresinde de tetkikler ya
pacaklardu. 

Atatürk nedir? 
1 Refik İnce 1 

1920 nisanında idi, kara günlerin 
insana yalnız ümltaizlik veren o daki
kalannda bir (Muatafa Kemal) ismi
nin ıpğı etralında toplanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi balan arasında 
ben de vardım. O vakit yaıım 35 idi. 
Mektebimi bitirmiı, Balk.an harbına, 
umumi barba iftirik etmiı, mütareke
nin acı hatıralanna f&hit olmU§, niha
yet lzmir'den baflıyan yunan ifgalinin 
verdiği ııtırap içinde ailece muhacere
te maruz kalmıttnn. 1ıte mebusluğum, 
bu muhaceret zamanında olmuştu. 

Hayatta bilgi, görgü, tecrllbe ve bil -
hassa devlet idareıi hakkında tebellür 
etmit bir kanaat hasıl edecek ne bir 
devre görmüı. ne de bir fırsat bulmuı
tum. Fakat yüreklerimizde, mütemadi
yen kanıyan derin bir yaranın kanı 

dolqıp duruyordu. Yalnız ve yalnız 

bir teselli ile, Mustafa Kemal'in (ben 
vatanı, millete dayanarak her halde 
kurtaracağım!) yolundaki sesine kot· 
mak suretiyle inıirah buluyordum. .. 
Bir tarafta harabiye doğru giden bir 
vatan gürllltmü, diğer taraftan bu va
tanı kurtarmayı vad ve teahhüd eden 
ilahi bir aada ı .. 

Koıtuk, 23 nisanda Ankara'da 
Mustaaf Kemal'e kavU§tuk 1 .. O güne 
kadar simasını hiç görmemiı olduğum 
o vakur endamın, kürsüye çıkıp da i
çinde bulunduğumuz milli felaketi bü
tün çıplakhğiyle bildiren ve bunlara 
çareler gösteren beyanatını dinlerken 
gönlümün yeis ve nevmididen karar
mıı ufuklarında, güneı gibi feyyaz bir 
nimetin parladığını görüyor, sevin -
cimden ağlıyordum. Tahauüsatımı, 

kanaatimi o zaman cephede bulunan 
kardeıim Hamid Şevket'e bildiren 
mektubumda aynen t(>yle demiıtim: 

- Ben ömrümde bu kadar kuvetli, 
bu kadar canlı ve bu kadar kendisine 
bel bağlanacak ne bir asker, ne bir si
vil, adam görmedim. Müsterih olalım, 
ati muhakkak bizimdir!.. Ve türklük 
bu büyük adamm alemdarlığiyle 
mutlaka .kurtulacaktır. 

Ben (Atatürk) ile üç sene milli 
mücadele devrinin bütün buhranlarını, 
elemlerini, yolıcluklamu, zaferlerini, 
varlıklarını, ncfC9lni beraber }'9Pdım. 
Ben onun Adliye Velıdllipni, Parti re
iı vekilliğini yaptım. Ondaki zeki, iha
ta. iktıdar, ıörüt ve kavnlYJI kabiliyet 
kim.ede ıau.mır ~· 

O, en çetin meseleleri kolay bir 
yoldan en doiru bir •urette halletme -
nin milıtema timaa1i idi. Size ufak bir 
misal ile tarihi bir hatıra bırakmak is
tiyorum: 

Yunanlıların bizi mağlQp ederek 
Sakarya'ya kadar geldikleri tarihlerde 
bir taraftan da türlder -.e yunanlılar 
arasında bir ıulh yapmak teJC!ibbU.U 
eksik olmuyordu. Bu tqebbüslerden 
birinin yapıldığı •matılarda Atatürk 
ordu bqında idi. Bin gönderdiği 
haberde müzakerelerimizi yapıp yapı -
lan teklife bir ~ hamiamamıı: bil
diriliyordu. Bis bir haf ta uğrqtık, su
aller sorduk, cevaplar aldık ve nihayet 
çok iyi olduğuna kani bulunduğumuz 
bir formW hazırladık. 

Atatürk geldi, bize heyeti Tekile 
halinde riyaset etti ve bUden hazırla
dığımız ıeyi sordu. Biz izahatını ver· 
dik, o bir dakika tevakkuf etti, eai eli
nin bat parmağını, mutadı oldutu üze
re üst diılerine dayadı ve .aze batla· 
dı. Biıe vaziyeti o kadar güzel ~ttı 
ve öyle bir hal çaresi buldu ki, bız der
hal bir haftalık emelderimb üzerinde 
en ufak bir tesahup kaypau gCS.ter • 
meden kendiaine iltihak ettik, emekle
rimizin bir su damlası bile olma<lığıru 
görmekten azap bile duymadık, bilikia 
halledilmeti .sor bir dl"Anm içinden 
çılamt oımanm saadetine kavuftulıc. 
Hiç unutamam. ce18emize nihayet .e • 
rildlii zmmn ıeriye ...ekili olan 1aym 
Muatafa Fehmi ile beraber aynı za
manda bat bap gelerek: 

- Allah bu bilyUlıc adamı bapmız· 
dan eksik etmesin, diye daa ettik ve 
beni>erce ağlaftık. 

O zamandan bu zamana kadar ta· 
mam 18 tene ıeçti, hep o faaliyet, hep 
o zeki, hep o allka ve hep o kuvet ve 
idrak hükmilnü ıürdU. Nihayet yeni 
bir Türkiye meydana geldi. 

Ben AtatU.rk'Un dehamı, milletin 
her tUrlil vasıtadan mahrum bir za • 
manda, her kuvetin kendisine hasım 
olduiu gilnlerde dimdik kafuiylc ve 
her tehlikeyi bertaraf eder azmiyle, 
millet namına hareket eden ve millete 
mensup olan her fertten istifadeyi te
min etmek dirayetiyle gösterdiği mil• 
teana varlıkta tecelli etmit görürüm. 

Azası (360) 1 geçen Büyük Millet 
Meclisinde imparatorluk devrinin mec
liı reialeri, baları, nazırları, aefirleri, 
miW mücadele devrinin hocalan, ha
crlan, ataları, ıeyhleri, çiftçileri, mek
teplileri, mektepableri vardı. Bunla
rm hepsi ile görilf ilr, hepü ile anla • 
pr' htpine anımr, " kend• bütün 

bu kalabalık içinde ihtirasları, en 
leri ıuaturarak bir "nuhrak" 
dururdu. 

Meclise hürmeti ilk gününden 
güniıne kadar zerre kadar ek ilrn 
idi. Her hizmetini kendisine me 
olduğu milletini, meclisın hakiki 
rette temsil edilmiş göriır, ona ını 
kadar hürmet ederdi. 

Atatürk, bütün davasında her 
di millet kazanı içinde kayna 
mütesallip bir kütle viıcude geri 
için her şeyde benliğini daima ~-1 
izafe etmekten geri kalmadı. 0'1': 
düsturunda (ben) yok (biz ve mini 
vardı. Esasen eski zihniyet ile yıl_ 
zihniyetin farkını bu teşkil ettigini. 
bizlere öğretmedi mi? O dei!İl ıd _.a 

ki, hayatın en büyük saadetini gö~ 
ve tatmak istiyenlere, bunun aJllli"" 
millete hizmetle kabil olduğunu g(/I 
termişti? 

Bır gün, Sakarya harbrna te~ 
düm eden günlerde attan duşmUf 
göğüs kemigi çatlamıştı. Haber 
ki, cepheden Ankara asken has 
ne gelmiş tedavı olunuyordu. Ziy dl 
tine gittim. Kendilerine yolda tesaaw': 
ettim. Yüzü sapsarı idi. Kemikl~ 
aardırmııtı. Belli idi ki, ıstırabı v 
Kendilerinden istirahat etmelerini ıi 
caladım. Cevaplarında: 

- Olamaz, istirahat ve tedavi .. 
zife ile beraber cephede 1 Ben beh~ 
hal orada bulunmalıyım 1 

Fedakirhgın böyle necip misallt' 
rinden O'nun hayatında kaç bınle 
si var 1 

Biz o tarihlerde kendisine Başk" 
mandanlık salahiyeti vermiştik. O, ol" 
dunun hayat ve idaresine tealluk edef 
bahislerde Buyük Millet Meclisi aaJİ' 
hiyetini haiz olacaktı. Bu kadar bil~ 
bir kuvete, biran en ufak bir hudut te" 
cavüzü ilave etmedi. Her uç ayda bil' 
yenileştirdigimiz bu salahiyeti istilr 
lastan sonra tekrar yemlemek istiyor• 
duk. O bize: 

- Efendiler 1 Size teşekkürler ede' 
rim. Memleket artık benim başkunıas"' 
danlığımın devamına lüzum gösterd 
yecek bir vaziyete gelmi§tir. Bu kaDd' 
nu yenilemeyiniz !.. 

Biz O'na kuvet veriyorduk, O 1J1oo 

se fazilet ve tevazu ve zamaıun&ı kUl-
~hııu--hrı u.c--ô·"V1fntl»"I 

heyecanını her zaman hattrlıyarak al
dığım bu yüksek dersin intibahım ., 
faydaamı taşının. 

Hukuka hürmet O'nun esaalı tıatf 
idi. Millet hukukuna tecavüz edilditi 
için milleti ayaklandıran Atatürk, kr 
dın ve erkek hukuku arasında müaa • 
vat temin etti. Amme hukukuna yeııi 
hükümler ilave etti. İlim ve irfana bağ
lılığı ve çalışkanlığı bizlere ve tarih' 
nümune olacak derecede fazla idi. 

Atatürk, her dnaıı.iyle büyük bit 
adamdır. O'nun büyüklüğünün ıuJesi. 
türk için ve beıeriyet için ebedi bil 
rehber olacalıctır. 

Bizler, onunla beraber milli divr 
da çalıtmak bahtiyarlığı içindeyiz, bu
ıUnkü nesil ise O'nun açtığı zafer. 
muvaffakiyet, önderlik yolunun tikibi 
saadeti içindedir. 

Her kalbin nefesi, her ailenin babr 
aı, türk milletinin en büyük fazilet ..,. 
vatanperverlik abidesi olan Atatürld 
Müsterih uyu, temin ederiz ki, :yoetif • 
tirdiğin millet ne (Ata'yı) ne (türkü). 
ne de Atatilrk'ü) unutmıyacalıc, onu. 
istediğinden daha iyi muhafaza ede .. 
cek, ve tUrk milletini çizdigin progradl 
içinde yükseltecek, yaşatacak ve ebr 
diyen yaptacaktır 1 •• 

REFİK İNCE 

Kara haber 
Suriye'de de büyük 

teessürle kar~ılandı 
Berut, 13 a.a. - Büyük Atatürk'tlO 

ölümü haberi diln Ankara radyoeuıı .. 
dan öğrenilmiı Berut'un bütün ına• 
hafilinde büyük teessür ve hüzün fi' 
yandırmııtır. Dün akşamdanberi bar 
konsolosluğumuza akın halinde geletl 
halk ve cemaatler tcessürlerni bildif" 
mekte Atatürk'un matemli bayrağı'" 
nuza sarılı resmi önünde eğilerek göl 
yqları dökmektedirler. Fransız ili 
komiseri vekili, Lübnan Reisicümhıl .. 
ru namına teşrifat müdürü, Lübnafl 
meclisi reisi, hUkümct erkanı, müftU. 
cemaatı iılamiye ve Ulema, Amerika" 
üniversitesi rektörü, bütün konsolol" 
lar, yerli cemaatlerin miımessilleti. 
fehrin eşraf ve muteberanı baıJ<ontO" 
losumuza gelerek derin taziye ve tt' 
esaürlerini ifade etmişlerdir. Berut' .. 
ta dündenebri matem havası eame~
tedir. 



s E H ı R M E K T u p L A R I 

Birkaç aene euele ait bir hatıra: Atatürk bir memleket aeyahatinde ••• 

O ün Çankaya yolu her zaman· 
kinden daha kalabalıktı. Kar· 

tal yuvasının önünden tehre doğru 
akan yol ıeub bir matem ~nr~ı 
arzediyor ve inaanlar, mi:bedıne gı· 
den zihitler gibi ağır ağu: bu yol
dan çıkıyorlardL 

Aralarına katıldım. 

lki yandaki ağaçla.r boyunlar~ı 
bükmti.fler, aanki Onun artık bır 
daha buradan geçmiyeceğini duyu-

1.~ .. cl>Jrit VP miit fOkkİ} dfö\iinÜVQf• 
ardı. 

Ölüm rengindeki yapraklarını O'
nun yoluna dökmütlerdi. Tepelerden 
gelen ribgir, nahif boyunlarını tar· 

11yor, artık ye9il rengi ve hayat u-. 
ıareai kalmamıt olan dallarını kıpır· 
clatıyor, daha çok yere yakla,tırı
yordu. 

Tepeye yaklqtıkça yüzlerdeki 
yu çizgileri ıkoyulqıyordu. Buraaı, 
O'nun çok ıevdiği bir yerdL En bü
yük e8trlerini, fUracıkta ıu tarihi ve 
mütevazi evcefi.zde taaarlamı9tı; ıu 
tarı yapraklı ağaçlarm arkasında 

görülen yuvada kunnuı. burada ba
ıarmıttı. 

Cilmhuriydin ilinından bir gece 
evci, O, ve O'nun eıki arkadafı fU 
karşıki kırmızı kiremitli evin bir o
dasında bütün ge<:e konuşmuş ve 
teşkilatı esasiye kanununu yazmış
lardı. Büyük nutuk orada hazırlan· 
mrştı. 

İlk ppka, fU yukarıdaki evin gar
drobunda asılıdır. Sol göğsü Ça-
nakkale'de bir düıman mermisiyle 
sıyrılan miralaylık elbiseıi, 30 ağus
tosta Kocatepeye çıkan çizmeler ve 
marcıal üniformaaı da orada.-

hatl · d u''r intiba •LJ deki tetkik aeya erın en ~ 
ht lif taruuer 

Bü1ük Şel'in mu e 

··~ 

O emindenberi ona balııyoıwn. Siyah bQf örtüaünün ucuyla aö~ 
lerini lıanıluyor oe - kim bilir n• kadar 2Uımandanberi - lo

to,,,.al .. enin 111itrininclelıi tabloya bakıyor. iki yanından ai~ tüllerle 
yarı örtülü bü)'iilı prp,,,.,.;,. içinde, kapanan iki mavi l/'Ö11. lllat' KurfU
ni mantoamma içind• iki. icat gibi duran ihtiyar, bir türle anaaıdır. Her 
türlı anan luMlar iti.ali, hw türlı gibi matemli; nurani bir .)IÜ1'Ü uar. 'Yü
aiin• domlıyan ~a, bütün türk lcadmlarııaın 6Ö:tı )'Oflanntlon bir 
lııdre ltcll'•f"Hftır. 
U11.un uaun balıh; ıonra derin içini çekti oe ı 

0--1 ..Jl~ı-....., -ı . .., .ı • .ıi, l)ywlakl,..., krp~rcll\)'O'r '-. 

Öğleden aonra gautcye biT kadm geldi. Dikkat edince Nçtim. Sabah
lc)'in loto.,.alanenin uitrini önünde gördüğüm ihtiyardı bu... 
- Eolôdan. dedi, bir Pir ••tirdim ben... 
Tatlı lolıat titr.le bir Na IHlrclı. Henı lıonapyor, Aem aflı)'Or. Sonra, 
•lindelıi "811'4Uau bir 70'fO bırakh .,. lıUTfUllİ renJıli manta.mun ce-
6inden .v.ı. Jıaplı bir cep defteri fl}ıardı. 
- Ben bir lwr• ~ da aia, decli. beliti .)'Clalma •eçem.Minia. 
Bir dalıüHı luular ....ıu. Belli ki içindeki hı,lıırıiın dinm.ani bfllı.liyor
clu. Bia d.....,,.,, oncı dinlflmiye ha11.ırlanmııtıh. 
Göalüjünü talıh, ala ala okumıya bQflcr.cla: 

"Atom'dan aynldım •onbahar 111cıkti,, 
"'Yılıılclı gönlümün haımctli tahtı,. 

diye fHıtlı;)'Oll ~de '°" içli mıarolcsıi oarclı. F alıat Ba,,_. Fatma 
Te11.b"f J'G~mı aoınuncr lıadar okUJ"URtulı. D•ı.r elinden diiftü. Artılı 
ne o, ,.. d• onu dinliyenfer göıı YO§lannı :aaptedemiyorlardı. 
Birlı~ dalıilıa böyZ.Ce içimi11. aökülürceaine hıçkıra hıçkıra ağladık. 
Bu ihtiyarın aö11.lerinde içli bir •aminri~ct uardı. Her türk ancuı 

6
ibi 

duymuı, ue Juyurmıya çalıtmııtı. 
Ne büyük millelQ oe ne büyük ka)'lbımııı uar / 

Yazan: Kemal 

8 u yıl hazan Çankaya'ya gel
di. Orada yapraklar, her yer

den daha erken, daıha çok aarardı. 
Baharda bir daha yeıillenmiyecek 
gibi görünüyorlar. 

O, burayı çok ıeverdl. Hidiıeler
le dolu geçen, yalnu b&fına tarih O· 

lan bir ömrün tam on dokuz aeneıi 
bu ıırtların eteğindeki ıu dekor i
çinde geçti. Karanlık gönüllere nur, 
küıkün betcriyete Umit buradan da
ğıtıldı. 

Fakat, o. artık bir daha, ama hiç, 
buradan geçmiyecek. BÜ bahçede 
bir daha dola§n11yacak. Çakıl tafla
n O'nun ayaklarının altında bir da· 
ha çıtırdamıyacaklar. 

Kri.cantemler, O görmiyecek diye 
bu ıene ıolgun açtılar: akasyalar 
gölgelerinden O geçmiyecek diye 
bu ıcne çok erkenden kupkuru kal· 
dılar. 

••• 
A nkarahlar Çankaya'yı tavaf 

ediyorlar. O'nun geçti~i yol· 
!arda dolatıyor, O'nun nefcaini ver-
diii havayı kokluyor, O'nun içinde 
bulunduğu amanlar O'nun kadar 
hafılXletli duran yuvaaına uzun uzun 
bakıyor ve içlerini çekiyorlar. 

Bu, kibenin tavafıdır. 

O'nun tatlarına yilz ıürenler bü
tün gönül azaplarından kurtulur, 
beşerliğin üzüntülerinden sıyrılır
lardı. O'nun ok13dığı çiçckleı: bir 
daha solawdı. 

Zeki Gencosmın 
Geceleri, ankaralıların gönülle

rinden ıtık olarak ıüı:üle ıibille, ikl 
kord.on ~alinde buraya kadar çıkan 
ıcvgı ve ibadet ıeli burada bir ııık 
yığını halinde kümelenir ve bu nur 
kaynağı Nbahlara kadar memleketi 
beklerdi. 

Biz O'nun n<ibetçl.ai def ildik: 
O'ydu bui bekliyen .• 

Yok artık .. Bunlardan hiç biri kal
madı ve hiç kimae "ıtık niçin yan
mıyor? H diye ıormıyacak artık .. 

••• A ğaçların boynu bükük, yolla-
rın matemi derin: bir u evel 

yukarı doğru çıkanlar, ıimdi aynı 
yoldan apğı doğru iniyorlar. Ko
nuımuyorlar, G&ıleri dolu, cönülleri 
kırık, içleri doludur. 

KilçWcler büyüklerinin ıet1iz ma. 
temin~, seas~ce iıtirlk ediyor, el
lerdeki mendiller gözlerinin nemini 
kuruluyor. 

O'nun çok aevdiği bir manzara bi· 
l~, eık~ ihtifUJ1 ve tiirini kaybetmi,_ 
tır. Günef karııki aırtlardan, aanki 

bu matemli manzarayı ılSrmekten 
bir an evci kurtulmak için ıeaıis ve 
nilmayİfliz kayboluyor. ' 

O, bu manzarayı çok ıeverdl. 
· Çankaya kötkil, millt facianın 
seaaiz timaali halindedir. O'nun bir 
daha geçmiyeceği demir kapı örtü
lü kaldı. 

Nizamiye n<Sbetçiai, artık kimi 
bekliyorsun? 

-...- ...,._,_ . --~- - -

Ebede kadar 
milletin 

hizmetinde! 
Bir yabancı muharrir, türkün na

muski.rlığmı, doğruluğunu, miaafil"" 
perverl~ğini, kısaca insanlığmı birer 
birer anlattıktan sonra: "Böyle has
letlere malik olan biır milletin inki· 
ıaf imkanları hudutsuzdur," hükmü· 
ne varıyor. Bir baş.ka yabancı mu
harririn hakkımızdaki mütaleaaı 
bundan fark&ıadır: ''Asırlarca eür
müı olan bir itisaf ve tazyik rejimine 
u.tbice bakanlar, türk milletinin A
tatürk gibi bir tef idaresinde nelere 
muktedir olabileceğini tahmin ede
memiılerdir.,, 

Bütün bu ve bunlara benzer gö
rüıler bugünün mahsulü değildir. 
On dokuz yıldanberi dahi kumanda
nın, eşsiz devlet reisinin, azim, irade 
ve ce1aretine benzer olmıyan ıala
hatçının r.:laresinde türk milletinin 
tahakkuk ettirdiği harikalara önce 
inanmak istemiyen, sonra ıaflJ"a.n. 
daha ııonra hayretten hayranlık aaf
hasına inttkal eden dünya müneYYer
leri bugün derin bir nmrakabeye 
varmış gibidirler: Büyük ölünün bü
yük uerini bütün bwıdlerile ölçüp 
biçiyor ve onun her türlü takdir fev· 
kinde olduğunu ittifakla teslim edi • 
yorlar. Hangi milletin ferdi oluna 
olsun, kendi matbuatma göz geıııdi
recek olan ıimalli veya cemıp)a. 
tarklı veya garplı her inaan, Atatür
k'ün ve türk milletin.in on dokuz MiM 

içine aığdırabilmit okluklan itlerin 
ne kadar azametli oldutunu öinn
mekten kendini alamryacaktır. '',Dün.. 
ya bizi tan11nıyor,, diyorduk. Ş.7C 
tanımıyor idiyae Atatürk - allah.m. 
ne büyük acı - onu ölümiyJe -.-. 
siz tanıtmıştır. 

Türk karakterinin icabı budur:ı 
Millete hizmet etmek. Bu, çok köWü 
anane binm ruhwnuzdadR". Bü)'iik 
adamlar aon nefealerine kadar mil
letlerine hizmet ederler, ve hatti -
itle Atatürk mi.ali - ölümlerin.._ 
sonra da hizmette devam ederler. 

Bu feci hadise dahi. iıatianuıs, her 
kea için bin bir dersle doludur. Fa
kat, en kuvetli den, ferdin ancak ce
miyetle ve cemiyet için çalllflD&J'I ti
ar edinmeai zanıretidir. Bi:ıı: bunu 
ltalltla beraber .,. ltollı için ......... 
binde formüllettinnit ve bütün faa· 
liyetlerimizin eaası addetmiı bir mil
letiz. Uk dersi ıefimizden aldık. O
nun kıymetli halefinin ağzmdan ilk 
aöz olarak gene onu itittik: "B~ 
ve kahraman bir milletin ım.metincle 
bulunuyoruz.,, 

Evet, ebede kadar milletin hizme • 
tinde. - N. Baydar 

· "'o &JUliOS 00005 aıaıranoaıta 

icabında vatan için bir tek fert gibi 
yekpare aizm ve karar ile çalışmaszııı. 
bilen bir miNet'elbette bDyOk bir mil
let ve elbette büyük istikbale masıa

bak ve aamzet olan bir millettir. 

K.ATATORK 

ssııaoo sana o a sroo a ao u 

Atatürk Ko/aicuı rütbaqla 



Bütün memleket göz yaşı döküyor 
On sekiz milyon Türk, genci, ihtiyarı, 

çoluğu ve çocuğıyle büyük milli faci-

anın yasını tutuyor. Bütün memleket 

gazeteleri yurdun büyük kayıptan 

duyduğu iç sır.sı yazılariyle doludur 
. Bütün memleket beş gündenberi yas tutuyor. Hükümet merkezi

mıze ak~en, haberler, yurdun Ebedi Şefe karşı duyduğu hudut
au~ sevgıyı ? nu kaybed:rken hissettiği elem ve ıstırabın payansızlığı
m ıf~de etmıye yeter. lstısnasız bütün gazeteler, sayfalarını ve Şef in 
fotograflannrn etrafını gene yas alameti olan kalın siyah çizgilerle çer
çevelemişlerdir. 

Mill7t, mili~ ~at~~i bu kara haberi duyduğu ilk dakikadan itibaren 
':e kendı kendısıne ılan etmiş bulunuyor. Elimize gelen gazetelerde 
'En acı günün,, bütün ıstıraplannı ifadeye çalışan kalemlerin hassas 
yazılarını gö~yoruz. insanlığın kaybettiği büyük türk çocuğunun ha
yatına da gen.ış sayfalar tahsis olunmuştur. O'nun hayatı, kahraman
lrklan, eserlerı anlatılmakta, Büyük nutlr·•ndan parçalar naklolunmak
tad~r .. Atatürk'ün gençliğe hitabesini, hemen bütün gazeteler çerçeve
ler ıçınde tekrarlamaktadırlar. 

~cıların en büyüğü 
Kutahya gazetesinde Eflatun Cem 

Güney yazıyor: 
"Dil~ döruniyor, diyemiyorum. .. 

~lem~ varmıyor, yazamıyorum; &
lümlerı yenen bir yiğit öldü bugün, 
koca bir milleti ölümlerden kurtaran 
yiğit .. Nasıl oldu da, ölümün eli do
kundu ona; içimden yanıyor, inana -
mıyorum. Ama gerçekmit bu. gerçek .. 
yaşlı gözler böyle diyor; ateşli söz
ler böyle diyor: Atatürk öldü bugün .. 

Dağınık ruhlardan milli birlik ya -
ratan ve yarattığı milli birlikten do. 
ğan Atatürk. Bizi millet bütünlüğü -
ne kavuşturan, dil birliğine, dilek 
birliğine ulaştıran Atatürk. Tarihimi
zi, talihimizi değiştiren 23 nisanda ya
ratıp 29 teşrinde ebedileştiren Ata -
türk, ebediyete göçtü bugün. Türk -
lük en büyük önderini, insanlık en 
büyük evladını kaybetti bugün. Acı
ların acısı bu .. ,, 

"... Evet, Kemalist Ulkülerle duy -
gulanan ve Cümhuriyet prensipleriy
le şuurlanan ana yurt, yarın, milletin 
ıeçeceği büyük ba~ın önünde yine 
milli birlik ve bütünlüğün ruhiyle 
toplanacak, lnönü'nden esen kurtul•! 
havasını içerek, Dwnludaki yaratılış 
pmarından akarak devrim yolların -
da durmadan yürüyeceğiz ve bir gün 
gelecek, dünyanın en yüksek bir ce
miyeti olacağız. Ölüme karşı öcü
müz, yarına karşı gücümüz bu. Mille
timiz sağ olsun.,, 

Hangimiz hangimizi 
teselli edelim? 

Balıkesir'de çıkan Türk Dili gaze
tesinde Cevdet Demiray imzasiyle çı
kan bir yazı ... Balıkesir'in daha ilk 
dakikada duyduğu acıyı ne güzel ifa
de ediyor: 

.. Dün, Balıkesir kurtuluş ve yaşa
)'11mın en ıstıraplı, en acı ve elemli 
&ününiı yaşadı. 

Büyük Şef'in hayata ebediyen göz
lerini kapadığına dair Ankara radyo
sunun saat on üçe doğru verdiği kara 
haber bütün şehri hıçkırıklara boğ
du. 

Çocuklar ağladı, gençler ağladı, ih
tiyarlar ağladı. Büyük Şefin her işa
retini inkılabın her safhasında seve 
seve yerine getiren, Onu sevginin bü
tün hudutsuzluğu ile seven ve sayan 
Balıkesir için, bütün memleket için, 
bu acıdan, bu ıstıraptan daha elim ha
ber ne olabilirdi? 

Kara haberle birlikte şehirde ezici 
ve matemi bir hava doğdu. Hangimiz 
hangimizi teselli edecektik? 

Kaybettiğimiz, bütün dünyanın gıp 
ta ile ,takdirle her vesile ile dehası
nı, yüceliğini, eşsizliğini anlatmakla 
bitiremediğ Mustafa Kemal 18 mil
yon türkün atasıydı. 

Hepimizin içini kalemin, kelimenin 
tarif edemiyeceği anlatamıyacağı bir 
acı, bir ateı yakıyor. 

Türk bu derin ıstırabını asırlar geç
se de unutmıyacaktır. 

Fakat bu büyük elem Atatürk'ün 
aı&t:sğt :wtslıo.ls .,,..--.. ~ M-y bh .... \.~-. 

nevmidiye, bedbinliğe de düşürmiye -
cektir. O, bize en büyük eseri olan 
Cümhuriyet devrinin yılları içinde 
gidilecek yolu, hedefi gösterdi. 

Yarattığı eseri ikmal eden, yeni 
baştan kurduğu Türklüğün istikbalin 
den emin, inkılibın, cümhuriyetin e
bediliğine inanmış bir huzur içinde 
gözlerini hayata kapadı. 

Bu millet; yüksek milli şuuru, be
raberliği altında daima Onun izinde 
ve Ona hayatta verdiği söze sadık ka
larak yürüyecektir. Türk inkılabının 
büyük kurucusundan aldığı hız ebedi
yete kadar devam edecektir. 

18 milyon türkün göz yaşları ara

sında bugün bir daha tekrar ettiği and 
budur . ., 

Ebedi Atatürk! 
Aydın gazetesinde V. H. yazıyor: 
"Türk milleti, bugün öğledenebri 

bir milletin duyabileceği en büyük a
cıya, onun kalpleri burkan, yürekle
ri yakan ıstıraplarına vekar ve sükfuı
la tahammül ediyor. 

Atatürk; Türk milletinin büyük 
kurtarıcısı, ulu şefi, ve güzide evla
dı, artık dünyaya gözlerini kapadı. 

Kendini bildiği gündenberi, mille
ti için, yurdu için ve insaniyet için 
çarpan bu temiz kalp dün sabah dur
du. 
Artık o gözlerin nurunu göremiye

ceğiz. 

Tabiatin acımak bilmiyen ve acı ta
nımıyan sert kanunları, hükümlerini 
merhametsizce yaptılar. Fani Musta
fa Kemal'i bizden aldılar. 

Fakat; yine kendisinin dediği gibi 
ikinci bir Mustafa Kemal, ölmez ve 
ölmiyecek olan bir Mustafa Kemal 
vardır ki, o, ebediyen yaşıyacaktır.,, 

" ... Onun yaratarak bize emanet et
tiği cümhuriyeti, istiklali koruyup 
yaşatacağız. 

Türk milleti; bugün tarih önünde 
yeni bir imtihan daha vermiye başla
dı. Ve hiç şüphe yok ki bu imtihan
dan da yüzünün akı ile çıkacaktır. 

Atatürk'ün; kendisinin büyük sev
gi ve bağlılığına dayanarak başardı
ğı göz kamaştırıcı inkılabı ebediyen 
yaşatma kabiliyetinde olduğunu ispat 
edecektir. 

Bu yolda rehberimiz; ebedi Ata
türk'tür. 

Atatürk Tunceli teltitlerinde general Alpdoğan'Jan izahat alırlarken 

Bu 

Atatürk geçen aeneki doğu aeyahatinde Tunceli'nde 

T aşımızla topraOımızla ve erkekçesine 
lzmir'de çıkan Anadolu gazetesin

de Bahri Savcı yazıyor: 

"Ocak başındaki ihtiyar anamız, 

tarladaki dinç köylümüz, fabrikada
ki levend delikanlımız, mektep sıra
larındaki olgun gencimiz, sularımız, 
dağlarımız, taşımız, toprağımızla, top 
yekfın varlığımızın en dinamik ifade
si olan bayrağımızla "Ona., "Atamı -
za" yanıyoruz. 

Çağlar geçirmiş ithiyarların gözle
ri dolu .. Hiç bir hayat felsefesi onla
rın derin göz çukurlarının boşluğunu 
dolduran mayii silemiyor. 

"Türk kavgalarının., ve yaratma 
hummalarının dinamizmi ile benliği 
kaplanmış olan, yeni türk dünyasının 
genci, göğsünü sarsa sarsa gelen fır
tınayı durduramıyor .. 

Kafası henüz idrak acizleri içinde 
bulunan, fakat gönlü, ırkının geniş 
hassasiyet havası ile örtülü olan kü
çük çocuklar, bebekler bile harikula
de bir ruh hadisesi olarak "O., nun 
arkasından çırpmıyor. 

Dağ başlarının deli rüzgarları din
miş; "O., nun kurtardığı ülkenin ma
temi için .. Uzak denizlerden yuvar
lanıp gelen dalgaları durmuş; "0" -
nun yarattığı yurdun acısı için .. 

Kafalar çalışıyor, adaleler hareket
te, "O,, nun eseri büyüyor, hız dinmi
yor, "O., nun tarihi yürüyor, ve biz 
yanıyoruz. Bütün tarih asırların bo -
yunca bizim yanışımızı kaydedecek 
ve bu tarih taşımızla, toprağımızla 

"O,, nun arkasından "O" nun kıymet~ 
ne değer bir azamette "O" na yakl'8-
cak bir şekilde; erkekçesine döktüğü
müz göz yaşlarının içliliğini yazacak. 

Bu nasıl bir keder, bu nasıl bir ma
tem? .. Bir millet olmuş bir adamla bir 
adam halindeki milletin bu nasıl bir 
kaynaşışı ? .. "O,, b4tün bulutları, bü
tün hacmi, bütün kıymetleri ve ce .. 
herleri ile bir türk ifadesi olmuttur. 
Onun içindir ki duyulan yaa, forma
litelerin üstünde bir acı, hayatın fev
kinde bir ıstırap şeklindedir." 

" ... Türk olarak ve türk hesabına 
zafer kazanmanın zevkini biz onunla 
tanıdık. 

Bugün türk kıymetlerinden hareket 
eden, türk kıymetleri ile düşünme 
kanalı çizilen bir medeni zihniyet ka
fasına sahip isek bu kafayı omuzla· 
rımız üzerine koyan gene "O,, dur. 

Taşımızla, toprağımızla, bütün iç 
ve dışımızla "O., nun arkasından ağ
lıyoruz. "0,, nun büyük adının ve bü
yük şahsiyetinin emrettiği şekilde: 

Erkekçesine!. 
Ve Reisicümhur lsmet lnönü'nün 

meclis kürsüsünde, sesi erkekçe tit -
riyor; Türk camiasının, tek hançer 
nin ihtizazlarında toplanmış duygusu 
halinde .. Ve ismet lnönü'nün ses' 

kulaklarımızda metin bir akisle çm 
lıyor, erkek bir milletin dimdik ka 
rarı halinde.,, 



Bu""'- ·ıı .. ·r • d h. ·ki .. .,_,,mı ı acıa an ır ı f:: eve}, Fransa'nın en mü
nıecmualanndan biri 

oJaıı Le Mois'da inti~ar et-
lll.İ§tir: :s 

• 

l'iirk· . . .. 
bUy.. ıyc beynelmılel ışlerde bcrgUll 
t.c ~y~ bir yer tutmaktadu. Tarih· 
&eldi ~cı defa olarak Tuna kıyıJarıo& 
iiı · fakat bu sefer muslıhane~oıınal' 
dl ~re ve Halkan anlafmaaırun baf!O• 
Qe .Aynı zamanda, dıger bir mualuıa"' 

1. hareketle Himalaya daglarının ef1• 

,,Jil.ıini yolandan alıkoyan engella nelerdi? Dini 
~~il• nailli likir araaında iltibası idame eden cehalet, 
,,,,....- lıiç taalluku olmıyan adetler ile iyman araaında il
i~aıne eden huraleperestlik; bir milletin kendine gü
tl~ ·tahrip etmif olan ve devamlı bir tazyikten mütevel
~· Cümhur Reui olan büyük cukeri ıeli harekete 
lil • yeni zihniyet ve onun erkanıharbiyesi. olan Cüm
.-ı;:, Halk Partisi cehalete, huraleperestliğe ve tevekküle 
::;. Jerhal taarruza geçti. Yeni zihniyet nedir? Yeni zih-

Yeni zihniyet layiktir ... Türk köylüai bir mutaaaıp değil 
bir mümindir. Laikleıtirme onun iymanına .aygı gösta
miıtir ... Sezar'a ait olanı Sezar'a, Allaha ait olanı Allaha 
veriniz/ sözü Türkiye'deki kadar hiç bir yerde sükunla tat
bik olunmamııtır. lıte bu yeni zihniyet sayesindedir ki, ı•
lahat, bütün maarif, adliye, ziraat, endüstri ve ticaret sa
halarında devam etmiıtir. Bu muhtelif ıslahatın üç müıte
rek vasfı vardır: Bunlar radikal, milli ve bünyevidirler. Şu 

·,.ı cehaletin karıısına ilmi koymaktır. r ,.; ~hniyet, hareket ve faaliyeti tenbelliğin, ve teıkilatı 
,.:,,.eıazımcılığın karıısına koyar. 

itibarla radikaldir ki garpte tecrübe olunmuf yeni prensip
lerden mülhemdirler. Millidirler, yani nnıl ve mıntaka /ar
kı gözetilmeksizin milletin ve memleketin heyeti umumi
yesine tatbik olunmaktadırlar. Nihayet bunlara bünyevi 
denilebilir, çünkü biribiriyle müncuebettar olarak inkiıal 
etmektedirler. 

ille kadar uzanıyor. Bu cıa ;..ya JIJJ.• 
liCıdır. 
.a llaıbuki, bundan on altı ıeM evıeı. 
q,~.... ' J ·a .c • "Pa dan kovulmuş, karga§& ıg . 

reni zihniyet radikal bir zihniyettir. Banan mancuı ıudur 
lıi .alh ancak harbi kazandırmıf olan usul il-; kazanı
labilir. Bir seler planı ve bir kumanda lazımdır. 

~~e ma.hkfım Türkiye bır ıniU;tiJl 
~?.ılecegi en derin uçuruJP&. d: ::tu. Vaktiyle bir yunan ~uc~ ~ 
.. bahaet:miılerdi: b~ bır ~1 

Şef ortaya atıhyor 
~~ıyekadar 
. y~ekette gizli olarak yaşar. Bu, 

tilrk ınucizcainden bahledılelllC• ·çiıı 
~~ın veya uzak prk pr.f?Jı:Uf~ur· 
~ bir efaanc memlekeU 0 _,ıarı· 
l'urkiye'nin, cümhııriyet _bayr ıırada 
llın On.bqıincisini kutlaclıi1 f".1 edcJI 
hayata yeniden dogutunu. cctk' 
lnaecra bir efsane gıbi geııyor. ~-

Büyük harbin sonunda.. ıulb ':..aıa
Geleri Avrupa'nın yeni 11~ ve oıı· 
rlll& kurmuttu. Siyasi.•~~ 
~111 mÜfo:.virlc:ri, bU ~yarıarclıl 
-anı edeceğini ~ e 19ıo de t>a: 
lhı lllilfavirlerden bir~ u ,c;sıerı 
a& Cenevre'de ıöyledı~~ıı!aııedeler 
hayretle dinleaıiftial: atıarJJ11 tan· 
5erçcveai içinde JDilll

1
b&fu y.irıni sene 

ziın etmek için ınillet er a bak&ru.,, 
lnilaaadcei var. oııdaO -:o de. ahval 
De.nek oluyor ki ~ pkip eden~~r 
~e hadiseleri yak~ .... eoıır• de~ı-
'-=,. · irıDI se..- t;idıle 
uuıyorlardı ki Y ~deler do-
fiklikler olacak. _ .. 1 bir ~iye~ . 
~ ·~· 1- . ,__ .. dısıne ııgrıyacak, bu- taiiJıin ...... . 

iacaırtı. Her JDillct. .,.- surette ıa-
'i'erdiği bu ınübletteil bUıac;aktL Fakat 
t.ifa.de eanek ~ kiyc'ııio ~on: 
~ bir bük~ 'fi1r ci-1i bır kal 
h..- o.<!iJıde a,öyle ~'!.an kiı:ıJle dÜ• 
-. .ene ~ .,aiJl1.I o~ 
&ıı.ma bati' . bak-
IÜDmiiyordu. ~-IM'ı TGrJuye 
.De.J.eıt- it ~ldılar· yaıııJIP& 

kla.da ._.,ıyniyle 7-- ııcl j1'tJS&tÇl-

-·ktt oaı. ı>'"ofd'Y" tnt\~111•vc ~ ,.-- _., .. b .. uıcre& arı 
, .... °"" &·-r!:. "a.tasına goın fiatıa-
- oıvar~1 

. tibSal ve eatlf 
ialep kaideleri, • ~er uııut\ır~ 
rı iılc oynıyan bU bir mideei d~&~· 
k:i inpnlarlll yalJııS 1'a)biıı de ilf:U• 

bir de kalbi -dır~ biribirlerın· 
1açlan olut; ve erine göre ayırt 
den. cearet dercecl . 
...:ı:•=-ı · n11.ı:et:eel• 
~ er. ~er ki "Tayoue" ı.- "bil· 

Dikkate deg "bl' aay11ında. 
9 ağU8tOll 1938 tarı l j.4kıliplar~ ".11 
1twt harbi takip edC:urk iııkılibı ıdı,, 
1ız beklenınit olaJ1:1 ıarca Avrupa· 
demiştir. Türklc:rı11 a1ır yafldıklar1 

da avrupalı oıaıak'11~ b()yle de· 
d.ütün.ülerek ~buoun.1~Bu yanıbPa ~· ı~ · · ve 
hm edcccgı .. JilııliyctiJUJl 
bn)nmi olarak kOY~ . etinin tan~· 
buauai olarak türk .sı~Y pig· er bir ı-

cdiJ.ebıbr. ·· 
D:aamuiıylc izah ·dare eden gu· 
&ah da bir milleti~ on:;.c:betlerin ıa
zid~ler araaıııda1u ııı dev&ID eden 
llınnvwwndır. Aa~l~c& ·ııeti ıı:ıüte
bir iatibdat reji.ml b~~ . idne aldı 

. t t'~JllU'"rı 'S • 
~kilan.e bir ı~ 'S- ar 0 ıııilletın 
diye aathi görütlu ~ar~ unutuP 
a:ac.ziyetlerini ye v~ı claıJ11arının ya· 
giderler. Devlet ve ıf •. ıniınç.er ol· 
ııılınası Sevr muaJıed~s~e. ınu:ıaffer 

, .. kıye ııın 
du. :Fakat genç 'lur . bCJSlCD yırttı· 
orduları bu muahedeyı tafa I'eınal ta
lar. ı eylül 1922 de :r.ıu: lar ilk bedc
ıthi emrini verdi: "'?r ~l ' 9 eylülde 
flniz Akdenizdir, ıle~. ".r.tuahedele· 
türk ordusu tzınir'e gır~ evel baş· 
rin tadili ta.ııınınınaeıı 

lanuttL . i e tarihinde 
Bir askeri zafer ~ürk Y • 1·ürkler 

Yeni bir hadise tctkil e~l r Büyük 
· ··,ur e • 

cesurdur ve iyi döV": }<'akat ııarp 
kumandanlar yetittirdıler. ıdıktan 
b. 1 r paylatı . 
ıttıkten ve ganıınet e. d. nerlerdı. 

&onra askerler köylerıneker~r sulhta. 
liarpte galip gelen bu aa yani re· 
h daı:nlarnıın, ~ l~yetsız devlet a . i adaaılatın iba· 

Jıının nimetlendırdıg cıan!ar gaııp 
netıne ugrarıardı. ~~ den ıauta· 
&elıneaını bııır, takat z er ..ı~.. ){u-

t>akııJlu--
cıcyı bılme.zdıler. lhl uıı:ı nokta&1 

danya mutare.k.eaı bır don. 

tetkıl etti. 1 .. 1 arasında ~ agustoa 1922 ile 9 ey u lan ıaar
Yıldıruu ıurauyle ilerleınıt o le dik· 

. doıayıaıy 
rUz bafhca ıkı ııadıae. yunaııia-
kate deger: birı, bakıkatte,tngiltere'
tan'ın ar.ıı:asında bulunan gıbi · ı ısteoıgı 
nın tam Avrupa'ya .zora Jıup 
bır sulh kabul ettırdiği 11.rad~ ~g bir 
Oltnasıdır. !kinci bidise .1~e :: ebÖyle 
zamanda ve oyle şartlar ıçın . bı"r ruh 
b. · · · yenı tr zaferin, türk mılletını etir· 
... e yeni bir zihniyet harekete g • 
ıni.. . ~ bulunınut 0 
--, olmasaydı unkantız 
!atağıdır. 

b~ iJıı}enıne ameııyesinin sırrıdır. Uz
cd yaaife yarattıgı gibi, bir mil.~eti~ 
yaı ati ihtiyaçları şetı yaratır. Turılu
ba~ maruz kaldıgı harici tehlikele
yc bir de içinden yıkılması katılıyor
~. Denebilir ki Türkiye parça ~ar~a 
dökülmekteydi. ~u korkunç tehlıke -~-
inde Türkıye, bır tcf bulmak ve bu· 

ç ük kumandanlara malik olmak talii
~e mazhar oldu. Hitler'den ve Musoli
ııi'den evel Mustafa Kemal ortaya çık-

tL 
Atatürk babasından ve anasından, 

ınubaaaalaaı yi.ıksek bir seciye olan 
kudretleri tevarüs etti. Hatıralarında, 
ıncktebe girişinin bikiyesini anlat
mıştır. ~abası v~ a:nncsi bu .h~susta 
aynı fikırde degıldıler. Kendısı anla· 
uyor ki "Anam, eski adetlere bağlı i
di. O hilkaten dindardı: sikin, yumu
şak fakat sarsılmaz bir dindarlık. Bu 
sebepten benim. tedrisatın ialim an
anelerine göre yapıldığı ve bir sarık
lının idaresi altında bulunan mektep
lerden birine konulmaıldığımı iıterdi. 
Bunu iatemeainin baflıca ıebebi de 
mektebe baflamanm dini merasime vo
ıile olmaaı i.doti idi. Bu h&diae hueuai 
aurette ce.it edilir ve bu ıurctle çocu
ğa. artık aile bağlarının fevkinde ol-
- - # - ... 

'M bu cemaatin müntcaiplerinden bek· 
lcdiği vazifelere baglandıgı anlatılu
dL Babam ise bilikia liberal bir insan 
olup dine az çok düflDIUl ve garp fikir· 
!erine kuvetle taraftardL O, benim, 
tcdriaini dini hükümler üzerine değil, 
yeni ilimler üzerine bina eden bir li
yik mektebe girmemi tercih ederdi,.. 

Bu pedagoji meselesi küçük bir ma
nevra ile halledildi. Babası kabul eder 
gibi göründü ve çocuk hoca efendinin 
ınektcbine konuldu. Fakat altı ay son
ra oradan gürültüsü.zıce çıkarılarak 
Avrupa usulleriyle itliyen ıerbcst bir 
ınektebe kaydolundu. Atatürk fU aözü 
·ıı: e eder:" Annem itiraz eqnedi, çün· 
1J6V , • 'imi L----ı kü ar.zueu yerıne getırı t ve a.u-.. -

· riayet ohınmu' bulunuluyordu. 
lerıne d'". d" • . onun en siyade 8CV ıgı, ını mcraaım-

di.,, 
çocuk bikiyeainde doğmak ve 

.~:ıı:ıek istiyen yeni ruhun tohumu
buy uııoak kabildir. Bahis mevzuu o
nu b kta Türkiye'nin Avrupa'da tut
ıan ':tediği mevkii meıru göstermek
~ şi.ındiye kadar bu yolda yapılan 
ur. b .. !erin hepsi akim kalmıftı. le
tcşeb ua ıi ile garp fikirleri, küçük 
l~ a::::ı:1er zümresi ile umumi b_ir 
bır ~. lk arasında muvazene tcmın 
k .. lu ba ı -0! ıni puygunun ve ınantıgın 
edıleıne t-de eheıniyetli olduklarını 
aynı der~c~ Atatürk, aadece anasını 
anıamak ıç~atırlar. Henüz mektepte 
ve babaSın~ tecrübe ona öğretmittir 
iken Y~~tıgı t biribirini imha etmek 
ki bu ı~ı k~ve 1 birliği olabilirler. 

- · 1 bılakıa e 
degı • akki mefhumları entc-

A_ ...... ve ter . . . 
,_.~ ücerret fıkırler ve sıs· 

ıektüeUerde 111
• düşmek tehlikesini 

_, derekesıne . . k"" .. 
teıı:uer. N"tekiın ünıvennte utu-
göSterırler. 1 kJnıyan Lenin için 
panelerinden ~~rk ise bu betıbahtlıga 
bÖyle oldu. Ata ··1u··nce Selinik ci-

. dı. Babası 0 ' 
u~raına . ilik eden amcasının yanı-
varında çıftç da tam bir köy hayatı 

"dı·yor Ora .. · ·ı na gı · ıara bakıyor, ıuru en 
or Hayvan k"" ı·· yaşıy • l "" leri ıanıyor: o oy u-

1>e kliyor. Koy u 
1
. ç.e onlara bitap ot. za,ınanı ge ın 

ıc:r kı . ı.u·r On altı Yatında Ma· 
· · bılece• · oıeıını i "dadiıine giriyor. Otuz 

naatır aaker,_;.. harp zabiti aıfatiyle 
da, Er_.ı , 

ya,ın Al" Rıza ile birlikte Fransa -
general . 1 d ki manevraları takip c
nın tiınalın e 

diyor. Marn muharebesinden son-
1914 d~ rupa imparatorluklarının 

ra <?rta :ğrıyacaklarını görüyorsa 
hezırnete au.nın nüfuzu galip gele-
da Enver P :r · · • · k ku 'nın telkın ettıgı or • 
rek, Rusya lan Osmanlı imparator-

11 nınakta o . 
sa a Almanya tanfına sCIV'kedıyor. 
ıuğunu 

Ataturk ıçın artık memleketin zaferi-! teşrin 1923 de cümhuriyeti ilin ettir· ı Devletin mudahateııı ner tarafta ken
ne çalışmaktan başka yapacak yoktur. mek içın ~ef'in bütün otodteaini kul- dini ihsas edecektir. Faaliyet prog 
Çanakkale müdafaasında gösterdigi lanarak mudahale etmesi iktiza etti. ramları hazırlamak ve bu programla· 
harikulade meharct, Enver paf&Ilın i- Atatürk ittifakla Reiaicümhur seçildi. rın tatbikine itina göstermek vazife-
tiraz ve mukavemetine rağmen, gene- Iktiham edilecek müş.küller mevcut si, pek zaruri olarak, ona teveccuh et-
rallığa terfiine sebep oluyor. idiyse de, buna mukabil, Şef degerli mektedir. Bunun neticesi olarak da 

Harp maglübiyetle bittikten sonra bir milletin el birliğine giıvcnebilirdi. yeni zihniyet radikal bir zıhniyettir. 
eski mesele tokrar ortaya çıkıyor: os- Bütün tarafsız müıahitler, bütün dik- Bunun manası fUdur ki sulh ancak 
manlı imparatorluğu modren bir dev- katli seyyahlar Elize RöklU'nün tari- haııbi kazandırmış olan usul ile kazanı
let olabilir mi, yoksa yabancı devlet- finde türk'ü bulurlar: "İktidarın if- labilir. Bir sefer planı ve bir kuman
lerin vesayeti altmda orta çağlık bir sat, tazyikin tezli! etmemi§ olduğu da lazımdır. 
teokrasi kalını ya mı mahkumdur? 'Ga- türk, muhakkak ki, ha.aletlerinin he· Nihayet, yeni zihniyet laiktir ve laik 
!iplerin cevabı gecikmiyor: Çürümiif yeti umumiycsiylc en çok hoşa giden olmaktan bafka türlü de olamaz. Fakat 
imparatorluğun enkazını paylaşmak- insanlardandır. Katiyen aldatmaz: na- bunu izah lazımdır, zira bu yanlıı te
tan başka yapacak it kalmamıttır. Ga- muakar, afif, müstakimdir, ve bu ac- lik:kilere mahal venncktedir. Din, es
lipler anlamamışlardır ki imparator- bepledir ki komJUlarınca alay veya ki rejimin sultanlarına tefekkür hüri· 
luk ölmüşse Türkiye ayakta kalmış- merhamet mevzuu olur. Yakınlarına yetini boğmak ve halkı esir halinde 
tır. Toprağından cesur bir ordu çıkar- çok bağlı olduğu için elindekini mcm· bırakmak için bin çeşit imkan veri· 
tabilen memleket aon sözünü söyle- nuniyetle paylaşır, fakat kimseden bir yordu. Günlük hayat az çok dindarca 
mcmiştir ve bu memleketin bir şefi, şey istemez. Her ne denirac densin bir takım muameleler ıilsilesi içine aı
yani bir iradesi ve bir idaresi vardır. _ lövanten kalabalıklarının toplu ol· kıııp kalmıştı. Din karaku,i hukmün 

duğu tchirlcr harkinde - bahtiŞ sui- ve istibdadın hizmetindeydi. İttihat 
Yeni ruhun mücadelesi istimali Avrupa'da şark memleketle· ve terakki c.cmiyetinin hüriyetperver 

rinde olduğundan fazla taammüm et- güzideleri modern medeniyetin pren
mittir. En mağrur veya en müteveh- sipkrini din ananeleriyle telife mu
himlerden dahi olaa bir tek acyyah vaffak olamıyorlardı. Bu muvaffaki· 
var mıdır ki türk köylülerinin samimi yetaizliklerin sebeplerinden biri hiç 

ve zaferi 
O vakit yeni bir fCY bqlıyor. Aynı ve mcnfaataiz mieafirperverliğindcıı kiımcyi tatmin etmiycn opportüniat

adam, iki işi birden takıp etmektedir: mütehaaaia olmuf ol.malın? Yabanıeıyı çe bir uzlagma politikaamda temerküz 
bir taraftan toprakları düpandan te- ftartılamakla mükellef M1e reisi onu ediyordu. Karanlıkta kargqa çıkar
mizlemcktir ki bu, aaku adamın ifi- görür görmez atından inmcaine yardı- mak yerine, Atatürk hükümcti, apa
dir; öteki taraftan tekrar ele geçirilcıı ma kotar, .,affetle gWümliyerek misa- çık bir Wkle,tirme politikası ikame 
hudutlar içinde milli bayatı tanzim fitini aelimJar ve aevimli bir tavırla ~ etti. 
etmektir ki bu da dev~t ~dammm v_a- rei mcvknne en kıymetli ecccaıdesini Saltanatın Ugaaı, 11 Udnc:.i tqrin 
zifcsidir. Bi.r köylü aılaıniıı çocugu ıtercr dinlenmcsirü rica ederek hemen 19ZZ, 
• k : k:.k·l -~~ k~·~:"b·ı~- ;ıı. h'"-

1 
'tro~--ymıa"'mlZlnZnır.- lı.tet\n11gaaı, ı mart \92't. 

re etı, o erını ır ın, ıucıı auan ogu a B .. 1 . • hasl tl · ı b. ·ı M . . . oy e ınsanı e erı o an ır mı - cdrcaclerin kaldırılmaaı. 3 mart 
ıntıkal eden haalcte salan bır hareket- 1 . . k . f :_ı_ı:-ıar h d · d" 
· T hd" ıt d ı.. ill ib" .. k etın ın ışa .-uA<Uı ı a sız ır. 1924. 

tır. e ıta ın a ıuerm etg ı,tur ~emı k t" k t 1 dan 11 Şak · ·ımc · v -11 · k d' . 
1 

ak , .w.ı. e e ın ur u UfUD ve a- p a pyı aı, 24 aguetoe 1925, 
mı eti en ını ~p ıy~ _Anadolu· ğuııo. 1923 tarihinde Lozan ahitname- Tekkelerin, ~belerin ve zaviyele· 
nun =ızb~u-~~~~r~e aıgını- ainin Jmzuınıdan aonra uke.rl vuüe rin ıkapatılmuı, 30 ikinci tetrin 1925. 
~r. . a, utun ~e-:te meto- nihayet bulmuf. aivil vazife bqlamıt- Mcdcııi kanunun. kabulü, 17 fubat 
dik bır ıurette yapılan organık ve ted· tı. y · ibni t daha iatiklil müca- 1926, 
. • b. . . k • h"" . enı z yo 

rıcı ır ın~m ılk ve mer e.zı ocretı deleıinde bqlamıftı, zira bu mücade· Ceza kanununun kabulü, 13 mart 
oluyor. Eskı devlc:t mcrkezı. İstanbul le karma karJfık bir imparatorluk na- W6. 
bir çok h~~ır~aı; ':e entr~kalarla bula- mına değil, milli aancağın muhafa.zaaı Türkiyc'de ilk heykelin (Gazi hey
şıkt~r. Turkıye nın ycnı. doguş~nd~ için yapılmıttı. Müeeıeaelerdcki iati- kelinin) dikilmcai, 3 birinci tefrin 
bakım olacak olan yenı r~h·. k_oyl.u hale saltanatın ilgaaı ve 29 birinci tef· 1928. 
tc:>praklar~ or~ında, •ert bır .1~1~ ı- rin 1923 de cümhuriyetin illniyle na- İlk tahıil mecburiyetinin konulma-
çınde bakır bır devlet merkc.zı ıntiha- zara çarpar §imdi meeele, tekrar fot- 11, 23 mart 1931. 
bı auretiyle tecelli ediyor. hedilmit o~ hudutlar i~de milli ha- Aıkeri bir aefer kurbanlar ve gayrt· 

Fakat bu tetcbbüaüsı kartıaına biri yatı tanzimde ve barbı kazandıktan memnunlar meydana getirir. Gayri
maddi, ötokiai ruhi olmak. üzere iki aonra aulbu da kazanm•ktaydl. memnunlara homurdananlar denilir. 
mani çakıyor. Bunlaruı her ikiai de Harp, ordunun kahramanlığı ve bir Homurdananlar homurdanırlar, fakat 
birlikte bertaraf ediliyorlar. Maddi Şef'e uwı,çı ile kuaıulmı9tı. ~ulh da kendilerine itimat ıveren tefi takip c
mani, aeçilen yerin vaaıflarıdu. Ruhi aynı suretle kazanılacaktır. Muharebe derler. Sivil bir seferde de vaziyet 
mani iae anane, daha dogruıu anane- meydanında Şcf'in etrafında bir kur- böyledir. Tiirkiye'nin liiklef1De•i 
nin sakim ve batıl taraflarıdır. İki cep- may vardı; timdi O bir Parti'ye, Cüm- menfaatlere dokunmuf, hisleri incit
hedcn gayret etmek lazım.. Zaten bu buriyet Halk Partisine istinat etmek- mittir. Sevilen ve uyılan bir fCf tara
her iki mani biribirine benziyorlar; tedir. Aynı idare it bafmdadır. Mcm- fmdan cehalete ve hurafelere kartı a
çünkü sahraya benziyen bir yaylaya leket kurtulmuf oldugundan te§ebbü· çılan taarruz zafer nealini ft bütün 
ıu getirmek ne kadar güç i.e ümmi ac devam etmek ve milleti uırlar gör· gençliği kartı konulmaz bir harekete 
ve atıl bir halk arasında yeni fikirleri müt engellerinden kurtarmak lizım· ıürüklemiftir. 
cereyan ettirmek o nispette güçtür. dır. Benzeri olmıyan bu muvaffakiyet, 
Her iki vadide de bataklık w ataletin Türık milletini yolundan alıkoyan yeni zihniyetin anlatılmak iktiza eden 
yerine hareketi hakim kılmaık gerek- engeller nelerdir? Dini düıünce ile vasıflarından biriyle izah olunabilir: 
tir. milli fikir araaında iltibaaı idame Teaamiih. Müslüman taassubundan 

Orta Ana<iolu yaylası vasati irtifaı eden cehalet; imana hiç tealluku olmı· 11ksık bahsederler. Bu Ut\)Umi ifade 
bin metreyi geçen daglarla çevrilmif· yan adetlerle iman ara111nda iltibaaı i· milletlerin Çefitliliğini ki.fi derecede 
tir. Şimalde Ararat dagı, Traıbzon'dan dame eden burafepereatlik; bir mille- dikkate almaz. Türık köylüsü - hiç ol-
6aşlıyan ıilsilenin en yiıkack dagıdır. tin kendine güvenini tahrip et:miı o- mazaa tekimülünun şimdiki ıafhaaın
İrtifaı 5.211 metredir. Cenupta Toroı- lan devamlı bir tazyikten mütevellit da - bir mütcaaaıp degıl, bir mümindir. 
lar ıilaileainin 3000 metreyi geçen bir tevekkill. Cümhurreiai olan büyük aa- Ve laikleştirme eeeri onun imanına 
çok dağları vardır. İfte kuru ve susuz keri gefi harekete getiren yeni zihni- aaygı gö&termiftir. Dini ve medeni fi. 
bir bozkır ortaamda bulunan Ankara- yet, ve O'nun kurmayı olan Cümhuri- kirlerin iltiba11na bir nihayet vermek 
dır ki 13 ilktetrin. 1923 de Tül'kiye yet Halk Partisi cehalete, burafepe· gerekti. Dinle devletin biribirinden 
devletinin merkezi olmuf ve 29 ilk tef- rcatliğe ve tevekküle kartı derhal ayrılmuı cami ile kurana kartı düş
rinde cümburiyet orada ilin olunmut- taarruza geıçti. Fakat, yenı .zihniyet manlık göstel'ilmcksizin tahakkuk et
tur. Fakat az evel bil" ahra olan bu nedir? O neden mürekkeptir? tirilmiş tir. Sezar'a ait olanı Sezar'a . , 
topraklara bahçeye bqlamıt ve ıular Yeni .zihniyet cehaletin karşısına il· Allaha aıt olanı Allaha veriniz. Bu 
gül fidanlarının arasında terennüm mi koyar. Atatürk, alfabe ıılaıbatı mü- büyük ıö.z Türkiye'deki kader besatet 
etmektedir. naaebetiyle 9 aguatoı 1928 de söyledi- ve sükunla hiç bir yerde tatbik olun-

Anancnin tetkil ettiği mani daha u ği nutukta şöyle diyordu: "Yurttat· mamıttır. Liiklik dalgası artık zaruri 
korkunç değil. Onun kuvetini ölçmek lar, yeni türk harflerini çabuk öğrcni- neticelerini vermit olduğuna göre 
için daha evelki kurtulut ar.zularmı ni.ı; onları bütün millete öğretiniz; türk devlet gcmiıinin ialim milletle
ıwul baatırdıiını hatırlamak Widir. köylüye, çobana ,hamala. kayıkçıya. rin bafında yoluna devam etmesine 
ıg eylül 1921 de toplanan ilk Büytik Onunla kendinWbir vatan vuifeei gi· intizar olunabilir. 
Mıllet Mediıi Muıtafa Kcmal'e Gazi bi mükellef kılınu. Bu ifil yaparken lıte bu yeni zihniyetledir ki ıalahat 
unvanını ve marepl rütbeaini tevcih dütününiız ki kartınızda ancak yüzde bütün maarif, adliye, ziraat, endüatri 
etti. 9 eylül 1923 tarihinde fırkanın, 10 okumak ve yazmak bilen bir içti- ve ticaret aahalarında devam etmiftir. 
mazi ile bütün bağları kesen programı mai heyet vardır, ve bu ayıptır.,, Bu muıhtelif ıslahatın üç mütterek 
kabul olunduğu .zaman, mahkemelerle Yeni zihniyet, hareket ve faaliyeti mahiyeti vardır. Bunlar radikal, milli 
mekteplerin dini kanunları tatbikte tenbelligin ve tetki)atı ncmclizımcıh· ve bünyevidirler. Şu itibarla radikal
devam ettikleri lstanbul'a bir çok hid- ğm kartısına koyar. Sakat faaliyet ve dirler ki garptc tecrübe olunmut yeni 
det gözüyle bakanlar bulundu. Esas teşkilat okuyup yazma bilmiyenlerle prenıiplerden mülhcmdirler. Millidir
kanunun ,ekline gelince, bu, hararet· dolu bir memlekette huıuıi iniaiyati- ler, yani sınıf ve mıntaka farkı göze
li münalcqalara mevzu o)du ve bir ka- fe terkedilcme.z. Bunun içindir ki tilmeksizin milletin ve memleketin 
bine buıhr~ına ad>ebiyct xerdi. 29 ilk· &enç c:ümhuc~ Qtıofitıcr oıacaktır. heyeti umuaıiye.iue tad>i.k olunmak-

tadırlar. Nihayet, bunlara bünycvl cı.. 
nilebilir, çünkü birıbiryle miınuebat
tar olarak inkifilf etmektedirler. Şef., 
idare ~mdaki güzidelerden mürek
kep partinin batına geçmiftir. 'Güzide
ler istihsal olunan neticeler sayesinde 
halkı kazanmakta ve bu neticeler de 
muayyen bir otorite ve tesamühle W
tihsal edilmektedir. Bunu takip edea 
cihet milleti tenvir etmektir: Utiıı 
harflerinin kabulü (3 birinci tetriıı 
1928), Halkevlerinin açılıtı (19 ıubaıt 
1932). Bunlarla istihdaf olunan gaye. 
lnönü'nün dediği gibi: "Halkevleri 
sayesinde ilmi, tekniği, güzel aanatla
rı nc§retmek ve bu memleketin politi
kasına ve ekonomiıine dair en yeni 'N 

en doğru haberleri tamim etmektir.,. 

1 ktisadi inkişaf 
İktıaadi ıalahaUn kronolojisi, bel: 

biri ayrı ayrı birer zafer veaikaaı olaa 
zirai ve sınai terakkileri kaydedeE. 
Devlet elinde bulunan demiryolları p 
bekesi 1925 de 203 kilometreden 1937 
de 2847 kilometreyi bulur. Harptan e
vel Türkiye yılda 80 milyon kilo bui'
day ve ı 70 milyon kilo un ithal ederdi. 
1938 de 100 milyon kilodan fazla but
day ihraç etmektedir. Diğer hububat 
istihsali aüratli bir tezayüt halindedir. 
Arpa istihsali her .-ene bir mia1i _.. 
maktadır. 

Keçi, koyun ve sığır aüriileri ylfı.I 
dan yıla büyük nisbetlerde çoğalmak -
tadır. 1924 tctkilitı eaaaiycsi, amme 
menfaati namına arazi iatimlikine me
sağ vermiyordu. Şubat 937, bu kanma 
tadil edildi. Büyük arazinin ifrazı ar -
tık peşin tediyelere mevzu olm&YIP 
taksit kolaylıklariyle icra edilmektedir. 
2 haziran 1937 de, Atatürk, biltiln çih
liklerini millete hibe ederek beakeM 
iyi bir örnek olmuıtur. 

Yabancı kapitalizminden ucaıs si• 
rai mahsulleri pahalı mamul ~ ile 
mübadele zaruretindcıı kurtulmak•• 
zere Türkiye endüatrilepne yok.
girmiıtir. lamet lnönü, yeni dopn ea-: 
dilatrinin bafhca canlandmcıudu. • 
endU.trilqme plim onun riyuetlndlt. 
mayıs 1924 tarihinde, tati>Oı: -h._ 
konulmU§tur. Kumat, k.lğrt, pker &D
rikalannın topraktan yükseldiği g6 • 
rülmüştür. 1938 eylulünae hükümıll 
gazetelere üçüncü bir dört yıllık m • 
düatrilC§tDC plim tebliğ etmipr. Dl& 
plln huıuliyle madenlere, nakliyMa 
ve zirai sanayie mütealliktir. PraJm9ı1 
ca Ankara gazetem, ba hU9U9ta, ,
bir hamleden bametmcktedir. 

Toprakaltı ,eervetleri fimdİJe ka • 
dar tamamiyle tetkik olun.mUftur. Y1-
mi kadar petrol mmtakau, kırk ~ 
manyezi madeni. yii.z kadar kw)ma 
madeni ve bir o kadar da krom madoo 
ni vardır. 

Bu iktısadl faaliyetin akisleri ta .a 

.arruf 'R ~ tlearet ıatatiatiJdıerUldlı 
görülmektedir. Tasarruf hesaplan .. 
yıaı 1920 de, 1838 dm 1937 de 2250ll 
ne çıkmııtır. Y abanCI banb1arcWıl 
t:aaarruf hesaplan milll banblardüi• 
lerc nitıbetle ebcmiyetazclir. l>lf tica• 
ret hacmine gelince; gözle: cö~ 
surette gelipnekteclir. Almanya 'nirld
ye'nin cıı iyi milfteriaiclir. 1938 in a 
dört ayında 42 milyon liralık bir w-.g 
yekilnu üzerinden Almanya'nm hileo
aine % 37,7, İtalya'ıun hisecaine % l9 
isabet etmektedir. İngiltere, % 4,4 De 
bepnci gelmekte idi. Gene Almanya• 
halatçı olarak da hattadır: 1937 leDeoo 

sinin ilk dört ayında Almanya Tilrkfı. 
ye'ye 19.50 milyon liralık, yani bütila 
ithalatın % 40,8 ini vermi.ftir. Ondu 
aonra, aıra ile, Amerika Birletik De. • 
let)eri (% 15,4) ve İngiltere (% 10) 
gelmektedir. lstatiıtikler vaktiyle lüb 
eıyaaından sayılan elektrik malı:emHi. 
radyo makineleri, otomobiller, •hile• 
vazını gibi tcylerin Türkiye'ye gittik
çe daha fazla miktarda ithal olunduk· 
lamu göstermektedir. 

Osmanlı Bankaıının aylık airküle
rine göre 1932 - 1933 mali yılından iti· 
haren Türkiye maliyesi - vergilttde 
tenzil ve tezyitler sayesinde - aaliha 
yüz tututuğu anlqılınaktadır, Bir so
neden beri bütçe yeni hiç bir vergi ih
das olunmaksızın tevazün etmektedir. 
"Demek ki, bunun aebebi, it hacminin, 
ve ıu halde, maliyedeki salaha atfolun
mak kabil olan halktaki aatın alma ka
biliyetinin art:lpdrr." 

Siyasi inki1e1f 
Türkiye'nin iktıaadi kalkınmasına 

bir de aiyaai inkipf katıldı. Bunda da 
aynı yeni ruh hakim olmuştur. Bu ai -
yasi inkitaf ıimdiye kadar Milletler 
Cemiyetinin prenıiplerine, yani bir 
doatane ifbirliği esasına göre cereyan 
etmiıtir. Türkiye, büyük devletleri • 

(Sonu 9 ııncu ariada) 



BtiyUk · yasımız ve yabancı basın 
Bütün 
Büyük 

dünya gazeteleri,. Türkiye ile 
insan·· ve Dôhi Şefin ölümüne 

beraber, 
ağlıyor Ce'I 

lnglllı gaıelelerlnde 

Atatürk adı kadar ... 
Muasır 

bir saygı 
hic bir isim büyük 

telkin etmemiştir 
Londra, 13 a.a. - Royter bildiri. Filhakika bUtUn diktatörlerle bU • 

Yor: . • U k tün demokratlar ntat r kadar iyi ve 
Observer gazetesi yazıyor: bUyUk olsalardı bu iki idare sistemi a• 
Muaıır hiç bir isim Atatürk adı ka- rasında hiç bir zaman zararlı bir lhtl. 

dar büyUk saygı telkin etmemiştir. A- llf zuhur etmiyecekti. 
tatllrk yalnız Türkiye'nin biltün haya· Sunday Times gazetesi, yUk.aek 
tını deliıtiren bir deha değtı fakat, şahsiyetlere tahsis ettiği gUndeUk p· 
beynelmilel mUnasebetlerde iyilik ve zetesinde, Atatürk'iln Çanakkale'deıd 
yalnız iyilik yapan bir adatndır. .. 

O asken muvaf fakiyetlerini hatırlattık • 
azete, nıodern TUrkiye•run blnl • tan sonra şunları il!ve ediyor: 

ılnin hayatını çizdikten ve bUtUn sa • 
halardakl nıuvaffakiyetlerini hatırlat • AtatUrk'Un ölUmüne bugUn, hay -
tıktan sonra §Unları ilAve ediyor: ıiyetin artık bir hatıradan batkı blr 

İngiliz milleti Kemal AtatUrk'Un şey olmadıfı bir Alemde, bUyUk bir 
'hatırasını taziı hususunda kuvetll se- devlet adamı, bUyUk bir asker yUkaek 
beplere maliktir. Ayru zamanda Ata • derecede haysiyetli bir fahslyet olarak 
tUrk'Un idaresi diktatörlüklerle de- ağlanmaktadır. İngiltere cevval, ceaur 
mokrasllerin haddizatında yekdi~erl f. bir dütman sonra da sadık btr doıt o
le gayrt kabiH telif olrnadı~mı gCSste - larak tanıdıft bilyUk adamı ıellmla • 
ren klasik bir numune olmuştur. matkadır. 
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Mar aııelelerl: • 

-
Atatürk, ebedi uykusunu 
müsterih olarak uyuyabilir 

Zira, eserinin 
saadet yolunu 

dirilen 
açtığını 

milletine 
biliyor LJ 

Budapeşte, 13 a.a. - Macar &Janıı 
bildırıyor: AtatYrk'iln ölUmune uzun 
lb&&aleler t.ahııa eden macar iazetele
ri, buyuk ölünün tabılatlı terccmeı 

balını neıretmektedırler. Gazeteler, 
bütün macar mılletinın bu derın matc· 
me ittiıik etti~ini bildırıyorlar. 

UJ Maiyar gazetcsı dıyor kı: 
.. Modern devlet adamları arasında. 

yenı '1 urkiye'nın şefı yuksek bır mev
kii ıııaı etmektedır. Vazıieıı turk ta
dhıııc&e en nazık olanlardan bırı ıdi ve 
bunu ,ayanı hayret bır tekılde oaşaı
DU)'& IDYvafiak oldu. Bu hayret verıcı 
muvaffakıyet, miıcadelelerle çelikleş· 
mı9 olan accıyeıı ve te&hir edumez i
radeaı aayeaınde mumktin olmuştur 
Olı.imU Turkıye'nın ıarsılması demek 
olmıyaca&, zıra bUtun genç nesıl, Şefı 
taraiından çıaılen yolu iı:nan ve şevk
le takıp etmektedir.,, 

EnerJık bir ulahatçı 
"Yaptıiı inkılibın büyük ehemiyeti 

türk şuurunu uyandırtnJt ve ona ken
di kıymetini tanımak imkanını vermıt 
olmasındadır. Macariı'tan kendisinin 
sadık bir dostu olmuş olan ve barı9 
mYahedelerini ilk olarak ve mUnhası· 
ran kendi kuvetiyle yırtmıt bulunan 
bu büyük ölüyü sevgi ile düşünmekte• 
dir.,, 

Magyarsag, Atatürk'Un TUrkiye'yi 
n rf ı h tiyle hakikaten modern 

ve avrupai bir devlet haline çevirdi· 
iini bildiriyor. 

Pesd Naplo, Atatilrk'Un yurdunu 
parçalamaktan kurtardığını ve onu te
rakki ve takviye yoluna soktuaunu 
kaydettikten aonra diyor ki: 

Büıün kôlnaı biiyük ya.a 

ifıırôk ediyor 
!Jacar - tUrk doıılııg"'unun b ''Atatürk'iln aayeıinde, TUrkiye'nin 

Üyülc iinıili harıcı ve ıktısadi vaziyeti fimdi mu-
F ueıeledaeı &azetcaı yazıyor: kemmeldir ve 1918 sonbaharında uçu-
" Ataturk, aaıma !Vı.acarııuın 10 u· rumun kenarında bulunan tllrk mille

ıaııını bır dostu olınuı ve maac:r • ıurk tini büyük bir istikbalin beklemekte 
münasebetlerını ıhtımaınıa buyutmuı;- olduğundan emin olabiliriz. BUtUn kl
t\lr. ~ımdı turk • ınacar dostıu&unur. inat 1'ürkiye'nin bUyUk matemine lftı· 
bu buyük amıhnın olumu ıle butun rak etmekte ve büyük ölÜyü tuimle 
macar mılletı O nun mezarının yanm- anmaktadır. 
da derın bır heyecan ve vect ıçındcdır k'" d 
ve turk mılletının çok buyuk matemı UJaang iazetesi, Atatür un mo ern 
ne kardef kalbıyle ıştırak etmektedır" fürkiye cümhurıyetinin kur~arıcIBı ~e 

Peatı riırlap ga.ıeteaı, uzun bır tcı- yaratıcısı oldui!unu kaydedıyor ve· 
cemeıhalden sonra, Ataturk'ün bır "Mılletıni ilk hanı muahedesınden 
diktator oldugunu, takat kelımenın kurtaran ve eski çerçeveleri kırarak ve 
malum manasıyle dıktator olmadı~ını milli hayata kudretli bir hamle vere
ve bunun şahsi meziyetleri ve muaz \rok '1: iırkiyc'yi modernize eden Ken· 
zam prestiJi aayesınde mumklin oldu- dııidır.,, diyor. 

,.unu kaydederek dıyor kı: O ebed.. k .. • .. lh 
& , ı uy uıunu muıt-.c:r 

1'ürk ıarilıiniıı en büyük uyuyabilir ••• 

Bulgar aııetelerl: 

mi 
seö 

riltan'a teveccilh g6ıteren ıadrk ~ taz 
aekl arkadaılarının da yardımı ile, 
dmı yeni Tilrkiye'nln en bUyUk 
tarılarrna bağladı. Ankara'yı ret tnal 

Bu müstesna ve büyük 
adamın ölümünden ıonra ••• 

ıonra, halk kiltlelerinl yeni ve mo • 
denl bir hayata ıevk için uyandırdı. 
Arkada,ları ile bitlikte teokratik de
ğil, aivil bir devlet tetkllltı kurdu. E
ıerinin ebedi kalacaiından kimse füp 
he edeme:.ı. Fakat kendisiyle birlikte 
iiden birkıç ter var: Alevli misacı, 
kuveti ve tilkenmez enerjisi, hare -
ketli ve daima uyanık halde olan dil
§Üncesi ve eğrilmez iradesi. Kemal 
Atatürk yalnız TUrklye CUtnhurlye -
tinin esaslarını değil, aynı zamanda 
ıünlük politikuını da ıöateriyordu. 
Türkiye'yi alakadar eden her hadise
nin kar,ııında derhal ve enerji ile ha
rekete geçiyordu.,, 

alyaret ettiğimiz zaman, Atatürk ler 
na Sofya'daki ikametine ait bl lu 
gUael hatıralar anlattı. Sel&nik'te lca 
cuk iken, birçok bulgar dostları nı 
cut olduğunu söyledi. Bulgarlıll' 
hakkında en iyi hisler bcsliy.ordu. :sr 

Dünya eskisi kadar enteresan değildir 
Sof ya, 13 a..a. - Bulgar ajansı bildi

riyor: BU tün gaıeteler, Atatilrk'Un 
hayat ve eserine ve Sofya'dakl ikame
tine ait h!tıralara uzun uzun siltunlar 
tahsise deyam ediyorlar. BUtUn ma
kaleler, BUyiık Şef'lni kaybeden TUr
klye'ye karşı sevgi nlpneleriyle dolu· 
dur. Bu tnakalelert, ölen CUmhur baş
kanının hayatına ait mUteaddit foto
graflar ilive edilmiştir. 
Yarı resmt Dness, başmakalesinde 

ezcumle diyor kl: 
"Atatürk öldü, fakat O'nun yerti 

TUrklye'de uıua.ızam eserinde mUn
demiç bulunan ruhu daima ya91yacak· 
tır. AtatUrk, tarihte Ruıya'nın BUyUk 
Pier'inin safında bilyUk ıılahatçıların 
yerini alıyor. Hiç bir memlck~t. yenı 
Tilrkiye'nin Atası tarafından baptı
lan teceddilt kadar çabuk ve o kadar 
derin bir teceddUt görmemfftlr. O, 
her tarafta d§.hi bir asker, mUateana 
bir ıslahatçı ve yurdun kurtarıcııı o
larak telakki edllmektedir. Bu derece
de insanlar asırlar lçinde yalnız blt 
defa görUlUr. Şimdiki TUrkiye'nin ta
rihi bu milsteına devlet adamının ta
rihidir.,, 

Bulgaristan bllyi!lc blr 
doaı kaybetti ••• 

Oante, Atatllrk'ün hayatnıın bUyilk 
nu:rhalelcrınl aaydıktan aonra. mak~ 
fesini şu sur tle bitırıyor: 

buıgaıısuı , ;n ........... "_,., ... ,.__ .... . 

bUyUk bır dost kaybetmektedll'. Mate• 
ınımiıl Gtnup komıumuzun ınatcml)'• 
Je bırle,tırlyorua. Ataturk Balkan ba· 
rııının amili idi. Yurduna millet hkrı
ne dayanan yeni bir polııık iman bıra· 
kıyor. BUyUk ~erinın cauı bY ıman 
Uearınc mUc"aeıtir. Mukadderatı keza 
milliyet fikrinde mUndımiç olan bYl· 
gar milleti, tUrk milletinin Kemal A
tatUrk'Un bilyUk ••erinin ebe~bletıı· 
rilnıt1lni temenni eder.,. 

D-1enik gueteai, bat makalesinde, 
AtatUrk ıalahatlarının ievkal&de ehe· 
miyetinl kaydettikten aonra. ölen 
CUmhurba,ıllnının bulgarlar arasın· 
da kendllini tanıyan ve hayranlıkla 
taktir ıdcn bir çok doıtları mevcut 
olduğunu bildiriyor ve diyor ki: 

.•• Fakat O'nun eseri ebediyen 
yuııyacak 

''Bu ölUın, Ataturk tarafından ba9-
lanan eıere nihayet vermcmektedır. 

unbt!I yd ı'çinde yaraunıya muvaffak 
oldugu ıneaai arkadatları aUmroıi bu 
esere devam edeceklerdır. Ve 'l' Urkiye 
buna devam için icap eden kuvetler
den mahrum dcgıldir.,, 

Mir ıaaetesi, Bulıaristan'ın ee:ıti 
Ankara orta elçiai B. Pavlof'un imaa· 
ıı altında netrettlii makalede caeUm
le diyor ki: 

devlet adamı, asker, idareci ve AliM 
zllmreıi yaratmıştır. 

TUrkiye'nin bu vakitsiz CSlUmle ma· 
ruı kaldığı zıya, pek bUyUkttlr. Dost 
ve korn~u tUrk mUletinfn bu ııyaa ce· 
saretle taharnmUl ettneıtni ve merhu· 
mun arkaôaılarının da milletlerin his· 
ıiyatında bu bUyi1klUkte dA.ht bir dev
let adamının ve bUyUk ıılahatçının 
kaybından sonra zuhuru mutat olan 
zorlukları yenmelerini temenni ede· 
riz.,. 

Göalerlmlzln önilnde cereyan 
eden mucizeler 

Slovo gazetesi, direkt~rU mebuı 
Kojuhof'un imzası altıtıda netretti&i 
usun bir makalede şöyle deniyor: 

"AtatUrk'Un büyük ve pn ve ıcref· 
le dolu iımi Ankara kayalarının Uze• 
rinde, unutulmaz günlerin bir hatırası 
olarak silinmez kalıyor. Burada, bu 
toprak ıuerlnde, bizim yanıbatıınızda 
çok bUyUk ve çok kudretli bir adam 
bizim muaaınmız olarak yatamııtır. 

Düşman ordularının iatilaaını bir yıl· 
dırım drabeıi gibi defetmek, banı mu· 
ahedelerini bir kılıç darbeaiyle yok 
etmek halifenin asırlık taht ve tacını 
bir yumruk darbesiyle ortadan kaldrı· 
mAk, memleketi ıslah etmek ve aonra 
Umiuiz hale diltmUı olan bir milletin 
milli ihtiruını uyandırmak ve modern 
n medeni bir d,vlet yaratmak... 1ıte 
.11.ı.r.imWn ..önUnde cerevan edınA~e 
bUyilk bir kıamı ıtibanyıe Kemaı • 
tUrk'Wt f&h•i eseri olan muei&eler bun 
'ardır.,. 

Bu derece mUıte8na olan bu 
adamın ölümünden •onra .•• 

BYna binaen, Gladaton &ibi ıunları 
aöylemekte haklıyız: 

" DUnya, bY derece müstesna olan 
bu adamın ölümünden aonra artık ca• 
ki•i kadar enternan deiildir.,. 

ltte. milletinin Ma'•ı, kılıç, fikir, 
kalp ve irade adamı olan Atatürk bu· 
dur. 'Milletinin bu bUyUk ev11dı aynı 
zamanda yirminci urın da büyük bir 
yurttaııdır. 

Slovo guetesl, batmuharrlrl Meç• 
karof tarafından yazılmıı olan bat· 
makalesinde, umumi harbin ıonunda· 
ki milli boıgunluğun bir taıvlrini 
yaptıktan ıonra diyor ki: 

Milli vo aoıyal bir inkıliip 
m ilcadeleıı 

.. Oımanlı imparatorlutunun vUcu
dunu nıerhametıfz bir ıurette kesmek 
te olan cerrahların bıçalını çekip a
lan Mustafa Kemal olmuıtur. Mlllt 
enerjiyi harekete getirol ve mllleti • 
nln lradctsini canlandırdı. Yoldan çık
mıı olan ve mukavemete muktedir ol· 
mıyan hükümet merkezini terkederek 
milletin hayad kuvetlerlni aramak ve 
daha ıonra Sakarya'da galip gelecek 
olan silAhı tavlamak tUere Anadolu • 
ya geldi. Bununla beraber, silih zafe· 
riyle iktifa etmiyordu. TUrkiye'yi 
kurtarmak, hattl büyük ve sengin et· 
mek istiyordu. Onun kUltilr aeviyesi· 
nl yükseltmek iatiyordu. BUtUn mil· 
letl için kahramanlığının ve inHn fa· 
ılletlerinln sembolü olaı\ O, dilerle• 
rlnden daha as milthit olıruyan bir 
mücadeleye batladı. Milli ve soayal 
lnkıllp mUcadeleıi ... tıte on be! yıl· 
dır devam eden ve en bUyUk bat•rı· 
lar la tetevvüç eden inkılip bu inkı • 

M dedi ki: Bulgarlıtan ve TUrklJ' 
dost olmalıdırlar. Bulgariıtana ha•°' 
olan TUrklye'ye de hasımdır.,, 

Zarya g11eteıi, AtatUrk'Un vefrl> :Ba 
bıkkındı ıUtun ıUtun haberler "'9 
retmekte ve usun blr tercemel haldi 
yeni TUrkiye'yl yaratanın mUıte-' 

Eıtkl Başvekil B. Muıanof un icraatının bUyUk merhalelerini taıılll 
aözleri eylemektedir. 

Utro gazetesi, baflJlakale yerinde Diğer wraftan Zora gueteıi, A 
eski Ba§vekil B. Mupnol'un bir mil· tUrk'Un ukerl kariyerine tahılı et 
likatını neırediyor. B. Mupnof diyor uzun bir makalede, bUyUk adamın 
ki: tek 11keri muvaffaklyetlerinl kaydet' 

''Türkiye, mevcudiyetinden beri en mekte ve TUrkiye'nln bu muvaff.... ? · 
büyUk ıslihat~ıımı kaybetmiıtir. A • yetler ıayesinde clhan harbinden eofJ' h. 
tatürk, Türkiye'ye ihya ve teceddü • ra iıtiklAHnl teslı etti!inl yumald" · 
dün temellerini attı. Bazıları Bulıa· drr. 
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Amanı basınında 

O milleti için 6deta 
" mabut ,, hUkmUnde 

bir 
idi 

Tirana, 13 ı.a. - Ajanı Alba bildi·, 
riyor: Drlta gazeteel, yeni 1'Urldye
yi yaratan AtatUrk'Un ölUmU babtrl 
ile fotoğraflarını birinci aayfa11nda 
ve ihtiram mevkiinde neıretmtktıdlr. 
Bu gazete, ayrıca bir makalHinde A· 
tatUrk'Un tercemeihalinl naklıdırelr 
yeni TUrklye'nin lll11 yolunda katet• 
tlğl terem merhalelerl hatırlatmak· 
ta ve büyUk aıunun lnkıllpçı ılhnlye· 
tinl, memleketini bir garp devleti ıek 

rnelerl İlga ·e~i; ~danı teetttirden 
kurtarmak, beynelmilel takvimi ka • 
bul etmek, lltin harflerini ve ttıede
nt kanunu tatbik eylımık lçln yap
tığı faaliyeti kaydetmektedir. 

Bu guete aaydılarının Kemal Ata· 
tUrk'Un kayda deter Herlerinden bir· 
kaçı bulunduğunu sikrettikten •Onra 
Arnavut milletinin; tUrk milletinin 
bUyük kederine i9tirlk ettiilnl iı&vt 
eylemektedir, 

Bütiin türk milleti maıemde 
Stlpi gaıetnl, bapnakalHinde ıun· 

tarı yuıyor: 
"BUtU• tUrk mllletl matemdedlr. 

ÇUnkü yeni TUrklye'nin yaratre111 o
lan eııiı Şef'lnl kaybetmlttlr. ,. 

Bu guete, bUyUk ölUnUn tereemel 
halini neşrederek bütün meziyetle· 
rini kaydettikten aonra, on beş Hn~ 
lik Cümhur Reisliği esnaıında vUcu• 
da getirdiği inkılipları sena etmekte 
ve son dakikaya kadar milleti için l· 
deta bir "mabut., hükmünde bulundu· 
ğunu ilave eylemektedir. , 

Gazete yazıaına ıöylı devam edı • 
yor: • 

"AtatUrk, nisbeten pek kısa bır za· 
man zarfında memleketinin çehresi. 
ni tamamen deiiıtirmif, eski Türki • 
ye'den modern bir devlet çıkarmıştır. 
Türk milleti kendiıine maddi ve ma
nevi refahını borçludur. Arnavut mil· 
leti bu büyük ve elim zıyadan dolayı 
türk milletinin duydu~u acıya lıtirlk 
etmektedir . ., 

Modern Türkiye' nin 

büyük yaratıcısı 

Varıova, 13 a.a. - Gaaeteler, Ata -
tUrk'iln ölUmUne müteallik bütün taf· 

Romanya baıunmda 

"Herkesin kendisine 
refahını borçlu 

olduğu bir baba!,, 
.BWu .. 13 .... - "W''"'!!l~...d-l"'ftı - -s· --:r-•· ~~ 

li bir baflllakalede bilhuaa diyor ki: 
"Mlllotinin hakiki ihtiyaçlanm ıa

yet iyi k&vrıyan AtatUrk, ölçU mikya· 
ır olarak eıki aultanlann harict ıenit • 
leme politikasını değil, fakat muayyen 
blr aaha içinde lceaif bir kalkınma siya
setini kabul etti. Memleketini ıuurlu 
bir tetkillt ile yUkacltmek ve yeni in
kıllpl&r elde etmek auretiyle miW ha· 
yatı tahrip odilemiyccek temeller tbe
rinde teabit etti. Milletin ruhi derin
likltrino dolru tevcih edilen bu emek· 
ler kesafet itibarile fatih Sultan Meh
med'in geniıleme uhaıındaki ı•yreı • 
leri ile pek iyi mukayese edilebilir. A· 
tatUrk, iamlnln de ıöaterdifi ıibi tilrk 
lerin tam bir b&buı olrnut'ur. Sert 
bir baba. fakat herkesin kendiaine bu· 
cUnlıril refahını borçlu bulundulu bir 
babL. O'nun eteri bütün dünya için 
bir hu ve refah nıevııuu olabilir." 

Romania gueteai, yeni TUrkiye'yi 
yaratan BUyUk adamın hayat ve f&hal· 
yeti ile mc11ul olmakta ve ailHıi, mi • 
zacı, eseri ve haatahlı hakkında dik· 
kate değer taf.Ult ncıretmektedir. 

Büyük yasımı% ve 
Litvanyahlar 

Kanusa, 13 a.a. - Leta ajansı bil· 
diriyor :AtatUrk'iln hutalıgına ait An• 
kara ve latanbul'dan gelen haberler 
Litvanya'da büyük bir endiıe ile takip 
edılmittir. Gazeteler ilk sayfalarında 
ıjanalann bu habere ait telgraflamu 
neıretmckte idiler. Atatiirk'i.m öllunli 
litvanyaldan fevkalade milteeuir et • 
mı,tir. 

ıiymwıı Namzetti Uju.g, hariçte bUyllk batı 
"O'nun rolü macar lbtik l!ilının kah- d~vletlerinin TUrkiye'ye milzahareti

ramanı olan Rakockzı'nın veyahut nı temin eden ve dahilde muazzam ıı
Kossath'ın rolüne beneztıfebilır. Ata- ·~~t ba§lran Atattırk'Un eıerinclen 
türk'le Türkıye'nin asırlık tarıhının ~~~Uk bır hürmetle bahıederek diyor 
en büy,ük simalarından biri kaybol · 
maktadır. Türk milleti, O'nun ıdare· "0, hiçbir engel tanımıyarak, avru
sinde bir milletin •hayati kuvetlere pat mahiyette modern bir Türkiye 
malik oldugu taktirde, kaybedılen bir kurmak içın uimle mücadele etmlıtır. 
harpten sonra ortadan kalkmadıgını Orta .-\ıya'nın nankör topratını ber~ 

'"Harp ıonruı Avrupaaının en taya
na dıkkat •ımalarından bırl kaybolu· 
yor. BUyUk asker, ceaaretli, ıslahatçı 
ve mUıteana devlet adamı, 0 Atatürk" 
adını haklı olarak tatımıt olan adam 
artık ya91yanlar ara11nda değildir. Ye· 
ni Tlirkiye'nin tarihi son on bef yıl 
zarfında O'nun adına ayrılmaz bir au
rette r.&ilıdır. O, oımanlı imparator· 
luğunun en vahim anlarından birinde 
pôlitik ıahnede gözükerek meml~•
tin enerjiaini canlaııdırmıya ve mıll~ 
te istikbal için iman ilham etmiye mu· 
vaffak olmuttur. O anda ki, devletin 
bizzat mevcudiyeti mevzuu bahisti 
ve tUrk milleti mailllp olmuf, ümit· 
ılzlik içinde bulunuyordu. Vuifeai 
kolay değildi. Uıun ve çetin bir h~~
ten ıonra tUrk topraıklarının Uçte ıkı· 
ıl yabanc; kıtaat tarafından i9pl edil· 
mit ve kendisi iki cephede m.Ucadele· 
ye mecbur bulunuyordu: Harı.çte dUt
manla ve dahilde sultanlL., 

lap idi . ., . . 
Zora paetesinde, gazetenın dırek· 

törU Krapçef tarafından yazılan bir 
makalede de ezcUmle tu satırlar okun 
maktadır: 

Kudretli bir ıima, tükenmez 
bir enerji 

sllatı dıkkatle kaydederek fotografını 
neıir ve onun vatanına yaptığı fevka -
lAde bUyilk hizmetleri taflil eylemek
tedir. 

Ordunun organı bulunan Polska 
Zbrojna gazetesi, AtatUrk'ün vücuda 

Gazeteler, AtatUrk'ün tercUmeiha
ll hakkında makaleler netrederek ken· 
diıini muasır devlet adamları arasında 
birinci sıraya yükselten inkılaplarını 
kaydetmekte ve Atatürk'im Türkiye • 
ye yeni bir zihniyet ve medeniyet ver· 
miye muvaffak olduğunu yazmakta -
dırlar. 

Yarı resmi Lict uvos Aidas gazcteai 
ıunları yumakta dır: 

"Atatürk, töhreti dünyaya yayıl • 
mıt bir phsiyettir. Litvanyahlarla da 
münuebette bulunmuıtur. Bir çok ki
ıiler, bilhassa gazeteciler, k endisin -
den mektuplar almıslardır. Matas Sa
lciuı, irinde cümhur.reiııi ile birl'kte 
TUrkiye'yi tasvir ettiği seyahat kita • 
bını Atatürk'e göndermiştir. Bir lit • 
vanyah da aaa<iet getirmesi temennisi 
ile Atatürk'e bir parça anbeı: gönder • 
mittir. Bu zat Atatürk'ten anbcrin 
kendisine saadetbahş olması r midini 
izhar eden bir mektup almıştır.'' 

ketli hale getirmek, cehaleti yenmek 
göstermiştir... · ve ekonomik kalkınmayı temın etınok 

Magyar Nemzet de baımakaleılnı 
Atatiırk'un meziyetlerine tahsıs e~- için yaptığı ıey muazamdır. Atatürk, 

ilk b ebedi uykuıunu mU.terib olarak uyu· 
miştir. Gazete, AtatUrk'ün. bUy . ır yabilir. Zira, eıerinl.n fay. da11a olma-
muceddit ve Avrupa tarihınde Saınt· F lhak k b dı ğını biliyordu. • ı ı a, u es~r 
Etienne ve Büyiık Pier'denberi emaa- tekrar dirilen mıllete refah yolunu 
1i görUlmemiı olan bir ba,arıcı şef 01-
dugunu kaydederek diyor ki: açmıştır.,, 

O'nun yaraııığı genç milleı 
Muharrir bundan aonra TUrklye'yi 

battan bata dellttlren bUyUk ıılahatı 
usun uzadıya anlatıyor ve f(Syle de· 
vam ediyor: 

.. Aı.tUrk verdlil misalle bep.l ken
di fikirlerine merbut genç ve enerjik 

"Kemal Atatürk, açık kıvılcımlı 
gözlerini hayata kapadı. Politik sah
neden kudretli bir sima, tükenmez bir 
enerji çekiliyor. BilyUk tUrk ıılaıı..t· 
çıaının eseri muazzamdır. Filhakika 
Tilrkiye'nln hudutlarını eski impara
torluk hudutlarından öteye ienitlet
mi,tl. Fakat dUnya hami eanasında 
parçalanan Türkiyeyi birlegtirdikten 

getirdiği ıslahatçı caerle l&tin alfabe
ıini kabul etmek auretiyle medeniyete 
yaptığı hizmet üzerinde ısrar etmek • 

tedir. 

Ekıpres Poranyi gazetesi, AtatUr

k'ün yeni Türkiyc'yi yarattıiıru yu -
maktadır. 

Gazeteler, yeni cümhurreiai İnönU· 
niln fotoıraflarıru ve uzun tercümei • 
hallerini neıretnıektedirlcr • 

ı 

• 
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Mllh cenaze lrell Bütün yabancı memleketle~ 
------=-:-.2~~~~.:_:=;:__------

T ürk iyen in büyük yasına 

Kıral Karol ve VeliOhd 
Londra'ya hareket ettiler 

Seyahatin 

hlıırlllı 
(Başı 1. inci sayfada) 

Macar Senato ve 
parlômentosunda 

Atatürk için ·' . 
gayesı nedir? leden sonraki umumi heyet toplantı

sında görüşülmek teklifiyle riyaset 
makamına verecektıir. • • candan iştirak ediyor . 

ı. .. Jıca ınüeasiıı ol-
Par· •tt'fakının .....,. · · 

Bükrq, 13 a.a. - Kıral Karol ve Prens Mihal, bugün lngiltere
ye hareket etmitlerdir. Hariciye nazın B. Komnen de kendilerine 
refakat eylemektedir. Kıral aalı günü lngiltere'de bulunaacktır. 

Kararrumıeler çıkacak: 
Kamutaya takdim edilmiı olan bu 

tahsisat projesinden baılca tetfin töre
nine ait olan meseleler, Vekiller He
yeti kararnameleriyle halledilecektir. 
Maamafi hükUmet bu arada kanunlaf
masında lüzum gördiığü meseleler i
çin icap ettikçe meclise yeni liyihalar 
sevkedecektir. 

tazım ve tazız 
T '" 16, 13 a R .. ümh' B vunan ı. .' Ieketı' nıii•tere.k bır ı-. '"-'UOtÖ .a. - eısıc ur · k ıneaı -s 
bÜ§ o)~~~bdülhalik Renda'ya gönder· mu§ ve 

1 ı sliban• bir teşrikı aıesaı 
cevabı aıgu taziyet telgrafına karıı ıu deal ve. ~~nde biribirine bağhyan ve 

"Ş rnıştır : çerçevcet. ıçı jaıkiıı aıuıaaavver olı:1ı-
ıniıı e.re.fli Önderinin şahsında türk çözülı:oeaın: abıtalarını vücuda gctır-

Seyahatin gayeıi nın inkişafına tahsis edilecek olan ıs 
Londra, 13 a.a. - Sunday Diapatch milyon liralık krediye ait son teferril

gazetesi, Romanya kıralının Londra'- at Londra'da teabit edilecektir. Bu 
yı ziyaretinin bilbaaaa İngiltere'nin, para ile Romanya ingiliz alat ve ede
Almanya ve İtalya ile bir sükunet po- vatı ve sınai mamulatı satın alacaktır. 
litikası takip etmekle beraber Balkan- İngiliz ve romen petrol firmaları ara
lardaki nüfusunu idame etmek husu- ımdaki ihtilafın halledilmesi için 
sundaki karariyle izah edilebileceğini de bazı tedbirler alınacaktır. 

celsesi yapıldı 
etının - .. ya.o doıtlunur asli unutnUY~tır •. Yu-

sebeti l ugramış olduğu zıya muna· _.,.oJdulU ti' eseri aail turk mılle-
ta · Y e bana göndermiş olduğunuz .....,. . taıı. kuve ı . . 
ıı zıyet telgrafından dolayı ekselansı· .-ııa uJcadderatmı ebedıyen tayın 
ıza ha Ş"b tinift 111 il "k ölü hakkında çok ret . raretıe teşekkür ederim. 0 • • olan b yu ka 1 uha 

..... ~ı~r ınüteveffanın eserini hatırlat· etınıı b' hatırayı aada tem -
Anıt • Kabir' in yeri: 

~ . . bcyeçaıtlı ı~ 
) ıçın kullanmıı olduğunuz tabır· fA•<> edecektır.,, 
er, frans · ı . . i b' doat· -- B 

yazmaktadır. Kıral Karol'un ingiliz dostluğunu 
Haber aldığımıza göre dünkü Ve

killer Heyetinde anıt - kabrin yeri 
tesbit edilmiştir. 

( Baıı ı. inci sayfada) 

muştur. Kendisine verilen "Gazi,. un
vanına bihakkin liyakat kesbetmiştir. 
Çünkü Atatürk, zaferini biltUn türk 
düşmanlarına karşı kazanmıı ve aske
ri dehası, te~kilatçı kudreti sayesinde 
kısa bir miıddet içinde vatanını parça
lanmaktan kurtarmıştır. BUyuk harp
ten sonra, galip devletlerin diktatları
na karşı cesaretle goğiıs geren ve Sevr 
muahedesinin tezlil edici hükümleri
ni çigniyen ilk adam O olmuttur. Ata
türk\in kendi milletinin kuvet ve 
kutretine sarsılmaz bir imanı vardı. 

O, milletinin inkitaf kabiliyetini hu
dutsuz görürdu. Umumi harpten son
ra milletin maddi ve manevi enerjisi
ne siyasetini istinat ettiren ilk devlet 
adamı O olmuştur. Evveli kumandan 
olarak memlekette nizamı kurmuş ve 
&onra milletin şefi olarak türklerin ru
hunda kendi kıymetlerine inan ve i
manı uyandırmıştır. Bütün bu derin 
inkılap eserinin kaynagı bu bir tek a
damın hür vicdanı ve yapıcı kudreti 
olmuştur . ., 

luk ız mı letıne samım ır . . • Hariciye Nazınndan • 
lcal~~ bağlı olan bütün türk ınilletının Çın ilu'ya 

tnde yer tutacaktır.,, SarOCo . h · · 
. 13 a.a. _Çın arıcıye 

B. Meıake.n•'tan B. Celôl Chungk~n~,e Vekilimize aşağıdaki 

Bu gazete şunları ilave etmektedir: 
.. Kıra! Karol bir yarım alman ol

makla beraber Almanya'nın Balkanla
ra eavleti kar111ında memleketinin si
yut istiklilini muhafaza etmiye ve 
Romanya'nm tabii aervetini inkipf et
tirmiye azmetmiş bulunmaktadır. Bu
nun için de İngiltere'nin do&tluğuna 
ve parasına ihtiyacı vardır. Romanya'-

tarsin etmek hususundaki arzusu ma
Hlın olduğundan geçende kıral ile Yu
goslavya naibi pren~ Pol arasında ya
pılan görüşmeler hususi bir mana ifa
de etmektedir. F.ilhakika pren. Pol, 
zahiren hususi bir ziyarette bulunmak 
üzere son teşrin ayı içinde Londra'ya 
gelecektir. 

Büyük Önder AtatUrk, Ankara'ya 
getirildikten ve cenaze merasimi ya
pıldıktan sonra, muvakkaten, Etnog
rafi müzesinde askeri ihtiramatla mu
hafaza edilecek ve ebedi Şef'in ıaniy
le mütenasip bir anıt - kabir yapıldık
tan sonra oraya konulacaktır, 

-- rı J{arıcıy f .. d 
Ba~ar'a nası ' empati telgra ını gon er-

,,. taziye ve s 
Atina, 13 a.a. _ Ba .. vekil B. Metak· ıııiştir: . . __ ,A ş!:ı_....:: 

"'8 .B :r • Celil . • Vekilı f.k.-anı UAru 
' ugün Türkiye başvekilı . . . ffaJ'ICIY9 Saraçoğlu 

2a~~·a aşağıdaki telgraf~ Ç~~ı~tır ·k Ankara 
'?ost ve müttefik Turkıye yı ~ili k 

1Ct bı · den ını ,. rde tilrk milletinin, bUyü ye-
r surette müteellım e · Ka 1 R · · .. h 

;na.tcnıe kıraliyet hükümeti, e!~.~l: . Türkiye'nin babaaı eıııcwn ur 

Bugünkü luımutay'da: 

Cizye ve zararlar yüzünden 
~t! ve hen çok elemli bir he~~ .... Ja ıu ına1 Atatilrk'ün fAbıında uğramıı 
~~ ediyoruz. Bu çok çetin u~tı~e- ~ • lirn zıyadan pek derin bir ıu-
~tıin Yunaniatan'ın düıUncesı, en. in old:gu ~ilteet1sir olarak ekıelinıınıza 

tın seınpatisini izhar ve arı:etnıek ıç rett .. · ·11 t' · 
..• b ı nuyor0 

.. :ı-t·nnin ve bütun çın mı e ımn 
ıl doıt millete münatıf u u . ve bilkwa•·- • • . 1 • • 

~aındar Şef'in kahraman aıkerın ve phsmun en samımı tazıye erını arz 
'l'" , atıcısının 

Urkiye'nin münevver yar yuna- ederfrn.,, W -Ch H · 
~tırasını tebcil etınek~~ ~~ Türk· ang ung- uı 

Yahudiler servetlerinin 
yttzde otuzunu kaybedecekler 

Kamutayın bugünkü toplantısında 
görütiılmesi beklenen tahsisat kanun 
projesi dolayısiyle Başvekilimiz Celil 
Bayar'ın tetfin törenine ait hükümet 
kararları etrafında geniş izahat ver
mesi ihtimali kuvetlidir. Bu izahatta 
çıkarılması mukarrer Vekiller Heyeti 
kararnamelerinin esaslan bulunacak
tır. 

hl erturim programı ha:sır: 
Tetfin programını hazırlamakta o

lan B. Numan Menemencioğlu'nun re
isliğindeki hariciye müsteşan Agah 
Akul, Protokol Umum Müdürü B. 
Şevket Fuat, umumt kitip muavini B. 
Nebil Batı ile Vekiletler delegelerin
den mürekkep komisyon dUnkU faali
yetiyle program hazırlığını tamamla
mıştır. 

lliatan, reis Kemal Ataturk un --
ISY11 11ıe1e1er1: 
- 0 obasa idi, modem 

T orkiye de olmazdı ••• 
fevkalade eserini takip 

T·· kler onun 

Londra, 13 a.a. - Fon Rath'ın Pariı'te katli dolayısiyle Al
manya' da yahudilere ka111 yapılan tazyik, Avrupa ve Amerika
yı itrale devam etmektedir. 

Kemalizm 
(B;J§ı 1. inci sayfada) 

yıran mücadelelere süriıklerunekten 

kurtulabilmittir. İngiltere ile, Irak ih
tilafına nihayet veren 6 haziran 1926 
tarihli muahedeyi akit suretiyle ba -
nştı. 

1 
Ma!Orn olduğu Ume Almanya'da 

yahudi mağazaları, evleri ve sinagok-
ları yağma edilip yakılmıı, ayrıca da 
hükümet tarafından bUtün yahudilere 
1 milyar marklık ceza kesilmiş ve ken
dilerinden birçok haklar neudilmiş
tir. 

Dün sefaretler gelecek heyetler 
hakkında Hariciye Vekaletine mah'.'i
mat vermişlerdir. Kendilerine resmi 
program bildirilmek üzeredir. 

Jtlilleıinin luıkiki babası 

Atatürk, otorite rejimiyle parli
mento rejimini telif etmit ve Türki
ye Büyük Millet Meclisini müe1&ir 
icraatta bulunan bir teırit kuvet ha
line getirmiştir, 

Atatürk, bu namı hakkiyle kazan
mıştır. ÇunkU milletinin hakikaten 
seven ve sevilen babası idi. 

ur .. ' nı daha fazla artıracaklar 
ederek ıtıbarlarl dıJ politika aahaaında ve Atatürk'ün 

taveÇ ınatbua- idaresi altında büyük muvaffakiyet -

ı 929 da ingiliz filosu lstanbul'u zi
yaret ediyor. 1930 da Türkiye, ötc
denberi düşmanı olan Yunanistan'la 
bir dostluk misakı imzalıyor. 1932 de 
Milletler Cemiyetine giriyor. 9 ıubat 
1934 de türk - yunan misakı Balkan 
mıtakı o)uyor. lkl sene sonra ı urınye, 

Gerek bu 1 milyar marklık ceziye 
ve gerek yahudilerin yağma ve yan
gınlar dolayıaiyle zarar ettikleri 1 
milyar mark, Almanya'daki yahu~ile
rin mecmu servetinin yU.zde 30 unu 
bulmaktadır. 

B. Göbels'in aöyleClikleri 

Programın husust bir kıamı, latan
bul'dan Ankara'ya geliı bahıidir. Şe
fimizin ni§ları, Dolmabahçe ıarayın
dan top arabasiyle Sarayburnu'na ge· 
tirilecek, buradan bir denizaltı gemiıi
ne konulacak ve sonra Yavuz harp ge
misine nakledilecektir. Yavuz, Derin
ce'de cenazeyi hazırlanmı! olan husu
si trene tevdi edecektir. Atatürk'iln 
naşları, kendilerinin yagonlarında ta
şmacaırt.ır • 

Atatürk, kurduğu devleti baş dön
dürücü bir sUratle terakki ve refah 
yolunda ilerletmiştir. Bundan 20 ıe
ne evel mağh'.'ip, büyUk bir kısmı ec
nebi kuvetlerinin işgali altında ve in
fisah halinde bulunan bir devletten 
bugün Avrupa hudutlarından Aıya 
hudutlarına kadar ekonomik ve kül
türel bir refah nümuneei olan, harici 
ıiyaaette nüfuzlu ve bütün komtula
riyle dostça geçinen Türkiye çıkmı~ 
tır. 

Stokholrn. 13 .;:-ııı; 111nnaaebeti~; ter kazannıııtır.,, 
Atatürk:'lln o .. arederek, onun -

uıı maJEaleler n"S"" .. tt;..,,,,.lcta• .. , • ,., •• '•. ' • ' ' ""' .. 
• .; +,.haT"1t-V - Soc k . .,;v,.t"• ial Demo ratcn gazetesı yazı· 

ır er, t i yasıyor: yor: 
Aftenbladet gue e~ d n tef kili •e 
"Türkiye'nin .yenı \ verici taaı "Atatllrk ,Upheeia harp IOIU'Uı ge
İıni keyfiyetı bayre Unkil Tilr· ten diktatörlerin en dikkate deier o

. .inkılAp oırnuftur. ~~g ıahsiyetine ıanıdır. Eveli, Türkiye'yi milıtakil 
}Ye Atatürk'ün. kuve .;ıdır. . •. bir millet mevkiini kaybetmekten kur 
Yenfek bir ıekılde ~g terkettıgı tarmı,tır. Sonra, yeni bir tUl'k devle.ti 
Son padişah. topr~g~n~e elde edil· yaratmıl memlekete yeni bir ana ya
kit 1922 tetrinisanısı~"tün prkta sa yeni bir kültilr ve yeni bir milli 
i§ olan nihai zafer ~nınııtır. Bu ülkü vermiştir. Baıka, baıka mahiyet
\'k ve meserretle sela

1
m kararlarda· te diktatörler vardır. Bunlardan ha -

u takip eden hareke! e~rat itibariy· ları hilriyeti boğar. Bazıları da ak
. emniyet ve icradakı s gark ernit· :;ne olarak millete hilri~et ~e kUltür 

Montrö'de, Milletler Cemiyeti artık 
beynelmilel bir garanti veremediği için 
boiulan tahkim etmek hakkını kaza -
myor. Ertaıl Hne, Atatürk'le Muaoli
ni araauıdaki mübayenete rağmen, İ
talya ile bir yakmlqma hareketi ya -
pıyor. 1938 de Türkiye ve Fransa Ha
tay meselesi için kabule pyan bir hal 
ıureti buluyorlar. Bay Ponaot, vaziye
tin kötU bi rgekil almıya hatladığı o 11-
ralarda kendini mahir bir müzakereci 
olarak tanıtıyor. 

B. Göbbels'in B. Gordon Yung'a be

yanatta bulunarak, alman hllkUmeti -
..-. ~ ı...ı.ı....-ı..ı..i -........-~ batu

nı izah etmiş ve lngiltcre'de bu yUz
den uyanan akislerin Almanya'nın 
tavrmda hiç bir defitiklik yapamıya
cağmı ıöylemi9tir. Eua olan, yabudi
lerin kendilerine tahıiı edilmit olan 
vaziyeti kabul etmeleridir. Bu vui -
yet ise, alman milletine dilfll'l&D ol
duğu malQm bulunan ecnebi bir ır -
kın va.ziyetidir. Yahudiler yeniden 
baı kaldırmağa tetcbbüa ederlerse 
bunların hakkında yeni kararnameler 
neırol unacaktır. 

Program çok geniıtir ve lüzumu o
lan biltiin buıualar tesbit edilmiıtir. 

Hatır inanının 191Hmesini 
büyük sevilllle karılladı 

Antakya, 13 a.a. - Büyük Millet 
mccllainin dünkü toplantııına ait mü
zakereleri Antakya halkı, radyolarda 
takip etmiftir. İlmet lnönU'nün Cilm
hurrelaliğine 11eçilm09i biltiln Hatay 
halkmca bilytik ıevinçle kal'fıl&nmıt
tır. Devlet reiıi ve Hatay meçllıi baJ
kanı tarafından Reiıicilmbura ve B'U
yUk Millet Mecliıi ba,kanlıiına teb
rik telgrafları çekitmiıtir, 

Türk milletinin matemine i§tirak 
edelim ve biıyük ölilyü hürmetle ana
lım.,. 
Diğer taraftan ayan meclisinde, re

la Kont Szechenyi, modem TUrkiye
nin yaratıcısı Atatilrk'iln 61Umllnlln 
Macaristan'da uyandırdığı tee11ür ft 

eleme çok heyecanlı bir lieanla ter
ceman olmuı ve bütiln Ayan ba11 re
isin sözlerini ayakta dinlemittir. 

İSTANBUL 'UN 
HINÇKIRIKLARI 

e. b,.tün dilnyayı hayrete · ter Atatürk Türkıyeı bu so • 
u verır ' · l'I' Dün h' 

r.,, nuncueu tipin tımaa .1 ır. .Yha. ıç 
.. "k . A_,.., Tilrkiye'nın garp zı nıye-buyu bır z....... 1ma 'bi h Büyük kurtarıcı ve . i inde yeniden kuru ıı gı e-

tı ç 1 bir drama ula pbit olmamı§" 
ıalahatC' yecan ı 

• yazı· 
1 gazetesı ur. 

Goteborg Hande s b ka 
Yüksek bir eser ıra n 

r: ınanlı impara· Bu"yu" '- adam 
.. kemal Atatürk~ ~s 

0 
milli türk " 

rlugw u bckayaıı ıçınde . ·ıteınatik l 
iraatı ıı Stokbolms Tidningen gazetes ya • 

~Jetini kurtarını9, z . ek auretiy· 
ır §ekilde raayonellett~rrnf teınirı 

. . kıf& ını 
ıktısadi hayatın ın rini takip 

bııiıtir. kemal Atatürk es~ 111cınle· 
in wl b' ıaa kurar . . sag am ır e dirmiştır ... 

1 

etın istiklalini kuvetlen tesi yazı • 
Svenska Dagbladet gaze 

Or: 
" .. k \tatanını tanı 

Kemal Atatürk tur kurtarın1f 
· ktan r şekilde parçalanma. t bir devlet 

ku\'etli modern rnıll . tebidlerin 
' ınuı ratnııştır. AtatUrk, 01urnünde 

.!Unduruğunu kı~ı~tır; \tt yakın 
Urkiye'nin Boğazıçı~d nzara ar
rktaki vaziyeti öyle. bır ın~aelelerin 
bnektedir ki mühıan an anda bil· 
e"zuubahs oldıığu bir :zarn a'ya tev 
·1c devletler dikkatle Ankar 

etmektedirler.,, 

O olma..~aydı, rrıoderrı 
Tiirkiyc ola~' · 

. da gazetesı 
~Ya Dag1ight Allehan 
ilııyor: b' nazar .. · ır 
H A.~atürk'ün eseri ~z~~ınedevletinin 
Cdılirse görülür kı turk duğu 14 

~§ında bu büyük Şef bu~udn·g·i eser-
•ne .. d getır ı zarfmda vucu a fazla ve 
~r;. g~çmiş asırlardan dah~lmas& idi 
!o •n ızler bırakmıştır. O rı ıaye· 

dcrn Türkiye olmazdı. '?~u eserini 
tldc tür\(Jer onun fevkala e arın· 
~ki d" ya naz 

P edebilecekler ve un . 'barları· 
~ esasen pek yüksek olan ıtı dir 
r daha fazla yükseltebilecekler ~·;. n t si yazıy . 
.. agnes Nyheter ga:ze e . altın· 

zıyor: 

Ü k Yalnuı memleketinin hi -
"A.tat r , ü • .. .1 bir devlet adamı ve m • 

k·ını degı 'd' t 't ı b' te"'kilitçı 1 1. &veç e, O• 

k --1 ır :s 1 . . k 
eıu .. ·• laveç dev etını uran 

nu, rnod:;,n a ile mukayese etmektc
Gusta\t as kayese her cihetçe mu
dirler. B~k:~ bir eser bırakan büyük 
biktir._ ır;u lsvcç'te gösterilen takdir 
adaJıl ı~ın ha ranlıfı ızhar huauıunda 
ve buyilk ah Y iyi bir delil olamaz.,, 
bundan d a 

KÜ(ÜI DIŞ HABERLER 1 
Yucoaıavya kraliçesi 

>< Belırad - tetrin tarihli 11hat 
. • ·n ız aon yi .. ?tf arlC nt }' enin 1ece ıyı 1e • 

bülteninde kıdr~l ıçektedir. Umumi vazi-
d·~· kayde ı m ti çir ıgı i eti mucip r. 

et memnun y • 
y La Prensa gazetesı, 

>< Mek•.~k? ;tiyle satın alınan pet-
Meksika hukU rasında yakında bır 

Yaları a d 
rol kumpan eleceğini yazmakta ır. 
itilaf husule g l' e Mary dük ve 

ıcıra ıç • 
>< ı.oadra - ter Londra'ya avdet 

d Clouces . tıni 
düşes e nc:Ulerini zıyaret e 1 • 
eder etoıez ke 

tif. . ·rriyeste'de iki ıngorta 
>< R()lllll - h diyi iıten çıkardığı 

. k tinin 77 ya u. 
şır e ·ırnektedır. 

ber verı •.-J 
ha • o - Halihazırda Meawı • 

>< r.teksık lan muallimler kon-

k 'da toplanmlJ o Trotzki'nin hudut 
o .. "metten ır.a 

Avrupa'da yapılanlar bu, Ru.ya De 
1921 de aktedilen Moü:ova muahedesi 
Çarlarla padiphlar arasında a11rlarca 
devam edegelen ihtilaflara doatluk 
münasebetleri ikame ediyor. Bu müna
sebetleri, 192S de Ankara'da aktcdilen 
ve hükUmlerl 194S aeneaiM kadar tem
dit olunan muahede ile daha ıdçlA§tı -
nlmıttır. Fakat bu da, komüniıtliğin 

Türkiye'de kabul edilmemesine mani 
olmamrıtır. 

Aıya ile münasebetler, Ruıya'run 
tesiri altında olarak Afganistan'la ak· 
tedilen muahede ile 1921 de bqladı. 
Bu muahede kıımen İngiltere aleyhi -
ne mUtevecdhti. 1928 de yenilenmit
tir. 1934 de Türkiye, ingiliz ve ruı te
sirinden kurtulmak iıtidadını g<S.ateren 
lran'la yalanlaıma tesis etmiıtir. Şi • 
maiden cenuba doğru bir demiryolu 
inpıı lran'ın, nüfuz mıntakalan re -
jhninden tedricen kurtulmasına yar -
dım etmektedir. Türkiye, Afganistan, 
İran ve Irak arasında umumi bir mu
ahede imza11 dört memleket araıında
ki hudut meseleleri yilzilnden 193S 
den 1937 ye kadar geciktirildi. lngiltc
re'nin bu meselede oynadığı rol hak
kında mal\imat yoktur. Her ne ise A&
ya misakı 8 temmuz 1937 de imza
landı. B. M. Pemo bu huauata diyor 
ki: ''Yakın bir Atide Aaya misakının 
Yemen ve lbni Suut Arabiıtan'ı gibi 
daha buı müalüman devletlerine pmil 
olması ihtimali vardır. Türk diploma
aiıi tarafından bu maksatla yapılan te
şebbüsler ingiliz diplomasisince de il
tizam edilmiı gibidir. Baılangrçta ken· 
di aleyhine çevrilmiı zannolunabilen 
bir teıebbüsli gürültüsüz ve az zaman
da afyaaeti lehine çevirmek hususun
da lngiltere'nin gösterdiği maharet 
hayranlığa pyandır. 

Franaı:ı gcusetelerine göre 
Fransız gazeteleri yahudilerin ma

ruz kaldıkları tazyik dolayııiyle ten • 

kitlerine devam ediyorlar. Övr gazete
si B. Ruzvelt'in alman hUkümetine 
müracaat ederek eğer Berlin yahudi
ler aleyhindeki tedbirlere devam e -
derse Amerika'nın da mukabelei bil
misil tedbirleri alacağını bildirmek 
tasavvurunda olduğunu yazıyor. 

Amerika' da endiıe 
Vaşington, 13 a.a, - Havas ajan -

arnın muhabiri bildiriyor: 

Hul1, Almanya ıefirini hariciye ne
zaretine davet ederek kendiıiyle ıs 

dakika kadar görUtmU§tür. lyi haber 
alan mahfillere göre Hull yahudiler 
aleyhinde alınan tedbirlerin Ameri. 
ka'da doğurduğu enditeden baheet
miıtlr. 

Bununla beraber aynı mahfiller, bu 
meıelenin münhasıran dahili mahi -
yette olması dolayısiyle Amerika ta
rafından bir protestoda bulunmuına 
imkin olmadığını ilave eylemekte -
dirler. 

Bir senatörün talebi 
Vaşington, 13 a.a. - Ahnanya'da 

yahudiler aleyhinde bazı tedbirler a-
lınmaaı üzerine demokrat ayan aza -
sından King, Amerika'nın Almanya 
ile diplomatik münasebetlerinin ke
silmcaini teklif etmi§tir. 

Zonguldak'ta : 
Zonguldak, 13 a.a. - General İsmet 

İnönü'nün Reisicümhurluğa intihabı 
epiz Şef'imizin muazzam eeerinin e
bediyete kadar ailreceiine kuvetli i
nan ve güveni tazelenmiştir. 

Fransa' da mali kararnameler 
neıredilmek üzere 

Pariı, 13 a.a. - Maliye nezareti öğ
leye dogru kararnamelerle tespit edil
mi9 olan kalkınma pllnını tahlil eden 
bir izahname netredecektir. 

Kararnamelerin metni bu ak,am ve· 
ya yarın resmi gazetede inti9ar ede
cektir. 

Balkan ıntınll daimi turizm 
komitesi Atina' dı toplanıyor 
Belgrat, 13 a.a. - Balkan antantı' 

ihracat enatitillerinin konferan&ı hak
kındı Prıvred Pregled gazetesı şoyJe 
yazmaktadır: 

"'Geçen ayın ıonunda Balkan antan
tı devletlerinin ihracat enıtitulerının 
miımessilleri Atina'da toplanmışıar
dı. 

Toplantıda Yugoalavya, Romanya, 
Türkiye ve Yunanistan müme&Billeri 
hazır bulunuyordu. Bu konferans bu 
enıtitülere ıiyaıl ve ticari sahada it 
birligi yapmak imkinını vermittir.,, 

Balkan antantının daimi turizm ko
miteai bu ayın ıs inden 20 ıine kadar 
Atina'da toplanacaktır. 

Yunanistan Selanik paktını 
tasdik eıtl 

(Baıı 1 inci sayfada) 

Üniversite gençligi muntazam 
bir kafile halinde Bayazıt'tan hare -
ket ıuretiyle Takıim lbideai önüne 
geldiler. Halk, yilksek tahsil gençli
ğinin vakur bir eda ile geçitini ıon
suı: bir tee1&ür ve heyecan içinde ta-
kip ediyordu. Göz Yatlarını zaptede
miyen halkın bu eınadaki tahaaıU.il
nü ifade etmeğe kelimeler kifi ıele
mez, manzara o kadar ulvi idi. 

Taksim meydapı mahşer halini 
almı~ı. tıtiklal caddesi Parmakkapı, 
Sıraaerviler, Şişli caddeıi, Takıim 
bahçesinin köıesine kadar on binler
ce mektepli ve lstanbul'lu ile dolu i
di. 

Bu hmçahınç kalabalık kUnüde 
söylenen hitabeleri cotkun bir heye
can, önüne geçilemiyecek bir teeeıilr 
içinde dinliyor ve hıçkırıyordu. Mey
danda bir an oldu ki yalnız ağlama, 
hınçkınk sesleri duyuldu. Univer
sitc gençliğinin hitabelerinin iyi du
yulması için meydanın bir çok yerle
rine hoparlör konulmuştu. 

Üniversite gençleri ve halk eveti 
bir ağızdan istiklal mar,ını ıöyledi -
ler. içleri Atatürk'u kaybetmenin 
verdiği hUzunle dolu gençligin söy
lediği bu marş latanbul ufuklarını 
mehabetli bir hava ile sardı. Sonra bi
ribirini tikip eden hitabeleri dinle
dik ve tekrar tekrar ağladık. Nutuk -
lardan sonra fU ant ile torene nihayet 
verildi: 

"- Biz türk gençliği Atamızın bı
raktığı mirasa, atamızın climhurıye

tine, yurdumuzun toprağına ve iıtik
laline kanımızı ve canımızı vereceği
mize ıerefimiz ve namusumuz ve türk
lilğilmilz namına ıöz verir, andiçeriz .. 

"l'Urkiye A tatUrk'Un idaresı ·ıe 
l k 1. k. efhumu ı e ımenin garpta ı ın B gUn 
~dcrn bir devlet olmut!ur. 

1 
~ttik· 

gresi hukU ıınasını iıtemiye rar 
haricine çık•~tin bu alebl naza -

rııüttfr. ffU v tahmin edilmek -
ve aıınıyacagı 

Tilrkiye'nin arzettiği misal, bir a· 
damın, memleketinin kalkınmaıı için 
neler yapabileceğini ve salim kalmıt 
bir memlekette yeni bir güzide züm • 
relinin daima tutunabileceğini göster
mektedir. Bundan bqlca Anupa mo • 
dern medeniyetinin yayılma de'Yl'ini 
henüz tamamlamadığını, yani cazibe 

kudretini, nufuzunu kullanmakta de • 
vam ettiğini de gösterir .Fakat Tilrki
ye Avrupa'ya birçok ıeyler borçlu 'tac 
buna mukabil Avrupa ona, nüfuzunu 

daha canlı ve yeni bir tekilde Asya • 
mn göbeğine kadar yayılmaıını mcd • 
yundur. Aynı zamanda Türkiye Av -
rupa'ya bir ihtarda dahi bulunuyor: 
Büyilk devletler silahlanırken iallm A
lemi tefkilitlanıyor ve kuvetleniyor. 

Atina, 13 a.a. - Rcami gazete, Bal
kan antantı ile Bulgariıtan aruında 
31 temmuzda Sellnlk'te imzalanan 
paktm tasdikini tuaınmun eden ka

nunu netretmiıtlr. 

Atatürk'Un cümhuriycti emanet et
tiği gençliğin vekar ve ıUkfınet 
içinde yaptıkları bu tören, matemli 
htanbul'u ve istanbulluları bir parça 
teaelll etti ve bilyuk yaam dordüncü 
günU de böyle geçti. deo.-Jctin beynelmilel itıbar g · i 

• · lahat ıt 
· .. ar.tmaktadır. Girişile~ ıs T"rkiye 
Urkıye'yi değiştirmiftır. u 

rı itibare Florian Dellıorbe 
tedir. 



RESMi iLANLAR 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

Demir tel Ye fincan almacak 

Binek hayvanı alınacak 1 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan : 

Askeri Fabrikalar 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
miayonundan : 

1 - 100 kilometre galvanizli demir 
telle 2000.- tane maa deveboynu fin
can açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Hepsinin tahmin edilen fiatı 
2325 liradır. 

3 - Eksiltmesi 19.11.1938 cumarte
•i günü aaat 11 de olup prtnamesi ko
misyonda görülebilir. 

4 - İlk teminat: 174 lira, 38 kuruı
tur. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin kanu
ni teminat ve 2490 sayılı kanunun 2. 3 
maddelerinde yazılı belgelerle birlik
te M.M.V. satın alma komisyonunda 
bulunmaları. (4635) 8227 

1 O adet ofokfay ah nacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

miayonundan 
1 -:- Hepsine tahmin edilen fiyatı 

650 lıra olan yerli mamulatı on adet 
oto~l~v _açık ~ksiltme suretiyle ve 
21 ıkıncı teşrın 1938 pazartesi günü 
uat lO da M. M. V. satınalma Ko. da 
utm alınacaktır. 

2 - İlk teminat 48 lira 75 kuruı o-
lup prtnamesi her gün öğleden sonra 
M.M.V. satm alma Ko. da görülür. 

Pazarlıkla 68 haf binek hayvanı sa -
tın alınacaktır. Ordu hizmetlerinde 
kullanılmağa elveritli satılık binek 
hayvanı olanların 30 ikinci tefrin 938 
gününe kadar hayvanları ile birlikte 
Ankarada M. M. V. satın alma KO.na 
müracaatları. ( 4759) 8573 

2 adet Unit alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

miayonundan : 

l - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3960 lira olan iki adet Unit açık eksilt
me suretiyle 2 aon kanun 939 pazarte
si giınü aaat 10 da Ankarada M. M. V. 
satın alma KO. da aatın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 2.97 lira olup tart -
namesi her gUıı öğleden sonra M. M. 
V. aatm alma KO. da görülür ve iıti
yenler tarafından kopyası alınabilir. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 aayılı kanunun 2 ve 3. 
cil maddelerinde yazılı belgelerle bir
likte eksiltme gün ve saatında KO. da 
bulunmaları. (4760) 8574 

Jandarma 3 - Eksiltmeye girecekler temi -
natlariyle birlikte eksiltme giln ve sa
atinde M. M. v. aatm alma Ko. da 
bu1unma1arı. (4619) 8257 Haywıı telensesl ıllıacak 

120 fon mazot ıhnacak Jandarma Genel Komutanlıiı Aıı· 
M. M. Veki.leti Satm Alına Ko- kara Satın Alma~: 

IDİa7onundan 1 - Bir tanesine on buçuk lira 
1 - 120 ton mazot satın alınacaktır. kıymet tahmin edilen vasıf ve ömeği

Tabmin bedeli 7920 lira olup ilk te- ne uygun 800 hayvan velensesi 21.11. 
nıinat miktarı (594) liradır. 938 pazartesi günü saat 10.5 da kapa-

2 - Kapalı zarfla ekailtmesi 28-11- lı zarf usulü ile aatm alınacaktır. 
938 pazartesi günü saat 15 de Vek.1- 2 - Şartnamesi paraaız olarak ko
let satın alma komisyonunda yapıla- misyondan alınabilecek olan bu ek -
caktır. siltmeye girmek istiyenlerin altı yib 

3 - Fennt prtııameel her ıtın ko - otu liralık teminat mektup veya 
llliayonda görülebilir. eandlk -ammlyle prtnamede yasılı 

4 - t•teklilerin ihale saatinden bir belpleri ambtnl teklif sııarf1armm 
1aat eveline kadar ilk teminat ve tek- belll gtkı içinde 'ftktlnden bir ~ e
lif mektuplanıu komisyona vennele- velisine kadar komisyona Yermit ot-
Iİ 11za:ndır. (4633) 8260 malan (4624) 8259 

Folotaf ••illeri tadili Baftalliye 

40 Ton aleminyum 
sulfat ahnacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür -
lüiü Satm Alına Komiayonundan : 

Tahmin edilen bedelı (10.000) lira 
olan 40 ton aleminyom sülfat Askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satm alma komisyonunca 28.11.1938 
pazartesi günü aaat 15 de kapalı zarf
la ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (750) lira
yı havi teklif mektuplarını mezkQr 
günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu
maralı kanunun 2 ve 3. maddelerinde
ki vesaikle mezkQr gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (4711) (8480 

l1rıkkale Ye lii(ük Yoıgatta 

yaptırılacak inıaat 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüjii Merkez Satm Alma Komiayo
nundan: 

Ketif bedeli (494.992) lira (03) ku
rut olan yukarıda yazılı ın.aat askeri 
abrikalar w:num müdürlüğü merkez 

aatm alma komisyonunca 2.12.938 cu
ma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (24) lira (75) 
kurut mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(23.549) lira (69) kurugu havi teklif 
mektuplarını mezkQr günde aaat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 nıanarah kanunun 2 
ve 3. maddelerinde yazılı vesaikle mu
ayyen gün ve saatte komi•yona müra-
caatlarL (4755) 8571 

Yewmiye 150-500 kilo ince 
'8YİZ lılaıı satııı 

•*-i F........ıar Umum Müclür
Hlltl ••• • ..... Alma Komia70-
nandaa 11 

Azami ve aagart mikdarları yun. 
rıda yaz.ılı talaşlar 2.12.938 cu~ ,..stii
nıll ... 14.30 ela açık arttırma ili alltl-

M. M. Vekil ıti Satm Alma Ko
m · ıaaandaa 

, .......... Gmel Komat.nlıiı ~ lacaktlr. 

k Sat ... '-- Komıis ıonand-a ı Beher kilosunun tahmini beden el-
1 - to adet Eagl ıv. Fotograf ma- ara m ,._ ~ 1° imd" ı:::,... 1 ak ı unt ır. ~ tname parasız o ar 

ldnıtarının mevcut fenni prtnameai
lle göre tadili kapalı zarfla ebiltme
Je konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 25000 lira 
olup ilk teminat miktarı (1875) lira
dır. 

2 - Eksiltmesi 22-11-938 sah günü 
-.tıs de Vekalet aatm alma komia
JOD1'Jlda yapılacaktır. 

-. - Fenni prtnamesi 125 kurut 
~linde alrnabHir. 

4 - lateklilerin ihale saatinden bir 
-.t neline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona verme-
leri lbınıdır. (4634) 8261 

llborıhnar aleti ahnacak 
M. il. Veüıeti Satm Alma Ko
~·•d• ~ 

1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
23123 yirmi üç bin yüz yirmi iiç lira 
olan on dört sefit laboratuvar ilat ve 
malzemeai kapalı zarfla aatın alına -
c:aktır. 

2 - Eksilb!Ml 2 son kanun 939 pa -
zartesi günü sut 11 de Ankarada M. 
M. V. satın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - t11c teminat 1714 lira 23 ku -
rut olup prtDamesi her cOn öileden 
90llra Ankara'da M.M.V. satın alına 
Ko. da görülür. Ve i8ıtiyenler taraf 
dan kopyası alınabilir. uı-

4 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 aayılı kanunun iL• 

1 
. d ııu ve 

3. cü madde erın e yazıh belıelerle 
birlikte teklif mektuplarını ekailtme 
su.tından behemehal bir saat evelkıe 
kadar M. M. V. satın alma ltO. reia-
liğine vermeleri. (4758) 8572 

1 - Bir taocaiM 850 kurut kıymet 
takdir edilen on iki bin lira deterinde 
ve bin üç yüzden bin altı yii&e kadar. 
Vasıf ve örneğine uygwı battaniye 1 
ı. klnun 938 perıembe günü aaat on 
buçu~ kapalı .zarf uaulü ile utm a -
lmacaktır. 

2 - Şartnamesi paruız ıkomt.you • 
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin. dokm yüz liralık 
teminat makbuzu veya banka mektu • 
bunu muhtelif teklif mektuplarını 
belli gün saat dokuz buçuğa kadar ko
misyona vermif olmaları. (4770) 8576 

MahtelH yıı sehıe allnacm 
Ankara Lnaa- Amirliii Satm 

Alma Komiayoaandan : 

1 - 90.000 kilo ıapanak. 28.500 kilo 
lahna, 70.000 kilo pırasa. 7000 kilo 
havuç, 15.000 kilo kernls. 60.000 
kilo karnabahar, 34.000 demet 
maydanoz için kapalı zarfla eksilt
mesinde verilen fiyat tahmine 
uymadığından 18-11-938 cuma günü 
saat 15 de Tophane'de LV. imirliii 
aatm alma komisyonunda pazarlıkla 
eksiltmesi yapılacaktır. Hepsinin tah
min bedeli 18710 lira 50 kurut ilk te -
minatı 1403 lira 29 kuruıtur. Şartııa· 
mai komisyonda görülebilir. latek • 
liler kanuni veeikalariyle beraber 
belli llatta komisyona celmeleri. 

lcomi.yondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (33) lira (94) ku
rut ve 2498 sayılı kanuaun 2. ve 3. 
maddelerindeki veaaikle mezktlr gün 
ve saatte komisyona mürucaatları. 

(4793) 8579 

Um. Müfetti$1ikler 

Sa ıuı bölgesinde yapılacak 
yol, köprü Ye binalar 
in111tı eksiltme Hint 

Birinci Umumi Müfettiılikten: 
1 - Ekailtmeye konan it: Bırinci u

mumi müfettiflik mmtakaaı dahilinde 
takriben. 60 kılometre tuliııdıe "Mala
badi - Piayar - Ziya.rot•• yolunun tea
viye ve sınat imalkı ve Hazo - Harpaic 
- Saaun yolunun mergi deresi merıne 
köprü intaaiyle Sallapost, Har~i. ~r
hu, Siliııt, Girih, ~erruk, Nortın, Pıa
yar. Mangig, Temok, Belan, Harbak, 
Saawı. Boyunnoktası, Kedir, Evirdos, 
mevkilerinde karakol ve hazo siyanis 
mevkilerinde birer kıgla ve siyaniste 
bir ahır olmak üzere ceman 18 bina iıı
paıdır. 

Ketif bedeli ycık\lnu 679138,11 lira
dır. 

2 - Eksiltme 22 birinci kanun 938 
per,anbe günü uat 11 de birinci umu
mi mUfettiflikte ebiltme komi•yonu 

-------------' (4750) 4577 L-------------

3 Kalem yiyecek ahnacak 

Cinsi 

Ankara Levazım Amirlii~ Satm Alma ~andan 1 
Fiyatı :Mıktarı Tutan lılu.._ T 

Lr. Kr. Kilo Lr. Er Le. Er. • Nevi GUntl Tarihi Saati 

Un ı2 75 18000 61.200 4590 Kapalı sarf cuma 2S-11-938 15 
00 64000 . 29.600 2310 15,30 

Yulaf 4 15 675 lZ75 • .. • • 
Sade yağ 97 oo 16500 . · • .. .. • " 16 

ı _ Dörtyol alayının senelik ihtıyacı olan mıktar muh•m nen fiyatı tutarı muvakkat teminatı cetvellere 
• d f ünakaıası 2S-11-938 aGail nx--ıda la kt yazılı ot, yulaf, sade yagın e a m.. _,1 -··rv yapı ca ır. 

2 - Bunlardan verilecek fiyat yuksek .k?mutanca •:w aarmmtlı yulaf ile aadeyaia talip çıkmamı,tır. Ek
siltmesi yukardaki cetvelde gösterildiği gıbı her kalemın kartnmda yasılı ~ve aaatteki Döryol belediye da-

iresinde yapılacaktır. 
3 - Kapalı zarfla yapılacak olan 

evel belediye salonunda toplanacak 
mektup veya makbuzlariyle birlikte 
prtnameleri görmek iatiyenler her 

bu ihalelere ait zarf usul&ne tevfikan •e ekalltme uatinden en u bir saat 
komisyona makbu.ıa mukabili teslim edllmlt olacakttt. Talipler teminat 
muayyen olan saatlerde Dörtyol belediye dairesinde hasır bulunmaları ve 
gün Dörtyol P.iyadc alay levaınmma miracaat etmeleri ilin olunur. 8453 

odumda Jraı-1.ı sari uau1Ue yapıla • 
c:akts. 

3 - Ebiltme p.rtnamesile buna mil
teferri evrak 33.96 lira bedel mukabi
linde ve Diyarbakırda birinci umumi 
müfettişlikten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i,çin İ8 -
teklilerin 30915 lira 52 kuru,luk mu
vakkat teminat vermeleri ve bu in,aa
tı yapabileceklerine dair birinci umu-

l 
mi müfetti9liıkten alınmIJ ehliyet ve -
sikaaı ibraz etmeleri lbımdır. 

Bu ehliyet veeikuı için eksiltmenin 
yapılacağı günden en u sekiz gün e-
vel bir iatida ile Diyarbakırda birinci 
umumi m~ttifliğe müracaat edilme
si prttır. Cart sene ticaret odası vetai
kaaı. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları -
nı eblltme günü olan 22 birinci kanun 
938 perşembe günü saat ona kadar ek
siltme komisyonu reieliğine makbuz 
mukabilinde vermeleri lhımdır. 

Postada olacak geciıkmeler kabul e-
dilmez. (8224/4764) 8575 

Dış lşler Bakanlığı 

Memur ahnacak 
Hariciye Vekaletinden: 

Hariciye vekil etinde 11 inci dere
ceden mevcut münhal memuriyetlere 
talimatnamesine tevfikan müaabakl i
le memur alınacaktır. 

Müsabaka imtihanı 21 ikinci te9rin 
1938 pazartesi günü saat 10 da Harici
ye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müsabakaya i9tirik için, taliplerin 
memurin kanununun 4. üncü madde
sindekilerden bafka apğıda yazılı 
evsafı da haiz olmaları lbrmdır. 

Hukuk, Mülkiye, Ulumu siyasiye, 
İktısadiye ve İçtimaiye ve f•klilte de
recesindeki yüksek ticaret mektepl~ 
ri veya hariciye mealeği ile alakası 
bulunan mümasil yüksek mektepler
den birinden mezun olmak ve yatları 
otuzdan yukarı olmamak: 

Müsabaka imtihanı şöyledır: 
1 - Hukuku medeniye, hukuku dü

vel, hukuku husuaiyei düvel, iktıut, 
maliye ve tarihi siyasi (1815 den za
manmusa kadar) hakkında tahriri ve 
şifahi sualler, 

2 - Türkçe ve fransızcadan tahrir 
ve tercüme, 

3 - Müsabakada UasU mbanı dol
durmak prtiyle en fazla numara alan
lar kaz111m1t olacktır. 

Müsavat halinde fransızcadan maa
da bir ecnebi liaanma vukuf sebebi 
rn .. .hıanıhr 

Taliplerin mektep febadetnamele-
ri ile askerlik. hüsnühal n mbat teba
detnamelerile hüviyet cüzdanı veya 
suretlerini i•tida ile 15.10.1938 günü 
akpmma kadar Vekllet zat ve tahak
kuk dairesi umum mUdiirlUtUne tevdi 
eylemeleri ve 21.11.1938 pazartesi gil
nü Ankara'da veki.lette hazır bulun
maları ve yukarıda yazılı vesaiki vak· 
tinde tevdi etmiyenlerin imtihana a
lmmıyacağı ilin olunur. (4661) 8293 

Orman Koruma 

Sade ... 
yagı ah nacak 

Orman Koruma Genel Komutan • 
bimdan : 

Orman koruma genel 'komutanblı 
Zeytinıbumundaki talimclhı erleri için 
5400 kilo sadeyağ 2490 sayılı kanunun 
41 maddeainin c fıkrası mucibince açık 
eksiltme ile 2. teırin ayının 21 inci 
puaıtea cünü aaat 1 O da ihales; 
yapılacaktır. Talipler prtname ve ev
safı görmek üzere her gün Galatada 
mumhane caddesinde Alemdar hanın
da orman koruma ambarındaki aatın 
alma komisyonuna müracaat edebilir
ler. Muhammen bedel 5670 liradır. Te
minatı muvakkatcsi 425 lira 25 kurut
tur. Bu paranın birinci mıntıka orman 
mesut muhasipliğine yatırılması li -
zımdır. (8094/4680) 8383 

6 Kalem hbbi ecza ıh111<1k 

Orman Koruma Genel Komutan
lık Sa. Al. Komia,.anu Reialifinden: 

ı - Apğıda cim ve miktarları ya
zılı 6 kalem ecsal tıbbiyenin açık ek
siltme ile ihalesi 28/2. teırin/938 pa
zartesi günü saat 11 de Ankara'da Ye
ni,ehir'de Orman Koruma Genel Ko
mutanlık binasındaki satmalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3100) lira-

dır. llUftklrat teminatı 
(50) kunlftar. 

(232) lira ibaret ilk ketif varakMma 

3 - Şartnameelnl her gUn paruu: 
olarak komieyonda görülebilir. 

4 - lateldilerin muftkkat teminat 
makbuzlariyle icap eden Yesikalarla 
ihale gün Ye saatinde me.zkQr komia
yona gelmeleri. (4723) 

100 kilo bimıut ıu mitrat 
500 tüp Prontosil komprime 

35 Düzilne 13xl8 Filim Kodeka 
35 • 24x30 • • 
35 " 18x24 " • 
35 • 30x40 " • 

8452 

Gümrük ve in. 8. 

Gümrük Ye İnhisarlar Yeklleli 
MüfeHiJ MuaYinlili müsabaka 

hntihlnı 
Gümrük Ye lnhiaarlar V eklletin· 

den: 

Vek11et teftif heyetine 35 lir• asli 
maatlı müfettit muavini müsabaka ile 
alınacaktır. 

1 - Bu müsabakaya JİrebUmek 
için: 

A) Memurlar kanununun 4 üncü 
maddesinde yazılı v1aıfları haiz ol -
mak, 

B) I. ikinci klnun 1938 tarihinde 
yaıı otuzdan fazla olmamak, 

C) Askerlik vazifesini bitirmıı ~u
lunmak, 

Ç) Siyasal bilciler okuluı hukuk 
fakültesi. yüksek iktisat ve ti"'aret 
mektebinden veya bunlara mUımsii 
aynı d•recedeki ecnebi bir mektepten 
mezun bulunmak, 

D) Fransızca, Almanca, tn5i,izce 
lisanlarından birini bilmek, 

E) Ahlik ve seciye itibariyle ken
diaine güvenilir olduğu anlt1tılmak, 

F) Sihati her türlü iklime ve her 
nevi seyahate müaait olduiu um te -
ıekküllü bir resmi hastaneden al:na • 
cak raporla tevsik edilmek. 

menfez inpaı iti fenni ve i 
namelerine göre açık eksiltme 
nulmuttur. Açık eksiltme ve 
11.938 tarihinde saat 15 de bat 
lüğümüzde toplanacak komis 
rifetiyle icra edileceğinden tal 
36 lira ilk teminat paralariyle 
tayin edilen gUn ve saatte id 
müracaatları ilin olunur. (4734) 

D. D. Yollan Satm Alma 
yonundan : 

Muhammen bedeli 15000 lira 
15000 m• oksijen itası 28. 11. 9 
zartesi günü saat 15 de kapalı 
suliyle Ankara'da idare binasın 
siltmeye konmuştur. 

Bu ite girmek istiyenlerin 11 
liralık muvakkat teminat ile kan 
tayin ettiği vesikaları ve tekli 
aynı gün saat 14 de kadar ko 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak 

- ra'da malzeme dairesinden Ha 
pap'da tesellüm ve sevk ıefliğ° 
dağıtılmaktadır. (4672) 

Vagon · 'ekleri ahn 
D. D. Yollan Satm Alına 

yonundan: 
7.12.1938 çarşamba günü saat ıs 

yapılacağı ilin edilmiş olan vagon 
dekleri eksiltmesine ait ,artname 
litik liste üzerinde bazı tadilat 
dığından ifbu eksiltme 29.12.1938 
pnü saat 15 e talik edilmiıtir. 

Evelce bu ,artnameyi satın al 
tanların tadilen tanzim edilmiı 
~ni liateyi Ankara'da malzeme 
sinden ve lstanbul'da da Haydar 
daki tesellüm ve sevk şefligindeıı 
rasız olarak almaları ve evelki liste 
hükmü olmadığı ilan olunur. (4703 

8478 

Pe1Kere demiri yaphrllacak 
Gerektir. D. D. Yollan Satm Alma K 

J'OD111lci&n : 
2 - latekli olanlar, nihayet önU • Muhammen bedeli 2500 lira 0 

müzdeki ikincitetrinin yirmiıi:ıe ka- Ankara garı gazino binası üst ki 
dar vekalet teftif heyeti reisliğine da yaptırılacak pencere demirler· 
dilekçe ile müracaat edip orade ve imil ve yerlerine vazı işi açık e • 
rilecek tercüme! bal beyaıınamesinı 
ekleriyle birlikte n •!zerinde anla 

meye çıkarrlmıgtır. 
İhale 22. 11. 938 tarihine mü 

tıldıp gibi ebibis olarak doldur lalı günü uat 11 de Ankara'da ittnci 
~~!!~ .... en 15 ikincikbunun 
yeti rel8Htme alaftıl'IDll bulunacak- prlacaiiır. 
lardır. İsteklilerin kanunun tayin 

vesikalarını hamilen 187 ,5 liralık 
3 - lateklilerdetı evufı uygun ga - vakkat teminat makbuzlariyle biri 

rülenlerı ı. inci klnunun 27 inci salı te muayyen gün ve saate kadar 
günü arzularına ıöre Ankara veya misyona müracaatları lbımdır. 
lstanbul'da malt, iktludl ve hı:kuld baptaki prtname ve resimler ik" 
mevzular dahilinde yuıb bir i:ntihA- itletme kaleminde görülebilir. 
na çekilecekler ye ayrıca. biliisleci (4695) 8364 
lisandan da imtihan edileceklerdır. 

4 - Tahriri lmtihanda kuananlar 
2 inci ldnunun 4 UncU çarpmba gü -
nü Ankara'da aynca bir de IÖ.ılil im 
~ıhan vereceklerdir. 

5 - Her iti tmtihanm yapılacağı 
yerlerle baf1angıç ıutları, teftit he -
yeti relsllllnce, isteklilerin dilekçe -
terinde 169terecekleri adreılere ya -

Meıe tomruk alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma ...u~• 

,.onundan: 
Metre mikibı muhammen bedeli 

lira olan 1000 metre mikibı me,e to 
ruk 29. ıı. 1938 sah günü saat ıs 
da kapalı zarf usuliyle Ankara'da i 
re binuında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 3000 
ralık muvakkat teminat ile kanun 

5 menfez yaptarılacak tayin ettiği vesikaları ve teklifler" 
aynı giln saat 14,30 a kadar komis 

Ankara lnhiaarlar Bapaiicliirlü- reisliğine vermeleri lbımdır. 

n ile bildirilecektir. ( 4446) 7976 

iünden : Şartnameler 200 kurup An 
İdaremizin Sekili tuduiyle Yozgat Eskitehir, İzmir ve Haydarpap 

toaası aramdaki 479 lira 50 kuruıtan \nelerinde aatılmaktldır. 
. (2671) 8416 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yolları S.tm Alma Komiayonanclaa : 

isim, miktar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları aşağı 
yazdı 5 liste muhteviyatı muhtelif malseme 30. ıı. 1938 çarpmba gunü 
at 15 ten itibaren ııra ile kapalı zarf u•uliyle Ankara'da idare bina 
satın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kan 
nun tayin ettiği veaikaları ve tekliflerini aynı gün saat ,14 de kadar kom 
yon reisliğine .ermeleri lhmıdır. 
Şartnameler paruıs olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Hayda 

p'da tesellüm ve •evk tefliiinden dağıtılmaktadır. (4717) 8 
No. Mlkdarı ton tamı Muhammen bedel Muvakkat t 

Lira Lira 

1 300 ŞUrtoför yafı 67500 4625 

2 1200 Re.zidü yağı 120000 7250 
3 350 Muot 24500 1837,SO 
4 ( Petrol 

( Pt. pa 69500 4725 
5 150 Benim 33000 2475 

Satılık ev hissesi 
:Aakara Defterdarlıfmdan : 

İradı Cinsi ve miktarı Borçlu Ada No. Panel izahat 
292 460 metre murabbaı lhtap evin Samanpuarı İkbal kıtaatha- 413 11 926, 927 seneleri ıstihlak ver 

120 hieae itibariyle 29 hieıesi nesi sahibi Süleyman gisinden maa ceza 293 lira 7 
kurut borcu için 

Yukarıda yasılı gayri menkul uhlbinin veril borcundan dolayı atılacağından 21 gün müddetle müuyedeye 
konulmuıtur. Taliplerin 30. ıı. 938 cUnüne milu.U ~ lilnll saat 14 de Ankara vilayeti idare heyetin• 
mUncaatları ilin olunur. (4694) · 8398 
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. ~:::::~::::~::::~::.~~:] 1 Kültür Bakanhğı 

Nöbetçi Eczaneler 

P azar : Sebat ve Yctılşeh!r Ecz.lerl 
P azartesi : İstanbul Eczane;ıı 
Salı • Merkez Eczan•ı~ 
Çarşamba : Ankara Eczan.esı 
Perşembe : Yeni ve Cebecı Ecıı:anelerl 

1 Cuma : Halk ve Sakarya Eczaneler 
Cumarteıl : Ege ve Çankaya Eczaneleri 

ACELE iMDAT 

Bir yaralama, bir kaza, f.evkal~de bir 
haatalık vukuunda acele ım~at ıatemek 
için belediyeler haa~~nesıne (2257) 
numara ile telefon edılır. 

Lüzumlu Telefon Numaralan 

Yangın ihban: (1521). - Telefon müra· 
caat şehir : (1023-1024). - Sehirlerara· 
81 : (2341-%342). - El~ktrik YL Hava
gazt irıza memurlugu: (1846). - Me
aajeri Şehir anbarı: (3705). - Taksi 
telefon numaraları: Zincirlicami civa
rı: (2645-1050-11~6). • Samanpazan ci· 
varı: (2806-3259). - Yenişehir, Havuz
baıı Bizim taksi: (2323). • Havuzba151, 
Güven taksi: (3848). • Birlik taksi: 
(2333). • Çankırı caddesi, Ulus takıl: 
(1291 ). • İstanbul taksisi: (3997) 

Otobüslerin ilk ve 
son seferleri 

Sabah Aktam 
tık Son 

sefer sefer 

Ulus M. dan K. dere') e 6.45 23.00 
K. dere'den Uluı M. na 7.15 23.20 

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

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

Ulus M. dan Kec;iören'e 
Keçiören'den Ulus. M. na 

Uluı M. dan Etlik'o 
Etlik'ten Ulus M. na 

Uluı M. dan Cebeci'ye 
Cebeci'den Ulus M. tıa 

Cebeci'den As. fabl.ra 
Aa, fabL dan Cebec:i'Y• 

7.25 
7.10 

6.30 
7.00 

6.00 
6.30 

6.30 
7.00 

7.00 
7.00 

7.00 
--.--

Ycnitehlr'den Uluı M. na 7,00 
Uluı M. dan Yeniıebir'• 7.10 

23.00 
23.ZO 

20.00 
ao.30 

21.00 
Zl.30 

aı.oo 
21.30 

23.00 
23.00 

-.-u.oo 
aa.oo 
23.00 

S. pazarından Akköprü'ye 6.l5 ?.OO 
Akköprü'den S. panrı'na 1.3o 9•45 

1 U. Meydanı'yle İstasyon arasında her 
beş dakikada bir sefer olup tren za· 
nıanlan ıeferler daha aık • 

; U. Meydanı'yle Yeniıebir. Bakanlık· 
lar Cebec:i Samanpazan arasında ı;aat 
8 den 20 Y~ kadar v .. at[ h•t b•ı dald· 
kada. saat ZO den 21 a lı:adar her on da· 
kikada. ıaat 7 den 8 e ve 21 den 23 e l 
kadar her 15, aO Ye SO dakikada b r 
mlllltaaam ıeferler vardır. 

I Aktamları Ulua Meydam'ndan saat 23 
deki ıon tef erlerle bwılarm Ulut mey
danı'• dönilıl.rl aia.malu'ID claiılı• 
aaatlerine t!bidir1er. 

oata Saatleri 

Teahhütlü saat (18) e kadard:r. 
Posta saat (19) a kadar İstanbul ciheti
ae aıektup kabul eder. 

Tren Saatleri 

Haydarpap'ya : Her sabah 8.20. Her 
akf&m 19.15 Ye 19.50 
de (Pazartesi, Per
ısembe, Cumartesi 
Toros sürat.) 

Samsun hattına : Hergün 9.35 (Kayse
ri, Sıvas; Amasya bu 
hat üzerindedir.) 

Diyarbakır hattı : Hergün 9.35 
Zonauldak batU : • ıs.oo 

Gündelik: ... 

Olgunluk sınavları 

Kültür Babnlıimdan : 

1938 - 1939 dere yılı lise fen ve ede
biyat kolları yuılı ı8z1U olgunluk sı· 
navları ha.ziran ve eylül devrelerinde 
girecek olanlara muhtelif ders grup
larmm aıağıda yazılı kuıımlarmdan 
sorular sorulacaktır: 

1 Liıe Fen kolundan olgunluğa 
gireceklere: 

1 - Fizik - Kimya grupu: 

a) Fizikten: Liıe sınıflarında eski 
programlara göre okutulan .bütün e
lektrik bahisleri ve bu bahıslere ait 
deney ve problemler 

b) Kimyadan: Llıe ikinci ~mıfta .o
kutulan mağdenler ve teorık bahıı
ler liee fen , okulunda okutulan orga
nik kimya ve bu bahiılerle ~lgili 
problemler. 

2 _ Matematik grupu: 
Lise ımıflarında eski programlara 

göre okutulan bütün cebir bahisled ; 
fen kolunda eski programlara göre 
okutulan ilçgentllçey bahisleri; Tasa 
rığ w Koteit Geometri bahisleri ve 
problemler. 

3 - Tabii ilimler grupu: 
Eski programa göre insan anatomi 

ve fizyolojine giren bütün bahisler 

II - Lise Edebiyat kolundan ol • 
gunluğa gireceklere: 

1 - Tarih • Coğrafya grupu: 
a) Tarihten~ Liselerde okunan ta

rihin UçUncU ve dtirdüncil ciltlerin -
deki bahlıltr 

b) Coğrafyadan: TUrltiye, İtalya, 
Yunaniıtan, Bulpriatan, İsviçre coğ
rafyası. 

2 - Edebiyat Tarihi: Tanzimat ve 
ondan ıonraki devirler, TUrk Edebi
yatı Tarihi. 

3 - Filozofi ve sosyoloji grupu: 
Lise ikinci sınıfı ile üçüncü ımıf 

edebiyat kolunda gösterilen biltün 
bahisler. 

Geçen olgunluk sınavlarında bir ve
ya daha ılyade gruptan muvaffak ol
ıtııyanların 1938al939 den yılı hazi
ran ve eylUl devrelerindeki olgunluk 
ımavları yukarda işaret edilen bahis-
lerden yapılacaktır. ( 47asJ 8483 

Fotoğraf alôt ve edevat 

ah nacak 

Ank.atoa S.lecHye Rei&llğinden ı 

1 - Mezbaha laboratuvar fotofraf 
odasına alınacak fotoğraf ilet ve ede· 
vatma istekli çrkmadığ'mdan eksilt • 
mesi on giln uıatılmıJtıt •• 

2 - Muhammen bedeli (783) lira • 
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (58) lira • 
dır. 

4 - Şartnamesini gönnek istiyen • 

...,. 
Posta, T elgrat ve T clcfon 

Posta vagonu alınacak 
P. T. T. Levazmı Müdürlüfiin· 

den ı 
1) - (2) adet posta vagonu kapalı 

nrf uaulU ile ckalltmeye çıkanlmıJ· 
tır. 

2) - Muhammen bedel (43579.80) 
lira, muvakkat teminat (3268.49) lira· 
dır. 

3) - Eksiltme 2g..1ı-938 tarihine 
müaadif aah gUnU eaat (15) de Anka
ra'da P.T.T. umumi MUdilrlilğil bi· 
nasmdaki satın alma komiıyonunda. 
yapılacaktır. 

4) - İsteklilerin, muvakkat temi
nat makbuzu veya banka mektubu ve 
kanuni vesaikle beraber teklif mek· 
tubunu muhtevi kapalı zarflarını mez 
kur gün saat (14) e kadar o komisyo
na vermeleri. 

5) - Şartnameler Ankara'da P.T. 
T. levazım ve İstanbul Beyoğlunda 
P.T.T. levazım ayniyat ı:ıubesi Md. 
lüklerinden 2 lira 18 kr. bedel muka-
bilinde verilir. ( 4229) 7 542 

Bayındırlik Bakanhor 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden : 

1. istekli çıkmamış olan Erzurum'da 
Grup in,aatının ikmali gene aynı şart
larla ve kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye çılcarılmı,ur. 
Keşif bedeli 245.983 lira 49 kuruş

tur. 
2. Eksiltme 28.11.1938 pazartesi 

günü saat 16 da Nafıa vckRleti yapı 

işleri eksiltme komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 6 lira 15 kuruş bedel mu
kabilinde yapı işleri umum müdürlii· 
ğilnden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 13549 lira 17 kuruşluk muvak· 
kat teminat vermeleri ve Nafıa veka· 
letinden alınınış ehliyet vesikası gös
termeleri lazımdır. Bu vesika eksilt· 
menin yapılacağı günden en u sekiz 
aün evcl bir iıtida ile Nafıa vekaleti· 
ne müracaatları ve iıtidalarma en a.z 
bir kalemde 150.000 lira kıymetinde 

bu iıe benHr bir iş yaptığma dair işi 
yaptıran idarelerden alınını' ve11ika i· 
liştirilmesi pıuktazidir. Bu müddet 
.ı.:ı tfını1::ı vP~ika talebinde bulunmı· 
yanlar eksiltmeye gıremlyecekler<lir. 

5. lstekliler teklif mektuplarını iha· 
le günü olan 28.11.1938 pazartesi günU 
saat 15 e kadar ekıiltme komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim 
edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e• 
dilmez. (4707) 8479 

I"'''' """" """"""' "''" """'" ... '''' "l Vilôyetler .................................................... 
Muhtelif telefon 

malzemesi alınacak 

1 

demir kablo, lrtlba.t kutuau, lıole ma
yii tevzi kutusu, kurşWl kaplı tel, 
köprü raptiye, direk kanca ayağı, lb-
tikli tel ve sair malzeme kapalı zarfla 
eksiltmiye konulmuştu.r. 

2 - Muhammen bedeli 18807 lira 75 
kuruştur. Muvakkat teminatı 1411 li· 
radır. Eksiltmeei 2, 12. 938 cuma gilnü 
saat 15 te müdürlUk binasındaki satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Talipler muvakkat teminat 
makbuz veya banka mcktublyle kanu
ni vesaiki muhtevl kapalı zarflarını o 
gün saat 14 e kadar komisyona vere
ceklerdir· 

4 - Şartnameleri her gUn ı:vazım 
amlrliğiınizde görülebilir. (4383) 

7754 

Yapı işleri ilônı 

<;iümütaneı Trabzon • İran Tran• 
ait Yolu Birinci Mıntaka Baf111Üdür

lüiünden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: GUmU
şane, Bayburt ve Karaköse'de yapıla· 
cak transit otel ve garaj i.ışaatı. Keşif 
bedeli "Z28.20B" lira 54 kuru,ıur. 

2 - Eksiltme 2.12.1938 cuma günü 
saat 15 de transit yolu birinci mınta
ka başmüdürlüğü odasında kapali 
a rf usuliyle yapılacaktır. 

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

nabilir. 

4 - İsteklilerin "12661 '' liralık mu. 
vakkat teminat vermeleri ve ihaleden 
sekiz gUn evel viUiyete müracaatla 
komisyonu mahsus tarafından ehliyet 
vesikaları almaları şarttır. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 2 
inci maddede yazılı saatten bir eaat e
veline kadar transit yolu birinci mın
taka başmüdürlüğüne makbuz muka
bilinde teslim edeceklerdir. 

Postada olacak gecikmeler kabul e· 
dilmez. (8064 • 4683) 8306 

Yol inşaatı 
Diyarbakır Nafıa Müdürlüğün

den: 

1 - İhaleye konulan iş: tıan yan
h§lığı sebebiyle 30963.20 liralık B. U. 
Mtifettfşllk yolları inşaatı kapalı zarf 
uıuliyle yeniden eksiltmeye konul -
mut tur. 

2 - Bu ite ait itler funlardır 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Huıusi, fennt ve bayındırlık 

lsle.ri ~cııeLsartnamui.--~---

D - Bu evrak Nafıa dairesinde 
görülebilir. 

3 - Bu itin ihalesi 29·11·938 sah 
günü saat 11 de kapalı ııarf uauliyle 
nafıa müdilrlüiündo yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 
2322.24 liralık muvakkat teminat cart 
sene ticaret odası vesikası. 

A - Bu eksiltmeye girebilmek için 
nafıa müdürlüğünden alınmış ehliyet 
vesikası ve bu vesika ihale gününden 
en az sekiz gün evet istida ile vekil -
lete müracaatla alınacaktır. Ve bu za
man zarfında vesika talebinde bulun
mıyanlar eksiltmeye giremiyecckler
dir. 

___ .__ --·-··-- -

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık ı 

K.irahk Ev - Yenlıehlr'ln mutenl 
yerinde lsmet lnönü ve Kazım Önlp 
asfalt caddelerinin birleştiği noktada 
7 oda mutfak banyolu kaloriferden 
başka her türlü konforlu ev hemen 
kiralıktır. 1162 numaraya telefonla 
müracaat. 8246 

Kiralık müstakil odalar - Yenişehi. 
rin en gllzel yerinde Emniyet ~bidesi 
yanmda bahçeli ve gUzel manzaralı. 

Çok mUsait kiralar. Selinik cad. No 16 
8281 

Kiralık - Sıhiye vekA.leti karşısında 
Bomonti'ye giden ıokaklardan İlkıı 
sokağında Dr. Feyzi apartmanında ka· 
loriferli 5 odalık daireler. Tel 1764 

8318 

Kiralık - Havuzb:ışı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acC'le kiralıktır. DC"mirtepe Fev· 
zi Çakmak sokak No. 7 ye müracaat. 

8343 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apartı· 

manında 5 odalı kaloriferli, ııcak ıulu 
ve her türlii konforu haiz kiralık dai • 
reler vardır. Tl: 3223 çe müracaat. 

8391 

Kiralık - Bankalar cad. inhisar• 
lar ba~ müdüriyeti binası yanında 
doktar S:\lal.i apartımanı 4 büyük o· 
da mutbak, baı~yo, ekktrik, hava ga• 
zı, su. Tl: 1490 8421 

Kirahk kat -- Bakanlıklara yakın 5 
geniş oda, hol, hizmetçi odası, banyo, 
balkon, bahçe, iki tuvalet. Selanik 
caddes. N o. 51 Tel: 134 7 8427 

Birinci 11n1f kiralık müstakil ev -
Kızılay civarında bahCje içinde bü • 
yük 6 oda, 2 hol, 1 kiler hizmetciler 
için müstakil daire. Muşamba, m~bil· 
yalı da verilebilir. Tl: 3581 8429 

Kiralık - Yenişehir Ataç sok~~ın· 
da geniş 5 ıer odalı her türlU konforu 
haiz 3 daire. Tl: 3520 ye müracaat. 

8475 

KiraJık - 4 odalı her türlil konf~ 
ru haiz bir daire. Ycni§chir Yüksel 
caddesi No. 42 8476 

Kiraldc - Kalorifer ve fenni konfo~ 
lu 4 ve 5 odah ucuz daireler. Demirte· 
p• E.e.k al>•~\mamna mütat.aat. 651() 

5 odalı daire - Bahçe içi. Yeni ınu· 
şarnbalı tekmil konforlu daire. Yeni • 
§ehlr Klann Öolp cad. Onuvluk ao • 
kak 8 Behiç TUmer Tlı 2612. 2 ite 5 
arası geıllir. 8549 

Kiralık oda - Asfalt üzeri her ta• 
rafa yakın Kalorifer, radyo, hizmetçi 
Telefon 2828 odacılardan birisine so • 
runuz. 8552 

Kiralık daire - Yenişehir Selanik 
caddesi 1-2 numaralı Kufu apartıma • 
nında. Aynı apartımanın 7 numaralı 
dairesine müracaat. .ıuu 

, .............................. .. 
j Küçük ilôn şartlan 
f Dcirt satırlık kÜc;Uk ılanlardan : 

1 
Bir defa için 30 Kuruıı 
İki defa ic;in 30 Kuruş 
Oç defa için 70 Kuruş 
Dört dera için 80 Kuruş 

Devamlı küçük i'anlardarı her defası 
için 10 kuruş alınır. Meaell on defa 
ne,reclilecek bir i in ıçır. 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere 
aer satır. kelime aralarındaki boşluk· 
lar ırıüııteana, 30 harf itibar edilmiı
tir. Bir !:üdlk ilin ızo harften ibaret 
olnıa lıdır. 
Dört satırdan fazla he· satır için ay
rıca on kuru11 alınır. .................................................... 
Satılık - Ankara'nın her tarafında 

apartıma:ı ev arsa almak ve ıatmak • 
tıyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Şerı:n 8176 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
yenı yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karıısında köte 
başı . Tel: 2884 8268 

Satılık arsa - Bakanlıklar kartı· 

sında Karanfil ıoka~ında 7 50 metre 
murabbaı yeri çok güzel bir arsa ucu& 
fiatla satılıktır. Telefon: 28~8 e mil .. 
racaat. 8374 

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

Satılık arsalar - Maltepe, Cebecl, 
ista::;yoıı, Küçük Esat, Selfınik, Karan• 
ti 11okak Ayrancıda ki.lsük çapta ar -
salar Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424 

Satılık evler - Ankara'nın her ıem
hnde irat getirir beton, kargir, ah§BP• 
ev ve aptırtıman Tel- 1538 Hayri Alı-
cıoğlu. 8425 

Acele satılık otomobil - Kapalı 
s~or. Her gün öğleden sonra 3850 ye 
telefon edilmesi. 8408 

Satılık ev ve apartıman - An.kara• 
nın her tarafında irat getirir apartı -
manlar kagir ve ahşap evler Tl: 2487 
Vahdi Doğruer 8470 

Satılık ev - Bahçeli evler koopera
tifinde aslalta yakın muhtelif tipte ıa
tılık ev hi11eleri, Tl; 3487 Vahdi Dof· 
ruer. 8471 

Sabhk arsa - Y eni§ehir ve Cebe • 
cl'de tn,aata elverlıU blok ve münferit 
küçük ~apta arsalar. Tl: 2487 Vahdi 
Doğruer 84 72 

Satılık arsa - lstaayon arka.aında 
imarcı paraellenmiı ufak çapta kelepir 
arsalar. Ti& 2487 Vahdi Doğruer. 8473 

iş anyanlar ı 

Apartıman kapıcılığı iti arıyo

rum - Otuz beş yaşındıyım .. Kefalet 
veririm. Denizciler caddesi, No. 4 it 
vı ev işçilerinden arayınıı. Tl: 2119 

öiUl 

Hicri. 1357 
Ramazan: 21 

S. D. 

Rumi - 1354 
1 lkteşrin: 1 

S. D. 

terin her gün yazı işleri kalemine ve latanbul Telefon Direktörlüğün 
isteklilerin de 22.11.938 sah günü sa- den : 

5 - Taliplerin zarfları ihale aaatm 
dan bir saat evci komisyon reiıliğine 
makbuz mukabilinde vermeleri. Poı
ta gecikmeleri kabul edilmez. 

Kiralık oda - Balkonlu nezaretli 
güzel bir oda kiralıktır. Işıklar cadde~ 
si Yüksel apartıman 3. cü kat 8 numa 
raya müracaat. 85~8 

Tecrübeli bir genç - Adliyenin her 
şubesinde ve levazım işlerinde uzun 
müddet çalışmış daimi iş arıyor. Tele-
fon 297 s aranması. 8402 

at on buçukta belediye encümenine 
Güneı: 6 45 Akşam: 16 5.2 mlirauatları. (4780) 8544 

TALii1!156%LiilllLEIH 
1--<A~SI 

CILiill SliiPIEA 

1 - İdare ihtiyacı için 19 kalem (4789-8321) 8577 K1ra1ık - Yenişehir'de Yenigün so
kak 6 No. da üç oda bir salon bir hol 
bütün konforu cami 1 hane kiralıktır. 
Telefon 3431 den 228 e müracaat.8567 

Hayri Alıaoğlu - Yuıhancsini A· 
nafartalar Zincirli cami Taksi sokak 
HUriyet pansiyonu (8) numaraya nak-

• 

Satılık : 

letmi!:ıtir. Tel ı 1538 8426 

Mürebbiye - Genç bir alman bayan 
çocuklu bir türk ailesi nezdinde lisan 
öğretme ve çocuk bakma işleri ara
maktadır. Ankara posta kutusu 468 e 

Satılık - Yeni9ehir'de fandarmı 

N d 
mektebı civarında lıt&ııyon arkaların· e en da ve. Ankara'nın her tarafında in,aata 
elverıtli arsalar, telı 2406 Neşet Şe • 

1 

ren. 8176 

mektupla müracaat. 8554 

I~ vcr~nl~r : 

A 
• • ? Satılık - Ankara'nın her tarafmda 

Splrl n ırat getirir beton ahtap ev ve apartı . 
• ~~nl~r ve ~ahçeli evler yapı koopera 

ttfı hıHelen. Tela 2406 Neşet Şeren. 

Aranıyor - Dikişten anlıyan 2 ba -
yan işçiye ihtiyaç vardır. İstekliler. 
Ön Cebeci'de Baysal caddesi No. 2 ev• 
de Tan Bayanlar Terzievine müraca -

Çünkü ASPİRiN seneler· 
denberi her türlü so~ukal· 

gınlıklarına ve aOrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilAç oldu~unu 

isbat etmiştir. 

A S P İ R İ N in tesirinden 

emin olmak için lütfen 

sına dikkat ediniz. 
EB 

8177 aL 8466 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -------~ TÜRK HAVA KURUMU --cı - Tertip --§ 26 - ---
P I YAN G.O SU 

-- ------BÜYÜK -- ------1 kinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. 
------- ------

-------Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
--
- -
~ Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 lirahk ikramiye- § 
- lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... = 
~ Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et- § 
=: meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına =: 
- girmi, olurıunua... = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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= = - -- -5 Bu kadar ucuz ~ 
~ bir tıraş bıçağı ~ 
Eİle bu kadar tat),,E 
~ ve mükemml ~ - -

B 1 O GEN. I NE 
KAN ve DERMAN 

BIOGEN i NE• Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik 
• ve acı nebatat hülasalarile tababetin fev

kalade ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffakiyetler temin 
ettiği bir devadır. 

• • B ı OGE ~ı ı ~I E • Uzun ve krsa ateşli ve atepiz süren has-
1'11111111 1'11111111 • talıklardan sonra görülen zafiyet, hal-

sizlik, kansızlık hallerini mucize gibi pek kısa bir zamanda izale 
eder. Kandaki kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır. lştihayı 
açar dermansızlığı giderir, vücude daima genelik, dinclik verir, cil
din soluk rengini canlandırarak pembeleştirir. 

• • B IOGE~ı ı ~I E • Sinirler.in. kıymetli ve sad~k bir arkada-
1'11111111 1'11111111 • şıdır. Sınırlere kuvvet verır. Hastayr ~e 

muhitini usandıran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda 
şifalandırır. Hiç bir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye müptela o

lanlara (B l O G E N l N E) kadar istifade temin edemez. 

BIOGE~ı 1• 1ıııı..ı E • Genclerde görülen ve çok defa nevres-
1'11111111 ~ • teniden mütevellid olan iktidarsızlık ve 

bel ge~kliğinde pek mühim rol oynar. 

B I• QG EN İ N E • Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesi
• ri olduğu gibi sıtma nekahatlerinde de 

pek müessirdir. 

• • 
B 1 OGE ~l ı ~I E • Şekerli hap şeklindedir. Büyük ve kü-

l'llllllll 1'11111111 • çükler kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Ve-
kaletinin müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 8583 

~ tıraş olacağımı ~ 
5 hiç zannetme • ~ Ayakkabı ahnacak = . -- • • : Gazi Terbiye Enstitüsü Direktörlüğünden : 
§mıştım. E Gazi Terbiye Enstitüsü erkek ve kız talebeleri için aşağıda miktar, fiat 
: : muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı ayakkabılar açık eksiltme ile alı-

=:
-=== H A s -=-§=- nacaktır. İhalesi 30-11-938 çarşamba günü saat 15 de Ankara mektepler muhasebe-

ciliğinde yapılacaktır. Şartname ve nümunelerini görmek istiyenler Ensti-
- - tü Direktörlüğüne müracaat etemlidir. (4800) 8581 - -
~ Bı~akların iyisi ve ~ tık 
- -- -5 ucuzudur E 
- -- --5 1 o ta•si 1 s nruıtur i 

Miktarı Fiyatı Muhammen bedeli teminatı 
Cinsi Azı - Çoğu Kuruş Lira Kr. Lira Kr. 

Erkek ayakkabısı 150 - 160 510 816 00 61 20 
Kız .. 75 - 85 700 595 00 44 62 

1411 00 105 82 = 8459 = 
~ııııııııııııııııııuıııııııııııııııı~ ~------------------------~ 

2 İngilizce öğretmeni ahnacak 
DJ3 TABlBl 

cemıyerınaen ; 
M. AZIZ TUNÇ 

Pazardan maada her pn ha .. 
talanm lrabal ve teda-.i eder. 
Adliye Sarayı yanmda Sarraf 
Hakkı Apartuuam No. 1 

Ankara'daki lisemize men§eİ müsait olan ve dıtarda va
zife almamak §artiyle yüksek ücretle iki İngilizce öğret
meni alınacaktır. Alınacak öğretmenlerin okulda yatma
lan ve iaıeleri de temin edilebilecektir. lıtiyenlerin Lise 
Direktörlüğüne müracaatlan. ( 4751) 8491 

·ve 
'fsterseniz ziya kabili· 

)'etine erişilememiş olan 
Osraın-B-ampullarını 

kullan·ınız. 

$ıınunlçln dalmalıedh 
~cceğüıh ısı buzlu 

AM PULLARI 
Türkiye Vekilleri:~ 

AEG .. 
'ıürk Anonim Ekktrik Şirketi Umumıyesı 

İSTANBUL P.K. 1'1'19 

_.._. 
Elektron· 

Türk Anonım Şirketi 

İSTANBUL P.K. 1144 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

N EVROZİ N 
Varken ıstırap 

çekilir mi ? 

Baı, dit ağnlan 
Ve ütütmekten mütevellit bü
tün ağn, 11zı, sancılarla nezle

ye, romatizmaya kartı 

NEVROZ İN 
Kaıelerini alınız 

icabında günde üç 
kaşe alınabilir 

8570 

Hava Kurumu 

Kanat bez ve şeridi 

ah nacak 
TürkkUfU Genel Direktörlüğün

den: 

Tiirkkuşu için alınacak muhtelif 
tip ve ebatta ceman 23500 metre ka
nat bez ve teridi açık eksiltmeye ko
nulmuıtur. 

T. C. Z I R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tarihi: 1888 

~rmayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira ikramiye vere<ek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesapların 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ap 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 •• 500 " 

2.000 " 
4 " 

250 .. 1.000 ,, 
40 " 

100 .. 4.000 " 
100 " 

50 " 
5.000 

" 
120 .. 40 •• 4.800 " 
160 .. 20 ,, 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li-
radan atağı dü§IDiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ye 

ı Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

TONU 12 LiRA YA MADEN KÖMÜRÜ 

ETİ BANK 

Kütahya Linyit kömürlerinin 
koku ve duman çıkarmadan yakma usulü bulundu 
Depomuzda her gün tecrübe için yakılmaktadır. 

12 ili 14 saat dayanır. o/o 50 karlıdır. 
Ankara ve havaliei Umumi satıt yeri 8474 

YENİ YAKACAK PAZARI Tel: 1475 

Şartnamesi her gün Türkkuşu le-. -------------------------~ 
vazım müdürlüğünden alınabilir. 

Muhammen bedeli fİf Haydarpaşa 
~-- ~· 
dır. 

İhalesi 19. 11. 1938 cumartesi günü 
saat 10 da Türkkuşu levezmı bürosun
da yapılacaktır. lsteklilerin belli gün 
ve saatte vesika ve teminatlariyle bir
likte hazır bulunmaları. 8354 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
Liboratuvar1 

Belediye ııraıı. Talas apartıman 
ı No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

mıııııııııııımıııııumnmıımıı:ınııııııımıı 

!'::==========" 1 

VZ.~ ~ Jli 
U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6212 

İmtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Mildüril: Ali Rıza BASKAN 

ULUS Baaımevi : ANKARA 

Malatya ez ve iplik fa 

T. A. Sirketinden : 

Şirketimiz Adana fabrikası mamulôtı 

Kaput bezi fiatları: 

Cinıi Tip No. Genitlik s. Beher top m. Beller top 

Çiftçi 2 75 36 630 

Astarlık 14 85 36 677 

20 toptan aşağı siparişlere yüzde 2 
zam yapıhr. 

856 

~·111111 Çankaya Eczanesine 1111111~ - , 
: Taze Balık yağı geldi. Şark malt bulisasiyle çok kolay içilir. Y. Şe- ; 
~ bir Bakanlıklar karşısı Meşrutiyet caddesi. 8023 ! 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111" 

SİNEMALAR 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RüŞTO 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
apartımanı 2. el kat No: 6 Tel: 2208 


