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M~LLI YASIN 

6 iNCi GOMO 

Kamutay' da Atatürk günü 
Mebuslarımız ebedi Şef'in millet kalbindeki yüksek, eşsiz 

yerini hınçkırıkh sözlerle bir daha teyit ettiler 

A 'fatürk'ün izi üzerinde 

Milli birlik bir 
daha gösterildi 

Celse saat on beşte Tevfik Fikret 
Sılay'ın reisliğinde açıldı . P. tatürk"ü 
konuşmaktan dalına zevk aJmış ve bu· 
nu vazife bilmiş olan Kamutay'ın tah
sisat kanunu dolayı~;ile ve hayata göz
yumduğu bir sırada O'nun aziz ismı 
etrafında millet hislerine terc.eman o-

Dün Kamutay, Milli Şef Atatürk'ün 
cenaze merasimi için yapılacak sarfi
yat hakkında hükümıetin vermi~ oldu
ğu kanun projesinin müzakeresı dola
yısiyle Milli Ö1?"d~r'e ~lan ebedi _bağ
lılık ve minnetını, kelımelerle ızahı 
güç ~zahürlerle bir daha teyide vesi· 

le buldu. (Sona 8 inci sayfada) Kamutay'ın dünkü toplantısından bir görünüı 

Clmhurrelslmlılı 

t~CAlrkürlerl MiLLi CENAZE TORENI 
. . 

\ 
J'"""""""'"'""'""""""""'""'' ·~ . . . . . . 

:..\nkaTa, 14 a.a. Tebliğ
lliycueticümhur Umumi Ka
tipliğinden: 

Yurdun her köıesinden, 
ıehirlerden ve köylerden 
PaTti tqekkülleri, Halkevle
ri, apor kulüpleri ve miiesse
aelerd en aayın halkın temiz 
duygulanna terceman olan 
bir,ok telvallar gelmekte 
devam ediyor. Bundan ,ok 
miitehaaaia olan Reiaicüm
hur lamet lnönü samimi te-
,ekkürlerinin Anadolu Aian· 
aı vcuıtasiyle kabulünü rica 
etmiftir. 

Büyük ölü 
Ankara' da 

pazar günü 
bulunacaktır 
günü muhteşem bir Cenaze cumartesi 

törenle İstanbul'dan kaldırılacaktır 
AtatUrk'ün Ankara'da yapılacak o-ıra vali ve belediye ~isi B. Ncv.zat Dünkü komisyonda sekizinci tüm 

lan cenaze törenine ait program bugün Tandoğan'ın reisliğinde toplanan bir komutanı General Kemal Gökçe mer
t~ma~Janmıt ve al~kadarlara tebliğ e-ı k~misyon s_on . d~fa olarak programı kez komutanı, emniyet müdürü,' Hari
dılmıt olacaktır. Dün saat 18 de Anka· gozden geçırmıştır. ciye Vekileti protokol umum müdürü 

B. Şevket Fuat, vilayet ve belediye 

Yeni Cümhurreisimiz h kk d 
erkanı hazır bulunmuşlardır. 

Q 1 n Q Mil'-1a.1)(iJ(iJJ\JIJ1J AkJL1ala a ~ Garda merasimle cenaze Atatürk 
vagonundan in<lirilecek ve Büyük 
Millet Meclisinin önüne getirilecek
tir. yabancı basınin yaptiOi tefsirler BUGÜN 

lnönU de Atatürk'ün 
izinde yürüyecektir 

Alina'da: 

Türk ~tirlin birUği 
Atina, 14 a.a. - Atina ajansı bil -

diriyor: Gazeteler, birinci sayfaların
da cenaze hazırlıkları hakkında bir
çok tafsilat netretmektedirler. 

Atina gazeteleri Atatürk'iln ölümü 
ile lnönü'nün intihabı hakkında ya
zılar neşrinde devam etmektedirler. 

Elefteron Viına gazetesi yazıyor: 
"Büyük yaratıcı Atatürk'ün ölümü
~ rağmen Cümhur Reisi İsmet lnö
nü'nün, Başvekalette de Celal Bayar
m bulunmaları dolayısiyle, komşumu
zun dahili ve harici siyasetinde mah
sıis hiç bir değişiklik olmıyacaktır. 
Atatürk'ün vücuda getirdiği tefkilit 
sayesinde, Türkiye, bugün şahikaıına 
vardığı terakki yolunda.Jı:endiaini mu 

hafaza \IC idareye kabili~tli birinci 

(Sonu 3 iincü. sayfada) 

' 

2 incide : Baıyazımız ·Vedat Nedim Tör, 
Burhan Belge, Nurettin Artam, 
Server Ziya Giirevin'in yazılan 

3 ünciide: A. Ş. Esmer'in yazısı. 
4 üncüde : Yabancı basının Atatürk hakkın

daki neşriyatı 
5 incide : A. R. Erem'in, Nasuhi Baydar'

m ve Paris-Soir'ın yaıılan. 
6 ıncıda : Memleketteki büyük yas 
7 incide : İstanbul gençliğinin and içmesi

ne dair tafsilat 

D~e önünde toP-lanan halk 

Ankara halkının Büyük Şef'e son
suz saygı vazifesini yapabilmesini te
min için cenazenin bir müddet burada 
bırakılacağı ve tertip edilecek olan 
sıraya göre vatandaşların tabut önün
den geçeceği anlaşılmaktadır. Saatler 
henüz tespit edilmi11 olmamakla bera-

( Sonu 3. üncü sayfada) 

• • 

...... aat i 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

kaç? 
Afafürk'ün son 
sörü ini oldu 

SAAT 18.30 DU ! 
Rutubetli, melcilli, pıula bir 

l•tanbul akf'IJftı... Hayat'4 ö
lüm arcuıındaki me•aleyi lıual· 
tan, bezgin ve beadiren bir ta
biat dekoru içinde~. Gölrten 
kcuıvet akıyor; yerden elem ue 
acı lıfkırıyor. 

Deniz, giİmÜf ren,.U.i ltay
betmiftir; parlamıyor. Marti
ler uçmuyor. Engin deni;s bira
vuç •u kadar dar, hudut..,• ta-

• biat bir mahbea gibi mahdut ue 
•ılrıculır. 

ln•anlar, niçin ve nereye git. 
tiiini kendilerinin de bilmedili 
birer fUuraca mahluk halinde 
lrunıldıyor; eıya •akit ve maim..,. tabiat içinde, mancuı.z.,. 
meçhul bir urar yığını halinde .• 

Boiıu'ın yer )'er lıudurmUf 
hiaaini veren akıntıaında bu ak· 
fam bir aeaai.zlilı okunuyor; kö
püklü dalgalar dinmif, Bofas • 
mehtap altında bir ıfık Hli ,illi 
akıyor, Dolmabahçe'nin be,,,a 
ve temi.z gölgelerini kırlfht'l70'• 

Atatürk hata. .. 
O, bu bina içinde, BÜftl•r"--

beri ölümle miic_,.le edeyor. 
Fakat hiç bir gün "ala,. denN· 
den ve bütün dclafetiylc 6ÖTÜ· 
nüp kaybolan ölümün karfuın
da en küçült 6ir mallubiy.t .N
li~ti •öd•nnetl•n ... 

Bütün tiirlı milleti öyle bili- : . 
• 

: (Sona 9. PCU say/ada) : 
• • 
~ ................................. .....,.. 



" Mustafa Kemaller 

yirmi ya~ındadır !,, 
F. R. ATAY 

SOM DEMOKRAT· ÜNİYERSEL- USTA 
O'na kar§ı en ~üy.ük günahı, O'na "diktatör'' diyenler İ§ledi. 

.. ~olamadılar kı, O'nun tahtı milJetin sevgisi, saygısı ve inanı 
Gazetelerde genç yığınlarının 

resimlerine bakarken, Atatürk
ün bet sene evelki bir sözü halı· 
rıma geliyor: 

ustune kurulmuştu. Görmediler ki O millet"ın·ın b··t·· 1...... d 
d .. · · T k' . 1 , u un ugune a-yan ıgı ıçın e tı. 

Demokrasi, halkın hakimiyeti demekse Tarih ilk "som de-
k t" O' h ' ' mo ra ı nun şa sında yaşadı. 

En demokrat memleketlerde bile halkın mutlak ve tam haki
miyeti erişilmez bir idealdir: Reyle~in yüzde elli biriyle iktifa 
olunur. 

- Mustafa Kemaller yirmi ya
ıındadır ! 

Sanki arkadaşlarına demek is
tiyordu: ''Artık bensiz kalmak • 
tan korkmayınız!,, Bir milli kah
raman sadece hayranlık duymak, 
inıanı onun uğrunda ölmeğe' ka
dar her türlü fedakarlığa sevk
edebilir; fakat bir fikir ve inkı
lap eserini müdafaa etmiye kafi 
gelmez. Bu eser, anlaşılmak, ina
nılmak, feref ve hüriyetin zaru
reti sayılmak lazımdır. 

O, ?1i.ll~tinin daima yüzde yüzünü kazanmuını bildi. 
.. 1:":rıhının en çetin anlannda bile, düıman topları Ankara'dan 
1şıtılırken bile, O, "zafer den önce daima Büyük Millet Mecli • . . ,, ' ,, , 
sının rey' ini kazandı. 

A.lem bilir ki, O, konuımasını ve konuşturmasını çok iyi bilirdi.· 
Bır halk içtimaında, bir genç O'na ıu suali sordu: 
- Paşam, sana diktatör diyorlar, ne dersin? 
- Ben, diktatör olsaydım, sen bana şimdi bu suali soramaz. 

dm! 
Hiç bir deha eseri ölmez: La

kin, uzun müddet, anlatılmazlı
ğa mahktlm olabilir. Atatürk 0 
meıut adamdır ki eserinin devam 
ve istikrar teminatlarını kendi e
liyle yetiıtirmeğe vakit ve fırsat 
bulmuıtur. 

Atatürk'ün ikinci talihi zinde 
inkılap kuvetlerinin baş:na is
met İnönü gibi bir Şef bırak~ak
tır. Milli kurtuluş davasının ta 
içindeyiz. Da.ha uzun seneler 
cehitlerimizi bir arada ve bir isti
kamette .kullanmağa mecburuz. 
Saf ve nızam birliğini, bir an bi
le aksatmaksızın, koruyabilecek 
haılıca adam, İsmet lnönü idi. 
Çünkü İsmet İnönü Atatürk'ü 
her cephesinden, asker, devlet 
adamı, diplomat ve yüzde yüz 
inkılapçı olarak temsil eder. is
met lnönü zaferin pahası kadar, 
Kema1izm inkılaplarının kurtarı
cı kıymetlerini, hepimize öğrete
cek, ve onları hepimizin önün
de ve ilerisinde müdafaa edecek 
kadar bilir. 

Büyük harpte, Mustafa Kemal 
ordu kumandanı ve İsmet onun 
erkanıharbiye reisi iken, osman
lı idaresinin tereddi ve seyyiatı 
hakkındaki en iyi teşhis ve teda
vi veıikaıı bu iki arkadaş tara
fından, batbaıa, yazılmııtır. lı
met İnönü, milletin sayısız kur
banlarına, kahramanlık ve zafer 
destanlarına rağmen, bir devle -
tin nasıl inkıraza doğru sürükle
nip gittiğini Atatürk'le birlikte, 
can yanıtı ile takip etti. Zaferle 
ın&irur olmayıılarının, ve bila
kiı, bu zaferi milli kurtuluıun a
ııl mücadelesinde bir ıilah gibi 
kullanıılarımn sebebi vardır. Biz 
kurtuluı hikayesini biliyoruz: A
tatürk'le arkadaşı onun sanatını 
Ya.pmıılardır. 

ismet İnönü adı, meşru mües
aeıeler nizamı fikrine 'iddetle 
bailıdır. Kurtulut kavgasında, 
çetelerden ordu devrine geçiş, 
onun eli ile yapılmıt değil midir? 
Orduıuz zaferin mümkün olaca
ğma o zaman nasıl inanmamıt
laraa, bir milli hakimiyet cihazı 
ve onun müesseseleri tam bir em
niyet içinde itlemekıizin, zaferin 
boıyere harcanıp gideceğine de 
kani idiler. 

Böyle olmasaydı, bugün At~ -
türk'e değil, türke ağlardık. 

F.R.ATAY 

Gelen göçmenler 
İstanbul, 14 (Telefonla) _ Bugim 

Vatan vapuru ile 1950 gôçmen geldı. 
Bunlar, Marmara Ereğliııne gonde
rilmi,tir. Buradan mıntakalarına aev
kedileceklerdir. 

O'na diktatör diyenler muhakkak ki en büyük günahı itlediler. 
••• 

Milletin yüzde yüzüne sahip olmak ananesi ondan bize kalan 
mirasların en mukaddesidir: Yeni Cümhur Reisimiz İsmet İnönü, 
bütün bir cihanın hayranlığı kar§ısında, bu mirasın dipdiri yaşa
dığrnı ispat eden ikinci som . demokratımızdır. 

*** 
Bütün insanlık, O'nun ölümü karıısında bir tek ağız gibi konu-

§Uyor. O, yalnız türk milletinin değil, insanlığın malı olduğunu 
ispat etti: 
Şimdi O'nun ıahsiyeti ve eseri bir "bedahat,, kuveti ile bütün 

dillere destan oldu. 
Üniversel Adam1 bunu sağlığında ıezmi§ ve §Öyle ifade etmi§

ti: "Türk milletinin dütmanı yoktur. Eğer varsa o, türk milleti -
nin değil, insanlığın düımanıdır !,, 

Gene alem bilir ki O'nun en büyük zevki, her zaferini ve her 
§eyİ'ni milletine maletmekti. 

*** 
O'nun yarattığı ve bıraktığı eser, bir sanat ıaheseri gibi tamdır 

ve güzeldir. Bu sebeptendir ki, onun karıısında duyulan heyecan, 
alemşümuldür: Her büyük ıanat eseri, ruhları böyle fetheder. 

Siyaseti ve inkılabı bir "güzel sanat,, mertebesine yükseltmek, 
tarihte hiç bir devlet adamına nasip olmamıt bir mazhariyettir· 
Bunun içindir ki, O'nu bir "inkılap Ustası,, olarak bütün insanlık 
selamlıyor: 

Şimdi inkılabımız, bir ikinci "Uıta" nın eline geçti: 
Ne mutlu o milletlere ki, inkılaplarını bir Usta elinden bir Us

ta eline devredebilirler. 

Hariciye memurları 

arasında tayinler 
Moskova Biıyük elçiliğinde orta el

çilik Başkatibi BB. Şakir Emin Ben· 
gütaş, Bern Elçiliği Başkatibi Arif 
Hikmet Pamukoğlu, Peşte elçiliği ki
tlbi Abdülahat Birden merkeze, Viya
na Başkonsolosluğu muavin konsolo
su Pertev Şevki Kantemir konsolosluk 
işlerini de görmek üzere Peşte elçili· 
ği ikinci kati pli gine ve merkezden do
kuzuncu derece memurlardan Muam
mer Hamdi Damkel Moskova Büyük 
elçiliği ikinci katipliğine, Abdurrah
man Bulay Viyana Başkonsolosluğu 
muavin konsolosluğuna nakil, tahvil 
ve tayin olunmuşlardır. 

Dış Bakanlıkta mfüıahaka 

imtihanı 

Dış bakanlık, bakanlık dairelerinde 
açık bulunan memurluklar için bir 
müsabaka imtihanı açmıya karar ver· 
miştir. İmtihan 21 ikinci teşrin 1938 
tarihinde bakanlıkta bir heyet huzu
runda yapılacaktır. 

Çağrı 
X Maliye encümeni bugün 15,5 da 

toplanacaktır. 

Vedad TÖR 

Hava açık geçti 
Dün şehrimizde hava umumiyetle 

açık geçmiş, rüzgar §İmali şarkiden 
saniyede en çok iki metre kadar hızla 
esmiştir. En yüksek ısı 12, en düşük ı
sı da sıfırın altında 2 derece olarak 
~aydedilmiştir. Yurdun Trakya mın· 
takasında hava kapalı, Karadeniz sa
hilleri ve Kocaeli mıntakasında bulut
lu, diğer yerlerde açık geçmiştir. Yir
mi dört saat içinde yalnız Kocaeli'de 
yağış olmuştur. Bu yağışın karemet
reye bıraktığı su miktarı yarım kilo
gramdan daha azdır. Rüzgar büütn 
mrntakalarda şimal istikametinden en 
çok saniyede 8 metre kadar hızla es· 
miştir. En yüksek ısı sıfırın üstünde 
İzmir-~ 16, Adana'da 21, Antalya'da 
22, en düşUk ısı da sıfırın altında Ço
rum'da ı, Beyşehir'de 4, Kütahya'da 6, 
Erzurum·da 7, Kars'ta 11 derecedir. 

Ama ya nafia miidürlüğü 
lsparta vilayeti nafıa müdürü üçün· 

cü sınıf baş mühendisi B. Muhtar Ça
kar seksen lira maaşla Amasya vila
yeti Nafıa müdürlUğüne tayin olun
muştur. 

1 nsa n h{I ı n 1 ( .......... ;··~ .. ~·~ .. ~ .... ·~·~ .... ·~·~ .. ~·~·~··~ .... .. Ge . büyük kaybı ............................................................................ .. 
Durıııadan değiıen manz 

ba 
Hislerimizin bir türlü kabul edeme

diği ezici felaketle karşı karşıyayız: 

Atatürk'ü toprağa veriyoruz. Günü
müzün her saniyesinde, her adımımız
da hayalini gördüğUmüz, sesini duy
duğumuz Atatürk'ü. 

Herhangi bir sevgilinin ölümünden 
sonra gösterdiğimiz çırpınmayı O'nun 
için de tekrarlamak ,kayıbımızın bil· 
yüklüğü yanında silik ve sönük hare
ketler olacaktır. Koltuğunda çantala· 
rı, hıçkırıklar içinde mekteplerinden 
evlerine dönen cümhuriyet neslinin 
çocuklarını gördünüz mu? Yalnız on
ları görmek, Atatürk'ün, güz~l bir ko
ku gibi, nasıl ruhlarımıza sinmiş ol
dugunu anlamıya kafidir. 

O'nu biz hiç bir zaman şahıs olarak 
düşunmedik. O, yirmi yıl, milletin 
bagrında, kökü geçmiş asırların ka
ranlıklarına kadar uzanan yiğit ırkı

mızın bir sembolü olarak yaşadı. Ya
rın da, öbür gün de O, hiç sönmiyen 
bir ışık olarak kalplerimizde yanacak
tır. 

Bir tek gün bile O'nu düşünmemek. 
Acaba buna im1<an var mıdır? Nereye 
el sürsek, nereye başımızı çevirsek 
O'ndan bir parça buluyoruz. Onyedi 
milyon, kendinden bir şeyler vererek 
O'nu yoğurmuş sanki.. 
İçimize su serpen nokta, bugün O'

nun yerinde en yakın ideal arkadaşını 
görmekte olmamızdır. İhtiliilin ve in
kılabın bütiın hamlelerinde iki şefi 
haşhaşa görmiye o kadar alıştık kı, bı
rinin adı dillerimizde dolaşırken öte
kini hatırlamamak türk milleti için 
imkllnsızdır. Atatürk'ün yirmi yıl a
vuçlarında tuttuğu meşale, bugün İs
met lnönü'nün elindedir. Atatürk'ün 
içinde ve sını.rlarında hiç bir pürüz 
bırakmadan geride kalanlara emanet 
ettiği tertemiz, yepyeni vatanın ço
cukları, yeni Şef'in arkasından da gu
venerek ve inanarak yürüyeceklerdir. 

Server Ziya Gürevin 

TOrkoloJI talebeleri 
dil kurumunda 
ınd llfller 

.... '!:J!!:ı. ~~<!~I~afx.~. J:~'il~s_sffiL'! 
saat 11 de Dil kurumunu .ziyaret et· 
mişler ve talebe adına Dil kurumuna 
taziyede bulunmuşlardır. 

Kendilerini karşılıyan Dil kurumu 
Umumi Katibi ve Burdur mebusu B. 
İbrahim Necmi Dilmen, kurum azala· 
rından Maraş mebusu B. Hasan Reşit 
Tankut ve KUtahya mebusu B. Besim 
Atalay talebenin taziyelerine mukabe
le etmişlerdir. 

Talebe bu münasebetle kurum aza
lariyLe birlikte Atatürk'ün bıraktığı 
rejime ve esere sadakatlerini ıbeyan ve 
onu muhafaza edeceklerine andiçmiş· 
lerdir. 

Ankara kadın yardım 

cemiyetinin yardımları 
Ankara kadınlar yardım cemiyeti 

hayırlı yardımlarına devam etmekte
dir. Bu cemiyet şimdi de kış yardım
larına başlamış ve 200 fakir aileye ıe· 
ker, sabun, bulgur, fasulye, yağ ve kö
mür dağıtmıştır. 

Eskişehir nafıa miidürlüğü 
Açık bulunan Eskişehir tapu mü

dürlüğüne Bakırköy tapu memuru B. 
Şükrü Dinçer otuz lira maaşla tayin 
olunmuıtur. 

Atatürk'ün aevgili bir ciaim olmaktan çıkarak harikulade d~ 
bir fikir ve ideal olması hadisesi bütün hızı ile devam etmektedir·~ 

İnkılapçı Timkiye'nin hayatında aynı zamanda gayet tayanı 
bir merhale olan bu hadiseyi ilk dakikasından itibaren takip etınit 
ların farkına varmıt olmaları lazımdır ki: 

1 - Halk yığınları, gençliği, meclisi ve kısaca bütü~müeu sel 
türk milleti, Atatürk'ün, fanilerin meydanından alınarak ebedil-
ölmezlerin arıma oturtulması iıiyle meıguldür. ~ 

Zahirde bütün dünyan~ .iıtira~iyle hazırl~k.~~. olan Büyük, ıM 
m'ı toprağa emanet ebne ııı, hakıkatte, Ataturk u olum melek.1etl -
yasak ilan edilmiı tanrılar ülkesine, onun ölçüsünde bir ihtiram ..,. 

ıam ile teıyi etmekten ibarettir. olJll, 
Atatürk artık bir cisim değil ne yaptı ve ne yapmak iatediyae, 
2 - Türkiye'de ıu aaatte bütün kafalar ve bütün gövdeler aef 

dir. Sanki bir el türk milletinin bütün motörlerini birden if)etmiy• 
mııtır. 

Atatürk, türk milletinin enerjisi olmuıtur. 
3 - Türkiye'de herkes ,gene bir Büyük Şefin etrafındadır. 

o yürüyüı, gaye o gayedir. 
Atatürk, türk milletinin vahdeti olmU§tur. 
4 - Her türk, bütün cihanın Atatürk'e, Atatürk'ün eaerine Ye 

tine karıı gösterdiği derin hayranlığa tahit olrnU§ ve bundan Türki,. 
ne sağlam ve ne kuvetli bir memleket olduğunu anlamııtır. 

Atatürk, türk milletinin nefis emniyeti olmU§lUr. 
5 - Sanki Atatürk Türkiye'yi dııarıda tanıbnak iıini üzerine Jllll' 

tır. Ve, elhak, bu iıi, her yaptığı it gibi, ölçülemez bir ölçüye çıka~ 
Dünyanın bütün propaganda nezaretleri, adamları ve par~yle ~ 
araya gebelerdi, onun ayağa kaJdırmıya muvaffak oldufu dunya,S. 
lelim ki ancak mahdut bir alakaya aevkedebilirle~di. w -* 

Atatürk, türk, Türkiye ve türklük hakkmdakı taze ve dogru _.,.. 
matı bir hamlede bütün yaııyan inaanlarm kafasına solmıuttur.:.._. '4.. 

Burhan l:SJ:.LUI"" 

Atatürk caddesi 
Büyük Şefin 

sokağına bu 
Atina, 14 a.a. - BütUn gazeteler, 

Atatürk'ün hayatı ve eseri hakkındaki 
uzun uzun neşriyatlanna devam et • 
mektedirler. 

Gazeteler aynı zamanda Ankara ve 
lstanbul'dan gelen uzun telgrafları da 
neşrediyorlar. 

doğduğu evin 

isim verilecek 
buslar, 

Kordiplomatik, 
Yüksek mülki ve askeri rical, 
Dini rüesa, 
Memur,ların bUyük bir kısmı, 
Payıtahtın güzideleri. 

lbnissuud Arabüıanının 
taziyeleri 

Hür 
k.i:ın bir 
rur duy 
pz. Bu 
meınle 
Bunlar 
makta 
ler def 
ği top~ 
panın ı 

man 
gibi k 
ğildi. 

lar k 

edil 
her 
fi,. 
te 
-vel 
lar 

lu 
tü 
ve 
B 
ni 
Bı 
y 
d 
F 
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Selanik'te belediye meclisi hususi 
!:>ir..t2Pla!!..tl yapmı.J ve bu toı>1antıda 
dakika susulduktan sonra büyük ölü
nün evinin bulunduğu caddeye Ata
türk isminin verilmesine karar vermit
tir. 

_ _A~) !I a.a. - Atat.lirk'ün .!Yel_,.~ 
Hariciye veziri Ekselans aysa , 'b 
tiye vekaletine aşağıdaki telgrafı çeJ\ 
miştir: 

İtalyan hiikiimetinin taziyesi 
Roma 14 a.a. - Hariciye Nezareti 

protokol ~üdürü Türkiye büyük elçisi 
ni ziyaret ederek İtalya hükümetinıin 
taziyetini bildirmiştir .Harbiye .ne~ar~ 
ti siyasi müsteşarı general Pananı bu
yük elçiliğe giderek taziyede bulun • 
muştur. 

Bulgar nazırlarmın taziyesi 
Sofya, 14 a.a. - Bulgar nazırları 

Türkiye orta elçiliğine giderek İsmet 
fnönü'nün Cümhur Baıkanhğma se • 
çilmesi mUnasebetiyle açılan hususi 
deftere isimlerini kaydettirmiılerdir 

Arnavutluk'taki tecssifr 
Tirana, 14 a.a. - Arnavutluk ajansı 

bildiriyor: 
Kemal Atatürk'ün ölümü, resmi ve 

entellektüel muhitlerde pek büyük bir 
yeis tevlit etmiştir. Hariciye nezareti 
üzerindeki bayrak yarıya indirilmit
tir. 

11 Te,rinisanide Türkiye elçiliğine 
taziyelerini arzedenler gunlardır: 

Kıratın mümessili olarak baş yave-
ri general Sereggi, 
Başvekil ve bUtün nazırlar, 
Meclisi mebusan reisi ve bütün me-

Türkiye Reisicüırihuru merhurn.1'1" 
mal Atatürk'ün vefatını büyük bır r 
sefle öğrendik. O bllyük kayıptan dD' 
layı taziyetimi zatı alilerine arz .. 
Türkiye milletine sabır ve selamet tr 
menni ederim. 

Paris sefarcıimizdcki hus.,..i 
de/teri imzalıyanlar 

Paris, 14 a.a. - Havas ajansı ~ 
diriyor: 

Tür.kiye büyük elçiliğinde açılall 
hususi deftere isimlerini kayde~ 
üzere gelen ziyaretçilerin cumart 
günü de arkası kesilmemigtir. Şimdiyi 
kadar bildirilenlerden başka aşağıda ;. 
simleri yazılan zatlar da deftere iJıdl 
etmişlerdir. 

Papanın vekili, bahriye nazın er 
sare Campinchi, lran sefiri Sepahbodr 
Pierre Lyautey, Monsenyör Pierre Si'" 
gismondi, eski nazır Pierre Cathal'
Arjantin elçisi ve Madam CarcanO. 
Çin sefiri Vellington Koo, hava nurıl 
Guy la Chambre, eski nazır Yvon DÖ" 
bos, iıpanyol cümhuriyeti sefiri Pal • 
cia, italyan maslahatgüzarı Pmaa, SIJ" 
riye başvekili Cemil Mardanı, Suriy• 
nin Ankara murahhası Emir Adil Atı
lan, Paris sabık belediye mecliai rdll 
Baron de Fontenay ve madamı, Gene .. 

Bina tahriri biten kazalarımız 

İçel vilayetine bağlı Mut kaza mer. 
kezı ile 75 köyunün, Silifke kaza 
merkeziyle 98 köyun ve Anamur kaza 
merkeziyle 54 köyün umumi bina tah
riri nizamı dairesinde tekemmül etti
rilerek b:tirilmıştir. 

Onu görmiyenler 
ral Nollet, Yunanistan sefareti müıtr 
şarı Dalietoı, Danimarka sefiri, Lu~ 
en Romier ve madamı, Sovyet sef id 
Souritz, Irak maslahatgüzan, alınaJI 
sefiri Kont Velzeck, Ankara'da C9kl 
fransız sefiri Kamerer ve madanu .e 
matmazel, Holanda sefiri Landon, Af• 
ganistan sefiri Altes Ruvayyal Mare .. 
şal Shah Vali, Monako nazın K~nt 
Maleville, Belçika ıefiri Le Tc11ıer, 
Macaristan sefiri, mebus ve sabdc na
zır Lucien Lamaureuz, Prens ve Pren
ses Samad Khan. V enezuella sefiri "9 
madamı, İrlanda maslahatgüzarı Ari,. 
timuno Cool, mebus Kont de Bryot, 
İsveç sefiri Hennings, Sir Robert .,c 
Lady Caihil, bulgar maslahatgUzafl 
Radeff, İngiltere sefaretinde orta elçi 
ve madam Campbell, Mısır sefiri Fah
ri Paşa, fransız akademisi hasında!\ 
Paul Valery, 

Temiz mahkeme i azalığı 
Açık bulunan Temyiz mahkemesi fi. 

zalıgına eski temyiz azasından, 1 n_u
maralı kazanç temyiz komisyonu reısı 
B. Abdullah Aytemiz tayin edilmiştir. 

Teşekkür 
Kocam ve babamız Mehmet Niyazi 

Anbarcıoğlu'nun ölümU karşısında, 
cenaze törenine iştirak, bizi telgraf. 
mektup ve ziyaretleriyle taziye etmek 
Jutfunda bulunan zevata, acımızı pay· 
laıan Ulus gazetesine .~e ga.ez~e~i dost
larımıza derin teşekkurlcrımızı arze-
deriz. 

cukları 

Dün, Kamutay lrürSÜ•Ünde 
büyük acıyı dile ııetıren mebcu
larımı.adan birisi, bir Ayc:lın ço
cuiwıdan bahsetti: 

Büyült Şel'in treni, o uta.yon· 
da clurnu)'arak ııeçince, orada 
bekliyen büyült lıalabalılı ara
•ı"..da ufacılt bir çocuğun hıfkır· 
dıgı duyulınuttu. Sorc:lalar: 

- Neye aila)'Oraun )'a&1rum? 
Yavrucaiı:a: 

- Tren durrnaclıı Atatürlr'ü 
göremedim/ 

dedi ı>e gene ailadı. 

Orada bulunanlar, umini bi
le bilmedikleri bu lıüsülı sacu
ğa: 

-Daha çok YGfl)'CICWua; o 

da çok yaıcuın; üzülme, bir gün 1 
ııörüraün / elediler. 

Kader, ya&1rucaiıza onu 11ö.-
ıermec:li; lalıat, onun kasan tre
ni arlııuından ajlıyan )'GUTU• 

nun, timdi, onun ölümü arlıa

sından, tekrar tekrar ,hırlıırc:lı
iına ıüphe ec:ler mi•iniz? 

••• 
Bir do.tum anlatıyorc:lu: 

- Beı yCJfındaki yavrum, da
ha onun yüzünü hif 11örmemif· 
ti. Kara haber, her türk evi gibi, 

biz.im euin de ifine rfrksız bir 
gece halinde sinince göz.leri ya· 

ıaran yavrumun İflenmİf ve 
Yaılanmlf bir in.an 11akariyle 
aöylec:liji aö::s ıu oldu: 

- Ah. O'nıın o ııüz.el yüzünü 
bir kerecik ouun, ııörebiuey
dim / 

••• 
Kara haber, Ankara'nın •o

lıaJdaranda, merhametsiz bir 
rüzgôr ııibi, dolatırlten Karaof· 
lan' da yoltnd bir lröre rıutla
dun: liri ııö:aü de 11örmiycn bu 
adamın lıoltufwula lrenan .i
yah fİ"llilİ bir ııfUCte, &flit ne
dir bilmiyen ııö~erinde llıi dizi 
)'Cif ve lraramuı boicuında bo
ğuk bir hıçkırık vardı. 

Bu zavallı adamın güneı gör
miyen gözü, bir gün önce ebedi
yete göçen Büyüh ŞePin yüzünü 

delil, remıini bile ııörememifti. 
••• 

AJıclın'da O'nun treni arka
•ından ağlayan çocuk, evinde 
büyük bir in•an 11akariyle onun 
11örmedili ~l yüanü hcu
retle anan yavru ve nihayet An
kara eolralılarında hırlııran ltör 
c:leliltanlı, 

Valme)'İn onu göremdeik di-
ye/ • 

Gerici lanilerdir lıi yalnı:a 

dünya 11özii ile görülürler. O 
bir fani değildi; hayatınıla ve 
ölümü.ııde, uz.ağında ve yakı· 
nında her z.aman onu •e~celr, 

her z.aman onu görecek, ebedi
yete lıaclar daima onu duyocak
•ınız. 

N. ARTAM 

İstanbul Adliye binası 
İstanbul, 14 (Telefonla) - Adliye 

Vekaleti, eski hapisane binasının yık· 
tırılmaama karar vermiştir. Bu husu•· 
ta rapor hazırlanarak alikah malt~· 
lara gelmiştir. Mevsim geçtiği içııı 
yıkma işi, ilkbaharda yapılacaktır. 
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Geriye 
bakış 

MiLLi CENAZE TÖRENi Yeni Cümhurreisimiz 

yabancı 

hakkında 

tefsirler 

Hür ve kendi mukadderatına ha
kim bir millete mensup olmakla gu
rur duyan on yedi milyon vatanda
fIZ. Bu on yedi milyonun yaşardığı 
memleket de müstakil Türkiye'dir. 
Bwılar basit, çok basit hakikatler ol
makla. ~e~abe~! kolay vanlıruş gaye
ler degıldır. Turk, vatan adını verdi
ği toprakların hudutları orta Avru
panın İçerilerine kadar u' 2 d ~ 

Büyük ölü 
Ankara' da 

pazar günü 
bulunacaktır 

lnönü de Atatürk'ün 
izinde yürüyecektir 

. an ıgı za-
man dahı memleketind b .. k"" .b. k d" e ugun u 
gı ı en ı mukadderatına hAk• d 
v•ıd· v a ım e-
gı ı. e gene vatan ded· v. t k . . ıgı opra -
lar kendısınden ziyade Y b 1 • . a ancı arın 

ıstısmar ~.evzuu i-.:Ii. Türk o toprak -
ları tecavuze kar,.1 kan· l .. d f .., ıy e mu a aa 
eder; fakat bu vat ·· . d an uzerın e ya~ı-
yan yabancılar vergi bile ve l 
d. B rmez er-

ı. unun nasıl böyle olduğu çok u-
zwı ve uzun olduğu kad d h . 
b . hikA d. ar a azın 
ır aye ır. 

Türkün asırlarca Z"'- k . l -d f . ~ •• an anıy e 
mb.~ .:ıkaahettıği hu memleket nihayet 

uyu arhin sonunda p al d 
8 .... k h arç an ı. 
Au~ . ~rpte imparatorluğun mağ-

Jubıyetını takip eden h .. . A .. k' .. . ercumercı -
tatür un dılinden _.ı·ınl' 1. 'il ıye ıın: 

" Bir vesile ile itilaf d J k . onanma arı 
:Vl~ as. efrrlerı Istanbul'da, Adana vi-
ayeti ansızlar Urfa M An . .1. I • , araş, -

tep ıngı ız er tarafından . 1 d"I . . ışga e ı -
lnı§. Antalya ve Konyad 't 1 k • a ı ayan ı-
taab askerıyesi Mer .. ı·f 5 d . . . • ... on ve am-
&un a mg:lız askerleri bulunuyor. 
Her tarafla ecnebı' b.t 
l h 

za ı ve m :!.mur-
arı ve ususi d 1 . N'h a am arı faalıyette. 

1
• ~yet yunan ordusu Izmire ihraç 

edılıyor Bund b . h · an aşka memleketın 
er tarafında hıristiyan unsurlar ha

f" ı· h ı, ce ı, ususi emel ve maksatlarının 
temini istihsaline devletin bir an e
vel çökmesine ~rfı mesai ediyor
lar.,, 

Bu karışıklık içinde türkün kurtu
l~, Yolunu gören yegane adam Ata
turktür. Bazıları, kurtuluşu, İngiliz 
veya Amerika mandasında gördüler. 
Bunların yanlış görüşleri, kendileri -
hİ hainliğin hududuna kadar getirdi. 
Bazdan memleketin istilaya uğrı
Ya11 parçaları arasmdan mümkün ol
duğu kadarını kurtannıya çalıttılar. 
Fakat neresini? Bundan pek emin 
değillerdi. Erzurum gibi türk yurdu
~u ermenilere bırakıp da Mekke ve 
M,.,H ... -d- - :,.. •- ..ı __ -- -t.~lar v ar ı. 

Atatürk "bu kararlarm hiç birin
de iaabet görmedim" diyor. Ve sebe
bini de §Öyle izah ediyor ki, bu se• 
bepler türk milli devletinin temelini 
tetkil eden yüksek prensibi de izah 
etmektedir : 

~. ··~-~kü bu kararların istinat etti-
gı butun deliller ve mantıki .. ..k .. E ar çu.ru -
tu. sassızdı, Hakikat h ld . . d 
b 1 

~ a e ıçın e 
u urıdugumuz tarihte o 1 d 

1 . . un.anı ev-
etmın temelleri rökınu··... .. .. t 

:r ..,, omru a-
n;ıam olmU§tu. Osmanlı ınemleketle
rı. tama.men parçalanınıştı. Ortada 
bır avuç türk b .. h d d ~ b. -.. rn ır ıgı ır ata 
yurdu kalmıştı. Son mesele bunun da 
tak~imini teminle uğraşılmaktan iba· 
rettı. Osmanlı devletı· . t•klAl• 

d
. , onun ıı ı a ı, 

( Ba:ıı 1. inci sayfada ) 
ber tabutun gece de aynı yerde kalma
sı ve etrafında altı büyük meşale ya
kılması ihtimali vardır. Naş gene bü
yük üniformalı subaylar tarafından 

beklenecektir. 
Pazartesi günü cenaze meclis önün

den kaldırılacak ve protokol sırasına 
göre alay, tubutu takip edecektir. Mec
lis önünden, cenazenin şimdilik konu
lacağı müzeye kadar gidişte hangi yo
l un takip edileceği kati olarak tesbit 
edilmemiştir. Fakat alayın büyüklüğü 
ve işgal edilecek yolun uzunluğu göz 
önüne alınarak Meclis - İstasyon - Na
mazgah yolunun takip olunması ihti
mali kuvetlidir. 

Cenaze müzeye konulduktan sonra 
tören bitecektir. 

V üayctlerden gelecek heyetler 
Büyük Şd Atatürk'ün milli cena -

ze töreni için vilayetlerimizde de bü -
yük hazırlıklar yapılmaktadır. Şehri -
mizde yapılan büyük milli cenaze tö -
renine vilayetlerden üçer kişilik birer 
heyet gelecektir. Heyet C. H. P., be -
lediye ve halk tarafından seçilecek üç 
zattan mürekkep olacaktır. 

Milll cenaze töreni günü, vilayet, 
kaza, nahiye ve köylerde halk mey -
danlara toplanarak törenin nihayeti
ne kadar sessiz ve sakit bir halde du
racaklardır. Atatürk anıtı olan yerler
de altı oku temsilen altı meşale yak[ -
lacak ve her meşalenin başında büyük 
ünüormalı altı subay bekliyecektir. 
Atatürk büstü olan yerlerde ise yalnız 
altı meşale yakılacak, nöbetçi bulun -
mıyacaktır. 

Esas program 
Atatürk'e yapılacak cenaze töreni

ne ait esas program tesbit olunmuş
tur. Büyük Şef'in cenazesi onun son 
günlerini yaşadığı Dolmabahçe'den 
şu programla ayrılacaktır: 

16 sont.eşrin 1938 {ar§amba 
günü: 

1( n •n ı,..11, • 
. Dolmabahçe .sarayında Atatürk'ün 
ılk defa halk mümessillerini kabul 
buyurdukları salonda vücuda getiri
len katafalk'ın bulunduğu aalonun 
kapıları sonteşrinin 16 ıncr çargamba 
asbahı saat 10 dan itibaren, aşağıda 
izah edildiği surette, ziyaretlere açık 
bulundurulacaktır. 

Ustü Türk Sancağı ile mestur, et
rafmr gırlant şeklinde güllerle mu -
hat ve altı oku temsilen yanan altı 
meşalenin yanlarında taziJ,11 vaziyeti
ni almış bulunan general, amiral, ka
ra, deniz ve hava albay ve yarbaylarxn
dan müteşekkil altı yükıock rütbeli 
subayın nöbet beklediği katafalk'm 
önünden berayr tazim, aşağıdaki sıra
yı takiben geçilecektir. 

10. - Atatürk'ün harp ve istiklal 
madalyalarını taşıyan general, 

11. - Atatürk'ün ailesi efradı, 
12. - Başvekil, 
13. - Büyük Millet Meclisini tem

silen Ankara'dan gelen heyet, 
14. - İstanbul Vali ve Belediye re

isi ile mevki ve deniz komutanları, 
15. - İstanbul'da bulunan ecnebi 

konsoloslar, 
16. - İstanbul vilayetinin teşrifata 

dahil askeri ve mülki erkanı, 
17. - Rektör, dekanlar ve profesör

ler başta olmak üzere Üniversite ve 
yüksek okul talebeleri, 

18. - Kumandanları, öğretmenleri 
ve subayları başta olmak üzere harp 
akademisi, 

19. - Halk Partisi erkanı, 
20. - Halkevleri idare heyetleri, 
21. - Mali, ticari ve idari heyetle

ri mümessilleri, 
22. - !stanbul'da mevcut izci te

şekkülleri, 
23. - Yedek subay okulu talebeleri, 
24. - Bir piyade taburu, "bandosu 

önde olarak,, 
25. - Halk. 

Dolnıabahçe' den 
Sarayburnu'na 

Hava filomuz törene havadan işti -
rak edeceklerdir. Bu tarzda teşekkül 

edecek olan cenaze alayı saat 9 da ha
reketle tra~vay yolunu takiben Top
hane, Karaköy, köprü yolu ile Emin
önü meydanı, Bahçekapı, Sirkeci ve 
Salkımsöğüt üzerinden Gülhane par
kına ve park içindeki yolu takiben 
Sarayburnu'na varacaktır. 

Cenaze alayının Dolmabahçeden sa
ray burnuna kadar olan güzergahının 
iki tarafına asker, jandarma kıtala
riyle mektepler ve halk dizilecekler -

kip Yavuz top endahtı suretiyle selam 
resmini ifa ederek hareket eyliyecek
tir. Limanda bulunan ecnebi harp ge
mileri bu selam resmine aynı suretle 
iştirak eyledikten sonra Yavuz'u ada 
açıklarına kadar takip edeceklerdir. 

Gerek karada yürüyüş halinde iken 
ve gerek denizde seyir esnasında hava 
filolarımız da cenaze törenine refakat 
edeceklerdir. 

Seyir esnasında İ.zmit'e kadar onbe
şer dakika fasıla ile top atılarak rasi
mei selam ifasına devam olunacaktır. 

Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz ko
mutanı ve amirallerin iştirakiyle, İz
mit'e kadar d6nanma.mıza mensup de
nizaltı ve destroyerler refakat ede
cektir. 

Atatürk'ün aileleri efradı ile cena
zeye retakat edecek olan zevatın na
killeri i~in Ada hattına tahısis edılmek 
üzere Venizbank tarafından bu kere 
cclbedilen yeni vapurlardan bin Sa
rayburnunda bulundurulacaktır. 
Diğer taraftan cı.:naze alayına refa

kat eden memurlarla halkın Atatürk'e 
yapılacak olan bahri merı.ime iştiraki
ni mümkün kılmak üzere saat 13 de 
Sarayburnu'ndan ve Köprünün şirket 
ve Akay iskelelerinden ikişer vapur 
hareket ettirilecektir. Bu vapurlarla 
lstanbul'a gelmiş bulunan ecnebi harp 
gemileri Büyükada açıklarına kadar 
filoya refakat ve bilahare av<iet eyli
yeceklerdir. 

lzmiı' e muvaslllat 
Yavuz zırhlı kruvazörü İzmit önle-

rinde qemirliyecek ve cenaze bir de
niazltı gemisine veya bir destroyere 
naklcn Mayn iskelesine çıkarılacak ve 
orada bulundurulacak olan bir top a
rabasına vazedilecektir. 

Cenaze bu surıetle İzmit istasyonudir. 
Cenaze alayının kol bqısı Saray- na götürülerek Atattirk'ün zati kom-

burnu rıhtımına geldiği vakit alay pozisyonlarına takılacak olan hususi 
duracak, kıtalar yolun sağ kenarına vagona irkap edilecektir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
derecede ehliyetlere sahip bulunmak
tadır. Bugünkü değişiklikte tezahür 
eden sürat ve ittifak türk milletinde
ki birliği göstermektedir.,, 

Tifrk - yunan münaseb,•ıleri 
Proia gazetesi, Atatürk'ün, Türk -

Yunan münasebeti hakkındaki bir el 
yazısının fotoğrafisini neşretmekte 
ve şunları ilave etmektedir: 

"Bu mesut münasebetler sayesinde 
parlaklığı, dünyanın gözlerini kamaş
tıracak olan ziyadar bir ufkun nazar
larımız önünde açıldığını görmekte 
gecikmiyeceğiz . ., 

Messager d'Athenes, Krones, Eth
niki gazeteleri tarih sırasiyle, Ata -
türk'i.in eserleri ve hayatı hakkında 

malumat neşrine devam etmektedir -
ler. 

Akropolis gazetesi, Ankara muhabi
rinin gönderdiği fotografları neşret
mcktedir. Bu fotograflardan, türk mil 
Jetinin duyduğu kederin büyüklük ve 
derinliği anlaşılmaktadır. 

Belg rod' da: 

lnönii Türkiye'nin başında 
P.elgrad, 14 a.a. - Avala ajansı bil

diriyor: Gazeteler İsmet lnönü'nün 
seçilmesi ve yeni hükümetin teşek -
külü hakkında birçok haberler neşir 
ve yeni Cümhur Başkanının tercüme
ihaliyle birlikte fotograflarını da der
cederek İsmet İnönü'nün büyük Ata
türk'ün en samimi arkadaşı olduğu
nu ve onun dahiyane politikasını ta
kip edeceğini kaydetmektedirler. 

Dost ve müttefik bütün türk mil~ 
Jetinin duyduğu parçalayıcı acıyı ak
settiren gazeteler, Atatürk'ün şahsın
da nasrl büyük bir dostu kaybettiğini 
bilen Yugoslav milletinin bu acıyı 
tama.men paylaşmakta olduğunu teba
rüz ettiriyorlar. çekilecekler ve cenazeyi ta§ıyan top lunit'te yapılacak törene vilayet 

arabası geçerken resmi tazimi ifa ede- erkanı, kara vıc deniz kuvetlerine men- At.atiirk'ürı devamcısı 
r•1c1rrrlfr sup kıtaat ile m ektepliler ve halk işti- Vr" m"'e "';:!7'f't 5. "1 .. li T .. k' , . 

Aıaya işttrak eden zevat ve a:cııer rareueçeınl • """Du vag11I1 ·nn uyuK - ~ ... ~e ı non ur ıye nın 
başında" adlı başmakalesinde ezcüm· 

top arabasını takiben rıhtıma kadar türk sancağı ve gayet zengin bir suret-
tabutu hamil olan top arabasını takip te defne dallariyle te.ıyin edilmiş ola-
edeceklerdir. Alayın sonundaki tabur caktır. 

da bulunduğu yerde kalacaktır. 1 Cenazeye refakat edecek olan zevat 
Tabutu taşıyan top arabası rıhtıma bu trene binecekletdir. 

yaklaşacak ve tab~t generaller tara- İzmit'ten Ankara'ya nakli eanaıında 
fından top arabasından kaldırılarak altı subay cenazeyi bekliyecektir. 
rıhtımdaki dubaya yanataca.k olan Gür Cenazeyi nakledecek olan katarın 
veya Dumlupınar denizaltı gemilerin- gece geçeceği istasyonlarda meşaleler 
den veyahut Zafer veya Tınaztepe yakılacak, katar kasaba ve köylere ya
destroyerlerinden birisine bindirile- kın olan istasyonlardan geçerken, ma
cektir. hallin en büyilk mülkiye memuru bu-

Tabutu hamil bulunan deniazltı ge- lunduğu halde, kasaba ve köy halkı 
misi veya destroyer Selimiye veya tarafından selimlanacaktır. 
Haydarpaşa açıklarında akıntısız bir Cenazeyi hamil trenin Eskiıehir'e 
mahalle demirlemiş bulunan Yavuz'a muva.aalatında askeri merasim yapıla
yanaşmak üzere ağır ağır yol alacak- cak ve bir ihtiram kıtaaı selam resmi
tır. ni ifa ederken bandosu da matem ha-

le diyor ki: 

"Türkiye Büyük MilJet Meclisinin 
11 tarihli celsesi, Atatürk Türkiyesi
nin aurlar ve aaırlar için yaratılmış 
olduğ.unu ve Ctimhuriyetin masif te
mel~~~~ni ~.iç bir şeyin saraamıyacağı
nr b~tun dunyaya ispat etmi9tir. Türk 
p.arlamento~u, müttefikan yaptığı in -
tıhapla, vazıfesini tam mlnasiyle mild 
rik ve millet ruhunun sadık tercema
nı olduğunu göstermiştir.,, 

Vreme, 1nönU'niln Yugoslavya'ya 
karşı olan derin dosltuğunu tebarüz 
ettirdikten sonra Y••ıuna fU •uerde 
devam etmektedir: 

yeni Cümhurreisinin siyasi hayatı 
hakkında mufassal malfıınat neşrede
rek türk milletini, Atatürk'ün göster
diği yol üzerinde sevk ve idare edece
ğini yazmaktadırlar. 

Bedin matbuatı, yeni Cümhurreisi
nin harici siyaset sahasında kayda de· 
ğer muvaffakiyetler ihraz etmesinde 
başlıca amil olan fevkaliide enerji ve 
meziyetlerini kaydetmektedir. 'Gaze
teler, Almanya'nın 1smet İnönü'nü 
selamladığını ve ona en samimi te
mennilerini gönderdiğini müttefikan 
yazdıktan sonra şunları ilave etmekte· 
dirler: 
"Almanya'nın dostu sıfatiyle, 1nö

nü'nün Türkiye ile Almanya'yı birleş
tiren iyi münasebetleri takviye ve 
teksif edeceği muhakkaktır.,, 

Sofya'da: 

lrıönü ve Bulgari~tan 
Sof ya, 14 a.a. - Bulgar aJansı bildi· 

riyor: Yarı resmi Dnes gazetesi, Ata• 
türk'e sadık ve fedakar arkadaşı İn(). 
nü'nü bağlıyan tefrik kabul etmez 
bağları hatırlattıktan sonra diyor ki: 

"Bulgar milleti, İarnet İnönü'nün 
Cümhur başkanlığına seçilmesini hu· 
susi bir sevinçle karşılamaktadır. İnö
nü'nün kendisinin de mühim bir hisse• 
si bulunan selefinin büyük eserine yo
rulmaz bir şekilde devamını dileriz . ., 

Gazete müteakiben İnönü'nün muh
telif vesilelerle Bulgaristan'a yaptığı 
ziyaretlerde daima en candan bir şe
kilde karşılandığım hatırlatıyor ve 
diyor ki: 

Tek ülkii: Türkiye'nin 
yükseli§i 

"Başvekil sıfatiyle 1937 nisanında 
yaptıgı son ziyareti esnasında, la.met 
Inönu Kual Boris ve Başvekil Köse· 
ivanof ile görüşmek fırsatını bulmuş
tur .O zaman Sofya'dan ayrılırken. 

yalnız Bulgariıstan'da değil, bütün Av· 
rupa'da en iyi intiba hasıl eden mü
him heyanatta bulundu., , 

Slovo gazetesi, direktörü mebus 
Kojuharof'un imza1ım ta§ıyatı bapna· 
kalesinde diyor ki: 

"Politika sahnesinde Atatürk'U.ıı. 
kudretli çehr~i gözüktüğünden beri, 
dünya O'nun yapı başında kendisinin 
ayrılmaz silah arkadaşı İsmet İnönü'
nü görmiye alı,ıı. Buna binaen, ken
disinin bütiln ittifakla Atatürk'e ha
lef 6eçilmiş olması pek tabiidir. Ata
tilrk'Un bir tek Ulküaü vardı: Tür ki· 
ye'nin itilası. Hayatta ve ölümde yeni 
Ti.irkiyc'n.in ikı buyük evl5.dı: Ata
türk ve 1nönU bu iilkilye bağlanmış
lardı.,. 

pa ı~h, halife, hükümet bunlar 
hepaı, medlulü kalınaınıt b. t ,__ 
b
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ır aıuın 

ımana e fazdan ibaretti. 

Nenin ve kim ·m . . • . • masunıyeti ıçın 

kım·den ve ne muavenet t l l -

ı. - İstanbul vilayetinde bulunan 
teşrifata dahil askeri erkan, 

2. - Teşrifata dahil mülki erkan, 
3. - Rektör, dekanlar ve profesör

ler başta olmak üzere tJniversite ve 
yüksek okul talebeleri, 

Tabut Yavuz'a nakledilerek Yavuz'- valarını çalacaktır. Bu törıene vilayet 
un arka taret topları önüne konulacak aeked ve mülki erkanı iştirak eyliye
ve bir müfreze ihtiram vaziyetinde ı:ektir. İstasyon peronunun münasip 
bekliyecektir. mahallerinde meşaleler bulundurula-

"Atatilrk'ün programından bir harf 
bile deği§tirilmiyecektir. Dahili kal
kınmıra devam edilecektir. Dış saha
d~, T.Urkiy~ anane haline gelen bu -
günkü pohtikayı terketmiyecektir. 
Balkan antantı Ttirkiye'nin huzur ve 
s~kinetinin temelini temsil edecek
tı~. l~m~t. lnönü'nün, büyük Şef'in 
Turkıye nın saadeti için olan ülküsü
nü başarmak üzere Atattirk'iln bir de
vamcısı olarak seçildiğine tamamen 
kani olan bizler onun seçimini, mütte
fik Türkiye'nin istikbalinden ve bü
tün Balkanlar barışından emin bir 
surette selamlıyoruz.,, 

Türkiye gözlerini lnönü'ne 
çevirdi 

Muharrir bundan sonra İsmet lnö
nü'nün parlak askeri hayatını ve Lo
zan'daki diplomatik muvaffakiyetle
rini uzun uzadıya anlatıyor ve ıu ıu· 
retle devam ediyor: 

k 
. . a ep o un 

ma ıateruyordu? O h ld .dd. 
k ·k- a e cı ı ve 

ha 1 1 .karar ne olabilirdi, Efendiler, 
bu vazıyet karşısında bir tek karar 
vardı: O da hakimiyeti milli yeye 
~üs.te~.t bila kaydüfat't müıtakil ye
nı hır turk devleti tes.is etmek... Bu 
kararın istinat ettiği en kuvetli mu
hakeme ve mantık şu idi: Esas türk 
milletinin haysiyetli ve şerefli bir 
ınillet olarak yaşamasıdır. Bu esas 
ancak istiklali ti.mme malikiyetle te
ınin olunabilir. Ne kadar zengin ve 
ınüreffeh olursa olsun iıtiklalden , 
ınahrum bir millet, medeni insanlık 
kartıaın•tla U§ak olmak mevkiinden 
yüksek bir muameleye kesbi liyakat 
edemez ..• Halbuki türkün haysiyet 
:ve izzeti nef.si ve kabiliyeti çok yük
sek ve büyüktür. Böyle bir millet e • 
sir yaşamaktansa mahvolsun evladır. 
Binaenaleyh ya iıtiklal, ya ölüm.,, 

Atatürk'ün büyük nutkun•dıın nak

lettiğimiz bu satırlar, yeni türk dev

letinin temelini te§ki1 eden prensip

lerin en veciz bir hülasasıdır. Hare
ket noktası doğru idi. Osmanlı impa
ratorluğunun bünyesi, on dokuzuncu 
asır içinde milletlerin yeni bir din gi
bi benimsedikleri u.mdeye uygun de
ğildi. Atatürk ''ömrü tamam olm~,, 
dediği zaman büyük bir tarihi haki
kat ifade ediyor. Türkün kurtuluş 
çaresi ancak Atatürk'ün i~arel ettiği 
prensiplerde idi. Hareket noktaaı 
doğru olduğu içindir ki tüı·klük için 
meıut olan hedefe varılmı§llT. Ve 
bugün hür ve kendi mukadderatına 
bakim bir millete mensup olmakla 
gurur duyan on yedi milyon vatan -
~ müstakil Türkiye hudutları için
de ya§amaktadır. 

A.Ş.ESMER 

4. - Kumandanları, öğretmenleri 
ve subayları başta olmak üzere harp 
akademisi ve müteakiben yedek su -
bay okulu talebeleri, 

5. - Halk Partisi erkanı, 
6. - Halkevleri idare heyetleri, 
7. - Mali, ticari ve idari teşekkül

lerin ileri gelen erkanı, 
8. - İzciler. 
Saat 14 ten itibaren halk geçmeğe 

başhyacak ve sonteşrinin 17 inci per
şembe ve 18 inci cuma gilnleri saat 
10 dan başhyarak saat 24 e kadar bu 
tazim geçidi mekteplilere ve halka in
hisar ettirilecektir. 

lstanbul'dan hareket 

19 sonteşrin 1938 cumarte8İ 
giinü: 

Tabut, sabah saat 8.30 da 12 gene
ral tarafından kaldırılacak ve Dolma
bahçe sarayının dış kapısı önUnde bu
lundurulan top arabasına vazedile -
cektir. 

1. - Tören alayının ilerisinde yolu 
törene açık bulundurmak üzere geniş 
safta olarak atlı polis kıtası ilerliye
cektir. 

2. - Tören alayının başında atlı 
olarak tören komutam, 

3. - Mızraklı bir süvari alayı, 
4. - Bir piyade taburu, "bandosu 

önde olarak" 
5. - Bir topçu taburu, 
6. - Bir deniz taburu, "bandosu 

önde olarak, 
7. - Çelenkler, 
8. - Cenazenin mevzu bulunduğu 

top arabası, 
9. - Arabanın sağ ve sol tarafla

rında altışardan on iki general, 

Cenazenin Dolmabahçe'den hareke- caktır. 

ti anında Galata kulesindeki "Varda- Tren Polatlı ile Ankara arasındaki 
bandıra,, tarafından verilecek işaret iıtasyonlardan gündüz geçeceğinden 
üzerine Yavuz her beş dakikada bir mahalli köy TI.: kasaba mektepleri ta
top atacaktır. lebeıi de istasyonlarda treni scliimlı-

Cena.zenin gemiye irkabrnı mlitea- yacaklardır. 

Maliye Vekaleti ve Türkiye 
Cümhuriyet Merkez Bankasından: 

28/ 5 ve 15/ 12/ 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar muci-
bince ihracına selahiyet verilen ve geliri tamamen Sivas - Erzurum 
demiryolunun inşasına tahsis olunan % 7 gelirli Sıvas - Erzurum 
istikrazının 20 senede itfası meşrut 4,5 milyon liralık beşinci terti
binin kayıt muamelesi 19/ 11/38 sabahından başhyarak 5/ 12/ 38 ak
şamı nihayet bulacaktır. 

Tahviller hamiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibari kıy. 
mette birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ayrılmıştır. 

Bu tahviller umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapılacak 
milzayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve Hazi
nece satılmı~ ve satılacak olan Milli Emlak bedellerinin tediyesin
de başa baf kabul olunacakları gibi gerek tahvil ve gerek kupon be
delleri de tahvillerin tamamen itfasına kadar her türlü vergi ve re
simden muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiatı % 95 olarak tesbit edilmiştir, yani 20 li
ralık birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 

liradır. 

Kayıt muamelesi TUrkiye CUmhuriyet Merkez, Türkiye Cümhu
riyeti Ziraat, Türkiye 111 Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Be
lediyeler Bankaları ile Sümer, Eti ve Deniz Banklar tarafın dan ic
ra edilmcl<tedir. Diğer Bankalar vaııtasiyle de tahvil alımı temin 
olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren sahn· 
larda işletmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlilk suskripsiyon 
müddeti zarfında Bankalara mUracaatlarınm kendi menfaatları ik-
tizaaından bulunduğu işaret olunur. 8612 

I 
Moskova do: 

Kemal Atcıtiirl•' ün halefi 

Moskova, 14 a.a. - İsmet İnö11ü'niln 
ı. Cümhurreisligine seçilmesi dolayısiy
le yazdığı makalede İzvestia gazetesi 
diyor ki: 
"İsmet İnönü Türkiye Cümhuriye

ti Reisliğine seçilmiştir. Bu, Türki
ye'nin reislik makamına Kemal Ata
türk'e halef olmıya liiyik bir adama 
sahip bulunduğunu gösterir. 

İsmet İnönü, milli mücadele kahra
manlarından biri olduğu gibi Türki
ye'nin dahili ve harict idaresindeki 
muvaffakiyetlerin amili bulunan Ke
mal Atatürk'Un en yakın silah arka
daşlarından biridir. Bu vaziy~t aynı 
z .. manda Tiirkiye'nin ıamimi dostları 
bulunan hakiki sulh dostlarının mua
venetiyle Türkiye'yi müdafaa için Ke
mal Atatürk tarafından sarfedilen ve
rimli faaliyetlerin ona Hlyik bir şekil
de devam edeceğine delalet eder.,, 

Berlin' de: 
. 

Atatürk' iin izinde 
Berlin, 14 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

Alman gazeteleri yeni Cllmhurreisi 
İnönU'nUn şahsiyetini tıebarUz ettir
mekte ve Atatürk'c layik bir halef ol
duğunu kaydetmektedirler. Gazeteler, 

"İsmet İnönü, başvekil srfatiyle yal· 
nız türk milletinin değil, Türkiye hu
dutlarından çok uzakta milletlerin da
hi hürmetine mazhardı. Kendisini tar 
nımak fırsatına malik olan herkes, po
litikada da asker faziletlerini muhafa
za etmi9 olan bu dürüst namuslu dev
let adamından hürmetle bahsetmit· 
lerdir.,, 

Büyilk ölünün halefi olarak İamct 
lnönli, liyakatleri ve yurduna olan 
fevkalade aşkı ile tanınmı9tır. Türki· 
ye, tarihinin en çetin günlerinde Şef 
AtatUrk'ü şan ve terefle takip eden a
damı seçmiştir. Bunun içindir ki, Ata
türk'ün ölümünü müteakip, tı.irk mil
leti gözlerini Atatürk'ün şanlı yerini 
işgal edegelmit olan İsmet 1nönU'ye 
çevirdi . ., 

lrıönii Atatiirl.'iin eserini 
talwİ)'C edecek 

Ordre gazetesinde Letoumcur ya-
zıyor: 

"Kemal Atatürk, türk inktlabmm 
dehası, İnönü yapıcısı idi. Namuslu 
bir insan olan İsmet İnönü'nün bu dü
rüstlüğü politika sahasına da şamildir. 
İnönü, kombinezonların düşmanıdır 
ve verilen taahhütlere hürmet' eder. 
İnönü Atatürk'ün eserini takviye eyli
yecektir." 

Journal gazetesinde Saint • Brice 
diyor ki: 

" Atatürk bütün büyük inkılapları
nı, yılmaz bir i~çiler ekipi başında İn
önü tahakkuk ettirmiştir. Binaenaleyh 
bu kadar uğraştıktan sonra bugünkü 
şerefli mevkie bihakkın liyakat ke:r 
betmi1tir." 



ut us 
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YllOSlat ltlslıında ı1 Alman gaıelelerl: j Fransız gazetelerlnde 
Atatürk'ün dehası, İmparatorluğun 

yapamadığını yaptı beş asırda 

.o, Balkan anlaşma/an politikasının 

en emin bir desteği idi 
Bclgrat, 14 a.a. - Avala aJansı bıl

diriyor: 

. Bütün yugoslav gazeteleri en mü
hım yerlerım Türkiye Ata'sının ölu
mün.c .~hsıa etmekte berdevamdırlar. 

P.olıtika gazetesi, uzun bir İstanbul 
telg.rafında, buyük oliınün yüksek ve 
dahıyane meziyetlerini ve kıral _ gö
valye kıral Aleksandr'ı turk yurdu
nun Atasına baghyan derin dostluk ve 
sevgiyi kaydedıyor ve Atatürk tara
fından ~· Stoyadinoviç'ın ılk Ankara 
aeyahatınde soylenen şu sözlen hatır
latıyor: "Arkamda 18 milyon türk var. 
Bunlar, bir kelime söylemeden, yu
plav kardeşligi için kendilerıni fe
daya imadedirler.,, 

Türk milletinin rönesanaı 
Aynı gazete oaş ma.kalcı.ııH .. :, ~ta

türk'un butun türk mılletının rone
aanaını medyun oldugu e'6ız eserim ı
,qh ettikten sonra, yugoslav mılletı
nin bu eaeri hayranlıkla takdir etmış 
ve etmekte bulun.mut olduğunu kay
dediyor ve diyor ki: 

"'Yugoslav milleti, .kendisinin f(Sva
le.rcak seciyesini takdir eden büyük 
adama kartı samimi bir sempati besli
yor ve yalnız takdirle kalmıyor, aynı 
zamanda seviyordu. Kıral - şövalye A
lcksandr'm ve Atatürk'ün müşterek 

bir fikirleri vardı: 1'iırkiye'nin ve Yu
&oalavya'nın kuvetleriyle milletlerı
nin barıpnı teminat altına almak ve bu 
ıuretle memleketlerinin kültürel ve 
materiyel inkipflarmı mUmldia Jul-

.-k... 

Kıral ~övalye' den dört 
aene sonra ••• 

Polıtika su:uerını şu suretle bitir
mektedır: 

"Kıral Şövalye'nin ölümünden dört 
yıl sonra hayat sahnesinden Kemal A
tatürk de çckılıyor. Fakat yugoslav 
mılletının bu anda, onların fikırleri
nin ıstıkbalde de ya,ıyacağına imanı 
vardır.,, 

.l:Sutun dıger yugoslav gazetelerı de 
aynı şekııac: makaleler neşrediyorlar. 

Zagrep'te çıkan Novosti gazetcsı 
"Buyuk mutteııkın olumu,, baglığı al
tında yazdıgı uzun bir baş makalede 
ezciunle dıyor ki; 

Arotürk'ün dehaaı 
"Ataturjj; un denaaı, ımparatorlu

ğun beş asırda yapamaoıgını yaptı. En 
ouyuk dostumuz ve en samuru mutte
ukımız eocuıyen uayattan çekıHlı. O, 
.Balkan anlaşmaları polıtıkasmın en e
mın bır destegı ıdı. Yugoslavya İli! 
dostluk ve ittıfakı her feyden önce 
takdır ediyordu ve biliyordu ki Yu
goslavya tarafından verileıı söz kanun 
kıymetini ve hatta daha bu yük bir kıy
meti haizdir.,, 

Gazete, Atatürk eserinin, Türkiye'· 
nin en büyuk evladı tarahndan çizılen 
yolu takıp edecek oıan en samımı me
sai arkadatlarının elıne geçtiğini kay
dediyor. 

Avala ajan•ı bu tel&rafı türkçıe ola
rak .. Allah bUyiik doata rahmet etaia.. 
sözleriyle bitiriyoc. 

llttflllllllllllllllllll 

Alnıanya Atato.rk'ün eserine 
ve mücadelesine hayrandır 

.. Ber~n, 14 a.a. - Alman ajansı bil- ı Yalruz ç.e~ik .bir irade ve ~vet muvaf-
dınyor. fak olabılirdi. Memleket ıçmdeki eseri 

Türkiye'ni.n kendisine hudutsuz ı daha az hayranlığa layık değildir. Al
bir minnet taşıdığı Büyük halaskarı manya Atatürk'ün eserine ve mücade-
Atatiırk'ün hayatı Almanya'da olduğu lesine hayrandır. Onda tarihi eseri 
kadar iyi hi.ç bir.ye~de ne . anlaşılacak hüriyeti seven bütün miııetler için bir 
ne de takdır edılebılecektır. Zira Al- sembol olarak kalacak kudretli bir 
manya da aynı yoldan geçmiştir. Tür- şahsiyet görmektedir. 
kiye'ye empoze edilen barış muahe • 
desi topraklarının hayati kısımlarını 
kendisinden koparıp alıyordu. Milli 
kahraman Atatürk memleketini kur
tanruya ve milli bir istikbalin temel -
!erini atrruya muvaffak oldu. Memle -
ketini müzakerelerle ve Cenevre me -
todlariyle kurtaramıyacağına kani ola
rak, mücadele yolunu ihtiyar etti. 

Germania yazıyor: 

"Atatürk, şahsiyetlerinin kuvetiyle 
milletleri dahilen ve haricen değitti _ 
ren harp sanlan şefleri arasında dai • 
ma hususi bir yer işgal edecektir. O, 

yeni Türkiye'nin yaratıcısı ve kurucu
su olmuştur. Yakın doğunun şimdiki 

çehresini bu adam tesbit etti.'' 

111111111 1111111 11111111 

Polonrı aııelelerl: 

Atatürk yeni Türkiye'yi 
kılıcı ile meydana getirdi, 

dehası ile tensik etti 
Varşova, 14 a.a. - Pat ajansı tebliğ dostluklarla bag~h olan p 1 kah ı 

d . H · · B B h \ o onya u e ıyor: arıcıye nazırı . o yem etmiıtir. Milli vakar hissine anaaıl sa-
l urkıye Heısıcumhurunun intıhaomı bip olan ti.ırk milletinin, milletın ba
Polonya hukumetıne bıldırmek uzere bası olan Atatürk'ü sarsılmaz bir aşk
bilhassa kendısıni ziyarete gelmış o- la sarmasında hayret edilecek hiç bır 
lan :~iırkiye b~y~ elçisı B. Fent şey yoktur. Yeni Türkiye beynelmilel 
Tek ı kabul etmlftır. . . siyasette hesaba katılmaaı lazım gelen 

l lluatrovvany KurJer Codzıenny bir unsur olmuıtur. Türkiye'nin url-
~yle )'U•yo&" • ·1 · .. Atatürk Tllrkl , . leşmc ve yenı e§IDC hareketi devam e-

y~ yi •lllh ku•etıy- diyor. Osmanlıların hasta adamı eyi-
Je kurtannı§ ve Vatıngton'un Birleıik ı · · T ,.,,_. .. · · 

Sovyet gaıelelerl: 
Amer'k , . . . .. efnııttır. eraa.M ve ener1ısı ycrınde-

__..;_;=='------l ı a ı yaratması gıbı yeru T4ır- d · Ata ·· k b ki hak ka Fıye yı yaratmıştır. tJfi· t>ır JfJcızeUfJt;~'IB.ı~:ur~, 1 -

Yeni Türkiyenin yaratıcısı 
Onun Bütün • • 

ıçm ölümü, doıtlan 

de derinJ.iti ölçülmez bir kayıptır 

Moekova, 14 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor: lzvcsti ya gazetesi, "Yeni Tür· 
kiye'nin yaratıcısı,, bathğı altında 
Aefl'Cttiği bir makalede şunları yazı-
7or: 

.. En müatait kumandanlardan biri o
larak tanmmıt olan Kemal Ataturk'ün 
padi,alun istibdadına karşı tevcih e
dilen ihtilil hareketine uzun zaman
daııberi iıtirik etmiş olması keytıyeti, 
mcımleketi kurtaracak olan millı hare
ketin batına süratle geçmesıne yardım 
ctmiftır. Genç Turkıye mıllı cumhurı
yeti, emperyahzme karşı bu mucade
leainde yalnız kalmamıştır. O zaman
larda, haricı müdahaleye ve beynelmı
lel emperyalizmın sılihlandırdıgı da
hili mukabil ihtilile kar91 kahramana
nc bir mü~ad~le açını' olan Sovyet 
Rusya, Turkıye Buyuk Millet Mecli
sine doat bir el uaztmı9tır. Kemal A
tatiırk, emperyalizme kar91 mucadele
yi kolaylaştıran teşrimevel ihtılalinin 
fevkalade ehemiyetıni anlamııtır. Bu, 
29 tetrımsani 1920 tarıhınde Sovyet 
hükümetıne gönderdigı telgrafname
de açıkça ifade edılmıştir. 

Milli kurtulU§ hareketinin 
bafuıa ges;i§ 

Bundan sonra, Kemal Atatürk, mil
li istıhlaı har<:ketının başında ve 1 ur· 
kiye cumnurıyetı reıslık makamındcı 
bulundu~u muau1:tçe ::>uvyet nukuın .. -
ti ile en dostane mundı.ebetlerı u1uha· 
faza etmıştır. l urkıye, Sovyet huku
meti ile iaal bır ıurette teşrıkı mesaı 
etmİf ve sulh mucadelesinde sılahsız· 
lanma konferansı esnasında Sovyet 
mura"1ıaslarmın tekhflerıne muzaha· 
ret ettiğı gıbı, 1929 aenesınde muhare
beden feragatı mutazammın Kellog 
paktının muayyen zamandan evel me
riyet mevkııne konması hususunda 
Litvinof taratından yazılan protokola 
iltihak etmiş ve mutecavızın tarıfı 
hakkındaki muahedenin akdi mesele
sinde Rusya'nın yanında yer almıştır. 

A.ıatürk'ün sulhçuluğu 
Kemal Atatürk'ün 1936 senesinde 

Büyük Millet Meclisinde irat ettiği a
çılı§ nutkunda Sovyetlerle d<>t1tane 
münuebetler muhaafzuı keyfiyetine 
fevkalade kıymet atfctmi9tir. Şurası
nı da kaydetmek lazımdır ki, Kemal 
Atatürk Sovyetlerle sıkı münasebetler 
ıdamesinden bafka, müıtıerek emniyet 
siyaseti taraftarı olmut. bir çok defa
lar sulhun bölünmez bir bütün olduğu 
prensipi lehinde bulunmuttur. Bu 
münasebetler Romanya hariciye nazı
rının 1937 senesinde Ankara'yı ziyare
ti esnasında Ataturk'iın irad ettiği 
nutku hatırlatabiliriz. 

Silsile Jıalindeki inkılaplar 
lstıklil mucade1esını tanzım ederek 

Türkıye cümhuriyetinin doğduğu 
günden beri dahili ve harici politika
sını idame eden Kemal Atatürk, aynı 
zamanda türk milletinin siyasi ve me
deni hayatını pek çok degıştiren fev
kalade mühim bir aileile dahili ınkı
lapların mülhim ve nazımı olmuştur. 
Osmanlı imparatorlugunun ortaçağ 

devrine mahsus mutlakıyet rejimine 
yerıne Turkiye'de bir cümhuriyet re
Jimi tesis edilmiştir. 

Kemal Ataturk'ün idaresi altında 
vücuda getırilıen büyük eserler meya
nında devletin endüstri tesisatına ver
d.iği kıymet ve bu sayede en başta ha
f~~ enduatri olmak üzere Türkiye'de 
buyuk endüstri tıesiaatı vücuda geti
rilmı9 olduğunu kaydetmek ıcap eder. 
Bu sahada Türkiye, Sovyetlerden se
kiz milyon dolarlık bir kredi teklinde 
dostane bir muavenet görmü9tür. 

Derinliği ölçülmez bir kayıp 
Adı türk milletinin milli ıatiklil 

mucadelesinde ve Türkiye'nin siyasi 
sahada yeniden teşkilatlandırılmasına 
gayet sıkı bır surette baglı olan Kemal 
Atatiırk'un ölümü gerek Türkiye ıçın 
ve gerek bütün dostları için derinligı 
ölçülmez bir kayıptır. 

Türk milletinin en samimi dostları 
meyanında bulunan Sovyet u.~~i 
mahfilleri zamanımızın bu mısılsız 
devlet adamının ölümünden dolayı de
rin bir tccuür içindedirler. 

A tatürk'iin eseri hatti bcynclmilıel 
biiyiik iflerde de teairini göatcrmit-
tir.,. 

Kılı(la m eydana getirUip deha 
ile tenaik edilen memleket 
Gazeta l'olska btanbul'dan almış 

olduğu tu malumatı yazıyor: 
.. A tatürk yeni Türkiye'yi kılıcı ile 

meydana getirmiş ve dehaaı ile tenıık 
cıtmiftir. O'nun yaratıcı ruhunun ve 
hararetli vataneeverliğinin hare.kete 
&eçmemit olduğu hi& bir saha yoktur. 
Eski Türkiye'nin bütün felaketleri
nin kaynağı oamaıılı devletinin dahili 
itlerine ecnebi devletlerin müdahale 
etmelerine cevaz veren sultanlar reji
mi olduğunu anhyan ilk adam olmuı
tur. Atatürk Türkiye'yi hicaptan ve 
takıime uğramaktaıı kurtarmııtır. Ha-

l'akın fQrk'ın anahtarı: 

Türkiye 
Polonya istiklalinin 20 ine i yıldö

r.ümü münasebetiyle Ankara sefiri 
Sokolniski Ekspres Poranny gazetesi· 
ne şu beyanatta bulunmuştur: 
"- Türkiye Atatürk'ün idaresi al

tında yeniden yakın şarkta bir anah
tar vaziyeti almu;tır. Türkiye ile Po
lonya iktısadi sahada yekdiğerini it
mam etmektedirler. Siyasi obada ise 
Şarki Avrupa'da muvazeneyi ve dün
ya'nın bu kıarrunda sakin olan millet
lerin istiklilini muhafaza etmekte 
menfaatleri vardır. Bu gaye iki mille
ti yekdiğerine yaklaştırıyor ve onları 
birleştiren mütekabil hürmet ve dost
luk rabıtalarını derinleştiriyor.,, 

li hazırda Türkiye hem kendi yakının- Enternasyonul mahiyette 
da, hem bütün Avrupada bir çok dost- bir hiidise 
lara maliktir. Bütün dünyanın hay- Atatürk'ün hatırasından bahseden 
ranhğını celbeden ve Türkiye'nin ha- Goniec: Warszawski diyor ki: 
yatının en tcrefli devreaini teflcil e- .. Atatürk'ün ölümii, enternasyonal 
den dahili ıalahat bilaistisna siyasi, mahiyette bir hidisedir. Atatürk , 15 sc 
iktıaadi, içtimai, fikri ilah .. bütün sa- d ne içinde, Türkiye'yi mo em bir dev-
halara şamildir. Jet yapmıştır. Atatürk, türk ordusunu 

lalahatın ba,langıcı ıslah etmit ve Balkanların ve Yakın 
Bu ıslahatın tarihi 1923 dür. Yani prkın en kuvetli ordusu haline getir

Lozaıı muahedcainin akdi tarihidir. miştir. Hikim harici politikası saye -
Bu muahedeyi diğer devletlerden evci sinde, Türkiye'yedünya politikasında 
Türkiye'ye 150 acnedenberi ananevi çok mühim bir unıur oknuştur.,. 
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UIYınyı gaıelelerlnde 

Onbeş sene sonra 
Atatürk canlı ve kuvetli 
bir Türkiye bıralanııbr 

SaunM, 14 a.a. - Elta ajansı bil
diriyor: 

Yan resmi Uetuvaa Aidaa gazete -
si Atatürk'Un ölilmilne makaleler tah
sis ederek devam etmektedir. Bu ıa 
zete aon makalesinde ıuntan yaz • 
maktadır. 

"Atatürk faal bir hayat ile canlan
dırılmıt olan milletinin yüreğinden ye
ni alevler fıJkırtrruttır. Atatilrk eakiai 
ile kıyas kabul etmiyecek kadar yeni 
ve mükemmel bir devlet binam kur -
muştur. Halefi O 'nun eserine devam e
decektir. Çünkü Atatürk'ün faaliyeti 

bütün mcmleektıin ruhuna girmiş, O
na yapıcı hız vermiştir. Türkiye'nin 
birliği büyük ülkülere bağlı olan genç
lığı memleketin istikbali için birer U• 

man teıkil etmektedir, 

15 sene sonra Atatürk muazzam 
bir hazine bırakmııtır. Bugün üniver
sitelere, her köyünde mekteplere, bir 
güzel sanatlar akademiaiıne, bir mual • 
ki konacrvatuvanna, gneçlik tefkilltı
na sahip bulunan T ürkiye'yi yeniden 
yaratmıştır. 

Memleket hayatında kadmlar mü
him bir mevki sahibidirler. Deniz tica-

Atatürk, hür ve müıt ..... -ı 
bir Türkiye bırakıyor 

Tlrklre saııım Ye modern bir 
ordunun IJI mu haf azası ıltındıdar 

Paris, 14 a.a. - Havas ajansı bildi
riyor: Matbuat, Atatürk'ün askeri ve 
politik bir deha olmuş olan gahsiyeti
ne uzun sena makaleleri tahsis etmek
te berdevamdır. 

B. de Courson, Jour • Echo de Pa
rla gazetesinde diyor ki: 

"Atatürk, hür ve müstakil bir Tür
kiye bırakıyor, Türkiye sağlam ve 
modern bir ordunun iyi muhafazası al
tındadır.'' 

B. Albert Kaınmerer, Exelsior ga
zetesinde ıu aatırlan yazmaktadır: 

"Atatürk büyük bir adam, çok bü
yük bir adam, politik bir dehadır. 
Memleketine en büyük hizmetleri yap 
mıgtır. Kelimenin en iyi minaanda bir 
diktatör olmuştur. Bütün sahalarda i
tidal ve memleketine ait menfaatlerin 
en doğru hissedilmesi gibi mukaye -
sesine imkan olrruyan liyakatler gös -
termiştir." 

DiğCt' taraftan Figaro gazetesinde 
ve Franaa'nın eakıi Ankara büyük elçi
ai B. dö Şambörün'ün şu satırları o -
kunmaktadJT : 

"Bana beş yıl zarfında gösterdiği 

reti fevkalade kuvetlendirilmiştir. Ti
caret "!e sanayi günden güne inkişaf 
etmştır. 

Gazeteler, milletin bütün tabakala
rı tarafından okunınaktadır. Atatürk 
Ankara'yı Türkiye'nin yeni hükilmet 
merkezi olarak yeniden yapmıt ve 
memleketine misilsiz bir hazne bı
rakmıştır. Türk milletinin ru

dostane hayırhahhğı ve parlak 
ni sevdiği Fransa'ya karşı olaJI 
ne hattı hareketini diışünuyo 

Medeniyet eseriyle müft 
Atatürk, zaferlerinden tevazu1' 
diyordu. Her §eyi çok dcrind 
yordu.'' 

"Atatürk 
medeniyet 
menbaı idi 

. 
laviçre baaınıtı 

makaleleri 
Bem, 14 a.a. - lıviçre te 

jansı bildiriyor: 

İsviçre matbuatı, Atatürk'e 
makaleler tahsi sctmekte ve 
muharebeden sonra mutemed 
!et yapmak icin dağınık Türkıy 
nidcn bir araya toplamak husu 
ki mesaisini, biıyük dahili ink 
daki ve memleketi modem me 
intibak ettirmek hususundaki 
lerini tebarüz ettirmektedirler. 
teler bu arada İsviçre medeni 
nun Türkiye'de tatbikı keyfiy 
ileri sürmektedirler. 

dUn~ •· taİ.clİrioe-;·a~ fi -. .. a.v,'ifa.mar~i
Avrupa milletler ailesi içinde §Crefli ' 'Türkiye'de serbcat milll 
Türkiye'nin nüfusu büyüktür. llerde yat kurmak için açtığı mil 
Atatürk tarafından çizilen yolu takib- hüküm~t ekseriya sert dint te 
edecektir. 

re karJı koymak mecburiyetinde 

Son derece kuvetli 

bir ~ahsiyet zayi oldu 

mrttı. Fakat artık bu devre 
vuımugtur.'' 

Noye Zürher Saytung gaze 
zıyor: 

Roma, 14 a.a. - İtalyan matbuatı, '' Atatürk bir medeniyet me 
Atatürk'ün vefatmdan tee11ürle hah- TUrkiye'yi Avrupalılqtınnak 
aederek "Yeni Türldye'nin yaratıcısı., 
serlevhası altmda büyük devlet adamı
nın hayatına ve vücuda getirdiği bari· 
kulade eserlere uzun makaleler tahsis 
etmektedirler. 

Tribuna gazetesi diyor ki: 

"Türklerin Büyük Şefinin vefatı 
karşısında İtalyan milleti d09it Türki
ye'nin teasürüne ittirlk eder. Ata
türk'ün ölümü ile yakın prkm teka
mülüne birinci derecede imil olan son 
derece kuvetli bir phaiyet zayi olmuş
tur. Tiırkiye cümhuriyetinin bu ma
temli giınünde italyan milleti dost 
memlekete en derin muhabbetlerini 

onderir ... 

Estonya basınının 

büyük teessürü 

fakat, milletin müdafaası, iıtilrhlll'lll• 
rakkisi için Ona hayat olarak 1 
lan unsurları vermek istiyordu. 
türk aynı zamanda Türkiye'nin 
ile prk arasında bir köprü o 
lstiyordu. Bugün hiç kimse onuO 
lahatçı eserine taarruza cesaret 
mcz." 

Finlandiya basın11Mll 

Büyük inkı lôpçın ıll 

büyük şahsiyeti 

Helsinski, 14 a.a. - Finlan 
janaı bildiriyor: 

Bütün Finlandiye gazeteleri, 
türk'e geniı sütunlar tahsis ey 

Tallin, 14 a.a. - Eta ajansı bildiri- tedir. 
yor: 

Türkiye Cümhur ba9kanı Atatiir
kün ölümü büyük bir teessurle kayde
dilmektedir. Bütün matbuat bu olüme 
uzun makaleler tahsis etmektedir. 

Uus Eesti ıazcteei diyor ki: 

"Türkiye'de harikulade bir röne
sansı bafaran ve cesaretli ve mahırane 
bir dıı polıtika takip etmit olan buyük 
türkün ölümü her tarafta elim hısler 
uyandınnı9tır. Bir çok türk dostları
nın Atatürk adını büyük bir ıcvk ve 
heyecanla telaffuz ettiklerine ekseri
ya şahit olduk.,. 

Poetimees gazetesi yazıyor: 

"Atatürk tarihi bir it bqarmııtır. 
O, müslüımanhk dünyasını modern 
medeniyete yakla9tırdı. Buyük ıslahat 
baprdı. Kadmın soeyal vaziyetim dü
zeltti.,. 

Paecvaleht gazetesi de, "milletin 
hldiıni ve efendisi,. bathğı altmda 
yazdığı bir makalede Emil Ludvvig'in 
eserinden bazı parçalar nakletmekte
dir. 

"Bütün diktatörler arasında, 
türk, memlekette vücuda getirdil' 
kılip eserlerinin büyükluğü ba 
dan çok mühim bir mevki itıal e 
tedir.'' 

Hufvud Stadbladet diyor ki: 

" Atatürk, fevkalade bir devlet 
mı, harp sonrası dünya tarihiniJI 
mühim simalarından birisi idi. A 
olmasa idi, yeni Türkiye mevcut 
mazdı." 

Helsingin Sanomat diyor ki: 

"Atatürk zamanımızın büyUk ~ 
lan arasmda çok büyük bir ıor---,. 

maliktir. Askeri meziyetleri ve ..,,.ol 
ketinin inkılabı içindeki muazzadl ' 
saisi çok büyüktür." 

Uuai Suomi, bu büyük inkıl'~ 
büyük phsiyetini tebarüz etti~~ 
sonra diyor ki: 

''Atatürksüz, Türkiıye buyüi' tJ1 
devlet olamazdı.'' 



15. 11 . 1938 

atürk1ün ölümü önünde 

1 
Yazan: A. R. Erem 1 
---

Kederimizin büyüklüğüne ölçü 
yok ... ıstırabunızın derinliğine son 
yok .. Çünkü onu kaybettik .. 

17 milyon türk ailesi içinde her ana 
ve baba ağlıyor, en aziz evladını kay
betmiş gibi.. Çünkü, ondan da daha 
aziz olan onu kaybettik .. 

Her evlat ağlıyor, anasını ve baba
L!I sını kaybetmiş gibi .. Çünkü onlardan 
~ da daha aziz olan, onu kaybettik .. 

Hayır, hayır, hiç bir ana ve baba 
l evladını kaybetmekle, hiç bir evlat 
~ ana ve babasını kaybetmekle, onun 

kaybına ağladığı kadar ağhyamazlar .. 
. S?nra, Onun kayıbı önünde hiç bi

rımız, duyduğumuz acı ve ıstırabı, 
?aş~asınınkinden daha çok olduğunu 
ıddıa edemeyiz .. 
•. ~iç bir yurttaşın, bu büyük kayıp r onunde duyduğu iç ağrısı, kendimizin 
duyduğumuz iç ağrısından daha az -
dır diyemeyiz. 

k ~ Çünkü ATA 'f.t}RK kadar hem bü-
n y~k ~ürk milletince bu kadar içten se-
rııı' vılmış fevkalade hizmetlerine karşı 
ir bu derece derin minnet duyulmuş 
a 1:1 hem de bütün insanlık alemince, a -
rı lemşümul inkılapları bu derece tak -

dir edilmiş bir milliğ lideri tarih bize 
henüz söyliyememiştir. Buna dünya 
matbuat sayfaları kadar açık bir şahit ,, r bulunamaz .. 

I 

• On.un ~Çindir ki 17 milyon türk tek 
hır aılenın fertleri gibi aynı, müşte
rek, müsavi ağrı ve ıstırabın altında
dır. 

20 sene evel, türk milletinin istik-
bal ve istiklalinden herkesin ümit 
kestiği bir demde, bu büyük ve kahra
man millet nasıl onun (Ya istiklal ve
ya ölüm) parolası etrafında tek bir 
vücut gibi toplanmışsa buglin de o
nun kayıbı önünde gene tek bir vü
cut gibi toplanmış ağlıyor. 

Yalnız bir fark var! . 
20 sene evel milletin istikbal ve ıs

tiklfilinden herkes limit kesmişti. Bu
gün ise onun rehberliği ile kurtarı • 
lan istikllilin O'nun şefliği ile bu is
tiklal üzerine kurulmuş oları inkıl3p-
1arın her ne bahaya olursa olsun behe
nıehal muhafaza ve müdafaası azim ve 
imanı her damla göz yaşında seziliyor 
ve her hrçkırıkta işitiliyor. 

Bu netice, AT ATORK inkıta.p oku
lunun, temiz ve tam bir mahsulüdür. 
Biz, onun knyıbı önUnde teselli bul
mn ldılpJeriırilı:c; eıO-mıvan r!ÖZ yaş-
~_A.&ur&ı aıt.u.u. a\.OU ,-C5'-u:i'- ~ •u• ... -.r -

ve istikbale imanı bu neticede görü

yor ve buluyoruz. 
Evet, kayıbnnız hakikaten emsal -

sizdir .. Fakat onu bağrından çıkaran 
Türk milletinin büyüklüğü ve kahra
manlığı da emsalsizdir. 

o, türk milletinin bu emsalsiz kah
ramanlığını sezip ona güvenmeseydi, 
20 sene önce, her maddi şeyimiz eli
mizden alınmış, bütün dünya düşman
lığı tarafından kuşatılmış ve istila e
dilmiş olarak kenarına geldiğimiz ve 
derinliğinin hatırası bile bu gün göz
lerimizi karartıp başımızı döndürmiye 
kafi gelen fıelaket uçurumu önünde 
nasıl olurdu da, tek başına: 

"Milletin istiklalinı gene- milletin 
azim ve ıradcsı kurtaracaktır., dustu
runu itade, tamim, telkın ve tatbıka 
tevcssul edebılırdi ?. 1..ıene O, ti.ırk mil
letinin o eşı oımıyan buyuklugüne ve 
ınilli vıcdanınu1 hazne~ı~tlekı tuken
mez kudrete, eşsiz kabılıyete guven
ıneseydı, asırların vıcdan~ra yerleş
tirdıgi skolastık, dogmatık ve ı;emavı 
esaslara dayanan gen, sakat ve çürük 
içtimai tela~kılerı yıkıp onun yerine 
bu kadar az zamanda bu gunkıi laik 
türk ümhurıyetini ve onun i.ızerine 
bug .. c her bırerlerinin &ayılması bile 

6a funl doldurmıya kafi gelecek in-
y a ar . d'? 

k 1• 1 kurabilir mıy ı 
ı aparı . .. 
ATAl'ORK'iln. deh:ı~ıı. ışte tu.rk 
.11 t• 'n t>cnlığındekı bu kudretın, 

mı e ını k b.1• . 
. 11~ danındaki bu a ı ıyetuı öl-

mı ı vıc . . 
.. .. .. tam olarak vaktınde ve yerın-

çdusunub·ı-ek büyUklüğtlnü göster-e seze ı ... . . . 
· de. ve o kudret ve kabılıyetı en 

mcsın , • 
k ldan en dogru kurtuluş ve ku-
ısa yo . 1 • .. .. b'I 

ruluş hedefine yone tıp goture ı me-

sindedir. . . ~ . . • 
1 te biz böyle cşsız hır dahının kay-

b !nünde ağlıyoruz. Şüphe iz, bizim 
k~ybettıgimiz ATA TÜRK fani olan 
ATATÜRK'tür. Ebedi olan ATA
TÜRK ise yalnız tiırk aleminin değil, 
bütiln dtlnyanın hayretle seyreylediği 
15 yıla sığan 15 asırlık inkılaplardır. 

O, 20 yıl evci dünyada eşi görülme
miş vatani ve milli bır felaket önünde 
bütün maddi yoksulluk içinde yalnız 
türk milletinin civanmertliğin.e güve
nerek, kahramanlığına sığınarak kur
tuluş savaşına başlamıştı. 

Al<.lanmadı ve aldatmadı .. 
20 sene sonra, bu gün de kurtardığı 

vatanın ve kurduğu inkılapların ko
runacağı hakkında gene büyük türk 
milletinin asaletine ve kahramanlığı
na güvenerek müsterih gözlerini ka
padı. 

Aldanmadı •. Çünkü bu inkılapların 

milli vicdanda kökleştiğini ve behe
mehal korunacağını ve bu yolda alın
mış olan hızın asla gevşemiyeceğini 
gösterecek milli bir imtihanı, bütün 
dünyanın imreneceği bir şekilde mu
vaffakiyetle ve tam numara alarak ge
çirmiş bulunuyoruz. 

Bu da, ı ı - teşrinisani günü Büyük 
Millet Meclisinin gösterdiği yüksek ve 
emsalsiz manzaradır. 

Bunu, iki tablo halinde hullisa ede-
biliriz: 

EveUi bu imtihanın neticesi, Büyük 
Şef'in ölümünü taziz için büyük mec
lisin ayakta geçirdiği b~ dakikanın 
göz yaşlan ve hıçkırıklarında görülür. 
o göz yaşlarında çok derin ıstıraplar 
var, fakat, candan, cihandan bezdirici 
hiç bir yeis damlası yoktur. O bıçkı -
rıklarda çok acı sızılar var, fakat, hiç 
bir ümitsizlik sesi yok ... 

Bilnkis: ''Bıraktığın emanetin ilel
ebet bekçisiyiz" enerjisi var. 

Saniyen, göz yaşlan ve hıçkırıklar 
içinde biten beş dakikadan sonra yeni 
Cümhur Reisinin seçimi başladı. Neti
cede mevcut 348 mebusun tam ittifa -
kiyle büyük İsmet İnönü Cümhur Re
isliğine seçildi... 

Bu suretle de türk milleti, uğradı
ğı büyük felaketin onulmaz acısının 

tesellisini, onun yerine İsmet İnönü
nü seçmekte buldu. 

Bu netice, hiç de beklenmiyen bir 
netice değildi. Bilftkis yüzde yüz bek
lenen bir netice idi ... 

ÇünkU, yeni Cümhur Reisimiz İs
met !nönU gerek kurtuluş ve gerek in
kılfip savaşlarında ATATÜRK'ün baş
kumandan sıfatiyle emirlerini, millet 
şefi ve Devlet Reisi sıfatlarile direktif· 
lerini tam ve kamil olarak yerine ge -
tirmek için en aşılmaz müşküllerle iç
ten ve dıştan gelen menfi cereyanlar -
la boğuşarak deruhte ettiği çetin vazi
feleri muvaffakiyetle başarmış yegane 
bir devlet adamı idi. Milliğ Orduyu 
kurmakta, İnönü, Sakarya ve Dumlu
pınar zaferlerini hazırlamak ve netice
lendirmekte: Mudanya mütarekena -
mesini ve Lozan ıulhnamesini bütün 
bir düşmanlık flleminin halkası içinde 
muvaffakiyetle istihsalde; yeni türk 
cümhuriyet ve devletini kurmakta ve 
h"'lU" j17f'rİnl' lrunılan. sivasil!'. icti • 
ma1g, iıttisadiğ, kültürel ve adliğ in -

kitapları emsalsiz güçlüklere ve en -
gellere karşı muvaffakiyetle tahakkuk 
ettirmekte AT ATÜRK'ün ayrılmaz 

bir gölgesi gibi en sadık, en samimiğ 

bir yardımcısı, inkılap programının en 
liyakatli tertipçisi ve en muvaffak tat
bikçisi olmuştur. 

Atatürk inkılabını 15 yıllık ta
hakkuk programının her sahası üze -
rinde O'nun en samimiğ yardımcısı, 

sağ kolu ve Başvekili olan İsmet İnö
nü 'nün damgası vardır. 

Bu vasfı ile 4 yıllık kurtuluş, l S 
yıllık kuruluş savaşımızda Büyük İs -
met İnönU yalnız türk milletince de -
ğil, dünya devlet ve milletlerince de 
bu asrın sayılı bir devlet adamı olarak 
kudret ve liyakatini takdir ve tasdik 
ettirmiş bir varlıktır. 

O'nun için faniğ olan Atatürk'ten 
öksüz kalan Büyük tUrk milleti ebediğ 
olan ATATÜRK inkılaplarını ilelebet 
muhafaza ve müdafaa edebilmek için 
onun hiç yabancısı olmryan, en layik 
şahsiyet üzerinde hiç tereddütsüz tam 
bir ittifakla birleşmiş oldu. Büyük 
türk milletinin istiklal ve istikbalinin 
emniyetine, Cümhuriyet ve inkılapla
rın mahfuziyetine bundan daha bariz 
bir garanti olur mu? 

ATATÜRK yattıkça, var olsun, 
reisiyle büyük ve kahraman TÜRK 
milleti! 
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ve ôsi, sonradan 

Muzaffer bir 

kumandan 

olan 

11 Türklerin 
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memleketinde 
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Les flanıbeaux du souvenir 

====-•ATATÜRK•==== 
Yazan: Albert SARRA UT 

Fransa Dahiliye Naıın ve --Pransa'mn sabık Ankara Büyük Elçisi 

'Atatiirk,iin ölünıii, herke tc ha}Tanlık tcc..,..,iir hasıl etmiştir. Anknra-da elçi bu-
uyandıran Tiirkiyc için azim bir zıyadır. lunduğum ~iiulerdc~ 0 zamuıı adı Gazi 
O'nun kahramanlığı ve dehası o ıııcmfo- Mu lafa Kem.al o)an, 0 bii) iik zatla sıksık 
ketin i~tiklfaJini yaratmış ve kalkınma mı 1 • k- ı ı 

1 
A 

cınas un -anını Hl mu um. rnrnızdn a
temin ctmiı:ti. Bu zıya, }'ran a için de çok 
acıklıdır. Çiinkü .Atatürk, onun !ôiadık ve mimi ve kalbi hir St'vgi hu!!'ı) olmu~tu. 0'-

diirii~t hir dostu idi. Gene hu zıya ~ullı nn kar 1 hayranlık ve cvgi lwsliyordum. 
davası için de -:ok elimdir. Zira hu biiyiik Tiirkiyc',lc bulumtn hiitiin do tlarım, 
Dt!vlt•l Şcf'i, yorulmaz bir surette im da- liirk millt'linin hu hii) iik mntcm giiniindc 
vanm korunmn.,.ına ~ahŞmaktaydı. duyduğum ıstrrahm ne kadar geni oı.Iu-

Ilu ölüm şahsan bende çok hiiyiik hir ğunu takdir ederler.'' 

Paris. Soir gazetesi, Atatürk'ün 
ölümünü birinci sayfasında dört sil· 
tuna iri puntolu erlevhalar ve üç 
sütunluk büyük bir resim koyarak 
haber vermektedir. Özlü başlıklar, 
O'nun harikullide hayatının muhte -
lif merhalelerini, birkaç çizgiyle ya
pılmı! çok ifadeli bir resim gibi can
landırıyor: 

Sırasiyle ihtiUllci ve asi olduk • 
tan sonra muzaffer bir general olan 
"Türklerin babası,, yetıi Türkiye'yi 
yarattı, sultanları kovdu, kadınla -
ra hüriyet verdi, fesi kaldırdı ve 
memleketinde radikal bir değişiklik 
yapu. 

Bundan sonra, inkılabnnu:ın ilk 
zamanlarında uzun müddet Fransa
nın Ankara scfirliğini yapmış • olan 
şimdiki Dahiliye nazırı B. Albert 
Sarraut'nun yazdığı şu satırlar oku
nuyor: 

A tatürk geçenlerde, sefirleri -
mizden lııriyle konuşurken 

şöyle diyordu: 
- Biliyor musunuz? Ben haki· 

katen "ihtilalci'' telakki olunacak 
ilk hareketi Paris'te yaptım. 

- Bu hareket ne idi, Ekselans? 
- Paris'e gelir gelmez ilk işim, 

fesimi çıkararak sizin demokratik 
mölon şapkanızı giymek olmu tu. 

Ve Kemal Atatürk'ün cehresi 
mermer gibi sakin dururken, gözle· 
ri alaycı parıltılarla yanıyordu. 

Filhakika, fesin ortadan kalk • 
ması büyük bir inkılabın sembolünü 
teşkil etmiştir. Eskiden şark, insan
lığı biribirine düşman iki grupa ayı
rırdı: Müminler, yani feıı giyenler; 
ve kafirler, yani fapka giyenler .. 
Serpuşta birlik, bu tilrk için, o za -
mana kadar iki alemi biribirindcn a
yıran manevi uçurumu, zihniyet 
farkını ortadan kaldırmak demekti. 

Kemal Atatürk'ün 
harikulôde hayatı 

;l--· ·Yazan: 

Jean LAUBESPİN 
Bütün bir milletin Atatürk adiy

le andığı adam, harikulade bir adam
dı. O'nda her şey tezatla dolu idi . 

İnsan O'nunla tanıştıktan sonra 
ilk zamanlar, şahsiyetinden intişar e
den miknatisiyetin tesiri altında ka
lıyor, sonradan zarif giyini ine, ki
bar tavırlarına ve ince fikirlerine 
dikkat edebiliyordu. 

Etrafını hayrete düşürmekten 
hoşlanan bu adam, tabiatın lutfuna 
mazhar olmuştu: Çünkü O'ndaki her 
şey hakikaten insanı hayrete düşü
rüyordu. 

O'nun çatık alnında ve iradesini 
gösteren ağzında, mavi gözlerinin 
bir tek bakışının derin bir tatlılık u
yandırdığını, hiç beklemediğiniz bir 
anda, görüyordunuz. 

Ve, her hangi bir ziyaretçi, tam 
O'nun meziyetlerini methettiği sı -
rada, O dudaklarında esrarlı bir gü
lümseyişle, daima aynı şeyi söylü -
yordu: 

- Ben on yaşımdan beri inkıHip
çı idim! O zamandan beri hiç de
ğişmedim! 

Gene sık sık tekrarından hoşlan
dığı bir cümle de şu idi: 

- On yaşımda iken ,Selaniğin 

en yaramaz çocuğu da bendim. 
Fakat, O'nun hayatını yazanlar 

aynı fikirde değillerdir. 

. Hep~i, Onun daha küçUk yaşta 
ıken harıkulftde bir çocuk olduğun -
da müttefiktirler. 

Mustafa 13 mart 1881 de Scta
niğin orta halli mahallclerind~n bi -
rinde doğdu. Babası Ali Riza bey, 
bir gümrük memuruydu ve amirle -
rinin söylediğine göre bir tek kusu
ru vardı: O =amanın telakkisincc, 
tam bir müslüman değildi. 
Babası O'nu lfük bir mektebe verdi. 

Fakat kUçük Mustafa rahat durmu
yordu. Cevval zek8.sı ve cüretkar 
tavırları boyuna muallimlerinin şika
yetlerine yol açıyordu. Askeri mek
tebe niçin girdiğini gene kendisi 
şöyle anlatıyor: 

- ı;>}~i~li~ altına girmekliğim i
cap ettıgını bızzat kendim de hisse
diyordum. Onun için, askeri mekte
be isteye isteye, ve kendim giderek 
kaydoldum. 

Askeri mektepte sıkı bir disiplin 
vardı, ama Mustafa Kemal bundan 
hiç müteessir olmadı. Askerler ve 
zabitler arasın<ja, kendini hakiki mu
hitinde hissediyordu. Şevkle, ihtiras
la, mektebin bütün derslerini o
kuyor, bütün talimlerini yapıyor ve 
bütün oyunlara iştir5k ediyordu. 
Her şeyde o kadar büyük bir maha
ret gösteriyor, o kadar çabuk ke
male erişiyordu ki, bir gün, gene 

Gün t hında dalgalana dalgala
na uzanan bozkır, dün, tabii kisvesi
ne bürünmüıtü; çelik iltim lariyle 
gözleri kamaıtırıyor ve çelik sertli
ğiyle dokunduğu yeri aızlatıyordu. 
Bu havada, yürüye yürüye, Küçük 
Esat bağlarından geçip Çankaya ' 
sırtlarına kadar çıktnn. Kurduğu 
devlete Ankara'yı merkez yapan 
Büyük Şef, kendine mesk ... n olnrak 
Ankara'da Çankaya'yı seçmiş, orada 
yıllarca yatamış, ve Çankaya'dan u
zak kaldığı müddetçe - biliyoruz ki 
- hep Çankaya'yı özlemiştir. Çan
kaya 'dan Ankara'yı nasıl görürdü? 
Bizim fani gözlerimiz önüne serilen 
manzarayı t rif neye yarar? Vakıa, 
o manzaranın gündüze, geceye, ya • 
::ı:a, kıta mahsua ayrı ayrı tecellileri 
vardır ve hepsi güzeldir. Fakat, o 
manznr Atatürk'e nasıl görünmÜ§, 
ona neler ilham ctmittir; bunu ken· 
diı:inden dinlemiş olmak sn.adetine 
eriş_n talihlilerden elbette bir gün 
öğreneceğiz. Büyük Şef'in reami ve 
huııusi hayatına yıllarc bir nevi 
mahfa:za vazifesi gönnüt olan Çan· 
kaya köşkünü, dün, aahibini anarak 
tavaf ederken, onu, bir defa laveç 
Veli htı ıerefine veril n bir süvare • 
d , bir defa da &0fraeında, ev sahibi 
haliyle hatırladım. Büyük aalonun 
kapısında durmuş, mia firlerinin bi
rer birer ellerini aıkıyordu. Süvare 
sab hlarıı kadar d vam etti. O da. 
sabahlara kadar herkesle ayrı ayrı 

me11rul oldu. Sofrasına kabul olun• 
mak ıerefinc nail olduğum gece eli-
ni Öpmeme müsaade etti. Yer göıter
di. Yiyeceğim ve içeceğimle yakın• 
dan alakadar oldu. O gece, Boğaz'• 
ların tahkimi hakkın-:laki talebimi• 
zin Avrupa'da haaıl ettiği İntibalar& 
dair ilk ajanı h berleri gelmiye bat
lamıf, ve g ne o gece, Adiaababa'
nın düımeııiyle neticelenen ital• 
yan taarruzu ile Habeıiatan im • 
paratorunun ort dan kaybolduğunu 
bildiren ilk telgraf almmıştı. Boğaz· 
larn ait haberler okununca diplomat 
Atatürk'ün aakin ve mutmain çehre
si gülümsedi; Negüıı'c it telgTaf o
kununca, habeılerin daima içeri 
doğru çekildiklerini ve bu suretle 
İtalyanları hareket noktalarından 

uzaklaıtırdıkl rını &Öyliyen bir zata 
cevaben - penbe tırnaklı penbe eli· 
ni acrt ııort ıınllıyarak - "Ç kilmek, 
fakat nereye kad r ve ne için 7" de
di, ve ilave etti: ''Hab fistan artık 
ciddi bir mukavemet gösteremez.,, 

O anda iki dav yı halletm.iıti. 
At türık'ün y kınınd bulunmuı o

lanl r h hr larmı birer birer nakle
decek ve tarihe en sahih malzemeyi 
damla damla vereceklerdir. 

Büyük insanın senelerce meskeni 
olmuf olan Çankaya kötkü İse, bü
tün dünyada sayıları gittikçe arta• 
cak olan Atatürk hayranlarının bir 
mabedi halinde, tabiidir ki, muhafa
za olunacaktır. 

- Atatürk bu odada ç.alııırdr. 
- Atatürk bu &0frada o harikula-

de sesini dostlarına tattırırdı. 
Tarihi yapan Atatürk'iin kendi 

tarihine ait on sekiz sene Çankaya'• 
da geçmiıtir. 

Bozkırda güne§ Çankaya kö~kÜ· 
nün çamlarında yangmlar icat ede
rek, o p enbe tırnaklı pcnbe eli öpe 
Öpe tcvkir ve tazimle ndım adım ge
ri çekiliyor. - N. Baydar 

ismi Mustafa olan bir muallimi ona 
- Bundan sonra seni "Kemal,, dı

ye çağıracagız 1 İsmine layık olmıya 
çalış! dedi. 

Mustafa sonradan, bu isme layik 
olduğunu çok güzel İ&pat ettı. 

Sdiinik'tcn I tımbul'a 
Sclanık asken ruştıyesını bıurdik
ten sonra O'nu İstanbul'a, Harbiye 
mektıcbine gönderdıler. 

Orada çok çalışkan bir talebe, fa. 
kat "efkarı muzirre,, sahibı hır genç 
olarak tcmaytız ettı. Muallımleri O
nun her derste birinci olduğunu, fa • 
kat maalesef rejimi tenkit ettigini, 
sultanlardan hiırmetkfir olmıyan ta· 
birlerle bahsettigini söyliıyorlardı. 

Çok geçmeden "hafiye,, ler O'nun 
peşine düftiller. İhtilal propagan
dasını o kadar iyi yapmıştı kı, Har
biye mektebinden erkflnı harp ytlz
başısı olarak çıktığı gün, "kızıl sul
tan'' Abdülhamit O'nu tevk.'! ettir· 
di. 

Biraz sonra da, Suriye ye gönde
rildi. Kuneytire ve Havran'daki is· 
yanları bastırmak için yapılacak se
ferlere iştirake memur edlldiğini 
duyunca, kendisinden kurtulmak is
tediklerini anladı. 

Fakat bu çetin imtiha.ılar Onun 
hoşuna gitmiyor değildi. Ve bu ihti
rasla sevdiği için, bu smetle nazari 
bilgilerini ameli sahada .fa tccrlibe 
etmek imkiitımı bulacaktı. Aynı za
manda hüriyete de f'işıktı. Onun için 
gizliden gizliye istibf.ada, ~ahilane 
fikirlere ve milletin esaret altında 
tutulmasına karşı mücadele <:diyor
du. 

Harikulade askeri hasletleri için 
(Sonu 9. uncu say/ ada) 
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Bütün memleket göı yaşı döküyor 
Onsekiz milyon Türk, büyük 

yasın matemini tutuyor 
Bütün memleket gazeteleri, 

Clerin acının göz yaşlariyle dolu 
Bu milli hakimiyet ve milli irade, 

dün onun maddi hayatının varlığında 
senet oldu. Bugün de, yarın da onun 
ebediyete bağladığımız maneviyeti
nin, büyük ve sayısız eserlerinin dai
ma teminatı olarak kalacak ve üzeri
ne titrenilecektir. 

Onun fani gözlerinin ışığı sönmüş
tür!. Fakat ruhunun sönmiyen ateşi 
asrımızın güneşi. varlığımızın sıcak· 
lığı olarak ebediyetedek kalacaktır. 
Biz, ona şimdi dünden daha çok bağ
lıyız, onu her sevgili gibi kara top -
rağa vereceğiz, fakat kalbimiz onun 
maneviyatına; kafamız onun idealine 
bağlı kalacak, onun maneviyatiyle çar 
pacak, onun idealiyle düşünüp yapa
caktır. Eşsiz Şefin ülkesi, maneviye
tine tarihin her safhasında ve bütün 
nesiller boyunca her zaman sahne ol
mak mutluluğuna ulaşacaktır. 
Adı ve eserleri milli tarihimizin, 

varlığımızın eşsiz emanetleridir. O 
emanetleri en kudretli bir millet a
hengiyle, nizamiyle her zaman yük
seltip yürüteceğiz. Bu iymanla şimdi 
onun maneviyeti önünde bir millet 
göz yaşları içinde iğilmiştir; ve yası
nı tuttuğu ünlü Şefinin adını elinde 
bir bayrak gibi göklere yükseltmek 
azim ve karariyle her zamankinden 
daha metin tarihi vekariyle başbaşa • 
dır. 

Onu hl~lr kuvet 
bizden ayıramaz 

Babaeski - Türk Dili 
yazan: Cevdet Demiray 

Büyük milll matem devam edi

yor. 

Atatürk, manevralarda 
siz kaldık. Ruhsuz bir beden, ca~ 
bir cesede döndük. Bu müthiş fel3.~ 
tin acısı, ana. baba, evHid acısır:ı 

daha yakıcı, daha çok kavurucudur· 
O'nun şahsında ti.irk milleti }(u~ 

cu ve koruyucusunu, insanlık en b 

yük evladını kaybetmekle dilhund 
Gözlerimizden akan yaşlar. tasan. 
duran bir seylap olmalı, ki ruhu 111 

giren, benliğimize işliyen bu roiıt 
f·r ede acıyı, bu payansız ıstırabı tah ı 

bilsin. 
Atatürk, tiirk tarihinde. cihan tll 

hinde eşi olmıyan, insanların üst~~e
bir insandı. Ondaki görüşü, ondaki rl' 

hayı, ondaki azim ve iradeyi beşer 
rihi kaydetmiyor. 

Türk milleti hiç bir ulusun yetİf; 
tiremediği bu büyük adamı yeti.şt~r:. 
olmakla en büyük ş~rcf mevkiırı1 ıe 

B 
.. .. ftle~ 

mıstı. ugun onun zıyaını gor 
acıların en müthişini, en dayanıl~ 
nr duyuyor. 

.., t'I 
lirdik, ki biz türk milleti O'na a.erı; 
ummanlar kadar derin bir sevgt , 

Atatürk, meclis kürsüsünde bağlıydık. O'nun ölümünden du!.dıı ır 
.. ı·Y• ··ı .. Türklük ve gen<-lik senin ve senin ğumuz acı da sevgımızın enn .'. ... • 

Bir şarkı ki· onun yuce ıgı o çu- ' . . - . . . d .. 1 ·· ·· d.. JVIuı" 
Aynı acı ile kaynaşan kos~o~a 

millet, sevdiği, saydığı ve kal~~n~n 
ta içine gömdüğü Büyük Şef ının 
adını her dakika dudaklarında taşı-

1 

. . . d . liğ1 t 

' eserlerinin yaşamasına yaşatılmasına gınlıgı nısbet_m e o çusuz ur. dJr 
lemez.. . h f .. k l mi e andiçti. Bunu elbette yapacaktrr. kün olsa, tabıat kanunlarına uysa>' " 

E~erı~ı m
1 

u ha az~_yak,fy~d.se t y Ruhun şadolsun. - Yeni Mersin hangimiz ömrümüzü O'nun yaşa.1113 
Büyük Şel Ülkü ile berabeT 

andıçmış o an er tur er ı son ne- . . ·n te' 

f 
· · · k O t ·· de ve başımızdan cksık olmaması ıçı ' 

ATATORK yor. 
Her nefes alışnnızda 0 ... 
Çırpman, döğünen kalbimizin 

her vuruşunda O .. 

esını verır en nu erennum e - o k b 11• k . yıı • 
cek.. nu ay e 1 r ve seve feda etmezdık? Fakat hnelciıcııt 

zık, ki ölüm, bu en korkunç, a 

Ttırkün bir bedende toplanan 
varlık tiınsali idi o .. 

Beynimizin en kuytu, en girift 
kırışıklıkları içinde O .. 

Vücudumuzu bir lav gibi yakan, 
kavuran kanımızın her zerresinde 

O yaşıyor.. . . 
o nasıl ölebilir? o·nu tabıatın 

hangi kahhar eli dudaklarımızdan, 
Konya: Babalık Yazan: Altan kalbimizden, beynimiz ve kanımız-

D.. d b b.. .. . 1 - k d'sine hay dan sökebilir? 
un en eri büyük Şef'i kaybetmiş ı hyan, utun ınsan ıgı en 1 • ı ATATÜRK 

bulunuyoruz. Acısı hıçkı~ıklarla bir ran kılan tam ve kamil, eşi bulu~maz .. :· . . I _ 
vatanın göğsü üstünde yükseliyor. bir insandı. Bu büyük insanın bagrın- Bu ':1ç hec~lı k~lıme, sı~ır anını 

Çoluk çocuk bütün bir millet Şefi- dan yükselten türk milleti, son asrın zı, engın denızlerı, ~a~ dagla~, y~l
nin yasını tutuyor. Dün şehir baştan- en bahtlı milletidir; milleti oldu. çın kayaları aşarak ıhtıyar kurenın 
başa bu kara h~berle birden, hıçkırık- Onu her yerimizde, her anımızda fanileri arasında ebediyete kadar 
larla dol~~- _Mılletinin ona olan can- seyreden bir ru~ ~ib~ daim~ yanımız- yaşıyacaktır. .. 
dan se~gı~ının, 8.~Y_gısının bundan da- da bulduk. O bır um~t _ve şıfa kayna- Ölmez adamın ebediyete goçen 
ha samımı tezahuru olur mu ;ı g- ı o bir millet feyzının dolup taşan d d k -ı l n 18 mil-. · · A ar m an an ag ıyan arı 
Tarıhın şanlı evladı, Türklügy ün bü- etrafını saran kudret cereyanıydı. - d .b t ld y bize hangi · ş f" d "' d be · . ·b· f " • 1 ad yon an ı are o ugunu ylık e ı un en rı gözlerini haya tatürk'ün her ınsan gı ı anı o an m . . d bT ) 

ta kapamış bulunuyor: fakat onun ar: diyatı bu kaynağın, bu cereyanın bir kuvet, -~angı. du?"~u ınan ıra ı ı~ • 
kasından ağhyan bir nesil, bir millet yapısı idi; bu maddi yapı, artık ara- O, turk mılletının ~htı~m e~ . a 
var ki ruhu o nesil ve milletle yaşı- mızda d~ğildir. Fakat müstesna r.~hu- ra, ba~ıı:-m.~~ ya~lı gu~lerı~d~ ı~~n
yor; yaşıyacaktır. nu içimızde buluyoruz. O kısa omre den erıştırdıgı ve ınsanıyetın onun-

Atatürk, bir millet dehasının, bir hizmet eden kısa nasipli bir fani ola- de saygı, sevgi, muhabbet, hayran
millet kudretinin en mümtazı ve en rak doğmadı. Onun.maddi hayatı kro- lık gösterdiği mucizeler yaratan 
üstün bir sembolü, bir varlığıydı. noloji bir çerçeve~ı dol~ur~:; fakat kahramandı. 

Ha atının her anını, her dakkiası- ruhunun taşan selı, temız, tukenmez H 
nr mTııetine, yurduna veren Atatürk, feyzi, enerjisi tarihe hakim kaldı; . ge- Hayı~ 1.. ayır!.. • . . y •• _ 

k d
. d g· ı devrine sef milletinin leceklere ebediyete uzandı, ebedıye- 18 mılyon maddeten fanılıge go 

en ı yaşa 1 ~ ' • ' b' T "' k d - · ı b"" ·· b' · 
1 ki · sembol olan bahtiyar tı doldurdu çen ır ur e egı , utun ır cı-

ge ece erıne . .. · . 
bir fanidir. T~.rkun bir bedende t~pl~nıp te- han. .. 

A 1 ı·radesine ram eden deha nef.fus eden varlık timsalıydı. Onun "BlR TURK lÇlN ..... 
sır arı sesı ·· ·· · b ··k kub 

d 
ti onda teşahhüs eden büyük :ıe, sozune ve eserme u go . - Göz yaşı döküyor. 

ve ku re • bemn altında h yoluna 0'1- Ebed ' b ' · b .. ·· ·ı · ··-·· .h. h .. · ti idi. O de- . ızına ve ~- ıyet ızım ve utun a emın 
türklugun tarı 1 uvıye ren ılerleme dil.vasi le bir milletin . . · l - ·· · 
hanın aydınlı ğ ında bir vatan kurtul- çelik iradesi, yeryKzünü dolduran sevgısı~~· -~ayran ıgıknı kuzedırıne çe-

. - d k d t" b k · · k o buyuk adamı ıs an ve ara· 
d k Uldu bir mıllet dog u ve u re 1 e çıdır. Emanetlerinin ma- en . 

u ve ur ' . . 1 d o· k aldı 
ıd t anını onun zengin ve coş- nevıyetıy e yuğrulan çelik iymanlı mız an nu çe ıp · 

yapı r. ym · ı· k · 1 b d 
k h dan varlıg- ından alan bır nes ın oruyucusudur. Dün bunlar- işte o an u ur. 

un ru un • . d b' r b .k . . ,. l 
·1 d geldı· O mazilere ıne- an ır nes ın e!!ı tekme varıncıya Kalbi yanan beynı tutuşan a e-

nesı mey ana · ' ··k 1 h ' 
k 1 klere ruhlara, asırlara sil- kadar yu se en aykmşı ve kükreyi- min titriyen dudaklarında ''ATA-

~ıe!eb~;emuci;e, her düğümü, müte- şi, onl~~d~uht.~n:ı.~~~n~~ ~d~~l enkbeliğ TÜRK" adı matemi bir şarkı gibi 
. . d h " . le rözen çö- tecel ı ı ı, ur ugun ovunu ece asa- d l 

ATAM 
Yeni Mersin gazeteıi 

Atam! Sana öldü dediler .. 
Arkandan bir yurt inledi, büyük 

bir millet ağladı. Kanlı göz yaşlan 
döktü. 

Lahuti bir ses; bağırdı. Ata'mız, öl
medi. Milyonlarca türkün kalbine gir-
di. Oraya gizlendi. 

Dünya baki kaldıkça türk ulusu 
yaşıyacak ve kalbinde Atatürk'ünü 
yarattrğı çok yüksek, değerli eserleri
le beraber yaşatacaktır. 

Atam 1 Sen kalbimizdesin ... Gönlü
müzdesin .. Varlığımız sensin. 

karşısında beşeriyet tamamen aciıcl1'' 
Kemalizm Her fani gibi Atatürk te ö1rouşıar~ 

Fakat o her çağda tarihin en yülc5e 

ki d . 1 - b"" "'k ı ~ dı 01" ~ama a ır siması, ınsan ıgın en uyu ev a 
ya~ rak ebediyetlere kadar yaşıyacaktır· ı" 

Gaziantep gazeteıi Kemal Atatürk öldü. Keınalit 
Yazan: A. N. Ünler yaşıyor ve yaşıyacaktır. Ondan sor:ı; 

Büyük Şefimiz, Ata"mız, En bü -
yüğümüzün ebediyen aramızdan ayrıl
dığını görmekle duyduğum~z el.em ve 
ıstırap kelimelerle ~fa~e edıl~~ıyecek 
kadar büyük ve derındır. O hızım Ata
mız, koruyucumuz, kurtarıcımız, ha -
yatımız, ruhumuz, en büyük güvenci
mizdi. Onu kaybetmekle öksüz, kimse-

bizim için yaşamanı~ tek mana~ı, ~ 
nun bize, en kıymetlı emnayetı 0 , 

Türkiye Cümhuriyetini emanet~~ 
şatmak, ilerletmek ve O'nun ı 

yürümektir. 

Kurtarıcım, en büyük evla~ 
kaybettin, türk milleti, sen sağol. 

Ağla Türk, Ağla! 
Kan değil, sade figandır §U nabızlarda atan 
Yeniden doğrnıyacak gündür ufuklarda batan 
Oydu türk oğlunu dünyalara arslan tanıtan 

Ağla ey türk, seni öksüz bırakıp gitti, Ata'n. 
Dövünüp göz ya§ı dökmez de ne yapmaz bu vatan. 

Yurdumun her ta§ı, her toprağı feryat ediyor 
O sağ olsaydı da, türk genci ben ölsemdi diyor 
Ne kadar kendimi tutsam yüreğim kan gidiyor. 

Ağla ey türk, seni öksüz bırakıp gitti, Ata'n. 
Dövünüp göz ya§ı dökmez de ne yapmaz bu vatan. 

Ata'dan kaldı emanet sana cümhuriyet 
Oğul, en kutlu vazifen ona merbutiyet. 
Altıok rehberin oldukça duacın millet. 

Ağla oğlum, seni öksüz bırakıp gitti, Ata'n, 
Dövünüp göz yaşı dökmez de ne yapmaz bu vatan. 

Ata'n öldüyse onun milleti, sen &ağ olasın 
Bırakıp gittiği varlıklara hep bağ olasm 
Vatan üstünde dikilmİ§ koca bir dağ olasın 

madiyen ışlıyen e asıy :s • •• d . o aşıyor. 
. . .. f" lügwü kudre - letı 1 ı. s· k k" · ıd · ı d züveren bır ınsan us un Her davanın önünde sönmiyen bir ır şar ı ı: nesı en nesı e ev-

tiydi. . . d k gibi. tuttuğu yükseklttiği milli rolncak, yaşıyacak.. 

Ağla ey türk, seni öksüz bırakıp gitti, Ata'n. 

Dövünüp göz ya~ı dökmez de ne yapmaz bu vatan· 

Atatürk sade bir de~let reısı, sa e ~\imi yet ve milli irade onun bütün Bir şarkı ki: tabiatin hiç bir kah-
bir kahraman, sade hır kurtarıcı ~e .. a .. nü çevreli yen gü~lükleri yıkışın - har eli onu hiçbir dudaktan silemi-
kumandan olmaktan bambaşka ~ır ~m~u k ümit ve iyman haznesi idi. yecek.. 
fe'Y, bir milleti kendine candan bag • a e 

Ata'mız 

Adana -Türk Sözü - Ali Hô.di Oktın 
~ 
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• 
Istanbul gençliği and İçerken 

• 
Taksim meydanını dolduran ve bir taraftan Galatasaray'a, diğer taraftan Şi1li'ye kadar tafan kalabalık 

Genç kızlar ağlıyor Taksim abidesine konan çelenk 

Göz YCl§ları mütemadi göz ycqları ve hınçkırık •.• Herkesin gözü YCl§lı herkes en yakınına ağlıyor •• 

Kim göz yCl§ını tutabiliyor ki? •• Taksim abidesi önünde dolup taşan gençlik 

1' a.hİl?1 abidesi önüne toplanan kalabalıktan bir p_ar~a Hınfkırık ••• hınskınk. •• mütemadi göz .1."fl 



amutay bir tatürk gtinti ya 
<Başı 1.ıru:ı sayfada) 

lacağını tahmin eden bir kalabalık 
dinleyici sıralarını doldurmuş~u. 

saadetlere kavuştursun. (Alkışlar). 
EveUi Atatürk'ün yüksek ruhu önün Arkadaşlar, O'nu hayatı boyunca 

tanırsınız. 33 sene istiptat bu memle -
ketin maddi ve manevi bütün kuvetle
rini eritiyordu, herkes müşteki idi, ağ
lıyordu, yalnız, O, daha mektep sıra-

Ah; Atatürk, bizim benzimizi sa-

Evvela Cümhur riyaseti makamın
dan, kabine hakkmda &elmış olan şu 
tezkereler okundu: 

sılmıyacağını söyledi: "Millete başsa
ğı dilerken İsmet İnönü gibi büyük 
bir öndere malik olmaaın<lan dolayı o
nu kuthyalım.,, dedi. 

Bü,yiik iUillet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

Cümhur reisliğine İntihabım dola
yısiyle istifa eden lcra vekilleri he
yetinin istifası kabul edilmiş ve Baş
vekBlete yeniden lzmir mebusu Ccllt/ 
Bayar tayin olunmuş olduğunu saygı 
ile arzederim. 11.11.1938 

de tazimle eğilen Emin Sazak (Eski
şc~ir) türk milletini O'nun yetiştir
mış olmasının istikbal için en büyük 
garanti olduğuna işaret etti: Ruhu şa. 
dolsun Büyük Atatürk, müsterih ola
rak yats.ın, büyük vazifesini yapmış
tır; dedı. 

O, her safhada en önde idi: 
Yasımızın büyüklüğü üzerinde du

ran Hikmet Bayur (Manisa) Şefimi
zin eşsiz meziy.etleri üzerinde durdu: 

larında istipdat idaresini yıkmak ve 
onun yerine hiç değilse bir meşrutiyet 
kurmıya çalışıyordu. Arkadaşlar, bu 
millete meşrutiyeti bile çok görenler 
oldu. Fakat büyük adam, gene herkes 
ağlarken, ağlamıyor, lstanbul'a bir ha· 
reket ordusu yolluyordu. 

rarttın, boynumuzu eğri koydun, ge
ne bizi yetim ettin Büyük Atam. Seni 
unutmıyacağız. Milyonlarla köylü ka
dınları beşikteki çocuğunu ırgalar -
ken Atatürk yavrusu diyecekler. (Al
kışlar).,, 

"- Uğrunda hayatımızı fedaya ha
zır olduğumuz yurdun aziz Atatürk'ü 
için ne kadar göz yaşı döksek, ne .ka
dar yürek tüketsek gönlümüze az gö
rünür.,, diyen Bayan Esma Nayman 
(Seyhan) Atatürk'ün yalnız türk mil
letinin değil, o milleti yetiştiren türk 
analarının da şerefini kurtardığını, 
bütün dünya kadınlığının kadın hu -
kukunun kurtuluş tarihinde Atatürkü 
bir medeniyet kahramanı diye anaca
ğını söyliyerek sözlerini, muazzez 
yurda saadetler diliyerek bitirdi. 

Atatürk'ün büyük eserlerinin bey
nelmilel siyasi tarihlerce tesbit edile
cek kadar muazzam olduğunu söyli
yen Dr. Taptas (Ankara) dedi ki: 

Bu kürsüye çıkmaktan maksadım 
başkadır. Bugün matem içinde bulu
nan 17-18 milyon vatandaş içinde ya
şıyan rum vatandaşlar, büyük küçük 
kaffesi aynı şekilde ağlamaktadır. 
Bunlar Atatürk'ün ismini daima ebe
diyen şükran ve hürmetle kalplerinde 
muhafaza edeceklerdir. Sadık evlatla
rı olduğunu isbata çalışacaklardır. A
tatürk ölmedi hepimizin kalbinde e
bediyen yaşıyacaktır. (Alkışlar) 

i&rinden asla ayrılmıyarak pek 
seneler muvaffak ve muzaffer 
!ardır. Millet ve Cümhuriyet 
yen yaşıyacaktır. Aziz millet i 
mukaddes yurt için en büyük 
nilerim budur. O günden beri ~ 
ve ağlamakta devam eden nec~ 
!etimize ve kahraman ordurtı 
kürsüden taziyetlerimi sunarıJOo 
kadar ki müteellim olmasınlar~ 
millet yekpare bir Atatürk ... ,, ( 
lar). 

Rcisfcilmhur 
İsmet İnönü 

Biiyiik Millet Afeclisi Yül&seJ;, 
Reisliğine 

"Tarihimizin son safhalarında en mü
him vakalarda O'nu daima ilk safta 
görüyoruz.,, dedi. Mektepten çıkışın
dan memleketi kurtarışına kadar olan 

Trablus, Derne, Bingazi biI'er çöl 
parçası dahi olsa vatanın bir parçası 
idi; onlar için de herkes ağlıyordu, O, 
ağlamadı gençliğini bu çöllerde eritti. 

O'na cilum yanıyor: -
Atatürk'ün ölümünün, ya1?11 dil 

disinin yarattığı türk milletinı ,J 
bütün tlirk camiasında yaşıyan J 
doksları, musevileri ve hatta onl . . ı 

da uzakta garp medeniyet aıeınııı 1' lzmir mebusu Celq,J Bayar'ın baş
kanlığında teşekkül eden icra Vekil
leri heyctiııi gösteren listenin ilişik 
olarak sunulduğunu saygılarımla ar
zederim. 11.11.1938 

Reisicümhur 
İsmet İnönü 

icra J' ckillcri lleyeti listesi 
Adliye vekıJi: HiJmı Uran (Seyhan 

mebusu), 

hadiselerin veciz bir izahını yaptı. o·
nun ancak dahi bir şefte bulunabile
cek olan hasletlerini hlitıralariyle bir
likte izah etti. 

Hikmet Bayur sözlerini şu cümle
lerle bitirdi: 
"- Yarattığı bu yeni ahlak, kültür 

nelere kadir olmaz? Tarih bize göste
recektir. Emin olunuz ki yaratacağız 
ve toplu kalacağı?.t Önümüzde olan
larla mütesanit yürüyeceğiz ve büyü
yeceğiz. Bu büyümenin bir kısmını 
biz, bir kısmını da torunlarımız göre
cektir. (Alkışlar) 

Arkadaşlar, nihayet birgUn Çanak
kale'de milli mukadderatın hiç bir za
man bir yabancrya teslim eclilemiyece
ği bir anda, çıktı, kumandayı kendi e
line aldı ve cihana yepyeni bir istika -
met verdi. 

Milli mücadelenin kara günleri, çok 
acı günleri oldu, birçok iyi insanlar 
göz yaşları döktüler, fakat tek ağla -
mıyan milletinin atisinden emin Gazi 
Mustafa Kemel'di. 

Dilimizin alışmadığı, gönlümüzün 
katlanmadığı, çok büyük ve çok e -
lemli bir kayıp karşısında olduğumu
zu söyliyen B. Cavit Ural (Niğde) 
dedi ki: 

I nsan iistii: 
Dr. Taptas'tan sonra B. Hasan Re

şit Tankut (Maraş) söz aldı: 
"- Arkadaşlar, filozof Niçe büyük 

adamların büyüklerini ayırıp tarif e· 
debilmek için insan üstü diye bir tabir 
icat etti. Almanca olarak yazdığı ese
rinde bunu ulermenseh diye tarif eder. 
İnsan üstü denen bu harikalar beşeri
yeti kısmen olsun, yürüdükleri yol
dan daha doğru ve daha kolay bir yola 
sokmak ve düştükleri çamurlardan çı
karıp arıtmak kudretini gösterebilen 
büyük zekalardır. Bunların, muharrir
ler karakterlerini yaparken bazan kah
ramanlar ismini, hazan da devler tabi
rini kullanırlar. Titanlar büyük insan
lardır. 

dere gark ettiğini söyliyen B: *' 
mat Ôzdamar (Eskişehir), dedi 
"- Ey yüksek türk milleti "e. 

temsil eden aziz arkadaşlar 1 s~ 
tün kalbimle teselli sadedinderna' 
söz söyleyip tasdi ettiğim za fJ 
zi de teselli ve tebrik ederirn. ~ 
bu varlık çünkü bu şeref AtB:t CJ 
hayatı nasıl ki başlıbaşına. bır ~ 
ise ölümli de başlı başına bır ta~ 
lacaktır. Ölümünün şerefi hiç k "oJ 
ye nasip olmamıştır. Yaşasın tUr ~ 
yaşasın Kemalizm ideali. (Bra"0 

. M. M. Vekili: Gl. K. Özalp (Balıkc
sır mebusu), 

Zafer oldu, birgün Bursa kurtarı -
cısını karşılıyordu, 1338 senesinin kı
şı .. Bursalılar onu alkışlıyor, kucaklı
yorlardı; ayağa kalktı, dedi ki: 

"- Onun eşsiz eseri, büyük vatan, 
büyük inkılap bütünlüğü, ısağlamlı
ğı, azametiyle onun fikir ve iş arka
daşı olan, kardeşi olan büyük İnönti
nün elinde ve biz onun etrafında, ar
kasında içimizdeki sarsılmaz, sönmez, Dahiliye Vekili: Dr. Refik Saydam 

(Jstanbul mebusu), 
Hariciye Vekilı: Şükrü Sara~oğlu 

(lzmir mebusu;, 
Maliye Vekili: Fuat Ağralı (Elazığ 

mebusu), 
Maarif Vekili: Saffet Arıkan (Er

zincan mebusu), 
Nafıa Vekili: Ali Çctinkaya (Afyon 

mebusu), 

Türk kadınlığının kederi: 
Türk kadınlıgının bugiın en kedt-r

li, en sıcak göz yaşları döktüğünü 
söyliyen Bayan Benal Anman (İz
mir), Atatürk'ün dünyayı aydınlatan 
eşsiz adının asırların kanatları üzerin
de ebediyete kadar gideceğini anlata
rak dedi ki: 

"-Arkadaşlar, Bursa istila edil -
mişti, o gün Büyük Millet Meclisinin 
kubbesi hıçkırıklarla çınlıyordu. İçle -
rinde ağlamaktan memnu olan bir tek 
insan varsa, o, da bendim. Bir hatip 
arkadaş, kürsüden feryat ediyordu: 

Vatanın bağrına düşman dayamış 
hançerini, 

Yok mudur, kurtaracak bahtı 

silinmez inkılap inancı ve sevgisiyle 
daha çok yükselecek, daha çok parlı
yacak ve daha çok güzel olacaktır. 

At.aıiirk bir giineşti: 
Atatürk'ün, bizi ısıtan, nurlandıran, 

bize kuvet veren bir güneş olduğunu 
söyliyen B. Ziya Karamürsel (!stan -
bul), dedi ki: Atatürk öldükten sonra cihan mat

buatında gördüğümüz vasıf ve tarif
ler, bu Büyük Adam'ın yeryüzü kahra
manlarının ve titanlarının ayrı ayrı 
haiz oldukları vasıflara toptan tasar
ruf ettiğini gösterdi. Ben kemali aciz 
ile diyorum ki Büyük Atatürk'ün tari
fini yapmağı gene Niçe'nin bir insan 
üstü varlığına bırakalım. 

leri, alkışlar) .. ı 
Hiç bir milli ıstırabın bu kad~ 1 

gelmediğini söyliyen B. HanıdUi, 
gun, (İçel), Keqer ve yasımızın ;J. 
sizlikten değil, ona lı:ar~ı olan 1 
bağlılık ve hasretinden olduğurııl ~ 
ledi. O bliyük ölUnün, ebedi olan~ 
dunda, eserleri arasında, u}U9 I 
gönlünde ve ruhunda yaşadıgını , 
latan hatip sözlerini şöyle bitirdi.:., lkusat Vekili: Şakir Kcsebı"r (Te

klrdağ mebusu), 

"-Arkadaşlarım; bugün kalpleri
mizde kanayan bu büyük yaranın ye
gane şifası, döktüğümüz bu ::;ıcak göz 
yaşlarının en büyiık tesellisi de Ata
türk'ün kıymetli arkadaşı aziz İnönü'
nü başımızda görmekten duyduğu~~z 
sonsuz inan, O'nun kuvetli iradesını~ 
ve kıymetli arkadaşlarının kalplerı
mize doldurduğu çok büyük itminan
dır. 

kara maderini? .. 
Yerimden fırladım, yanlı§ söylü -

yorsunl dedim: 

"- Atatürk sen gözlerini kapama
dın, boğazın hareli mavi suları kena
rında fani hayata veda ederken ma
vi nurdan olan gözlerini mavi göklere 
diktin. Ve türk milletinin yerının 
göklerde olduğunu işaret ettin. Evet 
Atatürk sen kurtardığın ve yükselt
tiğin milletin yeri göklerde, senin bı
raktığın nurlu eserleri takip ederek 
daha yükselecektir . ., 

"- Türk ulusu: İnönü'nün bay 
luğu altında, Atatürk'ün izinde, 
disine mev'ut olan medeniyet "~ 
fah seviyesinin, kudret ve kuvet~ 
yükseklerine doğru durmad~ •;; 
le ilerliyecektir. Bunda hiç bır ~ 
şüphesi yoktur. Göz yaşlarımızı ıl 
tırken bir taraftan içimizi fera.tıl• 

S. ve 1. Muavenet Vekili: Dr. Hu](ı;. 
ıi Ala taş (Aydın mebusu), 

Gümrük ve inhisarlar Vekili: RfınfJ. 
Tarhan (lstanbul mebusu), 

Ziraat Vekı"li: Faik Kurdoğlu (Ma
nisa mebusu), 

Var ol aziz İnönü .. 

Vatanın bağrına düşman dayasın 
hançerini, 

Bulunur, kurtaracak bahtı kara 
maderinil.. 

diye ben de haykırdım.'' 

Antalya mebusu B. Celal Mengili
börü'nün öldüğüne dair olan hüküll!et 
tezkeresi okunduktan sonra söz alan 
Bütçe encümeni mazbata muharriri B. 
Raıf Karadeniz "Atatürk'ün cenaze 
merasimi için yapılacak sarfiyat hak
kında bir kanun layihasının,, Encü
men namına müstacelen milzakeresi
ni teklif ederek bunun tahsisata ait 
bir layiha olduğundan bir defa müza
kereye tabi maddeler arasında bulun
duğunu ilave etti. Reye konan bu tek· 
lifi.n kabulünden sonra Riyaset maka
mı, proje üzerinde söz istiyen olup 
olmadığını sordu ve Ali Muzaffer Gö
ker (Konya) söz aldı. 

Müsterih ol Büyük Atam, senin ese
rin ebcdiyyen yürüyecektir.,. 

Arkadaşlar, Mudanya mUtareke.si
le Lozan sulhu arasında annesini kay
betmişti. Bu kara haberi kendisine ge
tirdiler, gözyaşlarını gene bize göster
medi, İzmir'de anasının mezarı başın
da saf bağlamıştık, herkes ağlıyordu. 
Ağlanuyan bir tek adam vardı, o gene, 
Mustafa Kemal'di; bize orada da is
tipdatla mücadele etmek dersini veri -
yor, milli hakimiyete sarılmak lüzu
mundan bahsediyordu. 

Atatiirk'iin mirası: 
Büyüğümüz olan Atatürk'ün, ölür

ken bize, insanlık, vatanperverlik, 
milliyetperverlik ve millete faydalı ol 
mak miraslarını bıraktığını ve bunun
la da iktifa etmiyerek istikbalde ta
kip edeceğimiz yolları da gösterdiği 
ni anlatan B. Refik İnce (Manisa), 
Atatürk'ün kendi göziyle her şeyden 
evel bir emniyet adamı olduğunu .söy-

Atatürk büyük bir türk babası sıfa
tiyle milletini bağrına basmış ve bü
tün aşkını ona vermiş bir varlıktı. 

ller §eyden iince millet ••• 
Huzurunuzda, feyzü nimetini gör

müş bir arkadaJrnız sıfatiyle, bir gün 
,ı::ı.Jdi.tğüm bir teveccüh eserini burada 
rmsaı' olarak arzediyorum: Kendisine 
henüz Atatürk diye hitap etmiyorduk, 
Gazi hazretleri diyorduk ... Gazi Haz
retleri tabirinin nereden çıktığını, 
nereden geldiğini de tetkik ediyorduk. 

bizi teselli eden budur. 
Türk ulusu varolsun. ,t 
Atatürk'ün, O ulu ölünün aıil 

hu ~d9lsun.,. 

Büyiik )·asınıız: 
Atatürk'ü kaybetmekten doğan bü

yük yasımız Uzerinde duran hatip, bu 
seferki kederin irademizin hududunu 
aştığını, onun yalnız milletinin saade
ti için değil, insanlığın saadeti için 
yaptı ı, OnunJ>iiyilk eserlerini mem
lekete bir sır halinde bırakmadığını, 
onu bir ruh halinde aşıladığını söyle
di. O'nun içindeki tek ıstırap olarak 
türk milleti için çalışırken zaman 
mefhumunun kendisine dar geldiğin
den şikayeti olduğunu hatırlatarak 
dedi ki: 

"- TUrk inkılabı, Atatürk inkılabı, 
hergün daha kuvetli ve prosper, daha 
geniş, daha sağlam bir şekilde inkışaf 
edecek ve istikbal türk milletine bü
yük saadetler temin edecektir. Ata
tUrk'ü bundan ziyade memnun edecek 
ve O'nu bundan ziyade emin kılacak 
bir şey olamazdı. Var olsun Atatürk .. 
Var olsun O'nun çok sevdiği ttirk mil
leti..,, (Alkışlar). 

~luılıı Ataıürlc: 
B; Muzaffer Göker'den sonra B. 

Rasih Kaplan (Antalya) söz aldı. Ata
türk'ün mutlu olarak doğan, mutlu o
larak yaşıyan ve mutlu olarak olen 
büyük insan olduğunu söyliyerek dün
yanın tUrk milletinin acısına iştirak et
tiğini, gUnlerdenberi bütün memleke • 
tin Ata'sının matemiyle yaşadığını an
latarak dedi ki: 

"-Ne kadar ve ne kadar kendisine 
tazimlerimizi, minnet hislerimizı, rı
zalarımızı duyurmak için ağlasak, sız. 
lansak yeridir. Fakat söyliyeceğimiz; 
Ata, biz türk milleti ve türk ulusu he
pimiz senden razıyız, sen bize h~ç 
kimsenin yapmadığı ve yapmıyacagı 
hizmetleri yaptın; Allah da senden ra
zı olsun. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Kamu taya "Aziz ve yetim arka -
daşlar" diye hitap eden B. l<'uat Gök
budak (:Urfa) ebedi Mustafa Kemal'in 
türk tarihini ebediyetin en sonuna ka-
dar götürecek olan Mustafa Kemal ol
duğunu, Atatlirk'ü en hakiki manasiy
le kimsenin tarif edemediğini, söyliye
rek dedi ki: Arkada.lar, 'Muatata ~ernon-ı -g -

Büyiik bir faaliyet ve 
şeref &eferbcrliği: ~~· 

11.1.-,-.--. -~& -· 
''Atatürk ölürse ne yaparsınız? Bu 

suali geçen nisan ayında bir Bey rut 
aile sosyetesinde tesadüfen bulunmuş 
olan münevver bir türk kızına sormuş
lardı. Türk kızı cevap vermişti : 

!arken de gördük. 1927 yılında Cüm - "- Arkadaşlar, Atatürk fedakarh -
ğın müstesna timsali idi. Icabettiği 
zaman insan idare etmiş olmak için 
kanaatlerini susturmak ve icabettiği 
zaman kükremiş bir asJan gibi ken
dini göstermek, icabettiği zaman 
mantığını icabettiği zaman kuvetini, 
şehametini zamanında kullanmasını 

bilir gayet büyük bir dahi idi. (Bravo 
sesleri.),, 

"" _.... • !I• • .... -2! 

Ben dedim ki Gazi Hazretleri sizi bu-

Atatürk'ün sıcak varlığı arP"; 
dan aynlmı§ olsa bile, manevi ı~t\1' 
~aima başı~z üs~ünde v~ gön"::~ 
ifrf,Mıui;\\\"'~h~ mı~ j 
Ay kaç (Elazığ) dedi ki: , 

- Bu sualiniz beni can evimden vu
ran bir azrail sorgusudur. Fakat ben 
içimin bütün hicranını uyutarak söy • 
lüyorum ki Atatürk ölünce de O'nun 
müesseseleri fasılasız işliyecek, O'nun 
layetenahi idealine ermek içi~ t~rk ne
aiJleri biribirinden nöbet değıştirecek
lerdir.'' 

''0, şimalden cenuba, şarktan gar
ba akan muazzam bir nehirdi'' diyen 
B. Selim Sırn Tarcan (Ordu) Şefi • 
mizin bulunmaz meziyetlerinin güzel 
bir izahını yaptı ve sözlerini şöyle bi
tirdi: 

Atatürk ölmedi ve ölmiyecek, çün
kü onun her gönülde bir heykeli var. 
(Bravo sesleri, alkışlar)." 

O'nun mucizesi: 
"Engin bir matem içindeyiz'' di

yen B. Ruşeni Barkın (Samsun) Ka
ranlık günleri hatırlatarak, O'nun esir 
bir memleket üzerinde güneş gibi 
doğduğunu, bu güneşi insan olarak se
nelerce aramızda gördüğünü söyledi: 
"AtatUrk'ün en büyük mucizesi, O öl
dükten sonra başlıyor. Yüz sene sonra 
gelecek olan nesil, dünyanın en mede
ni, en üstün, en mesut vatanını göre -
rek bizi hatırlıyacaktır" dedi. 

Her şeyimizi Atatürk'e medyun 
olduğumuzu söyliyen B. Sırrı İçöz 
(Yozgat) Geçen gün yeni konuşmıya 
başlıyan çocuğiyle heykelin önünden 
geçerken yavrunun "seıam Atatürk" 
dediğini bunu gören tanımadığı bir 
zatın çocuğu kavrıyarak öptüğünü an
latarak dedi ki: "Atatürk'e sevgi, say
gı çocuklukla beraber doğuyor" dedi. 

B. Sırrı İçöz'den sonra reis, daha 
on beş mebusun söz aldığını söyliye -
rek celseyi on beş dakika tatil etti. 

İkinci celse 
.. .~kinci c~lse 16.4 7 de açıldı. İlk 

sozu B. Na~t Uluğ (Kütahya) aldı ve 
heyecanlı bır sesle §U güzel konuşma
yı yaptı: 

huriyet Halk Partisinin büyük kon
gresini kapatırken, şimdi hürmetle 
bulunduğumuz bu noktada, bu hitabet 
kür.süsünde "Nutk" unu tamamlayıp 

büyük eserini türk gençliğine emanet 
ettiği vakit, O, ağlıyordu. Hıçkırıklar 
arasında: 

''- Ey türk istikbalinin evladı, işte 
bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen 
türk istiklal ve cümhuriyetini kurtar
maktır, muhtaç olduğun kudret da • 
marlarındaki asil kanda mevcuttur 1" 
diyordu. 

Atatürk, hayali şimdi karşımda du
ran ve acısı yüreğimi yakıp kavuran 
Atam 1 Burada bütün bir millet önün
de, bütün milletin dili olarak tekrarlı
yorum: Senin e10erinle saadete eren 
türk milleti, eserin için ağlamıyacak -
tır. 

Halk kütlelerini kölelikten kurta -
ran, şerefe, haysiyete ve fazilete isti
nat eden cümhuriyet, tezadsız rejim, 
şark dünyasında vicdanların hürriyeti
ne ve hür tefekküre dayanan Kema
lizm ebediyen yaşıyacaktır. 

Arkadaşlar, Atatürk eserini genç -
liğe emanet ederken içinde bulunula
cak günün şartlarına bakmıyarak mü
dafaasını istemiştir. Gözleri zaferden 
kararmış bir cihan husumet'in önünde 
bu vatanı esaretten kurtaran Atatürk! 
Senin manevi huzurunda andiçiyoruz 
ki, o günlerden daha korkunç silahlar
la mücehhez tecavüzler karşısında da
hi, türk cilmhuriyeti ve istiklali için 
göğüslerimizi siper edeceğiz. (Alkış -
lar ).'' 

Atatürk üliir mü? 
Türkiye'yi, dünyada hatırı en çok 

sayılır bir varlık haline getiren Şef
in, sulh peygamberi olan Şef'in, bil -
tün türklerin canı olan Şef'in nasıl 
öleceğini soran B. Berç Tilrker (Af
yon) dedi ki: 
"- Bütün Türk milletinin sel gibi 

akan göz yaşları senin mübarek kab
rinin üstünde yetişecek olan nadir çi
çekleri sulayacaktır. 

Onun milli mihrak olarak Kamuta
ya daima hürmet ettiğini hatırlatan 
B. Refik İnce, Atatürk'ün hayatında 
"NamağlUp" tasvirine layık olduğu
nu söyliyerek sözlerini şöyle bitirdi: 
"- Atatürk emanetini bizlere tes

lim etti. İspat edeceğiz ki, tarih ya
zacak ki biz bu emaneti hüsnü mu -
hafaza ve teslim ettiğinden daha iyi 
yapmağa Hiyık ehilleriz.,, (Alkışlar) . 

l nkılapçı Sc/: 
Kürsüden ilk hitabını bu kadar acı, 

bu kadar hazin, bu kadar tahammül e
dilmez bir vesile ile olduğunu büyük 
bahtsızlık telakki ettiğini söyliyen B. 
İbrahim Necmi Dilmen (Burdur) 
Atatürk'ün iki Mustafa Kemal vardır. 
sözünü tekrarlıyarak dedi ki: 
"- Türk analar daha Mustafa Ke

maller doğurmıyacak mı?" 
Atatürk'ün sayısız inkılaplarının 

anlatılmakla bitmiyecek kadar çok ve 
engin olduğuna işaret eden hatip, o
nun memlekete hediye ettiği öz türk
dilinden kazandıklarımızı anlattı ve 
sözlerini şu cümlelerle bitirdi: 
"- Hiç bir nutkunda, hiç bir sö -

zünde temiz ve öz dil arzusu eksik de
ğildi, Hastalığı esnasında bile onu 
düşündü. Bugün onun arkasından in
lerken hepimiz onun yaptığı bu inkı
labı asla geri bırakmıyacağımıza söz 
veriyoruz. Daha bu sabah Ankarada
ki Dil ve Tarih Fakültesi talebeleri 
Dil Kurumuna gelerek hepimiz ağla
şarak andiçtik. Hepimiz onun izinde 
yürüyeceğiz. O asla ölmiyecek Musta
fa Kemal ebediyen yaşıyacaktır. (Al
kışlar). 

günün muharrirleri, edipleri kalpleri
nin en samimi köşesinden fışkırarak 
çıkan muhabbet ve takdir cümleleriyle 
anarlar. Kimi Gazi der, kimi kurtarıcı 
der, kimi münci der, kimi de milletin 
en büyüğü olarak tasvir eder. Bunla
rın hepsi hakikati ifade eder kelimeler 
olmakla beraber benim anladİğım Ata
türk şöyledir: Bence Atattirk'ü sami
mi olarak tarif edemezler. Atatürk in
san olarak mağlQp olduğu ve kullanıl
masını insani bir hak tanıdığı bütün 
zevkini, huzuzatını ve ihtiraslarını 
milletseverlik mihrakında topladıktan 
sonra tatbik sahasına koyan bir adam
dır. Bunları söyleyince o Büyük Ada
m'ın gözleri yaşardı. İşte Mustafa Ke
mal'in hakiki tarifi budur dedi ve ila
ve etti. Her şeyden evel millet ve dai
ma millet ... 

Arkadaşlar, Atatürk'ün bir eseri de 
bundan evelki celsede beş dakikalık 

sükut vakfesinde ince ve sessiz elemi
mizin üzerinde tehaccür etmiş, bazalt 
olan kesilmiş büyük vekardı. O büyük 
vekarın cephesinde O'nun, O Büyük 
Atatürk'ün reyleri vardı. O kabart
mayı ebediyen muhafaza edecek ve 
silmiyeceğiz. Çünkü günün birinde ha
disat bizi çetinliklerin dehlizlerinden 
geçmiye mecbur ederse, onun evvela 
millet dediği gibi, biz de evvela çetin 
ve kolay her işimizin başı onun adı o
lacaktır. 

"- Arkadaşlar, tilrk teşkilatı tA 
siyesi, en ileri medeniyet haJc _,,,r1 

milletimizin tabii haklarından say~ 
tır. O ana temele dayanan kanıl 1 
memleketin hayat ve refahına göl~ 
kecek her hain niyeti bir dakikadJ ııı' 
dınmlıyacak salabete malik bul~ 
yor. Şu halde yol meydanda ve öd al': 
miz açıktır. Bütün matemimizi b~ 
mıza basarak, bütUn göz yaşlar )lı 
canımıza akıtarak yeniden büyük • 
faaliyet ve şeref seferberliğine ~ 
yacağız. Böyle bir dflva için ıihtı 
selamladığım heyetinizden daha hafi". 
Irklı kim gösterilebilir? il" 

Arkadaşlar, türk milletinin -vat:.tf' 
aklı selimi kendisine matemiyle ıııu 
nasip bir teselli buldu: Dünyaları 1 
ran bırakan bir salabet abidesini ta.,.. 
at elimizden alınca tuttuk, yerine ~ 
tün gönüllesi teshir etmiş bir İıııv" 
abidesi diktik 1 rlJIİ'. 

Bu acı günlerimizde Ulu Önde~ 
zin ulu yarini başımızda görrne bi. 
büyük hangi nimet tasavvur edile; 
lirdi? İşte Onun da sayın ulusuıtl ~ 
ilk nasihati: Anarşiden nefret ve 
ka, nizama hürmet!... 1 

Arkadaşlar, türk milleti varoısıı" 
ve bilin ki ilelebet var olacaktır. • ,,. 

Ah Büyük Önder, ne doğru &Ö'/ 
miştin, ne doğru söylemiştin: 

Ne mutlu türküm diyene!" 

Elini, ayağını iipmck Onun adı şimdi çelikleşen matemi
mizin manası gibi daima önümüzü ay
dınlatan, manileri, uğursuzlukları ya
rıp yıkan ebedi bir kuvetimiz olacak
tır. 

isthorum: fi' 
Kürsüye geldiği dakikada ne SÖ JJf• 

yeceğini bilmediğine işaret eden 
Abravaya dedi ki: ~ 

Her şeyde ve her halde: ô nce Ata
t ürk .. (Alkışlar) 

Atatürk'ü millete anlatmanın lüzu
mu olmadığını söylüyen B. Örge Ev
ren (Balıkesir) büyük kayıbımız kar
şısında cihan matbuatının ihtisasla -
rından seçkin parçalar nakletti. Ve 
sözlerini şöyle bitirdi: 

''Atatürk'ün büyüklüğü, AtatUrdl 
ün dehası, Atatürk'ün eseri hakkın 
neler söylendi, neler yazıldı .. J{ütlİ:.:: 
neler dolusu kitaplar mevcut .. Radr. 
da neler dinledik .. Bunlara ilave ed~4 
cek söz bulmak şimdilik benirn i~ 
kabil değildir. Esasen maksadım bil 
!ardan bahset~ek değildir. . sP' Geçen sene Aydın'da Atatürk'ü bek

le.rken istasyonda 7 yaşında bir çocu
ğun Atasını görememiş olması dolayı

siyle çektiği ıstıraba ait bir hatırasını 
anlatan Muhittin Baha Pars (Ordu), 
çocuğu o azman "Daha küç~kslin, ~ 
aslan gibidir. Görürsün,. dı~.e .. te~~l~~ 
ettiklerini, çünkü Atatürk olumu.n~ 
asla hatırlarına bile getirmediklcrını 

söyledi ve sözlerini şöyle bitirdi: 
- Atatürk öldü. Büyük namı türk 

milletiyle, müebbet türk milletiyle e
bediyete kavuşsun ,ebediyete mazh~r 
olsun. Allah size de millete de, ne dı
yeyim, tahammül sabır ihsan etsin. ~~ 
Allah bu milleti Atatürk'ün istedıgı 

"- Bundan yirmi sene evet tilrk -
ler y~tim ~üşmiiş~ü.: vatanlannı kay _ 
betmışlerdı. Çok ıyı kalpli insanlar 
kütleler ağlıyordu, içlerinde ağlanu ~ 
yan bir tek adam vardı. Bugün bütün 
bir cihanın ve türk ulusunun arkasın
dan ağladığı bu Büyük Adam, kalbi
nin acılarını azim ve iradeye kalbetti: 

Senin mübarek vücudun bizden ay. 
rıldı, fakat senin mukaddes hatıran 
kalbimizde ebediyen yaşıyacaktır. 

Türk milleti varolsun 1 
Kahraman Türk ordusu varolsun !,, 

(Alkışlar). 

B. Berç Türker'den sonra Mehmet 
Uğur (Sıvas) söz aldı: 
"- BUyUk Atam, asırlardanberi 

garip, fakir, öksüz yetim iç döğen 
biz köylüleri elimizden tuttun, bağrı
na bastın, bizi yetimlikten, fakirlik -
ten, sahipsizlikten kurtardın, bize in
eanlı&ı öğrettin. 

Atatilrk öldüğü giln şahit olduğu 

birkaç manzarayı anlatmak için kürsü
ye geldiğini söyliyen B. Alaattin Ti
ritoğlu (Maraş) şehirde gördüğü ha
zin manzaraları anlattı ve millete baş
sağı diledi. 

Atatürk'ün şerefli hayatını izah e
den B. İlyas Sami Muş (Çoruh) "Her
kesin hayatı gıptalarla geçer. Fakat 
bu kadar gıptalı ölümlere kavuşması
nı türk ulularına candan temenni ede
rim.,, dedi. 

"- Atatürk'ün büyük ve yüce hu
zuru maneviyetinde o kudsiyete ye
min ederek susacağım ... Ulu Önder 1 
Biz türk çocukları sana ve senin ön
derliğine Iayik tilrk olarak kalacağız .. 
Ahdimiz budur, andımız budur. İn~ 
ıanlığın · düşmanı olanların büyük ve 
yeg!ine düşmanı yüce önder müsterih 
ol.,, 

Cümhuriyetin on beşinci yıldönil -
münde, Atatürk'ün hasta oluşunun 
uyandırdığı yası hatırlatan B. Kamil 
Dursun (İzmir) dedi ki: 

Gözümün önünde hazin ve elırı1 t rıl 
loyu gördüğüm zaman elini, a>:ağ~ 
seve seve öptüm .. Fakat bu dakıkBrU" 
o arzu gene bende uyandı. Ve huıu ~ 
nuzda - Huzurunuz diyorum. çun , 
Huzurunuz demek doğrudan doğra:;. 
Atatilrk'ün huzuru manevisi deme 1' 
tir - (Alkışlar, bravo sesleri) eğil~e. 
ve milyonlarca defa elini, ayağını 0~ 
mek için buraya geldim. Sağ ols 
türk milleti.. (Alkışlar)." . Jd: 

Remzi Güres (Gaziantep) dedı. "e 
"Artık maneviyatımızda ebedı ur· 

mukaddes bir varlık olan Ulu Ata:cııı· 
k'ün milletin kalbinde yaratmış 0 

1
• 

ğu büyük ve çok derin minnet ve 1;:aJ 

Ya istiklal, ya ölüm, dedi, Anadolu'ya 
koştu, cihan harbından sonra zincirle
ri reddeden ilk, O, oldu. 

Besim Atalay (Kütahya) Milletin 
çekmekte olduğu ıstırabı anlatarak o
nun attığı temelin bir taşının bile sar· 

"- Büyük Atatürk, büyük milletin 
kalbinde ve tarihinde ebediyen yaşı
yacaktır. Muhterem halefleri İsmet 
İnönü ve Cümhuriyet hükıimetimize (Sonu 9. uncu sayfa 
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Saat 
kaç?! 
Atatürk' ün son 

sözü bu oldu 

SAAT 18.30 DU ! 1 
( Başı l. inci sayfada ) 

yor; dünya O'nu böyle tanıyor. 
Harp meydanlarının muzaffer 
kumandanı; talihsizliklerin ve 
baht~ızlıkların galip kahram • -r · - d a nı o ~u e yenecek &anıyoruz: 
Belkı teaelli bulmak için ve fa. 
k_at daha çok hakikat olduğu i-
çuı .••• 

Tarih, O'nun ölüme ülc1----- b·ı· G 11 ugu nu 1 ır. ene o tarih ölümün 
O'ndan korktuğunu da kayde
der. 

O, ya istiklal, ya ölüm demiı
ti. istiklali aldı ••e · ·ı ·· .. b ··ı .. . ., o umu, u un 
bır medenivet d"" ·· ·· 
d 

.. 
1 

,, unyasının onun-
e o dürdü. 

Fakat Atatürk Dolmabah· 
çe'de hasta :yatıyor. 

Olmayacak ıeyleri oldurdu
ğu, muhayyerülukulü mümkün 
kıldığı için ona inanıyoruz.;: 
Korktuğumuz baıımıza 11elmi
,.cekfir. Fak at ya tabiat'! Ya, 
o her verdiğini geri alan, ha.sis 
Ve zalim hayat .•. Onu naad tat
müı edebilirdik? 

Dolmabahçe'nin önü Ata
türk'ün sıhat haberini almalı i
çin demir kapının parmaklılıla
nna .arılan 11enç, ihtiyar, kadın, 
erlı•lı vatanJQflarla dol11yda. 

- Atatürlr nud?. diye aon&• 

•ı1ır a~·- flhati hakl,,nA(J.malı1· 
~ almadan eıiCerıne aonemı- i 
,,,,,.ıarclı. 

O'nan müdavi doktorlarından 
biri fUnları •Öyliiyor: 

- Atatürlı'• paMUteai günü 
bir ponction yapıldı. Midelerin
de bir bulantı hiaettiler. Bun. 
elan aonra wnumi halleri yavOf 
YGllGf fenal.GfıyorJu. 

Salı 11ünii akıanu •aat 18,30 
ela artık koma baflıyordu. Bu 
emada Atatürk'ün gözleri açıl
dı. Ve sonra )'CIVGfÇG aordu: 

-Saat kaç? 

Keneli.sine cevap verdiler. 
.... ta. Ve bir daha konupnaaı.' 

Saati nifin •ormuıtu? bilmi. 
yoruz. Zamansız ebediyete İnti
kal ederken zamana ait fani •u
ali bu oldu. 

Saat 19,15 te artık tamamiy
le kendi•inden geçmiıli. Etra
lındakileri bile larkedeıniyor. 
lardı. 

Çarıamba gününü tamamen 
baygın bir halde 11eçirdiler. Sı
hat raporlarına İmza atan dok
torlar ge~e. gündüz O'nun bO§ı 
ucunda ıdıler. Nabzı, ateıi ve 
ten•lf üSÜ mütemadiyen kon
trol .,. tesbit edili.yordu. 

Per,embe sabahı saat dok~ 
on kala hastanın bO§ı ucuna ge· 
l•n doktor kalbini muayene et· 
ti: Sailamdı. Fakat tam doku~
da yeni bir muayene kalpte bir 
-liyet iıareti vereli. Doktor, 
hemen arkadGflarını çağırdı. 
Kalbin mukavemetinde bir arı· 

250 11örclüler. 1 
Bütün doktorlar, büyük haa· 

tanın bap ucuna toplanmııtı. J. 
ki gündenberi ba)gın bir halde 
yatan Büyük ônder'in 11özleri l 

1 
bütün hayatiyetiyl• parlıyordu. 
Doktorlar •on bir ümitle çırpını· 
yorlardı. O, son dakikalarda et-

i 
rafını alan bu kederli ins4?'la~a, 1 
tahlili mümkün olmıyan bır hıs-
le derin derin baktı. ilk defa o
larak gözlerini sanki sıhatte i-

• mif gibi canlı ve parlak açmıftı. i 
1 Ve sonra, tek kelime söyle- ·ı 
! meksi%in o d~rin ~~nalı, delen 

ve titreten go:z.lennı kapadı. i 
Büyük salonu bir ölüm aükü- ı 

fu lıaplamııtı. Dolmabahçe'nin 
üzerindeki bayrak yaVGf yaVQ.f 
yarıya iniyordu. 

! ................................................ .... 

U(US 

Harici haberlerin icmali 
ı)Jacaristan'da: ı kaldırılması gibi bir çok dikkate şayan 

. . . . t ., esaslar, bu suretle mcriyct mevkiine 
* Kabinenın vazıyetı - B. mredi • girmiş oluyor. 

nin istifa ede«ği ve tekrar kabineyi 
kurmıya memur edileceği söylenmek- 1 .. .. 1 
tedir. Bu değişiklik, iç siyasette te- K Ut U K D 1 ~ HA 8 f R l f R 
beddül yapmıyacaktır. 

~:Ckoslovakya' da: 

* "Milli felaket" in meıulleri - Çe
koslovakya'nın uğradığı milli felake
t'in sebeplerini bulmak için bir tahki
kat komisyonu kurulmuştur. Bu ko
misyon Benes'le diğer şahsiyeti.erin 
son hadiselerdeki rolünü de tespıt e
decektir. 
Almanya' da: 

• Komünizmle mücadele - V egel 
gazetesi, çek t~kila~~ s!lsilesinden ~~
ri olmak üzere komunıst locaları vu
cuda getirmek istiyen 12 komünistin 
tevkif edilmiş olduğunu haber ver
mektedir. 

* Yahudi düımanlığı - Maarif na • 
zırı B. Rust üniversiteler rektörleri
ne birer telgraf göndererek yahudile
rin üniversite kurslarına iştirak etme· 
terinin ve akademi binalarına girmele
rinin memnu olduğunu bildirmiştir. 
Fransız gazeteleri yahudi aleyhta:

lığı münasebetiyle yeni h~b.erler v~rı
yorlar. Figora gaeztesını~ Vı~a
nadan öğrendiğine göre yenıden bır
ç.ok yahudi tahşit kampl:ırına yollan
mıştır. Rcpüblik gazetesı de Al~an
ya'nın bu sebeple aldığı tavrı tenkıt e· 

diyor. da 1 Yahudiler, kargaşalık esnasın a • 
manların uğradıkları zararları da taz· 
min edeceklerdir. Lond_:a'da. da Al
manya elçiliği önünde numayışler ya-
pılmıştır. 

Uzakşark'ta: 
* Japon taarnızu durduruldu - Ja

ponların cenuba dogru .olan ileri _hare
ketleri, merkez cephesınde tcvkıf e
dilmiştir. Yuçeu nuntakasında mühim 
muharebeler devam etmektedir. 
Diğer taraftan japonların Taolin ve 

Tienfanchan'daki taarruzları, kendi
leriııe bin kadar ölü ve yaralıya mal ol
muıtur. 
Diğer taraftan çinliler, Kanton şeh-

rini dört taraftan ihata etmiye başla
mışlardır. Çinliler, şarkta Taliang, ce· 
nupta Poungkoua şehirlerini ve şimal
de Saukai istasyonunu işgal etmişler-

dir. 
Fran a' da: 

• Mali kararname - Mali kararna
melerin metni resmi gazetede intitu 
etmiştir. B. Pol Reyno ecnebi gazete
cilere !bunların esasları hakkında be· 
yanatta bulunmuştur. Hükümetinin 
Fransız bankasına olan borcunun itfa
sı ve kambiyo muvazene ıermayceinin 

Kamutay bir 

Atatürk günü yaıadı 
( Baı• 8. inci •aylada) 

ranlık taziz ve takdis duyğularuu mil-

h
' . . kıyamete kadar nesilden let, epımız 

neaile miras olarak kendi varlığımızın 
ebedi ve mukaddes hazineli olarak ta
şıyacağız. Maneviyatımızda daima O· 
nun aziz ve mübarek ruhundan kuvet 

alacağız. (Alkıılar)." 

l)roje kabul edildi: 

Projenin heyeti umumiycsi üzerin
de baıka söz istiycn olmadığından 

maddelere geçilerek okundu ve bila
hare proje açık reye konularak mev
cudun ittifakiylc kabul edildi. 

Kamutay'ın kabul ettiği kanun pro· 

jesi şudur: 

Madde ı - Atatürk'ün cenazeme
rasimi dolayısiyle yapılacak sarfiyat 
için, Baıvekalctçe te,kil edilecek hu
susi bir komisyonun emriyle sarfedil
mek üzere Ziraat bankasında açtırıla
cak bir krediden beş yüz bin liraya ka
dar tediyat icrasına Maliye vekili me
zundur. 

Bu tediyatın ne gibi hizmetler içın 
yapılacağı İcra Vekilleri Heyetince 
tespit ve tediye miktarı bilahare Mali

ye vekaleti bütçesinde 246 rakamiyle 
açılacak hususi bir fasla taksisat kay
dedilir. Bu tediyatın komisyonca mu· 
saddak evrakı müsbitesi badessarf Di
vanı muıiasebata tevdi olunur. 

Madde 2 - Bu kanun neıri tarihin
den muteberdir. 

Madde 3 - Bu kanunun hükümleri· 
ni icraya kra Vekilleri Heyeti me
murdur • ., 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

X Berlin - Avwtturya valisi Seys 
İnkuart'ın tayyare ile Danzig'den gel
digi bildirilmektedir. Mumaileyh Ber • 
lin'de mıntaka şefi Elbert Forster ta· 
rafından karşılanmıştır. 

X Sofya - Alman kruvazörü Em -
den ,umumi harp esnasında ölen U 43 
denizaltısı mürettebaU ~in dikilen a
bidenin açılması münasebetiyle Varna 
limanına gelmiştir. Kruvazör bulgar 
sularında ayın 18 ine kadar kalacak • 
tır. 

X Pariı - Birkaç nezaretin mü-
messillerinden ve maliye ve endüstri 
mütchassı.alarından mürekkep bir he
yet Bükreş'e gidecektir. Heyet bun • 
dan sonra Sofya ve Belgrad'ı da ziya
ret edecektir. 

X Varıova - 17 voyvodalık mer • 
kezinde ayan intihabatı yapılmıştır. 
"Liyakatli vatandaşlardan'' terekküp 
eden intihap komisyonları 64' ayan a· 
zası intihap etmişlerdir. 

X Kovno - B. Smetena, yeniden 
yedi sene için reisicümhurluğa intihap 
edilmiştir. Kabinede tadilat yapılması
na intizar edilmektedir. 

X Roma - Habeşistan hidivi habeş 
muharebesi esnasında memleketi terk
etmek mecburiyetinde kalmış olan bir
çok habeş büyüklerine ve ailelerine 
memleketlerine dönmek için mezuni -
yet vermiştir. 

X Tahran - Hemavend civarında 

vukua gelen tuğyanJardan sonra yeni
den yağan çok şiddetli yağmurlar bir 
felaket daha doğurmuştur. Şimdiye ka 
dar 150 kadar ev harab olmuştur. Ö • 
lenlerin miktarı henüz malum değil • 
dir. 

X Londra - Sidney'den alman ha· 
berlere göre, Avustralya hükümeti, 
memleketin sahillerini müdafaa bakı
mından takviye etmek niyetindedir. 
Bilhassa lngiltere'den 16 pusluk top
larla mücehhez zırhlılar satın alınma • 
s.ı mevzuu bahiatir. 

X Vqiqton - Lima'da toplanacak 
Amerika ittihadı konferansına iştirak 
edecek olan müstqar B. Adolf Berle, 
beyanatında bu konferansta hiç bir 
\.'l- t.. .:~.wı.. g ..tin1lm i>'-iini. ~7li 

hiç bir ittüak aktcdilmiycceğini ~lc
miştir. 

X Paris - Demokratlar birliği, 
1650 reyin 1626 aı ile B. Flandcn'in 
Milnih içtimaından evci ve sonraki 
hattı hareketini taavip etmi§ ve ken • 
disinin tekrar fırka reisliğine intihabı 
lehinde karar venni,tir. 

Dünya uzun 
uçuı rekoru 

Bundan birkaç hafta evel, Merküri 
adında bir ingiliz tayyarcai, çok mu
vaffakiyetli bir uçuı yapmış, Lon
dra'dan kalkarak hiç bir yere inme
den lakenderiye'ye varmıştı. Tayya
renin katettiği mesafe 9.000 kilometre 
tutuyordu. 

Şimdi ingiliz tayyarecileri dünya 
uzun uçuş mesafe rekorunu kırmak 
için yeni bir sefere çıkmışlardır. U
zun mesafe dünya rekoru, geçen se
nedenberi Sovyet tayyarecilerinde 
bulunmakta idi. Bu rekor, 14 temmuz
da, Sovyetlerin Gromur, Danilin ve 
Yumaçeref ekipi tarafından tesis e
dilmişti. 

lngiliz tayyereciliğinin bu yeni te
tcbbüıü, tek tayyare ile değil, üç tay
yareden ibaret bir grup tarafından 
yapılmaktadır. Bu üç tayyare uzun 
nısıf kutur seyirli İngiliz askeri tay
yarelerindendir. Hepsi de bir motör
lü bombardıman tayyare5idir. Saatte 
275 kilometre katetmektedir. 

Bu üç ingiliz tayyaresi Kahire'deki 
lsmailiye hava meydanından geçen 
cumartesi günü saat 3,55 de kalkmış
lar, hiç bir yerde inmeden dünya u
zun uçuş rekorunu kırmak üzere 
Avustralya'ya doğru uçmağa başla

mışlardır. tık inecekleri yer, Avus
tralya kıtasında Darven limanıdır. 
Tayyareciler bir uçuşta 11.400 kilo
metre katedeceklerini ümit etmekte
dirler. 

İnglllere' de f al<llar 
. bir kongre yaplllar 

"Biz bu kadar uğraııyoruz, çahıı
yoruz, fakat halk bizi bala aai bir fal
cı telakki ediyor." Bu sözleri söyli
yerek halktan §ikayet eden tngilte
rc'de son zamanlarda toP.lanan 200 

1 Kemal Atatürk'ün 
harikulade hayatı 

(Başı 5 inci sayfada) 

hayranlık uyandırıyor, siyasi faali
yeti yüzünden 'de bir çok düşmanlar 
ediniyordu. Müteaddit defalar tev· 
kif olunarak muhakeme ve mahkılm 
edildi. En tehlikeli yerlere gönde
rildi. Şam'da isyan eden dürziler
le çarpıştı ve ölümden ancak muci
ze kabilinden kurtuldu. Sultan Ha
mit'i iskat eden hareket ordusunun 
erkanıharbiye reisliğini yaptıktan 
sonra Afrika'ya giderek Trablus'u 
italyanlara karşı müdafaa etti. 

1912 de bulgarlarla çarpıştı. 1913 
de alayının başında, istirdat olunan 
Edirne şehrine girdi. 

Nihayet büyük harp geldi, çattı. 
1916 da, Gelibolu yarımadasında A· 
vusturalyah askerlerin hücumunu, 
daha sonra da Çanakkale'de ingi -
lizleri durdurdu. 1917 de de rusları 
ta Ermenistan içerilerine kadar sür
dü. 

lliiviik lıarı,tan sonra 
Osmanlı imparatorluğunun uğra

dığı mağlubiyetten sonra, Anadolu
ya geçti ve kongreler toplıyarak nu
tuklar vererek milli mukavemeti 
teşcie başladı. 23 nisan 1920 de de 
Ankara'da birinci Millet Meclisini 
kurarak, bu meclisin reisliğine in
tihap edildi. 

İhtilal başarılmıştı. Şimdi iş, dı-
şardan gelen hücumları püskürtmi
ğe kalıyordu. Çok geçmeden yunan 
kıtaları yenildiler ve Mustafa Ke
mal, "Gazi., unvanını aldı. Askeri 
zaferi, siyasi ve içtimai inkılaplar 
takip etti. Saltanat ilga ve cümhu -
riyet ilan olund~. ~ustafa. K~mal 
de Reisicümhur ıntıhap edıldı. 
. tş başına geçer geçmez de, da~a 
. çocukluğundan beri başarm~yı d~-
şündüğü bütün inkıla.pları bırer bı
rer tatbika bailadı. 

Gece gündüz çalışıyordu. Ekseri
ya sabahın 7 sinden itibaren işe baş
lıyor ve gecenin saat birine kadar 
çahşmağa devam ediyordu. Bunun
la beraber ertesi sabah erkenden, 
sanki bütün gece uyuyup dinlen
miş gibi, zihni açık ve kararları se
ri olarak, yeniden işinin başında 
idi. 

Uyanan Türkiye 
Asırlardanbcri müstebitlerin bo -

yunduruğu altında uyuklamakta o
lan ihtiyar Türkiye, onun sayesin
' · u.ya.n<ıl& ... söal•ı:;. i.nlu~p 1 l~ 
riyle kamaştı. 

Harem ve tesettür gibi geri an
aneler ortadan kalktı. Artık kadın
lar yilzlerini erkeklere gösterebili
yorlardı. Fesin yerini, garbin ser
puşu olan şapka aldı. 

Atatilrk, kendisinden bahsettiği 
zamanlardaki mutavazı tavriyle şöy
le derdi: 

- Milletim bana Atatürk, yani 
"türklerin babası" diyor. Ben bu is
me müstahak olduğumu sanıyorum. 
Çünkü hakikaten türklerin babası 
olmağa çalıştım. Milletime okuma
yı, düşünmeyi ve iatemeği öğret

tim . 
Utin harflerini milletine öğret

mek için şehir şehir dolaştı. Herkes 
onu meydanlarda, bir kara tahtanın 
başında, yazmak bilmiyenlerin eli
ni kendi eline alarak, onlara tebe
şirle isimlerini yazdırırken gördü-
ler. . 

Ankara'daki fransız sefiri, sulh 
hakkında uzun bir mübaha&eden 
sonra O'na demişti ki: 

- Garip şey! Siz tıpkı Mösyö 
Briyan gibi konuşuyorsunuz ... 

Atatürk gülümsiyerek cevap ver
di: 

- Onun gibi düşünmediğimi ne 
biliyorsunuz? 

Ecnebi acerıt<ıltırın teessüsü 
'1stanbul, 14 a.a. - lstanbuldaki bü

tün ecnebi acentalar, deniz ticaret 
müdürlilğUne müracaat ederek Büyük 
Atatürk'ün ölümünden duydukları ıs· 
tırabı bildirmiıler ve taziyelerinin 
yUksek makamlara iblağına tavauut e· 
dilm~ini rica etmiılerdir. 

Deniz ticaret müdürlüğü kentlileri
ne teşekkür ederek keyfiyeti lazım ge
lenlere iblağ etmiştir. 

müneccimdir. Bu sene ikinci defa O· 

larak toplanan ve dört gün devam e
den bu müneccimler toplantısında 
yıldızların "umumi ve hususi hayatın 
muhtelif şekilleri üzerine yaptıkları 
tesirler" konuşulmuştur. 

Bu mühim kongrenin ne neticeler 
aldığı henüz tamamen belli' olmamak
la beraber, bu kongreye iştirak eden· 
lerden birisi şu beyanatta bulunmuş
tur: 

"Kongreye iştirak eden bütün mü
neccimler, Avrupa işlerinin yirminci 
asrın ikinci nısfına kadar bozulmıya· 
cağında müttefiktirler. Şu halde 1975 
senesine karar çok vahim hadiselere 
intizar etmemek lazımdır. 
Eğer bu "çok" sözü olmasa insanın 

bu tahminlere inanacağı geliyor. 

Marsilya yangını 

kurbanlarının 

cenazeleri kaldır.idi 
Marsilya, 14 a.a. - "Yeni 'Galeriler., 

mağazalarınm yangını esnasında ö
lenlerin cenaze merasimi bu sabah ya
pılmıştır. Şehir matem içindedir. Bü
tün mağazalar, bankalar, barlar, pa· 
zarlar, mektepler ve saire kapanmıt· 
tır. Merasim, mUze kütüpanesinin ö
nünde Carli meydanında yapılmıştır. 
48 tabut askeri arabalara konmuştur. 
Diğer bi rarabaya da yangın yerinden 
alınan külleri havi bir kutu konulmuş
tu. Bu kutu kaybolan facia kurbanla
rının cesedini sembolik bir şekilde 
temsil etmekteydi. Merasime saat 9.30 
da başlanmıştır. 

Sarraut, şehrin dini ve sivil makam
larının mümessilleri, konsoloslar he
yeti, ölenlerin aileleri, sayısız murah
has heyetleri ve lıüyUk bir kalabalık 
merasime iştirak etmiştir. 
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Hükümef konağı inJası 
Malatya Defterdarlığından : 

1 - Kapalı zarf usuliyle -eksiltmeye 
konan iş temel ve bodrum katı beton • 
arme kısımları kısmen yapı\fnıı olan 
merkez hükiımet konağının ikmali in· 
şaatı ve tesisatıdır. 

2 - Kalorifer tesisatı 25 bin, sıhi te
sisat 9 bin, lira üzerinden götürü ola
rak ve geri kalan elektrik tesiaatiyle 
bütün bina inşaatı ve keşifler:indeki 
vahit fiyatları üzerinden eksiltmeye 
konulan işin heyeti umumiyesinin ke
şif bedeli 202 625 lira 90 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat 11381 lira 30 
kuruştur. 

4 - İhale 20-10·938 tarihindeki iken 
yevmi mezkurda talip zuhur etmedi • 
g inden 10 gün müddetle uzatılmış o . 
lup uzatılma günü olan 2-11-938 tari • 
hinde de talip zuhur etmemesi hase . 
biyle bir ay içinde pazarlıkla ihalesi -
ne karar verilmiş ve pazarlık Malatya 
defterdarlığı eksiltme komisyonunda 
yapılacaktır. 

5 - Bu işe ait evrak Malatya, latan. 
bul, Ankara nafıa müdürlüklerinde 
görülebilir. 

6 - İsteklilerin bir mukavele ile en 
aşağı 60000 liralık bir bina veya tesi -
sat i ini t eahhüt ve ikmal etmi olduk· 
ftrnn.1 g~tcriT v«ika ile bitlikte vila
yete istida ile müracaatla bu işe gite· 
bileceklerine dair ehliyet vesikası al
mıı olmaları ve kanunun gösterdiği 
ıekilde pazarlığa lttirlk için usulen 
dördüncü maddede yazılı komisyon re
isliğine müracaatları ilin olunur. 

(4781) 8598 

Kapah arf uauliyle 

eksiltme ilam 
1'.ntalya Nafıa Müdürlüiünd.aı 

1 - Eksiltmeye konulan iş; 
Gündoğmuş kazası hükümet binası 

birinci kısım inşaatı (24957) lira (32) 
kuruşluk inşaat bedeli keşfinden 
müfrez (15000) liralık kısım. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev-
rak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genel ıartna

mesı 

D) Hususi ve umum fenni şartna-
meler 

E) Keşif cetveli 
G) Proje 
!stiyenler bu şartnamelerle evrakı 

parasız olarak Antalya nafıa müdür· 
lüğünden alabilirler. 

Eksiltme 30. 1 ı. 938 çarşamba gün il 
saat 15 de Antalya nafıa müdürlü
ğünde yapılacaktır. Teklif mektupla
rı 2490 sayılı kanunun 32 inci madde· 
sindeki tarif dairesinde o günü saat 
14 de mUnakit komisyona verilmi9 ol
malıdır. 

Ekıiltme kapalı zarf uıulU ve vahi
di fiyat üzerinden yapılacaktır. 
Ekıiltmeye girebilmek için istekli· 

lerin 1125 lira muvakkat teminat ver
meleri ve nafıa müdürlüğünden bu 
işe mahsus olmak üzere sekiz gün C• 

vcl alınmış bir ehliyet vesikası ibraz 
etmesi lazımdır. 8419 

Açık eksiltme ilônı 
Antalya P. T. T. Müdürlüiün· 

den: 
Antalya P.T.T. binasında yapılacak 

tamirat ve inşaat işi 31. ıo. 938 de a· 
çık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bedeli keşif 7000 lira, muvakkat te· 
mim~tı 525 lira olup eksiltme 18.11.38 
cuma &ünü saat ıs de P.T.T. binasın
da yapılacaktır. 

İsteklilerin ıartname ve teferruatı
nı P.T.T. ve nafıa müdilrlüklerinde 
görebilir ve suretlerini alabilirler. 

lsteklilerin ihale tarihinden sekiz 
gün evvel nafıa mUdUrlUğünde ehli
yet vesikası almaları ticaret odasında 
kayıtlı olmaları ve teminatlarını ver· 
mel eri. (8089/ 4679) 8358 

Gayri mamul kereste sahıı 
Denizli Vilayeti Orman Çevirıe 

Müdürlüğünden : 

ı - Denizli vilayetinin Acıpayam 
kazası dahilindeki Bozdağ devlet or• 
manının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Nu 1ı mak • 
taalarmdan 15940 metre mikap 905 de • 
simctre mikap gayri mamul çam ağacı 
bir senede ormandan kat imal ve ihraç 
edilmek üzere ve kapalı zarf usuliyle 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

2 - Arttırma 10 birincikanun 938 
tarihine müsadif cumartesi günü saat 
10 da yapılacaktır. 

3 - Arttımıa Denizli orman çevirğe 
müdürlüğü binası içinde toplanan or
man satış komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Artırmaya konulan çam ağa • 
cmın beher gayri mamul metre mikl • 
bının muhammen tarife bedeli '505 ku
ruştur. 

5 - Muvakkat teminat 6037 lira 62 
kuruştur. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplan• 
nı ikinci maddede yazılı saatten bir sa
at eveline kadar Denizli orman çevir• 
ge mUdürlüğUne makbuz mukabilin • 
de vermeleri lhımdır. Şartname ve 
mukavele projesini görmek ve almak 
istiyenlerin Denizli orman çevirğe 
müdür!Uğüne müracaat etmeleri ilin 
olunur. (4807) 8601 

Eksiltme ilônı 

Konya Kültür Direktörlüğündenı 

ı - Eksiltmeye konulan it: Korı
ya'da İplikçi camii tamiri. 

2 - Keşif bedeli ...24232- lira -49· ku· 
ruştur. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

4 - Eksiltme müddeti 28.10.1938 ta
rihinden 21.11.1938 tarihine kadar yir .. 
mi dört gündür • 

5 - Muvakkat te~inat 1817 lira 50 
kuruıtur. 

6 - !hale 21 .11.1938 pazartesi günil 
saat 15 de Konya hükümet dairesinde 
Kültür direktörlüğü makamında ya• 
pılacaktır. 

7 - İsteklilerin teklif mektupları
nı ve 2490 sayılı kanun mucibince ti
caret odası vesikasını ve bu it için 
Konya valili ğinden alınmış ehliyet 
vesikasını haiz olması ve isteklinin 
diplomalı yüksek mühendis veya yük
sek mimar bulunması veyahut bir 
yüksek mühendis veya yüksek mi
marla müştereken mukavele aktede
ceğine dair not erden alınmış teahhüt
name ile birlikte 1817 HraSO kuruşluk 
muvakkat teminat makbuz veya mek· 
tubunu altıncı maddede yuılı günde 
ihale saatinden en az bir saat evel 
Konya kültür direktörlüğünde müte
şekkil ihale komisyonu riyasetine 
vermiş olmaları şarttır. Posta ile gön
derilecek mektupların ihale saatine 
kadar kliltilf direktörlüğüne gelmiı 
olması ve dıf zarfın mühür mumu ile 
iyice kapanmıt bulunması lazımdır. 

Postada vaki olacak teahhilr kabul o
lunmaz. 

8 - Keftf evrakı fenni ve eksiltme 
,..-tnameleri ve mubvelename her
gün Konya Nafıa direktörlüğünde 
görülebilir. (8070-4685) 8307 

Kozalar 

Hükümet konağı in11all 
Tatvan kazası Mal Müdüriüjiin

den: 

1 - Tatvan kazasında yapılmakta 

olan hükümet binasının geri kalan 
34031 lira 63 kuruşa trkabül eden ak· 
samı kapalı zarf usuliyle 1-12-938 den 
itibaren bir ay müddetle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - İstekliler eksiltme §&rtnameıi
ni mukavele projesini genel ve fenni 
şartnameyi keşif cetveli fiat ve met• 
raj cetvelleriyle projeyi Tatvan mal • 
müdürlüğünde görülebilir. 

3 - Eksiltme 31-12-938 cumartesi 
saat 12 de Tatvan malmüdürlüğUnde 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye &irebilmı.!k için is
teklilerin 2552 lira 37 kuruı muvakkat 
teminat vermeli ve bundan baıka Na
fia Vekaletinden yapı müteahhitliii 
ehliyet vesikası ve 938 yılı ticaret odaı
aı veıikalarını ibraza mecburdur. 

s - Teklif mektuplan 3 üncü mad· 
dede yazılı saatten bir aaat evveline 
kadar Tatvan malmüdürlüğüne ıctire
rek eksiltme komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde verilecektir .. 

6 - Poıta ile gönderilecek zarflar 
tayin edilen saate kadar gelmiş olma· 
sı ve zarflann mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. 

7 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 - fnıaat 1 - haziran - 939 da bat
byacaktır. Emanet inşaat komisyonu 
tarafından 'alınıp bodrum katından ar
tacak tahminen 4000 liralık taş, kum, 
tu~la, kireç ve sair malz"mf'"i reamt 
fiatları üzerinden kabule m"rhıırdur. 

8610 
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RESMİ İLANLAR 
Bakanlığı J 

Rontgen malzemesi 
alınacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Komis -
yonundan : 

ı - Hepsine tahmin edilen fiyatı 
3900 lira olan Haydarpaşa hastanesi
nin sekiz kalem Rontgen malzemesi 
açık eksiltme suretiyle 28 ikinci teş
rin 938 pazartesi günü saat 10 da a
çık eksiltme suretiyle satın alınacak
tır. 

2 - llk teminat 292 lira 50 kuruş 
olup şartnamesi her gün öğleden son
ra M.M.V. satınalma Ko. da görüJür. 

almak istiyenlerin hergün komisyona 
müracaatlarL 

3 - Münakasaya girmek istiyenle
rin de belli gün münakasa saatinden 
bir saat eveline kadar 3600 lira ilk te
minat ve kanuni belgelerini havi ka
palı teklif zarflarını makbuz mukabili 
komisyona vermeleri. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. (4720) 8482 

Kalorifer kazan işleri 

M. M. Vekaleti Satın Alnıa Ko
misyonundan : 

1 - Keşif bedeli 1339 lira 32 kuruş 
olan Cebeci hastanesi kalorifer ka
zanlarının ateş satıhlarının büyültül
mesi açık eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi: 30-11-938 çarşam
ba günü saat 11 dedir. 

3 - tık teminat: 100 lira 50 kuruş
tur. Şartnamesi 7 kuruşa komisyon -
dan alınır. 

26000' kilo sade yağları kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Sarıkamış i
çin alınacak yağın tahmin bedeli 
24500 lira, ilk teminatı 1837 lira 50 ku
ruştur. Erzurum için alınacak yağın 
tahmin bedeli 22100 lira, ille teminatı 
1657 lira 50 kuruştur. Eksiltmeleri 
Sarıkamış'm 21.11.938 pazartesi günü 
saat 11 de Erzurum yağının aynı gün 
saat 15 de Erzurum'da askeri satınal
ma komisyonunda yapılacaktır. Teklif 
mektupları eksiltme saatlerinden bi
rer saaat evci komisyon başkanlığına 
verilmiş veya posta ile gönderilmiş 
bulunacaktır. Şartnameleri her gün 
komisyonda görülebilir. (4664) 8296 

Hayvan alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : I 

1 
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Pirinç alınacak 

Deniz Levazım Satm Alma 
misyonundan : 

Ko-

1 - Tahmin edilen bedeli 23145 li
ra elli .kuruş olan 119.000 kilo pirinç 
17. 11. 938 tarihine rastlıyan parşembe 
günü saat 14 de kapalı zarf usuliyle 
alınmak üzere eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muvakkat teminat 1735 lira 92 
kuruş olup şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun tarifatı dahilinde tanzim edecek
leri kapalı teklif mektuplarını en geç 
belli gün ve saattan bir saat eveline 
kadar Kasımpaşa'da bulunan komis
yon başkanlığına vermeleri. 

(7368/4603) 8155 

· Askeri Fabrikalar 

Marangoz makinası ahnacak 
Harta Genel Direktörlüğünden : 

1 - Harta Genel direktörlüğü için 
lOOX 120 ebadında bir adet marangoz 
sıkıştırma makinesi açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Eksiltme 16.2. teş.938 çarşam
ba günü saat 10 da Harta Gn. Drk. Sa. 
Al. Ko. da yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 720 lira, mu· 
vakkat teminatı 54 liradır. Banka 
mektubu veya vezne makbuzu kabul 
olunur. 

4 - Taliplerin yazılı gün ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. ( 4629) 8225 

Ekonomi BakanhOı 

Bir daktilo alınacak 
lktısat Vekaletin·den : 

bin dokuz yüz liradır. .
1 4 - Mukavele projesi, ekSI 

namesi, bayındırlık işleri ge~el 
mesi, fenni şartname, köprU . 
açık tünel maktaı, dört adet b"' 
jesi ve vahidi kıyasii fiyat c~ 
ibaret bir takım münakasa e~ 
kuz yüz altmış beş kuru~ fll: dfJ 
de demiryollar inşaat daıresıtı 
darik olunabilir. 

D 

5 - Taliplerin bir defada~~ d 
bin liralık bir yol ve yahut §1 

işini müteahhit sıfatiyle yapı:nıf 
tarı şarttır. 

6 - Bu işe girmek istiye~e~ 
rans ve diğer vesikalarını bır 
bağlıyarak münakasa tarihinde' 
sekiz gün evel vekalete verıne~ 
retiyle bu iş için ehliyet vesika11 

yecek ve bu ehliyet vesikalar=' 
nakasa komisyonuna ibraz ed ~ 
dir. Ehliyet vesikası için mün !Ilı 
rihinden sekiz gün evel ya? _ _. 
müracaatlar nazarı itibare alJlll""' 
caktır. . J 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme saatında M. M. V. 
satın alma Ko. da bulunmaları. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerinde yazılı belgelerle bir -
likte muayyen gün ve vakitte M. M. 
V. satın alma komisyonunda bulun· 

Dağ topu makinalı tüfek katırı ve 
nakliye koşumu ile binek hayvanı sa
tın alınacaktır. Hayvanlarını satmak 
istiyenlerin Sarxkışla civarındaki hay· 
van hastanesinde muayene ve satın a
lınmaları için mezkur hastanedeki
komisyona müracaatları. (4747) 8488 

Ölçüler ve ayar müdürlüğünde 65 
10 Ton nikel alınacak lira ücretli bir dakti101uk münhaldir. 

7 - Münakasaya i_ştirak e<JCI"'. 
2490 numaralı arttırma,, eksilurı' 
hale kanunu mucibince ibrazını 
bur oldukları evrak ve vesaikite)f 
vakakt teminatlarını ve fiyat t 
havi kapalı ve mühürlü zarflar~., 
kur kanunun ve eksiltme şa~ 
nin tarifatı dairesinde hazır ' 
28-11-938 tarihinde saat otl ... 

kadar numaralı makbuz m~ 
demiryollar inşaat dairesi m~ 
komisyonu reisliğine teslim 8' 
lazımdır. (4728) 

(4196) 7430 
Taliplerin evrakı müsbiteleriyle bir

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- likte mezkur müdürlüğe müracaatla-

Portatif (adır, direk ve kazığı 
alınacak 

maları. (4732) 8503 lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- rı. (4801) 8566 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 
misyonundan : 

1 - Beher adedine tahmin edilen 
fiyatı (10) kuruş olan 45000 adet por
tatif çadır direği ile 45.000 adet por -
tatif çadır kazığı kapalı zarf usuliyJe 
münakasaya konulmuştur. 

2 - İhalesi 7 - 12 - 938 çarşamba gi.i
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı (675) liradır. 
4 - Evsaf ve şartnamesi bedelsiz o

larak M. M· V. satın alma komisyo -
nundan alınır. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun ikinci ve üçüncü mad
delerinde gösterilen vesaikle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatinden 
en az bir saat evel M.M.V. satın alma 

1 
.................................................... 1 

Ankara Levaum Amirliği 
ı .................................................. .. 

Pirinç ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Harp okulu ihtiyacı için 40.000 

kilo pirincin kapalı zarfla eksiltmesi 
23.11.1938 çarşamba günü saat 15 de 
Ankara Lv. amirliği satınalma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli beher 8000 lira-
dır. 

3 - Muvakkat teminatı 600 liradır. 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ka
nuni vesikalarda bulunan teklif mek-
tuplarının saat 14 e kadar komisyona 
verilmesi. ( 4662) 8294 

Saman ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 

1 - Garnizon birlik ve müessesele
ri hayvanatı ihtiyacı için 235750 kilo 
saman açık eksiltme ile satın alına
cak ve eksiltmesi Ankara Lv. amirli
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Eksiltmesi 3. 12. 938 cumartesi 
günü saat 10 dadır. 

3 - Muhammen bedeli 4715 lira ilk 
teminatı 354 liradır. Şartnamesi ko
misyonda görülür. Kanuni vesika ve 
teminatla belli vakitte komisyonda 
bulunulması. (4791) 8591 

komisyonuna vermeleri. 
(4432) 1810 Arpa ve yulaf alınacak 

Sığır eti alrnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 12 Adet mikroskop ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan : 
1 - Hepsine tahmin edilen fiyatı 

2520 lira olan 12 adet 'Mikroako_p 19 
Birinci kanun 938 pazartesi gUnü saat 
10 da açık eksiltme suretiyle M. M. 
v. satın alma Ko. da satın alınacak
tır. 

2 - İlk teminat 189 liradır. Şart -
namesi bedelsiz olarak Ko. dan alı
nır. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve saatinde ko
misyonda bulunmaları. (4616) 8194 

Boya çıkarmağa mahsus 
mayi ahnacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

1 - 3000 kğ. boya çıkarmağa mah -
sus mayi satın alınacaktır. Muham • 
men bedeli 3750 lira olup ilk teminat 
281 lira 25 kuruştur. 

2 - Eksiltmesi 28.11.938 pazartesı 
günü saat 11 de vekalet satın alma ko
misyonunca yapılacaktır. 

3 - Fenni şartnamesi her gün ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale günü muay -
yen saatında ilk teminat mektup veya 
makbuzlariyle komisyonda bulunma -
ları lazımdır. (4654) 8289 

Mobil oilin alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Merkez Sa • 

tm Alma Komisyonundan : 
1) Tahmin edilen bedeli 17 .000 lira 

olan 50 ton B. B. marka mobiloilin ka
palı zarfla münakasası 28.11.1938 tarı
hine rastlayan pazartesi günü saat 11 
de vekalet binasındaki komisyonu· 
muzda icra edilecektir. 

Ankara Levazım Anıirliği Satm 
Alma Komisyonundan .:. 

1 - !slahiyedeki kıtaatın senelik 
450.000 kilo arpa ve bu mikdar yulafı
nın kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
21-11...03.& -~ .......... ;· -ft-· 1 ı; ..ı ... t._ 
lfilıiyede tugay satm alma komisyo • 
nunda yapılacaktır. Muhammen tuta
rı 18000 lira ve ilk teminatı 1350 lira
dır. Şartnamesi İstanbul, Ankara le
vaznn amirlikleri ve İslahiyede tugay 
satın alma komisyonlarındadır. 

(4663) • 8295 

Sade yağı ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Kom.isyonundan : 
Sarıkamış'm 28000 kilo, Erzuru~un 

1 - Eskişehir'deki birlikler ihtiya
cı için 100.000 kilo sığır eti kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştu. İhale 
günü olan 10. 11. 1938 günü istekli 
~.a.a:~\.&&&&•• ......... .,... ...., ---· ...... ___ --

şehir levazım §mirliği satın alma ko
misyonunda pazarlıkla satın alınacak
tır. 

!Ik pazarlık günü 19. 11. 938 cumar
tesi günü 11 dedir. 

Tahmin edilen bedeli 24.000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1800 liradır. İs

tekliler ticaret odasına kayıtlı bu
lunduklarına dair vesika ve teminat 
makbuzlariyle mezkur komisyona 
gelmeleri. (4805) 8594 

Ekmek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

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

Ekmek 25560 2800 60 210 05 
Kırıkkale askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25560 kilo 

ekmeğin 28-2. ci teş. - 938 çarşamba günü saat 14 de açık eksiltme ile alı
nacaktır. İsteklilerin 210 lira 87 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırık -
kale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde yatı
rarak beni gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4752) 8513 

Ekmek münakasası 
Ankara Levazım Am.irliği Satın Alma Komisyonundan : 

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

Ekmek 25460 2800 60 210 05 
Kırıkkale askeri sanat lisesi kadro erlerinin ihtiyacı olan 25460 kilo 

ekmeğin 28 . 2. ci teş. _ 938 çarşamba günü saat 15 de açık eksiltme ile alı
nacaktır. İsteklilerin 210 lira 02 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırık -
kale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine makbuz mukabilinde ya
tırarak belJi gün ve saatte mektep satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(4753) 8514 

nun.ian : 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira 
olan (10) ton nikel askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 2.1.1939 pazartesi günü 
saat 15 de kapalz zarf ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1875) lirayı havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve ken· 
dilerinin de 3490 numaralı kanunun 2. 
ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona mü-
racaatları. ( 4714) 8531 

200 Ton ferro silisyum ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli ( 42.000) lira 
olan 200 ton ferro silisyum askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa -
tın alma komisyonunca 3.1.939 salı gü
nü sat 15 te kapalı zarf ile ihale edile
cektir. Şartname (2) lira (10) kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. Ta--·-- - - ... . . ·-- _,.., 
lirayı havi teklif mektuplarını mez • 
kfir günde saat 14 de kadar komisyona 
vermeleri ve kendilerinin de 2490 nu· 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerin -
deki vesaikle mezkfir gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (4738) 8535 

Kınkkalede yaphnlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satm Alına Komisyo
nundan: 

Keşif bedeli ( 4538) lira (20) kuruş 
olan yukarıda yazılı inşaat Askeri 
Fabrikalar Umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 1. 12. 1938 
perşembe günü saat 14 de açık eksilt
me ile ihale edilecektir. Şartname 
(23) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (340) lira (37) kuruş ve 2490 nu
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerinde 
yazılı vesaikle muayyen gün ve saat
te komisyona müracaatları. 

(4785) 8563 

Tabip 
alınacaktır 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kırıkkale, Küçük Yozgat ve Erzu
rum'da istihdam edilmek üzere üç ta
bip alınacaktır. 

İsteklilerin vesikalarını birer isti
daya bağlıyarak umum müdürlüğe 

ı müracaatları. (4775) 8589 

2) Parasız şartnamesini almak isti
yenlerin hergün komisyona müraca
atları. Muhtelif yiyecek ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

3) Münakasaya girmek istiyenlerin 
de 1275 liralık ilk teminatları ve ka· 
nuni belgelerini havi kapalı teklif 
zarflarını belli günde münakasa saa· 
tinden bir saat eveline kadar makbuz 
mukabilinde komisyona vermelerı . 
Postada olacak gecikmeler kabul edii-

Amasya askeri satınalma Komisyonundan 
!halenin cinsi 't'ahmin 

B. Lr. 

mez. (4719) 8481 

Benzin olanacak 
M . M. Vekaleti Deniz Merkez Sa • 

tm Alma Komisyonundan : 

1 _ Tahmin edilen bedelı 48.000 h-

ı n 200 ton kalın benzinin kapalı ra o a .h. 
zarfla münakasası 28.l 1.1938 tarı ırıc 
rastlayan pazartesi günü s.aat 14 d.e ve· 

·· kkıl komısyo. kalet binasında muteşe . 
numuzda icra edilecektır. . . 

2 - 240 kuruş bedelle şartnamesını 

Cinsi 

Arpa 
K. ot 

Miktarı 

Kilo 
Muvak.tem Nerede lhale günü Saatı 
Lr. Kr yapılacağı 

84000 315 00 Al. garnizonunda 21/11/938 10 Açık 4200 
40000 120 00 = ..... - - - - - 1600 

60 75 = o==I - - - =- - 810 
Saman 81000 = ..... 23 _ _ 14 - 508 
K. Soğan 12700 38 lO = _ 23 _ 14 _ 2850 
Bulgur 28500 2o3 75 :: 21 _ _ 14 Kapalı 32500 
Un 250000 2489 25 _ - 21 _ _ 14 - 11340 

Sığır eti 63000 . 850 OO -
1
.k ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarları yazılı besi maddeleri. açık 

ı - Amasya garnızonu eratınm sene ı 

eksiltme ve kapalı .zarfla eksiltme~e konuldmduşturl.halesi alay gazinosu binasındaki komisyonda yapılacaktır. 
2 _ Şartnamelerı satmalma komuıyonun a ır. . . · · k 1 · 1 be b k 

· · k d l" ·· tlarda vesika ve temınatı havı teklıf me tup arıy e ra er o 3 - lsteklılerın yu arı a yazı ı gun ve saa . b k nl v 

· .. 1 t kl'f kt 1 n ihale saatından bir saat evel komısyon aş a ıgına verme -
mı~yona muracaat arı ve e ı me UP, arını 8303 
len. ( 4676 ) 

Bayınd1rhk Bakanhğı 

2 Numarala telgraf fincana 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 
17 birincikanun 938 cumartesi günü 

saat 10.30 da Ankara'da nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunca gümrüklü Avrupa malı 

için ceman 1417 lira muhammen be
delli 5450 adet 2 numaralı fincan de
mirinin açık eksiltme usuliyle eksilt
mesi yapılacaktır. 

(Yerli malı için de teklifte bulu
nulabilir.) 

Muvakkat teminat 106.28 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İstekliler, muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla bir· 

~i~-~~_a~;,_g2~-!~I.11!-s~e komis-

( 4587) 8146 

2 Nolu telgraf fincanı 
ah nacak 

Nafıa Vekaletinden : 
17 birincikanun 938 cumartesi günü 

saat 12 de Ankara'da nafıa vekaleti 
binasında malzeme müdürlüğü oda
sında toplanan malzeme eksiltme ko
misyonunca 1615 lira muhammen be
delli 5800 adet 2 No.lu telgraf finca
nının açık eksiltme usuliyle eksiltme· 
si yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 121.13 liradır. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 

Ankara'da nafıa vekaleti malzeme 
müdürlüğünden parasız olarak alına
bilir. 

İstekliler muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesikalarla b~r
likte aynı gün ve aynı saatte komıs
yonumuzda hazır bulunmalan lazım-
dır. (4588) 8147 

Muhtelif inıaat iıleri 
Nafıa Vekaletinden : 

Sivas • Erzurum hattının 67 6 ıncı 
kilometresinde yapılacak bir adet kar
gir açık tünel ile 656 ıncı kilometre • 
sinde bir ve 550+667 671, 674 üncü 
kilometrelerde üç amele barakası ve 
720 inci kilometredeki köprüye beş a
det göz ilavesi kapalı zarf usuliyle mü
nakasaya konulmuştur. 

1 - Münakasa 28-11-938 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 15 
de vekaletimiz demiryollar inşaat da -
iresindeki münakasa komisyonu oda -
sında yapılacaktır. 

2 - Bu işlerin heyeti umumiyesinin 
muhammen bedeli yüz doksan üç bin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı on 

Yapı işleri ifôn• 

Nafıa Vekaletinden : 

1. İstekli çıkmamış olan Anka!' 
kuk fakültesi ikinci kısım inşatl.A 
aynı şartlarla ve kapalı zarf ııP"' 
eksiltmeye çıkarılmıştır. ıit' 

Umumi keşif bedeli 850.000 
lan işin vahidi fiat esası uzet 
784.000 liralık kısmıdır. 

"nU 2. Eksiltme 29.11.938 salı gu 
16 da nafıa vekaleti yapı ışle~ 
siltme komisyonu odasında yaı> 
tır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve blli1'~ 
teferri evrak 39 lira 20 kuru~ 
mukabilinde yapı işleri umutıl 
lüğünden alınabilir. . ı/-

4. Eksiltmeye girebilmek içıı:ı~ 
]ilerin 35.110 liralık muvakkat t ' 
vermeleri ve nafıa vekaletindeJI i 
mış ehliyet vesikası gösterın~let'pı\r 
zımdır. Bu vesika eksiltmenin 1' · 
cavı viin~ .... eıı az sı>kiz ı:riiıı.. 
..,._;,a~n ... ~ ... ıa..a •• _.,..:ı. aa.4.c:Tc:e-"'... tJ 
müracaatları ve istidalarına ~ A 
kalemde dört yüz bin lira k~.; 1 
bu işe benzer bir iş yaptığı~ i
yaptıran idarelerden alınnııŞ ~e&ııctl 
liştirilmesi muktazidir. Bu sO ~ 
zarfında vesika talebinde bul 

1
-;,J 

yanlar eksiltmeye giremiyece1' sıJ 
5. İstekliler teklif mektupıarı o' 

hale günü olan, 29.11.938 salı giill ıJ 
at 15 e kadar eksiltme ko.misy0~~ 
isliğine makbuz mukabilinde ıes 
deceklerdir. arJ. 

Postada olacak gecikmeler k ss' 
dilmez. (4727) ~ 

I
"'' il'""""""'"""'"""'''" .. .../: . . 

Devlet Orman ıııetmesı.J . ........................... ~ 
Sahhk (am tomrukları 

Devlet Orman İfletmesi ~ 
Revir Amirliğinden : ıl. 

1 - Karabükte Köprü başında~ 
te mevcut (1320) adet mua~ili /. 
M. mikap (146) desi M. mıka~ 
tomruğu açık artırma ile satıla ~ 

2 - Tomrukların ayrıca baŞ ~~ 
payları mevcut ve kabukları sO~ 
muş olup hacim kabuksuz orta 
üzerinden hesaplanmıştır. ~ 

3 - Tomruklara ait satış şa~~Ui' 
si Ankara'da Orman umum ~il ~ 
ğünde ve orman baş mühendıs~ 
vinliğinde İstanbul'da Orman ~ 
hendis muavinliğinde ve l{ar~p 
devlet orman işletmesi revir 
ğinde görülebilir. -ot! 

4 - Tomrukların muhammen 
li (12) lira (35) kuruştur. A 

5 - İsteklilerin % 7,5 .. ~u at 
pey akçesiyle 21-11-938 gunıı. si- "/ 
de Karabükteki revir merkezıll~ 
racaatları. (8197-4737) / 

\J 

Sade yagı ah nacak 
Bayramiç Askeri Satın Alma Komisyonu Ba~kanlığmdan : 

Cinsi 
Miktarı 

Kilo 
Tutarı 

Lira 

Teminatı . sa' 
muvakkate Günü İhale şekh 
Lira /. 

----- --- --- . •' ·ttı:ıı .. 
Sade yağ 22000 22000 1650 2-12-938 Açık eksı 

cuma . de yd 
1 - Bayramiçte bulunan kıtaların ihtiyaçları olan 22.000 kılo sa 

bir ay içinde eksiltmesi yapılmak üzere ihaleye konulmuştur. 
2 - Talipleri 2-12-938 cuma gününe kadar müracaatları. ~ rıô-" 

3 - Komisyon 2-12-938 cuma günü saat 14 de tekrar toplan~c~:~c )ıO 
2490 saydı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesikalariyle hırlı 
misyona müracaatları ilan olunur. (8408/4809) 8607 
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l. '-·\-. .... '...,·-;·:..,. • •• •• •• ;.ı ... 1-:~~·oe·mifyolları " .. 
• • .. • •'- !.- • 

Devlet Demiryollanna almaca~ 

müfeltiı muavini müsabaka 
ıarllan 

Doktor ahnacak 
D. D. Yollan Umum Müdürlüğün

den 

İşletmelerde münhal bulunan kısnn 
hekimliklerine. mecburi hizmete tabi 
olmıyan ve bu sene askerlik hizmeti
ni bitirmiş olan gençlerden beş doktor 
alınacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 lira ücret ve 

D. D. Yo1ları Umum M"d" r·v.. ikametleri için ayrıca lojman verilc-
den u ur ugun- cektir. Lojman bulunmıyan yederde 

1 ev kirası verilir. Kısımları dahilinde 
.:ıareket müfettişi yetişmek üzere yapacakları vazife seyahatlerinde ay

musabaka ile müfettiş muavini alına- rıca harcirah da alırlar. Talip olanla
caktır M" b · usa aka şartları aşağıda ya- rm bir dilekçe ile Ankara'da zat işleri 
zıhdır. müdürlüğüne müracaat etmeleri ilan 

1 - t 'h mtı anda kazananlara 130 lira olunur. 8418 
aylık verilecek ve st . "dd . . h' .. aJ mu etının ı-

t~mda mufettişliği tasdik edilenle
rın aylıkları ısı liraya iblag· oluna· 
caktır. 

2 - Müsabaka · 'h 
1 

v ımtı anlarının yapı-
~~agı .~ahaller, taliplerin adedine 

gore bılahare tesbit d·ı k . 
3 _ M"f . e ı ece tır. 

• . 1 ~ u ettış muavini olabilmek 
ıçın azım olan evsaf 'k 

) T
.. k ve vesaı : 

a ur olmak, 

b) 4 o .. yaşxn: gaçmemiş olmak, 
c). Muhendıs veya yüksek iktısat, 

ve tıcaret mektebi m"tk· k b' h k k • u ıye me te ı, 
u u veya fen fakültesi mezunu ol· 

mak, • 

~) 1!letme merkezlerinde yapıla· 
ca saglık muayenesinde faal hizmet
te çalışmağa mani bir hali olmamak 

d) Askerlikte ilişiği bulunmamak'. 
It e{ Fransı~ca, Almanca, İngilizce ve 

a yanca hsanlarından birisine va
kıf olmak tercih sebeb'd' M" ı ır. 

d
.
1 

urkacaatnaıne ile birlikte ibraz e
ı ece vesaik: 

~) Isti?a ve 6 adet vesika fotoğrafı, 
) Polısten tasdikli iyi durum ka-

ğıdı, 

c) Nüfus cüzdanı 
ç) Mektep diplo~ası, 
d) Askerlik vesikası, 
e_) Makine ile yazılmış kısa tercü

meı hal varakası 
f) Şimdiye k~dar başka yerde ça

lışmışsa aldığı bonservis örnekleri. 
Bu vesikaları eksik olanlar ve mu

ayyen vakitte müracaat etmiyenler 
müsabaka imtihanına kabul edilmez
ler. 

4 - Müsabaka imtihanları 28.11.938 
tarihine müsadif pazartesi günU ya
pilacaktır. Talipler yazılı vesaikle en 
nihayet 20. ıı. 938 tarihine kadar Sir
keci, Haydarpaşa, Izmir, Ankara, Af
yon, ve Adana işletme müdürlükleri
ne müracaat etmiş ve sıhhi muayene
lerini yaptırmıı olmalıdırlar. 

c 11ır:ı .... h .. ı,.., ;,..,tih::ınmdı:ı · Riva-
~iye (Ali dev il), memleıtetın fktısacıi 
coğrafyası, iktısat, türk ve türkiye ta
rihi, umumi tarih ve coğrafya sorula
cak ve bildiği dile ve mütekabilen 
tiirkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

6 - Staj müddeti: 

ı. 2. 3 üncü sınıf istasyon ve 
ambarlarda 

Afyon garı mefruşatı 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan: 

. Ilk eksiltmesi feshedilmiş olan 
7790,76 lira muhammen bedeJli Yeni 
Afyon garı mefruşatı 30. 11. 1938 çar
şamba günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usuliyle Ankara'da iqare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 584,31 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve bu gibi işle
ri yaptığına dair nafıa ehliyet vesi
kası ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon reisliğine ver
meleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Anka· 

ra'da malzeme dairesinden llaydarpa
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. (4783) 8600 

Do(ent ve asistan ahnacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Direktörlü

ğünden : 

Siyasal Bilgiler okuluna amme hu
kuku ve hususi hukuk gruplariyle ik
tısat ve maliye derslerine yetmiş li· 
raya kadar asli maaşla üç doçent, sos
yoloji, tarih ve coğrafya, iktısat ve 
maliye derslerine de 35 lira asil ma
aşla üç asistan alınacaktrr. 

Arandan şartlar ve imtihan şekille
ri okul direktörlüğünden öğrenilebi
lecektir. isteklilerin direktörlüğe he
men müracaatları. 

(4799) 8595 

ahnacak do(enl ve asislanlann 

se(me şartlan 
Siyasal Bilgiler Ok ulu Direktörlü

ğünden : 

dereceei olan yotmİ§ liraya kadardır. 
Asistanlara baremin onuncu derecesi 
olan otuz bet lira üzerinden maq ve
rilecektir. 

Doçentler aşağıdaki ilim bran§ları 
için alınacaktır: 

1 - Amme hukuku 
2 - Hususi hukuk 
3 - lktısat ve maliye 

Asistanlar aşağıdaki ilim branşları 
için alınacaktır: 

1 - Sosyoloji 
2 - Tarih ve coğrafya 
3 - lktısat ve maliye 
Doçent olmak için aşağıdaki şart

ları haiz olmak lizımdır: 
a) Siyasal Bilgiler okulundan ve 

üniversite fakültelerinden veya ecne
bi memleketlerde bunlara muadil bir 
müesseseden mezun olmak, 

b) Doçent tayin olunacak branşa 
ait bir eseri bulunmak (bu eser basıl
mış veya basılmamış olabilir.) 

c) Bir ecnebf dilini çok iyi bildiği 
tahsil vesikalarından anlaşılmak veya 
okulda yapılacak imtihanla sabit ol
mak. 

d) Talimatnamesi dairesinde yapı
lacak Habilitasyon imtihanını haşar
mak. 

Bu şartlar dairesinde doçentliğe ta
lip olanların ikinciteşrinin sonuna 
kadar hal tercümelerini gösterir bi
rer istida ile direktörlüğe müracaat
ları lazımdır. 

Habilitasyon imtihanı birincikanu
nun ilk haftasında yap:lacaktır. 

Asistan olabilmek için aşağıda ya· 
z:ılI şartlar Jazımdır: 

a) Siyasal Bilgiler okulundan ve 
üniverı;İte fakültelerinden veya ecne· 
bi memleketlerde buna muadil mües
seselerden mezun olmak ve ecnebi 
dillerinden birini Jayıkiyle bilmek, 

b) Talimatnamesi dairesinde açıla
-ak imtihanda muvaffak olmak (im
tihanın icra şeklini talipler müessese
den öğrenebilirler) imtihan birincika· 
nunun beşinci, altıncı, yedinci günle
rinde yapılacaktır. 

Taliplerin hal tercümelerini göste
rir bir istida ile ikinciteşrin sonuna 
kadar okul direktörlüğüne müracaat-
lan lazımdır. (4545) 8142 

Orman Koruma 

Sığ1r eti ohnacak 
Orman Koruma Gene l Komutan -

lığından : 

Orman Koruma genel komutanlığı 
!Z,~-~T-'1 +aı•-•ı.. ..... ı .. ,, .. tht.i.-y.a.-

CI için 54000 kilo sığır eti 2490 numa
ralı kanunun 31 inci maddesi muci
Oince kapalı zarfla 2. teşrinin 19 cu
martesi günü saat 10 da ihalesi yapıla
caktır. Talipler şartname ve evsafı 
görmek üzere hergün Galata'da Mum
hane caddesinde Aleınıiar hanında 
Genel komutanlık anbarmda aatmal
ma komisyonuna müracaat edebilir· 
)er. Muhammen bedeli 18900 lirad ır. 

Teminatı muvakkatesi 1417 lira 50 

lan 1000 adet mmbct ve 1000 adet 
menfi akimülatör plakaları on beş 
gün müddetle açık eksiltmeye konul
muştur. KOÇO KlLANLAR 

2 - Muhammen bedeli 600 liradır. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

3 - Muvakkat teminatı 52,50 lira-
Kiralık : 

dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün yazı işleri kalemine ve 
istekJilerin de 22. 11. 938 salı günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (4696) 8365 

Kiralık dükkônlar 

Ankara Belediyesinden : 

1 - Yenişehirde Sağlık Bakanlığı 
yanındaki Otobüs durağının iki tara
fındaki dükkanların açık arttırması 

on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedelleri (1550, 
1080) liradır. 

3 - Muvakkat teminatları (116,25), 
81,38 liradır. 

4 - şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 18-11-938 cuma günü 
saat on buçukta Belediye encümenine 
müracaatları. (4739) 8457 

Valvalin yağı ollnocok 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak bir 
buçuk tan valvalin yağı için eksiltme
si on gün uzatılm.ştır. 

2 - Muha~men bedeli (390) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (29,25) li-

radır. 

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

(4772) 8521 

17 kalem Kolye Flanıin ahnacak 
Ankara Beled iyeainden : 

KiraJık müstakil odalar - Yenişehi
rin en güzel yerinde Emniyet abidesi 
yanında bahçeli ve güzel manzaralı. 

Çok müsait kiralar. Selc1nik cad. No 16 
8281 

Kiralık - Sıhiye vekaleti karşısında 
Bomonti'ye giden sokaklardan İlkız 

sokağında Dr. Feyzi apartmanında ka
loriferli 5 odalık daireler. Tel 1764 

8318 

Kiralık - Havuzbaşı civarında çok 
ucuz dört odalı konforlu mükemmel 
bir ev acele kiralıktır. Demirtepe Fev
zi Çakmak sokak No. 7 ye müracaat. 

8343 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısmda yeni yapılan Uraz apartı
manında 5 odalı kaloriferli, sıcak sulu 
ve her türlü konforu haiz kiralık dai • 
reler vardır. Tl: 3223 çe müracaat. 

8391 

Kiralık - Bankalar cad. İnhisar
lar baş müdüriyeti binası yanında 
doktor S:tlal.i apartımanı ·1 bi.ıyük o
da mutbak, baı.yo, el.-ktrik, hava ga-
zı, su. Tl: 1490 8421 

~ralık kat - Bakanlıklara yakın 5 
genı§ oda, hol, hizmetçi odası, banyo. 
balkon, bahçe, iki tuvalet. Selanik 
caddes No. 51 Tel: 1347 8427 

Birinci sınıf kiralık müıtakll ev -
Krzrlay civarında bahçe içinde bil -
yük 6 oda, 2 hol, 1 kiler hizmetciler 
için müstakil daire. Muşamba, m~bil-
yalı da verilebilir. Tl: 3581 8429 

Ki~ık - Yenişehir Ataç sokağın
da genış 5 şer odalı her türlü konforu 
haiz 3 daire. Tl: 3520 ye müracaat. 

8475 

Kiralık - 4 odalı her türlü konfo
ru haiz bir daire. Yenişehir Yüksel 

1 - Su idaresine alınacak 17 ka • caddesi No. 42 8476 
lem kolye flanşina istekli çıkmadığın-

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor
dan açık eksiltmesi on gün uzatılmış- lu 4 ve 5 odah ucuz daireler. Demirte-
tır. pe Emek apartmanına müracaat. 8510 

2 - Muhammen bedeli (4086) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (304) lira
dır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 
"-"-y~ r. .... güa. ry-.z.ı ~!\•ri \ol.e-;

mine ve isteklilerin de 18 • teşrinisani 
- 938 salı günü saat on buçukta bele
diye encümenine müracaatları. 

(4773) 8522 

Su saatlerinin soğuklan 

muhafazası 

5 odalı daire - Bahçe içi. Yeni mu
şambalı tekmil konforlu daire. Yeni -
şehir Kazım Özalp cad. Onuvluk so -
kak 8 Behiç Tümer Tl: 2612. 2 ile S 
arası gezilir. 8549 

Kiralık oda - Asfalt üzeri her ta
rafa yakın Kalorifer, radyo. hizmetç.i 
Telefon 2828 odacılardan birisine so -
runıa. 8552 

Kiralık daire - Yenişehir Sela.nik 
caddesi 1-2 numaralı Kuğu apartıma _ 
nmda. Aynı apartımanın 7 numaralı 
dairesine müracaat. 8553 

ı••••tHe• ...... •tlltllllllllllU l llllllllll l lOUIU 

1 Küçük ilôn şa rtla rı 
i i Dört satırlık küçük ilanlardan : 
• Bir defa için 30 Kuruı f İki defa için 50 Kuruş 
i "()ç defa için 70 Kuruş 
• Dört defa için 80 Kuruı 

f
; Devamlı küçük iliinlardan her defası 

için 10 kuruş alınır. Mesela on defa 

I. neşredilecek bir nn içir.. 140 kuruş 
alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere f ııer satır, kelime aralarındaki boşluk

: lar müstesna, 30 harf itibar edilmiı-1 tir. Bir l.ilcük ilan 120 harften ibaret 
i olmalıdır. 
! Dôrt satırdan fazla be• satır için ay
: rıca on kuruş alınır. 
: ................................................... . 

Acele aablık otomobil - Kapalı 
spor. Her gün öğleden sonra 3850 ye 
telefon edilmesi. 8468 

Satılık ev ve apartrman - Ankara
nın her tarafında irat getirir apartı • 
manlar kagir ve ahşap evler Ti; 2487 
Vahdi Doğruer 8470 

Satıhk ev - Bahçeli evler koopera
tifinde asfalta yakın muhtelif tipte sa
trlık ev hisseleri. Tl: 2487 Vahdi Doğ. 
ruer. 8471 

Satılık arsa - Yenişehir ve Cebe • 
ci'de inşaata elverişli blok ve münferit 
ktiçük çapta arsalar. Tl: 2487 Vahdi 
Doğruer 8472 

Satıhk oda takımları - Yepyeni 
ve mükemmel bir yatak odası ve bir 
yemek odası takımı satılıktır. Görmek 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşında 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil 
Kurumunda Kemal Özerk'e müracaat 
edebilirler. (Telefon: 1975) 8487 

lş arıyan lar : 

Hayri Almoğlu - Yazıhanesini A· 
nafartalar Zincirli cami Taksi sokak 
Hüriyet pansiyonu (8) numaraya nak-
letmi~tir. Tel: 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 
mektupla müracaat. 8554 

lı aranıyor - Kefil verebilen biı:ı 
karı koca bir apartımanda çalışmak: i.&o 
tiyor. Yenişehir fidanbğI parmaklık 

işinde bekçi Hamdi'den K!zım ismi ile 
aranınas~ 8587 

lş verenler : 

Aranıyor - Dikişten anhyan 2 ba • 
yan işçiye ihtiyaç vardır. İstekliler. 
Ön Cebeci'de Baysal caddesi No. 2 e~ 
de Tan Bayanlar Terzievine müraca .. 
a~ 8466 

Aranıyor - Bir muhasebeciye ihti-ı 
yaç vardır. Haraç.çt karde§lere müraoo 
caat. 8606 

12 ay 
4 .. 
2 .. 
3 .. 

HasıHit servisinde 
BaşmUfetti11lik kaleminde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

3 .. 
24 •• 

8417 

Siyasal Bilgiler okuluna üç doçent, 
üç asistan ahnacaktır. • . 

ı Doçentlerin maaşı baremın 
kuruş olup birinci mrntaka orman me

altmcı sul muhasipliğine yatırılacaktır. 
Beled iye Reisliğinden : 

Su saatlerinin iyi bir halde muha -
fazası abonelere ait olduğundan kışın 
bunların donarak hasara uğramaması 
için saat sandıklarının soğuktan koru
vucu maddelerle doldurulması lüzumu 
kendilerine hatırlatılır. 

Kiralık - Yenişehir'de YenigUn so
kak 6 No. da üs; oda bir salon bir hol 
bütün konforu cami hane kiralıktır. 
Telefon 3431 den 228 e müracaat.8567 

Aranıyor : 

(4712) 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma K . d . 

oınısyonun an • 

Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve liste numaralariyle cinslen 
pğıda yazı~ı malzeme 22.12.938 perşembe günü saat 15.30 da~ itibaren 
liste sırası ıl.e ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulıyle Anka-
ra'da idare bınasında satın al k . ınaca tır. . 
Bu işe gumek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat temınat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14.30 a ka

dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa-

a'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 
(4798) 8594 

Muvakkat 

Liste No: Malzeme 

Muhammen 
Bedeli 

Lira Kr. 

Teminatı 
Lira Kr. 

1 
2 
3 
4 

Çi~~o levha ve külçe çinko 
Duz ve oluklu galvenize saş 
Tel halatlar 
Kurşun levha ve kurşu boru 
ve teneke levha ..... 

11400 
16509, 44 
20500 

5376 

Yün keçe ah nacak 

855 
1238, 21 
1537, 50 

403, 20 

Devlet Demiryo1arı Yedinci hletme MüdürHiğünden 
D l 

. .da · 'btiyacı idn kalınlıkları, mikdar ve muham-
ev et demır yolları ı resı ı :ı .. 

men bedell . - da yazıh ceman 4000 metre murabbaı yun keçe kapalı 
erı aşagı . . 1 k · d 

zarf ı· 
1 

k .
1 

konmuştur. Keçelerın ış etme omısyonun a mev-
usu ıy e e sı tmeye ~ . 

cut mühürlü oümunelcre tamamen uygun olması şarttır. Eksıltme 18.11.938 
cuma günü saat on beşte Afyonda işletme. binasındaki işletme koı:ıisyonu~
da yapılacaktır. Muvakkat :eminat. (635 lıra 25) kuruşt~r'. l~teklıler teklıı 
mektupları ile, kanuni vesıkaları, ımzalı mukavele prOJesını ve muvakkat 
teminat makbuz ve} a mektuplarını 2490 sayılı kanunun 32 inci maddesinin 
tarifatı veçhile kapalı ve mühürlü bir zarf içinde eksiltme tarihi olan 18 i · 
kinci teşrin 1938 cuma gi.ınü saat 14 de kadar makbuz mukabilinde eksiltme 
komisyon reisliğine teslim etmiş bulunmaları lazımdır. Postada vuku bula· 
cak gecikmeler kabul edilmez. İstekliler eksiltme komisyonundan mukave· 
e projesini meccanen alabilirler ve mühürlü numuneyi görebilirler. (4608) 

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

1000 5 130 1300 
2000 10 180 3600 
1000 20 345 3450 

8220 

(8095-4681) 8305 

·~ıtAn~ara Belediyesi 

Akjmlatör plaklara alınacak 
Ankar a Belediyesind en : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak o-

Bu hususta kafi tedbi ralmmaması 
yüzünden saatlere gelecek zararların 

tamir masrafı abonelerden istenecek ~ 
tir. (4810) 8608 

TALlllMIS>u % lbH lllbllll 
KARSI 

Cl lLiill l»iiPllPl 

Kiralık - Kavaklıdere'de tahta 
köprü Özdemir caddesinde 63/ 3 nu
maralı apartıman daireleri kiralıktır. 
Görmek istiyenlerin içindekilere mü _ 
racaatı. 8586 

Kiralık - Güzel mobilyalı, konforlu 
1 veya 2 oda. Postane caddesi No. 1 G 
Şaban zade apart• ..... ,.~. No 8 .. -·-.... . ze mura-
caat. 8605 

Sat1lık: 

Sabi~ .- Yenişehir'de jandarma 
mektebı cıvannda istasyon arkaların· 
da ve Ankara'nın her tarafında inşaata 
~venşli arsalar. tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 8176 

Satılık - Ankara•nın her tarafında 
1 ırat getirir beton ahşap ev ve aparu -
~~r ve ~ahçeli evler yapı koopera
tifi hisselen. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 

Satılık - Ankara'nm her tarafmda 
apartıman ev arsa almak ve satmak is
~enlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
~eren. 817t 

~blık Arsa - Çankaya caddesinde 
yeru yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 J1'!Ctroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Satılık ar~ - Bakanlıklar karşı
smd~ Karanfıl sokağında 7 50 metre 
~w-abbaı yeri çok güzel bir arsa ucuz 
fıa~ satılıktır, Telefon: 2858 e mü -
racaat. 8374 

. Satılık arsalar - Maltepe, Cebeci, 
.1Btasyon, Küçük Esat, Selanik, Karan
fı.:.. sokak Ayrancıda küçük çapta ar -
salar. Tel: 1538 Hayri Ahcıoğlu 8424 

Satılık evler - Ankara'nrn her sem-

t
tınde irat getirir beton, kargir, ahşap, 
ev ve apartıman Tel- 1538 Hayri Alı-
cıoğlu, 8425 

Oda aranıyor - Bir fransız profe .. 
sör Ulus meyd. veya Po.stane civarın
da banyolu, kaloriferli oda arıyor. Poe-
ta kutusu 206 ya yazılmaSI. 8613 

·Mahkemeler 
Ankara Aaliye Birinci Hukuk 

Mahkemesinden: 

Temyiz mahkemesi ticaret daire
sinde odacı iken halen nerede olduğq 
belli olmıyan Vahit oğlu Rifat'a: 

Karınız Şerife vekili Avukat Emin 
tarafından aleyhinize; terk sebebiyle 
ihtara müstenit boşanma davasının g,.. 
yalımızda yapılan duru~:;ı sonun
da: 

Kanunu medeninin 132 - 138 ve 150 
inci maddelerine göre boşanınanıza. 
hadisede kabahatli görüldüğünüzdeo 
bir sene müddetle yeniden evlenme
menize ve bütün mahkeme masrafla
rının size yükletilmesine temyiz yolu 
açık olmak üzere 21. 10. 938 tarihinde 
karar verilmiş olduğu tebliğ makamı
na kaim olmak üzere ilan olunur. 

(4797) 8593 

An kara Asliye Mahkemeai Tıiea• 
ret Daireainden : 

Dahiliye Vekiileti karşısında Sa
karya apartunanında mukim iken mu
kaddema mahkemece iflasına karar ve
rilen Rahmi zade Ziya Sönmeı.'in ala
cakhlariyle akdettiği konkordato evra
kı bu lıususta bir karar ittihaz edil -
mek üzere iflas memurluğundan mah
kememize tevdi kılmmış olduğundan 
21 • teşrinisani - 938 pazartesi günü 
saat 11 de cel&! açılması tensip edil -
miştir. 

İtiraz edenlerin müdafaa için cet • 
sede bulunabilecekleri ilan olunur. 

8584 



ÇÜNKÜ 
RADYOLIN 

Diş doktorunun bütün hastalarına 
söylediği gibi dişleri sadece parlat
makla kalmıyarak onları mikroplar
dan muzır salyalardan ve hamızlar
dan ·temizleyip çelik gibi seğlamlık 
veren yegane iksirdir. 
Her sabah - her öğleyin - her akşam 

yemekten sonra 

RADYOLİN 

Tapu ve Kadastro 

Tapu tescili 
Çankaya Tapu Sicil Muhafızlı

ğmdan: 

Ankara'nın Dikmen nahiyesi orta 
bekçilik mevkiinde kain olup vergi
nin 3912, 3913 umum ve 37, 38 husus 
numarasında mukayyet ve Ebeoğlu 
kerimesi Praşkodan metrük gayri 
menkulün hazine namına badcttcscil 
satıldığından müşterisi Behiç namına 
tescili Ankara Defterdarlığının 
7. 11. 938 tarihli ve 341-439 9996-5 sa
yılı tezkeresiyle istenilmiştir. 

Yapılan tetkikat sonunda bu gayri 
menkulün tapuda kaydına rastlana
madığından senetsiz tasarrufata kıya
acn ciheti tasarrufunun tetkiki zım· 
nında 2. 12. 938 tarihinde saat 14 de 
mahallinde tahkikat ve tetkikat yaptı
rılacağından bu yerde kanuni bir hak 
iddia edenler varsa ya keşif gününde 
mahallinde bulunacak tahkik memu
runa veyahut da daha evci 938/1935 
numara ile ~ evrakı müsbitelcr ile 
birlikte muhahzlığa müracaatları lü-
zumu ilan olunur. (4796) 8592 

Ankara Birinci Noterliğine : 

Mukaddema Ankara'da Anafartalar 
caddesinde Vehbi Koç apartımanında 
29 No. da mukim ikıen halen Anafarta
lar caddesinde Kınacı hanına nakle
den Üşer ve şeriki firmasiyle. kur.umu
muz arasında münakit ve daırcnızdcn 
musaddak 29.4.1938 tarih ve 6081/837 
No. lu mukavele mucibince mütıeahhi
di mumaileyh kurumumuza 2.800.
iki bin sekiz yüz türk lirası bedelle 
itasını teahhüt ettiği muhtelif planör 
malzemesi için kurumumuzca üç defa· 
da Merkez bankasına ödenen alman 
markları mukabili 3.006.25 liraya baliğ 
olmuş, b~ paranın yüzde 1,8 hesabiy
le kanunı vergileri de 54.11 elli dört 
lira on bir kuruş tutarken tarafımız
dan 3.060.36 üç bin altmış lira otuz altı 
kuruş ödenmiştir. Yukarıda tarih ve 
numarası yazılı mukavele mucibince 
müteahhit mezk\ır malzemeyi bilfı
mum vergileri kendisine ait olmak ü
zere 2.800 - iki bin sekiz yüz türk li
rası bedelle ita etmeyi teahhüt etmiş 
bulunduğundan, tarafımızdan fazla ö
denen 260.36.- iki yüz altmış lira otuz 
altı kuruşu işbu protesto tarihinden i· 
tibarcn nihayet beş gün zarfında vez
nemize yatırmadığı taktirde bu iş için 
Türkiye İş bankası Ankara merkezi· 
nin vermiş olduğu 29.4.1938 tarih ve 
8874 numaralı 420 liralık teminat 
mektubundan yukarıda yazılı meblağa 
tekabül edecek miktara vaziyet oluna
cağının ve be yulda ihtiyar olunacak 
bilcümle masrafların kendilerine taz
min ettirileceğinin malfunu olmak Ü· 

zere işbu dört nüshadan ibaret protes
todan ika • .ıetgahında mevcut ise bir 
nüshasının kendisine tebliğ mevcut 
olmadığı taktirde tebliğ makamına 
kaim olmak üzere gazete ile neşir ve 
ilanını isterim. 

Türk Hava kurumu Genel mcrkc· 
zi Yarbaşkan (Fikri Oran) 

- Tathir olunmus "STYRIA il ÇELİKLERİ -
Aletlere Mahsus "STYRIA" Çelikleri 
İn§aata Mahsus "STYRIA" Çelikleri 
Hususi "STYRIA" Çelikleri "STYRIA" Elektodları 
"STYRIA" Yaylan, Ocakta itlenmit Çelik parçaları 

Styrıa çelikleri uzun tecrübeye istinad eden hususi çelik eritme ve imal usullerinin bir 
mahsulü olup dünyaca tanınmış yüksek evsaflı çeliklerdir. 

Türkiye vekili . . 
umumısı: OSMAN TASÇIOGLU 

Galata, Voyvoda Caddesi 84 Karaköy palas karşısında, 

Çel'1< deposu: Topçular caddesi 101 

Ankara-Valiliği 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden: 

Muhammen bedeli 550 liradan iba
ret bulunan 100 adet hususi idare 938 
büdcesiylc 100 adet umumi meclis za
bıtlarının basılması 21.11.938 pazarte
si günü ihale edilmek üzere açık ek
siltmeye konulmuştur. 

Taliplerin muhammen bedelin % 
7 buçuğu nisbctinde teminatlariyle 
birlikte encümene müracaatları i -
lan olunur. (4636) 8262 

Odun ve (ıra alınacak 

Ankara Valiliğinden: 
Hususi idare ihtiyacı için satın a

lınacak 35 ton gürgen odunu ile 1500 
kilo çıra 21.11.938 tarihinde ihale c -
dilmek üzere açık eksiltmeye koul -
muştur. Muhammen bedeli 820 lira -

dır. • 
Taliplerin ihale günü % 7.5 temı -

natları ile birlikte vilayet daimi en 
cümenine müracaatları il!n olunur. 

(4649) 8265 

50 Ton sömikok 

kömürü alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Etimesğut istasyonunda vag.onda 

teslim olunmak 11"-rtiylc açık cksıltmc 
ile 50 ton sömikok kömürü Etimesğut 
sıhat merkezi için satın alınacaktır. 

Ankara istasyonundan - Etimcs -
ğuta vagon nakliye masrafı dahil ol -
madığı halde beher ton 26 lira 85 ku -
ruştan olmak üzere muhammen bede
li 1342 lira 50 kuruştur. 

Muvakkat teminat 101 lira 25 kuruş
tur. Eksiltmesi 21.11 .938 pazartesi gü
nü saat 10 da vilayet sıhat müdürlü · 
ğündc yapılacağmdan isteklilerin ve 
şartnameyi görmek istiycnlerin vila
yet sıhat müdürlüğüne müracaatları. 

{4659) 8292 

Matbacılara 

Ankara Valiliğinden : 

1 
yeniden artınnıya konulmuştur. 

lhalcsi birincikanun 938 gününe 
' 

Kiralık daire 
müsadif perşembe günü saat 15 de en-
cümeni daimide icra kılınacağından 

taliplerin 37 lira 87 kuruşluk tcminat
lariyle birlikte mezkur gün ve tarih
te daimi encümen salonuna ve şartna
meyi görmek istiyenlerin de hususi 
idare tahakkuk ve tahsil müdürlüğü
ne müracaatları ilin olunur. 

(4806) 8597 

Devlet Hava Yolları 

Bir tercüman alınacak 
Devlet Hava Yolları Umum Mü

dürlüğümlen : 

Y enişehirde İsmet Paşa cadde
sinde 21 numaralı hanenin üst 
katında üç odalı bir daire kira -
lıktır. Taliplerin Vehbi Koç Ti
caret evinde Envere müracaatla-
rı ilan olunur. 8609 

ııuııııım::ımıııııııı :mmımıım.ı 

Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarı 

Belediye sırası, Talas apartrman 
1 No. ya nakletmiştir. Tel:.2972 

Kürk deposu ldarcmiz kadrosunda münhal bulu
nan (200) lira aylık ücretli tercü-
manlığa çok iyi almanca ve ingilizcc 20 gün için tenzilatlı satış 
bilen bir tercüman alınacaktır. Balıkpazarı eşya satış salonunda 

Taliplerin evrakı müsbitcleri ile Avrupa'nın son modeli her çeşit kürk-
birlikte 25. 11. 93& tarihine kadar l S .....;ı ... ~-3....:ı: ~ .:1 '--, 

idaremize mUracaatlart itan olunur. lar mal ve fiattan memnun kalacaklar-
(4776) 8590 dır. 8545 

Posta, Telgraf ve Telefon 

Maksimeli paratöner tertibi 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1)- İdare ihtiyacı için satın alına -
cak olan (5) adet maksimcli paratöner 
tertibi açık eksiltmeye konulmuşttur. 

2)- Muhameınen bedeli (2000) lira, 
muvakkat teminatı (150) liradır. 

3)- Eksiltme 2-1-939 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat (15) de A~
kara'da P.T.T. umum! müdürlüğü bı
nasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

4) lsteklilcrin, muvakkat teminat 
makbuzu veya banka mektubu ile ka· 
nuni vesaiki hamilen mezkfir gün ve 
saatte o komisyona müracaatları. 

5) Şartnameler, Ankara'da P.T.T. 
levazım ve lstanbul'da Kınacıyan ha
nında üçüncü katta P.T.T. levazım 
ayniyat şubesi Md.lüklcrinden para
sız verilir. (4782) 8599 

DIŞ TABiBi 

M. AZİZ TUNÇ 
Pazardan maada her gün has
talanru kabul ve tedavi eder. 
Adliye Sarayı yanında Sarraf 
Hakkı Apartımaru N o. 1 

U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6213 

imtiyaz Sahibi 
Nurettin Kamil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Fail< FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASK AN 

ULUS Basrme-rl : ANKARA 

-..g 

f A R Hasan fare zehiri 
He öldürünüz 

Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi 
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kok 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yer 
koym,.Jıdır. Kutusu 10, büyük 25, ikisi bir arada 30 kuruştur. 

HİLKAT; 
Daima kanunlarına sadıkflr 

Yaratan kuvct, her insana sıhhat ve saadet içinde yaşamak ı.ak" 
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına ayltırı ıır 
reketin cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru oll Bütün uzviyt" 
tini gözden geçir ve gördüğün en ufak bir arıza üzerine derhal fa· 
aliyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştahsızlık, kansızlt~ 
kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık ı .ı hissediyorsun? Bunlar u,,.ı• 
yetin imdat işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat cksiri olan 

Kan, kuvef ve iıteha ıurubu 
içmiyc başla, FOSFARSOL, tababetin csasmı teşkil eden bütİİI' 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçların gayet fenııl 
bir surette teşrikindcn yapılmış emsalsiz bir kudret §urubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yükseltir. 
Sinirleri, adaleleri sağlamlaştırır. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve 
bütün kudretleri uzviyettc tophyarak ömrü tabiiyi bütün neııcler~e 
geçirir, FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, dinclı1' 
ve gençlik saçar, her eczanede bulunur. 8602 

~1111111 Şekerlilere ... ! Leo Ensülini geldi '" 

§ Sakarya eczanesinden isteyiniz .... 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Sakarya Eczanesi 

1 - Sonbahar at yarışlarında kulla
nılmak üzere (21000) cilt halısı müş
terek bileti 15 gün müddetle açık ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 - Biletlerin muhammen bedelı 
(4200) lira muvakkat teminatı (315) 
liradır. 

· 'Za iler Öksürenlere ve KATRAN HAKKI EKRE1'4 
Göğüs nezlelerine ./ 

3 - !steklilerin ihaleye iştirak ede
bilmeleri için kanunun lüzum göster
diği vcsaiklc beraber bu gibi işleri 
yaptığına dair vesika ibraz etmeleri 
lizıtndır. 

4 - lhale 21. 11. 938 pazartesi günü 
saat 15 de vilayet daimi encümeninde 
yapılacaktır. 

.Şa.~tname her gün husus! muhasebe 
mudurlüğünde görülebilir. 

(4678) 8357 

Kum parseli 
icara verilecek 

Ankara Valiliğinden : 
Çubuk çayı mecrasında olup tdarci 

hususiyccc 505 lira bedelle icara ve
rilmiş olan 4 No.lu kum parselinin 
ihalesi daimi encümence feshedilerek 

Zayi - 1928 - 1929 ders senesi so
nunda Haymana merkez ilk okulun
dan almış olduğum şchadctnamemi 
lcaybcttim, Yeni sini alacağımdan e&
kisinin hükmü olmadığı ilan olunur. 
Haymana Dava vekili Fazlı kızı Nazi-
re Akçmlı. 8585 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı
ğım 81 numaralı motosiklet plakasını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eski· 
sinin hükmü olmadığı ilin olunur. An· 
kara Bomonti soğuk hava depoları 

müsteciri H. Bener 8604 

Zayi - Zevcim eski iskiin umum 
müdürü müteveffa Marul'un hissedar 
bulunduğu memurin koopcra~f.i~e ait 
hisse senedini zayi ettim. Y enısım ala
cağımdan eskisinin hükmü olmadığı i· 
lan olunur. Süheyla Maruf Buzcu. 

8588 

SİNEMALAR 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağ• 
apartımanı 2. ci kat No: 6 Tel: 220ll 


