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TELEFON 
İmtiyaz sahibi 1144 
Basmuharrir 1371 
Yazı isleri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 
İdare 1064 

ADIMl'Z ANDIMl'%CI~ 

püy ölünün cenazesi önünde 
Istanbulun tlzim geçidi. başladı 
Kamutay Celal Bayar hükümetine 344 reJin iHilakıyle 

ve sürekli alkışlar arasında itimadını bildirdi 
Cel61 Boyorın beyanatl 

~~n yüksek tahsil gençliği Atatürk anıtı Ö· 
nunde muazzam tezalıiırat yapmıştır. On 
binlerce i:enç Ulus meydanında ve sonra 
Emniyet abidesinde toplanarak Ataturk i· 
çin andiçmiştir. Bu husustaki tafsilat ve re
simler altı ve yedineı sayfalarımızdadır. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Rejimi korumak 
hakkındaki 

ihtirasımız ölçüsüzdür 
Harici siyasetimizde değişecek hiç bir şey yoktur, 

anlaşmalanmıza, dostluklarımıza sadıkız 
Duyuk M1U 'ecltsı, un . Aüdü1h0.lik Renda·nın reıslıgin

de ';8at 15 te toplanmı§ ve Ba§vekilimizin beyanatını dinliyerek 
kabıneye 344 reyin ittif akiyle itimadını bildirmittir. 

Batvekilimizin irticalen söyledikleri beyanat sürekli alkıtlarla 
yer yer kesilmiştir. Meclis müzakerelerine ait tafsilatı bugün 8 in
ci sayfamızda bulacaksınız. 

Batvekilimiz Celal Bayar'ın çok kıymetli sözleri şudur: 

- Sayın arkadaşlar, 
İkinci Cümhurreisimiz İsmet !nö· 

nü'nün itimatlarma mazhar olarak, 
Başvekalete tayin edildim. Kendileri
ne takdim eyledigim Heyeti V<:kile a
zalarının isimlerini havi listeyi lütfen 
tasvip buyurdular. .. 

Teşkilatı esasi!~ kanu?~nun hu
kümlerine göre, sızın de ıtımadınıza 
mazhar olmak şerefini kazan.ırsam: 
vazifeme devam edeceğim. (Şıddetlı 
alkışlar). • 

Resmi bir lisanla bu maruzatım~.bı~· 
dirirken, inkılabın ve Atatür~.re)l~ı -

. .. taz bir siması ve turk mıl-
nın en mum . . . R . 
1 . . b .... k evl"dı olan ıkıncı eı-
etının uyu a • . . 
. . 1 .. ··•nu··n Cumhur reıslık dev· 
sımız nonu • 
rinin milletimiz için müteyemmen ve 
mesu~ olmasını temenni ederim, bu~a 
şaheen emin olduğumu ifade eyl~rım 
(Bravo sesleri ,sürekli ve şiddetlı al· 

kışlar), 

Arkadaşlar, . 
Milletlerin tarihi, acı, tatlı bır ç~k 

hatıralarla doludur. Bugün biz i.?kıla~ 
tarihimizin en acı ve fakat en oncmlı 

. .' ruz. Azı"z varlıgını bir devrını yaşıyo • . _. . 
her kuvetin fevkınde teııikk_i ettıgınn.z 
ve öyle olduğuna da inandıgımız Ş~f -
. . . kaybettik. ~f'in hayatında tur.k 
ımızı 1 k tek bır 
milleti nasıl yekvücut o ara : . 
kalp gibi O'nun sevgisinde bır~cşmış· 

matemini de aynı surette, bır kalp 
~:linde tutuyor, ve .ıstırabiyle aglıyor. 

Alemşümul acı 
Denilebilir ki, şimdiye kadar hiçbir 

(Sonu 9. uncu sayfada) ..................... 
BUGÜN 

2 incide : Başyazımız - Huan ~li Yücel, 
Burhan Belge, Nurettın Artam. 

s uncilde: A. $. Esmer' in, Fazıl Ahmet 
Aykaç'ın yazıları. 

4 üncüde: Sabahattin Sonme•'in bir yazısı, 
Tarık Binat'ın 15iiri. 

S incide : Nasuhi Baydar'ın yaz11ı, bir al
man gazetesinin, Kadri Yaman
ın yazıları. 

s•sURSURJJll:PPananıPVnı:ıı. 

Celal Bayar nutkunu aöylüyor 

Celil Bayar' ın aen~llle taziyeti 
Yüksek tahsil gençliğinin dünkü tezahürleri esnasında fakülte

ler namma hitabeler irat olunduktan aonra : 
Bafvekilimiz B. Celal Bayar Ankara yüksek tahsil gençliği ida

re heyetinden bir genci kabul buyurarak gençliğin gösterdiği he
yecanı takdir etmİf ve kendiainc, arkadaflarına iblağ olunmak ü
zere fU sözleri aöylemi§tir : 

"'Ru genrlik tezalıiiriinii Sel öliimii.nden evel gör
müş olsaydı gözlerini daha mii.tct,erih lmpardı. 

A rkada~larını:;a taziyetlerimi ve aelômlarımı bildir
menizi rioo etlerim.'' 

Milli cenaze alayı Ankara proğramını 

bugün 3 üncü sayfada bulacaksınız 
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1 Ağlıyan, hıçkıran, inliyen 

150.000 kişi dün 
Büyük ölüniin 

huzurunda eğildi 
( Arkadaşımız Neşet Atay telefonla bildiriyor ) 

. İstanbul, 16 - Sabahın ilk saatleri, yanımda ingiliz, fransız, italyan ame
rıkan, alman, yunan, yugoslav, romen ve bütün dünya matbuatını temsil e
den güzide bir kalabalık, ağır ağır Ayaspaşa'dan Dolmabah • • · çe ye ınıyoruz. 

Önümüzde kadınlı erkekli yüzden r-------·-------
fazla insan var. Gözlerimizi kapasak 
bu kalabalığın hıçkmkları bizi gidece
ğimiz yere kadar götürebilir. Bir ingi· 
liz gazeteci, yanıma sokuluyor: 

- İnsan kalbinin, diyor; dünya _ 
nın hiç bir devrinde bu kadar temiz ve 
insanlığın bütün tarihinde, buna ben_ 
zer müşterek ve derin bir ıstırabı ol • 
mamıştır. 

Sonra ötekiler konuşuyorlar. Ci • 
hanşümul Atatürk iktıtlarını anlatı _ 
yorlar. 

İnsanlık tarihinde asker, şef, devlet 
adamı, idealist ve insan olarak birçok 
isimler vardır. Hatta bunların içinde : 
adlarının yanına "büyük" vasfını koy. i 
dunruya muvaffak olanlara da rastla _ f 
nabilir. rlcşeriyet, büyük askerler, bü- J 
yük şefler, büyük idealistler, büyük 
devlet adamları ve büyük insanlar ye _ 
tiştirmiştir. Fakat bütün bu vasıflan 
bir arada ve kendi ~sında toplamı _ 
ya muvaffak olan, insanlık tarihine a
dını aynı zamanda, en bliyük asker 

(Sonu 9. uncu sayfada) ' 

Partiye gelen 
tebrik lelgraflar1 
Cümhuriyet Halk Partiıi Ge

nel Sekreterliğine memleketin 
her kÖ§esinden Parti, Halkevi, ; 
Belediye ve diğer müeweaeler - f 
le bir çok yurttatlardan gelen i 
binlerce telgrafta Büyük Millet J 
Meclisinin heT zaman olduğu i 
gibi büyük türk milletinin efkar l 
ve hissiyatına tercüman olmak
taki iılvi isabetinin lamet İnö
nü'nü Cümhun-eisliğine .eç -
mekle bir daha tecelli etmeain- f 
den halkm tiikrin ve memnu - J 
niyeti kaydedilmektectir. Parti- ı 
ce bu telgraflara letekkür ve 
tebrik cevabı ~mittiır. 
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Celfll Bayar 
hükümetine 
itim ad 

F. R. ATAY 

Cümhurreiıimiz İsmet İnönü, 
ilk hükümetini teşkil etmek va -
zifeıini Celil Bayar'a tevdi etti. 
Bu tevdi, sadece bir istikrar te
zahürü hükmünde olmamıştır: 
Cümhurreisimiz Celal Bayar'ın 
ıahaında Kamutay'ın, on dört a
ya yakın lcra hayatı ile tam iti • 
madını kazanan asil ve muvaf • 
fak ıahıiyeti bulmuştur. 

Atatürk'ün hastalığı ciddi en
diteler uyandırmağa başladığı 
zamandanberi, Celal Bayar pek 
nazik bir vazife ve mesuliyet 
devrinin ağır yükünü müstesna 
bir karakter kuveti il; taııdı. Bu 
devri, ıadece bir dost ve arkadat 
aıf atı ile, büyük hastanın başu • 
cunda, mukadder facianın adım 
adım yaklaştığım görerek ve kal. 
bi onun ıstırabı ile parçalanarak 
geçirmek dahi kahramanca bir 
tahammül istediğini tahmin e
dersiniz. Fakat diğer tarafta bü
l~n hizmetleri ile devlet, ve hiç 
bır an durmıyan milli hayat var
dır. Kalbi kadar aklını kullan
~~k, faciadan SO'Jlrası ve ötesi 
ıçın hazırlanmak, hastanın ya _ 
~ıı~da ve uzağında, göz yaşlarını 
ıçıne akıtmak, bizzat Atatürk'ün 
ve memleketin şeref ve menfaati 
uğruna beıerliğini feda etmek 
lazımdı. Celal Bayar Atatürk' e 
evlatlığını, hükümete reisliğini 

_, ...............................................................................• 
: ':.. 
~ iÇTEN DIŞTAN ~ - . 
~ . •............................................................................... ~ 

Size gıpta ediyorum ... 
Gençler; 

Bundan yirmi sene o··nce be d · · "b" · · b ·· "'l d "' ... ... . . n e sızın gı ı, sızın ugun ag a ıgımz, 

k~gl~_d1 ıgı~ız .~ıbı dertli, elemli, coşkun ve ateşliydim. Ben de sizin gibi 
ursu er ustune k ·· · 1 I d B d . çı. ar, en gur sesım e yas anmı, hicranlanmı haykırır-
ım. un an yırmı_ sene önce, ben de sizin gibi yumruklarımı göklere 

lkal1dınr, karşımdakı genç kalabalığı yüreğimden 'kopan hıçkmklı söz-
er e coşturur kükretirdı"m F k t b"" t•· b l · · d" b" · • · a a u un un ar ne ıçın ı ılıyor mu-
~~ndu~,bagençler, biliyor musunuz~ Can çekişen vatan içindi, ölen devlet 
ıçın 1• şsız ve perişan kalan millet içindi. 

l Gıpta ediyorum size, gençler; siz de bu gün haykırıyorsunuz; ağ-
1?'0~su_n~z; yaslı ve hicranlısınız; dertli ve elemlisiniz. Fakat ne icin ve 
kımın ıç ~ a· . ··1·· .. "'l ... -. ın . ızım o umune ag adıgımız vatanı kurtaran için, yıkılan 
devletı ye~ı~en k~ran için, başsız ve perişan türk milletine baş olan 
kahra~an ıçın .. Onun hatırasını anarak, O'nun ölümüne yanarak, O'
O~n hur ya.r~ttı~ı vatanda, ancak istiklfıl havasını içmiş göğüslerinize 

00
n ... ~n sevg!s~, '? n.u~ g~rur~_dolarak.a~lıyor~unuz. Size gıpta ediyorum. 
g .m tarıhınız, ıştıklal mucadelesının dogumuna rastlıyor. Size gıp

ta e~.1~~.r~.m_'. gençler; kara bayraklarla inkırazı remzedilmi§ bir devrin 
acı, 0 ur~c.u ze.hrini tatmaksızm O'nun açtığı tarihi çağın içinde dün
yaya geldmız. Sıze gıptcı ediyorum. 

Sözleriniz beni ağlattı. Gözleriniz beni ağlattı. Ölümüne ağladığı
nız büyük insan, sizi dinliyenler arasında bulunsaydı, (ah, bulunsay
dı ... ) kimbilir O nasıl coşar, taşar ve bahtiyarlıkların en ilahisini nasıl 
bir ?eyecan tufanı içinde duyardı. En çok duyan O idi. Öyle duymasay
dı sız, bu gün böyle her kula nasip olmaz bir asaletle ateş dolu yürekle
rinizi bu kadar necip bir boşalışla milletin kalbine dökebilir miydiniz? 
Gençler, size gıpta ediyorum; koskoca türk milletine, O'nu ağlatarak 
emniyet ve tesliyet verebildiniz. Sizden önceki nesilden olup da Büyük 
Ata'sından ödev almış bulunanlar, yarın size, ellerindeki vazifeyi tes
lim ederlerken fanilere vadedilmiş huzur ve gururun en yükseğini his
sedecekler. Size gıpta ediyorum, gençler; on yedi milyona istikbali işa
rc:t ve ebedi~iği hissettirdiniz. Vatan toprağı üst\inde vücuda getirdiği
nız kalabalıgın kaynıyan, coşan, koyu sathını, aziz Atatürk'ün gökler
d~n yere a~seden gölgesi olarak takdis ediyorum. Gençler, size gıpta e
dıyorum ; sıze gıpta ediyorum, gençler 1 ••• 

Ha•an. Ali Yücel 

Yarından itibaren' I •t t 
zmı ma em 

Ankara·'ya günde • • d 
ıçın e 

on tren iıliyecek 
Devlet demiryolları idaresi cuma 

gününden itibaren gelecek perşembe 
gününe kadar Anadolu hatlarında 

her türlü eşya ve ticaret mallarının 

naldiyeaine nihayet verecektir. Bu 

Ye Kamutay izalanna vef akir 
dostluğunu, ancak hizmet atkı 
ve karakter asaleti ile izah olu
nabilecek bir nefis feragati için
de ve efendice yapmıştır. Cüm -
hurreiıimizin ve Kamutay' ın sa
mimi ve tam itimadı, kendisinin 
meıuliyet adamlığına olduğu ka
dar, İnsanlık vasıflarına kartı 
pek yerinde bir tehadet teıkil 
eder. Herkesin vazifesi ağır, fa· 
kat hiç kimsenin vazifesi onunki 
kadar güç değildi. Istıraba teı
lim olmak bir tesellidir: Vazife 
ve meıu1iyet sahibi bu tewe!tt'...,.__ı~çı:.ıiM1n..,y ... o..1ıı"'cu~tu.r~eJ11n~le.ar11.i-ni;-;rttzrtlmq1 J1: 
mahrumdu. masından ileri gelmiştir. 

İzmit, 16 a.a. - Büyük Kurtarıcı
mız Atatürk'ün vefatı haberi geldiği 

günden beri bütün İzmit derin bir sü
kut ve matem içinde bulunuyor. Yarı
ya indirilen bayraklariyle, çocuğiyle, 
ienciyle. hitiyar~le blitiiıt s•ı.;. o. 
nun aramızdan ayn111ına ~gıdlllaııctr· · 

dır .Bu acı haberin geldiği gün her ta
raf ta olduğu gibi, mekteplerde çocuk
ların hrçkırık ve göz yaşları arasında 
doktorların müdahalesini icabettirecck 
kadar derin teessürler vukua gelmiı -
tir. Bir gün sonra Büyük Millet Mecli
sinin, Büyük Ata'mızın en güzide me· 
sai arkadaşı olan ve bütün milletin 
kalbinde derin bir hürmet ve sevgi ile 
yaşayan İsmet İnönü'nü devlet şefli
ğine seçmesi, bu hazin matemin için -
deki ümitsizliği gidermiı ve büyükle -
rimze karşı olan saygı ve bağlılıkları 

tekrarlamıştır. Şimdi bütün İzmit Ata
mızın aramızdan geçecek olan büyük 
ölüsüne son bir defa yüz sürmek bah
tiyarlığına nail olabilmek için O'nun 
Anlı:ara'ya geçeceği hazin günü bekle
mektedir. 

Dün Kamutay'a hitap ederken, 
1eainin hali mağlup olmıyan az
mi, hepimizindir; milletindir. la
.met lnönü'nün kuvayı milliyeci -
ler ruhu tabirini hatırlarsınız: 
Atatürk'ün, eserini devam ettire
cek olan hakiki mirau bu ruh
bır. Kan, gözyaşı ve alef, bu ruh 
bütün riyazetlerini geçirdi. Milli 
ahlakta onun cevher saflığını 
koruyacağız. 

Ne Atatürk yaşarken, ıadece 
bir sevginin, ne de onun ölümün
den 10nra hepimizin olan bir ya
llD birleıtirdiği insanlar değiliz: 
Atatürk bir fikrin, bir nizamın, 
bir cemiyet davasının rehberi 
idi. Onun büyüklüğü gibi bizim 
birliğimiz de bütündür. Sancak 
binlerce omuz değiştirecek, fa
kat türk neıillerinin saf bozmaz 
orduıu, onun kwnanda ıeıını 
kaybetmeluizin, zafer yollarını 
takip edecektir. Yalnız istikbal 
hakikidir. 

Kırşehir gençliği 

and içti 
Kırşehir, 16 a.a. - Günlerden be

ri Kırıehir beşikteki çocuğundan dag
daki çobana kadar büyük Ata'sının ar
dından ağlıyor. Dün anıt önünde top • 
Janan gençlik Ulu Şefin büyük ema -
netini koruyacaklarına, izinden ayrıl -
nuyacaklarına andiçmişlerdir. 

Cuma gününden itibaren Ankaraya 

ve pazartesinden itibaren de lstan
bul'a günde on yolcu treni hareket 
edecektir. Bu trenler cenaze töreni 
için gelecek ecnebi heyetlerle askeri 
kıtalara ve törene iştirak edecek ze -
vataı tahsiı olunacaktır. 

Etrüsk vapurunun eski 

sürati temin edildi 
latanbul, 16 (Telefonla) - Deniz -

bank Etrüık vapurunun ıürati balı: -
kında ıu izahatı vermiştir: 

Geminin Almanya'da yaptığı ıilrati 
burada temin edemeyişinin sebepleri 
araştırılmış ve bu farkın ızgaralardan 
ileri geldiği anlaşılmııtır. Izgaralar, 
kömürlerimize uygun ızgaralarla teb
dil edilmiştir. Ve mahzur ortadan 
kaldırılmı9tır. Gemi muayyen sürati· 
ni yapacaktır. 

Beynelmilel kanser haftası 
lııtanbul, 16 (Telefonla) - 23-28 i

kinci teşrin zarfında bütün dünyada 
yapılacak olan kanser hafta11 memle
ketimizde de açılacak ve bu itle kan
ser enstitüsü meıgul olacak ve radyo
mun keşfinin kırkıncı ıenesi dolayı
ıiyle neşriyat yapılacaktır. 

Trabzonun 
göz yaşları 
Trabzon, (Hususi) - Günden gU

ne derinleıip kökleşen büyük acının 

ıstırabiyle kıvranan trabzonlular halk
evinde ve hoparlörlerin başmda bir 
toplantı yaptılar Hatipler kayıbın bü
yüklüğü karşısında duyulan derin acı
yı tebarüz ettirdiler. Göğüslerinde A
ta'nın siyah kordelalara sanlı resimle· 
rini taııyan on binlerce kişi göz yaş • 
lariyle buradan ayrıldılar. 

ULUS 

Eski Afgan kıralı 

Amanullah Hın 
Atıliirk' ün 

tabutu önünde 
İstanbul, 16 (Telefonla) - Eski 

Afgan kıralı Amanullah Han ebedi 
Ata'ya son hürmet ve veda vazifesini 
ifa etmek için bugün İstanbul'a gel
di ve saat birde Dolmabahçe sarayına 
giderek Atatürk'ün huzurunda daki
kalarca hüngür hüngür ağladı. Ve ih
tisasatını şöyle anlattı: 
"- Roma'da evimizde idik. Radyo 

dinliyorduk. Kara haberi öğrenince 
ne hale geldiğimizi tasavvur edemez
siniz. Kalbimizden vurulmuş gibi ol
duk. Deli olacağımızı zannettik. Ma
temimizi gazetelerin verdiği tafsilat 
büsbütün artırdı. Çocuklarım siz kalı
nız ben gidip büyük Ata'nm kayıbı 
karşısındaki elem ve teessürlerimi o
na kendi huzurunda ızhar etmek is
tiyorum dedim. Istanbul'a bu maksat
la ve tamamen hususi mahiyette gel
dim. Eğer gelmeseydim, ebediyete 
intikal eden büyük ölünün önünde ağ 
lamasaydım bu ebedi ayrılığa taham
mülüm çok güç olacaktı. Ona son hür 
met vazifemi yapabilmek için lstan
bul'a geldim. Gelir gelmez saraya git
tim. Büyük arkadaşımın tabutu hu -
zurunda durdum, eğildim ve ağla -
dım. Elemim türk milletinin elemi 
kadar bilyüktür. Çok sevdiğim türk 
milletine taziyetlerimin arzına tavas
sutunuzu rica ederim. 

Amanullah Han Atatürk'ün büyük 
hizmetlerine karşı hayranlığını ve bu 
hizmetlerin şark memleketlerindeki 
tesirlerini anlattıktan sonra türk mil
letinin İsmet İnönü'nü Atatürk'ün 
boş bıraktığı yere intihap suretiyle 
verdiği isabetli kararı takdirle öğmüş, 
lsmet lnönü'nün Atatürk'le beraber 
başardığı büyük hizmetleri anlatmış 
ve resmi merasimden sonra Ankara'
ya giderek İsmet lnönü'ne taziye ve 
tebriklerini ve muvaffakiyet temen -
nilerini arzedeceğini söylemi,tir. 

Amanullah Han Atatürk'ün cenaze 
merasimine lstanbul'da ve hususi ola
rak iştirak edecektir. 

17 - 11 - 1938 -
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Atatürk 
Bir iki kitapta bu1aoağnnız izahat 

haricinde, Atatürk'ün belli batlı 
bir biografisi bile yoktur. Yabancı 
muha.rTirler, kah buraya uğradık
ları zaman ve kah buhuıduk1arı 
yerlerden, memleketimizin bu it
le alakadar farzettikleri müeue . 
seJere müracaat ederle.- ve bwıları 
mü§kül vaziyette bırakırlardı. 

O'nun bugün eseri meY'danda dur -
duğu halde bunun ne §ekilde mey· 
dana getirildiğine dair ve bu da 
eserin birinci parçasına ait bulun· 
mak Üzere mazbut ve aarih olarak 
eldeki yegane vesika, BüyÜk Ada -
mm bizzat kendisi tarafından ya
zılmı~ nutuktur. BüyÜk Adam, 
&anki zamanın ve zaman içinde 
bir çok mefruz ve gayrı mefruz 
amillerin vesikalarla hadiseler a
rasına girerek bunların hc!r birini 
bir tarafa aavurmasına mani ol -
mak istiyormU§ gibi, eserinin bi • 
rinci parçasına ait bilinmesi lazım 
her hakikati bir cikfin çatışı ve da
mı altına almıştır. 

Sivas ve Erzurum kongrelet"i hakkm
da detaylı ve kolay okunur ve ha
fızalarda kolay muhafaza edilir 
muhtelif rnuhatablara göre dütü • 
nülrnüı muhtelif hacim ve mahi • 
yette yazılarımız yoktur. 

Atatürk, inkilabm muhtelif aafhala
rmda gayet muayyen .özler söyle
mi§ ve gayelerine muayyen bir 
ştrateji ve taktik takip ederek va
sıl olmuştur. O'nun bu fiil ve ha • 
reketlerinde genif ölçüde insani 
bir taraf vardır. Bunlara dair de, 
ancak bazı hafızalarda mal\imat 
vardır. 

Atatürk aramızdan dün ayrıldığı i -
çin, O'nu çok iyi tanıdığımızı far -
zedebiliriz. Fakat unutmıyalım ki 
zaman, bu hususta affetmez bir 
kuvettir. Vesika toplamamak, bü
yük tarihi hamlelerimizi ciltlere 
ve tatlarla tunçlara havale etme
mek itiyadımız yÜzünden, Ti:mur, 
Yavuz v.s. gibi büyiiklerimiz hak
kındaki maliamatmuz bile ne ka • 

Hariciye imtihanı 1 

Enstitüsü 
dar noksandır! Buna kar~ıhk, 

kolbqları esatir devrine dalan bu· 
yÜk grek ıahsiyetlerinin eşerleri 
ve hüviyetleri muhafaza olunmuf • 
tur. 

Atatürık'ü olduğu -gibi muhafaza et• 
mek ve gelen nesillere bu tekilde 
emanet eylemek kararında oldu • 
iwnuza fÜphe yoktur. Unutnuya • 
hm ki, bunun için en büyük hiıaniİ 
niyet dahi kafi değil.dir. Bunu ya • 
pabilmek için bir tek çare vardar~ 
llim. 

Bizde tlim'in O'ndan büyÜk kurucu
au ve koruyucusu çrkmamıfbr. 

Bize düıen, O'nun böylece en yÜk• 
sek yere oturttuğu ilim'i derhal 
O'nun hizmetine vennektir. 

Denıek ki bir "Atatürk Enstitüsü"nü 
O'nun bu gibi iflerde göaterdiği 
karar aürati ile bir an önce kurma
mız ve: 

1. Atatürık'ün eserini izah, 
2. Atatürk'ün muhtelif hüviyetlen 

ve inaa.ıı tarafını tesbit, 
3. Atatürk aevgt&in.i milletin bü • 

tün tabak.alan araamda daima 
canlı ve t.aze tubnak. 

itini, bu müesseseye, yani ilim'e ba • 
vale eylemem.iz lazmıdır. 

Hislerimiz güzeldiır. O'na olan ~vgi
~iz büyüktür. O'nun hakkında.ki 
malümatımız kafidir. Bun1ar, bu
gün için mükemmel §eylerdir. Şu
rası yalnız muhakkaktır ki, ne 
mermer, ne de tunç, ne edebiyat 
ne de his, Atatürk cinainden ola.il 
bir 'Yarlığı kucaklamıya ve göater
miye ki.fi gelemez. Türk ve İnaaD" 
hk tarihinin nadide bir inciıü olao 
Atatürk'ün layik mahfazaaı an• 
cak ''ilim" olabilir. 

Enstitü'nün bizde ve dıtarıda azi..&ı, 
O'na layik bir binuı ve büroları. 
yanı baımda müzesi, nakdi müka• 
fatlan ve madalyeleri ve bütün 
bunları batarabilmek Üzec-e d• 
tahsiMtı ve varidat kaynakları ol
malıdır. 

Burhan BELGE 

Cümhurreisimizin Tramvay ve tiineJ şirketleri 
umumi heyetleri toplanıyor 

--~~~-,:-=-.4_,~=..;~.......ı· 
vay ve tünel şirketleri devlet taraf m-

~:1...1: uiiJ,,.. .... I .. ----:ı ..... 1.l"•İ 
Tiran, 15 a. a. - Alba ajanaı tcblil 

dan satın alınacağı için, her iki şir
ket de hüklimetle yapılacak müzake
reler hakkında karar almak üzere 19 
birinci klnunda umumi heyet toplan
tılarını yapacaklardır . 

Köylü için bir kahramanlık 
destanı bastınldı 

Ordu'nun harp görmüş subayları -
nın hatıralarına müracaat olunmak su
retiyle toplanan ve kahramanlık des -
ianları adı verilen eser İç Bakanlık ta
rafından 27 .000 nilaha olarak bastınl
mııtır. Bu c.ser, köy kanunu tatbik o -
lunan köylerimize tevzi olunacak ve 
faydalanmaaı için köylünün toplu bu • 
lunduğu yerlerde öğretmen, eğitmen, 
katip ve diğer köy okur yazarlan ta -
rafından köylüye okunup anlatılacak
tır. 

yeni milli 

plônı 

Mısır'ın 

müdafaa 
Kahire, 16 a.a. - Mısır hükümeti 

tarafından tanzim edilen bet senelik 
milli müdafaa planında ihtiyat kıtala
rının çoğaltılması ve kıtaların mev
cudiyetinin plan tamamlandığı zaman 
200.000 kişiye çıkarılması derpiş edil
d ği bildirilmektedir. 

Bu miktara eyaletlerdeki polisler de 
dahildir. Planda bundan başka Kahi
re'de de bir harp malzemesi fabrikası
nın kurulması da derpiş edilmekte
dir. 

21 ikinciteşrinde yapılacak olan ha
riciye imtihanı 5 ilkkanuna talik edil
miştir. (a.a.) 

Ankara emniyet üçüncü 
şube müdürlüğü 

GUmrük muhafaza genel komu -
tanlığı hakimlerinden B. lrfan Parlan 
Ankara emniyet mildUrlüğü üçüncü 
şube müdürlüğüne tayin edilmiştir • 

Vilayet bfül!:elerinde 
yapdacak nıiinakale)er 

1ç Bakanlıkta müteşekkil vilayet 
huıual idare büdçeleri tetkik komis -
yonu Rize, Sinop, Çoruh, Çorum, Kırk 
lareli, İstanbul, Denizli, Mardin, Ay· 
dm, Burdur, Manisa, Kırıehir, Sivas, 
Eskişehir, Antep, Ağrı, Kars, Erzin -
can, Konya, Seyhan ve İzmir vili~ct -
terinin 1938 finans yılı büdçelen::ıd~ 
yapılması teklif olunan münaka~elen 
kabul etmiıtir. İç Bakanlık bu muna -
kalelere ait kararname projesini Baı
bakanlığa vermiştir • 

Artının ve yerli malı 
haftası hazırlığı 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 12 
birincikanunda dokuzuncu arttınm ve 
yerli malı hafta11 Başbakanın bir söy
levi ile açılacaktır. Bu haftanın canlı 
ve özlü bir ekonomi haftası halinde 
kutlanması için hazırlıklara baılan -
mıştır. 

ediyor: 
Tilrklye'nin yeni reiaicumhurun.

intibabı hakkında nıütalealar yürütea 
Dlrito gazetesi töyle diyor: 

"Türkiye'nin Reisicumhuru İsmet 
İnönü .ziyaı Arnavutluk'ta 'iddetli a
cı uy~dırmış olan yeni Türkiye ~ 
sinin eserine devam edecektir." 

Yeni türk reisicumhurunun yüksek 
meziyetlerini hatırlatan bu gazete, 
§Öyle devam ediyor: 

Arnavut milleti, Türkiye Büyllk 
Millet Meclisinin kararmı büyük bir 
memnuniyetle kartılamıttır. Burada 
lımet lnönü'ne türk siyaıetini idame 
edecek mümtaz ve kıymetli bir tef na
:.ı:ariyle bakılacaktır. 

Drita gazetesi, yazıamm ıonanda 
Türkiye'nin refahı hakkında temenni
lerde bulunmaktadır. 

Shtypti gazetesi, İsmet lnönO"ob 
intihabı hakkındaki haberleri ne,ret• 
mekte ve birinci ıayfasında büyük 
başlıklar altında Türkiye'nin yeni re
isicumhurunun tercümeihalini yas • 
makta ve yüksek meziyetlerini say • 
maktadır. 

Vilayet ziraat memurlan 
kadrolanmla değişiklik 

Bakanlar Heyeti bazı viliyctlerln 
ziraat memurluklarına ait teadül cct
velerinde değifiklikler yapmıştır. Bu 
değitikliklere ait kararnameler vili
yetlere tebliğ olunmuştur. 

Berlin radyosunda MUCiZELER Soğuklar artmakta devam 
ediyor 

Berlin radyosu bu ayın 27 incı gü
nü akşamı Berlin saatiyle saat 20.40 
da bir "Ataturk hatırası saati,, tertip 
etmiştir, bu saatte ebedi şefimiz hak· 
kında neşriyat yapılacak Herbert 
Melzig'in eserinden bazı parçalar o
kunacaktır. 

Kredi f ons iye keıidesi 
Kahire, 16 a.a. - Yüzde 3 faizli ve 

ikramiyeli Mısır Kredi Fonaiye tah· 
villerinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 671912 
numara 50.000; 1911 senesi tahvillerin· 
den 320355 numara 50.000 trank ikra
miye kazanmıılardır. 

Meı1uır bir arap mersiyesinin 
illr "mıaralan ıunlardır : 

H G)'atta da. ölümde de yük • 
••klilrl 

lıte bu, maAcdrQJı ii f,ir ma-
. d" ' cı.-e ır.,, 

Meali, hayal me)'Gf, laatınm -
da kalan bu iki m .... aı aö7le,.ni 
de, kimin İfİn aö7lendifini de 
bilmiyorum. 

Fakat, muciz.elerle dola f,ir 
hayatın, öliimiinden aonra da 
lıendi ••116ili milleti .,. mu 7Rr
du için, hôlô, ebedi bir tanrı p 
f,i, maciMler yoratmoJıta ,..,.,. 

ettiiin• f,ir lıere daha inanmak 
isteraen~, yedi kat ellerin O'na 
dair yaadıldarını tekrar tekrar 
okuyunu.a. 

Şaheserler dili lranauca, en 
ırü-• üsluplariyle O'nu bütün 
dünyaya, bütün lranıı:z gençle
rin• bir kahramanlık örneği gi
bi •Öef•rdi. 

Şekapir'in lisanında "Beıeri
yetin bu en büyük adamı,, ken-
dine tao.U lıelimel•rinin en HS
meaini f,afaJ'O". 

O'nan öliimiiyle lnitiin dU.V. 
nın yohal lıaldıftıu, O'ıwlan 

aonra cihanı daha a.ı; enteresan 
bulacaiımı.ııı bi.zimle, hatta biz.
den önce •Öyliyenler, yabancı -
lardır. 

O'na aon iatirahat,cilaına ka
dar tefyİ etmiye gelenler içinde 
dünya memleketlerinden bir 
çoiunun bayrakları da, O'nun 
cbi.- vücuclünü ebediyen •CIJ"a -
cak türk bayrağının etrafına bir 
çer~oe halinde sıralanacaktır. 

Bütün dünya O'ndan .,. O'n
ılon IHılaNderlıen O'nun karda
lu 6ii)'iilt ... rden, 6İM•n oe 
6dim 79"danuuulwua ,,,,,._,,i -

yor. 
O'nun hayatında koyduğu • -

ser, O'nun ölümü )'iaünden de 
in•an oğlunun konuıabildiii bü
tün dillerde HVgİlerle, aaygı -
larla terennüm olunmaktadır. 

Tarih, - önce.inin tanrıları, 
ve yarı • tanrılarını maaal kala
rcımanı tıibi dinliye bilir~ belki; 
fakat hayatında ve hayatından 
sonra tıÖ•terdiği mucizeler kar
ıuında bu tarihin H tarih - son· 
rcum111, tanruını inkôra kim 
lııyııabilir 1 

Dün ıchrimizde hava açık ve dur
gun geçmiştir. En yüksek ısı 11 dere
ce kaydedılmiştir. Yurdun Trakya, 
Kocaeli mıntakalariyle Ege'nin şima· 
linde hava bulutlu, Karadeniz sahıllc
rinde bulutlu ve mevzii yagışlı, diger 
mıntakalarda açık geçmiştir. 24 saat 
içindeki yağışların karemetreye bırak
tığı ıu mikdarları Samsun'da 5, Trab
zon'da 4, Terme ve Orou'da l, kilo -
ıramdir. Rüzgarlar şark, cenup şarkı, 
ve Akdeniz sahil mıntakalarında ce -
nubu garbiden saniyede 1, dige~ yer -
terde umumiyetle şimalden en çok S 
metre kadar hı:.ı:la esmiştir. En düşu'k 
ıu aıfınn altında 11 derecedir. En yıik
aek 111 da lnıir ve Islahiye'de 16, An• 
taly- ile Mana'da 22 derecedir. 
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Atatürk ve 
sulhu 

cihan 

At t .. k'" ..... "nde türk mila ur un o umu .. 
leti kurtarıcısını kaybettiği gıbı 
dünya da sulhun büyük ko~.u~
cusunu kayhetmittir. Bu buyük 
ınatem içinde yabancı gazetele -
.rin neşriyatı, Atatürk'ün aulhse
verliği üzerinde çok durmuştur. 
Bir Danimarka gazetesi, "O za
feri kazandıktan sonra kılıcını 
bırakmıştır.,, diyor. Di~er bi~ İs
kandinav gazetesi de dıyor kı: 

Bel~ika parlamentosunda 

Büyük Şef Atatürk'ün 
hotırası tebcil edildi 

"Atatürk'ün dış politikası,, ta
rihte bir imtisal nümunesi olarak 
kalacaktır.,, ' 

Cenaze töreninde bulunacak yabancı 

heyetler yola ~ıkmağa baıladllar 

Dünyanın en büyük askeri o
lan Atatürk, tüphesiz, sulhun da 
en büyük koruyucusu idi. Ata
türk türk milletinin mukaddera
tını eline aldığı zaman, Yakın -
Şark, belki de tarihte misli gö • 
rülmemiş bir anarşi içinde idi. 
Atatürk milli mücadeleyi, türk 
milletinin hayat ve çalışma hak
kını temin etmek için yapmıştır. 
Fakat bugünkü vaziyet de gös -
lerdiği gibi aynı zamanda sulh 
ve müsalemet uğrunda yapılmış 
bir mücadele olmuştur. Danimar
ka gazetesinin çok doğru olarak 
yazdığı gibi, Atatürk, Yakın 
Şark'ta sulhun istikrarı için el
~em addettiği hedefe vardıktan 
•~nra kılıcı bırakmıf, türk mille
tıne hedef olarak medeniyet ve 
kültür yolunda ilerlemeği işaret 
etnıiştir. Atalürk'ün sulhseverli • 
ği, yalnız türk milletine sükun 
içinde çalışma imkanını hazırla
nıak düşüncesinin mahsulü de • 
ğildi. insanlığın bu yüksek mef
kuresı Atatürk'ün yüreğine ya • 
kındı. Atatürk insanlığın sulh ve 

Brüksel 16 a.a. - Belga ajansı bildiriyor: Mebusan meclisi, 
dünkü ceİsesinde Atatürk'ün hatırasını tebcil etmittir. Meclis re
isi mebusları ayağa kalkmağa davet etmit ve .Atatürk'ün ölümü

nÜ heyecanlı tabirlerle meclise bildirmiıtir. 
Reis, müteakiben Türkiye'yi muha

tap edinerek bir taziye h!tabesi irat 
etmiştir. Müteakiben meclıs ruzname
ye geçmiştir. 

Yunan heyeti curmırte3i 
giinii lst<ınbııl'da 

Atina, 16 a.a. - Başında Başvekil 
B. :Metaksas bulunan Kemal Atatürk
ün cenaze merasimine İ§tirak edecek 
olan heyet hususi trenle perşembe 
akşamı yola çıkacaktır. 

Cumartesi günü öğleden sonra he -
yet lstanbul'a varacak ve Ankara'ya 
müteveccihen yoluna devam edecek -
tir. 

Gazeteler, Türkiye'ye ait haberle -
ri ve fotoğrafileri neşretmekte bcrde-
vamdırlar. . . 

Elefteron Vima gazetesi, muhabırı 
B. Yokarinis'in göndermit ol.duğu U· 

zun bir yazıyı neşrctme~tedır. 
BütUn yunan gazete~erı, cenaze pro

gramını neşretmektedırler. 

Fransı:s heyeti 
Faris, 16 a.a. - Havas ajansı tebliğ 

1 ediyor: 
sükun ıçinde çahıma ile yük~ ~- Fransız hükümetini A tatürk'ün ce-
ceğine inanırdı. Bunun ıçın naze merasiminde temsil etmeğe me
kendi memleketine uzaktan da mur edilmit olan fransız heyeti bu 
gelse her sulh teıebbüsünü dai • ak!}am saat 22.15 de Paris'ten hareket 
nıa nıemnuniyetle karıılardı. Ya- edecektir. 
kın Şark'ta sulhun iıtik~~.rı ve Dahiliye Nazırı ve eski Ankara ae
ıağlamlaımaıı için sarfettıgı me- firi B. Albcrt Sarraut'nun riyaseti al
•ai, Balkan paktı, Sadabad pak· tında bulunan heyet, yüksek harp 

la l rnecliıi azasından general Georges ve 
~ı gibi bir takım an !ma ~rın yüksek bahriye meclisi basından 
ltnzasiyle muvaffakiyetlı ne:tıce • Visamiral Laborde'den mürekkeptir. 
cel~r vermiftir. Bu .. yede ~ır ~a-
'lt ~nJar, "barut fıçıaı,, ~~ıyetın- 180 bahriye 3iliihendazı 
e olan Yakm ark, ııtıkrarsız da geliyor 
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'kUn adası o uıfor. fakat edece'kfir. 
Fakat Atatürk umumi sulh te- F.ransa'nın Suriye Ali Komiseri 

tebbüslerini de daima memnuni- Kont de Martel, ve prktalri fransız 
yetle karıılardı. Harbin ilgaaı gi- kuvetleri kuman •anı general Cailla
bi insani bir gaye istihdaf eden ult, cenaze merasiminde temsil edile-

K l b h 
ceklerdir. 

ellogg misakını, can ı İr aki- Albay Kole de heyete dahil bulun-
kat halinde yaıatmak ve enter - maktadır. 
naayonal münasebetlerin nazımı Emile Bertin adındaki fransız krü-
haline koymak için çalıftı. vazörü AtatUrk'Un cenaze merasimi-

Atatürk dünyanın en büyük ne iştirak etmek Uzere lstanbul'a ge
ınilliyetperveridir. Fakat milli - lecektir. 
Yetperverliği sekter değildi. Türk Alman heyeti 
milleti için 11rarla istediği her Atatürk'ün cenaze merasiminde ha-
hakkı, hiç bir milletten inkar et- zır bulunacak olan alman heyetinin 
ıneği asla düıünmemiıtir. Sulh· tam listesi: .. 
perevrliğinin bir sırrı da bu hak· Müşavirler meclisi reısı Son Ekse-

Pereatliğindedir. Tarih Atatürk'e 

lans Baron von Neurath, Ordu ku
mandanı piyade generali Liıt, amiral 
Cerls, hava ordusu kumandanı gene
ral Felmi, Orta Elçi von Kotze, sefa
ret müıteprı Braun fon Stumm, sefa
ret kitiplerinden fon Kessel, tayyare 
albayı Kettenbeil, yarbay fon Rost, 
bahriye birinci müUizimi Betge. (a.a.) 

Bulgar heyeti • 
Atatürk'ün cenaze merasiminde ha

zır bulunacak olan Bulgar heyetinin 
tam listesidir: 

Kıral sarayı mülki dairesi ıefi Cos
tantin Panof, Majeste Bulgar Kıralr
nı temsil edecektir. 

Hükümeti temsil edecek olan Ha -
riciye Nazırı general Thedosi Das
caloff. 

Orduyu temsil edecek olan Sofya 
garnizonu kumandanı general Kos
tantin Lukach. (a.a.) 

Bir sovyct miifrezesi ae 
geliyor 

Atatürk'ün cenaze merasimine 100 
kişilik bir Sovyet müfrezesinin za -
bitleriyle birlikte iştirak edecekleri 
haber alınmıştır. (a.a.) 

Arnllvuı heyeti )'OW çıktı 

Tiran, 16 a.a. - Alba ajansı tebliğ 
ediyor: 

Kemal Atatilrk'ün cenaze merasi -
mine iştirak edecek olan Arnavutluk 
heyeti tayyare ile hareket etmiştir. 
Adliye nazırı B. Faik Shatku, heyete 
riyaset etmekte ve heyet meyanında 
mebuslardan B. Cavit Lcskoviku ile 
Arnavutluğun Ankara elçisi B. Asaf 
Diad1ul bulunmaktadır. 

~ 

lkilya'dan çelenk gönderildi 
İata.nıbul, 16 (Telefonla) - ltalya 

hükümeti adına AtatUrk'iln cerıazeai 
için Roma'dan muazzam bir çelenk 
gönderilmi!}tir. Çelenk İtalya sefar.eti 
memuru tarafından sefaretaneye gö
türülmüştür. 

Mı3ır heyeti geldi 
İstanbul, 16 a.a. - Büyük ölünün 

cenaze meraaiminde, Mısır hükümeti
nin Ankara büyük elçisi ile beraber 
Mısır hükümetini kmsil edecek olan 
Bükreı daimt maslJhatgüzarı B. Amin 
Fuad, dün sabahki ekspresle tehrimi
ze gelmittir. 

sayfalarında yer verirken, bu 
aulhaeverliği üzerinde çok dura
caktır. 

Atatürk'ün hatırasıni bir dakika 
A. Ş. ESMER 

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 1 
X Moakova - Yüksek Sovyet mec· 

lis.i, B. Benediktov'u ziraat halk komi
serliğine tayin etmiştir. 

X Roma - İngiliz sefiri Lord 
~~rth, Chigi sarayında Kont Ciano'ya 
1tinıatnamesini tevdi etmiştir. 

X Tokyo - Devlet meclisinin hu -
•usi komisyonu, Almanya ile Japo~ya 
arasında kültürel bir mukavele akdı le 
hinde karar vermiştir. 

X Pariı - Ticaret nezareti ticaret 
itilafları direktörü B. Alphand, iktısa
di bir heyetin başında olduğu ~~de sa
lı günü Paris'ten hareket etmıştır He
yet, bir ay kadar seyahat edecek, Bük
reı, Sofya ve Belgrad'a uğrıyacaktır. 

X Vqington _:Matbuat konferan: 
aında reisicürnhur B .Ruzvelt, Amen· 
ka'run teslihat siyasetine yeni bir isti
kamet verilmesi lehinde beyanatta bu
lwnınuştur. 

X Prq _ Çeka.lovak makamat.ı, 
çek tabiyetine girmemiş olan mültecı
lerin umumi bir tahriri nüfusunun ya -
pılmasını emretmişlerdir. 

X Pariı _ Varıova'dan bildiriliyor. 
Polonya hükiımeti, ~e~en c~~ P~l~?" 
ya istiklalinin yinnıncı. yıldonu°?~nun 
tesidi esnasında Dantzıg arazısınde 
Polonya bayrağının ~ğramış oldu~~ 
hakareti serbest §ehır ayan meclısı 
nezdinde protesto etmiıtir. 

X Londra - Yeni Zelanda hükü
meti, tayyare kuvetleri.ni s~stema~i~ 
surette arttırmak niyetındedır. Mıllı 
mtidafaa nazın B. Jones, İngiltere hü
lrilmeti ile 250 tayyare sattn almak i • 
çin müzakerelerde bulunmaktadır. 

;ükOtla tebci 1 eyledikten sonra .. : 

Balkanlar arası turizın 
konferansı iıe başladı 

Atina 16 a .a. - Atina ajansı bildiriyor: Dün aaat 11 de mat-

b t 
ve 'turiun sekreter muavinliği binasında Balkanlar araaı tu-

ua •. ba l 
rizm konferanıının mesaısı t anuştır. 

K f 
sta "'U zevat bulunmuştur: kanlılar içtimarnı aktetmiş bulunu -

on eran :s • B d k 'k d · A .. k R namına B. Contantınesco, yoraunuz. u a ı a a reıs tatur -

T~mak.nya namına B. Bürhan Zihni ün dahi şahsiyetini, o büyük şefin ha-
ur ıye d"' .. ü O 1 

S Şinasi Hisar, tırasını uıun yorum. nun mem e-
anuz ve S d . d' Yugoslavya namına B: e erıa ıs, ketine yaptığı feyler, onun balkan 

B. Agopitos, B Popadakıs ve B. Pet- antantı için yaptığı şeyleri timdi bu-

racopulos. . rada söylemenin zamanı değildir. Fa· 
Açılma nutkunu .m.at~uat ve t~rı.zm kat töhretfiar ölünün hatırasını teb

sekreteri B. Nicolıdıs ırat etmıştır. cil için bir dakika sükut etmek husu

B. Nicoli,lis'in nııtku 
B. Nicolidis, delegelere "bot gel

diniz,. dedikten sonra, komitenin uh
desine düıen vazifenin ehemiyetini 
anlatmıı. antant devletleri arasında 
ba,tıyacak olan turizm cereyanının a
lakalı memleketler arasındaki tesanü
dü artırdıktan başka onları dünyaya 
da tanıtmağa yarryacağını tebarüz et
tirmiştir. 

Atatürk kin bir dakika siikiıt 
B. Nicolitis sözlerine devamla de

miftir ki: 
"- Miızakerelerinize başlamadan 

evet hatırıma gelen bir şeyi söylemek 
istiyorum. Sizler, yanılmıyorsam yal
nız türk kardeşlerimizi değil, dört 
H ikan milletini miteme garketmi! 
olan elemli bidiaeden sonra ilk bal-

sunda benimle müttefik olduğunuza 
euıinim.,. 

Delegemizin cevabı 
B. Nıcolidis'in nutkuna cevap veren 

Türk murahhası B. Sanuz, görmÜJ 

olduğu iyi kabulden dolayı arkadat
larına teıekkUr etmiştir. Mumaileyh 
bilhassa Atatürk'ün büyük ziyaı do
layııiyle türk milletinin duçar oldu
ğu miteme Elen milletinin ve zimam
darlarının sempati ve tesanüt hisle -
riyle iştirak etmiş olmasından dolayı 
teşekkür etmiştir. Türk murahhası, 
bunu müteakip konferanıın sarfede
ceği mesai neticelerinin yalnız iktı -
sadi mahiyette olmıyacağını, aynı za
manda sosyal ve siyasi bir ehemiyeti 
haiz olacağmı söylcmiJtir. 

Bir dakika ıük\tttan sonra konfe -
ranı mesaiaine baflamııtır. 

Milll <enaze alayı 
Ankara programı 

Heykeline 
bakarak ... 

Aktam olmuıtu; fakat gene her• 
kea O'nu bulmıya O'na benzer bir 
teY gönniye çalr§ıyor gibiydi. 
Parti binasının bahçe ikapısı önün -
den baılıyan bir halkaya b n de ka • 
rl§lmı. Herkes, kar§ınuz.da duran 
Şahamet timsaline bakıyordu. Yıl • 
larca önünden geçticim bu anıt bu 
aefer benim de gözı.imde yeni m&na· 
lar almıya batladı .. Fakat donuk di
liyle bize sonsuz millet maceraları 
anlatan tat ve tunç yığını da timdi 
tıpkı bizim gibi matemden suımUJ 
kalmı§tı diyebilirim. 

Cenaze pazarertesi gunu saat 10 da 

Büyük Millet Meclisi binasından kaldırılacak 
Atatürk'ün cenaze töreninin Anka

ra'ya ait esas programı şudur: 

Ankara'ya muvasalat 

20 son teşrin 1938 pazar günü: 
Cenazeyi taşıyan tren saat 10 da 

Ankara istasyonuna muvasalat ede -
cek ve Reisicümhur, Büyük Millet 
Meclisi Reisi, Mareşal, İcra Vekille
ri heyeti ve saylavlar tarafından me
rasimle karşılanacaktır. Bu karşılan
ma merasimine bir piyade taburu iı
tirak edecektir. 

Tabut vagondan indirilecek ve bu 
esnada ihtiram kıtasına refakat eden 
bando tarafından Chopin'in matem 
marşı çalınacaktır. Tabut 12 general 
tarafından kemali tizimle istasyonun 
büyük holünden geçirilerek istasyon 
merdivenleri önünde bulundurulacak 
olan top arabasına vazedilecektir. 

Top arabası istasyon caddesini ta
kiben Büyük :Millet Meclisine doğru 
ilerliyecektir. 
İstasyondan Ulus meydanına giden 

caddenin iki atrafına asker dizilecek
tir. 

Tabutun top arabasına nakli esna -
sında 101 pare top atılacaktır. Tabut 
frak giymiş 12 saylav tarafından top 
arabasından indirilecek ve Kamutay 
binasının methalinde önceden hazır -
lanan mahalli mahsusa vazedilerek 
bir katafalk vücuda getirilecektir. 
Katafalk'ın iki tarafına altı oku tem
silen altı meşale konulacak ve bu me
şaellerin yanlarında sağ ve solda bi
rer general, birer subay ve erden mü
teşekkil altı kişilik bir heyet bilyük 
üniformalarını labis ve kılıçları çe -
kilmiş bir vaziyette t~zim nöbeti bek
liyeceklerdi r. 

Saat 13 den itibaren lstanbul'da 
yapıldığı veçhilc Reisicümhur, Bü
yük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, 
1cra Vekilleri h eyeti , saylavlar, baş -
ta Mareşal olmak üzere kara, deniz 

,. '\ ~\en-\\ ~\-

ki erkan, cilmhuriyet Halk Partisi, 
erldnı, dekan ve profesörleri başta 
olmak Uzere Ankara'daki fakUlteler, 
harp okulu ve diğer yüksek okullar 
talebeleri, memurlar, maU ticari ve 
idari teşekküller mensupları, matbu
at mümessilleri ve arzu eden halk 
Katafalk'm önünden geçerek resmi 
tbimi ifa edeceklerdir. 

Cenaze töreni 

21 Sontetrin 1938 pazartesi gunu 
Cenazeyi takip edecek zevat saat 

Alayın yürüyli§e başlamasından iti
baren cenazenin müzeye muvasalatı
na kadar her S dakikada bir adet top 
atılacaktır. 

Alay kıtaatrnın kolbaıısı bahriye 
caddesi hizasına varınca kıtalar 3 nu
maralı krokide işaret edilen yerleri 
alacaklardır. Topçu taburu krokide 
işaret edilen mahalle yaklaşırken yo
lun sağma yanawcak ve tam mevki
ine gelince duracaktır. Türk piyade 
kıtaatı ile ecnebi kıtaatı yürüyU§e de
vam ederek krokide gösterilen yerle
rini yola tevcihi cephe ederek işgal 
edecekler ve cenaze geçerken selam
hyacaklardır. 

Cenazeyi ta!Jıyan top arabası ve bu
nu takip eden heyet ilerliyerek Et
nografya müzesinin methaline tekar
rüp edecekler ve 3 numaralı krokide 
gösterildiği üzere ahzı mevki eyliye
ceklerdir. 

Tabut generaller tarafından mahal
li mahsusuna nakledilecek ve tören 
burada hitam bulacaktır. 

Cenaze alayı 

Cenaze alayı gu suretle teşcıkkül e-
dc<:ektir: 

1 - Mızraklı bir süvari alayı, 
2 - Topçu taburu, 
3 - Alay sancagı ve bandosu ile 

Muhafız Alayı, 

4 - Alay sancağı ve bandosu ile 
bahriye alayı, 

5 - Ecnebi kıtalar - alfabe sıra -
siyle -

6 - Bandosu ile bir deniz müfre -
zesi, 

7 - İki tarafında kılıç çekmiş va
ziyette 12 general bulunan ve cenaze
yi taşyan top arabası, 

8 - Atatürk'ün harp ve istiklal ma
dalyelerini taşıyan general ve onu ta
kip eden Riyascticümhur erkanı, 

9 - Atatürk'ün ailesi efradı, 
10 - ReisicUmhur, 
11 - lfüy\i ıi11et Mıec.11si Reh.i, 

Başvekil, Marepl, 

·Protokol -
12 - Ecnebt mi•yon tefleri, 
13 - Kordiplomatik ve misyon şef

lerine merbut heyetler, 

• Protokol -
14- İcra Vekilleri heyeti, 

·Protokol -
ıs - Saylavlar, 

Bütün duranların gözü yaflıydı. 
Dütündüm; dütündüm; bu ne i§, 
bu ne ölçülemez vecd ve ideal iba • 
deti ! 
Şimdi biz burada bu heykel kar -

tısında ürperiııken önümiızdeki man· 
zaradan bin kere daha maverai bir 
hadise oluyor. Bütün Türkiye ve tek
mil himalayaları, wrunanlan ve ne • 
birleriyle koakoca küre O'nun ha • 
yali karıısında elpençe divan dur • 
makta.dır! 

Ne mutlu sana türk milleti! ln • 
&anlığa ne etsiz bir insan nümunesi 
armağan etmi§sin ! 

Duruyrwn, duruyorum, gene dü • 
tünüyorunı; O'nun bence büyük aö • 
zünü bizim küçük aklımız vaktiyle 
hiç kavnyamamıt ve belki bazı defa 
titkin bir edebiyat aanmı§ : 

Şu sözleri aöyliyen Atatürk değil 
miydi? 

"Milli ülküye tam bütünlükle yü • 
rümekte olan türk milletinin büyük 
millet olduğunu medeni alem, az za
manda bir kere daha tanıyacaktır." 

Ya bütün dünya basınında bin 
türlü etini görerek iftihar ettiğimiz 
ıu sözleri nerede okuduk ? 

"Yeni Türkiye'nin kurucusu Ata • 
türk'ün vefatiyle büyük bir aaker, 
büyük bir devlet adamı, ve büyük bir 
lider dünyadan kaybedilmi§ oluyor!,, 

"Bir zaman Avrupa'ya fuzuli gİ1' • 
mit devlet aayılan Türkiye, Atatürk'· 
ün liderliği altında Avrupa'nın iç po
litikası için kıymetli ve terakkiaever 
bir aza m.ahiyeti abnıthr.,, 

- Taymis Gazeteai -
Evet bu aattrlan da (Taymis) ga • 

zetesinin sütmılar dolduran takdir 
ve hayranlık sayfalarında görüyo • 
ruz. Ne dü§ündürücü, ne bat döndü • 
rücü manuıra Ulutanrnn ! Dikkatim
-den as\ kaçmama.ktadIT; Her defa 
kendisinden bahsetmiye baflayıtt& 
"En büyiik fazileti...,, diye aöze giri
yoruz ve ondan aoara görüyoruz ki. 
bu en büyük vasfı altmda aymry& 
baıladığnnız hasletler okyana. 
dalgalan gibi tıJılana ıahlana biri • 
birinin arkasmdan kQfUyor. 

Abdülhak Hamid'in mısraı aklı • 
ma geldi : 
·~ meali, ehramdır mü-

selsel !,. 

9 a kadar Kamutay binasına gel - • ·Protokol -

Hudutsuz kudret ve dehasmm .,.. 
timi kalan bi7.ler için, gelecek neail • 
ler için acaba en gerçek, en tairli, 
teselli kelimesini nerede bula.bili • 
r.iz? Atatürk'ün Ulus Meydanındaki 
heykeline bakarken bunu kafamm 
her kö§esinde aradan. Ve O'nun er • 
tık memleket ufuklarını af&rak ebe• 
diyete bakan sabit gözlerini eorğuya 
çekmek istedim. 

miş bulunacaklardır. Ecnebi, murah- 16 - Barem üçuncU dereceye kadar 
haı heyetleri, Ankarapalas hallinde askeri erkan 
toplanacaklar ve bilihare kendilerine 17 - Barem üçüncü dereceye ka _ 
tahsis edilen yerleri iyal edecekler- da-r mülki erkin, 
dir. 18 - Bir piyade taburu. 

Top arabasının önünde gidecek o -
lan kıtalar, Kolbaşısı Halk sineması 
önünde bulunmak Uzere Çankırı cad
desi boyunca yürüyü§ kolunda top
lanmıı bulunacaklardır. Yabancı kı -
talar Parti binası ile Halk sineması 
arasında kendilerine gösterilecek yer
de yUrüyUş kolu nizamında hazır ola
caklardır. 

Saat 10 da tabut, frak giymiş 12 
saylav tarafından kaldınlarak, Kamu
tay binası öntinde bulundurulacak o
lan top arabasına vazedilecektir. Bu 
esnada cenazeye refakat edecek o -
lan 12 general, top arabasının iki ta
rafında kılıçlarını çekerek mevki ala
caklardır. 

Tabut top arabasına vazedildikten 
sonra, verilecek işaret üzerine, kıtaat 

yilrüyü'e başhyacak ve cenazeyi se -
lamlıyarak 1 numaralı krokide gös -
terilen yerlerini almak üzere ilerliye
ceklerdir. Bu yürüyüş esnasında kı -
taata refakat eden bandolar çalmıya -
caktır. 

Cenaze alayının nihayetfode gide -
cek olan piyade taburunun kolbaşısı 
Halk sineması önüne gelince tabur 
duracaktır. Müteakiben, yabancı kıta
lar da harekete geçerek top arabası
nın önündeki yerlerini işgal edecek
lerdir. Bunun üzerine cenazeyi takip 
edecek olan zevat 2 numaralı krokide 
gösterildiği veçhile, yerlerini alacak 
ve arkalarına, alayın nihayetini teşkil 
edecek olan tabur ilerliyerek korteji 
kapıyacaktır. 

Bu suretle teşekkül eden cenaze a
layı, verilecek bir işaret tizerine, ha
reket eyliyecektir. Bu esnada Riyase
ticümhur bandosu Chopin'in matem 
marşını çalmağa ba§hyacak ve diğer 
bandolar mUnavebc ile ve alaydaki 
sıralarına göre matem havası çalacak
lardır. 

1 - Gerek İstanbul'da gerekse An
kara'da yürüyüş esnasında cenaze ala
yına refakat edecek olan bandolar mü
navebe ile Chopin ve Bethoven'in ma
tem ma11larını çalıac:aklardır. Bando -
1ar tarafından verilecek faaılıtlar esna
sında trampctaları sükut içersinde 
yürliyüf takip edecektir. 

Sorgumun cevabı çabucak hatsn • 
ma geldi ve gene bu cevabı Şefimi • 
zin vecizeleri arasmda buldum. İtte: 

"Büyük itler batardık. Daha bü • 
yÜk itler baıaracağız. Çünkü türk 
milleti, birlik ve beraberlikle güç • 
tükleri yenmeyi bilmiştir!,, 

Meclise doğru yürürken artık gün 
taınamiyle aönmüştü. Bayan Mihri 
Bektaş'ın çok güzel bir görüıünü 
düşündüm; çünkü benzi iyice solan 
ufkun simasında akşam yıldızı tıpkı 
bir göz yatı gibi titriyordu ! 

2 - Beıinci derc<:eye kadar dahili 
te§rifat olup merasime iftirak edecek 
zevattan mülki erkin silindir şapka 

frak, "siyah yelek beyaz kıravat,, ve 
askeri erkin büyük ünifonnalarını gi
yecekler ve istiklal madalyası taka • 
caktaroır. Elçiler ve maiyetleri büyük ' 
üniforma giyeceklerdir. Üniforma 
giymiyen sefirler frak giyeceklerdir. 

Fazıl Ahmet AYKAÇ 

lO) adin ol iç hiikiinıetinin 
iiç !Senelik faali) eti 

V iülyeılerde y<ıpılacak 
merasim 

Cenazenin Ankara'ya muvasalatın • 
dan defni tarihine kadar Büyük Kur _ 
tancı Atatürk'ün heykel ve büstleni _ 
nin bulundukları mahallerde bu hey _ 
keller.in önünde altı adet meşale ya : 
kılacak ve beher meşalenin önünde 
süngü takmış vaziyette birer asker bu
lundurulacaktır. 

Halkevi bulunan mahallerde Ulu 

~~~~r Atatürk'ün vücude getirdikleri 
buyuk eserler hakkında söylevler ter
tip edilecektir. 

Gc:-ek İstanbul'da gerek Ankara'da 
icra edilecek cenaze merasiminin muh
telif aafahatı röportaj şeklinde radyo 
ile neşrcdilecektir. 

Cenazenin mahalli mahsusuna vazı
nı müteakip Ankara'daki imdat sireni 
üç dakika sükut vakfeaini ihbar ede • 
cek .ve saat 11 de bütün Türkiye'de üç 
dakika sükUtlıa tazim vakfesi ifa edi -

Belgrat, 16 a.a. - Stoyadinoviç hü
kümetinin üç senclık faaliyeti ismiy
le Saraybosna'da açılan sergi dün ka-
panmıştır. 

Sergi buyük bir muvaffakiyct ka
zanmış ve 35.000 den fazla ziyaretçi ta
rafından gezilmiştir. 

Bu sergi Kragejevaç şehrinde ayın 
20 sinde yeniden açılacaktır. 

Jecektir. Bu vakfe siren bulunan yer -
lerde siren ıle temin olunacaktır. 

Ceruıze ti:in•nirıdc C. 11. l'<lrtisi 
Geny.önkurulıırm n. lrıcedayı 

temsil edecek 

İstanbul'da bugün başlıyacak olan 
Büyük Atatürk'ün cenaze töreninde 
Cümhuriyct Halk Partisi Gcnyönku -
rulunu, üyelerden Sinop mebusu B. 
Cevdet Kerim 1ncedayı temsil edecek
tir. 

B. İncedayı dtin akşam1 • kspresle 
1stanbul'a hareket etmi§tir. 
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Bütün devirlerin en 
büyük adamlar1ndan biri: 

Kemal Atatürk 
Ekselsiör gazetesinin bir makalesi 

Fransa'nın 1933den1936 ya kadar Ankara Büyük Elçi~ 
,·azifesini ifa etmiş olan B. Albert Kammerer, Ekselsior gaze
tesinde Atatiirk'ün ölümü hakkındaki intıbalarını şöyle an
latıyor : 

O'nu bütün devirlerin en büyük a
damlarından biri addederim. Türkiye
yi tamamiyle ümitsiz, eli kolu bağlı 
müttefiklere teslim edilmiş, ordusuz, 
silahsız ve hükümet merkezi işgal e -
dilmiş bir vaziyette eline aldı. 1920 
ilkbaharında, ingiliz tarassudunu alda
tarak Anadolu'ya ayak bastıktan son
ra, dahilde tasavvur edilebilecek her 
şeyi aşan muazzam bir faaliyete giriş
ti; bir ordu teşkil etti ve bu ordu he -
nüz nüvıe halinde bulunmasına da -
ha biroçk esksikleri olmasına rağmen, 
hayranlığa değer bir vatanperverlik 
kalkınması sayesinde, nisbetsiz kuvet
lerle 130.000 kişilik çok modem bir 
surette teçhiz edilmiş yunan ordusunu 
parlak bir şekilde mağlup etti. 

Bu zafer 1922 eylfılünde oldu. 

ği itan edildi, maarifte muazzam re • 
formlarla okuma yazma bilmiyenlcri.D 
mikdarı en az% 30 nisbetinde azaltrl• 
dı, hiç bir zaman şaşmamış denk bit 
büdçenin tesisi, Avrupa harflerinin ka" 
bulü, dışardan istikraz yapacak yerde 
lhım gelen tahsisatı devlet varidatm· 
dan almak suretiyle bir nümune teşkil 
etmiş olan demiryolu şebekesinin in • 
kişafi, bütün ecnebi şirketlerine ait in>
tiyazlarm satın alınması ve her sa.hadi 
hayırlı tesirleri çarçabuk kendini his -
settirmiş olan modern bir idare kurul• 
ması. 

Büyük kurtarıcı çalışma odalarında 
İşte bu andan itibaren, eski düş -

manlarına ağır basmıya başladığı için 
bunlar kendisini ciddiye almak mec
buriyetinde kaldılar. 

Atatürk orta boylu, fakat kafi de
recede mütehakkim ve son derecede 
nafiz nazarlı bir adamdı. İtibarı hudut· 
suz ve otoritesi partisinde ve hüküme
tinde münakaşa götürmez olmasına 

rağmen kendisiyle konuşmak kolaydı. 
Ekser diktatörlerin hilafına, söyleme~ 
kadar dinlemeyi de severdi. B. Muso
lini'nin dünya sahnesine girişinden bit 
sene evet, B. Hitler'in iktıdara gelme· 
sinden on sene evel, O, adeta yolu aç· 
mış otoritenin neler yapabileceğini gös 
termişti. O aynı zamanda italvan hii· 
kümetinin de istinat ettiği tek parti 
nazariyesinin müessisidir. 

Kara haber 
Yurtta ve bütün dünyada radyo ile 

Nasıl duyuldu 
Kara haberi ok"uyon spiker, " o anda 

kendimden geçmiş gibiydim ,, diyor 

Bü.yük yas etrafındu rul:Jyo1 clu 

11 lisanla neşriyat yapılıyor 
Sonteşrinin onun~u günll. Saat ya

rım. .. Yurdun dört köşesinde herkes 
radyosunun başında .. Azaplx ve işken
celi bir sabırsızlık içinde.. Kulaklar 
büyük bir hassasiyetle haber bekli-
yor. 

Ezgin gönüller: 
- İnşallah, bu son krizi de atlat

mıştır! 

Temennisiyle avunmak hevesinde ... 
Evet, her kuveti yenen, ölümü de 
muhakkak yenecektir ... Radyoda bir 
hışırtı duyuluyor: 

- Tebliğ on dakika sonra okuna
caktır ı... 

Demindenberi sükutiyle bütün 
Türkiye'yi kahreden radyonun ceva
bına bakın ... On dakika daha intizar 
tavsiye ediyor. 

Bu. tavsiye neden.. Radyodan bir 
tesellı bekliyen yüz binlerce gönül 
tekrar burkuluyor .. 

- Acaba, bir kara haber mi var. 
- Acaba ... 

Fakc:,t ra~!0 susuyor. Saniyeler bir 
saat agırlıgıyle bir türı·· ·1 1 k 
b

.
1 

. u ı er eme 
ı mıyor. Bütün Türkı· b' b" . ye ıc ır va-

kıt radyoya bu kadar can k~ 1 _. 1 u agıy e 
sarılmamıştı. O anda bu"t·· .. kl''k . . un tur u 
kulak kesılmış, kalbi de dah'l b h' 
. b' d ı eş ıs-

sı ır en durmustu 
~ . 

- Acaba? .. Evet bu acaba d 

Yazan : 

Sabahaddin Sönmez 
kulaklar acaba radyonun bir iki da
kika sonra vereceği haberi duyabile
cek halde mi idi?. 

* 
Istırap işba haline gelmişti. Fakat 

bütün türklüğün ümidi sönmemişti. 
Türklük alemi onun ölümüne ihtimal 
vermiyordu. Şu anda şu saniyedeki 
türklük alemi 19 mayıs 1919 günlerin
de de aynı ıstırabı duymuş, fakat o 
mucizesini yaratmıştı, 

- İnanmıyorduk 1 
Çünkü, onun harikalarına alışmış

tık, ondan harika bekliyorduk .. Fakat 
garip bir ruh haleti içinde kıvranıyor
duk. Umit; ıstırabı, kara düşünceleri 
koğuyor, ıstırap ve kara düşünce ümi
di söndürmeğe çalışıyordu .. 

Radyoda inliyen bir ses duyuldu. 

- O gün mü? Dedi. Anıan onu hiç 
sormayın.. 

Söylemek istemiyordu. Bütün bir 
türklük ~!eminin acı haberi duyduğu 
o tarihi dakikanın ehemmiyetini söy
liyerek ricamı tekrar ettim: 

- Evet, bu acı bana duştü ... 
Dedi ve devam etti: 
"-Bu kara haberi vermek cesareti 

ben de dahil kimsede yoktu. Fakat ta
lihsizliğime bakın ki radyoda bunu 
söylemek vazifesiyle mükelleftim ... 
Biz kara haberi daha önceden duy
muştuk, bayraklar yarıya inmişti. 
Muayyen saat geldiği zaman "vatan
daşlar" dedim.. O anda her vakitki 
klişemizi tekrarlayıp "Sayın dinleyi
ciler I" Hitabında bulunamazdım. 
"Vatandaşlar" kelimesini hazin mev
zua daha uygun buldum. Muayyen sa
atin gelmiş olmasına rağmen henüz 
tebliğ gelmemişti. O vakte kadar teb
liği okumamıştım. Fakat faciayı bili
yordum. 

Dünyanın dört köşesindeki muztarip 
türkleri, ve türkün büyük yasına işti
rak eden Atatürk severleri göz önün
de tutarak radyomuz 11 lisan üzerine 
neşriyat yapmağa başladı. 

Numan Menemencioğlunun riyase
tinde ve ajans umum müdürü, matbu
at umum müdürü, turizm şubesi reisi 
Vedat Nedim Tör, matbuat baş mü
şaviri Burhan Belge'den mürekkep 

Hayret verici bir ıslahat serisiıyle, 
memleketin bütün tesisat ve teşkilatı -
nr hemen tamamiyle yeniden kurmıya 
başladı: Medeni kanun vazifesini gö
ren mecelle ilga edıildi, avrupamnkile
re benzer modem kanunlar çıkarıldı, 
poligami menedildi, kadının müsavili-

bir komite acı hadisenin dışarıya ak- riyle neşriyatı on bir dil üzerinden 
settirilmesi şeklini tespit etmektedir. yapmaga başlamış ve dünyada ender 
Mümkün olduğu kadar geniş mikyas- ı·actyoıara nasip olan bir muvaifakıyet 
ta ve çeşitli memleketlere hitap et- kazanmıştır. ı<adyomuz bu on bir lisan 
mek üzere Hariciye vekaletinden, üzerine günde iki buçuk saat neşrıyat 
Matbuat umum müdürlüğünden, ve yapmaktadır. Yukarıda isimlerini say
şehrimizde diğer müesseselerde çalı- dıklarımın çocuğu hem tercümeyi ya
şxp yabancı lisanlara vakıf bulunan· pıyorlar hem de bunu radyoda söylü
lardan mürekkeP. bir büro teşkil edil- yorlar. Yalnız fransızcayı Feridun 
di. Kurt, ingilizceyi bayan Nermin Mu -

Anadolu kulübünün geniş salonun- vaffak, almancayı matbuat umum mü
daki bu büroya girdiğim zaman kadın dilrlüğünden bayan Asude Zeybekoğ
erkek münevver bir kalabalık sessiz lu, farscayı Abdurrahman söylüyor. 
L.! 

Komitenin tesbit ettiği metinler li- * 
san bilenlere dağıtılmıştı. O anda Yukardanberi devam eden satırları 
türkçe metinler on bir lisana birden okuyanlar, radyonun kara haberi da -
çevriliyordu. Burada çalışanların bir ğıtrnak ve matem havasını devam et -
kısmı yalnız tercüme yapıyorlardı. tirmek gibi ne kadar acı bir vazife ile 
Bir kısmı da hem tercüme yapıyor, yüklü olduğunu görmüşlerdir. Fakat 
hem de radyoya giderek bizzat yazı- radyo sade bunu mu yapmıştır? En 
larmı okuyorlardı. büyügümüzü kaybettigurıiz günün. er~ 

Geniş masanın etrafına serpilen mü- tesi günü, yani son t.eşrinin on bi.-:ı~~ı 
nevver kalabalığa hep beraber baka· güniınü hatırlıyor musunuz? Buyuk 
lıım.. acı, sızısı gittikçe azğınlaşaıı, yarası 

Ömer Rıza haberleri arapçaya, gittikçe derinleşen bir felaket gibi 
Reşat Nuri fransızcaya, Matbuat kalbimize ve beynimiez işlerken bü • 
Umum Müdürlüğü müşaviri Şekip tün gözlerimiz yeni başı~ızı seçm~k 
ingilizceye, Selim Raif almancaya, üzere toplanan Büyük Mıllet Meclı -
Hüseyin Daniş farsçaya, hariciye sine dönmüş, bütün kulaklarımız gene 
mütercimlerinden Buseyri Abdüs- radyo hoparlörleri başında dört açıl -
selam italyancaya, Zahir Törüm- mıştı· Bütı.in türklük kara haberi c.!uy· 
küney macarcaya, Omer Kaşif Nal- duğu andaki gibi gene tek vücud, tek 
bandoğlu bulgarcaya, matbuat U- kalp ve tek ruh haline gelmişti. 
mum müdürlügiınden Kemal Altınka- Meclis reisi: 
ya sırp v.e hırvatcaya, matbuat umum - Reylerin tasnifi neticesini bildi-
müdürlüğünden Behcet hclenceye, :le riyorum ! Dediği zaman neticeyi yüz
ki Yalım ruscaya çeviriyorlardı. de yü;ı: tahmin etmekliğitJlize rağmen 

Yani neşriyat tamam on bir lisan ü- gene heyecanların en büyüğünü duy. 
zerine çevriliyordu. Halbuki bu neşı ı- 1 tı.ıamış mı idik? .... 
yat ilk başladığı gün yedi dil üz.:rin- ı .. ış:e o :akıt aynı ra~Y~: ~~tun türk
den, daha ertesi günü seki;ı: dil u~e - lu~ .alemıne Ismet tnonu nu~ :umhur 
rinden yapılmıştı. Komite çalışmala - reısı se~ildiğini haber vermıştı. 

OLMEZ A 

Çok zeki, çok anlayışlı olan Ata• 
türk, muhatabının sözlerine ehemiyet 
verdiğini hissettirir, bununla berabef 
enternasyonal hadiselerden istifade 
hususunda ve bilhassa İskenderut1 
Sancağr mcselsinde ve iki sene önce 
Boğazlar meselesinde Türkiye'nit1 
menfaatlerini kabul ettirmek mevzutl 
bahsolduğu zaman dikkate şayan bil' 
meharet gösterdi. 

Kendisine kolayca yaklaşılırdı. Hu· 
susiyle 29 teşrinievel bayramı müna• 
sebetiyle yapılan kabullerden soP~ 

herkesle konuşmaktan çekinmezdi. 
Israrla tekrar ediyorum: Ata.tür~ 

aClaiD<lır, bi; ~;;:.erCıeliasıdır. Cı 
memleketine en büyük hizmetler('Jı 

bulundu. E"elce türkler hakkında de • 
veran eden bütün istihfaflı fikirlerin 
yanlış olduğunu gösterdi. Eskiden 
türk rehavetli, hatta tenbel telakki e
dilirdi, O yabancıları tasfiye etmekle 

türkleri, siyasi ve teknik olgunluk sı • 
rasiyle bütün mertebelere yükselereol< 

başkaları gibi her işi yapabileceklerini 
isbata mecbur etti. 

Şüphesiz, hükümeti kendisini ta· 
kip ediyordu, hükümeti yalnız O'nutl 
iradesinin ifadesi gibi görünüyordu· 
Çünkü O'nun iradesi daima haklı ol • 
muştur; çünkü ilham etmiş olduğu a· 
deta körü körüne itimat istisnai bif 
şahsiyetin muazzam liyakatlerivle ve 
milletine yapmış olduğu büyük. hiz • 
metlerle muhik kılınmıştı. 

Otoritenin hususile faaliyetinitı 
başlangıcında henüz gtri bulunan bif 
millette ne olması lazım geldiği hak· 
kında tam ölçüye en yüksek derece• 
sinde sahipti. Her sahada itidalin eş· 

siz liyakatine ve memleketinin men• 
faatleri hususunda en doğru hisse ma• 
likti. 

A 
h k 

. k . . o an a 
er esı emırıp bitiriyor b .. 1 .. 

Hoparlörler karşısında nefesler dur
muştu .. Nihayet malum kara haberin 
beynimize inen birer tokmak ağırlı
ğiyle bütün kelimelerini bin bir acı 
içinde duyduk. O anda his ve şuur 
durmuş, bütün türklük insiyakının 
tesiri altında kalmıştı. türklüğü uzaklaşmak istediği u k~~a 

habere yaklaştırryordu ... Bu haber, bu radyonun verebileceği 
- Allo Ankara radyosu.. Tebliğ kara haberlerin en korkuncu, en müt-

Nihayet meşum saat geldi çattı. Bü
tün ıstırabıma rağmen his ve şuuruma 
hakim olmağa çalışarak tebliği yavaş 
yavaş, ağır ağır okumağa başladım. 
Fakat "Terki hayat etmiştir" kelime
lerini okurken gözlerimin önü karar
dr, beynim zonklamağa başladı. Bo
ğazıma bir şeyler tıkanıyor, kelimele
ri güç hal ile telaffuz edebiliyordum. 
Neşriyat yaparken odada daima bir 
iki tane teknik memur bulunur. On· 
lar da tebliğin metnini benden duyun
ca ağlamağa başladılar. Fakat bütün 
dünyaya hitap e.den bir hoparlör ö
nünde ağlayıp haykırmanın fecaatini 
bir düşünün.. Onun için onlar da ses
lerini çıkarmadan hınçkrra hınçkıra 
ağlamağa başladılar. 

Sen gittin biz canına nasıl can katam~dı~ 
Yolunda bin ötiime can atarken hepırruz; 
Sen, on r;yedi milyonu yoktan var ettin de; biz 
On yedi milyon, seni, nasıl yaşatam~~ık · •·• 

T CIJ"İh ayaklarının ucunda kursa bağda:ı, 
Bir türbedarın gibi durup beklese seni, 
T ci ezelden ebede alıp eklese seni .. 

beş dakika sonra okunacaktır. hişi idi. 
- Eyvah daha beş dakika nasxl sab- Bütün yurdda radyolar susmuş or-

redeceğiz. talığı hmçkırık kaplamıştı. Tek kalp 
Bütün yurdda, bütün dünyada ho- ve tek kalıp halinde~i türk, En Bü

parlörler başında halkalanan türk1ük, yük Ata'sına ağlamaga başlamıştı. 
daha o anda, onun kara haber ihti- Tarihin hiç bir hadisesi hiç bir 
mali kar~ısmda tek vücut, tek kalp ve mi1leti bir anda ağlatamamış~~· o .. an
tek kulak haline gelivermişti .. Yedi- da on sekiz milyon, hayır bütun turk-

O anda duyduğum heyecanı ve çek
tiğim azabı izhar edememenin verdi
ği ağırlıkla kendimden geçmiş gibi 
idim .. " sinden yetmişine kadar o tek kütle- l~.k .. alcmi, hayır, onun hayranı o~an 

nin şakakları zonklamağa, kalbi çarp- butun dünya ağlıyor ağlıyordu. Gu~-
mağa başlam ştı.. lerdenberi bir alt "UUr sezişiyle goz s "k * 

Henüz radyo bir şey söylememişti " pı erin her günkü "sayın dinleyi-
yaşını içine akıtan milyonlarca göz ·1 " h •t b · " " d' 

Fakat onun bu manalı sükfıtu. spike· cı er 1 a 1 yerme vatandaşlar ı-
boşannıış akıyordu... ·· 1 · b ı 

rin sesindeki o hazin titreme üzüntü ye soz erıne aş aması yurdun birçok 
içinde ktvranan ~i.itün türklük ale· Haber nasıl yayıldı köşelerinde olduğu gibi Ankara'da 
mine bir şeyler söylemiş bulunuyor Radyo bu kara haberi nasıl verdi? Mülkiye mektebinde de büyük bir 

Şimdi bunu 0 tarihi saniyenin spi- hassasiyetle karşılanmıştı. 
du. k · · - d d' Hassas gençlik bu "vatandaşlar" hi-

Adet:; radyo h?.1 lisaniylı- hüyiik erının agzın an ınliyelim; Büyük ı,. dahi tabından faciayı sezmiş ve hüngür 
faciayı bütün çrplaklığiyle anlatmr"- •• urtancınm, yaratıcının ölüm .. .. _ _ b 1 ı 1 

b ı Y<"rchı. naberinı yurda ve bütün dünyaya yay- hungur aglamaga aş am şt · 
u unu k ı·h · ı· - · d b ı· l · t Daha beş dakit·::ı gecrno'•Mi'lt; Gö· ı ma .. ra .1 sız ıgın e ulur:an spikere . 11 ısan a neşrı~a 

~ .. . ler hınçkırıkl"r başla- o gunku heyecanını sordugum zaman, Bütiın yurda kara haberı veren rad-
~ 1c; gecırme · . . .. . j ·· "k t f d ,.. .. 

1 
d m:ınlanmış, boğazlara bırdenbıre gozlerı parladı. Bir heye- yo, bugünlerde huyu acı e ra ın a 

m:s, eoz er k tıka.ımrc::tı ug-uldı,;an can kasrr&asına tutulmuş ~ibi oldu: geniş mikyasta neşriyat yapmaktadır. 
bırer yumru • :ı: • ,; 

Gittin, on yedi milyon peşin sıra delıyız, 
l k l .. b · te "'iipheliviz. 

Nası topra o ursun:- u ış :ı- ., • 
. d k lan bu kucaklar Senı zapte emez en açı , 

.., .. nasıl kucaklar'> 
Ecel nasıl zapteder, o um · ... 
Seni toprak göklerden nasıl bağrına çeksin? 

- k nereye uireceksin? Sen nereye sıgaca , o· 

Nedir ki bu kürenin nedir ki boyu eni? 
Nasd? Kara toprağa nasıl sığdırsak seni? .. 
içimi.% rahat etmez., derdimiz.dinmez }'İne 
Seni maveraların yatırsak beşiğine ..• 
Arzı orta yerinden tutup yarıya kırsak, 
Seni ta volkanların içine mi sığdırsak? 
Me~rınr#l üstüne Ağrıları devirsek, 
Çevrene Dicle'leri, Fırat'ları çevirsek, 
Ku§atsa her yanını kabrinin dördü, beşi, 
BQ§· ucuna tCI§ diye devirsek Erciye§'i ... 
Kıpkızıl bulutları üstüne gere gere, 
Lahdini sarsın dt.ye göğü indirsek yere, 
Di.% kırıp, huzuruna gelerek yavaş yaVQf 

Biz. faniler ... - milyarca faniler ·yokuz yarın, 
Seninse eskitecek dünyaları varlığın! 
Sen, cihanın bağrına gömdün bütün varını; 
Biitiin dünya okuyor senin destanlarını .. 
Bugün toprak olmadı, yarın da olmaz adın, 
Sen ömrünü on yedi milyona bağf.§ladın ... 
Değilsin sen tek vücut, değilsin tek kahraman 
Atam bütün Türkiye, Atatürk bütün cihan, 
Sen gittin peşin sıra, kaygımız, tasamız bir, 
Ant içtik bir ağır.dan; davamız, yasamız biri 
Adını dört kıtanın adına katacağız:, 
Davamızın içinde seni yaşatacağız.. 
Ey mukaddes davanın emekli işçileri, 
A,ynı açık alınla, aynı hızla ileri ... 
Ey bu yüce davaya ant içen yeni nesil, 
Yanan avuçlarında gözünün YG§lnt sil! 
Kaybolan her güneşin ardında bir tan vardır, 
Sen varsın, bir davan var, ölmez bir Atan 

vardır ... 
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Başkumandan -
inkilôpçı 

büyük 

d U un Ça·nakkale, Irak, Kafkas cep-Bir millet kurtar ı.. çurum f 
kenarında felaketini bekliyen bir heleri Atatürk'ün zafer ve şere 

destanlarını haykırmıştır. Kurtu· 
millet. d H b g-ın lutl savatıı, bütün bir cihan önün-

Yeni Türkiyeyi yaratan 
Büyük cidam öldü 

Bir vatan kur u.. er uca - '$" '$" 

da baykuşlar öten bi~. v_~tan. de onun yüksek dehasının, müs-
Bir ordu yarattı .. Bu>:_uk sava~- tesna varlığının tam zaferi ol-

tan mağlup çıkını§, dagılmış hır muştur. * 
ordu. d k 

Tarihte büyük ordular sevk ve Gerilikleri bir an a aşara , 
idare etmiş ve bu orduları zafer- köhne fikirleri birden devirerek, 
Jere ulaştırmış sayılı kumandan- modern ve ileri bir zihniyet, me
lar görülmüştür. Cihan harp ta- deni bir hayat, milli bir yapı ku
rihinde takdir sayfalarını dol- ran ve Türk milletine en doğru 
durmuş ve ortaya koydukları ve nurlu yolları açan Atatürk, en 
bazı harp usullerini bir ders ha- büyük bir inkilapcı, idi. Türk ta
linde nesillere intikal ettirmiş o- rihini talihi gibi yepyeni bir dev
lan bu gibi kumandanlara, eski re ulaştıran, ileri hayat için, ile
Türk dünyasında ve diğer mil· ri refah ve medeniyet için cihan 
Jetler aleminde rastlanmıştır. Ta- önünde milli otoriteyi yaşatmak 
rihin 0 devirlerinde büyük ordu- ve tanıtmak için, milli sahada ol
ları krtalardan krtalara geçire- duğu kadar milletler arasında da 
rek zaferler kazanmak, ülkeleri yükselmek için, kurduğu Türki
çiğneyip geçmek ve böylece şan ye Cümhuriyeti ve bunun ifadesi 
ve nam almak, zamanımıza nis- olan Büyük Türk inkilapları, 
betle daha kolay sayılabilirdi. Atatürk'ün eşsiz dehasından 
Fakat· asrımızın savaş meydan- doğmuştur. 
ları. ~mandandan zeki, bilgi, Atatürk, yalnız kumandan, 
enerji, yüksek sevk ve idare k~- yalnız inkilapcı değil; o her şe!· 
biliyeti, millete ve orduya kendı- di. Beşer varlığının üstünde hır 
sini sevdirmek gibi, eskisine nis- kudret ... llahi bir kudret ve şah· 
betle çok daha üstün hususi bir siyet. 
karakter, derin bir kudret ve * 
nıüstesna bir yaradıht ister. Sa- Yaramız çok derin.. ~cımız 
vaı cepheleri ölüm cepheleridir. bütü'Il varlığımızı saran hır .. ıstı
Bir milleti, bir orduyu cepheye rap halinde.. Gözyatları, yurek· 
severek kotturan kuvet, Bat- lerde yanan elem volkanı onun· 
kumandanın bu vasıflarının top- de bir damla su ... <?na .bu ka~a~ 
lu ifadesidir. Bu meziyetleri ve bağlı olduğumuzu !ımdı d~ha ~.Y• 
hassaları, geçmişteki sayılı ku- anladık.. Şu var kı; Ataturk ol
mandanları gölgede hıra~~cak memiştir. O ölmez, o daima ya
bir varlık halinde kendısınde şıyacaktır. Et ve kemikten ibaret 
toplamış ve daima muvaff akiyet olduğundan daha fazla ... Koydu
kazanmış olan Atatürk~. Y~.11?-~z ğu prensipler, kurduğu inkilap
Türk harp tarihinin degıl butun lar, gösterdiği yollardan şaşma
dünya tarihinin en büyük kahr~- dan, durmadan bütün hızı ve 
maru en kudretli ve üstün hır hamlesiyle ileri ve doğru götürü-

, On b"" ··kadı ı k · kumaondaru idi. u, uyu · ece tır. 
nı almıf kumandanlarla ölçm~k! Savaşta, sulhte ve inkilaplar
baıarılarını ve kabiliyetlennı da onun en kuvetli istinadı, olan 
onlarınkilerle kartılattırmak en mesai arkadaşının, yekpare bir 
büyük hata olur. f 

1 
vücut gibi, birliğini ve inkilaba 

"h" • y a arı Yakın harp tarı ınm sa bağhhğmı muhteşem bir teza-
baıtan başa onun şanlı zaferle- h"" 1 · b t t · l ·ıı f · 

• , .ı _ ı , A .. -1 •• - •• -.. (T;ta ur e ıs a e mış o an mı e ımı-
:~ yo k, ölüın -yl:rr) di7c liilÇ'\,.c-1h - •- L~&ua. .... :-. -- • .ı. •-· -

kadar ileri ve hakim bir kuman-1 zın tek tesellısı olmuştur. 
dan. Kadri YAM AN 

Atatürk ve 
Türk - Bulgar 

dostluğu 
Sofya, ıs a. a. - Bulgar ajansı teb

liğ ediyor: 
Gazeteler, Atatürk'ün ölümüne ve 

yeni reisicumhur İsmet İnönü'nün in
tihabına uzun makat.eler ve haberler 
tahsis etmekte berdevamdırlar. 

Fransız lisaniyle intişar etmekte O· 

lan haftalık "La Parole Bulgare" ga· 
zetesi, müteveffa reisicumhurun fev
kalade meziyetlerini tadat ettikten 
sonra müşarünileyhin bilhassa harici 
siyaset sahasındaki meziyetlerine işa
ret etmektedir. 

Bu gazete, ezcümle şöyle demekte -
dir: 

"Dahili vaziyeti tarsin etmiş olan 
genç cumhuriyet, mümtaz reisinin i -
daresi altında siyasetini bütün mem -
leketlerle anlaşma yoluna doğru sev • 
ketmiştir. Çok basiretkarane _olan bu 
siyasetin semeresi, Türkiye'nın kom
şulariyle ve bütün devletlerle olan 
münasebatınm salah bulması olmuş· 
tur. Atatürk'ün ve mesai arkadaşla -
rıam birer harika olan eserlerini hay· 
ranlrkla takibeden Bulgaristan, 18 bi
rinci teşrin 1925 de Türkiye _il..: ?ir da
imi dostluk 6 mart 1929 da hır bıtaraf
lık, uzlaşma, adli müzaharet ve hakem
lik muahedesi akdetmiştir. O zaman -
d b . "k" meml eket arasındaki mü· an erı ı ı . ki f 
nasebetler müsait bir şekilde ın ş_a 
etmiştir. Balkanlıların teşriki mesaı -
si fikrine azimkarane merbut ola~ Ke
mal Atatürk Türkiye ile Bulganstan 

. ' ~ k ·yesine ku • arasrndakı dostlu gun ta vı 
· · Filvaki Ata -vetıe yardım etmıştır. 

türk türklerle bulgarların yapacakla· 
• . b" ı•w• . Balkan yarım ada· 

rı mesaı ır ıgının b" 
. . · · mantardan ı-sında sulh ıçın en ıyı za 

. ld ~ .. 1 da ı"di Bundan rı o ugu muta easxn · .... 
dolayı bulgar milleti, şöhretşıar olu-
nun huzurunda derin minnetarlık ve 
teessür hissi ile eğilir.'' h 

Zora gazetesi, İsmet İnönü'nün şa. -
eiyeti hakkında yazmış olduğu bır 
makalede müşarünileyhin insani as -
keri ve siyasi meziyetlerinden bahset-
mektedir. 

Kurtarıcıya en büyük 

bir şükran delili 

Esere devam 
etmektir 

Le ]ourna/'de Saint - Brice yazıyor: 
"Bir milletin kurtarıcısına verebi -

leceği en iyi şükran delili imkan nis
betinde eserinin devamını temin et -
mektir. Bunun için de istihlaf işinin 
müsait şartlar içinde vuku bulması 

lazımdır. 
Ananelerden istifade etmiyen dik -

tatörlükler için bu nazik bir iştir; ve 
ancak şefin etrafında yetişmiş ekipin 
disiplini ile bu müşkül ortadan kalka
bilir. Pilsudski'nin ölümünden sonra 
Polo.nya'da vaki olan buydu; General 
İsmet 1nönü'nün şahsında Kemal A -
tatürk'ün halefini ittifakla selamla -
mış olan Büyük Millet Meclisinin 
tarihi karariyle aynı şey tekrarlan • 

mıştır. 
Facianın heyecanı içinde vukua ge-

len nizam toplanması rekabet ve te -
tefrika namına kalmış olabilen ne 
varsa hepsip.e sükutu empoze etmiş -
tir. Canlandırıcının vermiş olduğu 
impulsion kuveti o~un yerine en li • 
yakatli varidatı getırmekle hatırasına 
ilk hizmette bulunmuştur . 

(Muharrir, İsmet İnönü'nün tercü -
meihali hakkında malfunat verdikten 
sonra devam ediyor:) ı 

Harp meydanında galip geldikten 
sonra, B. Loyid Corc'un diplomatik 
sahada istikameti almasına mani ol -
mak lazımdı. Bu Lozan konferansıdır. 
Bu konferans iki devrede sekiz ay de
vam etmiştir. İsmet ingilizleri türk 
röesansını kabule mecbur etti. 

Başvekillik fili vazifesinde Gazi'· 
nin iş ortağı olmıya Lozan'ın galibin
den daha layıık kim vardı? 1923 den 
1937 ye kadar, İsmet İnönü' bu vazi
feyi hemen fasılasız ifa etmiştir. Bu 
demektir ki Kemal'in tasarladığı bil -
tün büyük reformlar yorulmak bilmez 
ekipin şefi tarafından tahakkuk etti -
rilmiştir; bunca cefa çektikten sonra 

Kıral Horis'in tebriki bu şeref onun hakkıdır. 
Sof a 15 a. a. _ Kıra! Boris, reisi - Yaratıcı kaynaşmadan sonra istik • 

y ' "h b .. a b t" le rar işini yapmak zamanı gelmemiş cumhurluğa intı a ı mun se e ıy 
İsmet İnönü'ne bir tebrik telgrafı midir? Ve bu misyon için ondan da. 

1 ha liyakatli hiç k~ yoktur.,. 
çekmiştir. 

T ürk milleti, Atatürk'ün ölU -
mü ile, bugünkü varlığını 

kenuısine borçlu olduğu adamı kay -
betmiştir. Anadolu'nun, asil ana
yurdun milll şuurundan doğan yeni 
ve gürbüz devlet, şarkın hasta a
darm yerine geçen ve gerek içten ve 
gerek dıştan tahkim edilmiş olan 
cümhuriyet, O'nun eseri, yaınız bır 
kişinin eseridir. 

Birçok inkılaplar geçirmiş olan 
devrimizde Türkiye'deki gibi derin
lere kök salmış pek az inkılap var -
dır. Cihan harbmdan evel, osmanlı 
devleti, enternasyonal politika için 
bir fesat kaynağı idi; teşkilatının 
bozukluğu, hudutları içinde yaşıyan 
yabancı milletlerin zuliim görmeleri, 
yabancı devletlerin pek ender hal -
!erde politika ihtiraslarından azade 
kalan müdahalelerini istilzam ed1 • 
yordu. İstanbul, biribirlerine reka . 
bet eden büyük devletlerin kıskanç
lıklarına bir harp sahnesi olmuştu. 
Buna mukabil, can çekişen hilafet -
ten, ve cihan harbmm inhizamından 
kendini kurtararak şuurlu bir hare . 
ketle, anayurdu Anadolu'ya çekil . 
miş olan Türkiye ise, bir ilerilik di
yarı, Akdeni.z'in şarkında ve Ya
kmşarkta bir sulh mesnedi olmuştur 

Hızla ve radikal bir surette ya
pılan inkılap Atatürk'ün hayatın
dan hiç farklı değildir; bu inkılabın 
çeşitli olan hatlarından hiç birini 
Atatürk'ün şahsiyetinden tefrik et -
miye imkan yoktur. Onun azim ve 
iradesi bu inkılaba daima hız vermiş 
ve nihayet ilk cümhurreisinin fikir . 
!eri milletin malı olmuştur. 

Bir gümrük direktörünün oğlu o
lan Kemal için hayatın daha ilk 
günleri çetin başlamıştır. O, sabret
mesini bildiği uzun yıllar içinde en
gelleri adım adım yenerek iktıdar 
mevkiine geçmiştir. Daha pek kü
çül< yaşta iken babasını kaybetmesi, 
O'nun boynunu bükmüş, O'nu doğ-
--:--.. • -ı...ı-..ı ... ~1~-~ • -\......!-! •4rrlrP. • 
dip, amcasının bulunduğu köye git
mek zorunda bırakmıştır. Nihayet O, 
kendine uygun olan taliın ve tedril!Iİ 
Selinik askeri mektebinde bulabil -
eli. 

Mustafa Kemal, 23 yaşında yüz
başı olmuf; istipdat devrinin adam
larına kendini sevdirememiı ve bir 
müddet sonra evela hapse girmiı on
dan sonra da sürgüne gitmiştir. Bu 
vaziyet karşısında, O'na, Havran'
daki bi aıiretlerle çarpışmaktan ve 
şerefli bir asker gibi ölmekten baı
ka çare kalmamrıtı. 

1908 deki genç türk ihtilalinde, 
Selinik kolordusunun kurmayında 
yüzbaıı olarak bulunan Muatafa Ke
mal, kendi taraftarlarından küçük 
bir grupu etrafına toplamıştı. Onlar
la yaptığı görüşmeler, daha o gün -
lerde, vatanında çok radikal bir ısla
hat yapılmasını arzu ettiğini göster
mektedir. 

~~ tarihten itibaren O, düşünce
lennın gerçekleşme5i için mücade
leye girişmiştir. O tarihte bir çok 
muvazzaf zabit İttihat ve Terakki 
fırkasına mensuptu. 

Genç kurmay subay, kendine haı 
olan askerlik kudreti ve ahlak meta
neti sayesinde mafevklerinin tevec • 
cühilnü kazanmış ve bir çok düşün
celerini onlara da kabul ettinniıtir. 
1 ?11 de .İtalya _Trablusgarbı işgal e
dınce, bır Afrıka seferi türk ıilahı 
için daha başlangıçta ümit verici bir 
mahiyette olmamasına rağmen, O, da
ha bazı subaylarla birlikte ve bir a
v~s insanla ~rablus'a gitmiştir. (O 
gunlerde İttıhat ve Terakki kabine
si düşmüş ve yerine mürteci bir mu
halefet geçmişti). 

Birinci Balkan harbında, Musta
fa Kemal, giderken olduğu gibi, hü
viyetiıU gizliyerek, Mısır, İtalya, A
~ust~rya - Macaristan ve Romanya 
uzennd.en vatanına geri dönmüıtür. 
Bu zeki asker harbın, hem paditah 
ve hem de jöntürkler için felaketle 
netic~ıe.nmiş olduğuna hiç hayret et
memıştı. 

Balkan harbında düşmana mu _ 
kabil darbeyi hazırlıyanlardan ve E
dirneyi istirdat edenlerden biri de 
Ov idi. B~ hizı:netine mukabil yarba;
lıga terfı etmış, fakat sulhun akdin-
den. ~?nra ~dece Sof ya ataş.emili -
terlı~ıne tayın edilmekle kalmııtı. 
O gunlerde kendisi hakkında veri -
len hüküm, '•tok sözlü ve sert bir 
adam" dan ibaretti. 

Cihan harbınm daha başlangı _ 
cm.da, Mustafa Kemal, Türkiye'nin 
barba girmesinin aleyhin.de idi, O, 
bu kanaatini, arkadaşlanna yazdığı 

Frankfurter Saytung 

gazetesinden 

mektuplarda sık sık tekrarlamıştı , 

ancak, Osmanlı devleti barba girmiş 
bulunduğu için, Ona, vatanına hiz • 
met etmekten başka yapacak bir şey 
kalmamıştr. 

İstanbul'a dö°ndüğü zaman, ken
disine bir tümenin kumandanlığı ve
rilmi~ti. Bu fırkanın numarası vardı 
ama yalnız kağıt üzerinde! ... 

)a rın ı üç yıldan fazla gizliyen adam, 
ancak Sakarya muzafferiy :tinden 
sonra, asıl politik hedeflerine doğru 
ilk adımı atabiidi: Galip çıkmıştı; 
O'nun otoritesi kabul ve teslun edil· 
mişti. 

Mustafa Kemal, memleketin içi
ne serpilmiş olan asker ünitelerin
den yeni bir t ü men te kil ederek, 
Gelibolu'ya gelai§ti. Birçok askeri 
muvaftaX1yetıer en sonra, generalli-

Çeteleri disiplin altına almayı ve 
merkezi hükümete itaata mecbur et
ti. Evela Erzurum'da, ondan sonra 
Sivas'ta birer kongre topladıktan 

sonra, Btiyük Millet Meclisini An -
kara'da açtı . 1 ikinciteşrin 1922 ta -
rihind~ altanat devrildi; 13 ilkte~
r inde, Ankara, hükümet merkezi i
lan edildi. Bunun üzerinden iki haf
ta geçtikten sonra cümhuriyet ku -
ruldu. Bu cllmhuriyetin reisi Gazi
den başka kim olabilirdi? 

ğe terfi etmişti. Anafarta muzaffe -
riyetini müteakip bütün memleket 
O,.na İstanbul'un kurtarıcıu gözüy
le bakmıştır. 

Mustafa Kemal'le temas etmiş o
lan alman subaylan, O'nunıla geçin
menin güç, fakat O'nun temkinli ve 
bir çok vesilelerle şecaat göstermiş 
olan cesur bir asker olduğunu anla -
tıyorlardı. İngiliz - fransız müşterek 
taarruzu defedilirken, O, en can ala
cak noktayı müdafaa etmişti. Bun -
dan dolayı, ruslara karp mağlup ol
mll§ olan Enver pqarun muarızları, 
Mustafa Kemal'in p.haında, müstak
bel ıefi görüyorlardı. Bu itibarla, 
Anafarta zaferinden eonra, Enver 
.Paşa, bir anlaşmazlık bahane ederek, 
O'nu Çanakkale'den geri çekip 
memleketin kıyısına, Kafkasya'ya 
göndermişti. Mustafa Kemal, büyük 
bir felaketten kurtarmak istediği 
ordunun başkumandanlığına geçiri
lecek yerde, harbın sonuna doğru, 
~u.riJ'.e'd~~i ?ir ordunu:ı baş:r. a ge
tırıldı. Filıstıin'de hezimete uğrıyan 
ord,ınun geri dönüşüne tahit olan 
Mustafa Kemal kendi ordusunu bü
yük bir intizam içinde ve zayiat ver
meden geri çekti. Son muharebeyi 
Halep'in şimalinde yaptı; O'nun o
radaki son mevzileri, bugünkü Tür
kiye - Suriye hududunu teşkil et -
mektedir. 

Mütareke'den sonra, o tarihlerde 
Adana'da a.skerinin baımda bulun • 
makta olan Mustafa Kemal, dützna
na kayıtsız ve şartsız olar;tlc: inkiyat 
edilmesini şiddetle proteeto etti. Bu 
hususta onun h~rbiye nazırına gön -
dermiş olduğu telgrafı herkes bilir. 
O, harbiye nazın olmak, hükümeti 
kendi eline aldıktan sonra, Anado
luda daha iyi şartlar altında ve da
ha büyük salihiyetlerle istiklal mü
cadelesine girişmek istiyordu. 

İnhizamdan sonra da milli bir 
devlet kurmak ümidini keamedi. Fa
kat, İstanbul'u ikna etmek kabil de
ğildi. Padişah itilaf devletlerine da
Y~a, kendini daha ziyade cm
nıyette görüyordu. Bu arada, Mus.
tafa Kemal, Karadeniz sahillerinde
ki isyanı bastırmak ve asayişi tesis 
etmek vazifC6inin kendisine veril • 
meaini temine muvaffak oldu. On -
dan bu suretle kurtulmuı olduğun
dan d~layı saray seviniyordu. 
~z~r yunanlılar tarafından iıgal 

edıldıkten dört gün sonra, 19 mayıs 
1919 tarihinde, Mustafa Kemal 
Samsun'da karaya ayak bastı. Yeni 
Türkiye'nin asıl doğuın tarihi işte 
bu tarihtir. ' 

Yeni devlet hakkındaki tasavvur-

Bütün bu işleri, O, kudretinin 
bir sırrı olan büyük bir sabır ve me
tanet!~, kgerçekleştircli. "Taaddüdü 
zevca.t alktı: İsviçre medeni ka • 
nunu ve İtalya ceza kanunu türkle
rin ihtiyaçlarına göre şekil aldı. 
Şa~ka fesin yerine geçti. Arap harf
lerı atılarak yerine yeni türk harfle
ri konlu. 

y cpyeni bir tekit alan kültür 
politikasından, ire<lantist olan bütün 
u?'5urlar uz~klaştmldı. Ekonomi ye
nıden organıze edildi; binlerce kilo
metre uz~~ğunda demiryolu ya. 
P~~dı; yem hır endüstri yaratıldı· 
koye ve köylüye hatırı sayılır bi; 
mevki verildi. Küçül< bir kasaba.dan, 
modern -~nkara şehri Ytratıldı. 

.~tatUTk, devletin mevkiini dış 
pohtikada da takviyeden geri kalma
dı. Sovyet paktından sonra Balkan 
antantı, müteakiben de Irak, İran ve 
Afganis~'la Saadabat paktını ~P
tı. ~on!ro m~kav~lesiyle Boğazlar
a~ uzermdeki hükümranlığını ye • 
nıden_ kazandığı gibi, Fransa ile 
yaptrgı anlaşmada Hatay davasını 
halletti. 

1 İnönünün Cümhurreisi le(ilmesi 

(Ok yerinde olmuıtur 
. Moskova, 16 a.a. -Tas ajansı bild"-
rıym: 1 

İsmet İnönü'nün Türkiye Reı·s· .. 
ıcum. 

hurluğuna intihabı hakkında mütalea-
lar yürüten Sovv.et ma.hafı"lı" b . . 

J • u ıntı· 
habın müstakil Türkiye'nin ba _ . ~raca-

gı ı~lere ve ula~cağı gayelere en mu· 
vafık bir intihap oldug-un b . u eyan et· 
mektedır: Kemal Atatürk•·· k • un en ya rn 
sılah arkadaşlarından olan İ .. .. .

1 
1
. . . nonu mı· 
ı ıstıklalin azimka· r .. d f ". h mu a ıı ve er 
şeyden evel Türkiye'nin dahili mena-

bi ve vesaitine istinat etmesinin en 

hararetli taraftarı ve Sovyet Rusya i

le olan dostluğun amili olduğu bütün 
Sovyet mahafilince malilmdur. 

Tas netice olarak diyor ki: 

"S ovyet mahafili, ismet İnönü'nün 
1932 s~nesinde Moskova ve Leningrat

taki ikametini sempati ile hatırlamak
tadır .• 

Atatürk 
ve 

gençlik 

-5-

Gençlik nedir? Biz onu yatla tab
·dit ediyor ve ömrümüzün gelip ge • 
çen bir çağı sayıyoruz: Bir mevsim 7 
Çiçeklenip henüz yapraklanan, ba • 
harda meyva ağacı; öyle mi? Hayır, 
hay1rl Gençlik bir ruh halidir: Ümit 
ve inandan mürekkep bir ruh hali. 
Genç, olan atılgan, cesUI", zinde, ha
reketli, ve ekseriya pervasızdır. Ken
dini unutup bütün varlığiyle bir e -
mele, bir gayeye, bir ülküye bağla • 
nır. Bunlara erişmesine engel olan 
her ne ise onu alev olup yakına:k, ael o 
lup devirmek, fırtına olup uçurmak 
ister. Hayatta tesadüf ettiği mütkül
Jer yüzünden inkisara uğrıya uğrıya 
azmi kırılıp ürkekle~nlere • bazan 
yanılıp temkin ve kiyaset de izale &

derken - olgun diyoruz. Halbuki en 
olgun insan genç kalmıı olabilir. A • 
tatürk, bütün vasıflariyle gençti, ve 
türk istiklal ve cümhuriyetini bunun 
için gençliğe emanet etti : 

- Ey türk gençliği! Birinci vazifen 
türk istiklalini, türk cümhuriyetini 
ilelebet muhafaza ve müdafaa et -
mektir. 

Dün, Ulus Meydanını dolduran on 
binlerce Ankara'lıya Atatürkün bu 
hitabmı tekrarlıyan gençle onu al • 
kıılıyan on binler arasmda Y&J farkı 
vehm edilebilir miydi 1 Bu büyük e
manet, yediden yelmİ§e kadar, ken
dilCTini genç bitenlerin hepsine ve -
diadrr. Dün, Atatürk'ün heykelinde 
O'na bir kere daha teveccüh eden bü
tün gözlerde, bütün kalplerde, bü • 
tün dimağlarda okunan tek karar 
ıu idi: O'na ve O'nun e&erine layik 
olmak. Biz milletçe genciz. Gençlik 
milletimizin en bariz vashdıT; Yeni 
Türkiye'nin manası da bu değil mi -
dir? Daha kuvetli, daha mesut bir 
vatan - O'nun tek isteği • hangi cin6-
ten olursa olsun, bütün mü~külleri 
iıktiham ebnek cesar tiniı ruhlarımız 
da hissedip bulmakla erişeceğimiz 
hedeftir: Bunun için, icap ederae, 
ateş olup yakacak, sel olup devire -
cek, fırtına olup uçuracağız. O'nun 
ülküsüne sadık kalmak ruban genç 
kalmakla tevemdir. 

Atatürk'ü gençlik arasında batır • 
laymııı: Bir gün Orduevi'nde, bir 
batb gün Halkevi'nde, mekteplerde, 
enstitülenle, her hangi toptan.bela 
etTafmda parlak gözler, azimli çeh• 
reler görünce coıar, gülümser ve her 
h a\ ve hareketi i\e onlara ömek o -
lurdu. llk tahsil mecburiyetinden iliıi
veraiteye kadar hepsi "Türk ietikba
linin evladı,, na sunduğu armağan -
)ardır. 

Okumak, çahııp aydınlanmak ve 
lazım geldiği zaman ileri atılıp türk 
istiklali ve türk cümhuriyeti için bi
le bile can vermek. .• Atatürk geaçLi
ğinin parolası budur. 

Dün de, Ulus Meydanmda, genç• 
lik, O'nmı eserini böyle koruyacai
ant içti. 

Atatürk'ü bu kadar iyi anlamıt o
lan on yedi milyon genç, vatan sat • 
hmda, türk istikbalinin zinde nö • 
betçileridir. - N. Baydar 

"Biz de türkler 
kadar acı 

duymaktayız,, 

Bir iran gazetesi ve büyük 
yasım11 

Tahran, 16 a.a. - Pars ajansı teblil 
edıyor: 

Gazeteler, siyah çerçeveler içinde 
Atatürk'ün fotogratilerini basmakta 
ve ilk sayfalarını ona ait yazılara tah
sis etmektedirler. Gazeteler, yeni Tü'll
kiyc'nin ha.nişinin kahramanlıklar do
lu olan hayatından, yapmış olduğv. 
muharebelerden, askeri, siyasi ve ida
ri yüksek meziyetlerinden heyecanlı 
tabirlerle bahsetmektedirler. 'Gazete
ler, İran milletinin duymakta olduğu 
derin keder hislerine terccman olmak· 
ta ve elemli taziyelerini türk milletine 
arzetmektedirler. 

lttılaat gazet~i1Jiyor ki: 
"Bu elim zıya karşısında iranblar, 

türkler kadar acı duymaktadırlar. Biz, 
kendimizi türklere yabancı addetmi
yoruz. Türk kardeşlerimizin elemine 
samimi surette iştirak ediyoruz. Bizim 
duyduğumuz acının sebebi, sadece 
türklerle olan dostane münasebetleri
miz değildir, belki iki milleti yekdi
ğerine bağhyan kardeşlik hislerinin i· 
ki millet arasında vücuda getirmiş ol
duğu mütekabil alaka ve merbutiyet
tir.,. 
Diğer gazeteler de Atatürk'ün ter

cemeihalinden bahSttmektedirler. Bu 
gazeteler, şöhretşiar büyük türkün aa
keri zaferlerinden, türk milletine yap
mış olduğu büyük hizmetlerden bah
setmekıtedirler, 

Bütün İran mahafilinde umumi bir 
keder, umumi bir heyecaı.1 hüküm si: ... 
mektedir. 
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ara gençliginin asil te ürü 
Yüksek mektep talebeleri 

Zafer obidesi önünde 
Atatürk'e and içtiler 
Törene on 
on binlerce 

binlerce genç ve 
halk işti rôk etti 

Ankara'da bulunan yüksek mektep
ler talebeleri dün öğleden sonra saat 
13.30 da Ulus meydanında Zafer abi
desi önünde Büyük Ölü için heyecan
lı tezahürlerde bulunmuşlardır. 

Halkevi meydanında toplanan ta • 
}ebeler, yollard~ mütemadiyen büyü • 
yen bir kafile halinde Ulus meydanı -
na gelmişler ve heykelin kaidesine 
gençliğin minnet ve merbutiyetini ifa
de eden büyük bir çelenk koymuşlar
dır. 

Bundan sonra meydanı dolduran 
gençler hep bir ağızdan gür sesle ls . 
tiklal marşımızı söylemişlerdir. Baş . 
vekilimiz Celal Bayar ve vekillerimiz 
de Ankara yüksek tahsil gençliğinin 
bu asil tezahüründe bulunmak üzere 
meydanı şereflendirmiş bulunuyorlar -
dı. 

İstiklfil marşını iki dakikalık bir 
sükut takip etmiş müteakiben Hukuk 
Fakültesinden bir genç tarafından Bü
yük Önder'in gençliğe hitabesi okun -
muştur. Hitabe on binlerce heyecanlı 
gönülün alkışiyle karşılanmıştır. Genç 
liğin andiçmesi töreni de aynı heye
can ve vakar iginde yapılmı~ ve bun -
dan sonra her fakülteden fakülteler a
drna birer talebe hitabeler söylemişler
dir. 

Cümhurreisimiz 

İsmet 1 nönü1 ne 

çekilen telgraf 
Ankara yüksek tahsil genç

liği dün tertip etmiş olduğu 
ihtifalin sonunda Cümhur 
Reisimiz İsmet lnönü'ne a
şağıdaki telgrafı çekmiştir: 
Cümhur Bafkanı ismet lnönü 

ANKARA 
Savcı§ ve inkilaplar arkadCl§ı -

nız Ulu Ata'mız;ı kaybetmekle 
duyduğunuz sonsuz teessürleri· 
mizi dindirmek için Ulus mey
danında toplandık. Onun izinde 
her zaman olduğu gibi yorul • 
madan yürüyeceğimize ant iç -
tiğimi;oi ııe bütün bu teessürleri
mi:zin yegane tesellisini sizin 
ııarlığınızda bulduğumuzu söy
lerken siz yüksek devlet Şel'i -
mi:ze bağlılığımızı tekrarlar ııe 
ellerinizden Öperiz. 

Ankara Yüksek Tahsil 
Gençliği 

Tanrıverdi Gökçay'ın hitabesi ı Kurtardığı ve kurduğu toprağa baş 
İlk sözü Ziraat enstitüsü adma B. koyan insan fanilerin en bahtiyarı, b~ 

Tanrıverdi Gökçay söylemiştir: bahtiyara mez~r _olan topra_k da ebe~ı
lerin en kutsisıdir. Kaldı kı O, bahtı -

"Atatürk öldü.! ... Türkün büyük yar faninin yatağı Türk kalbi, yastığı 
karayazısı bu .. lçım.ı.z Onunla, Onun türk toprağı ve yorganı türk bayrağı
meşalcsiyle doludur. Bir gün kainat, d 
beşeriyet sönebilir, lakin Onun alevi ır. 
irimizde ebedi yanacak, Onun hedefi, " ... O halde ey türk gençliği; göz· 
:x 1 k t~ ._,.,.......~enaıa.~F•••• .,_ • .._ -•'--

hedefimiz, Onun yolu yolumuz o ara mak değil, andiçmek; eğilmek değil, 
kalacaktır. yükselmek yaraşıyor. Bugün ardından 

Ey tarihlerin üstünde bir tarih olan ağladığın Ata'n kendisini senin kalbi-
Atam 1 ne, senin toprağına, senin bayrağına 

Ey milletimin karanlık gündüzün- gömdü, muazzam esorini de sana hı· 
de doğan, ey asırların kuytu karanlık- raktl ... 
larıru yıkan, güneşten ebedi güneş o- Damarlarındaki asil kanda mevcut 
tan Atam t Bugün türkün kalbinde, se- olan kuvet, 0 toprağı yeşertmeli, o e • 
nin bizi sevdiğin kadar sevmiye kafi seri yükseltmeli, ve 0 bayrağı asırlar
gelmiyen kalplerimizde, aynı şiddet ca dalgalandırmalıdır." 
aynı kuvetlc yaşıyorsun.,, 

Gibi heyecanlı cümlelerle hitabesi
ne devam eden genç talebe son ola -
rak şu sözleri söylemiştir: 

"Gençler, benliğimizden kopan bir 
hamle ile haykıralım: Atatürk l Sen 
bizde, biz Senin eşsiz eserinde ilelebet 
yaşıyacağız." 

Yılmaz Develi'nin heyecanlı 
konuşması 

Bundan sonra Hukuk fakültesi ta
lebesinden Yılmaz Develi çıkmış ve: 

- Yaslı yurdumun, yaslı çocukla
rı .. Diye başlıyan müessir ve heyecan
lı bir hitabe söylemiştir. Sık sık alkış -
lanan hitabe, şu sözlerle nihayete er -
miştir. 

"O, güçlükleri yenen, ü.mi~~izle:e 
ümit veren bir ilahtı. Bilmem gozlerı -
miz bir şimşek olup çaksa, gönülleri -

miz meşaleler yaksa, O'nun ölümiyle, 
vatan topraklarında vatan ufuklarrnda 
kalan kara yası dağıtabilir miyiz? 

Faakt inancımız var, inanıyoruz: 

O öldüyse, eseri vardır, biz varız. 

Ata'm .. Sen müsterih uyu.. Senin 
bize emanet ettiğin mukaddes davayı 
her zaman yaşatacağız ve 1..ıykıraca · 
ğrz: Yerler çökse, gökler yıkılsa, Sen 
hür doğdun, hür yaşıyacaksm ey aziz 
Türk!.." 

Arkın'ın hitabesi 
Yılmaz'dan sonra Gazi Terbiye 

enstitüsünden Arkın konuşmuştur. 

Büyük Şef'in, ölmez şahsiyetini can
landıran sözlerle devam eden hitabe 
u kuvetli sözlerle nihayete ermiştir: 

''Heyhat, o duymuyor, ve senin 
ı)oynun bükük. Atan sükttnetle öldü, 
sen hıçk11 arak ağlıyorsun. Gözü yaşlı 

kardeşlerim, ağlıyalım. ~al.bimi~ ~ar-
pa dudaklarımız tıtrıye tıtrıye, pa çar , 

ve gözleripnz dola dol.~k.boşanbal1ım. Çünkü boşana boşana su unet u a -

ak ··k!\_net bula bula şuur kazanaca-

Reşat Oğu:iun konuşması 

Bundan sonra, Dil, Tarih, Cograf
ya Fakültesi talebesinden B. Reşat O
ğuz şu parça ile biten hitabesini irat 
etmiştir: 

"Ey, sesinin vakur ahenginde ır -
kımın asaleti dalgalanan Atatürk! 

Yüreklerimizde, bize verdiğin yurt 
aşkı, vazife aşkı, istemekle vermek de 
kucak kucağa yaşadıkça ve cümhuri -
yet yolumuzda ebedi bir meşale gibi 
yandıkça, türkün adt ölmez, ve türk 
vatanı bölünmez bir bütün olarak ka -
lacaktır. 

Hüriyet, istiklal, cümhuriyet ve 
inkılap bekçiliğinde süngülerimiz or • 
manlaşacak, ve kanlarımız tufanlaşa • 
caktır. 

Kahramanlıkta, yurtseverlikte, in
sanlıkta, ve yükseklikte türk mille
ti, Senin gibi daima tek olarak kala • 
caktır. 

ELc:di saygı sana, ey Büyük Ata
türk!." 

Orhan Şadi Kavur' un sözleri 
Reşa Oğuz'un sözlerini Siyasal Bil

giler okulundan Orhan Şadi Kavur'un 

hitabesi takip etmiştir. Kavur, titriyen 
ve heyecan duyduğu her halinden bel
li olan bir şekilde devam eden hitabe
sini şu sözlerle ve arkadaşlarının alkış
ları arasında bitirdi: 

"İçimizde imanın, kulaklarımızda 
sesin var ... Gökler senin dilinle konu· 
şuyor artık Atam .•. 

"Yüksel türk, senin için yükseklik 
hududu yoktur" 

Yenişehir heykelinde ve 
Emniyet abidesinde 

Bütün kafile bütün heybetiyle 
Bankalar caddesini takiben Yenişehi
re hareket etmiş ve Orduevi önünde • 
ki heykelin önünde bir müddet tevak
kufla bir çelenk koymuş, sonra Gü -
venlik anıtına gitmiştir. • 

C" • su tı . • .. ~ k 
~ B ur bize hakıkatı ogretece · 
gız. u su ~ . . ~ f 
O vakit inanacagız kı, ınsan fanı a-

Güvenlik anıtına da bir çelenk 
konmuş ve önünde andiçilerek ihtifale 
son verilmiştir. 

kat toprak ebedidir.'' 

[ HEYKELE CELENKLER KOYDULAR 1 

Bir millet ağllyor 
~1.~ 

Başvekil ağllyor 

Köylü kadın oğllyor 

Gençlik ağlıyor 

ANKARA HUKUK FAKÜLTESİNDE 

Yash ve heyecanh bir 
toplantı yapıldı 

Profesörler ve talebeler çok içten 
özlü ve acıklı söylevler verdiler 
Ankara dün yüksek tahsil gençliği

nin asil tezahürlerine sahne oldu. Mil 
li yasın, genç gönüllerde uyandırdığı 

elem ve istirap ifade edildi ve Büyük 
Önder'in heykellerinin eteğine, genç -
liğinin sonsuz saygısını ifade eden çe
lenkler konuldu. 

Öğleden eve! saat 9.30 da Hukuk 
Fakültesi talebeleri salonlarında top
lanmış bulunuyorlardı. Atatürk'ün a -
çdışında bizzat bulunmuş ve çok kıy -
metli bir hitabe söylemiş olduğu fa -
kültenin genç çocuklıarmın yüzlerinde 
bütün teessürleri okunuyordu. 

Dekan Baha KanUır'ın sözleri 
llk sözü fakulte dekanı ve ceza hu

kuku profesörü B. Baha Kantar söyle
di. Çok heyecanlı ve titrek bir sesle 
konuşuyordu. 

Hitabesine : 
"Korkularımız, endişelerimiz, uy • 

kutla geçirdiğimiz kabuslar hakikat 
oldu: Atatürk öldü. Kahramanca, ö -
lümle kendisine pek yakışan bir su -
rette mücadele ederek öldü,, diye baş
ladı ve devam etti : 

"Yaramız, istirabımız çok, pek çok 
derindir. Acımızı ifadede göz yaşları
mız, hınçkırıklarımız aciz kalıyor. 
Gözlerimizi hangi tarafa çevirsek o -
nun eserini, hangi esere baksak onun 
şahsiyetini görüyoruz. Ulusumuzun e
lemli ve istiraplı tarihinin seyrini de
ğiştiren, Türke yaraşır bir tarih yara
tan Atamız'm ideal uğrunda cephe al
makta ufak, büyük hepimiz birer as -
keriz. 
Yokluğu önünde pek derin teessür 

ve ıstırap duyduğumuz A~atürk'e fa
kültemizin hususi ve derin bir bağlı
lığı vardır. Cümhuriyetin mü.eyyede
küşadında hisseylecrrği saadetı h:ıç 'Dır 
teşebbüste duymadığını ~e~a~ eden. 
büyük Önder tedris heyetımızın fahrı 
riyasetini de kabul buy~rm~şl_ar ve 
türk inkılabının ve medenıyetının n:
huna muvafık tedrisatta bulunmagı 
da bizlere emanet etmişlerdir. Kıyme
ti üzerine kıymet ve paha tanımadı -
ğımız bu büyük ve mukaddes emane
tin • bundan sonra da • daima ve ~er 

d .. t" tutulacağını profesor -
şey en us ~n . • . ve bag· _ 
leriniz en ıptıdaı hır namus 
tılık borcu bilirler. 

Talebe arkadaşlarım, 
Acılarımız çok derin, ıstı~a~l~rı~_ız 

nsızdır. Biricik teselımızı, bu -
paya fl' Ş f'. · d' .. k kurucunun, şere ı e ın çı: ı-

~ ol üzerinde yürümekte bulacagız. 
~e:a O'nun eserini muhafazadadır. 0-. 
nun için yarının gençleri, daha ~eı:ı 
nesil önünüze geçinciye kadar yerınız 
inkılap ordusunun daima ilk safmda-

drr. . 
Profesör ve talebe arkadaşlar, hepı-

nize ve hepimize başsağlığı olsu~ der. 
ve sizleri büyük yara_tıcın~n ma~.evı 

ah . t' .. .. de bütiın mınnet, şuk -
ş sıye ı onun 

mız; inilti oldu. Büyük vatanın üs· 
tünde hasretin acıklı senfonisi çalmı
yor ... 

Atam! Seni kaybedenler ağlamasın 
da ne yapsın? .. Seni kaybedenlerin a
cısına eller bile dayanamıyarak içli içll 
ağlarken, ben; senden ayrılan, nasıl 

yanıp ağlamam Atam? .. Bize döşedi· 
ğin toprak üstünde, yirmi yıldır he
yecanımıza, sevincimize makes olan 
şu büyük mavi tavana, senin bize a • 
yırdığın katı gök parçasına şimdi fer• 
yadlarımızın, hrçkırıklarımızm kana· 
dı çarpıyorsa bizi kim ayıplıaybilir? .. 
Keder, eğer göz yaşı olarak akmazsa 
ruh için zehirdir .. Ağlamak sade bir 
ifade değil, bir ilaçtır diye hıçkırıyo
ruz ... 

Senih neler yaptxğınr söylemeğe 

nasıl dilim varır? 
Bunu bütün bir beşeriyetin lisanı 

haykırmak için çabalıyor, bütün in· 
san yüreklerinin çarpıntısı, senin eri
şilmez dehan önünde göğüsler parça
lıyor .. 

Ben senin eteklerinde idim A • 
tam ... Hayran ve tapınan gözlerimi sa• 
na çevirmek için kalkan başımda şiın
di bir dönme hissediyorum ... Sen biz· 
den en uzakta olanların bile başlarını 
döndürecek kadar yüce bir irtifadın !. 
Seni ben nasıl ihata ve ifade edebili· 
rim Atam? ... Ben, yalnız senden inen. 
feyiz ve hayat kaynaklarının fışkır· 
masına sebep olan büyük rahmetinin 
altında kalanım.. Ben, senin, uzaklat 
ve sana inanmıyanların başına düşen 
yıldırımlarından yalnız ışık ve sıcak 
alanım ... Ben, büyük gölgen altında 
yeşeren, boy atan, meyva verenim.. 
Ben, seni tartan, seni ölçen değilim... 
.?:' ......... yuA.ıuı;urnı Ud:Oll"°..,.cıuu<ry-•. 

yurur, nasıl söze ve sese verebihrım. 
ey bütün insanlığın üstünden aşa:~ 
başka alemde doğan, ey beni sevgısı
nin ateşiyle yakan ... Ben seni nasıl 
sönecek gözlerin bulanık camına ak• 
settirebilirim, ey bu küçük dünyanın 
başında ilahi parıltısı hiç sönmiyecek 
olan, ey benim gözlerimi ışığının kud
retiyle kamaştıran ... 

Ben yalnız senin için ağlarım A
tam. .. 

Doktor Fahri Ecevit bundan sonra 
sözlerine dehanın tahlilini yaparak 
devam etmiş ve : 

"Bir manaya göre deha, vasıf, seci· 
ye, ruh demektir. O halde Ata'mız; 
türkün vasfı, türkün seciyesi, türkiiil 
ruhu demektir.,. demiştir. 
İmkansızlık yüzünden teessürle ta

mamını koyamadığımız bu çok heye• 
canlı ve ilhamını geniş bir bilgi ve 
şiir kudretinden alan hitabe şu söz
lerle devam etmiştir: 
"- Bu büyük dahi, kendi yüksek 

şuurunun kararıp kattlaşmamış, keh
ribar kadar şeffaf katları içinden, 
kudret, hayat, hız, heyecan lavlarının 

b ~ 1 1 k duygularımızı toplı -ran ve ag ı ı ~ . 
arak 3 dakika sükuta davet ederım ... · 

y p f sörler ve bütün talebe ayakta, 

kaynaştığı büyük benliğinin asil ışık· 
larını ve soğumaz sıcaklığını geçir· 
mesini bilen ve bunu milletinin öz ro e . b 

ü dakika sükut ettı ve u vakur ve 
~ 1ı sükfita hıçkırıklar karışıyor, 

mana Ş f·• . h 1 gönüller büyük e ı n azız atıra arı-

nı tekrarlıyordu. 

Dr. Fahri Ecevid'in konuşnuısı 
B. Baha Kantar'dan sonra Tıbbı ad

li profesörü Dr. Fahri Ecevit krüsüye 
geldi. Gözleri yaşartan şu müessir hi
tabesini söyledi: 

Türk gençliği, 
Atatürk'ün aziz çocukları, 
Büyük günler sade sevinç ve zafer 

günleri değildir. Kara günler, büyük 
yas günleri de milletlerin tarihinde 
ona hız ve heyecan veren bir kudret 
ve azametle müessir olurlar .. 

Biz; içinden Atasını yetiştirmiş, 
Ata'nın devrinde yaşamak bahtına e
rişmiş, Ata'nın çizdiği yolda yürü
müş, Ata'nın işaret ettiği ülküye hay
ranlıklarla gönül bağlamış bir mille
tiz .. Bizi kendi büyüklüğünün yüce 
zirvesine çektikten sonra bırakan ve 
ruhunun erişilmez yükselme kuvetiy
le ebediliklere çıkan Ata'nın arkasın
da boynu bükülmüş, gözleri yaşlı, A
ta'sından öksüz kalmış bahtsız çocuk
larız. 

Yurdun her yerinde buram buram 
tüten bıckırıklar üstümüzdeki kara 
çatının dÖrt duvarına siniyor, göz yaş 
larımız biri birine karışarak sonsuz· 
luklara doğru ve bir gönül seli gibi 
akıyor, sesimiz; haykırma, konuşma-

ruhuna aksettiren tek adamdır .. Gev· 
şemiş deneni geren, uyuşmuş deneni 
kaldıran, cılız deneni kudretlerin en 
azametlisiyle tarihin gafleti üstüne 
indiren benim Atama hangi ~üphe 
göz . kırpmadan bakabilir?.. Bir buğ • 
day eğer içinde özü sağlamsa, ne za· 
man olsa yeşermek, başak vermek, ü
remek kabiliyetini içinde saklıyor de-
mektir .. 

Atam, tarihin karanlık bir girinti
sine düşen bu özü en aydınlık bir ha· 
kikat sahasında bir daha sararmamak 
üzere yeşerten adamdır. Atatürk biz
zat benim özüm, bizim özümüzdür. 

öz; bir tek tanenin değil, bir tane 
değil, bütün yeşermişler içine dağı -
lan bir hayat, bir çoğalma, bir boy at
ma mayasıdır. Atatürk, eğer bu ilk 
derlemenin sonunda toprağa düştüy • 
se ondan, onun aziz ve layemut özün: 
den birçok taneler ebediyete kadar 
yeşerecek demektir.,. 

Hitabe, sık sık alkışlarla inkıtaa 

uğramış ve tam bir heyecan içinde şu 
cümlelerle sona ermiştir: 
"- Sözlerim, sükutun hazin bela -

gatine birini bırakmadan evel bir kere 
daha büyük kederinizin kalın ve si· 
yah duvarları ortasında sesim çınla -
sın 1 

Ey yasın ağırlığı altında diz çö
kenler, kalkınız! ... 

(Sonu 9. uncu sayfada) 



17 - 11 - 1938 
ULUS 

A.nkilra gençliğinin asd te ürü 

On binlerce Ankaralı dün zaler abidesinin önünde Atatürk için andiçiyorlar 

Hlltflıınk dinmiyor oe nihayet botlar ,ere efiliyor •• herltea allıyor Gözler ltuarmq, herltes göz )'aflarını silaAlı natalrlan dinliyor 

w!E ~eriyle ilaJuİ lmrap ue acının ,-
~ 

On binlerce talebe Ulu me7flOllllNlan Enuai;,_et Abicl .. ine PliJIOF. 

• 
Talebeler Y"flı gözlerle anrJın etraluttla 

Yüz, ıslanan mendilden göriinmiqor. 
Hınçkırık... laınçkınlr ... 

Ulu meydanıntlalıi mua.....,.ı kalabolıkta 
bir,_. 



Elen basınının tefsirleri 

Türkiye ve Yunanistan 
hükümetleri arasındaki 

11

saı·sılmaz 11 dostluk 

Bu eseri Alalürk'ün liyakatli halefi olan 
İsmet İnönü idame edecektir 

. Atina, l~ a.a. - ~tina ajansı b ildi- ı dostluğunun her zamandaa ziyade 
rıyor: Estıa gazetesı başmakalesinde canlı ve her zamandan zıyade faa! ol
bilhassa şöyle yazmaktadır: 1 dugunu gostermektedır. Aynı zaman-

. "Hiç şüphesiz vukuatı yakından ta- da ıkı mıJJetın muslihane teşriki me
kıp edenler, dost ve müttefık memle- saı yolunda heyecanlı bir tesanutle 
kette vukua gelen dahili tebeddüliın yurumek hususundaki iradelerı de 
hiç bir veçhile ti.irk- yunan mı.inaseba- sapsaglamdır. Metak::.as"ın hararetli 
tını değiştirmiyeceğinden emındiler. telgraıına ve Türkiye ile dostluğumu
Türkiye'nin yeni Reisicümhurunun zun lehinde en samımi bir surette ve 
ve yeni Hariciye vekilinin iki memlc- coşkunca kullanmış olduğu ifadelere 
ketin dostlugunu tasvip ı etmekte bu- lsmet lnömi aynı hararetle ve aynı sa· 
lundukları ve esasen o dostlugun vıi· mimiyet1e cevap vermiş ve hatti iki 
cut bulmasına çalışmış oldukları ma- mıittefik memleket arasında mevcut 
lUındur. Bununla beraber Başvekil olan mhılali gayri kabil rabıtayı tav
Metabae'la Turkiye'nin yeni zimam- sif etmek için "sarsılmaz,, gibi çok 
darları arasında teati edilen telgraflar, manalı bir tabir kullanmıştır. 
vaziyeti daha iyi bir şekilde tasrih et- Saraçoğluna gelince, Türkiye'nin 
mcktedir. Bir kere daha alenen ve res- yeni Hariciye vekili elen Başvekili B. 
men tceyyüd etmiş olan türk - yunan Metaksas'a göndermiş olduğu telgraf
doetluğu yeniden bir vakitler Avru- namesinde kendi memleketinin müttc
pa'nm barut fıçısı addedilmiş olan fiki olan memleketimize "sadikane ve 
mıntakasında sulhun, istikrarın ve ni- hürmctkara.ne dostluk,, teminatı ver· 
zamın amili haline gelmiş oluyor. Bu mekte ve Atatürk'ün eserinin onun Ji
suretle Balkanlarda diplomatik vazi- yakatli halefleri elinde daha güzel se
yet, bir sulh, nizam ve itimat ve sami- mereler vereceği intibamı tevlit ede
mi anlaşma vaziyeti şeklinde istikrar cek tabirler kullarunaktadır.,, 
et.mif bulunuyor. Bütün Balkan mil
letlerinin ve bilhassa elen milletinin 
bir •ulh havası içinde dahili kalkın.ma
ya çalıştıkları bir devirde bu hidise-
11in ne derece mühim olduğunu söyle
mek zaittir.,, 

Atatürk hayatta imiş gibi •• 
'l'ypos gazetesı yazıyor: 
"B. Metaksas ıle B. lsmet İnönü ve 

B. ~ükrü Saraçoglu arasında teati e
dilmif olan telgrafnamcler, Yunanis
tan'ı Türkiye'yc bağlıyan çözülmez 
dostluğu isbat etmektedir. lnönü'nün 
Metaksas'a vermiş olduğu cevaptaki 
hararetli ifadeler o kadar karakteria -
tir ki bunların chemiyetini tebarüz et
tirmiye hiç de lüzum yoktm.,. 

Etnoa guetcai. diyor kf.ı 
.. Elen milletinin çok derin bir mem· 

nüniyet ve çok samimi bir sevinçle mü
phede ettigi bir şey vardır ki o da iki 
memleket arasındaki dostluğun Ata
türk'iin hali hayatında olduğu gibi be
dihi bir realite olarak kalmasıdır. Esa
sen başka türlü olamazdı .. Çilnkü bu 
dostluk iki milletin iradesine istinat 
etmektedir. Ve çünkiı Türkiye'.nin ye· 
nı 1Jcvlet Reiei Yunanıstan'uı tecrU
bcli dostu olan ve Başvekil Metaksas 
gibi bu dostluğun tarsininc müessir 
bir surette yardım etmiş olan İsmet 1-
n.önü'dür. 

" ••• aarsılnıaz dostluk'' 
devam ediyur 

Elen mılleti Reısıcumllur İsmet İ
ııönu'nun Başvekıl ıv1etaksas'a gondcr
mıt oldugu tcgratta turk ·yunan dost· 
lugunu '"sarsılmaz,, dıye tavsıf etmış 
olmasını hıç bır zaman unutmıyacak
tır. Elen muıetı .H.arıcıye Vekılı :sa
raçoglu'nun Mctaksas'a göndermış ol· 
dugu telgrafta yazmış oldukıo.rmı 

hakkıylc taktır eunektedır. 

Bu kabıl temınat esasen müsbet ne
ticeler vermek ıtıbarıyle pek ıeyyaz 

olan turk - yunan dostlugunun ~ta

türk'un muuzam eserının muakkıpıe
ri tarafından daha zıyade ınkışat ettı
rilecegi kanaatını tevilt etmeınccıır. 

Feyizli işbirliği 
Vradinı gc&.ı:eteaı :; .uıy1.1 •. 
''.:t:.l~n tiaıJvekıh ue .l uuıye'nin ye

ni Meuucumııuru arasınaa teat1 e ... 1.
Dllf olan telgratıar turK - yunan doat· 
lugunun resmen ve aıencn cır Kere 04· 

ha teyıdı dcnıcktır. ıuuttenk devıetı. 
reıaı bu dostlugu .. sarsılmaz,, dıy'" 
tavsıı cdıyor. bu t c.lgraı:lar te;;rıkı mc:· 
ıailerı çuk ıeyyaz m: tıcelcr vermış vı; 

Balkan yarımaoasmcıa suına tevitcl!a· 
de hı.zmet etmış olan ıkı mııh:tın ÇOK 

dostane olan m..ıtekabıl hısıerının u 1;:· 

lii bırer ıfadcsıdır." 
Athinaika Nea yazıyor: 
"Yunanıstan'ın muccrrep dostluk ve 

türk • yunan dostlugunun hararetli 
banisi olan lsmet lnonu B. Metaksas d 

göndermit olduğu tclgrafnamede bu 
doetlugu '"aaraılmaz,,dıye tavaıt et
mektedir. Şu halde iki mcmleketın is
tinat etmıf olduğu ve istinat edeceğı 
muazazm eser tiırk milletinin Büyük 
Şef'i Atatürk'ün ufulünden sonra da 
devam edecektir: Bu eseri Atatürk'ün 
liyakatli halefi olan İnönü idame ede
cektir.,. 

Her zcınıankinden canlı ve 
faal doaıluk ••• 

Katimerini yazıyor: 
•Elen batvekili ile Türkiye'nin yeni 

Reisicümburu ismet İnönü arasında 
teati edilen telgraflar türk - yunan 

••• Beliğ tabirlerle ifade 
edilmiıtir 

Proia diyor ki: 
"Çok hararetli bil' dostluk teminatı 

veren telgraflar, Ege denizinin, ye.ni 
sahilindeki hüklimet adamları ile mil
letlerin ciddi mahiyetini hakkiyle ve 
aynı derecede idrak etmekte oldukla
rı bir realitenin eu.alı ve derin bir ifa
desidir. Türkiye'nin yeni Reiaicüm
huru İsmet İnönü'nün vermif olduğu 
cevapta sarsılmaz türk • yunan dost
luğu hakkında kullanmıı olduğu beliğ 
tabirler, yunan milletinin kalbinde de
rin akisler uyandırmıttır . ., 

0o~&f,•L DA «eecnıiiL ... 
Elef teron Vima gazeteei fÖyle di

yor: 
"Bu telgraflar, o kadar manalıdır ve 

iki milleti yckdiğerine bağlıyaıı dost
luk ve t~üt hislerini o kadar mü
kemmel bir surette tebarüz ettirmek
tedir ki bu bapta herhangi bir mütalea 
serdinc lüzum kalmıyor. Esasen bu 
telgra!namckrin rc~tnt edalarının ehe
miyctine işaret ettiği mi•illeri olmı
yan tarihi vesikalar mevzuubahiatir ve 
bizim bu telgrafların teati edilmi§ ol
duğunu haber vermekten maksadımız, 
yunan milleti efkarı umumiyesinin 
hissiyatına terceman olmaktır. Bunu 
yaparken tilrk matbuatının da bu mih
net günlerinde hep kendisini düşün
mekte olduğumuz doet ve müttefik 
millet hesabına aym hissiyatı ifade ct
mit olduğuna kani bulunmaktayız.,, 

••• lnkifQ/ ediyor 
Akropolit gazetesi diyor ki: 
''Teati edilmiş olan telgraflar ,iki 

memleket arasındaki münasebatın in
kişaf mm birer nişanesidir. Bu tel
graflar, yalnLZ Türkiye ile Yuna.nis
tan arasındaki teşriki mesainin idame 
edileceğini değil, aynı zamanda bu 
tefriki mesainin istikbal<le daha sıkı 
olacağını göstermektedir. Yunanlılar· 
la türklerin bu teminatı çok büyük bir 
memnuniyetle teati etmelC:te oldukları 
gayet tabiidir.,, 

Büyük Millet 

Kamutay'ın dünkü toplantı•ında Celal Bayar'ı din/iyen mebu•lar 

Kamutay dünkü toplantısında 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni Celôl Bayar hükümetine 
344 reyin ittifakıyle ve 

alkışlarla itimadını bildirdi 
Mebuslar kıymetli ve heyecanlı sözlerle 

yeni hiikümete itimadlannı belirttiler 
Dün Kamutay, B. Abdülhalik Ren

da'nın reı&hğinde saat ıs. de toplandı. 
Başvekiliınizın beyanatta bulunacağı 

ve yüksek Kamutay'dan itimat iatiye
ceği bilindigi için hemen bütün loca· 
lar ve dinleyicilere mahsus yerler ta
mamiylc dolu idi. 

Kamutay Reisi celseyi açtıktan son
ra, lstanbul'da yapılacak olan, Büyük 
Şcf'in cenaze töreninde hazır buluna
cak altı kişilik heyetin seçileceğini 

haber verdi. Kura muameleei kna sür
dü ve aıagı<iaki zevatın törende Ka
mutay'ı temsil edecekleri bildirildi: 

BB. Ali Barlaa (İstanbul), Rahmi 
Köken (İzmir), Ya.hya Galip Kargı 
(Ankara), Müşfik Ayaşlı (Ankara), 
Mükerrem Ünsal (İsparta), Raif Dinç 
(Zonguldak). ' 
~--~••n:;ı~k~lerin müzakeresine geÇ 7 a-

da bir konservatuvar kurulması hak
kındaki kanun projesinin geri veril
mesine dair olan Başvekalet tezlleresi 
okundu ve projenin hükümete iadesi 
kabul edildi. 

Bunu müteakip reis, sözü Başveki· 
limize verdi. B. Celal Bayar, diğer sü
tunlarmıızdaki hitabesiyl~ ,acısı ebedi 
olarak kalplerde yaşıyacak olan Ata
türk'ün öllimündcn duyduğu elemi 
Büyük Kamutay'a arzetti ve Millet 
Vekillerinden itimat istedi. 
Başvekilimizin ·alkışlarla sıksrk ke· 

aikn ve büyük bir teessür içinde yarın 
için sarsılmaz bir iman ve ümit veren 
hitabesini ayrı sütunlarımızda bula
caksınız. Bundan sonra dört mebusu
muz aöz aldılar ve Başvckil'in itimat 
talebi hakkında beyanatta bulundular. 

B. Hal.il Menıe1'in hitabesi 
Başvekil'den sonra ilk söz alan B. 

Halil (Menteş İzmir), heyecan ve te
cssürünün büyük olduğunu ve ilk de
fa olarak Kamutay huzurunda hitabe· 
sini yazılı olarak okuyacağını söyli
yerek Celal Bayar hı.ikümetine niçin 
açık ve tam itimadını verdiğini izah 
etti. Hükümetin bir yıl içinde başardı
ğı ekonomik ve mali işlerin bir bilan
çosunu çiz.erek dedi ki: 

.._ Bu rakamlar apaçık gösteriyor 
ki, haznenin bugüne kadar borçlarının 
taksitlerini tediyede gösterdiği isti· 

kamet ve namuskirlık bütün bu avans- ı nünde bütün bir dünyanın huşu, tazim 
lara ragmen mahtu.z kalmıştır ve kala· ve taktirle cgilişinaeki manayı gÖI· 
caktır. termiş oldu. 
Arkada,larım, ben o kanaatteyim K.amutay'ın İsmet lnönü'ııü Cüm-

ki, Celal .bayar planlarının tahakkuku hurreisi olarak seçmekte gi:>6terdiği i
halinde memleket mali ve iktıaadı sabeti, milli iradenin hakiki bir teza· 
cephelerden öyle büyuk bir inkişafa hürü olarak işaret eden hatip: 
mazhar olacaktır ki bu avansların a- "- lnonü nutkunda ne cebir tazyik, 
mortı miıddetleri bitmeden daha biı- ne de anarşi bütün vatandaşlara musa
yük, daha geniş planların ~tbikine vi emniyet verici tedbirler alınacak

ımkan haaıl olacaktır. tır, diyor. Bu, büyük bir hep.rettir. O, 
Arkadatlarım, böyle çalıp.o ve ha- bu sözlerle devletin nizamında sevgi

zırlanan bır memlekete saldırmak ko- nin ve emniyetin bundan böyle de hi· 
lay it değildir. Bilhassa memleket bil- kim olacağını teyit ederek Müebbet 
yük türk ordusunun, büyük türk mil- Ata'nın hayrülhalefi olduğunu ilin e
leti.nin yurdu olursa.. Binaenaleyh va- diyor. İnönü milletç.e çok sevilmiı bir 
tandaşlar istikbalden. emin olarak, ke- devlet adamıdır. Demem ki Atam ka· 
mali huzur ve emniyetle faaliyetlerine dar sevilmittir. Firkat O'nun yolwıda 
devam edebilirler.,. yürüye yürüye milletin yüreğinde ay-
~lri.U.,.Jai" :viilr~ f.l!r.::aq,:at aahi- -· :.:-aA • ...-ia ~İ5-İnA iti.nıldım 
ive olgun oır oevıet adamı oıauguna vardır.,, . 

dair canlı misaller veren B. Halil B. Halil Mcntcş bundan socıra mil
Menteş :, bunıian sonra, bütün dünya Jete hitap ederek aözlcriııi şu cümle i
harpler, dahili karıııklık:lar ve rahat- le bitirdi: 
sızlıklar içinde çalkanırken mcmleke- "Türkün medeni bir cevher, bir kud
timizin güzel bir nizam, tam bir sükun reti medeniye olduğunu yenid~?. i~~ 
ve emniyet içinde nasıl .çalıştığını ve; ederek Müebbet Ata'ııın dedı~ı gün 
bunu hasıl eden sebebi şu kelimelerle medeniyet safında üstün mcvkıe çık
belirtti: makta mükellefsin. Umarım ki onu Y~ 

"-Bunu hasıl eden nedir? Birkaç pacak ve başaracaksın. (Alkışlar). 
inzrbatlı memlekette olduğu gibi. kor- n. F'"ıl Ahmet Aykaf;'ın 
ku mu, mengene ve cendere metodu Jıitabeıi 
mu? Hayır. Yalnız ve yalnız ~ü~d B. Halil Menteş'ten .,onra söz alan 
Ata'nın dağdaki çadırlar~ en ız:bc ko! B. Fazıl Ahmet AykaÇ (Elazığ), ge
k.ul~?~~erin_e ka_dar -~in~ış olan sevg~- çen yıl bugünlerde ~ü~~k Önder'in 
sı, butun mılletın gonlu.nde Y~~ttıgı nutkunu ve Ba,vddhmızın programı
kayıtsız ve prtsu ~mn~yet. ve ıtımat- nı Kamutay'da dinledikten sonra, e
tır. O, şöyle dememış mıydı: dindiği intibaları anlattı ve faaliyeti-

" Benim arzu edip de yapamıyaca- nin teferrUatını saklamadan, politika
ğım bir JCY yoktur, fakat ben istedikle- cı ruhundan uzak, yüksek almlı bir 
rimi milletimin arzularına ve menfaat- devlet adamı sıfatiyle aöz aöyliyen B. 
lerinc uygun olarak isterim. Alacağım Celil Bayar'ın o günden iıtibarcll ba
tedbirleri milletimin iradesine ve.~- tardığı işlerin hulisaaıııı yaptı. . 
biliyetine dayanarak alırım. Onun ıçın lç hayatımızdaki emniyet ve aükQ
milletimc vadettiğim ı;eylerin ~k- nu, Hatay davasını wanmaktaki ki: 
kukunda vckayi hiç bir zaman benı al· yaseti, mali ve iktıaadt cephelerdekı 
datmamıştır.,, faaliyeti canlandıran B. Fazıl Ahmet 

Büyük Şef'in memleketi düşman is- Aykaç, hükümetin eon ~azif~le~ini de 
tilisından kurtardıktan aonra, • vazet- rr.uvaf faki~tle baprdıgını aoylıyerek 
tiği ıslahat esulariyle ve aldıgı ted- dedi ki: , 
birlerle türk yurdunun nasıl şenel- .. _ Ancak bu muvaffakiyetli adım
diğini ve dipdiri bir devletin nasıl lar atılıp dururken ~~inizin ruhunu 
meydana çıktığını hulasa eden B. Ha- amansız bir kurt kemırıyordu: Atamız 
lil Mentcf, Büyük Öndcr'in tabutu ö- hastaydı. Şu sebeple milletin itleriyle 

yuklü olan Hü~ümet, aaıl millet baba· 
sının diı.nyadakı sıhati ile de utrapnı
ya savaftı. Bu alanda, hiç fllD&t& et
meksizin bütün türk kudretiy~e cihan 
alecninin naaıl elele verdiğini ve aayıo 
Celil Bayar'ın durmadan, dinlenme
den bu işe naaıl canını aarfettiğini bi
ııyoruz. 

l<akat, mukadder olan bUyük fell· 
kt:t başımıza geldi. Bütün inaanhiı 
kalbinden yaralıyan bu facianın Ux
rindc durmıyacağım. Huaas, ~ı ~~ 
henüz kanı dinmemif gönüllei."ınızı 
b l· ağır vazife aaatlerinde tekrar ban· 
çerlemek affedilmez bir günah olur.,, 

Büyük Onder'in beklenilmiyen ö • 
lümünden sonra, İamet lnönü'nUn 
Cumhurreiai seçilmesini ve istifa edca 
kabinenin tekrar B. Celil Bayar'ın re
isliğinde kurulmaamı milll birliğin tam 
bir üadesi olduğunu •öyliyen B. Ay • 
kaç sözlerini tu cUınlelerle bitirdi: 

''Aziz arkadatJar; 

Meclisi bincuı önünde Kata/allı inıa ediliyor 

Nasıl devlet idare edenlerin bcğe -
nilmiyen hareketlerini hazan can feda 
ederek tenkide hazır duran bir (ıeca· 
atı medeniye) vana hazan da bir ta • 
kırn hizmetleri, büyükleri methetmek
ten adi vehimlerle korkan bir (ceba -
neti medeniye) vardır. En b6yük hu
aaaiyet ve irade kabiliyetini daha bit 
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hafta evel dünyaların gözüne içtimai 
bir fazilet nümunesi olarak sermiş bu· 
lunan pek muhterem Heyetinizi böy• 
le bir pibeıdcn bütün kalbimle tenzih 
ederim. Siz milletin size tevdi ettiği 
mürakabe vaizfcsini yaparken iy i gör
düklernizi de, fena bulduğunuzu da 
aynı samimiyetle söyliyecek insanlar • 
sınız. Ben aciz arkadaşınız da heyeti
nize mensup olmakla dünyanın en 
haklı iftihanru duyan bir yurttaşım. 

Şu sebeple işte en gür sesle memleke
time ilin ediyorum ki, Celal Bayar hü
kümctinc tam bir inancım vardır. Ve 
inanıyorum ki, sizin hür ve müstakil 
duygulu gönülleriniz de aynı itimatla 
dolu bulunuyor. 

Tek dileğim, hükümetin büyük ba
tarılara ermesi ve milletimizin büyük 
hayırlara kavuşmasıdır, ar.kad&§lar." 
(Alkışlar) . 

B. Hiiınü Kitapçı'nın hitabesi 
Bundan sonra kürsüye gelen Bay 

Hüsnü Kitapçı (Muğla), arkadaşları
nın fikirlerine iştirak ettiğini ve Celal 
Bayar hükümetine karşı vereceği re -
yin tam ve mutlak bir itimat olduğunu 
ve hükümetin geçen sene bu vakitler
de Kamutaydan aldığı itimadı bir se
nelik icraatiyle teyit eylediğini söyle
di. 

İkinci teşrinin birinde cümhurrei -
si namına başvekilirnizin okuduklan 
nutukta zikredilen icraatın her hükü -
met için ıan ve şeref teşkil edeceğini 
izah eden B. Hüsnü Kitapçı, bundan 
sonra, B. Celil Bayar'm son ve nazik 
hizmetleri ne kadar dikkatle yaptığı -
ru anlatarak dedi ki: 

"Bütün kalbile merbut o1ıduklan 
Atatürk'ün aıhatlcri üzerinde titrer ve 
azami hassasiyetle ihtimamlarını gös -
terirken indelhace vicdanı millinin pü
rüzsüz bir surette tecellisini temin o
decek tedbirlerin alınması, Celfil Ba -
yar'ın ne kadar vatansever, ve kıymet
tar bir rücülü devlet olduğunu göstcr
miıtir .Bu da itimat etmiyc saik olaıı 
sebeplerdendir. Sonra bunlara zami -
meten nüfuzu nazarını ve isabetli ic -
raatını senelerce tecrübe ettiğimiz ye
ni Şefimizin de itimadını kazanan Ce
lil Bayar'a yüksek heyetinizin verece
ği rey elbette ki itimaddır. 

Bu itibarladır ki kendisini n arka
daılannı tebrik eder hem Büyük mille
timiz için hem de muazzez vatanmııs 
için hayırlı ve faydalı icraatta buluna
rak bugün de vereceğimiz kararın isa
betini iabat etmek mazhariyetine er • 
melerini dilerim." (Alkı§lar). 

B. Naim Hazim Onal_m 
n.ıuıbesı 

Bundan sonra aö• .ıan B. Naiuı Ha
zim Onat (Konya>. şu sözlede Büyük 
Kamutayın bj91crine tercüman oldu: 

"Değerli arkadaşlar, darbeler al
tında .-ımicr kırılır, dağılır, ayrılu. 
Fakat bizim başımıza inen darbenin, 
akil almaz semavi iradenin altında biz 
bu ayrılığı göstermedik, dağılmadık 
ve aynlmadık. Çünkü bizim mayamız 
çeliktendi, plltindendi Bu mayaya A
tatürk'Un ruhu kanıtı. Hüceyrelerimi· 
ze, atomlarımızın arasındaki bofluğa 

Onun ruhu girdi. Onun bu ruhu bizi 
yekpare yalçın kaya gibi ebediyete u
lqtıracaktır. 

TUrkUn pek temiz oğlu ve Atatürk
ün sağ kolu olan ismet İnönü, başta 
olduğu halde bu millet, yekpare yalçın 
kaya ve plltin parçam: gibi bütün dün
ya muvacehesinde birliğini ve varlığı
nı gi:>6tercccktir. 

AtatUrk'Un İsmet İnönil'ne sarsıl
maz güveni vardı. İnönü'nün de Celil 
Bayar'a sağlam güvenini görüyoruz. 
Atatürk de Celal Bayar'ı severdi "Ce
W Bayar'ı ben niçin severim; bir gün 
gel Celil dedim; eline yırtık paralarla 
dolu bir çuval wroim. o çuvalı aldı. 
vekileti bıraktı. Feyzi bütUn dünyaya 
yayılacak kadar bir maliye phikuı v6-
cuda getirdi. Ben Celll'i itte bundan 
dolayı severim,, buyurmuılardı. 

Arkadatlar, İemet lnönil'niln gi1 • 
vendili ve kurduğu heyete biz nasıl 
güvenmeyiz? (Bravo sesleri, alkıtlar). 

B. Naim Hanm Onat'm sözlerinden 
eonra Kamutay reisi, mebualannuzm 
isim tayini suretiyle reylerini kullan
malarını rica etti. 

Van'dan başlamak ve seçim daire -
leri alfabe ııraaıru takip etmek üzere 
isimler okundu ve reyler verildi. 

Tasnif sonunda, kamutayın, reye 
ittirlk eden 344 banın. ittifakiyle iti
mat kazandıfı anlatıldı. 

Kamutay, reylerin tasnif neticesini 
•tlrekli alkı§larla kartıladı. Bafvekili -
mis kilr•üye ıelerek: 

"- Tetckldlr ederim. Teveccühü -
nüze ve muhabbetinize liyık olınıya 
çalıp.cağu ..... dedi. 

(Allah muvaffak etsin.) ve sürek· 
li aUnı sesleri araaında ru.znamenin 
diğer maddelerini müzakereye geçildi. 
Fakat, Kamutayın son toplantısından 
itibaren henüz bir hafta geçmemişti. 
eldeki maddelerin müzakere edilebil -
meai için toplantının başka bir tarihe 
bırakılmaaı lizun geliyordu. 

Bu sebeple, 28 ikinciteşrin pazartesi 
aaat on bette topı~ lrnak üzere, celse 
16.05 de tatil edildi. 

b 
n 
y 

b 
k 

Y. 
r, 

b 
v 
d 
d 

~ 
d 

" g 
t 
y 

• 

r 
ö 
l 

~ 

li 
lJ 
( 

t. 
f 



'17 • 11 - 1938 

Celal Bayar1n beyanatl 
M ........ R~j·i~·i·······k~~~~·~·k············· 

hakkındaki 
·ihtirasımız ölçüsüzdür 

(Başı ı. inci sayfada) 
Jııimse hakkında bu kadar vatanşümfıl, 
bu kadar a.ıemşümw bir acı duyulma -
m.ıştır. Kendi ruhumuzda bu acıyı his
sediyor ve kalbimizin kanadığını du
yuyoruz. Türk milleti gibi, vefakar, 
büyük bir milletin, kendisine binbir 
mahrumiyet içerisinde, en büyük mu
vaffakiyetleri temin etmiş olan büyük 
bir evladı hakkında, başka türlü hare
ket etmesine esasen imkan yok
tu. (Bravo sesleri - sürekli alkışlar). 

Atatürk, bize, yarah bir vatan kur
tardı. Atatürk, bu yaralı vatanı, içeri
sini asırlarda.nberi sinmiş olan hurafe
lerden, efsanelerden, bir takım vahi 
fikirlerden tamamen temizliyerek, ku
vetli bir rejim de kurarak, mesut ve 
müreffeh bir halde, bize bağışla
dı. (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar). 

Türk'ün, ebedi bir tehlikeye, düşü
yor sanıldığ ı zamanda, ımdadma koşa
rak, felaketten bizi kurtardı. Zeval 
bulmaz istiklalimizi ve ebedmüddet 
vatanımızı, türk rayeti istiklali altın
da yaşatmak imkanını buldu ve ver
di (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Atatürk'ü sadece bize vatani hiz
metler ifa ettiği için sevmiyoruz. Ay
nı zamanda tam manasiyle kamil bir 
insan olduğ'u için de seviyoruz. (Şid
detli alkışlar, bravo sesleri). . .. 

Atatürk vefakardı, mütevazı ıdı, 
herkesin h~kkınr yerinde verirdi (Çok 
güzel.. sesleri) 

Arkadaşlar, 
Atatürk'ün hayatı v~ mazisi hakk~

da söz söylemeyi. kısa bir celse.ye sıg-
d .. k " l lan bir iştır. Yal· 
ırmak en muş u o ·-· k 

nız müsaadenizle çok sevdıgı vde ç~ · 
g.. d" - . b .. ük milletinin ira esını 

uven ıgı, uy .. .. O'nun mane
temsil eden bu kursuden k" • 
~iyetine bitap ederek diyorum 1 

• 

Atatürk; b .1 t 
Seni sevnıek, te cı e. -

h t
.. k vatanseverımek er ur 

•İD ~ ödevi, ve namus 
)orcudur. (Şiddetli alkışlar 

1 ~ bravo e leri) 
Aziz arkadaşlarım; 

Kendiei.ni methetmek ve ihtiras göe
termek, içtimai hayatta bir na~ise ~a
rak kabul edilmiştir. Ve hiç şuph~ız
d' k" b b'" ledir. Fakat; ben sız.e, ı.r ı, u oy k.k 
iftiharımızı ve ihtirasımızı şu da .1 a-
da, ifade etmekten çekinıniyec:eğım: 

B-enimle beraber Heyeti Vekileyi 
tcıkil eden arkadaşlarım ihtilal~n ~e 
inkıl~b t~ ilk günün-Oen berı, Bu-a ın a, .... 
Yük ve Ebedi Şef'imizin hay~~ gozu
nü yumduğu dakikaya kadar, ızınd.e ve 
Peşinde, yolunda şuurla yürUdü.k .. Bu~ 
b. . . "h zdır (Şıddetlı 
ızıın ebedi ıftı arımı • 

alkışlar ve bravo sesleri). 

Hiç fÜpheıiz büyük Türk ~il
letinin ıeciyeıine ve kar~er~~~ 
uygun olarak vücu~a ~et~rdıgı 
ve bize hediye ettiğı reJımı, ko
runıak hakkındaki ihtirasımız, 
ölçüaüzdür. (Bravo bravo ses
leri). 

Arkadaşı ar; Teşkilatı esasiye hii-
ı..· . · 'timadınızı ka-
~ümlerine göre sızın ı 
~k için, Hüküınetin programım 
ai.ıe arzetmek iktiza eder. . ... 

B.enim bu mepha&te fazla sozum 

Yoktur. "k. 
ibinize ı tı-

Geçen sene, lutf en ta.sv . d" . .,. 
ın şım ıye -ran eden progranuınız 

da k unlarından ınar yapılmış olan ıs da 
das · ve kararın -

mı yürütmek, azım . t nida-
yız .. (AlkışJar ve muvaffakıye 
ları). k•kA 

d b"ze daima ha ı ı 
Aynı zaman ~ . ı illetin nurlu 

yolu gösteren ve ıçınde ~ t Halk Par-
lıadesi okunan Cümhurıye · · 

b . inı rehberımız
tisi'nin programı da ız 
dir (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım; f 
h .. k .. rnet için muva -

Herhangi bir u u . . i derecede 
fakiyet amili olarak, bırı.n:ı lazun ge· 
göz önünde bulundurul~ · hakiki 
len bir hakikat vardır: .Mılletın 
düşüncesi. . · d.. ünce· 

Biz mılletimizin şu an ıç~n uş 
lerini şu suretle hulasa edıyoruz: 

Milletimiz, onbeş sened.en
beri tecribe edilen Kemali~~ 

J·inıinin kendisine verdıgı 
re A • • • d .. a-
buzur ve sükun ıçensın e :r 

lışmak "'·e kuvetlenmek istiyor. 
(Sürekli alkışlar)• .. 

l\'lil1i hudutları dahılındc 
mesut olmak emelindedir. 

(Bravo sesleri)· 

B. : .... harici siyasetimizdeki: d~-
ız~- ~ 

hilde sulh, hariçte sulh dus~urunun ~-
"~~ . ak bu suretle tıefsır oluna:bı
.ı.cuu es ı, an c 

lir: Esası, milletten geJmiştir, ve Bü
yük Şef tarafından ifade edilmiş
tir. (Alkışlar) 

Mevcut istikrarı, bu matemli gün
lerimizde, milletin heyeti umumiye
sinde tecelli eden tesanütle muhafaza 
etmek emelimiz tamdır, halistir ve çok 
kuvetlidir (Bravo sesleri ve çok sü
rekli alkışlar). 

Rejimin kanunları, türk camıasına 
dahil olan bila istisna her ferdin, hu
kukunu, emniyetini ve müsavatını te
keffül etmektedir. KanunJarımızm te
keffülü altında, bütün vatandaşların 
seyyan bir surette haklarını gözetmek 
bizim için en mukaddes bir vazife
dir. (Bravo sesleri ve alkıllar). 

Harici siyasetimiz 
Aziz arkadaşlarım; 
Size programımızın harfiyen ve ol

duğu gibi tatbik olunacağını söyler
ken, harici siyasetimize de bir nebze 
temas etmek ihtiyacını duyuyorum: 

Harici siyasetimizde, değiıe -
cek hiç bir şey yoktur. Anlaş~8:
larımıza, dostluklarımıza, . ı~tı
faklarımıza .. bütün sadakatımız-
le bağlıyız. 

Bunları büyük bir azın;le yürütee.~
~. Bu sadam, size oldugu kadar, bu· 
gız.. "ki . . 
tün dostlarımıza ve müttefı erı.mıze 
de bir itimat ve muhabbet sadası
dır (Bravo sesleri ve sürekLi alkışlar). 

Sayın Millet vekilleri; 
Beni ve benimle vazife almak lut

funda bulunan arkadaşlarımı çok ya
kından tanırsınız. Yaptıgunız işleri 
bilirsiniz. Fikirlerimize vakıfsınız. 
Her şeyden evel temin etmek isterim 
ki rejimin azat kaıbul etmez kulları
yız (Bravo sesleri ve sürekli alkışlar) 
Kullarıyız dedim; .. bu kelimeyi mis
kin bir itaatı ifade için değU, .• işleri
mize şuurla bağlılık ve onları sadakat
le yürütmek azmimizi teıbarill ettir
mek için kullandım. (Alkışlar). 

Eğer; •• İnkılabın bidayetindenberi, 
ll" T Q.lU '\i lJ-çJ.1 ! l h h lC4l •·ı.u 1•~"'"...,"'"' 

imkanını ve sizin ar.zu ve emellerinizi 
icra etmek kwketini bizde görüyorsa
nız (hay hay sesleri), milletin iradeei
ni temsil eden siz kıymetli arkadaşla
rımdan ricam şu<lur: itimadınızı biz
den esirgemeyiniz. (Alkışlar, esirge
meyiz sesleri). 

Aziz aaylavlar; 
Son söz; •. elemimiz, hicranımız çok 

büyüktür, fakat inanımız, güvenimiz 
de o nispette büyüktür. (Bravo" seale
ri ve alkışlar). 

A.tatürk'ü unutmıyacağız (Hayır, 

asla sesleri) Her zaman tebcil edece
ğiz (Sürekli alkışla~~·· Millet uğrun: 
da azimle yürüycc:egız (Bravo aeslerı 
ve sürekli alkışlar). -

Ankara Hukuk Fakültesinde 

yasll ve heye<anlt bir 

toplanll yapddı 
(Başı 6. ıncı sayfada) 

Ey yaşların buğusiyle puslanan 

gözler görünü_z ~··. .. 
Ey acının çıvısıyle kanayan yurek-

ler çarpınız ! .• 
Hıçkırıklar, daha büyük seslere 

yol veriniz! .• 
Ey kara baht bizi dışımızdan sey-

ret!.. . y "d" 
Ataın için andıçmege gı ıyoruz. 

Atam için andiçeceğiz ... ,, 

Gen~ lıukukçul.ar 
konuşuyorlar 

Doktor Fahri Ecevit'ten sonra son 
sınıf talebesinden Bn. Kıymet Con
ker heyecanlı bir hitabede bulunmuş 
ve şu sözlerle bitirmiştir: 

"- Yaslı kalplerimizde bir teselli
miz var: O da Türkiye cümhuriyeti 
daima var olacak. Gençliği ile, dinç
liği ile, ordusiyle, şerefiyle ve en baş
ta Atatürk'ün ismiyle ... 

Varol türklük, varol cümhuriyeti
miz ... 
Sağolsun Atatürk'ün ruhu ile yaşı

yan gençlik ... ,, 
Kıymet Conker'i, ikinci sınıftan 

Melahat Santekin'in ve onu Naci Toz
duran'm heyecanlı sözleri takip etti. 
Ve Halk Ersan, O an adlı müessir şi
irini okudu. · 

Gençler çok samimi ve yürekten 
konuşuyorlar, bu sırada büyük salon
da hı kırıık sesi duyuluyordu. 
Ay~ı matemli hava içinde tOP,lantı-

ya son verildi. 

u ı: u ~ 

Ağlıyan, hıçkıran, inliyen 

150.000 kisi 
Büyük ölünün 

huzurunda eğildi 
( Başı ı. inci sayfada ) 

en büyük şef, en büyük devlet ada.mı, 
en büyük idealist ve en büyük insan 
olarak veren ilk ve tek fani Atatürk
tür. 

Anasının mezarı başında; 
- İşte benim anam 1 .• 

diye türk coğrafyasını . ~osteren 
Atatürk medeni garp alemının; 

- l~te benim analarım, işte benim 
kardeşlerim 1 

Dediği için allahlaştırdığı ideal in-
san kadar büyük bir insandır. 

Atatürk en büyük zaferini, bütün 
büyük muzafferleri mağlfıp eden zafe-
re karşı kazanmıştır. . . . . 

Atatürk bütün tarıhte mısılsız par-
lak zaferinden sonra, kılıcının çeliğini 
bir saban demiri gibi kullanmasını bi -
len ilk muzafferdir. 

Harp O'nun şahsi bir şöhret ideali 
değil; insani bir tesis ve istikrar vası
tası idi. Bugünkü Türkiye gibi, yakın 
şark sulhu da dünyanın en büyük 
meydan harpJarından biri olan Dum
lupınar' da kurulmuştur. 

Atatürk iktıdan, ne içte, ne dışta 
kimse için feJaketli olmadı. Atatürk, 
azametli güzel eserlerinden hiç birinin 
yüzünü vatandaş kaniyle kızartmadı 

ve eski düşmanlarını milletinin itimat 
edilir dostluğu ile tatmin etti. Tarih
te suiistimal edilmiyen yegane cihan
şümul iktıdar Atatürk iktıdarıdır. 

Saat: 8,30 
Dolmabahçe'den Karaköy'e kadar 

yollarda mübalağasız 80.000 kişi var. 
Kimse yanındakini itmiyor, kimse ya
nındaki ile konuşmuyor. Ara sıra hıç
kırmasalar, göğüsleri sık sık kabarıp 

inmese, ah bilhassa onların, o derin -
den iç çekişleri olmasa, biltün bu ak
sakallı, çocuk yüzlü ihtiyarlar, bütün 
bu başları yere eğik geniş omuzlu gür• 
büz delikanlılar, bu kadınlı erkekli 
80.000 kişi ... Bunlar yaşıyan insanlar· 
dır; belli olmıyacak, 

fir ayır saat kulesini ve büyj,ik 
kapıdan merasim salonuna kadar uza
yan yolu geçtik. Yürüdükçe adımlan • 
mız~ daraltıyor, bu yolun bitmemesini 
istiyorduk. 

Saat: 9 
Salon bof, kapının tam karıısında 

hilil şeklinde altrok, altı meşale halin
de parlıyor ve hepsi bu kadar. Ya Ata
türk? Kalbimiz heyecanla çarpıyor, 

kendimizi gördüğümüzün doğruluğu
na inandırmıya çalışarak; 

- Bunların hepsıi birer kabustu. 
Atatürk O. 

Diyoruz, jimdi her zamanki gibi 
misilsiz güzel insan yüzüyle kapıların 
birinden çıkıp aramıza karışarak. 

Kalplerimizi ellerimizle bastıra baatı· 
ra, kendisiyle karşılaştığımız zaman 
utanınamak için gözlerimizin yaşııu i
çimize akıta akıta on dakika Atatürk'ü 
bekledik. 

Saaı: 9,10 
20 üniformalı zabit üzeri san gül -

lede örtülü, büyük abanoz bir tabutu 
salonun garp tarafındaki koridorlar -
dan getiriyorlar. 

Atatürk geliyor 1 
Bu dakikada ne yaptığımı, herkesin 

ne yaptığını bilmiyorum. Salon mu 
karardı, hiç bir §ey görmemek ıçın 

sımsıkı biz mi gözlerimizi kapadık. 

... Başım yerden kalktığı zaman a
banoz tabut altı meşalenin ortasında
ki yüksek boşluğa yerleştirilmiş ve ü
zeri büyük bir atlas sancakla örtül • 
müştü. 

"Ôlüm hilkatin en tabii kanuna -
dur. Fakat böyle olmakla beraber 
bazan ne haZJin tecelliler arzeder.,,, 

Atatürk'ün anasının başında söyle
diği bu sözü şimdi biz ıstırabımızı te
selli etmek için mi, yoksa, istırabıım • 
zı derinleştirerek göz yaşlanmızı kan 
gelinciye kadar akıtmak için mi, niçin 
sebebini hiç düşünmeden biribirimize 
tekrar ediyoruz. Hangi insan hayatın
da bundan daha hazin bir ölüm tasav
vur edebilir. Burada bir vazifeyi ifa 
mecburiyetinde bulunduğumu kendi 
kendime ısrarla tekrarlaınasam hemen 
eve döneceğim ve başımı iki yastığın 

ara.sına yerleştirerek ağlıyacağım, ağ -
lıyacağım. 

Saaı: 9.40 
Salonda her şey yerli yerinde. Altı 

mep.lenin ortasında büyük üniformalı 
dört genç subay, çelikten daha sert 
birer manken gibi kılıçlan omuzlan -
na dayalı duruyorlar. MiJli tarihin hiç 
bir devrinde tilrk kılıcı bu kadar bet
baht bir iş görmek için kınından çık -
ma.mıştır. 

Saaı: 9.45 
Tevifat memurları, Reiaicümhur 

İsmet İnönü ve bunu takiben Büyük 
Millet Meclisi, Başvekil Celal Bayar, 
Büyük Millet Meclisi Reisi Abdülha • 
lik Renda, Genel Kurmay Başkanı 
MareşaJ Fevzi Çakmak tarafından gön 
derilen tazim çelenklerini getirdiler. 
Atatürk'ün ayakları altına serdiler . 

Saat tam ı O da hürmet nöbeti de -
ğişti. 4 genç subay büyük vazifelerini 
General Osman Tufan ile General Nu
ri Yemut'a ve bir yüzbaşı ile bir üst -
teğmene ve iki ere bıraktılar. Bu sefer 
kılıçlar omuzdan indi. Atatürk'ün a -
yaklarmm ucuna eğildi. Atatürk'ün 
umumi katibi Hasan Riza Soyak ve 
yaveri Naşit sol tarafta boşlukta yer -
aldılar ve tazim merasimi başlaıdı. 

Onu be§ gece ilk olarak ortaların -
da vali Üstündağ olduğu halde Gene -
ral Fahrettin Altay ile General Halis 
Bıyıkday ve bunların arkasından gece 
saat 24 de kadar dörder dörder büyijk 
üniformalariyle erkan, ümera ve su -
baylar, yüksek askeri mektepler, teş -
rifata dahil memurlar, rektör, dekan 
ve profesörler ile üniversiteliler ve 
yüksek tahsil gençleri, komutanlariy • 
le ve profesörleriyle beraber harp aka
demisi talebeleri, yavcrleriyle beraber 
amiral, bahri erkan, ümera ve subay -
lar, mektepliler, resmi ve yarı resmi 
teşekküller,halk ... Asgari 150.000 kişi 
geçti. 

Geçiş, bu bir ibadet idi, cümlesiyle 
bile anlatılamaz. 

Bir adama 150.000 adamın hissini, 
150,000 adamın iktıdarını, 150,000 a -
damın sevgisini veriniz, ve böyle bir 
adam karşısında kendinizi tasavvur e
din. Ne hissediyorsanız bu hissinizi, 
hangi kelime ve cümlelerle doğru ola
rakifa.de edebileceğinizi zannediyor
sanız, geçiş hakkında o kelimeyi veya 
o cü,nleyi kullanınız. 

Kafileler .salonun büyük kapısına 

geldikleri zaman duraklıyorlar, hare -
ketler zayıflıyor, yüzler buruşuyor, 

dudaklar ısırılıyor, sesler hançerelere 
scnaaruyor, b<ıZilan unu aa yapamx • 
yorlar. Mendilleriyle elleriyle, ağızla
rını kapıyorlar Onu rahatBiz etmemek 
için yavat yavaş, fakat ancak O'nun 
önüne kadar gelebiliyorlar ve eğer bu
rada düşüp bayılmazlar, enerjilerini 
tüketip Onun ayağının dibine yığılı -
vermezlerse koşa koşa bahçeye çıkıyor 
ve orada O'nun duyup da rahatsız ol • 
mryacağı bir yerde biribirlerine sarılı
yor, hüngür hüngür luçkmklarla ağlı
yorlar. 

Yaşı altmışı geçmiş, orta halliden 
daha fakir bir adam, tam kapının ö • 
nünde iki elini kaldırdı. Oğlum dedi; 

- Sen isteseydin ölmezdin. Senin 
isteyip de yapmadığın hiç bir şey ol
madı. Sana karşı ne suçumuz oldu ki 
bize bu acıyı çcktiriyoraun. 
Hıçkırıklar ihtiyarın sesini boğdu. O 
da kalabalığa kanştı. 

Bugünkü tazim geçidi Atatürk'ün 
150 bin kişi tarafından ayrı ayrı temsil 
edilen şahsiyeti diye de ifade edilebi
le. Geçen her ferdde Atatürkten bir 
şey vardı. O, türk kadınında hüriyetin 
türk askerinde şerefin, türk vatanda • 
şında idrakin, türk tefekküründe ne -
cabetin tam kendisi idi. Atatürkün ö
nünden 150 bin kişi geçti değil, ebedi 
Ata'nın önünde tek vasıfla vasıflanan 
150 bin kişL. 

Altroan sonra salonun havasına 

akşamın daha derin acıtan hüznü 
çöktü. Tazim geçidine bu saatten son
ra iştirak edenJer gündüzkiler kadar 
da cesur olamadılar. Altı meşalenin a
levi onları kapının eşiğinde yakalıyor 
ve salonun ortasına girinciye kadar 
yakmadık hiç bir yerlerini bırakmı
yordu. Göz yaşJarıı karanlıkta daha 
çok akıyor, kalp te karanhkta daha çok 
anlaşılıyor. Ve Atatürk öksüzJüğü acı
sı karanlıkta daha derinliklere işliyor. 
Gece yarısına doğru salonda büyük in
san ıstırabı gözle görülür, elle tutulur 
bir hale girdi. 

Meşalelerin altın ziyasmda yüzler 
gittikçe sarardı. Saçlar gittikçe kızıl -
laştı ve bu birleşen binlerce insan yü~ 
zünde herkes Atatürk'ü bir daha gör
dü. 

Neıet ATAY 

Kamutay heyeti İstanbul' a giHi 
Kamutay'ın dünkü toplantısında 

büyük Şef Atatürk'ün cenaze törenin
de hazır bulunmak üzere seçilen 6 ki
şilik heyet, reis vekillerinden B. Re
fet Canıtez'in reisliğinde olarak dün 
akşam 1stanbul'a hareket etmiştir. 

Reislik divanından B. Ali Zırh ve 
idare amirJerinden B. Halit Bayrak 
ayrıca bu heyete refakat etmektedir. 
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Yahudiler beynelmilel 
bir şirket kurdular 

Şirket Yahudilerin müstemlekelere 
yerleıtirilmeaini kolaylaıtıracak 

La Hey, 16 a.a. - Yahudilerin müstemlekelere yerleştirilmesi 
için beynelmilel bir şirket ihdası maksadiyle ilk adım atılmıştır. 

Bu şirket merkezi: Avrupa yahudi
lerinin muhaceretiıni teshil edecek ve 
yahudilerin bazı müstemlekelere yer
leşmelerini temine çalışacaktır. Bu şir
ketin teşekkülüne müteallik olan akit, 
salı günü tanzim edilecektir. Şirketin 
ihdasına medar olmak üzere verilmiş 
olan paralar şimdiden bir milyon flo
rini geçmiş bulunuyor. 

Emin bir mıntakfl aramyor 
Nevyork, 16 a.a. - Gazeteler, asga

ti 700.000 mülteci yahudiyi alaıbilecek 
emin bir mıntaka aranmasını teminen 
İngiltere hükümctiyle birlikte bir 
plan hazırlanması için Amerika sefiri 

Kennedy tarafından sarfrdilen gay
retleri tebarüz ettirmektedirler. 

Kennedy tarafından sarfedilen gay
retler şimdiye kadar İngiltere'de, Ho
landa'da, Fransa'da, Danimarka'da, 
Belçika'da ve 1svJçre'de müsait bir şe
kilde karşılanmamıştır. 

Bu memleketler kendi toprakların
da esasen çok miktarda yahudi bulun
duğupu bildirmişlerdir. 

Ruzvelt, dün akşam gazetecilere be
yanatta bulunarak Almanya'da yahu
dilik aleyhindeki hareketlerin Ameri· 
ka halkı üezrinde derin bir tesir bı
raktığını söylemiştir. 

Komünist partisi kapatıhrsa 

Fransız sağcıları Daladiye 

hükümeline yardım edecekler 
Paris, 16 a.a. - Mali tedbirler dolayısiyle bir yandan fransrz 

sol cenah mahfillerinin hüküm ete muhalefetleri şiddetlenirken 
bir yandan da sağ cenah mahfillerinde halihazırda müşkül bir 
vaziyette kalmış olan Daladiye kabinesine karşı ittihaz edilecek 

tarzı hareket hakkında münaka
şalat cereyan etmektedir. 

Halk cephesinin içinden çıkmış olan 
bu kabinenin iktidar mevkiinde kala-
bilmesi ve Fransa'yı tehlikeden kurta
rabilmesi için şimdi bu cepheye düş

man olan partilerin müzaharetine ih
tiyacı vardır. 

Dolaşan bir şayiaya göre sağ cenah 
partileri bazı şartlarla Daladiye kabi
nesine müzaharet edeceklerini ibildir
mişlerdir. Fakat bu müzahareti temin 
edebil.mek isin kaıbinenin milli kalkın
maya engel olan komünist partisini 
feshetmesi "e milli kalkınma eserinin 
bir müddet devamını temin isin teşrii 
devreyi iki sene uzatması istenilmek
tedir. 

Müıterek macar - leh 
hududu meselesi 

gene lazelendl 
Varşova, 16 a.a. - Express Poranny 

gazetesi başmakalesinde ezcümle ,c>y
le yazmaktadır : 

"Karpatlaraltı Rusyası halkının sa
rahaten izhar ettiği arzunun tahakkuk 
ede<:eği saat yaklaşmıştır. Bu halk bü
tün memleketin Macaristan'a ilhakını 
istiyor. Milletlerin mukadderatlarına 
hakim olmaları prenaipinin bu sefer 
de galebe çalması lazımdır. Prag'ın ni
çin mukavemet ettiği anlaşılamıyor. 
Bizzat çekler bile hudutlarının kati 
surette tespitini arzu etmelidirler. 
Çünkü bunda beyneJmilel bir garanti 
bahis mevzuu olamaz. Çekler eğer de
licesine mukavemet ederek coğrafya
ya, mıntaka ve halkın arzusuna rağ
men Rütenya'yı ellerinden bırakmak 
istemiyorlarsa kimseden yardım gör
miyeceklerini bilmelidirler. Çekler ne 
Viyana'daki hükümlere, ne de 1920 se
nesinde Rütenya halkının arzusuna ri
ayet etmeyi teahhüt eden garp mem
leketlerine güvenebilirler. Bu mesele 
ne kadar çabuk halledilirse çekler için 
o kadar hayırlı olur. 

Bir miting 
Privat Presse, mi.ışteı \;k bir Polon

ya - Macaristan hududu vücuda geti
rilmesi lehinde mücadele için marnu
at komite.si tarafından dün akşam ter
tip edileıı miting hakkında tatı;ılat 
vermektedir. İki dost memleketın ar
zusuna tevfikan müşterek bir hudut 
vücuda getirilmesi için bir kaç nutuk 
söylendikten sonra bir kanır sureti ka
bul edilmiştir. Bunda Polonya milleti
nin vasati Avrupa'nın akibcthden me
sut olduğunu hissettiği için Karpat
laraltı Rusya'sındaki vaziyetin derhal 
ıslahını iatediği kaydedilmiştir. 

Frankocuların · · 

yeni zaferleri 
Salamanka, 16 a.a. - Resmi tebliğ: 
Ebre mmtakasmda frankist kıtaat, 

salı günü düşmanın mukavemetini kır
mışlar Vtı firar halinde bulunan düş
man kıta.atını taıkıip etmişlerdir. Faıte
ralla dağlariyle Flix ve Asco arasın
daki arazi i9gal edilmiştir. Aaco kast-

Filistin' de 

Temizlik iıi 
devam ediyor 

Kudüs, 16 a .a. - İngiliz müfreczleri 
Nasıra civarında ve Lübnaın hududu 
boyunda başlamış oldukları arattırma 
hareketlerine devam etmişlerdir. Ku
düs ve Gazze mıntakasmda ingiliz aa· 
kerlerine ve araplara karşı tüfek ateşi 
açılmıştır. T elef olanların mikarı he
nüz malUın değildir. Gazı:c civarında 
araplar demiryolu raylaruu bcriıava 
etmiflerdir. 

Tamea'da bir aakeri kordonu zorJa
mak istiyen bir arap itlaf e-dilmiJtir. 

GaliJe mMtakasındaki ukeri hare
ketlere dair alınan haıbcrlere nazaran 
bu mmtakada 714 arap tevkif edilmi,.. 
tir. Tahrikatçılarla münasebetleri ol
makla itham edilen 43 arap balr-kında 
tevkif mUzekkereai iedar edilmiştir. 

Nablus yakınında iki arap maktul 
bulunmuştur. 

Ortodoks, proteetan ve katolik bı
ristiyanların rüesası, diğer araplar1a 
mütesanit oldukları:.nı ilan eden bir be
yanname neşretmişlerdir. 

Fransa Almanya'ya müstemleke 
vermeğe yanap111yor 

Par.is, 16 a.a. - B. Daladiye, bu sa
bah mebusan mechsi müstemlekat et:ı
cümeni reis muavini B. Taittungeri ka 
bul etmiş ve mumaile}"h başvekile 
müstemlekat encümeninin dünkü gö
rüşmeleri hakkında bilhassa B. Hitle
rin nutkundan sonra Başvekili d.inlc
m~ k hususundaki arzularım bildirmi,._ 
tir. 
Başvekalet !bu mesele hakkında bu

gün saat 16 da aşağıdaki tebliği net
retmiştir: 

Hükümetin tebliği 
"Hükümet, müstemlekeler meselesi 

hakkındaki noktai nazarını bildirmek 

için bu husust~ yapılmakta olan müca
deleleri beklememiştir. Hükümet, ya
pılacak her türlü tecavüze karşı koya
cağını ve cihan harbinden sonra tespit 
edilmis olan seklinde bu İ#lparatorlu· 
ğu mul;afaaz edeceğini beyan etmiştir. 
Bu noktada hiç bir feragatte bulunul· 
ması derpiş edilmiş degildir. Hükü
met, müstemlekeler meselesinin ya
kında ingilizlerle fransızlar arasında 
yapılacak müzakerelerde mevzuubahs 
edileceğöne dair olan haberleri yeni
den tekzip eder.,, 

bası da kıtaatımızın eline g.cçmiştir. 
Düşman 636 esir ve birçok maktul 

vermiştir. Rio Segre mmtakasında 
düşmanın Seros köprü başına karşı 

yapmış olduğu iki taarruz püskürtül
müştür. Pazaı tesi günü Val ensiya li
manına muvaffakiyetle taarruz ettik. 
Son dakikada Flux kasa mm da 
zaptedilmiş olduğu haber verilmekte
dir. Ebre çıkıntısı da e~e edilmiştir. 
Ebre'nin sağ sahili tamamiyle fran
kistlerin elindedir. 
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İcra ve İflas dairelerinin yeniden 

tanzim ve tensikine dair tetkikler 

Cezai hükümler 
64. Madde; 262. 2 inci fıkra. 

103 üncü madde hükmüne (yedi 
madde) göndermek kifayet eder: 

''103 üncü madde tatbik olunur". 
65. Madde: 264, 3 üncü fıkra. 
Takip talebinde bulunmak icin iki 

ay müddet çok uzundur. Bu mtlddeti 
10 güne indirmek icabedecektir (İsviç
re kanununda madde : 278, 3 üncü 
fıkrada olduğu gibi). 

66. Madde: 264, 4 üncü fıkra. 
4üncü fıkranın nihayetine şu 

cümleyi ilave etmek münasip olacak -
tır. 

" Bununla beraber, alacaklı temyiz 
yoluna giderse münazaah malın yedi 
eminde hıfzı Temyiz mahkemesinin 
kararına kadar idame edilecektir." 

67. Madde: 269, 1, 2 ve 3 üncü 
fıkralar. 

Kiracının çıkarılmasına karar ver
mek için salahiyetli merci sulh mahke
mesi değil ve fakat tetkik mercii olma
sı icabederdi; bu suretle usulde sürat 
temin edilmiş ve masraflar azaltxlmış 
olacaktı 269 uncu madde hükmünü bu 
yolda tadil etmek muvafık olacaktır. 

ON BlRlNCl BAP 
I pt.al davası 

68. Madde: 278. 
a) Birinci bend. Hüsnüniyetle yani 

hiyleden ari olarak hareket eden ana 
baba ile evlat ve kan koca arasındaki 
muameleleri de batıl addetmek haksız 
olacağından "ivazlı'' tabirinden · sonra 
"ve suiniyete müstenit" ibaresinin de
rcedilmesi teklif edilmiştir. 

~ununla berabe~ mademki aşağı -
d:~ numar~ 69 ~~ı yeni hükme göre 
bakım takdır salfilııyetini haiz buluna
cak ve binnetice haksızlıkları bertaraf 
edebilecektir, 278 inci madde metnini 
değiştirmiye lüzum yoktur. 

b) İkinci bend. İki tarafın vecibe -
terine mevzu teşkil eden şeyler arasın
da ni.sbetsizlik bulunduğuna hükmet -
mek için akdin yapxldrğı andaki de -
ğerlerini nazan itibara almak icabe -
de:. Vecibeye mevzu teşkil eden şey -
lenn ifa edildiği zamanı hesaba kat -
mamak icabettiği gibi evelce halz ol-

dukları ve bilfilıare haiz olabilecekleri 
kıymeti de nazara almamak laznngelir 
(Bu görüş tarzı İsviçre federal mah
kemesinin içtihadına muvafrktxr.) 

Bununla beraber tereddütleri izale 
etmek için ikinci bendin hükmünü şu 
şekilde tamamlamak yerinde bir şey 
olur. 

: 2) Kendi verdiğinin akdin yapxl
dıgı ~ıradaki değerine göre, borçlu
nun ıvaz olarak pek aşağı bir fiyat 
kabul ettiği akitler." 

69. Madde: 283 a (Yeni madde.) 
"Hakim ahvali göz önünde bulun

dırarak 278-280 282 ve 283 maddeler
deki hususlardan doğan ihtilafları 
hükme bağlar." 

lhtar. lptal davasında müteallik 
mesailde vakıaların serbestçe takdiri 
prensipi kaide ittihaz edilmelidir. Va
kit ve hali nazarı itibare almak sure
tiyle hakimin serbestçe karar ittihaz 
edebilmesi pratik bir ihtiyaca tekabül 
eder (İsviçre kanunu bu prensipi 289 
uncu maddede sarahaten kabul et
mektedir.) Binaenaleyh 283 üncü 
maddeden sonra dermeyan olunan 
hükmü koymak tamamiyle yerinde 
bir şey olacaktır. 

70. Madde: 284. 

ON ALTINCI BAP 
Cezai hükümler 

71. Madde: 331, 332, 338. 2 inci fık
ra. 

Kanun bu maddelerde şikayette bu
lunan alacaklının elinde aciz vesika
sının bulunmasınr emretmektedir. 
Bergama barosu raporunda aciz vesi
kası lüzumunu kaldırmayı teklif edi
Y?r. Bununla beraber bu teklif mu
hık sebeplere istinat etmiyor. Borçlu 
ııan~ak mevzuubahis hükümlerde gös
terılen muameleler neticesi haciz ta
mamen veya kısmen gayrr müessir 
bir hal iktisap ederse cezalandırılır. 
Takip n_eticesinin gayri kafi olduğu
nu tesbıt etmek için alacaklının 105 
ve 143 üncü maddelere göre (katı ve
ya muvakkat) aciz vesikası istihsal 
etmesi lazımdır. 

72. Madde: 337. 
Bu maddenin birinci cümlesi: 

'.'.Müddeti içinde beyanda bulunmak 
u.zere mazereti olmaksızın icra daire
sıne gelmiyen veya yazı ile beyanda 
bulunmıyan borçlu" cümlesini kaldır· 
mak icabedecektir. Çünkü burada zik
redilen fiil evelce 76 rncı maddede 
daha memnuniyetbahş bir tarzda tan· 
zim edilmistir. 

73. Madd~: 344. 
a) Nafaka vermeğe mahkum olup 

da ödeme şartlarına tevfikan birinci 
bendde derpiş edilen cezai müeyyide 
(bir aya kadar hafif hapis) çok hafif
tir. Zira bahis mevzuu olan borçlular 
ailevi vazifelerini ifa eden borcİular
dır. Ceza kanununun 21 inci maddesi
ne göre hafif hapis müddeti bir gün
den iki seneye kadardır. On günden 
üç aya kadar ceza derpiş etmek mu
vafık olacaktır. 

b) 344 üncü maddenin 2 inci bendi
nin ilga edilmesi lazımgelecektir. Zi
ra böyle yapılmadığı takdirde 1 inci 
fıkra hükmü tesirsiz kalır. Binaena
leyh kabili icra ilam mucibince vade
si hulü1 etmiş nafakaların ödenmeme
si halinde borçlunun nafakanın kaldı
rılması veya azaltılması hakkında 

mahkemeye müracaat etmesine bak
maksızın cezalandırılması icabede
cektir. 

74. Madde: 349. 
Bu maddenin altıncı fıkrasına göre 

şikayetçi muayyen zamanda tetkik 
merciinin huzuruna gelmez ve vekil 
a ... ~•-= ,·ı..~v-• 1.a.lr.lrT AH~r--
Bunun muhik olmadığı ve şikayetçı-
nin (alacaklı) borçlunun cezalandırıl
masını talep etmesi kifayet ettiği mü
taleasr yürütüldü. Bununla beraber, 
kaydetmek icabeder ki burada bahis 
mevzuu olan takibi şikayete bağlı 
suçlardır. Binaenaleyh müşteki takip
ten vaz geçebilir (354 üncü maddeye 
bakınız.) Halbuki müşteki tetkik mer
cii huzuruna gelmez ve vekil de gön
dermezse artık kendisini borçlunun 
cezalandırılmasında menfaati bulun
madığını ve binnetice takipten fera
gat ettiğini kabul etmekle çok ileri 
gidilmi : olmaz. 

(Sonu var) 

• Kadir gecesı 
Diyanet l~leri Riyasetinden : 

Kadir gecesi 19 ikinci teşrin 1938 
cumartesi günü akşamına, yani pazar 
gecesine tesadüf ettiği ve ikinci teş -
rinin 23 üncü çarşamba günü de bay -
ram olduğu ilan olunur. (4820) 

Ankarada Bayram namazı 
saat dakika 

7 17 8641 

Kiralık daire 

KÜÇÜK İLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : 

Kiralık - Yenişehir İnkılap cad. No. 
11 üst katta 2 oda, 1 hol, Adakale cad. 
No. 18 de 1. ci katta 3 oda, 1 hol, elek
trik, hava gazı, banyo. Tl: 2655 8189 

.Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında 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 yanmda 
doktor S:tlal.i apartrmanr 4 büyük o
da mutbak, banyo, elektrik, hava ga-
zı, su. Tl: 1490 8421 

Kirahk kat - Bakcİ.nlıklara yakın 5 
geniş oda, hol, hizmetçi odası, banyo, 
balkon, bahçe, iki tuvalet. Selanik 
cadde~. No. 51 Tel: 1347 8427 
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Dort satırlık küçük ilanlardan : 
Bir defa için 30 Kuruş • 

İki defa için 50 Kuruş ı· 
Üç defa için 70 Kuruş 

• Dört defa için 80 Kuruş 

f 
~~vamlı küçük i!anlardar. her defası 
ıçın 10 kuruş alınır. Mesela on defa 
neşredilecek bir i an ıçir, 140 kuruş ı 
ahnacaktir. Bir ıı:olayhk olmak üzere 1 ııer satır. kelime aralarındaki boşluk

! Jar müstesna, 30 harf itibar edilmiş-
i tir. Bir küçük ilan 120 harften ibaret 

i ol~ahdu. ı· i Dert satırdan fazla he· satır için ay-
i rıca on kuruş almır. ..................................................... 

Satılık ev ve apartıman - Ankara
nm her tarafında irat getirir apartı . 
manlar kagir ve ahşap evler Tl: 248 7 
Vahdi Doğruer 8470 

Satılık ev - Bahçeli evler koopera
tifinde asfalta yakm muhtelif tipte sa· 
i:tlık ev hisseleri. Ti: 2487 Vahdi Doğ-

Kiralık - Yenişehir Ataç sokağın- ruer. 8471 
da geniş 5 şer odalı her türlü konforu Satılık arsa - Yenişehir ve Cebe -
haiz 3 daire. Tl: 3520 ye müracaat. ci'de inşaata elverişli blok ve münferit 

8475 küçük çapta arsalar. Tl: 2487 Vahdi 

~rah~ - _4 odalı h:r t~rlü konfo- 1 Doğruer 8472 
ru haız bır daıre. Yenışehır Yüksel Satılık - Ankara'nın en işlek ye -
caddesi No. 42 8476 rinde yevmiye 140 - 150 lira arasmda 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor. peşin satış yapan bir bakkaliye azimet 

1 
dolayrsiyle devren satılıktır. Tl: 2017 

u 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demırte-
p'e Emek apartmanına müracaat. 8510 ye müracaat. 8626 

5 odalı daire_ Bahçe içi. Yeni mu- Satılık otomobil - 931 modeli işler 
şambah tekmil konforlu daire. Yeni _ bir halde lastikleri yeni Şevrole oto
şehir Kazım Özalp cad. Onuvluk so • mobil. Parça fiatına satılıkt1i[. Tl: 

3109 a müracaat. 8627 
kak 8 Behiç Tümer Tl: 2612. 2 ile 5 
arası gezilir. 8549 

Kiralık oda - Asfalt üzeri her ta- l~ arıyan lar : 
rafa yakın Kalorifer, radyo, hizmetçi 
Telefon 2828 odacılardan birisine so -
runu& 8552 

Kiralık daire - Yeni şehir Selanik 
caddesi 1-2 numaralı Kuğu apartıma -
nmda. Aynı apartımanın 7 numaralı 

dairesine müracaat. 8553 

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 

Kiralık - Kavaklıdere'de tahta I~ verenler : 
köprü Özdemir caddesinde 63/3 nu
maralı apartrman daireleri kirahktır. 

Görmek istiyenlerin içindekilere mü -
racaatı. 8586 

Kiralık - Güzel mobilyalı, konforlu 
1 veya 2 oda. Postane caddesi No. 16 
Şaban zade apartunaru No, 8 ze müra-
caat. 8605 

Aranıyor - Dikişten anlıyan 2 ba -
yan işçiye ihtiyaç vardır. İstekliler. 
Ön Cebeci'de Baysal caddesi No. 2 ev
de Tan Bayanlar Terzievine müraca · 
at. 8466 

Aranıyor - Bir muhasebeciye ihti
yaç vardır. Haraççı kardeşlere müra-
caat. 8606 

JC:rals~ - 'M~~T:_~dil~.J-! T.iir• 
sokak (Şen yuva} aparnmanın.oa ucuz 
daire ve odalar. 8614 Aranıyor : 

Kiralık apartmıan - Y en.işehir Ata- Oda aranıyor - Bir fransız profe -
türk bulvarında Tuna apartmıanmda 
kalorifer ve konforlu vebolitten geç -
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire -
lere elverişlidir. 8620 

Kiralık - Havuzbaşı Karanfil so
kak Adalar apartımanx 3 oda, 1 hol, 5 
oda ve bodrumda 1 oda. Kapıcıya mü-
racaat. 8621 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayn 
odalar. Havuzbaşr yanında müsait ki -
ra ile. Selaruk cad. No. 16 8626 

Kiralık - Ankara Saime kadın ma -
hallesi Mamak caddesi 150 numaralı 

apartımanm iki dairesi ucuz kiralıktır. 
Aynı apartımana müracaat edilmesi. 

8629 

Kiralık - Yenişehir Özen pastaha
nesi arkasında Menekşe sokak Mazhar 
Nedim Ap. 2. ci kat, 3 oda, ı hol, hiz
metçi odası. Aşağıda depo kalorifer, 
sıcak su, hava gazı. Ehven fiatla veri -
lecektir. İçindekilere müracaat. 8642 

Satılık : 

sör Ulus meyd. veya Postane civarın
da banyolu, kaloriferli oda anyor. Pos-

ta kutusu 206 ya yazılması. 8613 

Hayri Alıcıoğlu - Yazıhanesini A· 
nafartalar Zincirli cami Taksi sokak 
Hüriyet pansiyonu (8) numaraya nak-
letmi~tir. Tel: 1538 8426 

I 
.................................................... I 

Vilayetler 
Uttttttt 11111111111111111'' ....................... . 

Hükümet konağı 
yaptırılacak 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğiin•den: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 37796 

lira 25 kuruş keşifli Gelibolu hükü· 
met konağı inaşatmrn 14999 lira 10 
kuruşluk birinci kısmıdır. 

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

A _ Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C _ Baymdırlrk işleri genel şart· 

namesi 

Bu hükme göre iptal davası hakkr 
batıl tasarrufun vukuu tarihinden üç 
sene geçmekle düşer. Halbuki batıl 
tasarrufun, alacaklının aciz vesikası
nı istihsal etmesine kadar ve üç sene
den fazla sürmesi muhtemeldir. (277 
inci maddenin 1 inci bendine bakı
nrz.) Bu takdirde iptal davası düşer. 
Binaenaleyh müruru zaman müddeti
ni beş seneye (İsviçre kanununun 293 
üncü maddesinde olduğu gibi) çıkar
mak muvafık olacaktır. 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
Y enişehirde İsmet Paşa cadde- mektebı civarında ıstasyon arkaların· 

sinde 21 numaralı hanenin üst da ve Ankara'nm her tarafında inşaata 
katında üç odalı bir daire kira - elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe · 

D - Yapı işleri umumi, fenni, şart
namesi 

E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiat bordrosu. lıktır. Taliplerin Vehbi Koç Ti- ren. 8176 

caret evinde Envere müracaatla-
rı ilan olunur. 8609 

Muhtelif malzeme ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli, muvakkat teminatı ve liste numaralariyle cinsleri 
şağıda yazılı malzeme 22.12.938 perşembe günü saat 15.30 dan itibaren 
liste sırası ile ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle Anka

ra'da idare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazdı muvakkat teminat 
ıle kanunun tayın ettiği vesıkaları ve teklıflerını aynı gün saat 14.30 a ka

dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasrz olarak 

1

Ankara'da malzeme dairesinden, 
a'da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Liste No: Malzeme 

1 Çinko levha ve külçe çinko 

2 Düz ve oluklu galvenize saş 

3 Tel alatlar 

4 Kursun levha ve kurşu boru 
ve teneke levha ...•• 

(4798) 
Muhammen 

Bedeli 
Lira Kr. 

11400 
16509, 44 
20500 

5376 

Haydarpa-

8594 
Muvakkat 
Teminatı 

Lira Kr. 

855 
1238, 21 
1537, 50 

403, 20 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
irat getirir beton ahşap ev ve apartı · 
mantar ve bahçeli evler yapı koopera· 
tifi hisseleri. Tel: 2406 Neşet Şeren. 

8177 

Satıhk - Ankara'mn her tarafında 
apartıman ev arsa almak ve satmak is
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
Seren. 817b 

Satılık Araa - Çankaya caddesinde 
yeni yapılacak B. M. M. ne gidecek 
50 metroluk caddenin karşısında köşe 
başı. Tel: 2884 8268 

Sablık arsalar - Maltepe, Cebeci, 
istasyon, Küçük Esat, Selanik, Karan
fi~ . sokak Ayrancıda küçük çapta ar -
salar. Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424 

Satılık evler - Ankara'run her sem
trnde irat getirir beton, kargir, ahşap, 
ev ve apartrman Tel- 1538 Hayri Alı-
cıoğlu. 8425 

Acele sablık otomobil - Kapalı 
spor. Her gün öğleden sonra 3850 ye 
telefon edilmesi. 8468 

G - Proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evra

kr Çanakkale nafıa müdürlüğünde 

bedelsiz olarak görebilirler. 

3 - İhale 28-11-938 tarihine müsa· 
dif pazartesi günü saat 15 de nafıa 
müdürlüğü binasında toplanacak ko
misyonda yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalx zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1800 liralık muvakkat te· 
minat vermeleri ve ihale gününden 
nihayet 8 gün eveline kadar vilayet 
makamına müracaatla alacakları ehli
yeti fenniye vesikası ile 938 yılma ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının yukarda 
yazdı gün ve saatten bir saat eveline 
kadar makbuz mukabilinde komisyo
na verilmesi lazımdır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet saat 14 de kadar gelmiş ol
maları aksi taktirde postada olan ge· 
cikmeler kabul edilmiyeceği. (8196-
4736) 8485 

Sose inşaatı 
T ekirdağı Vilayeti Da.imi Encü

meninden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

çıkarılan ve ihale gününde ta!i.bi bu
lunmıyan Malkara - Keşan yolunun 
58X 400-65 + 630 kilometreleri arasın
daki şosa inşaatı bir ay içinde görüne
cek isteklisine pazarlık suretiyle iha
le edilecektir. 

2 - Keşif bedeli (35287) lira 52 ku· 
ruştur. 

3 - Eksiltme pazarlık usuliyle ya
pılacaktır. 

4 - Bu işe ait şartname ve sair ev-
rak şunlardır: 

A - Keşif hulasa cetveli 
B - Keşif tev-şilat cetveli. 
G - Grafik. 
D - Mesafeyi vasatiye cetveli. 
E - Mukavele projesi. 
F ·Eksiltme şartnamesi. 
G - Hususi ve fenni' şartnameler. 
K - Bayındırlık işleri genel şartna· 

mesi. 
lstiyenler bu şartnamedeki evrakı 

Tekirdağ Naha müdürlüğünden ala
bilirler. 

5 - Pazarlık 2.11.1938 tarihinden 
başlar 2.12.1938 tarihine kadar devam 
eder. Bu müddet içinde zuhur edecek 
taliplerin Tekirdağ daimi encümeni
ne müracaat edebilirler. 

6 - İsteklilerin pazarlığa girebil· 
meleri için 2647 lira muvakkat temi
nat vermeleri lazımdır. 

7 - İsteklilerin pazarlığa iştirak e
debilmeleri için Nafıa müdürlüğüne 
müracaatla bu işi yapabileceklerine 
dair vesika almaları lazımdır. 

8550 

Muhtelif yol inşaatı 
Samsun Valiliğinden : 
Açık eksiltmeye konulan iş: Muka

velesi feshedilmiş olan Samsun - Baf
ra yolunun O /-- 658 - 33 ı 000 kilo
metresi arasındaki şosenin esaslı ta
miri ile on adet bir metrelik ve bir 
adet üç metrelik menfez ve 2 + 137 
- 2 + 349 kilometreleri arasında 
varyant inşaatının müteahhit tarafın
dan ifa edilmemiş kısm·dır. 

1 - Keşif bedelleri (136.764) lira 
(94) kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat (8.088) lira 
(25) kuruştur. 

3 - lhale 1 birincikanunun birinci 
perşembe günü saat (16) da vilayet 
daimi encümeninde (2490) numarah 
kanunun (51) inci maddesinin (1) in
ci fıkrası geregince açık eksiltme su
retiyle yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evraklar şunlardır: 

~) lfats\}Friı't'*"ş1aftnamesi 
C) Fenni: şartnameler 
D) Hususi şartname 
E) Projeler 
F) Mukavele projesi 
G) Bayındırlık işleri genel şartna

mesi 
5 - Eksiltmeye girebilmek için ca

ri sene içinde ticaret odasında kayıtlı 
bulunduğuna dair vesika ile bundan 
evel bir defada yüz bin liralık iş yap
mış olduğuna ait ves~ka ibrazı şart
tır. Bu husustaki talımat gereğince 
ehliyet vesikasının ihale tarihinden 
sekiz gün evel Samsun vilayetine mü
racaatla istihsali lazund1r. 

6 - thale 2490 sayılı kanun hüküm
lerine göredir. 

7 - İstekliler bu işe ait evrakı se
kiz lira 11 kuruş bedel mukabilinde 
Ankara, İstanbul, ve İzmir vilayetle
ri nafıa müdürlüklerinden alabilecek-
lerdir. (8229/ 4766) 8562 

Devlet Demiryollanna almacah 

müfetliı muavini müsabaka 
ıartlara 

D . D. Yolları Umum Müdürlüğün
den: 

Hareket müfettişi yetişmek üzere 
müsabaka ile müfettiş muavini alına
caktır. Müsabaka şartlan aşağıda ya
zılıdır. 

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

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

3 - Müfettiş mua\'ini olabilmek 
için lazım olan evsaf ve vesaik: 

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

ve ticaret mektebi, mülkiye mektebi, 
hukuk veya fen fakültesi, mezunu ol
mak, 

ç) Işletme merkezlerinde yapıla· 
cak sağlık muayenesinde faal hizmet
te çalrşmağa mani bir hali olmamak, 

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

İtalyanca lisanlarından birisine va
kıf olmak tercih sebebidir. 

Müracaatname ile birlikte ibraz e
dilecek ve6aik: 

a) İstida ve 6 adet vesika totoğraf 
b) Polisten tasdikli iyi durum ki· 

ğıdı, 

c) Nüfus cüzdanı, 
ç) Mektep diploması, 
d) Askerlik vesikası, 
e) Makine ile yazxlmış kısa terci!' 

mei hal varakası, 
f) Şimdiye kadar başka yerde çt 

lrşmışsa aldığı bonservis örnekleri· 
Bu vesikaları eksik olanlar ve nıır 

ayyen vakitte müracaat etmiyenlt 
müsabaka imtihanına kabul edilme• 
ler. 

4 - Müsabaka imtihanları 28.11.93! 
tarihine müsadif pazartesi günü 1' 
pılacaktxr. Talipler yazılı vesaikle e 
nihayet 20. 11. 938 tarihine kadar sir 
keci, Haydarpaşa, Izmir, Ankara, />J 
yon, ve Adana işletme müdürlüklert 
ne müracaat etmiş ve sıhhi muayer:ıi' 
terini yaptırmış olmalıdırlar. 

5 - Müsabaka imtihanında; RiY': 
ziye (Ali değil), memleketin iktısa4 
coğrafyası, iktısat, türk ve türkiye d' 
rihi, umumi tarih ve coğrafya sorull 
cak ve bildiği dile ve mütekabile' 
türkçeden tercüme yaptırılacaktır. 

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

4 -
2 -
3 -

Hasılat servisinde 
Başmüfettişlik kaleminde 
Müfettiş kursunda ve imtihan 
Müfettiş nezdinde 

3 -
24 -

8417 (4712) 

Doktor ahnacak 
D. D. Yolları Umwn Müdürlüğii# 

den 
İşletmelerde münhal bulunan kıs~ 

hekimliklerine, mecburi hizmete t:ibl 
olmıyan ve bu sene askerlik hizmeti' 
ni bitirmiş olan gençlerden beş dokt01 

alınacaktır. 

Bu doktorlara ayda 177 lira ücret ~ı 
:kametleri için ayrıca lojman verile' 
cektir. Lojman bulunmıyan yerlerd 
ev kirası verilir. Kısrmları dahilincl' 
yapacakları vazife seyahatlerinde a) 

rıca harcirah da alırlar. Talip olanla 
rm bir dilekçe ile Ankara'da zat işle(. 
müdürlüğüne müracaat etmeleri il;~ 
olunur. 8418 

Afyon gara mefruşatı 
D. D. Yolları Satn Alma Konıit 

yonundan : 
tık eksiltmesi feshedilmiş 

7790,76 lira muhammen bedelli "{efı 
Afyon garı mefruşatı 30. 11. 1938 ça; 
şaınba günü saat 15,30 da kapalı :c 
usuliyle Ankara'da idare binasın(. 

satın alm~ktrıı;. ~ . 'I 
Hu ışe ~ ırme.ıc ıstıy.-ı-ıe. ... .ıo • 

liralık muvakkat t..-nfnat ile kanun. 
tayin ettiği veos1kaları ve bu gibi ifİ~ 
ri yaptığına dair nafıa ehliyet vesr 
kası ve tekliflerini aynx gün sa1

1 

14,30 a kadar komisyon reisliğine vef 
meleri lazrmdır. 

Şartnameler parasız olarak Anl<f 
ra'da malzeme dairesinden Haydarp'' 
şa'da tesellüm ve sevk şefliğinden dS 
ğıtrlmaktadır. (4783) 86()( 

Teshin ve havalanduma tesisatı 
D. D. Yolları Satın Alma Komil 

yo.nundan: 
Ankara iötasyonundaki gazino bi' 

nası birinci katında yaptırııacak tes' 
hin ve havalandırma tesisatı kapa.11 

zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
l - Bu işin muhammen bedeli 45()0 

liradır. 

2 - lstekliler bu işe ait şartname "'' 
sair evrakı devlet demiryoııarr 
nın Ankara ve Sırkeci veznelerinde# 
l;, kuruş muka.bılınde alabilirler. 

3 - h.k~iltme 2.12.93b tarihinde cıı• 
rna glınu saat 15 de Ankarada D. J) 
yolıarı yol dairesinde merkez birin" 
komisyonunca yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için il 
teklilerın tekliı meı:ttuplariyle birli~ 
te aşagıda yazılı vesaiki aynı gün sa>' 
14 e kadar komısyon reisliğine te\'Ö' 
etmiş olmaları lazımdır. 

a) ı490 sayılı kanun ahkamına uy 
gun 337,50 lıralık muvakkat teminat. 

b) Bu kanunun tayin ettiği vesijgı 
lar. 

c) Nafıa vekaletinden musaddak elS' 
liyet vesikası. 

5 - İsteklilerin ehliyet vesikası al· 
mak üzere bu gibi işleri başarmış ol,' 
duğuna dair vesaikle birlikte en az 1" 

hale tarihinden 8 gün evel nafıa velet. 
letinc müracaat etmeleri ve bu tarih 
ten sonraki müracaatlarm nazarı iti• 
hare alınmıyacağı ilan olunur. 

(4818) 8640 

Muhtelif dns eğe ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komi& 

yonundan: 
Muhammen bedeli 26330 lira ola~ 

muhtelif cins ege 3.1.939 sah günü ı;8 
at 15.30 da kapalı zarf usulü ile Ank:I 
rada idare binasında satın altnacaktıf 

Bu işe girmek istiyenlerin (1974,751 
liralık muvakkat teminat ile kanunıt11 

tayin ettiği vesikaları ve tekliflerill 
aynı gün saat 14,30 a kadar komisycıı 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 130 kuruşa Ankara "' 

Haydarpaşa veznelerinde satılmakta' 
dır. (4795) 8632 



RESMi İLANLAR 
~ g&IJlr. 'istekliler kanuni ve-, 
-- - .......... belli 'ftlki.tte koaıis
J'Oftda blll••• rhrto (4804) 8635 Mahkemeler 

l S - 2490 sayılı kanunda yazılı prt
•ı haiz olan istekliler muayyen olan 
ı&üıı ve saatte Ziraat Vekileti mubaae· 
kD!iidilrlUifinde toplanacak olan ko-

Gaz yağı ahnacak AaıtalT& Ae1i7e HU.. 
.Ank.anl Lewazmı Amirliji s.ı- iinclea : 

Hikimli • ~ona m&racaat etmeleri. ( 4640) 
8230 

Sıhot BakanlıQı 

Beton yol ve 
kanalimıyon in,aatı 

Bahkcı muıambası ıllaacak 
Ankara BelediyeeincMa ı l:::: ::::::::::x~ ~~:!~~~::: :: ::::::::ı 

Kiralık hamam 
1 - Su itleri yıkama'" •ulama mne

lesi için alınacak 40 adet balıkçı mu
pmbaaı ve pantolun iıle biır adet posta
başı muşambası on be9 giln müddıeiıe 

Vakıflar Umum Müdürlüğünden: açık eksiltmeye konulmuıtur. 

Alma Komisycınanıdan : Antalya'nm Balibey maıhalleeiııöe 
ı - Ankara gamizoa birliık ve mil _ . sakine Arap hacı ömer beslemeei Ap

eea.cleri ihtiyacı~ 10.000 kilo gaz tullah lazı Pıeyker tarafr.ndan kocaaı 
yağmm 12 2. ci tef. 938 de yapıılan açık urfalı MUalim otlu Haliıl aleyhine An
ebiltmeeinde Terilea. fiyat pahalı gö- talya aliye buıkuk hakimliğine ibme 
rüldüğüınden yeniden açık ekailtme i- olunan geçimsi.zlik yüzünden aiıle bir
le alınacaktır. Ekailtmeai 7/1.ci kinun liğini terk aebebiyle bof"nma dbasuı-
938 çarpmba günü aaat 11 de Ankara dan dol~yı halen mahalli ikameti ve 
LV. Amirliği satın alma komisyonun- meskenı meçhul bUılunduğuadan ken
da yapılacaktır. diaine tebligat ifa edilemiyen müddei-

Hesap makinesi ahnacak 
Hart .. Genel DirektGrlüjü Sama 

Alma Komia~: 

Sihhat ve içtimai Muavenet V eki.
leli Hudut ve S.hilıler Sihat Umum 
Müdürlüğünden: 

Madde 1 _ Eskitehir çarşısının sı- 2 - Muhammen bedeli (216) liradır. 
cak sular mevkiinde asri bir şekilde · 3 - Muvalclalt teminat (16.50) lira
yeniden yaptırılan (sıcak suyu, su dır. 
soğutma tertibatını, kalorifer tesisa- 4 - Şartnameaini görmek ietiyettle
tını, hususi banyo, kabine, duı, umu- rin hergün yaz:ı ı,ıeri kalemine ve le
mi yıkanma mahalli ile yüzm~ ha- teklilerin de 2.12.1938 cuma günü ıaaat 
vuzu ve her türlü tetkilitı havi olan) on buçukta Belediye encümenine mü-

2 - Muhammen bedeli 2070 lira ıilk aleyh Uda "Yliliyetinin Kadıotlu ma
tıemioatı 1S5 lira 25 kuruıtur. Şartna- ~lesinden Kayın oğullarından. Pa
meai komiayonda görlllür. Kanuni". c:liaten doğma Müelim oğlu Halilin ~ 
siılca ve teminatla belli vakıtta komis- su davaya kartı on gWı içinde cevap 
yonda bulunulması ( 4815) 8637 v.ermeai ve yewni mahkeme olan 5.12. 

1 - Harta Gn. Drk. ihtiyacı içiG 
bmiyatı va.ziye heeahatmda kuJı1am1 • 
mak üzere bir adet Bıocıı:viğa mub 
heu.p makineei açlk eıbiltme ile .ı.... 
caktıt. 

21 ikin,çi ~rin 1938 tarihinde ihale
ai yapılmaeı ilin edilen Umum müdür
lük bahçesindeki beton yolları ve ka
nalizasyon inşası hakkındaki şartna

mede değifiklik yapıldığından bu iha· 
le 2 B. kanun 1938 cuma günü saat on 
bire tehir edilmiftir. 

vakıf hamam teslim gününden itiba- _ra_c_aa_t_ıar_ı_(_48_3_6_) ___ 86_so ___ _ 
ren üç sene müddetle kiraya verilmek 
üzere şartnamesi mucibince yirmi gün 
müddetle ve kapalı zarf usiıliyle ar
tırmıya konulmuıtur. 

Pancar ahnacak 
1938 tarihine müaadif pazartesi günü 
saat 10 da Aıııtalya Asliye hukuk mah
kemeaind.e bizzat bulunması veyahut 
bir vekil göndermetN. abi taktirde 
mahkemenin gıyibmda bakıla.cağı teb
liğ makamına kaim olmak üezre ilin 

2 - Açık eJaıiltme 3-12-938 Clll .. 

martai günü saat 10 da Cebeci'de -
ta Gn. Dıık. binumda Sa. Al Ko. da 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 750 lira. 
muvakıkat teminatı 56 lira 25 kmuf
tur. Banka mektubu Teya maliye n.. 
ne makbuzu kabul olunur. 1 - Keşif bedeli 13356 li.ra 70 ku

ruştUır. 

2 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle
dir. 

3 - Muvakkat teminatı 1001 lira 75 
kuruştur. 

4 - İhale, Umum müdürlük satın 
alına komisyonunca yapılacaktır. 

5 - Teklif mektutılarımn ihale saa
tinden bir saat evetine kadar makbuz 
mukabiılinde komisyona verilmiş al
ınası lizımdır. 

6 - İsteklilerden kanunda gösteri
len tartlar aranmakla beraber yaptığı 
en büyük işin bedelj 10.000 liradan a-
9ağı olmadığına dair de . vesika arana
caktır. 

Şartname ve planlar 67 kuruta Ay
niyat muhasibi mesullüğünden alına-
caJctır. (4825) 8647 

Askeri Fabrikalar 

10 Ton nikel ahnacak 
Aakeri F.ı,rikaJ• U.mn M~dür· 

lıiiiü Merkez Satm Alma Komisyo-

~ edilen bedeli (25.000J lira 
olmı (10) ton nijtel askeri fabrikalar 

ÜdUrlü1'-i1 merkeaı satın alma 
umum m • rtesi güııü 
kcımisyonunca 2.1.1939 paz& 
aaat 1$ de kapalı sarf ile ihale edi~e-

Madde 2 - Senelik kirasına 8SOO 
lira tahmin olunmuştur. 

Madde 3 - Muvakkat teminat 630 
lira SO kuruıtur. 

Madde 4 - İhale 30-11-938 çarşam
ba günü saat on altıda Eskişehir va
kıflar müdürlüğünde müteşekkil iha
le komisyonunca vakıflar umum mü
dürlüğünün tasdikine talikan yapıla
caktır. 

Madde 5 - Artırmaya girecekle • 
rin teklif mektupları dördüncü mad· 
dede yazılı ihale saatinden bir aaat 
eveline kadar Eekltehir vakıflar mü
dürlUğü ihale komisyonu reisliğine 
verilmit olacaktır. Muayyen saatten 
sonra verilecek teklif mektupları ve 
poetada vaki olacak gecikmeler ka -

bul oıunmu. 
Madde 6 - Şartname Eekitehirde 

vakıflar müdUrlüğUnde Ankara'da va
kıflar umum mildUrlilğil F.mlik mü -
dUrlüfilnde ve tstanbul'da vakıflar 
batıııüdürlüğünde görülebilir. 

Madde 7 - Artırmaya iştirak eden 
ler hamamın flll"tnamesini okumuı ve 
ıbHnmıı tamamen kabul etmit addo-
lunacaktır. (4724) 8499 

• ı t rı paraaur olarak komuı
~--- wrlllr. Taliplerin muvakkat . 
iıjDID8t olan (187S) lirayı havi teklit 

İcra ve İflôs 
.nııy.ı,.-. ... t'ıc:u UlJ. nı:~ ı;u::ucv vu~ ~ .. 

de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 nu.mrah Dn\JDUD 2. 
ve 3 üncil maddelerindeki vesaikle 
mezk6r gün ve saatte koaıisyona mG-
racaatları. (4714) 8531 

200 Ton ferro silisyum allna<ak 

Aiıkara icra Daireai 
lujmaclua 1 

Anlrara'da Lozmpalm otelinde Lo
zanpalaa kollektif fİrket bumdan 
MCS.yö lstefo hakkındaki ifliaın An
kara ticaret mahkemesince kalkması

na karar wrildiği il&ı olunur. 8630 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür- -~-~-------.....;;......_ 
Jıiiü Merkez Satın Abna KomiaJO
m:mdan: 

Tahmin edilen bedeli ( 42.000) lira 
olan 200 ton f erro sililyum uked fab
rikalar umum müdUrlllğil merkez ". • 
tın alma komisyonunca 3.1.?39 salı ~
nü sat 15 te kapalı zarf ile ıbale edile
cektir. Şartname (2) lira (10? .kuruı 
mukabilinde komisyondan verılır. Ta
liplerin muvakkat teminat olan <315o) 
lirayı havi teklif mektuplarım mes • 
kf).r günde 1&&t 14 de kadar komisyona 
•ermeleri ve kendilerinin de 2490 ~u
IDaralt kanunmı 2. ve 3. maddelerın -
deki vesaikle mezkQr gün ve aaatte ko· 
nıisyona müracaatları. ( 4738) 8S35 

Milli Müdafaa Bakİnhlı 

Bir erkek daktilo ıllnl<lk 

M. M. Vekileti Satm Alma Komis
yonundan ı 

Milli Müdafaa vekaleti zat itleri 
dairesinde çalıtmak Uzere bir erkek 
daktilo almacaktır. Şeraiti anlamak 
için isteklilerin adı geçen daireye 
müracaatlarL (4808) 8636 

larıkkalede yapluılacak insaaı 
1 

Aakeri FabrikaJar Umum M~dür· 
lıiiiü Merkez Satm Alma Komiayo-

Ankara Belediyesi 

~~~edeli (4538) lira (20) kuruı 
olan yakarıda yasılı ?.1~t Aıkert 
Pabrikalar Umum müdurlugil merkes 
aatın alma komisyonunca 1• 12• 

1?38 

perfembe günü saat 14 de açık eksıl~ 
me ile ihale edilecektir. ~artnam 
(23) kurut mukabilinde komısy= 
'Verilir. Taliplerin muvakkat te u 
olan (340) lira (37) kurut ve 2490. n d • 
maralı kanunun 2. ve 3. maddelerın te 
yazılı vesaikle muayyen gUn ve 111 

• 

te komisyona milracaatlarL 563 
(4785) 

8 

Ekonomi Bakonh~ı 
. 

Kirahk lokanta yerı 
lktiaat Vekaletinden : u1 

Vekcilet binasının alt katında b u· 
nan ve lokanta olarak kullanılmalrt& o
lan üç oda ile mutbak müıtemili~ 
kiraya verilmesi için ıı-11-938 tan • 
hinde toplanan Vekalet artırma ve ek

1
• 

aU t eden o· tme komisyonuna mUracaa . . 
madığından artırma 22-11·9~8 ta:ını?e 
tesadüf eden aah gününe talık edılmış· 
tir. 

Tali 1 
• mezk6rda saat 

p enn yevmı . 

Valvalin yağı ahnacak 
Ankara, Beled~inden : 
ı - Ot~üs idaresi için alınacak bir 

buçuk tan valvalin yağı için eksiltme· 
ıi on gUn uı:atılmıttır. 

2 - Muhammen bedeli (390) lira -
dıt. 

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

4 - tstek1i1erln 18 • teırini sanı • 
938 salı günü saat on buçukta bele • 
diye encümenine müracaatlarL 

(4772) 8S21 

17 •alem Kolye Flanlin alln1<ak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idaresine alınac:ait 17 ka • 

lem kolye flanşina istekli çıkmadığın
dan açık eksiltmesi on gün uzatılmış· 

tıt. 

2 - Muhammen bedeli (4086) lira-

dır. 

3 - Muvakkat teminatı (304) lira-

dır. 

4 - Şartname ve listesini görmek 

istiyenlerin her giln yuı itleri kale -
mine ve isteklilerin de 18 • tetrinisani 
• 938 salı günü saat on buçukta bele-

A\kara levazım Amirliği 

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma KomiaJODunıc:an : 
Kırklareli tümen birliklerinin 938 

seneıi ihtiyacı için kapalı zarfla mü. 
aakasaya konulan 40 ton sade yağına 
talip çıkmadığından bu mikdar sade 
yağı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
koaulmuıtur. Beher kilosunun mu • 
hammen fiyau 111 kurut olup ilk te
minatı 3330 liradır. İhalesi 28.11.938 
pazartesi günü saat 16 dadır. İstekli
ler Ftnamesini her gün tümen satın 
alma komisyonunda görebilirler. 1s • 
teklilerin kanunun 2, 3 cü maddele • 
rindeki vesaik ile teminat mektupla • 
rmı havi zarflarını belli gün ve ıaat
ten en az: bir saat evetine kadar tü -
men satın alma komisyonuna verme • 
leri. (4611) 8186 

Ankara Levazım Amirliği Salın 
Alm,a Komiayonwııdaıı : 

1 - Ankara serum ve atı evi için 
20.000 kilo pancarın aAilk eksiltmesi 
3.12.938 cumartesi günü saat 11 de An
kara LV. imirltği eatm alma komia. 
yonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira ilk 
teminatı 67 lira SO kuruıtur. Şartna. 
mesi komisyonda göriililr. Kanuni ve
sika ve teminatla komisyonda bulu -
nulması. ( 4816) 8638 

Benıin Ye muhtelif yağlar 
ahnaak 

olunur. (4827) 8648 

Zoquldak Aaliye Hulwk Hakim -
liğinden: 938/903 

Zonguldak- Kireçlik şirketi usW,. 
,ıaı Salih Sandıkçı vekı.li avukat B.S. 
üokçen tarafından, müddeaaleyh Zon
guldak Ko.zlu spor alanı meydanında 
46 sayılı marangoz Hüseyin uata .evin
de ~ih uata mütallakaaı Neriman 
aleyhine aıçtığı çocuk talimi divaam
da: 

Ankara Levaırnn Ami.rliii 
Alma Komisyonundan : 

Tarafların bopnmalarına dair olan 
25 mayıs 938 tarihli ve kesbi katiyet 
etmiş ilim mucibince iki taraftan doğ

Sa:tm ma ve olma dört çocuktan Hediye ile 

1 - Çanakkale müstahkem mevki 
motörlll kıtalarının ihtiyacı için aıa
ğrda cins ve miktarları yazılı benzin 
ve yağların açık eksiltmesi olan 
10. 11. 938 tarihinde talip çıkmadığın
dan yeniden bir ay içinde ve 1.12.938 
tarihinde pazarlıkla alınacaktır. 

4 - Şeraitini ve evaafıru öğrenmek 
istiyenler her gün, eksiltmeye gir
mek istiyenler yukarda yazılı giln ve 
saatte teminatlariyle birlikte komiayo-
na gelmeleri. (4821) 8643 

Ankara Valiliği 

25 Dükkan yaptlralacak 
Ankara Vllilifinden ı 
Çocuk sarayı caddesinde Gazi ilk o

kulları önündeki bahçeye yapılacak 25 
~ükkinın p.rtname ve projesine göre 
ın,ası kapalı urf usulü ile eksiltmeye 
konulmuıtur. 

1 - Ketif bedeli (75178) lira (54) 
kuru9tan ibarettir. 

2 - İstekliler bu ite ait ,.nname n 
projeyi görmek için viliyet nafıa mil• 
dürlüğüne müracaat edebilirler. 

2 - Bu it için taliplerin teminat 
Ankara Levazım Amirliği Samı akçesi olan 1303 lira ve 938 senesi 

Alma Komiayonundan 1 ticaret odası vesikasiyle birlikte 

Üzüm ahnacak 

Refit müvekkilinde ve Mürtide il.e bir 
yaşındaki küçüğün de müddeialeyhte 
kalmasına ka.rar verilmiş ve ancak mü
vekkilinin bu iki çocuğunu tayin edi
len zamanlarda karar veçhile hakkı 
bulunmuşken müddeaaleyh iki çocuğu 
alarak tegayyliple semti meçhule git
miş ve boganmadaki sebeplere nazaran 
bet yapıda Mür9ide admdak.i kısın a
nası yanında kalm1ı1ı dahi mahsurlu 
bulunmu9 olduğundan kanunu mede
ninin 148, 149 uncu maddelerine tevfi
kan Mürıiıde'nin anası müdd.eaaleyh
ten almarak baıbaaı müvekkili Salih'e 
karar .,erilmesini ve memure namına 
yazmlan davetiye ve diva arzuhalinin 
yeri bilinemediği cihetle ilAnen iltıe
mi9 vıe talep veçlıile muamele lfuı i
çin muhakeme 7.12.1938 ÇU!BIDba aut 
10 a 1ıalikine m. 'ftl'llmit oldutwı
dan dlva arzuhali ve davetiye makamı-

3 - İhale 28.11.938 pazartesi gilnil 
ıaat 15 de vilayet daimi encümenin
de yapılacaktır. 

1 - Ankara garnizon birlik ve mil • 1. 12. 938 tarihine kadar her gün Ça
esseseleri için 2S.OOO kilo ibümiln ka· nakkate'de miletahkem mevki satın 
palı zarfla eksiltmesi 28.11.938 pa • alma komisyonuna, mUracaatlarL 
zartesi günü saat ıs de Ankara LV. &- Cinsi Kilo 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ia
teJdilerin apğıda yazılı teminat ve • 
saiki ve nafıa vekiletinden 938 tak • 
vim yılma ait olmak üzere aldıkları 
müteahhitlik vesikası ve teklif mek .. 
tuplatmı 2490 sayılı kanunun tarifatı 
daiNainde 28.11.938 pazartesi ıtlnil 
saat 14 de kadar viliyet da.imt encD. -
men riyuetin.e tealim etmit olmaları 
lkımdır. 

mirliği satın alma kom.iayonunda ya • Bensin 58791 
pılacaktır. Valvatin 1773 

2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk Vakum 5919 
teminatı 375 liradır. Şartnamesi ko. Creı 1181 
misyonda görilltir. Kanunt vealltalar- Guyağı 589 
la bulunan teklif mektuplarının saat (4817) 8639 
ı 4 e kadar komisyona verilmesi. 

!.47!6) -~ _ ss36 __ ~00 toJLlıujdaı 
.. w••tt" "\ L na kaim olmak Uzere ve muayyen gün
Q~ll wu etea de müddea.aley<l.l.n gelmediği taktirde 

A- 2490 sayılı kanunun 16 - 17 in
ci maddelerine uygun ( 5008) lira (93) 
kuruşluk muvakkat teminat. 

Un ahnacak 
Ankara .......__ Amirliii Saba 

Alına Komiayoeundan ı 
1 - Çimi91uikteki birliğin ihtiya· 

cı için 140000 kilo un 30.11.938 çarpın· 
ba günü saat 11 de kapalı sad usuliy· 
le ıatm alınacaktır. 

2 - Tahmin edilen bedeli 19600 lira 
olup i1k teminatı 1470 liradır. 

3 - Şartnameıi tüm satın alma ko • 
mieyonunda puartesi Ç&rf&mba ve cu
ma günleri ölleden aonra görillebile
ccktir. 

4 - isteklilerin eksiltme glkıil saat 
10 a kadar teklif mektuplarını mak -. 
buz mukabilinde komisyona vermele
ri ve kendilerinin de mezldtt gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(4778) 8542 

Pırasa ahnacak 
Ankara Levazun Amirlifi Satm 

Alma Komiayonund.an: 
ı - Ankara garnır:on birlik ve mil

.sseıeleri ihtiyacı için 40.000 kilo pı· 

.asanın açık eksiltmeal 6. 12. 938 salı 
günü saat 11 de Ankara Lv. imirliği 
satın alma komiayonunda yapılacak
tır. 

2 - Muhammen bedeli 1200 liradır. 
ilk teminatı 90 lira. Şartnamesi ko
misyonda görülUr. İstekliler kanun! 
vesika ve teminatla belli vakitte ko
misyonda bulunmalarL 

(4802) 8633 

Lôhna ahnacak 
Ankara Levazım Amıirliti SMm 

Alma Komiayonundan : 
1 - Ankara garnizon birlik ve mü

esseseleri ihtiyacı için 30.000 kilo lah
nanı.n açık eksiltmesi 6.12.938 salı ıU· 
nü saat ıs de Ankara LV. &mirliği sa
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 900 lira ilk 
teminatı 67 lira 50 kuruştur. Şartna. 
mesi komisyonda görülür. İsteklile • 
rin kanuni vesika ve teminatla belli 
vakıtta komisyonda bulunmalarL 

(4803) 8634 

lspanak ahnacak 
Ankara l.ewazmı Amirliği SMm 

Alma Komisyonundan: 
1 - Ankara garnizon birlik ve mtı

eaaeseleri ihtiyacı için 40.000 kilo 11-

panafm açık ebiltmeıi 6. 12. 938 sa
lı günü saat 11 de Ankara Lv. amirli· 
ği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

Ankara Le.asım Amil"liii Sama 
Alma Komıü.,, ........ 1 

hakkmda gıyap kararı Tıerileceği beya-
niyle keyfiyet ilin olunur. 8652 

Tarım Bakanlığı 

B - Kanunun tayin ettilf veuik. 
C - Kaııwıun 4 üncü maddeai mu

clblace mftnabHya ginniye bir ma
. ni hulunmacbfma dair Tesaiık. 

1-Ankaraprııbon-birlik,,. mil .... 
seaeleri için 400 ton bufüy öğütülme· 
•inin kapalı aarfla eblltmeai 7.12.1930 
ça.rpmba pU aaat 15 d.e An.kara Lv. 
Amirliği aatmalma komisyonunda ya
pılacaktır. 

5 - Posta ile gönderilecek teklif 
mektuplarmm iadeli teahhiltlll olma• 
sı ve nihayet ebiltme gllnü aat 14 de 

Pancar ahnacak kadar daimi encümen riyuetme 1eı. 
E lik'd V mit bulUtUllW Ja ....... 2 - Muhammen bedeli 6000 ilk te

minatı 450 Jiradıır. Şartnamesi Jromie
yonda görülür. Kanuni v•ikalarda 
bulunan teklif mektuplarmm eaat 14 e 
kadar komJ.yoaa verilme.ı. (4923) 

t • eteriner Bakteriyoloji 6 - Bu İf hakkında fazla isabat al-
v~ Seroloji Müe11eaeli Direktörlü - malt iatiyenlerin villyet nafıa milditr-
ilind91l 1 lilğiine mllrac:aatları ilin olunur. 

1 - Mües&Hede mewcu.t tecrtlbe (4106) 8388 

8645 
hayvanları için 40000 ua 60000 kilo • 
hayvan pancarı açık eautme7e ko- Kırahk kum parselleri 

Hayvan satışı nulmuttur. Anmm " ıu· ~-
2 Tahmin d"l bed li a ..,.. ı • .._ ı 

dır. - e 1 en e 3000 lira- Çu'~k çayı mecrumda olup idarel 
Ankara l.eYaaan Amıirliti Saim t huauaıye tarafından ihale nretiyle 

Alma Komisyonundan : 3 - lk teminatı 225 lira olup banka icara verilmekte olan ye icar midde'-
Kıtaatta kullanrlmalarına lüzum mektubu veya vezne makbuzu kabule leri hitam bulan kum pane11erinüı 

kalmıyan 14 bat hayvan 28.11.1938 pa- flY~ ~ne tahvili teminat olarak numaralariyle muhammen icar bedeJ.. 
zartcsi günü saat 11 de Ankara Lv. a- tahvıllerın ~e makbuz mukabili baz- leri qağıda g&terildiii veçhile 2490 
mirliği eatınalma komiayonunda satı- neye tislimı f&rttır. sayılı kanun hilkilmlerine tevf"ıbn a.. 
lacaktır. U:t~ :::ı~si ~8.U.19i38 cuma gUnn çık artırmaya konulmuıtur. 

H ır. una at ,artname mfl- İhalesi 21 11 938 .......... ı ..n ... n 
ayv~ları görmek istiyenJ.erin Po- eHese direktörlüğünce bedelıis ola- • • • puar~~ •""'"" 

latlıdakı topçu alayına müracaatları. ( rak verilir. !1llyet d~imt ~ncUmeninde yapılace.ı 
(4824) 8646 . gından talıplerın muhammen bedel &

serinden % 7,5 nisbetinde teminatla
riyle birlikte yevmi medtOnla Yiı&. 
yet daimi encümen aalonwıda bulun.. 
maları ve prtn..meyi g6rmek letiyen-

Un alınacak 
~a Levazım ~liii Sa~ Alma Komia:ronundan , 

Cınıi Mıktarı Pıyatı Teminatı Tarih Günü 
Kilo Lr. Lr. Kr. 

Saatı tekli lerin de hususi idare tahakkuk Te tali 
sil müdürlüğilne müracaatları ilin °"' 
lunur. (4742) Çorum unu 

Amasya unu 
Mersifon unu 

200,000 21,000 1575 oo 21.11.938 P. ertesi 14 K. zarf 
2S0,000 2'6,625 1997 00 
ıso,ooo 16,125 1209 so 

.. .. • .. .. .. .. .. 
600,000 63,7SO 4781 50 

Samsun. tümen birlikleri ihtiyacı olan yukarda mikdarı yuılı un kapalı 
zarfla elmltmeye konulmuştur. İlteklilerin 600.000 kilo una birden f' t 
verecekleri gibi her garnizon için ayrı ayrı fiyat teklif ederler. Ve temi!~
larmı da buna göre verirler. İhale tüm binaıındaki komisyonda ya ı1 k· 
tır. lıteklilerin prtıwneyi görmek ve almak üzere her gün b~l aca 
iıtirlk edeceklerin yukarda yazılı gün ve saatte 2490 sayıI :~~ 1 

t:meye 
3 ün u dd 1 i sı • 

1 a«11unun 2 ve 
. c ma e er ne gure vesıka ve teminatlarını havi teklif mektu lari le 

komısyona müracaatları ve mektuplarını saat 13 de komiayon b , __ ~1 - y 
vermeleri (4597) İlfMUI ıgma . 8219 

Sade yağı ve un alınacak 
~ara Levazım Amirliii Satın Alma K.omiayonundan : 
Cınıı Miktarı Muhammen tık T. 

kilo bedeli Lr. Kr Lr. Kr. Günü Saat' ş k 
Un v 398000 47760 00 3582 00 30.11.938 Çar 

1 
e • 

Sadeyag .18000 18000 oo 1350 oo 30.11.938 çar== =:::-:; 
. 1 - ~ersın prnizonundaki kıtaatın bir senelik ihtiyacı olan yukarıda 

cına, m~ktarı, muhammen bedeli ve muvakkat teminatlyle ihale gUn, saat 
ve pldı ya~ıh iate maddeleri kapalı sarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2.. - Eksıltme Mersin askerlik tubesinin üst katında ..ıcert mabafelde 
askerl satın alma k.omiıyonu tarafından yapılacaktır. 

3. - Zarflar aynı günde açılıı sııatinden bir aaat eveline kadar kabul e-
.clilır. -, 

Panel No: 

5 Çubuk dereıi 525 00 
6 .. .. 750 00 
7 .. .. ?20 00 
8 ,, .. 550 00 
9 .. .. 526 00 

10 )O .. 755 00 
11,12 .. .. 1110 00 

8458 

Okullar 
Doienl Ye ISistın ıh...U 
Siyasal Bilailer Okulu Direktörlil

iünden ı 
Siyasal Bilgiler okuluna amme hu

kuku ve husual hukuk ıruplariyle ik
t11at ve maliye derslerine yetmit il· 
raya kadar asli maaıla üç doçent, soe
yoloji, tar~.ı ve coğrafya, iktısat ve 
n:ıaliye derslerine de 35 lira aıU ma
aıla Uç asistan alınacaktı .. 

(1 O) da Vekalet satın ahn8 ~~~yo • 
nuna ve prtnameyi görmek ~ eva
zım mıidUrlüğilne nı0racaatları ilin o-
lunur. (4822) 8644 

diye encümenine milracaatlan. 

(4113) 15522 
2 - Muhammen bedeli 2400 Ura ilk 

teminatı 180 lira. §artn•meıi kotnis-
4 - Fazla bilgi edinmek istiyen istekliler askeri satın alma kıomia70aun'l-

da mevcut olan tartnameleri her zaman görebilirler. (4777) 8541 

Aranı~ tartlar ve imtihan tekille
ri okul dırektörlüğünden 6ğrenilebi· 
lecelrtir. İlteklilerin direktörlüğe he-
men müracaatları. 

(4799) 8595 



• 
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İştahsızlık · Hazımsızhk - Şişkinlik 
Ekşilik - Gaz - Dil Pashğı - Barsak 

Ataleti - İ nkıbaza karşı 

HASAN MEYVA ÖZÜ KUllANINIZ 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, portakal, çilek, mandelina, ağaç çileği, ananas, frenk Uzümü, si · 

nalko, şeftali, muz, kaysı, armud nevilerinden olup toz halinde ve şeker1i · 
dir. Bu meyvalann özlerinden yapılan Hasan gazoz özü gayet lezzetli ve 

kullanışlı olduğundan evlerde gazinolarda ve mesire yerlerinde kolaylıkla 
kullanı!maktadrr. 

Yazın bunaltzcı sıcaklarında Hasan gazoz özünü içen hem serinlemiş 
olurlar hem de mide, bağırsak ve bütün hazım cihazlarını temiz tutarak 
sıhhatlerini korurlar. 25 - 40 - 60 - 100 kuruştur. 8381 

- Sakarya Eczanesi 
Ulus Meydanı it Bankası karıısında 

Reçeteleriniz büyük bir dikkat ve itina ile yapılır. Fiyatlarda aza-
mi itidal. Bu senenin taze (Balık yağı) gelmiştir. 8040 

3360 Adet çam telefon dire~i 
Kilis Gümrük Muhafaza Tabunı Satm Abna Komişyonundan .;. 

Eksiltmiye konulan Telefon Direğinin 
Dipten 2. Mt. 

mikdan muhammen bedeli boyu tepeden muhiti de muhiti 
Cinsi adet lira kuruş metro santim santim 

Çam direk 3360 16800 00 7 40 55 
ı _ Yukarıda cins, mikdar, muhammen bedel ve ebadı yazılı 3360 adet 

çam telefon direği kapalı zarfla eksiltmeye konmu§tur. 
2 _ Bu direkler Maraşm "Su çatı" ormanından mevcut plan dahi~inde 

gösterilecek maktadan kesilerek Maraşm "Eloğlu" istasyonunda teslım e

dilecektir. 
3 _ Eksiltme 21 ikinci teşrin 938 pazartesi günü saat 15 de Kilis gümrük 

muhafaza taburunda yapılacaktır. 
4 _ İstekliler 1260 lira muvakkat teminatını gümrük veya maliye vezne

lerine yatırmış ve 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde istenilen belgeleri 
ve teklif mektuplarını eksiltme saatmdan bir saat eveline kadar vemıi!j bu
lunmaları. 

5 - İsteklilerden direklerin şartnamesindeki evsaf ve teslim yerini öğ-
renmek isteyenler. 
İstanbul da: Galatada eski gümrük binasında gümrük muhafaza komutan· 

lığı satın alma komisyonuna: 
Ankarada: 'Gümrükler muhafaza genel komutanlığı levazım müdürlliğü· 

ne. 
Kiliste: Gümrük muhafaza taburu satın alma komisyonuna müracaatla 

öğrenmeleri ve şartname örneğini parasız alabilecekleri ilan olunur. 
(7920/4572) 8181 

ULUS 

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 in!jasına tahsis olunan % 7 gelirli Sıvas - Erzurum 
istikrazmın 20 senede itfası meşrut 4,5 milyon liralık beşinci terti
binin kayıt muamelesi 19/ 11 / 38 sa.babından başlzyarak 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 tahvitler umumi ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve 
müesseselerce, vilayet hususi idareleri ve belediyelerce yapdacak 
müzayede ve münakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve Hazi
nece satılmış ve satılacak olan Milli Emlak bedellerinin tediyesin
de başa baş kabul olunacaklan 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 1.9 ve 500 liralık 25 lik tahvil bedeli de 475 
liradır. 1 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhuriyet Merkez, Türkiye Ciimhu
riyeti Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, Halk, Türk Ticaret, Be
lediyeler Bankaları ile Sümer, Eti ve Deniz Banklar tarafından ic
ra edilmektedir. Diğer Bankalar vasıtasiyle de tahvil ahını temin 
olunabilir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin ve en çok gelir getiren saha
larda işletmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 günlük suskripsiyon 
müddeti zarfmda Bankalara müracaatlarmm kendi menfaatlan ik-
tizasmdan bulunduğu işaret olunur. 8612 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

IFAAKAT 
270239 No: - Rast Şarkı - Kaşlarma gözlerine 

- Hicaz neva gazel - Ey taze kadın 
KÜÇÜK MELAHAT 

270240 No: - Laz Şarkısı - Paraşutla ineyim 
- Nikriz Şarkı - Kuyuları var derince 

REFiK BAŞARAN 
270225 No : - Hacı bey şarkısı - Ayvalığm kara taşı 

- Yaşar Şarkısı - Nevşehir dedikleri 
NUREDDiN ŞENERMAN 

270226 No: - Niğde şarkısı - Yine yeşillendi 
- Konya şarkısı - Bahçenize gireyim . 

;;ıımıı:ımmmımı:mımııımı::mmmıımıı 

Halk Bakleriyoloji ve Kimya 

Laboratuvan 
Beleaıye sırası, .L aıas apanıuı .. u 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

:mmuımuııııııııım:ıı:::ııu:ı.:: ... 

Kimyager aranıyor 
Mühim bir müessesenin şarki 

Anadolu' da şimendifer güzerga
hında bulunan şubesi için, ma
den ve saire tahlillerini yapabi -
lecek, muktedir bir kimyager a
ranıyor. Bu vazifeye talip olan
lar muhtasar tercemei hallerini 
ve istedikleri ücret miktarını 
gösterir bir mektupla (Ankara 
Posta Kutusu 498) adresine mü-
racaat etmelidir. 8624 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -

Hava Kurumu ·_ 

Hangar yaptrrtlacak 
Tiİrkku§u Genel Direktörlüğün -

den,:; 

!halesi 7. 11. 1938 tarihinde yapıla
cağı evlce ilan edilmiş olan Inönü 
(C) tepesi hangar inşaatı için verilen 
fiyatlar layık hadde görülmediğinden 
eksiltmenin temdidine karar veril
miştir. 

!halesi 22. 11. 1938 sah günü saat 15 
de evelki şartlar dahilinde yapzlacak
tir. İsteklilerin muayyen günde ek
siltme saatmdan bir saat eveline ka
dar usulü dairesinde kapatılmış zarf-
1armı makbuz mukabilinde Türkku
şu levazım bürosuna teslim etmiş ol-

: maları lazımdır. 8560 - --- -- --- -
~ 1 ......... o;:~~ ..... u~ .. M:· ........ I 
= ........................................................ . 

----------- ---
Satış günü tebdili ---------

--------- Ankara Orman Çevirge Müdürlü -

-- -: ğünden: ----g1111111 Şekerlilere ... ! Leo Ensülini geldi 1111111~ § 
- - -

§ 21.11.1938 tarihinde satışa çıkardan 1 
: depomuzda mevcut müsadereli keres

te ve mahrukatın satışı o güa devairin 
tatil bulunması hasebiyle 28.11.1938 

: Sakarya eczanesinden isteyiniz.... : § 
., ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı1111111111111111 r" = ---- Teki 10, 3 lük 20, 6 lık 40 

kuruştur. 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 
_ ıs de yapılacağı ilan olunur. ( 4833) 
- 8649 

--~ıııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ § = - - Her eczanede bulunur : 
§ TÜRK HAVA KURUMU ~ § s348 : - = ':tıııııııııııııırıııııııııııııııııııııııi=' 
~ 26 cı Tertip ~ - ----- BÜYÜK ----PİYANGOSU - -- İkinci keşide 11 birincikônun 938 dedir. ---- --

-
- -- --
§§ Büyük ikramiye 45.000 liradır. ~ 
~ ~ = Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye· : = lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır... = 
:= Yeni tertipten bir bilet alarak ittirak etmeyi ihmal et- := 
§ meyiniz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına E: = 1!İrmiş olursunuz... =: 
~ıllııııııııııııııııııııııı 11111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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U L U S - 19. uncu yıl. - No.: 6215 
imtiyaz Sahibi 

Nurettin Kamil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

T. 

17 - 11 - 1938 

C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.00Ô Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleı-i 

Para birikfirenfeıe 28.800 lira ikramiye vere<ek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarmda 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plana göre ikramiye dağıtdacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 

" 
2.000 

" 
4 .. 250 .. 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 .. 50 " 

5.000 
" 120 .. 40 " 4.800 .. 

160 ,, 20 .. 3.200 .. 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li

radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

. '• . . 
. . . . . . .. ., 

·NEY,R'OZiN 
·• - · e9 

BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP, ROMA TIZMA 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser. 
.. icabında günde 3 kaşe alınabilir. 8525 .. 

MERKEZİ· ANKARA 
Subeleri İstanbul, İzmir 

Ajanları : Bursa • İzmil -Adana 

Yapılacak ve yapısına başlanmı§ meskenler için vatan
daşlara tnümkün olan kolaylıkla yardıtn eder 

Mevcut gayri menkuller 
karşıhÖında ikrazat yapar 

Faiz senede o/0 81
/2 dur. 

Aynca komisyon almaz 

Ekspertiz Ücreti (1.000) liraya kadar 
istekler için 1, fazlası için 2 liradır 

Gayrimenkul İpoteği ve esham ve tahvilat rehni karşıhğm
da Banka muameleleri yapar. 

Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

SİNEMALAR 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo almayınız. KAZIM ROŞTO 
Ankara Adliye sarayı Yanı Gençağa 
apartı:maru 2. oi kat No: 6 Tel: 2208 


