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Ebedi Şef'in atlas bayrak altında ve çiçekler arasında uzanan tabutu önünde aiti yüksek rütbeli Sübay nöbet bekliyor 

Yüce Başbuğ ve Cümhurreisi 1 Gece yarısından sonra 
--------------------~---~~~----- . 

j nönü'nün orduya takdirleri 

Kahraman orduya 
selôm ve muhabbet 
''Türk ordusuna asalet ve heybetin timsali 

olarak gurur ve güvenle bakıyoruz,, 
Ank ra ı 7 a.a. - Reisicümhur İsmet İnönü ile Genel Kurmay 

Başka:. Mareşal f evzi Çakmak arasında aşağıdaki mektuplar 

t . lunmuştur: 
tea ı o 15/ 11/1938 

Mare~ Fevzi Çaknıak 
Genel Kunnay'm Saym Batkanı 

Atatiirk'iin ebedi hayata intikalini, onun hazarda ve •elerde 
yakın arkaclQ§ı olan ıize qe onun zaferlere sevk ettiği ve gözü gi
bi 8eıxliği ıanlı ordusuna taziyet ederim. Sevgili 84§buğ Atatürk
iin hatıran karııaında acımız te•elli bulmaz derecede derin ve 
duygulannuz samimi şükran ve tazimle meıbudur. 

[Sonu 3 üncü saylada] 

Dolmabah(e' de sıra· bekliyen 
daha 50 bin kişi vardı 

Kalabalıktan Dolma bahçe ye inemiyenler . 

Taksim 4bidesini çiçeğe gömüyorlar 
ve taşlara başlarını dayıyarak ağhyorlar 
(Arkadaşımız Neşet Atay gece telefonla bildiriyor) 
İstanbul, 17 (Telefonla) - Bu not- Yanımdan iki gündenberi artık ne turuyor, isti.kametini değiştiırir gibi o-

ları gece saat 23 ü 10 geçe Dolmabahçe yüzlerini, ne yaşlarm:ı ne de cinsleri- Juyor. Nehir, yairuz gerlıye doğru Jca.. 
saraymda hazırlıyorum. Çalıştığım ni biribicinden ayırt edemediğim mu- barıyor, gürültüler yapıyor, sonra 
masanın karşısında ve meşalelerin azmm yığm büyük bir nehir gibi ses- rekırar sakıinleşiyor. M'l.1'3.Zzam yrğm 
rengine çok benziyen aydınlığı altın- siz ıakxyor. Aıra sıra bir kasn-ga bu neh- büyük bit' nehir gıibi sessiz ve sıaCin 
da ebedi Ata yatıyor. rin suyunu kaırıştmy()f, yüzünü buruş- (Sonu. 7. inci ~ada' 



Atatürk 
sulh ve insanlık 
hizmetinde ! 
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F. R. ATAY Köylü ve Atatürk Atatürk, 
bizi affet 

Atatürk, tarih ve Türk milleti 
Bir arkada,ımız diyordu ki: 

"- Atatürk'ün şahsına ve eseri
ne karıı her taraftan hayranlık 
seıi geliyor. Fakat bunun ehemi
yetioi anlamak için nasıl bir za
manda Ytıfadığımızı düşünmeli· . . ' . •ınu:.,, 

Öyle bir zaman ki bütün kıy -
metler hakkındaki hükümler 
derin bir buhran geçirmektedir. 
Demokras\ ile fa§izm, sol ve sağ, 
rejim ·ve sınıf kavgalarrna husu
ıi bir tiddet vermiştir. Milletler 
ara11nda veya aynı millet içinde 
fikir ve his tezadları azamiye 
çıkmıttır. Atatürk'ün tahsmda 
ve eserinde ne var ki herks onu 
ıevmekte ve övmekte birleıiyor? 

Bir küçük işportanın içinde Atatürk'ün yakaya takılacak kıtada ve 
etrafı siyahlı resimleri var. Beş kuruşa satıyorlar. Alıcı kalabalığının i
çinde bir köylü, hareketsiz ve dalgın, duruyor. Uzun zamanla giyile gi
yile ve vücudundan ayrılmaksızın giyile giyile yamalı kumaşı ikinci bir 
deri haline gelmiş elbisesiyle bu yağız çehreli köylü, resimlere derin 
gözlerle baktıktan sonra yeleğindeki cebe benzer, delikleri karıştırmıya 
başlıyor. Ne kaygulu, ne ü"züntülü bir yüzü var. Telaşlı telaşlı arıyor. A
radığını bulamamak korkusu, hiç bir hissi gizli kalamıyan bu insanın 
yüz~nde titremektedir. Birden gözlerinin içi güldü. Beş kuruşçuğunu 
bulmuştur. Hemen satıcıya nikel çeyreği uzatıyor ve sevgili Atatürk' ü
nün siyah çerçeveli resmine artık sahiptir. Asıl içli manzara bundan 
sonra· başlıyor; resmi yarı gülen, yarı ağlıyan bir duygu içinde, zedele
mekten korkan bir itina ile ,yakası kaybolmuş ceketinin sol yanına, 
kalbinin üstüne onu öyle usul usul, öyle okııya okşıya bir iliştirişi var 
ki .. Bu resme sahip ol]Tlak, belki ba§ka parası olmıyan bu köylü için 
hazneler bulmuş kadar bahtiyarlık verici .. 

Hk defa ona "Efendi" diyen insana bu sözü kimseden duymamış 
türk köylüsünün sessiz ve gösterişsiz minnet ve şükranı. 

Onun hiç ho§lanmadığı bir şey var
dı: Ağlamak .. O, milletinin her za
man neşeli, güler yüzlü olmasını 

isterdi. Çelik iradesi gibi tunç bün
yesiyle O, ağlamayı büyük bir zafıf 
sayardı ve bütün yurttaşların da 
kendisi gibi her yönden güçlü ve 
dayantılı olmasınr isterdı'. 
Bunun için pehlivan güreşlerinden 
duyduğu zevk pek büyüktü. Büyük 
halkçı, kö§künün salonunda sık sık 
Türk erlerini, asker yavrularını ba
şına toplar; saatlerce onları güreş
tirmeden büyük bir tat duyar,· on
ların biribirini yenmek için uğraş
ına/arını, biribirini yenemeyişlerini 
derin bir sevinç ve gururla seyrede
rek: Türkün sırtı yere gelmez der
di. 

Atatürk, bugünkü genç devleti yeniden kurarken hatta, yeniden 
kurmak kararını verirken mimarların en realisti ve en cüretlisi olarak 
hareket etmişti. 

Atatürk'te rcalizm'in bir ana vasıf olduğunu, biliyoruz. Hangi d~ 
virde ve nasıl bir dünyanın ortasında bu yeni devlet kurulacak, bunun 
arsası nasıl olacak, bunun yükseklik ve ihtişamı ne kadar olacak ve 
bunda nasıl bir malzeme kullanılacaktı. 

Atatürk, genç devletin arsasını "'milli misak,. ile tespit etti. Ve mal· 
zem enin kendisine türk milleti tarafından verileceğini bildiği için, l a• 
rih'i yanına müşavir almaktan çekinmiyerek, türk milletine, irtifnla• 
rm en cüretlisini vermekten çckınmedi. 

Şu var ki, iç politikası ve dış politikası ile koyduğu muvazene ve 
metanet düsturlarını, daima sıkı bir hesaba ve bu hesabı, ardısıra gelen 
kontrollara vurdu. ''Yurtta sulh, cihanda sulh" derken, genç ve herkesi 
şaşırtacak güzellikte olan yapının ebedi temelleri hakkında bizlere bir 
''mizan,, vermiş oldu. 

H aaan - Ali Yücel 

HATIRALAR: 
Bir ak§am, uzun müddet didişen, 
uğraşan iki erden birisinin yüzünü 
sildiği mendil gözüne ilişmişti; bu 
işlemeli ve göz alıcı yağlrğı istiye-

Bir tarafa göre, tamamen va
ııtaıız bırakılmak dahi, bir mil
leti kurtuluı imkanlarını arayıp 
bulmaktan mahrum etmiyeceği -
ni ilk defa o göstermiştir. Bir di
ier tarafa göre, eğer demokrasi 
ve diktatürler onun gibi hareket 
etselerdi, rejim ve ideolojiler a
rasındaki amansız mücadeleye 
lüzum kalmıyacaktı. Bir başka -
ıına göre, Atatürk, demokrasi -
nin otorite.izlik hastalığını teda
vi etmittir. Amerikan kiliselerin
de iıe, sulhun büyük adamı -için 
dua edilmittir. 

rek nefere sordu: Bunu nereden al
drn? Bu ansız sorgu kar,~ısrnda şa-

0 / · e şıran kahraman Türk çocuğu, sıkı-n U n ren g 1. • /arak, cevap verdi: Yavuklum gön-
derdi, Atatürk, 

Ne görüyoruz~ Kendisi aramızdan ayrıldığı dakikada bile, O'nun 
koymuş olduğu "mizan,, şaşmadan çalışıyor. Millet ve onunla beraber 
bütün mümessilleri, milimetre tutacak bir inhirafa dahi sapmadan, !nö
nü'nün şanlı adı ve sevimli olduğu kadar metin ve tecrübeli şahsiyeti et• 
rafında toplanmış bulunuyor. Ve Türkiye, yarın'mdan, dün'ünden e
min olduğu kadra emindir. Dışarıdan ise, yalnız dostça sesler geliyor. 
Çünkü Türkiye, kendini inşa ederken ,kendini inşa ettiği nispette, yeni 
bir insanlığın inşası için lazım payı da ödiyen bir memlekettir. 

Burhan BELGE 

Bunun sırrı, Ataturk'ün, kendi 
milleti için istediğini batka mil
letler için reddetmemesinde, fe
ref, ıulh ve hüriyeti kendi mille
ti kadar bütün milletler için de 
aramaıındadır. Balkanlar ve Sa
dibat paktları, Kemalizm için 
yalnız" bir emniyet değil, bir 
prensip davası idi. Osmanlı im
paratcvluğu için sınırdaı demek, 
ebedi dütman demekti: Türkiye
nin hudutları, ittifaklar ve doıt
lukJarJa çevrilmiştir. Lozan Tür
kiye' ıini bir sulh tehlikesi gibi 
kar:ıılamıt olanlar, sonraları ge
ne ona, eğer olmasaydı icat ·e~il
mek lazım gelen bir sµlh kuveti 
olarak istinat etmiılerdir. 

Türkiye banıçıhiı, ·hiç bir mü
cadeleyi tahrik etmeksizin ve hiç 
bir cephe' ayrılığı teıvi~ ~k· 
ıizin vazifesini yaptı. Bu vazıf e 

, d . b" Ultünde on dört sene erın ır 
ha11aai;etle çalışan "ismet lnönü, 
cümhuriyet reiıliğinde Atatürk'ü 
takip etmiıtir: Milli emniyet ve 
beynelmilel sulh için, Kemaliıt 
Türkiye aynı prensip ve liareket· 
ler iıtia:kmctini muhafaza ede
cektir. 

Bizim gibi, hi~ kimsenin unut
İnadığı cihet, Kemalizm divuı
mn bütün inkiıaf seyrinde, lıer 
türlü vaııflarından baıka, yük -
sek bir tefekkür adamı olan İs
met liıönü'nün daimi ittirik ve 
tesiridir. Kemalizmin artık tekar
rür eden eıaslarının aranıt ve 
bulunuıunda Atatürk'ün en ya -
kın emektaıı [Collaborateur }, is
met lnönü olmuştur. 

lslanbul'da <enaze 
töreni l~in hazırhk 
İıtanbul, 17 (Teldonla) - 1.stan

bul'da yapılacak cenaze merasimine 
ait hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. 
Belediye büyük"merasimin yapılacağı 
güzergih üzerinde Topaneden ta Par
ka kadar yolu tesviye etmiş Topaıne, 
Karaköy, Eminönü, Bahçekapı ve Sir
kecideki işaret yerlerini, Eminönü 
meydanındaki tramvay durak yerini 
kaldırnuya başlamış ve Sarayl?urnu'na 
yana,acak motörler için iki duba koy
durnıuıtur. 

Cenaze merasiminin yapılacağı 21 
ikinci teırinden itibaren bir ay mek
teplerde" müsamere ve eğlenc~ler ya-
pılmıyacaktır. · . 

Üniversite talebeleri kendı arala
rında toplanmışlar her sınıftan ~i~~~ 
talebe heyetinin dekanların. :eıslıgı 
altında merasimde fakültelerını tem
ıil etmek üzere Akay veya· Şirket v~
purlamdan biriyle İzmit'e kadar takı· 
be müsaade istemişlerdir. Aynı talebe, 
Ankara'daki·merasimde de bulunmak 
Uzere Ankara'ya gitmek imkanlaqnı a
rQmaktadırlar. 

Kamutay ve Parti hcyct~cri 
lstanbul'da 

İstanbul, 17 (Telefon!~) - İstan
bul'daki cenaze töreninde bulun~cak 
olan Kamutay ve Parti heycıtlecı bu
&iln tehrimize gelmişlerdir. 

O'nun mehabetli, muhteıem tabutu 
&arı güllerle donatrlınıf.. Herkes 
O'nun h"eykellerine sarı çelenkler, 
yeryÜzündeki izlerine sarı çiçek -
fer döküyorlar, sarı gülde, aarı.ç.i
çekte, sonbaharın o haz.in sanlı
ğın·da bile altın batının rengini a -
rıyoruz. 

Büyük kayıplar karşısrnda bile ağ
ladığı görülmiyen acı duygularını 

1--~~:~-~-·-~~~-ı·t_~:l~"-l_~_u·_· ::~_ı· içinde gizli yen Büyük Şef, bilmem neden, o anda sarsılmıştı; dolan 
mavi gözlerinden iri damlalr yaş

dü dedi.. Kimi oğlwıun acmna /ar dökülüyordu. Neferin, demin 

Büyük 
ölüyü 

anarken 

Bu sarı çiçekler bana bundan on altı 
yıl Öncealni hatırlattı. 

Adana çocukları da Ata'nm ae&ine 
ilk kotanlardandı. O'nun güzel ta
biriyle bütün imkansızlıklara rağ
men dÜfJDanla çetin bir ~vgaya 

· tutupuılardı. Çukurova çıra a-ibi 
. yanıyor, köylüler, halk Toros'lara 
doğru çekiliyordu. Bu ana, baba 
günlerinde bir toprak parçasına 
ben de yapıfJDıthm. Yokluk için
de her ıeye sıkıntı çekiyorduk. 

Susuzluktan yandığımız, tek fitek, 
tek Mia.sii kaldılanız korkunç bir 
a• as, ;u;c a s• • ,....... .....,.1"-. ...__ 
dm bize ~yran getirdi. 

Bir aııkadaımuz sordu: 
- Ana ,buralara nasıl geldin, ortalı

iı görmüyor muaun 1. 
- Sen nasıl geldinae ! 
- Bizim elimizde sili.h var, altımız· 

da a.tlarmuz var •. 
Kadının' yüzünü bir öfke butı. 
- Dütmana kartı koymak için İnM· 

nm elincle siıli.hı, altmd.a atı olma
.. gerek değili. 

Sonra öğrendik, bü cessur kadının 
adr "Sultan Ana,, İ.mif. ~Köyüne 
düflD&D yaklaımca, sürüaünü, bir 
de tek ve son oğlunu yanına ala
rak yollara düpnÜf, dağlara daha 
varmadan bir diifman tayy&re8i
nin belasına uğramıılar, aürüaü -
nün yansı, on bet yaşındaki yav
rusu bombalarla parçalanmıf. Bu 
güler yüzlü köylü ka.dmm içi ke
derle dolu olduğu halde cephe ge
riain•deki çalıların arasına sığın

mıf, gündüz sürüsünün .kalanını 
otlatıp, aktam olunca onları sa• 
ğar, süt ve ayranını cephede dö
viiJenlere yetiıtirirmif. 

Sultan Ana ile hepimiz dosttuk, en 
· sıkıntılı zamanlarmuzda bize dert 

orfağı olur: 
- Gayret çocuklar ... Gayret!. Sakm 

kuvete dÜfmeyin, dÜ§man denile!} 
ıey ecelden inaafsızdır, derdi. 

Bir gün Adana'ya bayram alaylariy
le girdik, cephe halkı biribirinclen 
ayrılmıı, herkea yuvaama, itine 
dönmüştü. Bundan sÔnra bir daha 
Sultan Ana'yı görmedik, kimi öl-

.. 

dayanamadı tözlerine kara au in- yüzünden akan terleri sildiği bu 
di dediler. mendile o da göz yaşlarını silmişti. 

Atatürk İzmir zaferinden sonra ilk Atatürk, sen, vatan borcunu öde
defa Adana'ya gelmitlerdi. Aya- mek için yavuklusundan bir iki yıl 

k için ayrılan bir neferine sıcak göz ğmın tozuna yüz sürmeyi ada e- . Kaç gün, kaç yirmi dört saat, her 
denleri zorla topraktan ayıMbili- yaşları dökmüştün. Biz, on ycdı biri bir sonsuz tesbihin demir tanele-

mi/yon neferin ba~buğuna ve biz - . yorlardı, o genç, mütevazi münci ri gibi, kalbimizin ocağından bırer 
den ebedi ayrılan büyük Ata'srna b" d""k""l d""k""l b bu coıkun, kendinden geçmiş hal- ırer, yana yana, o u e o u e, e e-

kı selamlıya selamlıya hükümet ağlıyoruz. Atatürk, bizi affet, bu diyete yuvarlandı, gitti. Bütün mus
ag"Jayı.,ta bı'z de senin kadar, belki t · b I""• · b ı t b"h" · konağına geldiler, biraz sonra ev- "' arıp en ıgımız u e em es ı ını çe-
de daha haklıyız. On yedi milyon ke k dudaklar bir tehl"l gibi terine dönüyorlardı, merdivenle- r en ımızın (\ ı 

rin yarıaına geldikleri zaman bir Türk bugün, hep birden, sana ağ- tekrarladığı tek bir kelime vtrdı: 01-
1 b. k"" 1 .• k d lıyoruz. Ağlryoruz ve ağlryacağız. dil, öldü .... O öldü. kucak IWln çiçek e ır oy u a ı-

A tatür k, bizi affet. ba b d · d" nınm nefes nefese, sıçr&reasma Naim Onat Fakat zan ir en ısyan e ıyor, 
merdivenleri çddığmı gördük. ona sızlanıyorduk: "Neden öldün? 

Gazi Muatafa Kemal durdular, köy- Neden bizi böyle bıraktın? lnaan bu 
lü kadm yanına kadar çıktı. Tarif kadar insanın - üstünde, bu kadar 

r0cuk Es'ıraeme Kurumunun her şeyin zirvesinde iken böyle göçer, 
edilemiyecek bir hayranlıkla O- !t böyle gider mi?" - lşte günlerden 
nun gözleri.ne tutuldu ve bir müd- yardımlara beri hep böyle, ıstırapla isyan, birbi-
det bu dalgmlık iÇinde yerinden ri ardı sıra, içimizden aktı geçti.. • • 
ls.-..u&.1.a'--..11. Jııir, w_.... "T"'_...'f..Ut.Jnı ~'lfuft111ı')•ıtıv'iıiA\GI 
lindeki ,efkat ve tehusurle: merkezi tarafıidan 1.11.938 tarihinden kendine mırıldanan ruhuma ben artık 

-6"- "l ı y ı "sus" diyorum. Sus ve hamdet 1 Ham-
- Ah benim~ og um.. 

0 mıu 16.11.1938 tarihine kadar son 15 gün det ki sana en bitkin anında yetitti. 
bir deli gibi bekledim, Sana bu çi- zarfında (1215) çocuğa yardım edil- o "tuleai asumanın fanusuna aığmı
çıekleri tarlamdan yoldum. Ei ba- mittir. yan" dehasını sana rehber, göğsllnil 
ımı! O san altın aaçlarmı öpe- Bunlardan 245 hasta çocuk ve anne sana ıiper, muazzez ömrünü yolun~a 

aarfetti. Unuttun mu bundan tam yıryim •. Bu benim adağmı, umduiu· Genel Merkezin polikliniklerinde ba- mi sene evel, bütün mukaddes bildi-
mu çok görme.. kılmıJ ve tedavi ediliniştir. ğin taptığın kıymetler etrafında bi-

Genç kwDandanın yüzüne bir huzur Diıı bakım evinde de 270 çocuğun rer birer çöker ve sen bu yrkılmıg 
d ~. T dünyanın ortaıında ağlarken ? ?u ~n-

ve llete yayıldı, batmı ona 
0
aa- difleri bakılmıt ve tedavi edilmi.ftir. kazın içinden naaıl bir d!v gıbı yUk-

eidi. KÖylü kac:lm bu sarı batı Süt damluından her gün 132 çocu- ıelmiı güneı ıtıkh yelesınden tozla
bairındaki sarı çiçeklerin üzerine ğa ıüt verilmif ve 15 günde yekun ola- rı, yorgun alnından te~te;i silerek, 

rd K klad ·· t" Sonra ela silkinerek doğruluvermıştı? Ve unut-bastı 1

•• 
0 1

' op u. rak 1070 kilo bedava süt dağıtılınıf- tun mu bu alevler içinde yanmıyan 
aan fulyeleri ayaiırun altına se- tır. sihirli dev- adamın etrafında uyuyan-

rerek: 'Genel merkeze yardım için ba'vuran lar naııl uyanmıg, cüceler nasıl boy at-
- Adainn yerini buldu, koca yiiit, 7 yoksul yavruya para yardımı yapıl- mıf, toy çocuklar nasıl kahramanlatı· 

tuttujun akm, kılıcın k~ her mıttır. Ayrıca 37 fakir tal~ye kit~p, vermişti? Bu yirmi sene içinde olan 
muradın yerine gel&in, dedi defter, kalem alınmak suretıyle scvın- biteni hangi şahnamede oku~un? 

Hangi iJyada yazdı? Böyle yarı ılah-Bu köylü kadm, bizim cephe arka- dirilmiştir. · larla aynı yolda yürümek dünya ku-
datnnız "Sultan Ana,, idi.. 524 çocuk ve anne genel· ~rkezın rulalıdanberi kaç kula mUyesaer ol -

banyolarından istifade etmıştır. ~ muş bir nasibedir? Sus gönül sus, 

Memurlar kanunu projesi 
Evelkı günkü sayımızda, müst .. şar

lar komisyonunda tetkik edilmekte o
lan memurlar kanunu projesinin lç ba
kanlık hukuk mü,avirinin reisliğin

deki tali kômisyon tarafından ye.ni 
baftan hazırlandığını yazmıftık. 

Öğr'endiğimize göre, bu proje, Bü
yük Millet Meclisi mu~akka~ memu
rin encümeninde tetkık edılmekte· 

dir. Ve ala.kadar hükümet dairelerinin 
de mlitalealarmı almak maksadiyle 
tali komisyona tevdi edilmiş bulun
maktadır. 

Kurumun Keçiören'dcıki Anakucagı ve hamdct ! Gelip de bizde konukladı
müessescsini görünüz. Dikkat ve şef- ğı, biz fanilerle el tutup yol aldığı 
katle bakılan yurt yavrularının aağ- yaktığı meşaleyi ardında tut~cak e_l
lıkları ve neşeleri sizi sevindirecektir. ler bıraktığı için ha~det. Senın o ~ın 

bir bela görmüş neslın gene bu dun

Beden terbiyesi 

U. Md. işe başladı 
Başvekalet Beden terbiyeei umum 

müdürlüğüne tayin edilen tümgener~l 
Cemil Tahir Taner Ankara'ya geJmıf 
ve yeni vazifesine batlamıştır .. Gene
ralimize yeni işinde muvaffakıyetler 
dileriz. 

yanın en kutlusudur. ~unu hiç bir 
zaman unutma. Ankara nın o doyul
maz kızıl - mor akşamlarında, ufukta 
akşam yıldızı kocaman bir göz yaşı 
gibi asılıp kaldığı demler - ~~ıt. mey
danındaki mor kayaların gögsüne o 
tunç öğüdü yazan ve içimizde, ti can 
evimizde dimdik ve dipdiri yaşıyan 
O büyük ölüyü an ve bir kere daha 
hamdetl. 

Mihri PEKT AŞ 

-BİRER AVUC TOPRAK 
latanbul'dan gelen haberler, 

latanbul telair mecliainin içten 
gelen bir temeıurUinden baha 
ettiler: 

Büyük türlı tehri latanbul, 
· kendi kucaimda ölen en büyük 

türkün m~..ıarı üatüne bir auuç 
da latanbul toprağı aerpilme•İ• 
ni dilemek kararmdaclır. 

O'nu yetiıtir&iii için "uatan,, 
olmakla öuünen bu toprajuı eı

. ai~ çocuğunu bir m~d~et ~ra, 
bir ana kucağına ucnr .. bi, o 
topraiın ko)'ftrına .11erecefül. 

O bu toprağı kurtarmak için 
onun •ınırlarında adım adım di
kilerek J 938 yılında gelen ölü
me yıllarca ue yıllarca önce 
meydan okwnam•f mıydı? 

O'nu bağnna bastıktan aon
ro türkün ana•• toprakla türkün 
baba.sı Atatürk'ü" biribirinden 
ebediyete kadar hız alır göre
ceğiz. 

O, •e..P bir uatan pctTça.sının 
öteki uaton parça.sından larlua 
ı,ulanclufanu, ı,ir türltün tloi· 
tlafa iCIN,,ClftUI tllfUUfaJci tcirJı • 

topraklarına gurbet tliyemiye
ceiini, türk yurdunun - her 
mana.siyle - ''bölünme• bir bü
tün,, olduğunu biM öjreten ilk 
türkti.ir. 

Fakat bütün türk milleti gibi 
bütün türh topraklarının da 
gönlünde O'nun kutsal uücudu 
önünde efilmek duygusu uya
nabilir; bunu da bir hak tanıya-
bilim. . 

Yalnız /.ıanbııl'dan değıl, 
yurclun her taralından birer a
"~ topralı ptire"rek O'nun me· 

zarı üzerine aerpelim. 

O, hayatında iken bütün bu 
toprakları adım adım müdafaa 
etmif, bütün bu parçaları çö
sülme.z bir baila biribirine bai
lamlf, bir "bütün,, kılmlf büyük 
•aidı. 

O'nun büyülı ölü•iinün etra· 
lında da bu ebediyete kadar 
düfman çizmesiyle çiğnenmiye
cek topraklan, onun anıt-lcab
rinde bir kere daha birleıtirinizl 

N. ARTAM 

alayı Milli cenaze 
Ankara programı 

hakkında bir izah 
DUnkU,,ayunızda cenaze töreninin 

Ankara'ya ait programını Anadolu A· 
jansının bülteninden alaraik ayneJI 
ne,retmiıtik. Üçüncü sayfamızda in
tişar eden bu programın cenaze alayı· 
nın teşekkül suretine ait olan kısmın 
ıu ıekilde bitmesi icap ettiğini diln 
öğrendik. 

16 - Barem liçüncü dereceye kadar 
aıkeri erkin, 

17 - Barem üçüncü dereceye kadat 
mülki erkin, 

18 - Bir piyade taburu. 
Diln UçilncU sayfamızın beşinci s~ 

tununun alt ta.raflarında bu satırlar 
dan .oınra "Matem marf].arı'', .. Vi~ 
yetlerde yapılacak merasim,, ara ıer-
levhalı, ya.zıl ili.dolu A .. ıı· IGl>Uiii.J;i-"1 

miş ve ~ suretle gazctcaıi•de fıkmıt
trr. Bundan dolayı ıszUr dileri.ı. 

Ankara lstanbul trenleri 

hakkında bir izah 
'Gazetemizin dünkü sayısının ikinci 

aayfaauun ikinci sütunun.da (Yarın
dan itibaren Ankara'ya günde on tren 
ifliyecek) bafhğı altındaki yuıda 
(Devlet demiryolları idaresi, cuma 
gününden itibaren gelecek pertcm
be &{inilne kadar, Anadolu hatla
rında her türlü eşya ve ticaret malları· 
nın nakliyeeine nihayet verecektit) 
denilmcıktedir. Devlet demiryolları i· 
dareei gazetemize yazdığı bir mek· 
tupta böyle bir karar ittihaz eUW. ol
madığından bu haıberi tekizp etmekte
dir. 
İstanbul gazetelerinden biriınden 

dün naklen almış olduğumuz bu haber· 
den dolayı özür dileriz. 

Çağrı 

X Gümrük lnhisarlar encllmeni 
18.xı.1938 cuma günü saat 14 de tOP"" 
]anacaktır. 

Dün hiç bir yerde 

yağış olmadı 

Dün şehrimizde hava umumiyetle 
açık ve pek hafif rüzgarlı geçmi,tir. 
En yüksek ısı 10, en düşük ııı da ıı· 
fırın altında 3 derecedir. Yurtta; Ka· 
radeniz kıyılar:nda hava kapalı, Triik 
ya'da bulutlu, diğer bölgelerde açık 
geçmiştir. 

24 saat içinde yurtta hiç bir yerde 
yağış olmamıştır. Rüzgarlar; Trakya 
bölgesinde garpten, diğer yerlerde 
umumiyetle timal istikametinden ıa· 
niyede en çok 3 metre kadar hızla es· 
mittir. 

En yüksek ısılar, lzmir'de 11, Bod· 
rum'da 17, Antalya'da ve Adana'da 21 
derecedir. 

FAl diltilk ııılar da, sıfırın altında 
Nazilli'de 1, Edirne ve Manisa'da Z, 
Isparta'da 3, Erzincan'da 5, Eskite· 
hir'de 6, Konya ve Erzurum'da 7, U • 
lukıfla'da 8, Kan'ta 11 derecedir. 



18 - lf - 1938 ULUS 

Atatürk 
ve Balkan 
antantı 

'.Atatürk doğduğu zaman, Bal
kanların tarihinde yarım asır de
vam edecek felaketlerin batlan
e:ıcı olan "93" harbi henüz niha
Yetlenmif, Berlin muahedesi im
zalanmı§tı. Berlin muahedesi 
Balkanlara sulh getirmitti. Yedi 
ıekiz sene ıonra Bulgaristan 
Prensliği Şarki Rumeli'yi ilhak 
etti. Bu yüzden Bulgaristan'la 
Sırbistan arasında harp çıktı. 
Dört bet sene sonra oamanh im
paratorluğu Yunanistan'la harp 
Yaptı. Makedonya'da çeteler _ha
rekete geçtiler. 1908 ~et~!1~.e
ti Balkan muharebelen. Buyuk 
harp. Atatürk devrine ~a.dar Bal
kanlar anal'fİ içinde ıdı. Bu se
bepledir ki Balkanlarda doğan 
ve bu felaketlerin atmosferi için
de yetiıen A~türk için Balka.n 
aulhu yürefıne çok yakın bır 
nıefldlre olmuıtu. Balkan birliği 
\a)dPnda dört sene evel, Anka
,_•da içtima eden konsey izala
rn"• v{\11ıuhoı mP-f<&i. Ralkan sulnunu -ıemın ıçın yapTrgr--te§eo-
büslerin ilham kaynağım izah 
eder. Atatürk diyor ki: 

"-Balkan birliiini istiyenler 
ve onu kendilerine tiar edinen
ler, harp ile sulhun ne olduğunu 
tecrübe ile bildikten sonra sulh
perver olmayı tercih edenlerdir.,, 

Atatürk, büyük bir devlet ada
nu, ve büyük bir psikolog sıf a -
tiyle Balkan sulhunun kurulması 
için bunu hareket noktası olarak 
aldı: Mademki Balkanlılar har
bin ne olduğunu tecrübe ile anla
mıılardı; o halde sulhu~ nimet
lerini de en iyi anlıyan ınsanlar 
gene Balkanlılar olmalıydı. Va • 
ziyetin takdirinde yamlmadığını 
hadiseler göatenniıtir. Yugoılav
ya'nm kahraman kıralı Alek
sandr ile anlattıktan sonra yapı· 
lan Balkan paktı Yakın Şark'ta 
ıulhun en büyük zamini olmuı -
tur. Fakat Atatürk için Balkan 
Paktı da Balkanlılar arasında 
daha ıümullü bir birliğin ~~rh~
leainden ibaretti. Bunun ~ç·.~~ır 
ki her fırsatta "Balkan Bırlıgın· 
den bahsediyor. Geçen sene 
nıe~leketimizde içtima eden 
Balkan konseyi içtimaınd~ hazır 
bulunmak üzere Ankara ya~ ge· 
len gazetecilere dikkate layık 
fU beyanatta bulunmuftu: 

- Dünyada şimdiye kadar 
baıka baıka milletlerin üniyon 
yaptıkları ve asırlarca beraber 
ya9adıkları tarihte B~!.ül':°ü~!ü~. 
Bizim kurmak istedıgı~ız. unı
yon tarihe geçmit olan unıy.on -
1 k fevkl.nde olmasmı ıste-
ann ço .. k b. 

riz. Tarihi bu kadar yukse ır 

Yüce Başbuğ ve Cümhurreisi 
• 
lnönü'nün orduya takdirleri 

• 

Kahraman orduya 
selôm ve muhabbet 

[Baıı 1 inci ıaylada] 
Emekli f>ir mensubu olmakla iltihar ettiğim türk orduaunun 

8C1fkumandanlığını temıü etmekle, yükıek var.ile hi.Ieri ifinde 
bulunuyonun. Azimkar ve tecrübeli kumandanlar, ıelkatli ve fe
dakar zabitler ve tiirk milletinin hakiki özü olan kahraman erler
den ve cümleıi ehliyetli vazilelelf.Jerlerden vücüt bulan türk ordu-
111na, aıalet ve heybetin timıali olarak, gurur ve güvenle. bakıyo
rum. Türk ordu1U, cümhuriyetin ve vatan müdalatUının yenilmez 
abideıi olarak gözlerimizin önünden bir an umk bulunniıyacak-
tır. 
Sayın Mareıal, ıiz muzaffer kumandanlarla muharebe mey-

danlarında geçirdiğim yakın arkadClflığın hatıraları zihnimde 
canlıdır. 

Bu ıözlerimi, aynı zamanda, kara, deniz IJe h.ava ~rdumu:r.a 
ıelam ve muhabbetimin IJe ıi:zin yük.ek ıevk ve ıdarenı:ze hciliı 
itimadımın iladeıi olarak kabul buyurmanızı rica ederim. 

Reisicümhur 
İSMET JNöNO 

Saym ismet Inönü \ 
Yüce Batbuğ ve Cümhur 88.fokanı 

Atatürk'ün ebediyete intikalinden mütevellit taziye ile gerek şahsım 
ve gerekse kahraman türk ordusu hakkın~a Jutuf buyuru/an yük~ek il~i
f atlarınız Türkiye Cümhuriyeti kara, denız, hava ordusuna tamım edıl-

miştir. ~ "b" · ı· J b Jcymetb" · ı ·ı·ı Sevgi ve itimadmızm degerlı ır mısa ı o an u ı . ıçı mez ı tı at, 

h d Ve Türkiye Cümhuriyeti ordusunun her ferdınde ebedi şükran 
p sım a . . b" Ü b " ve minnet hisleriyle anılacak ve vazifemızın uy k ır enerji ile ifası için 
kıymetli bir direktif olarak varlıgımızda yer alacaktır. 

Güven ve gururla anmak Jutfunda bulunduğunuz Türkiye Cümhuriye
ti orduları yüce Başbuğ ve Cümhur Başkanına aynı hislerle bağlı kalaca
ğrnr ızhar etmekle ~eref duyar. 

Hakkımda gösterilen yüksek itimat/arından dolayı bilhassa şükranları-

mı saygı ile arzederım. 
Genel Kurmay Başkanı 

Mareşal 

FEVZİ ÇAKMAK 

Hatay devlet • • re ısı ne 
Antakya, 17 aa. - Reiaiciimhur ismet lnönü, 

Sökmen'in tebrik telgrafına fU cevabı vermittir: 

devlet rei&i Tayfur 

Ekselin• Tayfur Sökmen 
Hatay Devlet Reisi 

Antakya 
Riyaseti Cümhura intihabım dolayısiylc göndermek Jutfunda bulundu

i!.unuz tebrik telgrafından dolayı te~ckkürlerimi takdim ederim. 

Yüksek tahsil gençliğine 
Ankara, 17 a.a. - Rei.icümbur ismet lnöınü Ankara yiikııek ta.hail 

sençliiine .,..ixl.ıki tei&'rah söndermiılerdir: 
Ankara Yüksek Tahsil Gençliğine 

Ankara yüksek tahsil gençliğinin candan ve asi/ine duygularına teşek
kür ederim. Şifa ve teselli kabul etmez büyük acıya tahammülü, ancak siz 
gençlerin vatana hizmet aıkiyle yetişmekte olduğunuza güvende buluyo-
rum. 

iSMET INöNO 

Hariciye Vekilinin Fransız basınına beyanatı 

''Yurtta sulh, cihanda sulh,, 
Harici siyasetimiz değismiyecektir 

Anlaımalarımıza, dostluklarımıza, 

IHlf aklarımııa. sadakatle bağllyıı 
Ankara, 17 a.a. - B. Şükrü Saraç - ı de sulh, hariçte sulh düsturunun ifa -

oglu, .. Agence Economique et Finan - desi ancak bu suretle tefsir olunabilir. 
ciere" in Ankara muhabirini kabul e- Esası milletten gehni§tir ve Büyük 
derek fransız matbuatına isal edilmek Şef tarafından ifade cdilıni§tir. 
üzere aşagıdaki beyanatta bulunmuş -
lardır : 
"- Yeni kabinenin bugün ittifak ile 
almıt oldugu itimat reyini henüz al
madıgı sıralardaki muhteriz davran
mak mecburiyetinden şimdi azade 
bulunuyorum. Sizi şahsan kabul et -
mekle bir zevk duyuyorum. 

Türkiye'nin harici siyaseti, Türkiye 
cümhuriyetinin ilk günlerindenberi 
değitmemit olmasına binaen bu siyaset 
hakkında beyanatta bulunmak, fikrim
ce, lüzumsuz ise de bu hususta teyi-
1en beyan etmek arzusundayım. 

Harici ıiyaaetimizde değiıecek hiç 

bir şey yoktur. AnlaJtnala~za, dost-
1 uklarımıza, ittifaklarmmza bütün se -
dakatimizle bağlıyız. Bunları büyük 
bir azimle yürütecegiz. Bu seda, size 
olduğu kadar bütün dostlarımıza ve 
müttefiklerimize de bir himat ve mu
habbet sedasıdır.,, 

Fran.ff<I - Tiirkiye 
mii ruısebcıleri 

Görliyorsunuz ki bu sözler, baıka -

ca mütalealar ilAvesıne hacet buakmı -
8<Ujvekilimizin sözleri 

Esaıen uzun ıenelerdenheri müte • yaca : derecede açıktır ve bu sözlerin 
her yerde ve herkes tarafından dinle -

addit defalar vekaleten hariciyenin ba· 
nilip anlaşılacağını Umit etmek iste -

şmda bulundum ve sizi de Başvekilim rim. 
Celal Bayar'ın Bcyük Millet Meclisi 

idealin esas temel tatı yalnız ge· 
çici politika eaaslannda kalmaz .. 
Her halde beklediğimiz parlak 
aünler bizlerden dahi uzak de
ğildir. Bizden sonra gelece~ler 
ise, tabii 0 günleri~ pardlaklk~mı 
bahtiyarlıklarla te11t e ece er-

dir.,, 

heyeti umumiyeai tarafından alkışla • Mamafih mademki fransız efkarı 
nan kati beyanatından bir kaç dakika umumiyHine hitap ediyorwn, şunu i -
sonra kabul etmiıt bulunuyorum.. live etmek isterim ki Fransa ile Tür-

Atatürk Balkanl~rr, .. t~rihte 
. 1. ··ru··ımemi• bır sukun ve 

mıs ı go :r I "kb l 
h · ·nde bıraktı. stı a uzur ıçı .. 
hakkındaki ümitlerının tahakku-
ku için çahtmak Balkanlılara te
rettüp eden mukaddes bir vazife 
halini almııtır. 

A. Ş. ESMER 

Başvekil şu beyanatta bulunmuıtur: 
·- Milletimiz on beş senedenberi 

tecrilbe edilen Kemalizm Rejiminin 
kendisine verdiği huzur ve sükOn içer
sinde çalışmak ve kuvetlenmek isti -
vor. Milli hudutları dahilinde mesut 
olmak emelindedir. 

"Dahilde Auh. harkte •ulh.. 
Bizim harici siyasetimizdeki: Dahil-

ki.ye arasındaki milnasebatın iki mem· 

leketin yüksek menfaatleri ile hema • 
henk olması için elimden geleni yapa
cağım. Vatandaşlarınıza iki memleket 
arasındaki ticari, iktisadi ve mali mil • 
nasebetlerin mahsils derecede genişle
mesini fevkalade temenni etmekte ve 
temenniye şayan bulmakta olduğumu 
da söyleyiniz.,. 

r 

ITORKiYE BASINll 

B. Celôl Bayar 

Meclis huzurunda 
CÜMHURlYET' in ba§yazısınd& 

Yunus Nadi, Celal Bayar hükümeti-

1 
nin meclis huzuruna çıkmasından 
bahsederek huli.satan diyor ki : 

"Yeni Rciaicümhur tarafından ye-

Hatay Millet Meclisinde 
matem celsesi yapıldı 

. 
"Öksüzdük, O bize b~ba oldu,, 

Bizi karanlıktan ışığa ve 
esaretten hüriyete kavuıturdu 

Antakya, 17 a.a. - Hatay Millet süz bir hal aldığını gören büyük Ha -
meclisinin toplantısında Atatürk'ün laskar, Büyük Millet Meclisinin ı 936 
ölümü dolayısiyle müessir tezahürat açilış nutkunda gece gündüz türk mil
yapılmıştır. Celse açıldıktan sonra Jetini isgal eden Hatay işinin lıir bü
riyaset, mevkiine gelen Devlet Reisi yilk milli d~va olduğunu tebarüz et • 
Ekselans Tayfur Sökmen, bir nutuk tirmck suretiyle, bu zamanın da gel -
söylemiştir. Devlet Reisi At~türk'ün miş okluğunu işaret buyurarak dava
ölilmü ile türk milletinin ve medeni· · nın kati surette halline k.arar ~ermiş· 
yet aleminin maruz kaldığı büyük zı- ti. 

l'ıllarca evel atıfon temel 
ya karşısında duydugu elem ve tees· 
sürün hudutsuz oldugunu söylemiş ve 
sözlerine §U suretle devam etmiştir: Arkadaşlar, 1336 senesi nisanında 

··- Bu teessürü, ancak ve ancak o· Hatay"ın kurtulması için Sam köyü 
nun büyük eserine devam etmek, koy- telgrafanesinde atılan temel, nihayet 
dugu prensiplerden ayrılmama~ şar • Büyük Halaskann yenilmez azmi, sar
tiyle tadil edebileccgiz. Ana vatanın sılmaz çelik iradesinin mesut bir teza • 
böllinmcz bir parçası, büyiık haliiska- hürü olarak 2 cylfıl l 938 tarihinde şu 
rın son eseri olan Hatay'da da onun .meclisi alinin küşadiyle binayı istik • 
eserlerini ve prensiplerini daima ta- lal tekemmül ederek dava filen halle
kip edecek ve istikbalini bu prensip· dilmiştir. 
terin tahakkukunda bulacaktır. Aziz arkadaşlar, bize bu istiklali 

bahşeden ve bu meıut günleri yaşatan 
O liiyemutt11r, ebc(li,Jir... Halaskar Atatürk'ün büyük ruhu ve 

Muhterem arkadaşlar, ölen fani A- aziz hatırası önünde hürmetle eğile • 
tatürk'tür. Onun dünyayı nura gark- rek sonsuz minnet ve tazimlerimi ana
eden fikirleri şaşaasiyle •gözleri ka- vatana saadet ve refah temennilerim
maştıran eserleri büyük ruhu, daima le arzeder

1 
B\ı)'ük Atatürk'ün gaybu

-yaşıya1;ınmr. o ıayeınuttu , fOO\O\r oeti e · mesiyle yanan türk milletine 
ve biz her zamaı:ı o~un yü~sek ruh~- ve bütün şark ilemine en .samimi ta • 
~an. hız alarak .ılerıye do~ru, daıma ziyelerimi sunarken Büyük Dahinin ;te 
ılerıye, daha dık, daha zınde, daha silih ve meuf ar1-A··r ve tU k ·u 
k 1• d 1 l U ·· •• O _,, r mı o-uvet ı a ım ara y ruyccegız. nun tinin O'ndan sonra en Çok dfği 
bliyük ruhu daima bize m~ale olacak- itimat ettiği Lozan kah sev Sa ve 

O b. · Ulk 00 
•• • k • ramaru yın tır. ızım umuz, ıman aynagı- General lamet İnsın··ı ün .. h · 

h B ··ık·· hl u u n cu:m ur n -
mız, ızımızdır. u u u, ru arımı- yasetine intihaıbmı b kil ...... d k 

b• rrı; "b" b h d u nuuen e e-
zı ır ., .. neş gı ı sarmış, u ız a • mali memnuniyetle · l"'ml b "k 

1 k "b" d 1 t B se Cl ar ve te n -mar arımıza an gı ı o muş ur. u !erimi arzederi 
iman, bu ülkü, bu hız, babadan evla- · m.,, 
da, nesilden nesile aynı hararet, aynı I htiram sükii.~ 
kudret, aynı kuvetle intikal edecek Devlet Reiaindcn sonra söz alan An-
ve ebediyen yaşıyacaktır. takya mebusu ve reıi,s vekili Vedi Ka-

Tarihi hatınılar rabay ıla bir nutuk söyle.mit ve Ata • 
türk'ün aziz hatırasına hürmeten aza -

Muhterem arkadaşlar, Bugün çatısı 

altında bulundugumuz müstakil Hatay 
devletinin Atatürk'üİı püyük debisiy

le nasıl kurulduğunu büyük ölünün a
ziz hatırasına izafeten tekrar ediyo -
rum: Türk diyarının ufkunu saran 
mütareke ve istilanın korkunç kara 
bulutılannı dağıtmak için Anadolu'ya 
ayak basan büyük Halaskar, yer yer 
milli kurtuluş hareketlerini ihya ve 
tanzime başlarken o zaman "Antakya 
İskenderun ve havalisi,, namı ile anı -
lan Hatay'da mücadele hareketleri 
başlamış bulunuyordu. Ana yurdun 
kurtuluş hareketleriyle işbirliği yap -
mak ve bir program dahilinde çalış -
mak üzere Gaziantep'e gitmiş olan ha
taylılar Gaziantep'in Sam köyilnden 
1336 senesi nisanında Rumeli ve Ana
dQlu miıdafaai hukuk cemiyetleri rei -
si Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 
çektikleri bir telgrafa, Atatürk o za -
man Antep n:untaka kumandanı bulu
nan Recep bey ki - halen askeri tem -
yiz mahkemesi flzasıdır - vasıtasiyle 
verdikleri cevapta Hatay'ın misakı -
milliye dahil bulunduğunu, azami fe
dakarlık yapılm.asmı ve Maraş'ta ye -
ni teşkil edilen ikinci kolordu ile müna
sebet tesis edilmesi lüzumunu bildir • 
mek suretiyle Hatay'ın kurtulu!f te • 
melini atmıştı. . 

"r·· l d . · ıtr a. yur ıı eıır kalnuız!,, 

yı sükun duru§una divet etmiştir Beş 
dakika ayakta durulmuştur. Bu~dan 
sonra ~öz alan İskenderun mebusu 
H~ı. Selçuk bir nutuk söyliyerek 
denuştır ki : 
"- En büyük insanı, en büyük tür

kil, en büyük mürşidi, en büyük kur
tarıcıyı, en aziz ve en müşfik babamı
zı kaybettik. Hudutsuz bir acımız ve 
sonsuz bir ıstırabımız var.Onun en 
son eserinin saadetlerini henüz tatma
ya başlamıştıık. Bu saadete eıbe<ii bir 
z:hri hicran karıştı. Arkadaflar, başı 
goklcr kadar yüksek olan bu insan bize 
en yakındı. Son iki senesinin başlıc~ 
faaliyet mevzuu Hatay ve en çok dü
şünd~ğ~ b~z hatayhlar olmuştuk. Her
hangı bır ülkeden bin kat daha aziz 
varlığına musallat olan hastalığının 
ıstırabı altında bile bizim halasunızla 
mefgul olmuştur. En korkunç bir ka
ranlığın enginleri içinde bocaladığı
mız günlerde, bizi kurtarmaıli azminin 
kudretiyle haıta halinde ti Mersin'e 
yanı başımıza kadar gel~rek ufkum -
ıa çevirdiği alev dehhının ıtığı ile uo 
karanlık .~nlerJ.miıi bir ışığa ve esa
retten hürıyete, o günlerimizi bir ba
har sabahı gibi aydınlatmıştı. 

"Üksiizdiik, O bize baba oltlıı. 
Öksüzdük. O bize baba oldu. Bi:ı 

karanlıktan ışığa ve esaretten hilriye
te O kavuşturdu .Hatay'ı kurtarmadan 
ölün;c:m gözüm açık gider, demişti. 
Hangı ahval ve şerait içinde olursa ol
sun dediğini mutlaka yapan b En 
Büyük Kurtarıcı kurtardığı ıiat~y'm 
kurtul·u' ~ayramını gördü . ., 

ljatıp sözlerini şu cümle ile bitir
miştir: 

ni kabineyi teıkilc Celal Bayar'ın 
meınur edilmesiyle bize devlet ifle
riıu.le tam iy.i anlayıf ve iyi ittirat ve 
devamın en söz gotlirmez bir dolili 
daha verilmiı oluyordu. Daha &eç4m 

sene yazmııtık ki, tahıa değipnele
rinden dolayı Cümhuriyet Halk Par-
ti&i hükümederıinin memleket aiya
aetlerinde herhangi bir değiıiıkliği 
düıünmiye mahal yoktur. Her ikiei 
Partinin tefleri olan ismet lnönü'nün 
de, Celal Bayar'm da n.uıl vukuf ve 
aalô.hiyetle ve ne yorulmaz bir mem
leket ve muvaffakiyet aıkiyle Ç&llfA.• 
caklarmı bütün türk milleti pek iyi 
bilir, bununla beraber programlarm 
her vesile ile umumun ıttıla ve itima
dına arzı, her bakundan ve huaw.İy
le Atatürk'ün ölümü ferdaamda çok 
yerindedir. 

Büyük matemin acısı ile mahzun 
bütün meml ket ve millet timdi ha
tırası ebediyet ~çin aramızda Mk· 
lanacak Buyük Şef'in büyük eaeri o
lan inkılapçı, milliyetçi ve cümhuri
yetçi 1 urkiye'mizin en kifayetli el
lerde aynı kuvet ve gayrç;tlerle te
rakki ve medeniyet yollarında yiik
r;elm kte devam edeceğini tekrar 
oğrenmiı oluyor.Harici alem bilhaaaa 
doııtlarımız da ahdine aadık, aulha 
a~ık doıtluklarma ~atiyetle vofakir 
Turkiye'nin dün olduğu gibi bqün 
de, yarın da aynı aamim.iyot ve ciddi
yetle mal\ım yollarında yürüyüp ait
mekten bir an bile tafllWlZ vaziyette 
olduğunu görmekle elbette pek çok 
meınnun olacaklal'ldır • ., 

ATATÜRK'ÜN YÜKSEK MEZl
YETLERlNDEN B1R1 

KURUN gazeteıinde Aamı Ua, A· 
tatürk'ün yiıkaek meziyetlerinden 
bir~ de inaan tanımaktaki kuvetli &Ö
rütü olduiunu hatırlatarak Batvekil 
Celi.1 Bayar'm bir aeneliık hüıkümet 
reialiiinde ve bilha.aaa Büyük Şefin 
haetalandığı bir devrede bütün zor
luklara dirayet ve mot.anotle söi\K 
gererek gerçekten derin takdirlen 
ve tebriklere layık bir muvaff akiyeıt 
gösterdiğini an\ tlyOT ve ecnebi hı& 
yelleri milli matemimize iftirik içm 
memleketimizi ziyaretleri arifetıinde 
Büyük Millet Mediainin hiilriimeU 
itti:fakla itimıat kararı Ywmİf olmuı· 
nı çok yerinde bir milli tezahür •71-
yor. 

DÜNYA POLIT1KASINDAKJ 
MUV AFF AKlYET 

YENi SABAH'ta Hüııeyin Cahil 
Yalçın, milli türk ~uriyetinia 
dünya politikasındaki muvaffakiye
tini tetkik etmektedir. Muharrir di
yor ki: 

"Biz türkün maziainde nice imı-
ratorluklarm asıl müeasilİ aö:ı.leriai 
kap.::1ınca, çarçabuk parçalanarak 
dağıldığını görmüıüzdür. Fa.kat A.
tatüıık öyle bir dünya kurdu ki itte 
aağlamlığınm ilk zor tecrübe9iai. 
hatta farıkma bile varmadan, gayet 

tabii bi.r surette muvaffakiyetle 1'.P
tı, en derin ve en umumi bir mateaı 
memleketi hüzün ve ıstırap içinde bl
ralurken tetkilatı eauiye mekaniız

ması, aanki aaırlardanbeııi faaliyet 
göstermit bir müeaaeaenin tabiili~ 
de harekete geldi ve Atatürk'e b.W 
olmaya en layrk olan devlet ad.ammı, 
bütün milletin kalp birliğiyle aeçti. 
Siyasi müeaseaelerinin bu aağlamlıiı 
dünya politikasında tü.rık cümhuriye
tinin mevkiini ıüpheaiz bir kat deha 
takviye etmiıtir. Muhterem lanet 
.lnönü'nün cümhurreialiği devrinde 
aynı vaziyetin inkifaf ederek bizi da
ha müterakki bir merhaleye i&al ed• 
ceğinw de aynı ıuretle imanımız var
dır. Cümhuriyetimizin dünya politi
kasındaki ehemiyetli mevkii ölane:ı. 
Atatürk'e kar§ı aon hürmet vazifesi
ni ifa için dünyanın her tarafından 
gönderjlen heywtlerin teıekkül tan
lariyle de kendisini hissettiriyor. 

Tealim etmek lazımdır ki Türkiye 
dünya politikasının öyle ebemiyetli 
bir mevkuni iıgal etmiı, batırma ria
yet edilır, mat mine ittirak ohmur 
bir devlet haline gelmi~ae bunu yal -
nız maddi kuvet muvaffakiyetleriyle 
değil, aynı zamanda maneviyat •· 
basındaki dürüatlüiü ve hüanii niye
tiyle elde etmiıtir. En ileri hamlele
rinde hak ve adalet mefhumlarından 
ayrılnuuruı, inkılaplarını hür tefek
kür namına, halkın hakimiyeti na
mına yapmııtır. 

Medenıyet İçin çalıımış, macUi te
rakkilerini f laefı bir kültürle beaJe
meyi, yükseltmeyi er. '>üyiik gaye 
bilmittir. 

1921 Ankara itilafnamesiyle tevsik 
ve tahkim edilmiş bulunan bu temel, 
1339 senesi martında Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin Adana'ya 
vuku bulan tarihi ~yahatlerinde ken
dilerin«\ yapılan istikbal merasiminde 
aiyah tüllere bürünerek Antakya - İs
kenderun birliği namına kurtulu§ di -
liyen hataylı bir kıza: "- Kırk asır -
hk türk yurdu dü§llUln elinde esir ka
lamaz.,, Hitabesiyle Hatay istikbali -
nin e? ı:3ğlam ve en büyük teminatını 
vermııtır. 

Bu ara bir çok siyasi h9diselere sah
ne olan Hatay vaziyetinin tahammül-

"-Büyük Ata'ınm aziz ruhu, .en bi
zi işit. Kurduğu bu millet meclisinın 
kür!iüsünden medeniyetler yaratan 
~lletinin tarihini ithad ederek and i
çıyorum. senden aldığımız imanın hı
zı ile her zaman ,ahlanacak ve eserine 
eb.ediyen sadık kalacağız . ., 
P~rtembe günü toplanmak üzere 

celseye son verilmittir. 

lıte Atatürk'ün büyüklüğfuaün ve 
onun eseri olan tür ... ümhuriyetinin 
sağlamlığının &UTı ••• ,. 



Büyük yasımız karşısında 

Suriye ve Lübnan gazeteleri 

Atatürk'ün ölümü, bütün 
şark milletleri için 
en büyük kayıphr 

Antakya. 17 a.a. - Atatürk'ün ölü-ı diyor ki: 
mü dolayısiyle Lübnan ve Suriye "Atatürk'ün öl"" ·· l · • 
matb tında At t'· ,_,.. bü" . umu yanız türk mıl-ua • a ura un yük ese - leti it-in degvı•l 0 ı· L · d · · k.11 :r • nun emsa ıne çoa 
rın en sıtayıı ilrane bahseden yazı. muhtaç olan bütün uı .. k "ll tl · ·-
ıar rıkmaktad B , .. . :r-- mı e erı ı 

:r ır. eyrut ta munte§ır çin en büyük k Lo t · "A .. . ayıptır.,, ryan gaze esı, taturk, ınıanlığm A. • • 
mucize1idir., batlığı ile neırettiği bir B ~ım lıaıle karşuında. •• 
makalede diyor ki: "Kelimenin tam eyrut'ta çıkan Ebabil gazetesi de 
-" · ı b" §Unları yazıyor. UJilnuıy e ır yapıcı ve yaratıcı olan .. · 
Atatürk, dünya haritasmda memleke- Sultanları koğan, orduları tarumar 
tine yepyeni bir hudut çizmiı, onu eden, Ç.a~kkale kahramanı:. S~kar~a
ya,atmak için lizım gelen menbaları 0 .rn ~~lıkı Mustafa Kemal oldü. Tür-
bulmut müdafaa için silihland kıye yı yoktan var eden, onu, en ku-

' ırmıg, l. d b . k 
ona ayrıca bir dil ile bir de alfabe te- vet ı e~~etl~r mert.~ .esıne ~ı aran, 
min etmittir. o, memlekete bir ideal vatanı ~~l.elıkten b~rıy~te:. zıllett~n 
nefhetmit bir irade ve bir ruh 1 şerefe gotüren Ataturk oldu. Zulmun 

aşı a- b"" .. k d""a.rnıanı b d~ K l" 
mıttır. Bütün bunları 1923 den 1928 e en .. u.y~ . ur-o::-. •. e e ' ema ızm 
kadar son derece muvaffak· ti ba re1ımının ılihı oldü. Adı anılınca ö
prmı~tır. Memleketi ecneb· ı~e. e 1 • nünde her kahhar batm eğildiği Gazi 
rına kar•ı tahkim etmi§tı"r 1

0
1 tırasb~- öldü. Kalplerimiz bu azinı haile kar-

ır • ecne ı- d t"t · ler ki harpten galip km l ııaın a ı rıyor.,, 
istediklerini yaptırab~;ec ~ :~ v: her El~il':d gazetesi, büyük dibinin 
te --'-· b 1 1 

e ır uve- yirmıncı asrın yetittirdiği en büyük 
~ıp u unmuş ardır İtte Boğu- k h k d · · · • ı-ı t. .. ·darmda b" . a raman, u retlı bır sıyaai eıı bu-

~ a.r ır saray odasında 1 b · dAh• ld v 
ıözlerlni bayata eb d" ka b unmaz ır a ı o ugunu kaydede· 
rehber tarihin her de ıyen. . ~ı>:an u rek büyük Şef'in hayatını anlatmak-

' . evresı ıçın ınsan· tadır. 
him bir mucızeaidir.,, 

Tarihin ae,-rini değifıiren dôhi Tam bir İnMln, büyük bir dôhi 
Gene Beyrut'ta çıkan Ennehar ga- Şam'da çıkan Elifba gazetesi bat 

seteal Atatürk bqlıklı yazısında di - yazıamda asırların yetittirmekten a-
1or ki: .. Bütün dünyayı bqtan bqa ciz olduğu büyük ölü için diyor ki: 
IUUll bu b6yük ölünün bayatmı tu- "Vatanını muhakkak bir parçalan -

uı:us 

321 (1.905) de Yafa piyade alayı hahras~ 

Ne imkan yoktur. Atattırk dünyanın maktan kurtararak devlet gemisini e- Sold J 
çok nadir yetittirdili dihllerdendir. min bir limana götürdükten sonra an Mığa ofnı nra ile: Mülazim Zelıi (ıimıli ticaTetle meıpl) Yia6afı Mıutala Kemal, mülazim /hacın Kurtkan 
O bUtGn bir tarihin seyrini değittir- milletinden bir t8ht istemedi. O, ke- Mebuaı), alay laımamlam lıaJrnalram Ahmet Hamdi Altuf, ubitlerden biri, yiUIHqı Mülit Ôzdflf (Kırıeltir 
mittir. DUnyanm en ıuefli diktatörü limenin bütün minasiyle bir insan, Mebuaı), mül.uim Cemal emelıli al.bay. 
6nünde tbimle eğilir ve ef1İZ bir acı- epiz bir dlhi, kahraman bir asker Vf T b 
18 uğrıyan tiirk milletine derin tazi- siyaset adamı idi. Hayatını milletinin # t ut •• •• d 
yetlerimizi sunarız.,, saadetine vakfetti, bu uğurda genç onun e 

Beyrut'ta çıkan Savtulahrar gazete- yafta hayata gözlerini kapadı.,, •••• 
ıi büyük Ata'nın hayatına ait menkı- Gene Şam'da çıkan Elkabes gaze-
beler için sayfalar ayırmakta ve arın teei de diyor ki: "Türk vatanının 
ıtıç yetiıtirdiği Uhı Şef'in zıyaından yapıcısı, türle tevket ve azametinin ı• • • d 
dolayı türk milletini tizi ye etmekte. hali ki, inuniyetin en büyük hadimi s t 1 ra p 1ç1 n e 
dir. Şam'da çıkan Eleyyam gueteal Atatürk'ün ölümü ile tiirk milletinin 
Atatiirk'iln bir aayfa büytlklilğilnde duyduğu kedere Suriyeliler biltiln k 1 00 
99 siyah çuçeve içinde bir reaminl kalpleriyle ittirik ederler. Kardet 1 v ra na n b ı• n 1 er '• • 
netret:mifdr. Halep'te çıkan Euebab milletin uğradığı bu acr karıısında 
pateel ba b6ytlk acmm teWial m8m blshn en bllytlk teaellimb: bllyük dl- A)'MOfya camiine yakın yükseklik- 'olan 1ayıau YnilelerM. en muvak _ 
kfln olmad•lmı -~ _ ....... .a.-.,.... ... .._..._.ımldla..e~~~4 Hı_.~, ~ ıg;i'Jilli .. li\oılılİ~M~· ~~·İttıtl~·=rı:;m...· f:llt:-~t-r.;:ıı-:+ 

Belçika parlamentosunda 
Atatürk için tezahürat 

Bütün mebuslar, reisin verdiği 
nutku ayakta dinlediler 

Brlbet. 17 a.a. - Anadolu ajanaı
lllll huaual muhabiri bildiriyor: 
llebuaan mecliıinde Meclis litei.i B. 
Camille Huyamanı tarafmdaııı irat e
dilen" mebualar tarafından ayakta 
dinlenen nutkun metni apğıdadır: 

.. Bana rehberlik etmit olan prenaip
ler ,gerek memleket, gerek millet için 
terakkinin •e refahm kuvetl.i bir kay
naiıdır. Dün böyle idi, bugün böyle ol
du. Yarın da böyle olacaktır.,, Kemal 
Atatürk son demine kadar vücuda ge
tirilmif olan eserin devamlılığına iti
madı olduğuna bu suretle ipret etmek 
istemittir. 

Kendisi ekseriya ecnebilere idart bir 
tecrübe görmeden büyük mali vasıta
lara malik olmadığı halde ite baılamıt 
olduiunu tekrar ederdi. 

"Şe"k, heyecan ve aabra 
güvendim.,, 

Kemal Atatürk fÖyle derdi: 

- 11111 e r e ı ııra,, aı -
beli bir salon. Kubbenin altmdaki bal- na; tam fabrika bacalarının paydos 
kondan resim çeken gazete fotoğraf- düdüklerini öttürmiye batladıkları 
çılan, birer fotoğraf makinesi kadar anda kavufa11 halkm en önünde, aa -
ufak görünüyorlar. lnean her geyden bahleyin saray kapısında polis zin -
evet, ve mabede benziyen salonun a - cirlerini kırmıya çalıpn delikanlı 
zameti önünde küçülüyor. Bu koca vardı: Yakasını kaldırdığı ceketinin 
tarih aahif eainin içinde, canlı bir nok- iki ucunu iki eliyle birlettirmiye, ve 
ta gibi ilerliyorum. Küçük bir sema- yolduğu kıravatının, paraladığı göm
ya benziyen kubbe, salonun küçülttü- leğinin periıen manzarasını, Ata'sı -
ğii insanların seslerini tıpkı hoparlör nın tabutu huzurundan gizlemiye ça
gibi büyütüyor: Bir öksürüğün, bir hprak ilerliyordu. O, belki berber, 
akımğm bir hıçkırığın akisleri, bu belki seyyar satıcı, belki boyacı, bel
kubbenin madeni göğsünde uzun müd ki garson, belki ·de 90fördü. Ve içine 
det inliyor f Salonun loıluğuna alıpn ilk defa girdiği ıu saray, onun basit 
gözlerimin içinde alevler çırpınmıya muhayyelesinde daima cazip bir ıır 
batlıyor. Onlara yaklqınca, günler- olarak yapmıftı: 
denberl inanmıya çalıttığımız haki· Etrafına babaydı ,.? Fırsat bul· 
katin ürpertici tabl09iyle kartdqıyo- mutken, beteri, tabii ve insiyak! te • 
rum: ceulleilnll giderseydi ya? GCSzlerini 

Camie benziyen salonun, mihrabı içine hiç girmediği, ve belki de bir 
andıran köteaindeki altı mepleden, daha giremiyeceği ıu sarayın duvar
gözlerimi tutuıturan alev savruluyor. Iarında, tavanlarında. odalarında gez. 

Bu alevlerin önünde, kılıflarından diraeydi ya? 

.. _ TUrkiye Reisicüınhuru veJat et
miftir. Xemaı Atatürk 15 sene eTel 
CUmhurreisi olmut ve cümhuriıeti 
ıistem sihniyeti ile tarain etmif, Tür
kiye'yi aziaıklrane prbe doğru çevit
mit Ye idaresini deruhte etmif oldu
iu devleti avrupalrlqtırmıgtır. Ken· 
dlsinin bqltca kaygılarından biri, 
Tilrkiye'yi bir sanat memleketi haline 
aetirmekti " mu mabatla ecnebi tek
niayenlere ve ı»edacoalara müracaat 
etmiıtir. Bu ecnebilerin birinci kısmı 
it bayatını tensik etmek, ikinci kısmı 
da yarının nesillerin.{ hazırlamak için 
Türkiye'ye celbedilıniftir. Bu mesai 
arkadafları ara .. nda belçikalılar da 
yardır. 

.. _ Fakat tevk, heyecan ve sabra 
güvendim. Ve bu iki meziyet, kudret
siz bir anane ile kısır bir menfiliiin 
hakkından geldi., , 

aıyrılmıt parlak kılıçlarının sivri uç- Hayır ... Ne 0 , ne de ondan sonra 
larını yere çevirmit büyük üniforma- gelenlerden hiç birisi, ne, yedi yaşın
lı ve büyük rütbeli subaylar var. Yü- da çocuklar, ne de yetmit yqrnda ih
reklerinde kıyamet kopan bu subay- tiyarlar, bu insiyaki ve tabii teceasüs
lar, o kadar hareketsiz duruyorlar ki, lerini gidermiye tenezzül etmediler. 
tam o ıırada nöbet değiftirmeaelerdi, O, gözlerini meple alevlerine dike
canlı olduklarına inanamıyacak, on- rek tabutun önüne kadar geldi. Ve 
ları, orduyu temsil eden birer heykel gözlerini alevlerden tabuta indirir in· 
sanacaktım f dirmez, kalbine hançer 90kulmuı gi- l•hrap ~e lıenılini lıaybeılen bir tiirk ancuı 

..4t.aıürk'ün batordıfı 
inkilôplar 

Kemal Atatürk, aynı zamanda hem 
bAclt.eye hem de sembole kartı a1tka 
ca.terlyordu. Türkiye Reisiciimhuru. 
kadmı kurtarmıı ve tarzı hayat ve kı
yafetinde ıslahat yapmııtrr. İlimle, li
sanla metıul olmuı ve litin alfabesini 
kabul etmif tir. 

Kemal Atatürk, hareketsizliğe sev
ketmit olan ananevi telakkilerin tesi
rinden kurtulmak için tedrict surette 
adapte etmek tasavvurunda bulundu· 
p parlementer bir anayau vücuda 
getirmek ıuretiyle memlekel!e bir hü
riyet rejiminin tcaHÜI etmeeuıi hazır
lmıak istedi. 

Deiiımiyen preruipler . 
Tilrkiye'yi, layik, cümhurıyetçi bır 

devlet haline soktu. Bu dütünceye 
nutuklarının ve yazılarının ekıerisin
de teeadüf olunur. Olümünden biraz 
..,.eı bizim intihabat ile 17111 zamanda 
yapılmlf olan belediye intihabatı mll
DMebetiyle batyekile göndermif oldu· 
tu bir telaraf vardır. Bunda ,CSyle ya
sıyordu: 

Bu cüretkir devlet adamı, itidal da
iresinde hareket etmesini bilmigtir. 
Müf8rlinileyb, ıslahatı ,ihtirasını mil· 
11 topraklara huretmi9 ve ecnebi 
memleketlerde yeni devletin menafii. 
ne hizmet ve istikrarını teyit etmit o
lan sempatileri kazanmaaını bilm19tir. 

Bize meclis namına Ankara hUkU
ı:net ve parlamentosuna bir taziyet me
sajı 16nderilmesini teklif ediyorum.,, 

Meraabn günlerinde kapalı
çarp kapalı kalacak 

İstanbul. 17 (Telefonla) - Kapalı 
çarıı esnafı mern1m dolayısiyle cu-
martesi " puarıe.ı &inleri çarımın 
kapalı kalmamı karUlqtırmıılardır. 

İstanbul' daki konsoloslar 
Dolmabahçe'ye giderek 

bir çelenk koydular 

lki süngülü neferle sayıları altıya bi, saplanıp kaldı: ten Atasının tabutunu görmiye geli-
varan bu nöbetçilerin, ve meflllelerin "-Atam. .. Babam. .• demek sahi ha? yordu. 
tegkil ettiği genit yarım daire içine Diye haykıran ve yüreğimi kızdı - Onların, yatağına sığamıyan bir 
çevrilen gözlerim deli ıuuru gibi bu- rılmıg ustura gibi yakarak yırtan bir göz yaıı nehri ıibi··· Bütün aeremoni
lanıyor: suale, kubbeler, aynı kelimeleri tek- leri çiğniyen, bütün dütünceleri, hat-

Çünkü, bet bilytik çelengin ortasın- rarlıyarak cevap verdiler: ti bütün duyguları önüne katıp süren 
da, atlas Türk bayrağına sarılı bir ta- "-Atam. .• Babaıİı. .. demek sahi ha? bir ıstırap kuırgaaı gibi ..• Bir hı9kı-
but ytibeliyor ... Lihde benzi yen bir Sonra onu, iki polisin kolunda. don- rık Koro'su gibi geliıi, dimağın zora-
tabut... muı bir ceset gibi götürürlerken gör- ki uayi9lni kökünden yıktı: Artık 

Anafarta... Çanakkale... Dumlupı- düm 1 kalın, ıslak bir perde ile örtülen g8z-
s-L- Af Gazı· Mu" Onun pe•inden, tabii inhizama u"" - lerhn tekilleri ayıkhvıMnTyordu: nar... aaarya... yon.. ... - ır • J -

'Ü M taf K 1 B k d ramı• bir ba"'rbozuk ordusu ""bi, halk Onlar, önllmden, hıçkıra hıçkıra r.. us a ema ... aı uman an.. ır ır •• 
Cllmburiyet. •• fabrika ..• kanun ... mek- geliyordu f çırpınan karanlık bir nehir gibi akıp 
tep ... efendi köylü... hikim millet... İhtiyar kadmları ile, genç kadmla- geçiyorlardı 1 
muzaffer devlet. .. bahtı açık memle - rr ile, ihtiyar erkekleriyle, genç er - Halk hill geçiyor ... Ve ben arala -
ket .•. ağzı ~ık dünya. .• Atatürk ••• E- kekleriyle, kız çocuklariyle, oğlan ço- rına karıprak çıkıyorum. Yanımda 
vet ... Atatürk ... "- tabut!. cuklariyle fakirleri ve zenginleriyle, boğulur gibi hıçkıran bir genç kadın 
Hayır .•• tahta parçalarının göğlla ıaakatları ve saflamlariyle, memurla-

1 
var. Benzi laranDlf, ,azlerl kıpkırmı· 

kabartmalarına tahammülüm yok. rı ve Amirleriyle, eenafları ve tüccar- zı. 
şu, bıçkmklariyle, ku~nin kur - lariyle, çıplakları vq ~~inmiıleriyle, Kanıızlapnlf dudaklarmı kanatır_ 

ıun göğsünü sızlatan gençlık .. ve fU, her sınıfı, ve her kdıgı ıle halk... cuına ıeırıtmdan kendisinden evet 
bütün bir tarih boyunca, şarapnel, Gözler~min önün~, bir ceviz kar - bayılanlara karı~k iç.fn 10n me
mermi, ate§ ve barut yağmurlarını, yola ... Bır bahar, bır de kıt tablosu .. calini harcadığı belli ••• 
bereket rahmeti gibi güler yüzle kar- Bir ıezl~ng·:· Bir d?lap ..• Bir tek ıec- Dıt kapıdan çıkarken, durdu. lia -
ııhyan ordu, timdi bu tabutun önün- cade ... Bır çıft terlık... tını geri çevirdi. Arkasından gelen 
den ıeçerken, dik ve tunç batını, az- Oldüğü anda durdurulmuı bir insan kalabalığının hatları üzerinden 

İstanbul, 11 (Telefon.la) - Bu sa- railln kemik aandığma eğmiyor 1.. On- duvar saati ve öldüğü günü gösteren meple alevlerini görür görmez, Ur -
hah saat 9,50 de İltanbul'dald komo- lar, bir tabutu değil, bir tabutun içi- bir takvim ... Yani; pertici bir feryat kopardı: 
loalar ve kon90louneler erkinı resmi nl dolduran kemiklere değil bir tabu- Kuru fasulyayı Moskof havyarına - Yangm var-
elbi8elerioi giymi! oldukları halde tun lçlndetı btlttın blr mille~i çıkaran tercih eden halkçı Atatürk'ün oduı Ve uçlarını yolarak illve etti: 
Do..._.çıe 1U&yına gelerek bıiır çıe- kudreti aellmlıyorlart .. Ve fU tabut geldi... - Atam y.anıyorll. Yancm- Yan-
lıeak ~· o bcked bise ebediyen Hllm'etac&k Ve timdi halk, badi içinden yeti- ım... Yancm ftal'I'-

Onu kucaklayıp g6tilren poHıJ 
ıaray kapısı d11ında tekrar rastlad 
Biçare kadını bir tabiye yerletti 
lerken ıorduğum suale, içlerini t 
ıürle çekerek, ve hatlarını teeuü 
salhyarak cevap verdiler: 
"- Delirdi!,. 

Naci SaJallalı 

10(01 DIŞ HABEILEI 
X Prq - İkinci çek cümhuriıntinill• 

ilk parliment09U açtlmıftll". 
XNaatea - Umumi it konfeder8' 

yonunun katibi Joubaux, yeni mar 
nameler aleyhinde bir nutuk 9Byliye 
rek franaız senclikaJennm btı -.ı1111'llJll 
melerin tatbikini hi çbir zaman 
etmiyecelderini turi1:a etmiştir. 

X Pnc - 13 ft 14 birinciteı 
Slovakya'da ilin edltmig olan örf! 
re kaldmlmrttır. 

X Buclapeıte - Yeni İmredi kabinr 
aıinin erktnı, kallURU esasi mucib" 
Yemin etmitlerdir. 

Xı.-ctra- B. Çemberleyn Avd 
Kamanıuııda Mı' •aale cevap verereıls
Parit -.yahatiecle kendisine müda.fal 
tervialerincten hiç bir mümessilin re• 
falrat etmiyeceiini bildiımiıtir. 
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GÜN ÜN İÇİNDEN 

Satır başı 
Büyük Şef'in huzwwıda sık sık bulunanlardan ve bazı toplantılarda 

O'nun dikte ettiği yiıkııek sözleri yazmıt olanlardan biria.i, bir gün, O'nun 
yazdırdığı yazılarda, zaman, zaman, noktalama iıaretleı-ini de emretti

• inden ve bazan biraz durakhyarak: 
g - Satır batıl dediğinden bahsetmiıti. 

Şimdi, vakitsiz bir ölüm, Ö'nu aramızdan almca, bu sözleri hatrr· 

ladun: 
O'nun daha sayfalar ve ciltlerce devamını on sekiz milyonun, on se • 

kiz milyonun yanıbatında, bütün bir dünyanın candan dilediği hayatını 
katı yürekli ölüm, bir satırın tam orta yerinde kesip ecel, kemikten se-

5iyle : 
_ Nokta! demit değil midir? 
fakat ne sayfanın, ne eserin, ne de ondan eonraki ciltlerin burada 

kalmıyacağını düıünerek yasımızı ya.tııtırıyOI", kederimizi avutuyoruz. 
Sanki o, Dolmabahçe'nin §İmdi bir matem pmarma dönen odaııında 

aon nefesini verirken gene o sözü, 
- Satır batı! ihtarını tekrarlamıt gibiydi. 
Atatüı-k kalemi Atatürk üslubu ile yazılan inkılap kitabının bir•· 
'ki · t · · ' .. .. bır" par .. O'T"afm orta yerinde noktalanıdık· 

tırı 11 nc:.ı eınnın onuncu gunu, --
b . · - k ·11 t" O'nwı ikinci müellifine aynı tan sonra aynı ayın on ırınde tur mı e ı, 

kitabı tevdi etmiı bulunuyor. 

- Satır baıı! .. • 'T 
Bu yeni satır batından sonra da eser:in ne kalemi, ne uıılubu, ne mea ı 

değiımiyccektir. . benzerlerini yıl-
Y~rmi yıldanb n-i o eııeri süsliyen kudretlı aalrrl~ 

Larca daha dolmıyan yeni aayfalarmda da okuyacagız; ed 
y ~dırgamadan, inanımızı, heyecanımızı bir z~ bile kaybetm en, 

antlarımızı ve vazifelerimizi unutmadan, okuyacagız. • ARTAM 
Nurettm 

Derin yasımı% 
Kırılasıca kalemim, içimin du duygula

rını dıyebıleceıc soz bulamıyor. Ne Y:!:r: 
yıml Musa'nın çobanı gıbı yerde~: nimi 
lanayım 1 Baıınu taıtan taıa vuruP a ı'annu 
mı dagıtayım? Akıp akıp kesilen~ ~ıl mi 
bUsbutun dındınnek içın •0:,!:~eye yarar l 
çekeyım 1 Ne yapıram az • .ti ar? Dert yalnız 
Acımdan olsem de nere fa~lr kuyu gıbi de· 
benim mı? Kedenm d pı ı: onuna eremezsın. 
rın; ın, ındıkçe ın; ıı~c:ı!rnıyenmıı, anlatı· 
Acının en aıırı ıoYk ıstesem, dilım tutu

lamıyaıımıli; ıoyl=yor. Acımı hıçkıramı
luyor boğaıım tı ' ık.mJYOr. yorum; scsım çıın? Bılıniyorum. Bir §eyler 

Ben, ben ınl~ayamıyorum: Ne oldum? 
duyuyorumi;:, anam oldu, kardcııın ôl~ü, 

Babam ö Hepsinde oyle kederlendım 
'ocuguın °1idcı"~ çıkacak sandım; fakat ıim· 
ki aklım çı e 11 ;;.ından ıUpheliyiın. Acım 
d. kl rnın var • d . ı a 1 k ki t>abamı, anamı, kar eıımı, 
oyle büyu bu acı:ıcı duymamak için, çoktan 
'ocuııumu, 
feda ederdim. . . var mıyım? Yok muyum? Bılmıyorun;ı-

Bcn onda kendımı bulmu~tum: O benım 
· ıyan 'Ona: "lçımdesın c M~ırnı FuY. • 
degilsinl Niçın ıçımdeki varlıiınla konu
pbıliyorum da katına varıp ayaiına yuı: ıü
remıyorum ?" Dıyoruın. 

Var olan semıin. Toprak seni sinesine 
nasıl çekebilır? Sen ondan geldin, fakat 
ondan yüksek, ondan yucesın. O, ıenın gıb~ 
bir evlat yetı;;tlnniş ?~mak.la öğünür; scnı 
yeniden sınesine alabılır mı t 

Soz, hep ıoz; tek ıer,ek ~ar: Sen ı. 
Seni kım anlatabilir? Senı anlatabılmek 

için anlayabilmek ıerek. Kim seni anlaya
b"ld" "ni ıddıa eder? Qüneıten aydınlanan 
a~, ~'fineşi ar_ıl~y~bı_li.r ~i ı Minayı veren 
ıoz ne verdıiını bılır mı? . . . 

s'en her faniden iıstünsiın. Ta~ıh _ıçında 
l . de önlerınde secdeler edılmıı, u • 

::r'::ı':ında canlar verilmıı hanııd~~~r~.m~~-
lar hangı dahiler ı;enin duşun ugunul u-

• klarını yapabılmış er • ıunebılınışler, yaptı · · nunla 
dir? Soruyorum onlara: Hangınız, o 

l b·1 niz? eııt o a ı ırsı ' B"" ""k Petro'ya bil-Onu Napolyon a, uyu ' 
k me benzetmek istemişler! Bu s~ygı; mem ı 1 ne dedıgını 

sızlıgı yapan kim olursa o sun, 
bilmıyen bir zavallıdır. l 

1 kenderler Timuçinler, Napolyon ar, 
Biı;uk Petrol~r onun eline ıu dokeme~le~; 
onun yuce katında "$öyle yaptık, böy e 

ki" diye oiunemeı:ler. Onlar ne yap• 
~~l--;,o ru yalan tarih yazıyor; yalnız s.on 

k~ yıl içinde onun bizde yaptıklarıyf; ksaerı~~uurırıa. tarih de onlar hakkındaki 
öğmelerinden utanır. . · · 1 • • 

O .. ek ı"çin sac:ırların ışıttık erını, 
n .. ogm ı d d'ğ' 1 • körlerin bildıklerini, herkes n e ~ ın ~ı 

diyeyim? Ondan söyliiyorlar: Ne ıüzel soy-

lU lar· ne içli soyluyorlar; aılıya aglıya, 
yor fu k ra ınhyc ınlıye aoyluyurlar. 

1;~~~lar ç,:bı 'deıııım; kırııaııca kaıeınım 
içimdeki agı duy&uları dıyecek ıoz bula-
mıyor. l ed" 01 o hiç bir kuvet onunde egı m ı. um 
bile 'onu, kendi oyuniyte yencıı. Herkes ~mu 
sevdı; dünya, onun buyuklugu, eşsızlıgı o
nünde, batını yere egdı. lnsanlık, onunla 
gurur duydu. 

Ben ne soyliyeyim? Ahi İçimin bu ağı 
duygusu! Nıçın gozlerim,kara gok gibi de
linmiyor ve içinde fırtınalı yaşlar halinde 
acılarım coımuyor; ben kudret&iz, sıfır bir 
faniyim; sık sık aglamaktan baı;ka ne yapa
bilirim? 

Türk ıilıyor: Kadıniyle, erkeğiyle, ço -
cuğiyle, yaı;lısiyle ağlıyor. Bu ~icran. ya~
ları diner mi? Bu şonsuz acı bıter mı 1 

Dünya yasımızla yaslı: Türk milleti, Ata
ıiyle insanlığın en bı.iyük o~lunu kaybetti; 
O'na yalnız inıan deidl. tarih ağlıyor. 
B~n ne diyeyim? Agırlaıan dilim, sözil 

değil, mlnah sesleri bile çeviremiyor. Di • 
lin kemiği yokmuıı; i te dbnmüyor, iGte söz 
d!ı~miı2r~la boı:ula yutkunan boğ~
tında 1iireketten kaldı. • 

Ah 1 Duyup da diyememek ne acı 1 
Karalar baııluam da, 
Durmayıp aıılaAm da, 
Gene acım dinmiyor, 
K ukreylp çatlasam da; 
Karalar blirilnıem de, 
Yaralı bır kuı gıbi 
Yerlerde surıinsem de, 
Acım dınmiyor işte. 
Goklerden bir feriıte 
Dıyor: "By, insan oglul 
Sen acizsin bu iıte !" 
Hep feri ııönmiıı gözler, • 
Hep feryat eden abzler; 
Dort yanıma bakınca, 
Sap sarı yaslı yiızler. 
Hep una ailıyoruz, 
Karalar baııhyoruıı; 
Senin acınla, Ata'm 1 
Yürekler dağhyoruz. 
Çırpın, çırpın, ey gonul 1 
Yaslar ioinde sokul, 
Parçalan, yerde aurun, 
Herkesce boyle oiul. 
Varhiım senin aıkın 
Onu hor glSrme aakın. 
Gerçekler dilnyaaında 
Ona aenıin en yakın. 

Hayır, aöyleyemiyorum; hayır, acımı di
yemiyorum. 

Kırılasıca kalemim, içimdeki ağu duygu
ları diyecek söz bulamıyor. 

Ne bahtı kara bir faniyim beni 
Kô::z:ım Nami Duru 

Zafer anıdına ,eıenkler kondu 

.. k Ziraat Enstitüsü tedns heyeti dün Uluı alanmdak.i Atatürk 
Yük~ 1 k koyınuılar ve büyük ve ebedi Şef için iki dakika sükut 

anrtına bır çe en • . c·· h B .___ 1 , . B münasebetle tedrıs heyetı wn ur afKADUUJZ 1met 
etmıılerdır. B u.__1_an B Celil Bayar'a da birer telgraf çekmitlerdir. 
1 ·· ·· · ve a§ıJ&A · nonu ne . b lunan Hollanda kolonisi de dün Ulus alanındaki Ata· 

.. Şehrimız~.e ~nele (Türkiye'de bulunan hollandalılar) yazılı bir çe-
lurk anıtına uzen • imi .. "f de için iki dakika Mikut etmitlerdir. 
1 k k lar ve taz erını ı a 
en oymU§ ı.- ·· .. 

• !-..I bollandalılan ıe-nk ko7ar-.-• &onıyoraunuz. 
Yukarrdakı re&1Dıııue 

ULUS 

Geçtiğimiz 

merhaleler 
Kim ıiınkiır edebilir ki urmmıi bir 

buhran içind değildik? Atatürit'ün 
elim hastalığı altı aydanberi en hi.d 
devresindeydi. Bizim gibi Şefine ni
hayetsiz derecede bağlı olan bir mil
let için O'nun ıııhatinde tehlikeler 
b~ıirmesi bizzat kendi sıhatiınizin 
tehlikede bulunması demek değil 
miydi? 

- Ne olacak? diyorduk, ve, düfü
nüyOl"duk I 

O'nun hayatma ait k.aygıY.nmnı 
biribirimize anlatmken miithit aa
betle kar4t1a,trk. 

Cenazenin baıındı bekllyen Türkiye 1 Kahramanlar 
kültü 

- Ne olaca.k? sualini tekrarladığı
mız esnada temennilerimiz tahak· 
kuk etti, lnonü Cümhurreir.litine ... 
çildi. Tükenmez ıstırabımızl.a ba.fba· 
ta kalmak, Alatürk'ün ölümüne ra
hat rahat ağlamak bahtiyarlığına er
dik. Halbuki haııtahk memleket için 
si.yaııi bir buhran, ölüm iae daha ?
tin bir siyasi buhran veailesi olabilir· 

di. 

Kuvetli ve dirilmiş 
canh bir Türkiyedir 

AtatUrk'ü garp matbuatı harp ve 
sulh tanrısı diye tarif ettiler. Ata -
türk"ü, bundan altını§ sene evel ''Kah
ramanlar Kiıltü"nü yazan Cariyle ta
nımış olsaydı, eserindeki altı tipe bir 
baş bulmuş olacak ve Atatürk'ün ö -
il ünde kahramanlarını selama dizecek
ti. 

Milletin olgunluğu, rejimin aai
lamlıiı, devlet adamlarunızın mem • 
lekele çok kuvetli bağlılığı ve uzaiı 
görüıüdür ki haııtalık ve ölüm hadi
selerinin birer şiddetli buhran ha
linde iııtihalesine engel olmU§lur
Milletimizle iftihar edebilir, rejimi
mize güv nebilir, devlet adamları• 
mıza i.nana.biliriz. Bu kanaatleriın.i.z
de bütün cihan bugün bizimledir. 

1 Yazan: Piyer Dominik 1 "Cihan tarihi, esasında, bu dilnyada 
çalışmış olan biıyük adamların tarihi
dir. .. Yer yuzı.inde başarılmış olarak 
gördügümüz her şey, bu dünyaya gön
derilen biıyük adamların dimagından 
şimşeklenen fikirlerin maddi tezahü
rü, ameli rcalızasyonu ve gövdelen· 
mesidir ... Bi.ıyuk Adamlar, dünyanın 
zulmetini yırtan birer ebedi nur kay -
nağıdırlar" dedikten sonra, Cariyle 
kahraman tıplerini ilah kahraman, 
peygamber k~l.~n. şair kahraman, 
kahin kahraman, edip kahraman ve kı
rat kahraman olarak sıralar. Fakat bü
tiin bu insanüstü kudret ve meziyetle
rin bir adamda toplandığı, zamanına 
kadar görillmemiş ve bilinmemiş ti; o
nun içindir ki Carlyle böyle bir adamı 
tasavvur edemedi. 

Fakat, ıükranla teslim etmeliyn 
ki bu neticede iktidar mevkiini itıal 
eden zatın, bir senedenber.i hükümet 
reiııliğinde bulunan saym Celil Ba
yaT'm pek büyÜk bir hissesi vardr, 
vazifeye davet edildiği ilk günden 
itibaren metanetini zerre kadar kay· 
betmiyettk türlü güçlüklet"le dolu 
günlerde meml~ketine sadakatle 
hizmet etmiı olan Baıvekilimizin 
gayretleri kahTaman ga)'l'etl~idir. 
Eve.iki gün ikinci Bayar hükümetine 
ittifakla itimat reyi veren Büyük 
Millet Mecliııinin müzakerelerincMn 
herkes ancak, ve pek haklı olarak, 
bu intibaı almı§tır. 

K emal Atatürk olmasaydı yeni 
bir Türkiye görecek miy

dik? Belki de hayır. Mutlak bir 
bozgun arasında, en facialı şartlar 
içinde, o bunca zamandanberi küh
nemiş ve çürümüş eski Türkiye dev
letinden ilk hamleleri dünyayı hay
rete düşüren ve yirmi seneye yakın 
bir zamandanberi mağlubiyeti tanı
mamış olan yeni, canlı ve kudretli 
bir devlet çıkarmıştır. 
Sürülmüş ve kanun dışı edilmiş 

olan Kemal Atatürk, Anadolu'ya 
hareket ettiği zaman resmt idare ve 
itilaf devletleri onun hasmıydı. O, 
Napolyon'un sevdiği neviden, zeka
sı kadar karakteri de kuvetli adam
lardan biriydi. F.6a&en ideali uğrun
da hayatını fedaya Amade, fakat ay
nı zamanda bu ideale t ürk ve ya -
lunc~ skllların ohav.a.tlarmı da 
fedaya amadeydi. Vatanperverleri 
etrafına topladı. Yeni bir hilkilme
tin esaslarını kurdu, silihı eline al
dı, Uç sene ıUren çetin bir harpten 
sonra yunanlıları mağlUp etti, bir 
an sahilde ıarar etmek iıtiyen fa
kat nihayet geriye çekilen İngiliz
lere rağmen lstanbul'u aldı. Bun
dan sonra franıızlara döndü ve o 
kadar meharetle hareket etti ki, biz 
Kilikya'yı tahliye ettik ve Suriye 
ile birlikte müdafaası imkansız bir 
hatta kadar geri çekildik. 

Bu arada, Kemal Atatürk 1877-78 
Rus - Türk harbinde kaybedilmit 
olan Kars'ı da ele geçirmişti. Da
ha sonraları - aradan uzun zaman 
geçmedi, hila hatırlıyor muyuz? • 
Sancak tlirklerinin hamisi oldu ve 
o kadar canlı bir surette mlidahale 
etti ki türk kıtalannın bizimkiler 
yanında orada yerleşmelerine mü
saade ettik. 

Onun siyasi ve içtimai reforma
tör rolü üzerinde ısrar etmiyorum. 
Türkiye'den geri kalan şeyi, 750.000 
kilometre murabbaı arazi üzerinde 
15, 16 milyon insanı avucuna aldı. 
ve, modern bir büyük Petro gibi, 
aynı azim ve bazao şiddetle, onu 
modernleştirme itine girifti. Bu in
san gücünden üstün bir işti, çün
kü burada karşısında ordular değil, 
bir dini zümre, ananeler, ve bir ci
hetten, vicdanlar vardı. 

Bununla beraber bütiin engeller 
aşıldı. Evela sultanı koğmak, sonra 
kadını hüriyetine kavuşturmak, 

türkleri garp kılığını kabule mec· 
bur etmek, fesi yere çalmak, böy
lece eski Türkiye'nin sırtını yere 
getirmek için ne kadar enerji icap 
etmiş olduğunu tasavvur etmek ka
bil değildir. Ve onun iktısadl eıe
rinden, Türkiye'ye bir hamlede bir ı 
endüstri yaradışmdaki süratinden 
bahsetmiyorum. Avrupada bazı nük- ı 
tedan mütefekkirler onun mutlak 
l fl ikliğine gülümsediler ; bundan 
ne kalacağını bilemem, fakat şunu 
bilirim ki bugünün tlirkleri dört 
beş yüz sene önce Avrupa'yı titre • 
ten canlı millet haline gelmittir: 
Şunu da bilirim ki eserine bUtiln 
gayretiyle girişen Kemal Atatürk 
yaşadığı müddetçe yolundan pşma

dı, ve 1919 dan beri çelik elini 81• 

la açmadı. Ancak ölüm bu eli aç
mıştır. Ve bu akşam o büyük cena
zenin başında bekliyen Türkiye ku 
vetli ve dirilmiı bir Türkiye'dir 

rücülüğünden bambaıka bir şey ol
duğunu anlamıyan insanlardan bir
kaçı asılmı§ olabilir. Hassas ruhlu 
insanlar bütün bunları Kemal Ata
türk'ün zimmetine geçirebilirler. 
Sert, çok sert davranmış olan bir
kaç büyük fransızı, mesela on bi
rinci Lui'yi veya Rişliyö'yü zikre
derek söylememize müsaade edil
sin ki böyle bir mütalea hadiseleri 
küçük tarafından görmek olur. Ke
mal Atatilrk devleti kurtarmış mı
dır, evet mi, hayır mı? Bu isme lfi
yık bütün türklcr evet cevabını ve
riyorlar. Bu kadarı kafidir. 

Kemal Atatürk, zaman sırasile, bü
yük millet canlandırıcılarının üçün
cüsü olmuştur, Birincisi Lenin, i
kincisi Pilsudski'<lir. Bugün hepsi 
aynı kıymette olmaktan uzak bu
lunan bu aJ>ta adamları düzineler
l e sayıyoruz. Avrupa'nın iyi veya 
kötU diktati:Srlere tev~cüh ettiğini 
ıöylemiyeoefim, fakat, hüsnüni
yetle itiraf edelim ki Avrupa ku
vetli adamlara teveccüh etmektedir. 
Türkiye bu usulden büyük fayda
lar görmüştür. 

Harp öncesi denilen biraz yavan 
devre esnasında, müstesna fıtrette 
ferdiyetler, bizde, itham edilmiş de
ğilseler bile hiç olmazsa çok yakın
dan taraaaut ediliyor, şüphe altın
da tutuluyorlardı. Bu bize büyük
lük hiasini kaybettirmiş olan se
beplerin biridir ve en küçüklerin
den biri değildir. 

Belki bizim için de bu hissi bul
manın zamanıdır. Oh 1 hiç şüphesiz 
memleketimiz zekii ile yuğrulmuş
tur, fakat zekanın ifratı bazı mil
letleri iflasa sürüklemiştir, bunu 
unutmıyalım. 

Kemal Atatürk, büyük bir siyasi 
ve büyük bir reformatör olma

dan önce bir kahramandı. 1919 da, 
cahil politikacılar tarafından vata
nına ihanet edildiğini görünce, is
yan etmiı1ti: Kahramanca bir jest. 
Kati mahiyette olan Sakarya harbi
nin sabahı, atı phlandı ve Kemal 
Atatürk yere düşerek bir kaburga 
kemiğini kırdı; Atatürk umursa
madı, haritalarını tekrar eline al
dı, harbi kazandı ve ancak sonra 
kendisini tedavi ettirdi. Bir kere 
daha kahramanca hareket. 

Mütkül bir hayata gırıyoruz; 

Franaa'da, ve ba,ka yerlerde, kah
raman tipi üzerinde genç adamla
rın dikkatini tesbit etmenin tam sı
rasıdır. 

Kemal Atalürk'ün 
• muazzam esen 

Tiran, 17 a.a. - Alba Ajan&ı teblig 
ediyor : 

Carlyle'm bütün dünya iç.inde tip -
lcr ini aradıgı kahramanlar kültü, kah
raman ocağı o!.an türk yurdunda tees
sus etmiş bulunuyor. Mill ti saad t 
ve refahın zirvesine çıkaran kahra -
man, ölümün mUdahalesiyle artık yo -
Junu takip edemez hale gelince, döne
rek elindeki metaleyi bitişiğinde ve en 
yakınındaki arkada§ına tealim eder. 
Böylece ileri yüryiiş hızmdan ve ela -
nından bir şey kaybetmez. Atatilrk'ten 
sonra İsmet 1nönü'niin mefaleyi eline 
alması ve milletin başına geçmesi, it· 
te bu kahramanlar kUltUnUn ve kahra
manlar disiplinin en parlak bir enmü
zcci oldu. Kahramanlarına tapan mil
letler asla kahramansız kalmam19lar -
dır. 

Batvekilimiz: "Hiç ıüpheaiz bü
yiik tünl mtlletinin Mc.İyesine ve ka
rakterine uygun olarak Atatürk'iin 
vücuda getirdiii ve bize bedi-ye etti
ği rejdni korumak hakkındaki ihti
nı.mnız ölç.üııüzdür,'' diyorlar. Bu 
cümledeki ihtiras kelimesine bHhassa 

ikkat etmeliyiz. Bu rejimi koru
mak ha.kıiki vatanperverler İç.İn bir 
ihtira• mevzuudur; ve Celal Bayer 
bu ihtira• malik olduğunu bütün P
zel hizmetleriyle iebat etmittir. 

Geçirdiğimiz merhaleleri Mkinet 
ve vakarla geçirdik, ve bu aırada aa· 
ym Baıvekilin müıkül vazifesini ak 
uk düıündük. Kendiain.i andıkça 

hürmet ve muhabbetimiz tezayüt et• 
ti. Bu, tereddütııüz iddia edebiliriz 
ki, bütün melJ'lleketin mütaleuıdr. 
Pek az devlet adamı, aiyaai haya
tmda, Celal Bayar vaziyetinde pek 
az bulunmuıtUl'. 

Af\tatürk'süz kalan Türkiye'nin 
baıma İsmet lnönü'nün gelmesi,~ 
nun da hükümet batma Celil Ba
yar'ı getirmeai, celal Bayar'm bildi
ğimiz ıekliyle ır.bineaıin.i kurmuı, 
memleketin, normal inkifafma azim
le devam e:leceğini göateren en lru
vetli deLilleT'dir, ve bunlardan bafka 
bürhan aramak sadece lüzumsuz-
dul'. 

Milli yaırmızm la ilk gününden 
itibaren tekrarladığımız gibi iatikba
limizden tamamiyle eminiz. Milli 
vahdet, hepimize gurur ve itminan 
vererek hep böyle devam edecek
tir. - N. Baydar 

Her Büyük Adam, büyük hacimde
ki zaferleri ve yüksek neticeli ka -

nunlariyle iftihar eder. Fakat bizim 
Şef'imiz bütiin zevkini, yükselttiği 
milletin inşirahında yaşardı, çünkü 
milleti, yanlış tefair edılmiş dogma

lardan ve karanlık maksatlara çalış -
mış nakillerden kurtarmış, realiteye 
taptırmıştı, ve realitenin halkettıgi 

tiırk milliyeti ve türk ırkı büyiık Şef'. 

in tarif ettıginden başkası degildi. Bu 
suretle kiıltur yolumuzu aydınlattığı 

zaman biz orada ırk ve millet mef -
humlarının, şımdiye kadar ihtirasları 
ve mesuliyetı ancak goklcre raci te • 
sisleri tatmin eden, karikatiırleriıli 
gerid~ b:_rakmış mefhumlar gordük. 
A~aturk.un bulup bı.ze tanıttıgı türk _,111111111111111111111111111111111111111. 
mıllı~~tı ve turk ırkı, bu itle iştigal e- : : 
den ılım şubelerinin hepsini piırüz - § Ankara Borsası § 
den ve muphemıyettcn arıttı. Bu ka- : : 
zancı ilim alemi çok yakın bir zaman- : 17 / il. teırin 1938 fiyatları § 
da hayranlık ve mınnettarbk içinde - -
anlıyacaktır. : ÇEKLER § 

Ben şahsen türk camiasının mazhar : 
oldugu bu aydınlanmadan hissesini en : 
çok alan bir ferdim. Beni elimden tu- : 
tup vatanıma kavuşturan ve gene türk : 
ilminin hizmetinde bana da bir yer ve : 
~ek arıran Büyük Adam için yapa- E 
bılecegun fCY, ancak yolunda son ne- E 
fesime kadar çalışmak yemini ve kah- : 
ramanlar kültüne tazim ve tekrimle : 
ıştirik olacaktır. E -Agop Dilaça.r ----

Londra 
Ncvyork 
Pariı 
Mılano 
Cenevre 
Amıterdam 
Derim 
Brukıel 
Atına 
Sof ya 
Prag 
Madrit 

----Acı he Kapanııı -------5.88 5.91 --125.1725 125.8125 --3.29 3.3075 --6.5875 6.6225 --28.2375 28.3825 --67.85 68.1950 --50.1175 50.3725 --21.1675 21.2750 ----1.0725 1.0775 
1.5275 1.5350 --4.2025 4.3150 --5.88 5.91 

Gazcta Ekorces, ilk aayf asında A - : 
tatUrk'iin bir fotoğrafiıini ikinci say • eserinin ebediliğini tebarüz ettirmekte : 

---Varşova 23.52 23.64 
lludapeşte 24.6325 24.76 

ve bu eserin devamı husuıunun İsmet : 
fasında da yeni Türkiye'nin dihi ha • İnönü'nUn Reisicümhurluğa intihabı : 
lbkar ve islihatçısırun hayat ve ese • suretiyle tahtı emniyete alınmış oldu • : 
rine tahsis edilmiş mühim bir makale gunu yazmaktadır. : 
neşretmektedir : Aynı gazete, yazıaına nihayet verir- : 

Bukreı 
Belgrat 
Yokohama 
Stokholm 
Moskova 

ESHAI\1 

-------
0.90 0.0025 
2.7875 2.80 

34.327 34.502'5 
30.3025 30.455 
23.6250 23.745 

-----VE TAllVILA1 -----Bu gazete diyor ki : 
1 
kcn Türkiye'nin ismi tarihte türk ve : 

"Bu noktadan Kemal AtatUrk an erakkinin sembolU olarak kalacak o- : 1933 turk borcu I 19.o\l 19.75 : 

Bu on dokuz sene zarfında bir
kaç ihtiyar tUrk ve birkaç 

fesatçı, bir ihtilalin bir koyun sil-
k d 'l _ Arıılan çimento 8.85 8.85 -

1 

cak Ruaya'run BUyUk Petro'.su ile mu- , lan milli kahramanının ziyaı kartısın - - (Pcıin) -
ayeee e ı ebilir.,, da Arnavut mileltinin duymakta oldu- - -
Bu gazete, büyük ölünün muazzam ğu ~ıya i.§aret eıtmektodir. ,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllF 



Cenaze töreninde ecnebi 
heyetler ve askerler 

Büyük Sef Atatürk'ün cenaze 

törenine iştirak etmeR üzere 
Harld haberlerin l<mall ] 

Bir ilk ••leketler asker gönderiyor 
İran heyeti dün geldi, diferleri de bir iki 
gön içinde Anlraraya gelmiı olacaktır 

Almanya /1 Emden /1 i 
lstanbul'a gönderiyor 

Almanya'da : 
Fon Rath'm cenaze meruimi - Bir 

polonyalı tarafından Paris'te öl
dürülen alman sefareti üçüncü ki -
tibi fon Rath'ın cenaze mera.imi Dü
aeldorf'ta Hitler'in v(! fon Ribbelltro
pun huzuruyle yapılmıştır. Hitler mü
teveffanın tabutuna bir çelenk koy
muştur. 

ingiliz gazeteleri de anlaşmayı ın 
nuniyetle selimlıyorlar. Yalnız ingi 
gazeteleri dün daha ihtirazlı bir Ii 
kullanıyorlardı, ki Havas a jan:u 
nun manidar görüldügüniı bildırın 
tedir. 

Paris, 17 a.a. - Havas ajansı tebliğ borde, General Huntzinger. Muallim mekteplerine 
ediyor: Türkiye Reisicümhuru Ke - Maiyet: Fransa'da : 

Büyük ve ebedi Şef Atatürk'ün t 1 · mal Atatürk'ün cenaze merasiminde Dahiliye Nezareti kalemi mahsus 
milli cenaze töreninde bulunmak üze- or ~ ~ çısi B .. B.erker, Yugoslavya orta bulunacak olan Dahiliye nazırı B. müdürü B. Fraysse, amirahn emir za- Bir Fraıuız -Alman paktına doiru-

elçun B. Yurışıç, elçilik memurları s d.. k 

oh nan parasız 

talebe 
yotdı 

re 9 memleketten tehrimize gelecek mülki ve askeri erkan, matbuat mü~ arraut, un a tam saat 22,15 de ha- biti Korvet kaptanı Lacaze, genera- Paris, 17 a.a. - Pöti Jurnal, B . Fran-
olan ecnebi kıtalar 1060 subay, kü _ messillerı· ve halk tarafından ugvurlan- reket etmit ve istasyonda Türkiye lin emir zabiti yüzbaşı Dumoulin de suva Ponae, Fransa ile Almanya'nın M 11 . 1 k 

b.. ··k 1 · · ·1 d" v b' k ua ım meKtepıerıne a ınaca o çille zabit ve neferden mürekkepti"r. mı•tır. uyu e çısı ı e ıger ırço zevat Labarthete, sefaret katibi B. Gas- müşterek bir beyanname neşrcıtmeleri 
uba 

T f d v 1 • parasız yatılı talebeye ait ÜÇÜnCÜ r 
12 • y, 120 deniz eri, 60 silah en- tara ın an ugur anmı,tır. souın. için zemin hazırlamış ve hatta bir mi-
daz ve 56 ki§ilik bando mızrkadan mü- Bulg~r heyeti Edirne' den geçti Türkiye Reisicümhuru Kemal Ata- Suriye ve Lübnan'dan: sak projesi vücuda getir:niş olduğu i- te de Kültür bakanlıgınca tasdık 01 

rekkep olan ingiliz kıtaaı Gazi ter_ Edırne, 17 (Hususi muhabirimiz- türk'ün cenazesinde Fransa hüküme- Liva general Kelber, Albay Collet, çin yakında bir franaız - alman muka- muş ve alakalı mekteplere bildir· 
biye enstitüsünde, 4 subay, 100 nefer den) - Bulgar hükümctini Atatürk'- tini temsil edecek olan heyete gene - binbaşı Barosart. ve lesinın akdine muhtemel nazariyle tir. Listeyi neşrediyoruz: 
ve ayrıca 30 neferden müteıekkil san- ün cenaze törenipde temsil edecek o- ral Georges dahil bulunmamaktadır. Başka değişiklik yoktur. bakılabileceğini yazmaktadır. Edirne Kız Muallim 
caklı ve bandolu silah endazdan mü- lan heyet 9 da gelerek 9,20 de hareket Onun yerine şark kuvetleri başku- lngiltere'dc : Mektebine alınanlar : 
te§ekkil yunan bahriye müfrezesi inşa- etti. Heyete 58 kişilik bir bando mızı- mandam general Huntzinger Ankara- Emden lstanbul'a geliyor ~irne lısesinden Nerıınan Oııl 
a't ~sta okulunda, 10 subay 180 küçük ka da refakat etmektedir. Heyet .reiıai ya gidecektir. Ankara, ı 7 a.a. - Haber aldığımıza Müstemlekeler meselesi - Londra, Çorlu orta mektebinden Kemalat 
nbıt ve neferden müteıekkil fransız general Daskalof beni vagonunda ka- Frtınsız heyetinin kati ıekli göre, Almanya, Atatürk'ün cenaze 17 aa .. - Avam Kamarasında müa- nüllü, ve Türkan Mızrak, Çanak 
heyeti Mülkiye mektebinde, 2 subay, bul ederek Aıtatürk'ün vefatı dolayı- Ankara, 17 a.a. - Atatürk'ün cena- nıerasimine iştirak etmek üzere la - temleka<t Nazırı Macdonald, Tan- orta mektebinden Cemile Kurtar 

81.yl d d v t su·· ru·· anlattıkta ganiks valisine hükümetiıı man-6 yanıubay ve 72 neferden müteıekkil e uy ugu eea n ze merasiminde bulunacak fransız de- tanbul'a Emden kruvazörünü gönde- Tekirdağ Orta okulundan Melek 
b 1 la P 1

. . sonra dedi ki : de ögrenildigine göre Kıral Karol'un 
u gar r o ıs enstitüsünde bir legasyonlarının kati listesi: recektir. Bahriye silah endazlarından tırak. 
• . • veya Tanganyks valisine, hükümetin man-

bir kaç subayın ıdaresin<le, 60 ne- "Yeri kolay doldurulamıyacak B. Albert Sarraut, Amiral de La- bir müfreze de Ankara'ya gelecektir. Bursa Kg Muallı·m 
f d ü k da altında bulunan araziden hi çbiriııi 
er en m tefe kil Romen kıtası Jan- Büyük Adam,, terketmeyi derpiş etmediğini bildir- Mektebine alınanlar : 
darına enstitüsünde, 4 subay, 1 4 yar- "-Büyük ölünün önünde eğilmiye A k • miye başvekil tarafından memur edil- Nişantaşından Düriye Nuri, An 
bay ve 80 neferden müteşekkil Yu- ve yüksek bir kumandan, -siz bir in- ta tu-•• r ve 1 n ön u•• d ' . b k . . 

1 
'- -y ıgı eyan etmiş ve şiddetle alkışları- ra ız lıseaınden Zehra Diker, E 

goa av .. ıtur Harbiye okulunda, ıoo kılipçı ve devlet adamı olarak tanıdı- M l' d · rıef mıştır. a ıye nazırı Sir john Simon orta an Külızar Türkoglu, B 
erden müteşekkil Sovyet krtaaı ğım Büyük Şef'inize son ihtiram vazi- da bükü.metin müstemleke met1elesini muallim mektebi nehari kısmından 

Ziraat Enstitüsünde, 130 kadar nefer- f-.ıizi yapmıya gidiyoruz. Atatürk'ün ~ · · · b d k T ı Ad 
d 

~ umumı sureıtı tesvıyenı.n ir cüzü ad- ı a op an, apazarı ortadan H 
en mütefekkil alman kıtası eski A - vakitsiz öliimiı dünyanın her tarafın- d · ye Kurcalı, Ayşe Özaoy, Servet y ·· 

1 
etmıye devam ettiğini söylemittir. 

nısturya sefarethanesinde, 3 subay da olduiu ~11"' Bulgaristan'da da bü- nönü'nün ittifakla Cümhurreisliğine intihap Kıral Karol'un ziyareti - Londra, aektepe, Faliha Yaltan, Fatma uı 
k
Ye 52 ndefeHrden müteşekkil olan lran yük teessür uyandırmıştır. Hiç şüphe 17 a.a. - Yunanistan Kıralı Jorj dün riç, Kadıköy ikinci ortadan Nezi 
ıtasr a arbiye okulunda misafir yoktur ki, O'nun hayata gözlerini d•I • K ı· •• • ğl t il k Ö 

edileceklerdir. yummasiyle insanlık, yeri kolay kolay e 1 meSI, ema ISt rejimin Sa am eme ere a şam Buki!1gham sarayına giderek t zkal, Aydın ortadan Necile Becer' 
y 

1 
bir kaç dakika kırat Karol ile görüt- stanbul kız ortadan Munise Güne· 

ugos av ve bulagr kıtaları cumar- doldurulamıyacak büyük bir adam d ld ... k • b t k d• ·· t'" tsparta ortadan Ulviye Kavaklı, 
teai günü saat 8.40 da gelecek hususi kaybetmiştir. OyonmlŞ 0 UQUnU OÇI Ça IS Ot e me te lr muRş ur. . 
tr 1 So omanya kıralı dün Bukingham aa- zıncan orta okulundan Remziye S 

ene, vyet ve fransız kıtaları ge- Bı·r bulaar dostu d Ç mbe 1 ' k b · · K l' · d M l 'h Al e Büyük Önder Atatürk'iln ölümü ve dı, çünkü "Gazi" rejimini kudretli, mü- rayın a e r ayn ı a ul etmıştır. ara ısesın en e ı a tay ve 
ne Cumartesi günü saat 21 de hususi Kıralı temsil etmekte olan General İsmet lnönü'nün ittifakla Cümhur - kemmelen orcanize edilmiı, sıkı bir su- İyi mah1mat almakta olan mahafil- muran Altay, İzmir Kız lisesi 
:e~!ei;°/iliz kıtaları pazar gkünü 

1
aa- Panof da demiştir ki: reisliğine aeçilmeai dolayıaiyle bir !:~fe::s!~~:~i,c~~TY~ı~~~~eıti~ı~ii::r: de~ öğrenildiğine göre Kırat Karol'un. den Servet Corgun, Boğaizçi 

· a tehrimize gelece 0 an "-:- Sofya'daki ataşemiliterliğinden duya iıtinat ettirmiye itina etmi,ti. Or- B. Çemberlayn'la mülakatının mevzuu sesinden Biise Balelli, Tarsus or 
hususi trenle, Yunanı'stan ve Roman- be . franau gazetesi şu satırlan yazıyor: d K ı . ı h R İ 

rı büyük bir dost olarak tanıdığımız T u ema iıt reJimin uc am zır ını teı- omanya'nın ngiltere'ye yapmakta dan Enise Egemen ve Emiş Ayk 
ya kıtaları da pazar günü saat 12.35 Atatürk, ömrünün sonuna kadar bu urkıye Biıyiik Millet Mecliıi İl- kil ettiği içindir ki umumiyetle her han- olduğ 'h t b'lh t 1 h M . tadan A Sa ka k" 
de gelecek olan buaust trenle tehri - dostlugv u muhafaza etti. Bu itibarla met İnönü'nü Cümhur riyasetine ~tr~~ ~=:.::u~: =~~!~~~:~:.müşkülleı- bubat ui~r~~::ı~ı 1 ar':,:!~ ~=:ele~i Er:;:~~ ;:tına Kar:::m, ~ii~· 0~:a ı 
lllİ%e muvualat etmiı ve teabit edilen Atattirk'un halefi olarak ittıfakla ıntıhap 

da, ölümünü büyük bir kayıp saydığı- etmiştir. Devlet ıefinin öJümiıniın hemen teşkil etmiştir. Romanya kıralı, bugün Tomris Doğan ve Nezihe Gür · 
~erlerde misafir edilmit olacaklardır. mız Atatürk için ne kadar kederlensek ertesinde bu intihabın bir milli birlik ha- A tatiirk'ün otoritesi ve phsi itibarı bu hususta Hariciye nezaretinde, ziya- Bursa kız lieee.inden Mediha Artuıı. 

lmanya'dan gelecek aakeri kıtanın yeridir. Ancak gene büyük bir d""'t o- vası içinde yapılmıı olması, yeni Türki- ret esnasında lort Halı'fax ı"le de go"'rü- J 
-h · · 1 ğı" aaat h ::_ t b" "" ye'nin kurucuıu ve kudretlı canıandırıcı- milletin nazarında hiç bir dikta - zmir Kız Muallim 
:r rıınıze ge ece enw:: es ıt larak tanıdığımız O'nun kıymetli ha- sı tarafından vücuda cetirilmiı muazzam tore nasip olmamıı bir derecede bulun- şecektir. 
olunmamıftır. lefi lanet lnönü ile teselli buluyoruz.,, esere devam etmek mıı1oniyle mukellei duiu için, kendisi sahneden c;ekildi&i za- lnciltere Kınlı Romanya'ya side. Jlektebine alınanlar : 

Büyilk Şef'in milli cenaze törenin - Heyete 150 kişilik bir kahvaltı ik- olacak adamın seçilmeainde meclisin müt- man eserinin ne olacacı ıuali hatıra ıe- cek _ Londra, 17 a.a. _ Deylı" He _ Uaküdar ikinci orta okulundan il 
d b 1 t.. 1 İ h t• dün tehit davranııı - Meclisin biıyiık inin - lebilirdi. İlmet İnonıi'nün ittifakla inti- t'f y t · Kı 11' 

e u unaca .. 0 an ran eye 1 aa- ram edildi. Heyet yarın 6.50 da latan- Jipçıya 1ükaek bir ihtiram nipnesi ola- babı bu ıualin cevabuu vermiştir. Yeni rald gazetesinin Bükret muhabiri, Ro- 1 e ava§, zmır z mua ım m_._._.. . 
balıld Toros ekspresiyle tehrimize bul'da olacaktır. rak verdigi karar neticesinde Ataturk ya- Cumhurreisi askeri bakımdan oldugu ka- manya kıralı Karol'un lngiltere'yi zi- bi nihari kıunmdan Edibe Akulu 
-ımi•ir Heyet Ankara garında Mı'l ni "türklerin babası" adım alan - Mus- dar si1asi bakımdan da, Mustafa Kemal'- /atanbul K•• MuaUı·n· 
•- :r • - Cenaze törenine i•tirak edecek yu- yaretini lngı"ltere kıratının 1939 baha- - • 
n Mild f Bakanl .ıc. ,._ T tafa Kemal tarafından kurulan rejimin in eserine ukı bir surette teırild mesai 

a aa 1• 1 m1.n1teprı gene- goelav •kerleri de bu akşam Edirne'- her türlu siyasi temevvüçlere kartı ui- etmiıtir. O, bütün l•tiklil mücadelesi rında iade edeceğini haber vermekte- Mektebine al.ınanl.ar : 
ral Nazmi Solok, ıeneral Kemal Gak- den ıeçmitlerdir. Generaller ve heye- lam temellere sahip olduiunu qiklr bir harplerinde büyük bir hine sahibi ol - dir. İngiliz kırat ve kıraliçeai., bir Erenıköy kız lisesinden Lütfiye.El'" 
çe, merkez koaıutm;aı'Velnıa .. ~İetiiil~~~~~~~ .... _.~ah.-l:ııuı:ıadiuı.t-~s~~r;e~~Se~is~pta~t·~-tm;e•kit~ed;i~~·ıBİuy~·~u~·k~ba~rp~n;e~--ı.~m~u'~·~~i~~yu·n~•;n;h;la~r~ın~·~nı~·ba:;.i~~~il~u;b~iy~e~ti~v;e:...ı~~r~~eın~~ia~ij.1'..-C:~:lll~;.Jı~ı:ıl~ln:.~t~en~H.i'~~~~ıiılr-ıi1"91Nft~~:..aı.-!'•~ erklnı ile 4ıt "t.ka!rilk t!e~ı geçecek er ır. 
fmd k lanmr'tlr Heyet istasyon yirmi yıl, ve Türki1e cumhuri1etinin ku- olduktan sonra, Lozan'da, Türkiye cum- Yahudiler meselesi - Londra, 17 Naciye Özde.mir ve SamimetJzdemir. 

an arır · ~rnavudluk ~dıı·ye Na•ırı 
1 k ft' n .t.1 ,,, ruluşundan on beş yıl sonra, Türkiye ha- huriyetine Atatürk'e yeni devletin dış ve H A · bild' · Zile ortadan Sebahat Akael. 

da mevki almıt 0 an ıtamızı te l! I kiki bir siyasi istikrar buldu, bu da Ata . iç politikasını tesbit etmek imkinını ver- a.a. - avas JallSI ırıyor : 
etmit ve bilihare mihmandarlariyle stanbul' ela türk tarafından tam bir mu.vaffakiJetle miı olan faydalan temin eden muahede- İngiliz diplomatik mahfillerinde Balıkesir Erhek Mlıallim 
birlikte ikametlerine tahsis olunan Cenaze töreninde Arnavutluk kıral- başarılan manevi, siyasi ve içtimai inin- yi Türkiye namına müzakere eden o ol - bmdirildiğine göre, hükümet bu sabah Meldebine al.ınanlar 1 
A-'---a Palas oteline inmittir. hgv ını temsil edecek olan Arnavutluk libın büyiıklüıünü ı:Psteren delillerden mu,tur. 1923 den beri Baıvekil alla ls - alman yahudi mültecilerinin impara -

11&&&1" t biridir. met İnönü, ceçen •ene1e kadar bu vazi- Upk ortadan lamall Saraçoğlu .. 
Buıün gelen ve İran Büyük Elçisi Adliye nazırı B. Faik Shatkou dün s- fede kalmııtır. Onun Atatürk'ün devam- torluk içinde iakin meaeleaini tetkik Klmil Ergun, hmir er kek liaeaindeO 

Ebelina Halil Fehimi'nin reisliğin_ tanbul'a gelerek Perapalaa oteline in- h ve en mahrem iı ortaiı, bu itibarla da etmektedir. Mazhar Hmıcılar, Akhisar ortadall 

de al Nah ' Ko 1 · t " ,.. b B C 'd'in de bu sabah B u"tun" ba1atı asırlarca müddet is- onun eserine devam için en li1akatli a- •-t...ıı-- ed zs.......t..n -•-"-ıt-... Orgener cıvan, rgenera mıt ır. Jne ue · avı dam oldu~·-u tebarüz ettirmek için bu ıa&dlun ner e mVDDLun oıauu-- - Hüseyin Osküdarlı, Ayd•.. orta..1-
A f 'dan l i bekl k ed" limhiın en 11kı ananelerinin ta- ...... ği hakkında b mahfil-•....1- bi bir _. u.-Koupat ve Albay r aa mürekkep ge mea enme t ır. hakkumu altmda kalmıı olan bir meaıle- kadarını aö1lemek kilidir. u ICUQI> ç HU.eyin Lapcal, Adapazarı ortadaa 

he-in mı'h-.. ndarlı~ma Kurmay Al- Ayrıca haber aldığımıza göre Arna- kette bu derece suratli ve bu derece tam sarahat verilmemektedir ve bu husus-ı-· ~· • Muzafftt Tarım, Salihattin Anlıcall. 
bay Aama AJıcaoley, deniz binbatıaı vutluk Hariciye nezaretinden elçiliğe bir deiiımiye tarihte ba•ka misal yoktur. ta gazetelerde çıkan haberler mevsim-

b . · d .. d K 1 · Ardında daha o zaman büyiik bir askeri . d ' Mustafa Ozan, Burhanettin SarıoğlU. 
Abdurrahman Benlioğlu ve Dıt Ba- gelen ır emır e toren e ıra ma3es- mazi bulunan Muıtafa Kemal, 1920 de 1938 1939 d 1 d k• sız ır. Taliat Borazancı, Abdullah llkgeleıs. 
kanlıktan Rept Akdur tayin olun - te Birinci Zogo adına muazzam bir ç~- Ankara' da yerleıtiii ve Büyiik Millet • en fi IR I I Bir Parla gazet~l bunlankl n İngiliz Eakitehir lisesinden Şefik Turgutoi• 
muttur. lenkle ayrıca hükümet adına diğer hır Meclisini teıkil ettiii zaman, yalnız bir Olgunluk İmlİhaRllJI SUilllfİ Güyan'ına yerlettirı ece erini bildiri 

}'"nan Heyeti• çelengin bulundurulması bildirilmiş- kukla halinde lstanbul'da muhafaza edi- yor. Holalnda'da, iskan işini Jcolaylq - lu. 
len imparatorluk rejimine kartı decil, b" il Konva K.- ... Muallı·m 

Atina, 17 a.a.- Ati.na ajansı bildiri- tir. fakat aynı zamanda Türkiye'nin istikli- 1938 - 1939 den yılı lise fen ve e- tırmak üzere ır m yon filorin aerma- " ,.,..., 
yor: Atattirk'ün cenaze merasiminde A.merika'yı Ankara se/iri lini tahdide matuf bütün nüfuzlara kartı debiyat kolları yazılı ve sözlü olgun- yeli bir firket kurulmuıtur. Kaatamonu kız ortada okulundaO 
hazır bulUDIDllk üzere cuma sabahı yu- temsil edecek amansız bir mücadeleye ciriıti. Yirmi ae- luk imtihanları haziran ve eylül dev- Uzak Şark'ta : İlhan. 

nelik bir faııladan sonra, bu mücadele -
nan heyetinin baımda hareket edecek Vqington, 17 a.a. - Atatürk'ün ce- nin bir milli dasitan mahiyetini haiz ol - relerine girecek olanlara sorulacak Cephelerde vaziyet_ Londra. 17 Er:ıincan Erkek Muallim 
olan BqvekU B. Metak.sas, Ankara'ya naze meruiminde Amerika Reisieüm- duıunu ve Mustafa Kemal'in millet na - sualler Kültür Bakanlığı kültür ku - _ Domei aJ'ansından: Çin Ol'duları, Güaıütane ortadan Kenan Ak""'n. 

_._:_ı d" mına kendiıine tevcih edilen Gazi unva- 1 b" 1 l Ak ı •-harek~ icap eden müeuif ha ıee - buru Ruzvelt'i Birlqik Amerika'nm ru unca tes ıt o unmut ve a a a ı o- Nantchang ve Tchangtcha''" terket- ve Vehbi Ulu+ .... Erzurum liaesindeııı . . nına liyakat kazanmıı olduiunu müp.he- k 11 .. d ·ı • • ,,- -,.. 
nin hazinliği dolayıaiyle kendisine hıç Ankara büyük elçisi Macmurrey tem - de edebiliriz. 1920 den 1923 e kadar, o u ara gon erı mııtır. miye karar vermit olup cenuba doğru Refet Güner, Erzurum Muallim mekı-
bir meruim yapıltmrnaunı matbuat sil edecektir. eski Osmanlı imparatorluiunun hepsi a7- Lise fen kolundan olgunluk imtiha- çekilmektedir. Motörlü japon cüzü- teıbi nebari kıam.mdan Galip Baari, Br• 

.,_; 1 yunan mille..:-..1 nı derecede tazyık altında ınliyen muh - k · • d d k · kul dan H da d vaaı.._.y e u .. uen ve me - Belçika Kıralının /evkaüide telıf milletler mozaikine hiç benzemiyen nına gireceklere fizik kimya grupun- tamlarının ileri hare etını ur unna zıncan orta 0 un ay r Yd ı-
murlarmdan rica dmiftir. murahha$ı hemen tamamiyle mütecanis bir Türkiye dan fizik için lise sınıflarında eski için bir çok noktalarda Vouking'den rı:m, Siirt ortadan Kasım Aytekin, &o 

Sovyeı heyeti geldi Brüksel, 17 a.a. _ Belrika A;ı1nsı teşkil etmiye muvaffak oldu; ve Anado - programlara göre okutulan bütün e- Tchatsin'e giden yolu tahrip etmiştir. dip Bayram, Müsbaıh Alp, Necati ö.-
latanıbul, 17 a.a. _ Atatiırk'un cena- bildiriyor : :s ,.... ~:nt~!~k:ru~ı ı:;!~~nn f:::ae~ti:;tıt~ lektrik bahisleri ve bu bahislere ait Çin ajansının bild~rdiğine göre, Su- can, Ahmet İlgin, Şefik Abdülazis, 

se törenine ittirü edecek olan heyet Atatürk'ün cenaze merasiminde kı _ zaman başlanııc;ta baıit bir ili ceneral tecrübe ve meseleler, kimya için lise işien istikametinde ılerlemekte olan Ünlü Mustafa. 

ahh f sayılan adam bir milli kahraman halini ikinci sınıfında okutulan madenler ve japon kuvetleri mağlup edilmi' ve Sı" .._. Muallı"m 
hamil Sovyetlerin .. Moakova,. deatro- ralı fevkalade mur as aı atiyle Bel- aldı. Devlet adamı Muıtafa Kemal'le, ih- k · ..,._ 

ı • · 'd k. ki · ·.LJ • teorik bahisler, lise fen kolunda oku- Maping isti ametınden geri aürül-
yeri bu sabah stanbul a gelmiı ve Bo- çika'nm Türkiye e ı ea elçısi B. tiyath iıtihalenin butün çekincenlı .. erı- Samaua liaesinden Ali Osman :so-

iml kar 1 .1 ed kt' Maslih ni istihkar eden inkılip zihniyeti kuvetle tulan organik kimya ve bu bahislerle müştür. Japonlar 500 ölü bıralmııtlar- y'~._0 ...... "-k, Deveu ortadan M-'--_. iaziçinde askeri meraa e fı an- Raymond temsı ece ır. at - tezahür etti. YA ... ~ .u w~ 
mıftır. Heyet az•ı Penpalaa oteline gtlzar B. Rothe de heyete dahil bulun- allkalı meseleler sorulacaktır. dır. uata oğlu, Çorum ortadan Sadi Erdu-
inmiıtir. Deetroyer, Haydarpap açık- maktadır. E vell, her tllrlü dini nüfuzlara kar- Matematik grupundan lise sınıfla- ispanya' da : ran, Kayseri liaeainden Sami Ergün. 
Jarında demirlemit bulunmaktadır. Toroı'la aelecek heyetler 11 ıiddetli bir reaksiyonla, mane- rından eski programlara göre okutu- - Arapkir ortadan Suphi Sunay, FAki· 

· 19 unda Ankara'ya e . · d ) •ı ınıulip; sonra, otoriter, fakat teırıi Ebre cephesinde .-ziyet - Franko ... ~· l ' · d M hm Çaml..a..-ı 
Sovyet heyetı ayın Adana, 17 (Hususi muhabirımız en ve parllmenter bir nizamm zevahirinı lan bütün cebir bahisleri; fen kolun- umumi karargilhnın bir tebliğinde de- ~-ır useaın en e et ~ 
hareket edecektir. - Hatay, Lübnan, Mısır, Suriye ve 1- muhafaza eden siyasi inkılip; nihayet, da eski programlara göre okutulan ili ki Çorum ortadan Şinasi Balkır, Zile or-

• S / 'da rak heyeti · T 1 A kara'ya cemiyette her türlü sınıf farklarının il- n yor : tadan Hu.nü Tümer, Nig" de orta..1--Bulgar heyeıı O ya n erı yarın oros a n gasiyle, halk kütlelerinin tam emansipas- üçgenölçey bahisleri: Koteğ ve Ta- Ebre muharebesi neticesinde kıta - \lal& 

harekeı etti . . geleceklerdir. Adana'da büyük matem yonıyle, maarifın en ıenıı olçıide ınkı- ğ G . hah' 1 • hl lanrruz 19779 e8llr almı·1ardır. Düı - Hasan Tevfik, Urfa ortadan Abdülla• 
b ld devam etmektedi'f. Cenaze günü için safı ve kadınlarm milletin umumi baya- sarı eometrı ıs erı ve pro em- r tif Seyalp. 

Sofya, 17 a.a. - Bulgar ajansı ı . ı- büyük ve çok hazin bir merasim prog- tına tam bir hüriyetle iıtirWyle ıçti - ler. manın zayiatı 75.000 kiti olarak tah - .4.dıana Erkek Muallim 
riyor: Hükümeti temsilen Harbıye ramı hazırlanmıttır. mai inkılap. Mustafa Kemal ihtinr bir Tabii ilimler grupundan eski pro _ min edilmektedir. Askerlerimiz göm -
nazırı Geaeral Daırıkalof'un başkanlı- I milleti ve ihtiyar bir :uemleketi ı:r ro~- f' dükleri düpan ölülerinin miktarı 13 Melctebine alınanlar : 

. ı'ne •mı"r'..ı-n aelece'- 1.-. ı mal istihale için lüz u mer e erın grama göre insan anatomi ve ızyo - b" 275 baliğ 1m K eti ri El.Lı"•tan ortadan Lütfı' Dı."-a.çoğl"-
tında Atatürk'ün çenaze meras.~ 1 • ue e n: ·~e biç birinden geçmeden bi~ ka~ ~~~için- ın e o uıtur. uv e • 'U -~ -

i,ıirlk edecek olan ve kuahn mumes- zmir, 17 a.a. - Fl:>edl Şef'imiz Ata- de modemleıtirmek mucızeaını ıoster - lojisine giren bütün bahisler sorula- mis dlifmandan 14 top, 29.347 top Mehmet Kaya, Nihat Eray, Zafer Bay-

·ı.11. Ba·-•ı..ynci mütekait general türk'ün cenaze töreninde izmirlileri mittir. Baıiancıçta bö7le bir tetebbüaiiD caktır. mermisi, 45 havan topu, 191 makine- kal, Silifke ortadan Muammer Ulusan, 
""....,_ ·1 t k " b ı d' · · Dr beteri imkinlann ütiinde olmasından ve M 

Panof Ve Sofya garnız. on kumandanı temsı e me uezre e e ıye reıaı . dan ıı· tüf" enk, 213 otoma..:"- tüf--t.., 24.114 ehmet GU-tu'"rk Sül' ayman s-rı , b k 1 v d bul en ıiddetli reakıi1onlara me1 verme- Liae edebiyat kolundan olgunluk UA cııUI. -- • • ... 

General Lukat'tan mu··rekkep bulunan Behçet Uz un aş an ıgın a unan sinden korkulabilirdi. Fakat bö7le olma- tüfenk, 7635 hançer ve sün~'. tahrip Baykan, Tur Hasan madenci otlu, bahk' t ı Ankar imtihanlarına gireceklere tarih - coğ- ... 
bul.,." heyetı' bu'"u. saat 13 de hususi bir heyet yarın sa 1 ren e a- d edilen 17 tanktan maada 18 ., __ '- 73 Merain ortadan Ahmet Ada~ Rafit •- •-· d k · H t t · rafya grupundan tarih için liseler e wu-. ""'T' 

trenle Ankara'ya hareket etmi•tiı. ya hareket e ece tır. eye e anır . f ..1- dün ü bin 989 havan "---"---ı, 868 kilo par- Kanau, İbrahim Taleyman, HU.eyın 
:s k M .. ·· B ' l 1 aı tara m ...... n aeltmlanauftll'. okunan tarihin üçüncü ve dör c UVunM9 

Aynı trenle, Sofya birinci piyade a- halkı adına avu at un~bl~~e. v~e Bul •~-- ciltlerindeki bahisler, cofrafya için layııcı madde, 36.436 bomba, 30 mil - Yılduçelik, Timur Takar, Abdllllltif 

layı ..... cağı ve mızıkası ile birlikte 62 Parti namına da Reşat ıcıog ~ gar J'J(lrKUDentoaıında B .. 1.... yon 102.575 tüfenk mermisi almıt - Şaf1DU, Ha.an Tarmcan, ti.rahim 
_. d h t Part1t Sof Türkiye, İtalya, Yunaniatan, ....,.a. "-

kitiden müteıekkil müfreze de hare- dahildir. Aynı zaman a eye b' ya, 17 a.a. - Mecliein bucün öi· rietao ve İsviçre cofrafyaaı, filozofi lardır. Dalmer, Ali Yedigöz, Abarayorta.dan 
ket etmiıtir. tarafından yaptırılan muazzam . ır çe- leden sonraki celr+ria. bqlancıcmda ve sosyoloji grupu için lise ikinci ıı- İtalya'da : Halil Kacııbal~ Ali &dpınar, Tayyar 
l"ıı•oalav heyetinin Sofya'dan lengi de beraberinde götürecektır. reis B. MUfA!lOl, AtatUrk'ün vefatı ndı ile iiçllnctı amıf edebiyat kolun- ,.. Yılmaz ve Şemaa Ka~ı. Nev,ehir or-

e I ..:ı• ı..._,. t•nı"n So/ya' dan münaaebetiyle Türkiye Bilylik Millet bah" 1 ı--=a.:z _ ıtaı- --••-• _ An _ tadan Mustafa Tüf-.ı.. .. i, Vahdi Göyü" aerlf· i ns .. ız ·~.,e ı da gösterilen bütün ıs er ıorula- ....... ı- .... -s- ~ 
e -v • • Meclisi Reisine çektiği bir telcra.fta lafllla, Kont Ciano ve Lort Perth ara- Akaray Ol'tlldan Hilmi Erhan, Necati 

Gene Ankara'ya gitmdrte olan yu- geÇlfl B. Abdülhalik Renda'dan aldığı ceva - caktır. Ergün, Tama ortaıdan Mehmet Güra-
e-lav müfrezesini hamil bulunan. va- Sofya, 17 a.a. - Mareıal Birdvood'- 1g-~-- h"'-'•-- smda imza edilen bir deklar•yonla . •vw 1 b ,___ 1 k A .. k'" bı okumut ve bu te nu~ u-.UDK't Geçen olgunluk sınavlarında bir ve- meriyete girmi-+ir. İtalyan ve atman nı, Salih Sakarya, Hüseyin Suat, 
gon da saat 11 de Sofya'ya ge. mı' ~e un q-..ulığında o ara tatur un halk af dan Y~ Sad 

ba- . . . . Ak _..:ı k 1 azası, mebuslar ve tar m a ya daha ziyade gruptan muvaffak ol- gazeteleri bu hidiaeyi memnuniyetle ıık TiUk, Sabri Çokgülmez, Muh-
bulgar heyetinin hususi trenıne g- cenaze merasımıne ı,tır.a çUece o an 

1 
ingiliz heyeti bugün saat 17 de Sof ya'- yakta dinlenmiştir. mıyanların 1938 - 1939 yılı haziran ve karfılamakta ve fakat anlapnanın. Ro- tetem Sedan, Dura n Bingöl, Şaban 

aı:mttır. B kı·ı dan e-· t" H t . t d B Harbiye nazın general Daakalof, eylül devrelerindeki olgunluk sınav- ma _ Berlin mihveriyle Roma _ Berlin Yücel, S•-~i., Elbistan ort adan Mu• 
nutoar heyeti istuyonda are ·-~·· ır. eye ıs aayon a at- -t""' 

Köeei;anof ile Dahiliye nazırı B. Ne- vekille Harbiyr: nazırının birer mü- Ankara'ya hareketinden önce kırat ta- lan yukarda ipret edilen bahiılorden - Tokyo mihverini zayıflatmıyacağrnı zaffer Aktuaç, Yemliba Tuncel, Do-
def, Maliye nazırı B. Bo}ilof, Türkiye meesili ve Sofya'daki inciliz orta elçi- ı:afıından kabul edilmi§tiı'. yaP.ılacaktır. tebarüz ettirmektedirler. Fransız ve ğan Ceyıhan. 
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U(US 

Dize g~lmiş olan 
beşeriyetin önünde 
Dost Türkiye Kurucu ve Yapıcısina 

son tôzimlerin·i arza hazırlanıyor 

• 
aynı zamanda, Türk· Elen Bu büyük yaa, 

doatlutunuiı vicdanlara kadar nüfuz 
ettiğini de y~niden iıpata vesile ·olmuıtur 

Atina, 17 a.a. - Atina Ajansı bil -
diriyor : · 

Gazeteler, Başvekil B. Metaksas ile 
Türkiye R.eisicü.rİıhuru General İsmet 
İnönü ve Türkiye Hariciye ~ekili B. 
Şükrü Saraçoğlu arasında teati edilmiş 
olan telgrafnameler hakkında mütale
alar serdine devam etmektedirler : 

Proia gazetesi, yazıyor : 

Türk · Yunan tesanüt hisleri bundan 
daha çok ileri · gitmiş iki milletin müş
terek duygusu halini almıştır. Bu his· 
ler iki ·milletin ruhunda kök salmıştır 
ve bütün ihtimallere karşı koyacak bir 
mahiyet almıştır.,, 

Sulh siyasetinin yeni bir 
. teeyyüdü 

Messager d'Athenes gazetesi şöyle 
yazıyor : 

Sovyef gazelelerl: 

"Her yeni fırsatta Türkiye ile Yu • 
nanistan arasındaki sıkı işbirliğinin ve 
balkan millet:eri arasındaki anlaşma -
nm sarsılmaz olduğu ve daima büyü • 
mekte bulunduğu tahakkuk etmekte -
dir. Bu işbirliği ve bu anlaşma, türk ve 
yunan milletlerinin ve onların zimam
darlarının vicdanında fizyolojik ola -
rak neşvünema bulmustur. Ve bozul -
masına imkan yoktur.~ Ege denizinin 
iki sahilinde yaşa.makta olan iki mil • 
letin dostluk ve teşriki mesaisinin bu 
şuurlu zaruretine vücut vermek için 
bu iki milletin mazide aralarında ihti-

"Yeni Türkiye'nin büyük kurucusu
nun ölümü ile Yunanistan'da hasıl o -
lan derin heyecandan sonra İsmet İnö
nü'nün en yüksek makama seçilmesi i
ki dost ve müttefik memleket millet • 
terinin ve ricalinin bundan sekiz sene 
evel a~ılan siyasete derin bağlılıklarır 
nın tezahürüne vesile oldu. Bu siya • 
set o vakittenberi tarsin edilmiş ve 
sulhun kuvetlendirilmesini istihdaf e -
den samimi dostluk ve ittifaklarının 
şaşmaz esasını teşkil eden bir umde 
halini almıştır. 1ki dost ve müttefik 
memlekef milli servetlerini kıymetlen
dirmek ve bÜtün varlıklariyle kurucu 
bir işe 1ı:oyuldukları sırada bu yeni 
türle • yunan dostluğunun teahürü 
balkanlard~ sulh sıi.ya~etinin yeni bir 
teeyyüdü olmuştur.,, 

"Türkiye matem içinde,, 
onun Müstakil Türkiye'nin bütün dosflar1 

yasına samimi surette iılirak ediyor . l!f mevzuu teşkil etmiş ve balkanlarda 
istikrarsızlığın ve endişenin devamlı 
amili olmuş olan her şeyin üzerinden. 
bir sUrıger geçmeleri icap ediyordu. İnönü' nün Ciimhurreisliğine seçilmesi, bütün 

Kolµy olmıyan tecrübe 
Bu tecrübe, kolay bir iş değildi, fa

kat istikbili. kaqılamak için bu tec -
rübenin yapılmaıu aşikar ve mübrem 
bir zaruret idi. Bu zarur~t, azimkara -
ne ve zafa kaptlmaksxzın mazinin tas -
fiyesine medar olmuştur. Bu gaye el
de edildikten sonra istikbal parlak va
idlerle ve milletlerimizin müşterek 
sulhu ve refahı hakkındaki teminat ile 
dolu olarak kendisini göstermiştir. Ta· 
bia.ten yekdiğerini itmam etmiye nam- . 
zet olan milletlerimiz, Anadolu'da a -

muhtemel düşmanlara karşı Türkün 

Etnika gazetesi diyor ki : 
"İki memleket devlet' adamları ara· 

sında teati edilen telgraflar türk - yu -
nan tesanüdünün derin manasını gös -
terir. · 

eserinin emin ellere tevdi edildiğini gösterıyor 

ıurlarca yanyana yaşamış oldukların.· 
dan ve uzun tarihleri sayesinde yckdı
ğeorini mütekabilen takdir etme~i öğ
renmi§ bulunduklarından artık bır da
ha gevgemiyecek, zafa düçar olmıya • 
r~k tam ve mütekabil bir teşriki me -
aai sahasında birleşmişierdir. 

Dize gelmi§ olan be§eriyetin 
huzurunda ••• 

Bu işbirliği her gün daha ~iyade in
kişaf edecek ve milletlerimizin ibdakar 
faaliyetlerinin her sahasına şfuı:µl ola
caktır. Bu şerait dahilinde fertler mey• 
dana çıkarlar, ortadan kaybolurlar, 
milli nesillerin devamlı tekamülü için· 
de yekdiğerine halef olurlar, fakat e • 
aaslı realite olan milletlerin teşriki me· 
aaisi, daima müşterek ideallere doğru 
ibdakar bir hızın tükenmek bilmez bir 
kaynağı olarak kalır.,; 

Dost Türkiye, dize gelmiş alan 
beşeriyetin huzurunda kurucu ve ya -
pıcısına son tazimlerini arzetmiye ha
zırlanıyor. O'nun yaratıcı eserinin li -
yakatli halefleri olan yeni türk zimam
darları, balkanların şimdiki muvazene
si için kale vazifesini görmüş olan her 
şeye karşı imanlarını izhar zarureti -
ni hissetmişlerdir. Bu imanı bütün tas
vip kuvetlerimizle ve bütün samimiye
timizle biz de derhal izhar ettik.,, 

Vic'danlara kök salmış bir 
dostluk 

Elefteron Vima gazetesi de baş -
makalesinde aynı mütaleaları serdet -
mekte ve netice olarak şöyle elemek : 
teıdir : 

"Son hadiseler 'dolayısiyle Atina ile 
Ankara arasında teati edilmiş o}an tel
grafları okuyan yunan milleti, iki mem 
leket arasındaki samimi dostluğun ve 
itimat esasına müstenit teşriki mesai -
nin bu yeni tezahürleri karşısıncla ·se • 
vincinin yenileşmekte olduğunu hisset
mektedir.,, 

Hronos gazetesi diyor ki : 

· General Metaksas Reisicümhur lnö
nü'ne çektiği telgrafta "Bu tarihi in -
da Türkiye ile Yunanistan'ın her za -
mandan ziyade sıkı sıkııya müşterek 
tegriki mesai idealinde biribirine bağlı 
bu1un.d.u1ıd&Tm."S ..aa ~-ç ....... ~"" $ _. ...... 

milletinin hakiki hislerine tercüman 
olmu}tur.,, 

Diğer bütün gazeteler 
neşriyatta bulunmaktadır. 

de mümasil 

Atatürk~ün halefi 
İsmet İnönü 

Deyli Tclegraf gazetesinin 12 son teşrin 
1938 tarihli baş makalesinden: 

Vakitsız ölümiyle reisicıimhurluk maka
mını eset verecek bir surette bom bırakan 
modern 'l'ürkıye'niı:ı. yaratıcısı Kemal Ata
tıirk'e bir balet seçmek hususunda tıirk par-

Moskova, 17 a.a. - Tas ajansı bildi
riyor: 

Journal de Moscou, "Türkiye ma· 
tem içinde,,.başlığı altında Türkiye 
Reisicümhuru Kemal Atatürk'ün ölü· 
müne tahsis etmiş olduğu bir makale
de şöyle di)"Or: 

"1920 senesinde Türkiye çetin ve 
'lU"QC:\11 lUIL 1.&&~"'~_...... "'~fi,•••,.- ...,._ 
lunuyordu. Emperylistler, bu memle
keti yeniden esarete mahkfun etmek, 
tamamiyle türk olan topraklarını ken
disinden koparıp alm.aık, kapitülasyon-

Türk- Irak 
dostluğu 
İnönünün se~ilmesiyle 
daha sağlamlaımııtu 

lamentosu hiç zaman kaybetmemiştir. B ~ d 7 Bli ·· k k 
Bu lüzumlu hareketıo ıiasıntla goaterilen ag at, 1 a.a. - tun şar ın ay-

isabet ve ittitak, haddızatında, Kemal Ata- bettiği Atatürk'ün ölümü, bütün lrak
tü.rk'ıin tıirk karakter ve adetleri uzerinde ta acı teessürler uyandırmış, ve her
yaptıgi degı§tirıci tesirin bfr tezahuriidıir. kesi mateme garketmi,.tir. Yüksek ma-

!iir Oncıenn ö!ıimü ile devletın ugracııgı T 

felaket, eskı Turkiye'de olduğu gıbi iğtı- kamlar Ankara'ya taziyet telgrafları 
!iaş, entrıka ve isyan gibi hareketlerle va- çekmiş, bütün Irak gazeteleri Atatür
uımle;itırıımemıştir. • 
Yenı Cumnurreısugine hiç tereddüt edil- ke beliğ mersiyeler neşretmişler, 0'-

meksı.tin muteauuıt muharebelerin kahra - nun memleketine ve bütün şarka ifa 
maru, Mustafa Kemal'jn reformlarında ken- ettiği büyük hizmetleri kaydetmiş!er-
dıı.ıoe en ıa:.:ıa guvenuıgı mesaı arıı:auaııı ve . 
oır sene oncesıne geıınceye kadar baı vekil dir. Tlirk elçiliğine tazıyet telgrafları 
olan general lsmet ınonıı, seçilmiştır. yağmış, heyetler sefarethaneyi ziya-

Dev let adamı, asker ve vatanperver ola- ret etmiştir. Kıral Hazretlerinin mü
rak yeru ı<cı::.ıcumhur, istihlaf etmiş oldu-
t;u yuKsek ve ınesuhyetıı mevkıı ışı;aı eae- messili, Başvekil, büyük devlet adam-
cck eljSIZ bir şahsıyettİ. ları, mebuslar, ayan, eşraf bunların ba-

Kemal Ataturk gibı bir adamın manto- şında idi. 
su, §upnesı:.:, her hangı oır haıetınin omuz-
larına büyiık geleceku. Fakat, bütLin mua- Gazeteler İsmet İnönü'nün Cümhur 
sırları arasında bu hal, en az, ismet 1nönü reisliğine seçilmesi münasebetiyle bir 
ıçin varittir. Yeni Reisicumhur, gerek harp 1 
g.crek suıh :.:amanlarında yabancı olmadıgı çok makaleler yazmı§ ve nönü'nün 
bu m~mleketin tam bir hüsniiniyetıne iti - başvekilliği sırasında Türkiye ile Irak 
mat eaebilir. dostluğunu sağlamlaştırdığını, bu si-

Selefimn yalnız, otoritesine değil, aynı 
zamanda onun mesaisinin semerelerine de yasetin halefleri tarafından takip o-
varıs oıducu.ıçm yenı Tıirkiye Reiıicum - lunduğunu, yeni Reisicümhur devrin-
hurunun vazitcsı kblayla:ımıştır. Kemal A- · k 1 k · · dah 
taturk'un, yarım bir nesil hayatında baiar- de bu sıyasetin i i mem e et ıçın a 
mıı olduğu hayret verici inkılaplar, ııimdi geni~ ölçüde verimli olacağını anlat
rasin bir suretle, temel , atmıı bulunuyor. mışlardır. Irak hariciye nazırı parla-
Çok paha!ıya mal olan ilk adımlar tamam- t A t" k'" "l"' ü .. b'ld' 
lanmt1tır. men oya ta ur un o um nu ı ır-

Büyük reformlarda faaiane hizmetlere mesi üzerine meclis tatil olunmuş ve 
iştirak etmi ıofduğiı cihetle bunları muha- uzun bir sükUt içinde Atatürk'Un ha
fkaza .~?cccg.ine güvenilecek bi_:isi.ni! şi~di ı tırasını tebcil ederek ıraklıların kar
endısıne hızmcte hazır buldugu ıçın Tur-
~ıye bahtiyardır. deşlik hislerini tezahür ettirmiştir. 

'' Cidden · acı bir hadise, türk, 
yunan dostluğuna geniş bir tezahür 
ve bu dostluğun her iki komşu miUe -
tin vicdanlarına kök salmış olduğunu 

ispata vesile olmuştur. 
Türk· milletinin reisinin ölümü yu

nan milletinin derin teessürlerini mey· 
dana çıkardı ise, kırala vekal~t etmekte 
olan veliaht Prens Pol'un Reisicüm • 
hur İnönü'ne çektiği telgraf ve sarsıl
maz hislerin yunan ıriilletinde devam 
edip etmediğini göstermektedir. Türk 
-Yunan dostluğu ve işbirliği ne res • 
mi paktlara ne de iki hükümetin m~ - ı 
kerrer beyanatına is.tinat etmektedır. 

lar, mali kontrol rejimini ilah .. idame 
etmek için kendi aralarında ve padi
şahla anlaşmıya çalışxyorlardı. Musta· 
fa Kemal, sempati ve yardımı yalnız 

bir ıtaraftan, Lenfa ve Stalin'in idare et 
mekte oldukları Sovyetler memleke
ketinden gördü. Sovyetler memleketi, 
daha Sovyet rejiminin teessüs ettiği -·· .. ,. .. .. -·· ... , . . . "' 

mine dair olan gizli muahedelerin 
mefsuhiyetini ve milletlerin kendi 
mukadderatlarına sahip olmaları sure
tindeki yeni prensiplerin meriy.et 
mevkiine vazını ilan etti. Çok tarihi 
bir ehemiyet iktisap etmiş olan türk -
sovyet dostluğunun temelleri de 1920 
tarihinde atılmıştxr. Tüıık milleti Mus
tafa Kemal'in rehberliği altında, bü
yük bir zafer kazandı. 

Sevr' den cümlıuriyete 
Emperyalistlerin esaret zincirlerini 

kırdı, sultan tarafından imza edilmiş 
olan Sevr muahedesini yırttı, düşman 
kuvetlerini türk topraklarından attı 
ve memleketin istiklalini temin etti. 
Neticesi Türkiye'nin siyasi ve fikri 
teceddüdü olan derin ıslahat da Mus
tafa Kemal'in sevk ve idaresi altında 
tahakkuk ettirildi. 1 teşrinisani 1922 
de saltanat ilga ve 29 teşrinievel 1923 
de cumhuriyet ilan edildi. 3 mart 1924 
de de hilaf.et ilga edildi. 

Türkiye, milll sanayiinin kurulma -
sını, münakalat yollarının inkişafını, 

beynelmilel vaziyetin resanet kesbet -
mcsini Kemal Atatürk'ün enerjisine, 
zekasına ve siyasetine medyundur. Uğ
runda türk milletinin kanını dökmüş 

olduğu milli istiklal hissini kalbinde 
her şeyden üstün tutan Kemal Ata -
türk, tecezzi kabul etmez sulhun ve 
kollektif emniyetin bir şampiyonu ol
duğu sovyetler iddihadı ile dostluğu • 
nu takviye ve inkipfa mazhar etti. Ke
mal Atatürk'ün Türkiye'de fevkalade 
bir pre•tiji, halk arasxnda müstesna 
bir mergubiyeti vardı. Atatürk'ün ö -
lümü, Türkiye'de büyük halk kütlele
rini ve memleketlerinin istiklal ve hü
riyeti kendileri için pek aziz olan kim
seleri derin bir kedere garketmiştir. 
Müstakil Türkiye'nin dostları, sovyet 
efkarı umumiyesi ve diğer memleket
lerdeki terakki taraftarı bütün maha
fil, türk milletinin matemine samimi 
surette iştirak etmektedir. 

Bir sulh müda/ii l smeı l nönü 
Reisicümhurluk makamında Ata. 

türk'e halef olan zat O'nun en yakın 
silah arkadaşı olan İsmet İnönü, is
tiklal harbinde Atatürk'ün yanı ba -
şmda harbetmiş, hemen heımen 14 se
ne cilmhuriyet hükümetinin başvekil
liğinde bulunmuş. Bu makamda Tür
kiye'nin iktisadi bakımdan islah ve 
iman ve harici ve dahili vaziyetin tar
sini için büyük bir enerji göstermiş -
tir. Sovyct efk~rr umumiyesi, 1932 se· 
nesinde sovyet Rusya'ya yapmış ol • 
duğu seyahati ve hilkümetin başında 

bulunduğu müddetçe hararetli bir mü 
dafii olmuş olduğu cihan sulhu ve 

18. tf. 1928 

Bütün bir millet teessür i~inde 

Çelik mavisi gözlerini 
hayata yuman adam, 

harikulode bir insandı ... 
Y eni Tür

kiye'de 

bütün bir millet 
teessür içinde
dir : Türkiye 
cüınhuriyetinin 

Figaro gazetesinde 

Andre Ponyi yazıyor 

babası olan şahsiyet !stanbul'daki 
beyaz Dolmabahçe sarayında son 
nefesini vermiştir. Avrupa'nın en 
meşhur üstadları tarafından temsil 
edilen tababet, bütün gayretlerini 
beyhude yere harcamıştır, ve 1938 
senesi içinde Büyük hastayı tedavi 
için iki defa Ankara'ya çağrılmış 
olan Profesör Fiessinger, fransız 
ilmini liyakatle temsil ediyordu. 

larına muzafferane taarruzlar ya~ 
tı, 11 ilkteşrin 1922 de düşmana 
Mudanya mütarekesini dikte etti. 
bir yandan da 22 ilkteşrin 1922 An
kara anlaşması mucibince fransıı 
orduları Kilikya'yı tahliye ettiler 
ve son zamanlarda bilhassa günün 
mevzuunu teşkil etmiş olan Sancak 
davasının da bu suretle esası konul
muş oldu. 

1 ikinciteşrin 1922 de padişahlık 
Büyük Millet Meclisi tarafından 
ilga edildi ve Sultan ingiliz donan
masının himayesinde hacaletli bir 
şekilde kaçtı; 24 temmuz 1923 de, 
Lozan muahedesi. lngilterenin 
kendi nüfuzu altında geniş bir bi· 
zans imparatorluğu kurmak içi~ 
Yunanistan'a verildiğini görmeyı 
arzu etmiş olduğu Anadolu'yu Tür
kiye'ye iade ediyordu. 

Çelik mavisi gözlerini şarkın gü
zel aydınlığına yummuş olan adam 
ne harikulade bir insandı 1 

29 ilkteşrin 1923 den beri, Ata
türk kendisinin hakikaten 
"Türklerin babası" olduğunu sen
bolize etmek için memleketinin ona 
verdiği ad buydu - Türki Cümhu
riyeti reisliği vazifesini ifa ediyor
du. O Hitler veya Musolini gibi 
iktidar mevkiine gelmiş halk adamı 
değildi; bu devlette diktatör sıfa
tı kuvetle redcledilirdi. Atatürk ye
ni Türkiye'nin yaratıcısı olduğu 
kadar milletinin mürebbisi ve ye
tiştiricisi olmuştur. 

1 tilaf devletlerinin biraz ha

fifmeşrep bir cömertlikle 
Izmir'e ihracına müsaade etmiş ol
dukları yunan ordularırfın boyun
duruğundan Anadolu'yu kurtarmak 
için, Sultanın arzusu hilafına ve o
na karşı milli iradeyi tutuşturmuş 
olan muzaffer kumandan olduktan 
sonra memleketinin modernleşmesi 
işine cesaretle girişmişti. Altıncı 
Sultan Mehmet'e karşı cüretkar 
mücadelesi onu, bir yandan 10 ağus
tos 1920 de Türkiye'yi ağır şartlar 
dikte eden, ve Yunanistan'a küçük 
Asya'da çok geniş bir hisse ayıran 
Sevr muahedesi imzalanırken, iha
net cürmiyle idama mahkum ettir
mişti. 

D ahilde vaziyete hakim, ta

lihli diplomat, Türkiye'niıı 
mukadderatına hakim olan adanı 
artık tereddüt etmedi ve 29 ilkteŞ
rin 1923 de cüınhuriyet ilan edildi. 
Ömrünün sonuna kadar işgal ede
ceği riyaset mevkii şerefli gali • 

be ittifakla ver. 
Atatürk bundan sonra Türkiye'yi 

modern devletler seviyesine çıka
racak olan derin reformlar serisi
nin tatbikine girişmişti. 

Hiç çekinilmeden fes ve sarık 
menedildi, kadınlar açıldı, pitores~ 
arap harfleri yerine latin harfle!'' 
kabul edildi ve her sahada tam bıt 
değişme oldu. 

üstelik bu büyük devlet adaını 
hayatı hararetle, kesif bir şekilde 
seven bir adamdı. 

O zaman, bütün iradeleri etrafın
da toplıyarak, General Mustafa 
Kemal, muavini ve dostu lsmet 

Iki dereceli intihap oyliyle seçi
len türk parlamentosu bir gösteri~ 
müessesesi değildir, fakat bu par
lamento bir tek siyasi partiden, 
Atatürk'ün Büyük Şe!i olduğu , ......... -

Çinliler Ata.türk'ü kendi 
şefleri gibi severlerdi ••• 

O'nun yerine İnönü'nün seçilmesi, Türkiye 

için olduğu kadar Çin için de büyük bir . 
teselli ve Atatürk'ün eserinin devam 
... 
edece6ri hakkında en emin bir garantisidir. 

ÇinliJer tarafmdan 
kendi d.?vlet adamla
rı g~bi sevilen ve &a· 

yılan Türkiye cüm
hurreisi Atatürk'ün 
müessif irtihal habe
ri, Çin'de büyük bir 
heyecan uyandırmıf
tır. Bütün Çin mat
buatı bundan bahset· 
mektediır. 

Çin matbuatı milli 
türk kahra.manmm 
dahiyane ~hsiyeti • 
ni en derin bir tak
dir ve sempati ile an
latmakta, aynı za· 
manda, Atatürk'ün 
silah arkarrlatı ve O
nun büyük eserini i
dame ettinneğe en 
layık olan lmıet Inö
nu ıçın sitayiılerde 
bulunmaktadır. 

Bu mevzu etrafm
da, baılıca Çin ga
zeteleri tefsirlerde 
bulunmaktadır. Hal· 
km organı olan Ta 
kung Pao "bitaraf" 
gazetesi tunları yaz
maktadır: 

0 Türkiye'nin milli 
kahramanı cümhur
reiıi Atatürk'ün va
kitsiz ölümü, doıt ve 
asil kardeı milleti e· 
lim bir surette yara
lamııtır. Türk mille
tinin bu matemini ve 
acısını paylatıyoruz. 

Zira, her yerde bir 
botluk bırakan, bir 
büyük milletin sevgi
li babasmm üfulü, 
yalnız yeni Türkiye 
için değil, bizim kı· 
tamız ve bütün dün-

ya için de bir ziya
dır. 

Atatürk yabancı 
müstevlileri Türki
ye'ıden kovdu ve a· 
kabinde, onlara kar
tı en küçük bir kin 
beslemeksizin onlar
la en sanumı bir 
dostluk kurdu, Ata· 
türk aynı zamanda, 
bütün kolll§U mem
lektlerle birlik ve 
dostluk paktları kur
du. Hatta bu komtu 
memleketler, Türki
ye'ye düpnandı ve 
isyan ebnitlerdi. 

Atatürk, müstevli
lere kartı amansız 
bir dütınandı. Bu 
muharebe ve aynı 
zamanda iyilik fikri, 
ırknnızm huauai tia· 
rıdır. 

Yeni Türkiye'nin 
her yerinde, onun bı
raktığı ölmez eserle
rin üzerinde hep O
nun hayırlı izleri gö
rülür. 

Onun yerine geçen 
cümburreisi lnönü, 
Atatürk'ün uzun se
nelerıdenberi ıili.h 
arkadatı, ve birlikte 
çalııtıiı aamimi bir 
meaai arkadatıdır. 
lnönü aynı zamanda 
büyük bir devlet a
damıdır. 

lnönü'nün tahai 
kuveti, Büyük Şef'in 
bıraktığı muazzam 
eserlerin devamında 
yalnız Türkiye için 

değil, bütün dünya 
için de emin bir ga
rantidir. Bu, asil türk 
milleti, ve kardetleri 
olan Çinliler için ha• 
kiki bir tesellidir. 
Çinliler, lnönü'ye 
m.ethur selefi kadar 
itibar ve hürmet et• 
mektedirler • 

Bu büyük ölüden 
ve modern Türkiye'· 
de yarablan büyük 
eaerden bahseder· 
ken, Bat.kumandan 
Çan Kay Şek'in çeh
re5i birdenbire aklı· 
mız<& geliyor. Çan 
Kay Şek de, Ata
türk'ün bulunduğu 
vaziyettedir ve aynı 
ideali gütmekte•dir, 
yani: vatanı yabancı 
istilaıımdan kurtar• 
mak ve çok asri dev
letlerden birisini 
kurmak ... 

Bu dahi iki büyük 
Şef birbirlerini se· 
verler, birbirlerine 
f&}ısi fotoğraflarını 
gönderirlerdi. Bizim 
Mare~l'm baıardığı 
eserler çok büyük· 
tür. Milletimizi J a
pon ordusunun istila· 
aında.n kurtarmak 
için daha birçok gay
retler bekliyoruz. 

Çan Kay Şek'in 
fevkalade kabiliyeti 
Atatürk'ü hatırlatır. 
Mareşalımızın deha
sı ve kabiliyeti bizi 
nihai zafere götür· 
mek İçin emin bir 
garantidir. 

sovyet - türk dostluğu lehinde parla- ı bütün muhtemel düşmanlara karşı 
mcntoda söylemiş olduğu nutukları Türkiye'niıı müdafaasını eserinin e ~ 
dolayısiyle İsmet İnönü'nü pek iyi ta- ı min ellere tevdi edilmiş olduğunu gös
nır. Bütün bunlar Kemaıl AtatUrk'ün termektedir. 



Gones baHı, fakat .. : O, yepyeni bir Türkiye yarattı 
onun ebedi ışığı bizi ve 
insanh{lı aydınlatacaktır 
11.tarcla milli bareketin ilk günlerinden itibaren çmukta bulanan 

"Yeei Gün" pzeteaiınde aönlüjiimüz ba Y&&J71, Atıatürk'iin ietiklile ka
"'fNl'dut-..... cli:rardan aelen bir ... ol.ank .,_ .ı.,..... ı, 

MuMafa Kemal, Gazi Mustafa Ko
.,.ı, Ke!Dll Atatürk öldü ve 17 mil • 
JOl1 türk bir ci1nde ökaüz kaldı. 

17 milyon türk. 50 milyon türk, 
batan. falrat aydınlığını ebediyen bize 
bıralmn cüneıin aydınlattığı yolu ta • 
Jdp edecek. 

En bllyUIUnU kaybeden 17 milyon 
tıBlk qlıyor. Ulu Şef'ini toprağa veren 
50 milyon tilrk çırpmıyor. En bilyilk 
nı&dını bybeden hı.anlık matem i
padedir. 

17 milyon türk bundan sonra ki
min için ağlıyacak, 50 milyon türk nl
~n çırpmacak? 

İn.unbk artık kime matem tutacak? 
En me.ut imanlar, aenin yqadıim 

.-man ölenlerdir. Pidm ~in artık ha· 
yatnı tek bir mlııMı var: Elerini ko • 

rumak, izinden yürilmek. 
En büyük türk 1 
Senaıa kaldık. Fakat ülkünün pc -

finde, bize emanet ettiğin kıymetli ve
dianın en 11dık bekçiai ve nöbetçiU o
larak bckliyeceğiz. 

Askerlikte, ıiyaaette, içtimaiyatta, 
gUçltllderi yenmekte eti olmıyan en 
Büyük Adam. 

Sen almedin. Bize daha yakın ol
mak için kalbimize girdin, içimize ka~ 
rqtm. 

Ebedi Önder J 
Senin için doiduk, aenin için yqa

dık, tenin için öleceğiz. 
Ulu Şefi 
MUaterih uyut sana verdiğimiz aö

ztı yerine getirecek ve namus borcu • 
musu ödeyeceğiz. - Selim Çelenk 
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Tarihin O'na hayranlığı, cihanın 
O'na gıptası, bu sebeptendir 

KODJaı IWMlik - Aiti Borea 
y aalııyg.. y .ın. bia, ya1nu türk 

milleti değil; bütün bir inaanhk dün
yaaı O'nun bfulü ile miitcellim ve 
muztariptit, Giden. yalım bir milll 
kahraman, bir büyük kumandan deiil; 
giden, bqer hayatında en mükemmel 
ve en büyük lnaanm ıerçek bir Mm • 

boMl idi. Yarattıiı erer, verdiği ruh ve 
terbiye, muzlim bir prk düııyuuıa 
kurtulut w intibah pbrahı olmuttur. 

Evrmtel lalalibm büyük yaratxı 
ve yapıcıaı, milletinin. inaanlığuı ıön. 
Jünde: tarihin müstesna ve müae)')'en 
11yfuında yer almıftır, 

Hıçkırıklar, derun! teeuür ve ıatı. 
raplann bütün tezahürleri, onun J.lye• 
mut e.eri Jıcarpsmda teaelliye kalbolu
yor .. 

• 
Bu millet. O'nun doluıundaki ifa • 

deyi, zulmetleri yırtlflndaki minayı 
idrak etınemıı olsaydı; ve o güneş, 
milletinin fıtri seklsını ve yüksek 

------- - ------- - --------- - lmamm eeanemlf. anlamamıı bulun • 

ismet lnönO 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

saydı, bu aJ.mes "'muazzam eaer, mey 
dana ıelemezdi. O &üneı, ııığırun 
kudretiyle yeni bir türk dünyası, dirile 
bir tUrk milleti, yepyeni bir türk dev
leti yaptı ve yarattı .Tarihin Ona hay. 
ranb.fr, cihanın Ona gıptası; bu sebep
tendir; 

1Allllrk Tlrk bibi• 
ebediyen ya11ya<akhr 

MilU lef Atattiıtı'tin lllıııııll ttirk 
ileıawıi mateme ıarketmiftir. Apğıda
ki yazıyı Kıbna'ta intipr etmekte ~ 
im SOZ guetelinden alıyoruz: 

.Matıirk w Ankara, biribirini anla
tah tamamlayan, birinin ötekinden ay
rdrnaıına imkan göriilmiyen iki tö.z -
dür. 

Anlrara. tilrk tadhiniıı eıı korkunç 
ve en karanlık günlennde Atatürk'tio 
vücudu ile parlamıı türle yurdu bQ gfiı. 
aetia ayuı ile caıılUllllf vo ayaklan
•ıtır. 

Bu an.da bütün ıc'21er. tıpkı 1920 
de oldufu clbi Ankara',Ya çemlmlf. 
blitiln kalpler oraya batlanmqtır 

ÇunkU herkes ahfDUt ve lnanmıı -
tır ki Ataturk'un KÇf &i ve beiendıli 
bu kutsal tehir, en ıUç meMleleri ve 
ın daidaiab da.alan balletmiye muJt. 
tedirdir. 

Turk milletinin büyük kurtancm. 
milH ödevini yaptıktan, çok lndili 
Tiırkiye'yi mu takıl ve hUr bir ...m.,. 
ket haline oyduktanve büyük mille 
tine en ıııodern bir rejimi ku ın:bk
~n ronra ozlerını yumarak dtinya -
dan g<Sç etml tir. 

Bu ıtır ve büyük kayıptan tflrk 
mil1 tinin en d'rin acılan duydupna 
tUphe yoktur. 

Fakat, Atatilrk meydana ~rdilf 
eaerler, milletine bıraktıtı dllaturlar 
ve • yledlll sözlerle, ebediyen tnrk 
kalpt rinde yqı ıcaktır. 

Türk mıll tı, BuyUk Ata'aınm .a. 
zünU d"nliyer k, d ma onun açtıfl 
çığır Uı:erin<'en yürüyecek, Onun 

Tlrk alası •••il • belir 
lftllllr etse, gurur duysa ızdır 

* meydana getird" · miııt birhi{ ınutı.-
Tarih, iıtiklil ve hüriyetin: millet, fa.ıa ederek medeniyet yolµnda llerle-

ıulh ve ı.nsanlık aeveı-liğin mana ve mckte devam edecektir. 
mefhumunu, bu kadar tümullü anla • Türk milleti merd, uyAl ve dilip~ 
IDlf ve kavranuı bir insan daha kay. ni revmekle tanmmıı büyuk bir mi11ft. 
detmemittir. O, greçekten beterüatü tir. Hayat yolunda rutladıfı acı" ı .. 
bir nrbktı... d safhalar kartısmda kendini tu~ -

Yulıyrz .•. Fakat bize emanet ettiği mıı bilir ve ula umutauslufı kendlai 
büyük eterin. c:Umhııriyetln bekçili ol- kaptırmaz. 

memleketin demir ağlarla örillmeai hu- mak mutluluğu ile müftehir ve müte- Her tUrk bu büyük feliket brp -
auunda bqvekil llftiyle lıdad ve eko- IClllyil" unda kendine dUfCn vuifeyi yal** 
nomik 70Darda gkterdiil yttbck eli. O, bvadyet nrdlll mUJctlnin, "' uis cümbu eti ATA'IUllll bir .. 
rayet, onuıı yiiluek devlet adamı oldu· ruh ve terbiye verdltl nesUnln c!afd • maneti olarak tiln varlıtı ile alcla -
fuaa tanıktır. mu birliiiJıdeıı emin ve müsterih ola- fu ve mubafua edecektir. 

Yüce ümet Lufldl'nün aiyul deha rak p lerlni kapadı. Ruhu, mllletinCS. Atatark'ün 6IUmll ile tihiı: mUlctl 
ve .-.. yaJms Loan'da delil. Moat- YaflYM büylk dibi Atatilrk'Oa. mlld- bllyUk bir lef. dtlnyı banp btlytlk bir 
riS lraaferaDlmdald muvaff.alriyeti iıc diyatmm vgaybı &dinde, neall, bal"°: - ı ~fiyle W.t ediyor" 1 misin .. artan eevctmlllln cl1wı &ılln- tayıncı ve f11llnWı: beııRrl ı&illml -...... 

YOcc İsmet İnönü, Türki}".e i~ işlc
ıiııcJe ıüktlıı ve uayipn utwiri.--ıaa. 
d rzHıwıln plktbaib ..,...,...... 

de tecelli etmİ§tir. mes oldugunu, mi1U ıuur ve iradenin Denn yallllll%, çeliıkleıen birlili • deki metin ve hazin lfadelldlr.. yen bir adam kaybetmittir. Hepli de 

Biz bulgarya türkleri, türk ulusu • =:::::=:::::~~~~=~~=~~===~=~===~~~~~=====------te-ali_·;yc-ve~taz=iy~c:ye:_:m:uh:t:a~çtı:r:· _ _:.:._ nu ve yem c- urre-.ını sn:r;-eae:;;cr,'°1~----=-=======-=~~===-~ 

.-!et ... .-o- c1Deris. 

Bir dünya şuuru ve saygısı 

Radyolar, medeniyet al~ 
onun önünde nasıl etilditini 
boton dOnyaya baykınyor 
JZMIR -ANADOLU. 

BA.HIU SAVCI 

0ç~WitiDdinp~ .. ri:" ~~-·-· 
&Jemin silllai ilatisuı.,.... Jono•lli bar fllal' ~--- ifed_..,.. cWaa-
1-ı ha)iDcle .,..... ,... ppwıkta ... millet .............. ., ...... 

...... ldita.ıi bir dUJPciham ..., ............. Wrik ım.w.r-
bir ~ cu-.a.:,. ........................ -~-,... ...... 1ıt·--·~ 

-.o1aıı lılrP~~::;: ~~ıı.:::~; O, mllleftılı rahaıa glnnlıftr 
nam dıtıoda kafalar Uç ,u:ndilr bü- ranm alıkları duyulmakta. oaoızım f u· 
JWıı: tanJIDIYaD cüwıtilmul tmalarmm bqİA ribc'rlan CllDCkte -

ATAM'A 

yük bir bqcr ~··;:: huln batıra . dir.Bu1Un, buacıklıveprimerbalee Onun ol küle' rı· mı·ııetı·yıe bir imanlık b&d••• hakikatini an. deki Avrupa'nm nlsamdM uzak karı-

:.:::~ ·; ebedi tOmu- ru,:.::~!.:== A: b dl 1 k k Afyon'da 
TUrkkalemleri nun k rupa'ıamılld\amanoramı.clmmı· e e o ara yaşayaca tır 

1lnl1 hıçkırarak ~tınıya ::;=ı;: lık abeapu boamut g&tkıtı,or. --
onlum kalemlen :- bu yctuklarmı. o bilyük ad.,.,.n, ilde kendi mil· I., __ • ı 
metil bir ıuur ha nd.:ı:. içine en letine delil. biltikl la.anlık ailealne ... BalprUtan tiirlderbdn p brdıiı Doirayol psele ıdnden 1 Dnmt linl'lll 
'" onan tarihi va.!'~ hı bir pUlle ref olan o qm adamm iSlUmil, ldD vıe AJw ... ....,._. cll w - At L--&-.1- ..:....!Ô~ ---• _ _ _. :..ı..&ı. 
derin •ndarm --u•- nefret baykuıpmlan içinde, ,ebek # --.--. ,__ - - ...--

Afyon' da 
büyük ya 

elildlkleıinl lfad~ ·~ pııtiyetl bir merhaledeki ileri ni.zamım unutan •eclıi11iilıllllM11iiiııllillllll il 'n ___ ......,__ .. .-1•111e ............. 8iiırik CiimLırreısıııı 
Hiç bir ölUD doldunmlllll ve biç bu Anupt'ya bir anda. bir 1&)'11 ftc:i. ~~~~ ............. " ,.._ mı.w.t._. ...... lw • Q Afyoo'da ç1bn Htıbw 1Wtı ıla .. 

fesa11 bu~ OlleriDdeki batı• beli ballad• un.,.. büild smdeaiyet 117--....-. ......_ tüaWıdna P.rmslııtll aidlaklM1 .. Doina den: 

:ı=aı::!ı°bu kadar barekee ~~::r~~cı!U:U: ~ ~~-== .......... mn'.wa seaitliiW aöslına ,....... sevgi He k111llındı Kara bar pbak duyulur elerler • 

.. ,...~!!!': __ ı-1..a onuJmu cm ileın bwnmalanndan kurtulmut - IJrmc:i ·-..ı..a.. oa•-· __ ......_ ...n_ Atatürk ün yurdu hflae ....._ • 
'!'Irk _ .. __ .. ~ b'ı...n- ....... tı H- ----.1- ...,._ - ..-.,...-·-- Ulu Ataf\Qrk'Uaı açtılı sııır ıtmeı .A&..-•.a- ~- lilmö, bu lkOn ae kadar dolna oldUı-

t..a,.,._ .._ awm bu bu • tur " llHUH ... r- uc aynı - nü uat ft il c ,-.,. Ulu ....... ~ .... -.:.ı..--. .... ~ ... __ deıı .... :,,._ - w--a e... -··•-1-Wr llıCI ,_ u--ı- - eni -· 1 '----cb • ~ -- --. ......... o.uu.un\IUI onun patları tUrJıt •mırla- ·-- ~... ...X.terdl. vua A.1-.1-1- .. ~- .1- t.a.n- Winatı da kap - med yet dilnyumA wel' er wt111 • avdmlMea, .. n.ı.. -:n-....ı-L- -.ı...... • ... 11 a- yeMIDlrw 11111 
----r- _"_. b ~1P öltlnUn k ba bl ~ •-• -.- u••- rı dıtma da aydınlık venDlf; ıulbae. r-ı. • lraaJarmdl. batta ban ll!ııb, ve ...m cleterW ka.nmumı ran ° Uı- • te f1l1I r ta· nurlar llıÇ&D &~leruıi diiıı71ya ebedi· .-erlik ıtıluwı parlan refomaları pek Y- •J'Dl famet lnonü'ııün, büyük ve ldlıflıerillııle 
bilen medeniyet W.. bu ililmiln ha- rlh .olan canh ve dimcll~ .h~tırw inin- yen yumdu. SC?k ulualata lftaek, rellbec olmuttur. millet mec:hince müttefikan rdlicQm.. radyodan 81rcnilen elim b&di.,t • 
sin mana.mı bir ıuur lllJU halinde an- ::ı:. ve uycı tltreyıp ile bqnu eğ- Ulu Atatin'lbı pbeiJttlni. allaa Ulu A~k'&ı kurdu&u Mlare, yap- hurlup -silmiı oldutwua deviet _.. ....Wı duymıyan Jıca1mam1ttı. N-8 
Wı. . bnttı __....____ -.ı.-•--- getirdili harikaları VMfetmek, llllat· tılı reformlar 1.Up PSici, phı•a Jı:ul rac1,_,ndaa öireaca Yillyedmls. c&rlerde derin bir keder ~ 

Bi.z O'nun ıle kurulan ve u D cev- DUnya -UMI& n ·-ıvlllnUUI mak için delil b91lı kalmıf d llldir O, .milletiDin balla, intibab111 bu ıuretle blplenlea lar1Mla blli'ada tqthNa Ud, 8ç Jııı1t11t 
herleri ile •O" ndan ibaret ollıı ruhi ıatsUnden kopup plen haberler; me- ciltl le kitapı!8:: afltanıarı, hatta naluuul. bama :iımi,; O'muı WldiMri ~ cfb1 ııetbJe.vmı oJaımııaı bl • papJar hep b'.a _, luıberi 1soa...,_ • 

vt varlığımWD uilam mima- deniyet ilemlnln böyle bir hup ile er ll:lfi delildir. mlUetlyle ebecH acaktlr ~mnb uniyetle ~- Hl _ Jaıdı. Gec:e de ayar yeJa içinde .,.. 
=~nun ı,lr maddi tahavvill tek • "Atatürk" atmoderi lçiade ytbdftlil- Alu Atatilrk tUrk milletiniıll kalı,iıı· TUrkiyo 0• i J8fl7 • fer.efil u vala&Ja dlir rami hldlaı mftbehaaelerle _..... n-.. u-'-- --.~---
Bnd 1d kayıbmm aaraıntdarmı biaee • nU haykırıyor ele ebedi 11111,_.., llml,..aekdr. ma yüboı:C~ ~i ':* dlj- c1e Ylllyet nwb mna ıeHnoe ıoi;°: ... ~- AWı.,_-vvu-

de~ medeniyet iletnl de dünya 61 Ne barikullde bir llOm. Yaprk~ Ula Atatilrkwrlarca urnJmJt, yıp- maddi teYler •Y.,.;.!,,. ruııu:ı= :;:::r~~· _I!'!!~~ ~..'!: :.~-:: ~ ~;::..~ .. 
çUaOnd ki bir delerin ka)'lbı &nUnde diipnanlannı kahreden hareketleri ile ranıaut idare altmda her tUdU enerji· Jetine iJıka etmifti IR"I "1M11111f~ .-u)'G. .......... -..
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İ<ra ve İflas dairelerinin yeniden 
tanzim ve lensiklne dair tetkikler 

Dış Ticaretimiz 
Kliring hesapları bakiyeleri ve 
kredili ithalata ait taahhütler 

KOÇOKlLANLAR 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kiralık : r~·~~~~ .... ·~·;~~"'";~;~;:·;;I 

Son maddeler 
Türkiye Cümhuriyet Merkez ban- , 

kasından alman he.sap ~ul~s~larına 
göre 12.11.1938 tarihındekı klırıng he
sapları bakiyeleri ve kredili ithalat i
çin Cümhuriyet Merkez bankasına ve
rilmiş teahhütler yekunları: 

Cetvel: 2 

Kiralık - Yenişehir inkıl~p cad. No. 
11 üst katta 2 oda, ı hol, Adakale cad. Dört satırlık küçük ilanlardan : 

Bir defa için 30 Kuruş • 
No. 18 de 1. ci katta 3 oda, 1 hol, elek- lki defa için 50 Kuruş 1 
trik, hava gazı, banye>. Tl: 2655 8189 Üç defa için 70 Kuruş 

Dört defa için 80 Kuruş 

Teftişler hakkmda rapor 
Kredilı ithalat ıçın Cümhuriyet 
Merkez Bankasına verilmış olan 

· teahhütler yekunları 
Resmı Hususi 

daireler şahıslar ~ekün 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji ı· Devamlı küçük ilinlardarı her defası ı 
için 10 kuruş ahnır. Mesela on defa ı 

karşısında yeni yapılan Uraz apartı- neşredilecek bir i an ıçır. 140 kuruş i 
manında 5 odalı kaloriferli, sıcak sulu ! alınacaktır. Bir kolaylık olmak üzere ı 
ve her türlü konforu haiz kiralık dai - ı ,ıer satıı. kelime aral:ı.rındaki boşluk- i 

! lar müstesna, 30 harf itibar edilmiş- i 
reler vardır. Tl: 3223 çe müracaat. ı tir. Bir l:üçük ilan 120 harften ibaret : 

7 5. Madde: 364. 
Bu maddenin üçüncü fıkrasına: 

"Temyiz satıştan" kelimelerinden 
sonra" ve gayri menkullerin tahliye
sinden" ibaresini ilave etmek suretiy
le tamamlamak muvafık olacaktır. 3 
üncü fıkra şu şekilde kaleme alına
caktır: 

"Temyiz satıştan ve gayri menkul
lerin tahliyesinden başka icra muame
lelerini durdurmaz." Bu, mavzuuba
his istisnayı kabul eden temyiz malı· 
kemesi içtihadına uymaktadır. Bu
nunla kanunun bir boşluğu doldur
muş olacaktır. 

76. Madde: 366 
Bu madde temyiz icra ve iflas dai

resinin kararlarına karşı tashihi ka
rar fevkalade hakkının istimalini ka
bul etmektedir. Bu ise ifratla hareket 
etmek demektir. Ve haksızlıklara 
müncer olabilir. fsviçre kanunu 
böyle bir istisna kabul etmemektedir. 
Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun 449 uncu maddesi hilafına itiraz 
olunan ilamın icrası tehir olunamaz 
kaydiyle tesrii kararı kabul etmek 
muvafık olacaktır. 

77. Madde: 368. (llga olunan ka
nunlar) 

8 haziran 1936 tarih ve 3008 numa
ralı iş kanununun 22 inci maddesi iş
çi ücretlerinin 30 liraya kadar haczi 
caiz olmadığı hükmünü taşımaktadı~; 
Bu hüküm icra kanununun 83 üncu 
maddesine tezat teşkil etmekte ve hu
kuk müsavatı prensipini ihlal etmek
tedir. Binaenaleyh bu hükmün kaldı
rılması icabedecektir. 

2. ikinciteşrin. 1935 tarih ve 2836 
numaralı zirai kredi kooperatifleri 
hakkındaki kanunun 12 inci maddesi
ne göre zirai kredi koopera.tifleri or
taklarının bütün mabsullerı, hayvan
ları ve zirai aletleri üzerinde bu ko-
operatiflerin hususi rehin hakları var
drr. Bu mahsuller, hayvanlar ve alatı 
ziraiye üçüncü şahıslar tarafından 
haczedilemez. Zirai satış kooperatif
leri olan yerlerde bu kooperatifleri 
elinde bulunan ortakların mahsulleri 
icra dairesine doğrudan doğruya ~ac
-.ıiJ-.. Ancak kredi kooperatıfle-
;ı;ıo:;.u ....... ez. .

1 rinin alacağından artacak para 1 e ?r
tağa olduğu gibi verilecek veya elın
de bırakılacak mahsulleri haczo~una: 
bilecektir. Zirai kredi kooper~tıfl:r! 
bUtün ortakların adlarının lıstesım 
bulundukları yerin icra dairesine bil
dirir. Bu sureti hal tatbikatta o kadar 
fazla müşkilatı bais olmaktadır ki b:ı
nun ilga edilmesi Iaznngelınektedır. 
Kooperatifler lehin~ gizli rehin hak· 
kiyle haciz edilebilmek kenfiyetinin 
tahdidi hüsnü niyet sahibi üçüncü şa
hısları izrar etmektedir; bilhassa re
hin hakkına müteallik hususattan 
mevzuubahis hüküm kanunu medeni· 
nin teslimi meşrut rehin ile hayvan 
rehnine müteallik 853 ve 854 üncü 
ma.ddeleri prensiplerine aykırı hare~ 
ket etmekte ve bununla hukuk emni
yetini gayri kabil tah~mmüı bir şe
kilde haleldar etmektedır. 

78 Kanuni maddeler: 
Odeme emri ve itiraz, şikayet ve 

dava ve temyiz sırasıidaki kanuni 
müddetler aşağıdaki c:tve~den anlaşı
lacağı veçhile birbırlerınden pek 
farklıdır. 

Gün 
ı - Madde 16. 1: !cra ve iflas 

daireleri müddet aleyhine şikayet 
etmek için 5 

2 Madde 24. 1 : 25. 1 : 26, 1 : 26, 
4: !tamların icrası, icra emri 5 

3 Madde. 29, 2: İlamların icrası 
halinde dava müddet açmak için 7 

4 - Madde 31: İcra emri (irti
fak hakkı 5 

5 - Madde 33, 2; 50, 3; 68, 5; 
71, 2: 83, 2; 89, 7; 134, 4; 142, 4: 
164; 288, 2 ve 4; 299; 307, 2; 320: 
Temyize müracaat 10 

6 - Madde 353, 3; cezayi }carar
lar hususunda temyize müracaat 5 

7 Madde; 60, 2 ve 3; 62, 1: Öde-
me emri ve itiraz 10 

8 _ Madde 69, 2: Borçtan kur-
tulma davası açmak için 7 

9 .:._ Madde 89, 2: Alacaklarm 
haczi lO 

10 Madde. 97. 1 : İstihkak iddia-
sına karşı dava açmak için 7 

n. Madde 99. ı: Mülkiy~t veya 
rehin hakkı iddia eden üçün.~ü şa
hıs aleyhine mahkemeye muraca-

7 
at için . . 

12. Madde: 101, 6: Hacze ıştı-
rak aleyhine itiraz: 7 

13. Madde. 101, 7: Hacze iştirak 
edenin mahkemeye müracaat et-

5 mesi için 
14. Madde. 142, 1: Sıra ~.etveli

ne karşı mahkemeye muracaat 
7 için . 

ıs. Madde 155 :. ödeme emrı 
(iflas yoliyle takıp): Odeme ve 
itiraz müddeti 10 

16_ Madde: 158: İflasın açılma-
sından evel ödeme müddeti 10 

17. Madde 225: Alacaklılar top
lantısının kararları aleyhine mü
racaat 

. 18 - Madde 228, 2. İstihkak id
dıasına karşı dava açmak için if
las. 

5 

7 
19. Madde 252: Sıra cetveline 

karşı mahkemeye müracaat için 5 
20. Madde 264, ı: Yediemine 

tevdi halinde takibat müddet ta
lebinde bulunmak veya mahkeme
ye müracaat etmek için 

21. Madde 264, 2: Yediemine 
tevdi halinde mahkemeye müra-

7 

caat için. 5 
22. Madde 265, 2: Yediemine 

tevdie itiraz halinde mahkemeye 
müracaat için. . 5 

23. Madde 267, 3: Gayrı men
kullerin tahliyesi halinde mahke-
meye müracaat için 7 

24. lVIadde 301: Konkordatonun 
reddinden sonra iflas talebi 

25. Madde 302: Konkordato ha
linde itirazlı alacaklar hakkında 

10 

Cetvel: 1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankasındaki kliring hesapları 

borçlu bakiyeleri 

Memleket Miktar T. L. 

Almanya 1.575.800 
Belçika 211.000 
<;ekoslovaky. 3.606.000 
.t< inlandiya 647.500 
Fransa 3.297.300 
Holanda 972.200 
Ingıltere 10.010.000 
lspanya 319.400 
Isveç 2.937.800 
İsviçre 845.700 
Leh ıs tan 346.400 
Le ton ya 39.200 
Macaristan 1.370.600 
Norveç 650.400 
Re>manya 1.591.700 

Memleket T.L. T.l... T.l... 

Almanya 18.658.984 12.580.773 31.239.757 
Avusturya 525 525 
Belçika 26.882 26.882 
Çekos. 499.277 261.524 760.tlOl 
Estonya 10.293 10.293 
Fenlandiya 175 1.162 1.337 
Fransa 80.637 302.945 383.582 
Holancla 60.109 61.901 122.010 
İngiltere 768.?00 479.145 1.247 .1!45 
İspanya 29.654 13.502 43.156 
İsveç 1.520.664 212.802 1.733.466 
İsviçre 35.731 155.019 190.750 
İtalya 49.891 529.508 579.399 
Macaristan 556.274 Hi6.6.ıJ 'l22.ıı97 
Norveç 1.740 22.579 24.319 
Lehistan 116.96/ 14.390 131.357 
Yugoslavya 14.297 6.955 21.252 
Yunanistan 1.054 30.644 31.698 
S.S.C.İ. 145.171 145.171 
:tuxaudakı 2 numaralı cecvelde Y"'"'"' 

kredilı ıthalatrn vadelerine göre 
vazıyetlcrı 

tı aya kadar _vaıleli __ 

Resmi daireler Hususi ı;ahıslar 

Memleket T.L. T.L. 

8391 ; olmalıdır. ı• 
ı Dört satırdan fazla he• satır için ay-

lar ~;aı~:dür~:~;al:trı::.d. ;~~::;;~ t ... ::~: .. ~:.~~:~~.~::~::: ............. , ....... .. 
doktor S:tlhl,i apartımam 4 büyük o
da mutbak, banyo, elektrik, hava ga-
zı, su. Tl: 1490 8421 

Kiralık kat - Bakanlıklara yakm 5 
geniş oda, he>l, hizmetçi odası, banyo, 
balkoı1, bahçe, iki tuvalet. Selanik 
caddes. No. 51 Tel: 1347 8427 

Kiralık - Yenişehir Ataç sokağm
da geniş 5 şer odalı her türlü konforu 
haiz 3 daire. Tl: 3520 ye müracaat. 

8475 

Kiralık - 4 odalı her türlü konfo
ru haiz bir daire. Yenişehir Yüksel 
caddesi No. 42 8476 

Kiralık - Kalorifer ve fenni konfor
lu 4 ve 5 odalı ucuz daireler. Demırte
pe Emek apartmanma müracaat. 8510 

ev ve apartnnan ':!-'el- 1538 Hayri Alı· 
cıoğlu. 8425 

Sahlık ev ve apartıman - Ankara• 
nın her tarafmda irat getirir apartx • 
manlar kagir ve ahşap evler Tl: 2487 
Vahdi Doğruer 8470 

Satılık ev - Bahçeli evler koopera• 
tifinde asfalta yakın muhtelif tipte sa· 
t;xhk ev hisseleri. Tl: 2487 Vahdi Doğ• 
ruer. 8471 

Satılık arsa - Yenişehir ve Cebe • 
ci'de inşaata elverişli blok ve münferi~ 
küçük çapta arsalar. Tl: 2487 Vahd1 

Doğruer 84 72 

s.s.c.ı. 

Yugoslavya 
mahkemeye müracaat için 10 

635.000 
536.300 

Almanya 
D.M. 

1.986.951 8.939.833 
81.938 1.636.607 5 odalı daire - Bahçe içi. Yeni mu

şambalı tekmil ke>nforlu daire. Yeni -
şehir Kazım Özalp cad. Onuvluk so -
kak 8 Behiç Tümer Tl: 2612. 2 ile 5 

Satılık - Ankara'nm en işlek ye • 
rinde yevmiye 140 - 150 lira arasında 
peşin satış yapan bir bakkaliye azimet 
dolayısiyle devren satılıktır. Tl: 2017 
ye müracaat. 8626 

Beykoz ve Üsküdar icra ve iflas dai
relerini teftiş ettim. Memleket 

Daha uzun veya başka vacıelı 

Resmi daireler Hususi şahıslaı 

T.L. T.l... arası gezilir. 8549 

Satılık otomobil - 931 modeli işler 
bir halde lastikleri yeni Şevrole oto
mobil. Parça fiatma satılıktır. Ti: 

Müddetlerin devamı hakkındaki bu 
televvüler neticesi kanunun tatbiki 
daha ziyade müşkülleşmekte ve huku
kun emniyeti zafiyete uğramaktadır. 
Yukarıda zikredilen bütün müddetle
rin tevhit edilmeleri icap edecekti. 
Müddeti 7 gün olarak tesbit etmek ye
rinde bir şe yolur. Bu mutavassıt su
reti halli tıeşkil eder ve esasen meri 
kanuna göre mahkemeye müracaat i -
çin müddetlerin hemen hemen hepsi 
7 gündür. (Yukarıda numara: (33, 88, 
10, 11, 13, 14, 18, 20, 23,). Buna muka
bil senedatı ticariye hakkında takip 
hususunda ödeme ve itiraz müddeti • 
nin şimdiye kadar olduğu gibi (mad
dıe 168, 2, 3 ve 4 üncü bendler) istisna
en 5 gün olarak kabul edilmesi muva
fık olur. 

1. Ankara (21, 22/Mart) Almanya 
Teşkilat: Beş icra dairesi ile bir if- D.M. 

16.672.033 
3.653.232 

Cetvel: 3 

3.640.940 
804.963 

Kiralık d~ire - Yenişehir Selanik 
caddesi 1-2 numarah Kuğu apart1ma -
nında. Aynı apartımanrn 7 numaralı 

3109 a müracaat. 8627 

Satılık - İsmetpaş<l !Ik okulu civa· 
rında 400 metrelik iki arsa ucuz fiat· 
la satxhktır. Maarif cemiyetinde Mu • 
ammer'e müracaat. Tel: 2816 8666 

79. 'Gemilerin cebri satışlarına ge -
lince, bu bapta icra ve iflas kanunu • 
nun hiç bir hüküm taşımadığı ileri sü
rübn\i§tür. (Ank.ara'da profeeör Sab
rı Şa'ldr Aneay•Jın napı:n-uı<>& ~->-

Fakat bu tenkit makul bir sebebe .is
tinat etmemektedir. (''gayri menkul" 
tabiri gemilere de şamildir.) Mealin
deki 23 üncü maddenin son frkrasiyle 
madde 26, 91. I inci fıkra, 136 ve 342 ye 
havale etmek kifayet eder. 

80. Türk hukuku vergilerin istifası
nı t·emin için devlet lehine hapis tev
siki kabul etmektedir. Bir çok rape>r
larda israrla bu müessesenin ilgası ta
lep edilmiştir. Hapisle tazyikin husu
si şahıslar lehine mevcut olmayıp an
cak hazine ve eşhası hususiyenin hu -
kuk muvacehesin<lıe müsavi olmaları 
lazım geleceği dermeyan edilmekte
dir. Bununla beraber bu sebep ilga i
çin kafi bir sebep teşkil etımez. Kati 
sebep daha ziyade şudur: 

Hapisle tazyik borçlunuı: b~r~lu bu
lunduğu şeyi tediye etm~ge ıcb~ e -
dilmesi için hapsedilmesınden ııbaret 
bulunan bir icra yoludur. (Şahsi icra): 
Hapisle tazyik vatandaşlarm ~üriy~t~ 
şahsiyesi prensibine mütecavız gıbı 
telakki edilir. Çünkü muasır hukuka 
göre alacaklıya borçlunun şahsı değil 
v.e fakat sadece malları tahsis olunur. 
1sviçre'de hapiste tazyikin tatbiki 29 
mayıs 1874 tarihli federal teşkilatı e
sasiye kanunu ile menedilmiştir. Ve 
bu teşkilatı esasiyeyi 59 uncu madde
si "hapisle tazyik ilga edilmiştir" 

prensibini kabul etmektedir. Kezalık 

hapisle tazyik 1868 senesindenberi Al
manya ve Avusturya'da ve 1877 den
beri !talya'da dahi kaldırılmıştır. Bu-

mukabil devlete borçlu bulunulan 
na b" d harçlarla cezai hus~satta ır ava ne-
ticesi eşhası hususıyeyıe borçlu bulu-
nulan tazminat ve masraflar hakkın -
da hapisle tazyik elyevm Fransa ve 
Belçika'da cari bulunmaktadır. Dev
let lehine mahkeme masraflarına ge -
lince fransız vazii kanununun 1867 de 
hapisle tazyiki kaldırıyordu. Bununla 
beraber daha üzerinden dört sene geç· 
meden bu müessese devlete be>rçlu bu
lunulan harçların istifası gayesiyle 
yenid-cn kabul edilmiştir. Çünkü ha -
pisle tazyikin ilgası deovlete büdcesin
de oldukça mühim bir açık husule gel
mesine sebep olmuştur. 

las ciaıresi mevcuttur. Bir icra daıresı 
münhasıran Ankara mıntakası hati -
cinde mukım alacaklıların talep;eri 
hakkmda sal3.hiyettardır.; diger dort 
daire geriye kalan işlerle meşgul olur
lar. Bundan başka, gayri menkullerin 
satışı için hususi bir daire, hesabı ca
ri için bir daire, muhasebe için bir da
ire ve istidaları kayıt ile icra daire
leri arasında işleri tercih eden ve lıiı 
katip tarafından idare edilen bir da· 
ire mevcuttur. Bu teşkilat çok ameli 
bir kıymeti haizdir. 

2. 1 inci teşrin/1932 tarihli "nümu
nelere ve bunların tatbikine dair" ve
killer heyeti nizamnamesi takip işle -
rinde bir takip defteri ile bir esami 
.;a,_C...._olı. (~~\..-.. -- -1•--1-1-1--- &...·-•• 

fu heça sırasiyle fihristi) ve bir esas 
defteri tutulmasını emretmektedir. 
Bununla beraber Ankara icra dairele;
ri takip defteri tutmamaktadır. Esas 
defteri kafi görülmektedir. Bir takip 
defteri tutulması fazla çalışmağı is -
tilzam ettiğinden memurlar adedinin 
tezyidi lazım gelecektir. (Bu bahse bir 
az se>nra tekrar avdet edeceğiz, ileride 
ur üncü kısım, bir rakamına bakınız). 

Muhasebe kısmı da dahil olmak üze
re icra ve iflas işl-cri umumiyetle pek 
iyi bir şekilde tedvir edilmektedir. 

2. !zmir (28/30 mart) 

Teşkilat: 3 icra dairesi mevcut olup 
bunların birisi iflas d.aheşile bir arada 
bulunmaktadır. Bundan başka devlet 
alacaklarının istifası için hususi bir 
icra dairesi vardır. 

Bir numaralı daire: Takip defteri 
ancak sene başındanberi tutulmakta o
lup o da günü gününe tutulmamıştır. 
Bundan başka fihrist (borçlularla a -
lacaklmm isimlerini gösteren defter) 
mevcut değildir. Eksikliğin sebebi 
memurlar adedinin azlığıdır; daireye 
bir katibin daha verilmesi icap ede -
cektir. 

2. numaralı daire: Esami defteri i
le sene başındanberi takip detteri tu
tulmaktadır. iki numaralı dairenin bir 
numaralı daireden fazla olarak bir ka
tibi vardır. 

3. numaralı daire (icra ve iflas dai
resi): Takip defteri tutulmamıştır. 

Tasfiye olunacak ancak 18 iflas hadi
sesi mevcuttur. 

Esasen icra ve iflas işlerinin tezyı
di umumiyetle iyidir. Muha.seıbe hak
kında da keyfiyet bu merkezdedir. 

3 - Ödemiş (31 mart) 
Teşkiliııt: İcra ve iflas tek bir daire

de bırleşmiştir. Esasen sekiz seneden
beri hiç bir iflas hadisesi kaydedilme
miştir. 

Böyle olmakla beraber, şurasını tes
lim etmek lazımdır ki hapisle tazyik 
şahsi hüriyet prensiplerine tamaıniy
le aykırı kurunuvusta1 bir müessese -

Burada da takip defteri yoktur. İc
ra memuru 23 şubatta Ankara'dan 
matbu bir takip defteri istemiş ve e -
lan alamamı~tır. Budan başka şimdi -
den kendisine bir katip daha verilme
si hali müstesna, bu defteri günü gü
nüne tutmak kendisi için kabil olmı -
yacağmı beyan etmektedir. (Hali ha
zırda yalnız iki katibi var) 

Takibat adedi pek fazladır. (Sene 
başmdanberi 411). 

dir. 

IJ. Teftişler luıkkında rapor 
Başlangıçta .birinci sayfada ~öste~ 

rildiği gibi refakatımda .hukuk lısansı 
yesi Sadık Tüzel olduğu halde Anka -
ra, İzmir, Ödemiş, Baymdır, İstanbul, 

İşlerin idaresi ve bilhassa. evrak ve 
vesaikin tutulma ve muhafazası hak -
kında en derin bir intiba edindim. (İc
ra memuru Ödemiş'teki vazifesini bir 
buçuk aydanberi ifa etmektedir. Sele
fine işten el çektirilmişti). 

(Bitmedi) 

Muhtelif nıemleketlerın Merkez 
Bankalarında tutulan kliring 
hesaplarındakı alacaklarımıı 

dairesine müracaat. 8553 

Memleket Miktar T.L. 
Estonya 4 7 .600 
İtalya 746.200 
Yunanistan 151.100 

Kiralık - Kavaklıdere'dc tahta 
köprü Özdemir caddesinde 63/3 nu
marah apartıman daireleri kiralıktır. 

Görmek istiyenlerin içindekilere mü -

Satılık Oda Takımları - Yepyeııi 
ve mükemmel bir yatak odası ve bİf 
yemek odası takımı satılıktır. Görrne1' 
ve görüşmek istiyenler Havuzbaşı•ndıl 
Kazım Özalp caddesinde Türk Dil go· 
rumunda Kemal Özerk'e müracaat e • 
de bilirler. (Telefon: 197 5) 8487 

... ~··: · ... Kazalcl'r ..... 
Hükümet konağı in~aah 

Tatvan kazası Mal Müdürlüğün
den : 

ı ·.:..._ Tatvan kazasında yapılmakta 
e>lan hükümet binasının geri kalan 
;;J"TV.:>.&. 11L4 U:;J AUl UJG. \.\..ooAU&JW4 -~.ı.& __.. -

samx kapalı zarf usuliyle 1-12-938 den 
itibaren bir ay müddetle eksiltmeye 
konulmuştlll'. 

2 - İstekliler eksiltme şartnamesi
ni mukavele projesini genel ve fenni 
şartnameyi keşif cetvc:H fiat ve met
raj cetvelleriyle projeyi Tatvan mal -
müdürlüğünde görülebilir. 

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

4 - Eksiltmeye girebilm.:k için is
teklilerin 2552 lira 37 kuruş muvakkat 
teminat vermesi ve bundan başka Na
fia Vekaletinden yapı müteahhitliği 
ehliyet vesikası ve 938 yılı ticaret oda
sı vesikalarını ibraza mecburdur. 

5 - Teklif mektuplan 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir sa~t evvel.ine 
kadar Tatvan malmüdürlüğüne getıre
rek eksiltme komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde verilecektir .. 

6 - Posta ile gönderilecek zarflar 
tayin edilen saate kadar gelmiş olma
st ve zarfların mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. 

7 - Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. 

8 - İnşaat 1 - haziran - 939 da baş
lııyacaktır. Emanet in~aat komisyonu 
tarafından alınıp bodrum katından ar
tacak tahminen 4000 liralık taş, kum, 
tuğla, kireç ve sair malzemeyi resmi 
fiatları iizerinden kabule mecburdur. 

8610 

"• '? ' .. 

.... :~ Ankara ... Valiliği -.r · 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden: 

Muhammen bedeli 550 liradan iba
ret bulunan 100 adet hususi idare 938 
büdcesiyle 100 adet umumi meclis za
bıtlarının basılması 21.11.938 pazarte
si günü ihale edilmek üzere açxk ek
siltmeye konulmuştur. 

Taliplerin muhammen bedelin % 
7 buçuğu nisbetinde teminatlariyle 
birlikte encümene müracaatları i -
tan olunur. (4636) 8262 

_ i·cra ve . iflos · 
Ankara Birinci lcrasmdan : 
Mahcuz üç manda 19. 11. 938 cu

martesi birinci ve 22. 11. 938 salı günü 
saat 7 de ikinci arıttxrmrya Akköprüde 
hayvan pazarında çıkarılacaktrr. 

Taliplerin pazarda bulunmaları ı -
lan olunur. 8662 

racaatı. 8586 

Kiralık - Meşrutiyet caddesi Türe 
:;~kak (Şen yuva) apartunanmda ucuz 
daire ve odalar. 8614 

Kiralık apartıman - Yenişehir Ata
türk bulvarında Tuna apartxrnanında 

kalorifer ve konforlu vebe>litten geç -
miş sıcak sulu daireler. Resmi daire • 
lere elverişlidir. 8620 

. . --
kak Adalar apartımaru 3 oda, 1 hol, 5 
oda ve bodrumda 1 oda. Kapıcıya mü-
racaat. 8621 

Kiralık güzel odalar - Bayanlar ve 
baylar veya küçük aileler için ayrı 

odalar. Havuzbaşı yanında müsait ki • 
ra ile. Seliinik cad. No. 16 8628 

Kiralık - Ankara Saime kadın ma -
hallesi Mamak caddesi 150 numaralı 
apartımanın 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, 1 hol, hiz
metçi e>dası. Aşağida depo kalorifer, 
sıcak su, hava gazı. Ehven fiatla veri -
lecektir. İçindekilere müracaat. 8642 

Kiralık - Kocatepe'de Meteoroloji 
karşısında yeni yapılan Uraz apart -
manında 5 odalı, kaloriferli, sıcak su
lu, ve her türlü konforu haiz kiralık 
daireler vardır. Tel: 3223 çe müraca -
at. 8651 

Kiralık Oda - Işıklar caddesi Yük
sek apartman üçüncü kat sekiz numa
raya müracaat edilmesi. 8656 

Kiralık - Bir Bayan için aile ya -
nında geniş ve banyolu bir e>da kira -
lıktır. Yenişehir Meşrutiyet cadddesi 
yeni kalık sokak 1 O numaraya müra • 
caat. 8663 

Satılık - Yenişehir'de jandarma 
mektebi civarında ıstasyon arkalann· 
da ve Ankara':ım her tarafında inşaata 
elverişli arsalar, tel: 2406 Neşet Şe -
ren. 8176 

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

8177 

Satılık - Ankara'nm her tarafında 
apartıman ev arsa almak ve satmak is
tiyenlere tavassut. Tel: 2406 Neşet 
~eren 8178 

Satılık Arsa - Çankaya caddesinde 
ni yapdacak B. M. M. ne gidecek 

'> J metroluk caddenin karştsmda köşe 
j ı,aşı. Tel: 2884 8268 

iş verenler : 

Aranıyor - Dikişten anlıyan 2 b. 
yan işçiye ihtiyaç vardır. 1steklik. ~ 
Ön Cebeci'de Baysal caddesi No. 2 ev: 
uç ıcan .LJllCl.Yct.ı..Ucll ıc.1..c.ı.Ç~lJlC J.Uı..tıift.Cl 

a~ 8466 

Aranıyor 

Oda aranıyor - Bir fransız profe • 
sör Ulus meyd. veya Postane civanrı· 
da banyolu, kaloriferli oda arıyor. Pos-
ta kutusu 206 ya yazılmasr. 8613 

I~ anyanlar : 

Mürebbiye - Genç bir alman bayan 
çocuklu bir türk ailesi nezdinde lisatl 
öğretme ve çocuk bakma İ§leri ara• 
maktadır. Ankara posta kutusu 468 e 
mektupla müracaat. 8554 

lş Anyor - Mükemmel steno dak • 
tilo ve Almancadan başka Fransızca da 
bilen bir Alman Bayan iş arıyor. An • 
kara posta kutusu 358 ze mektupla 
müracaat. 8651 

İş Arıyor - Uzun senelerdenberİ 
Türkiye'de bulunan ari Alman bir ma· 
kina mühendis ve ressamı iş anyot· 
Ulus'ta H. B. rumuzuna mektupla mii· 
racaat. 8665 

Mürebbiye - Okumuş ve kabiliyetli 
bir fransız matmazel kibar aile yanın· 
da mürebbiyelik aramaktadır. Telefot1 
311 5 şe müracaat. 3664 

Hayri Alrcıoğlu - Yazıhanesini A· 
nafartalar Zincirli cami Taksi sokal< 
Hüriyet pansiyonu (8) numaraya nak· 
letmiı.;tir. Tel: 1538 8426 

Kadir • 
gecesı 

Diyanet hleri Riyasetinden : 
Kadir gecesi 19 ikinci teşrin 1938 

cumartesi günü akşamına, yani pazar 
gecesine tesadüf ettiği ve ikinci te'Ş ~ 
rinin 23 üncü çarşamba günü de bay • 
ram olduğu ilan olunur. (4820) 

Ankarada Bayram namazı 
:.aat dakika 

7 17 8641 

Kimyager aranıyor 
Mühim bir müessesenin sarkİ 

Anadolu' da şimendifer güz~rga· 
hında bulunan subesi için, mi· 
den ve saire tahfillerini yapabi' 
lecek, muktedir bir kimyager 3"' 

Satılık arsalar - Maltepe, Cebeci, ranıyor. Bu vazifeye talip olaıı: 
istasyon, Küçük Esat, Selanik, Karan- lar muhtasar tercemei halleriıı1 

fi . sokak Ayrancıda küçük çapta ar - ve istedikleri ücret miktarıJl1 
s::ılar Tel: 1538 Hayri Alıcıoğlu 8424 ı gösterir bir mehtı•pla (Anka~~ 
. Sablık evler - Ankara'nın her sem- Posta Kutusu 498) adresine 1110' 
tinde irat getirir beton, kargir, ahşap, racaat etmelidir. 8624 
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RESMİ iLANLAR 
Milli Müdafaa Bakanhğı 

Nakliyat yaptırılacak 

Bayındırlik Bakanhğr 

Yapı işleri ilônı 
Naha VekaJetınd.,n : 

l . .lstc.ı.ıı çı.ımıanuş olan Ankara Hu
ku.ı. ıaıcuıtt:sı ıkıncı kısım ınşau yınc 

aynı \iartJarla ve kapalı zaı 1 usulıyle 

eıcsıltmeye çıkarılmıştır. 
Umumı keşıf beden 850.000 lira o

lan ışın vahıdı ııat esası uzerınden 

784.UUU Jıralık kısmıdır. 
2. }!;kı;ıltmc 29.11.938 salı günü saat 

16 da nafıa vekaleti yapı ışlcrı ek · 
siltme komısyonu odasında yapılacak· 
tır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferrı evrak 39 lıra 20 kuruş bedel 
mukabılır.de yapı ışlerı umum mudur· 
lügunden alınabılır. 

4. Eksıltmeye gırebilmek için istek· 
lilerın 35.110 lıralık muvakkat temınat 
vcrmelerı ve nafıa vekaletinden alın· 
mış ehliyet vesikası göstermeleri la · 
zımdır. Bu vesika e~siltmenin yapıla· 
cagı günden en az sekiz gün cvel bir 
istıda ile ısteklilerin nafıa vekaletine 
müracaatları ve istidalarına en az bir 
kalemde dort yüz bin lira kıymetinde 
bu işe benzer bir iş yaptığına dair işi 
yaptıran idarelerden alınmış vesika i· 
liştirilmesi muktazidir. Bu müddet 
zarfında vesika talebinde bulunmı · 
yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını i • 
hale günü olan, 29.11.938 sah günü sa· 
at 15 e kadar eksiltme komisyonu re
isliğine makbuz mukabilinde tcılim e· 
deceklerdir. 

1 Postada olacak gecikmeler kabu e-
dilmez. (4727) 

8534 

· GUmrük ve t n. B. 

içki tezkeresi hakkında 
nk ıııbiaarlar Batmüdürlü· 

A ara 

fün'!;n : nesi ikinci devresi için içki 
!:ere~:rlnln deği,tirilmesine 20 tet

'fc ısani 1938 glinü başlanarak 30 tet
:!:ısani 1938 akşamı nihayet verile -
_.. .,1.4: .. 

Elindeki tezkerenin müddeti teşri· 
nisani 938 nihayetinde bitecek olan 
bayilerimizin 25 kuruıtuk pul ve bir 
fotoğrafla gününde satıt ıubcsine 
müracaat etmeleri aksi takdirde hak
larında kanuni ahklimm tatbik edile-
ceği ilan olunur. (4762) 8SlS 

5 menfez yaptarılacak 
Ankara inhisarlar Ba§IDüdürlü· 

iünden. 
tdar~izin Sekili tuzlasiyle Y.ozgat 
sası arasındaki yold~ 479 hra 50 

ruruştan ibaret ilk keşıf. ~araka~ına 
.. be!l menfez inşası ıtı fennı ve 

gorc :r •• k ek 
idari şartnamelerine gorc açı . -
ıiltmeye konulmuıtur. Açık eksıltme 
ve ihale 30.11.938 tarihinde ıaat 15 de 

b .. d .. lu··g·umüzdc toplanacak ko· 
aı mu ur . •. 
. marifetiyle icra cdılccegın· 

mısyon • 
den taliplerin 36 lira ilk ~ınat .para-
Jariyle birlikte tayin edılen ~ü_n ve 
saatte idaremize müracaatları ılan o· 

lunur. (4734) 8580 

Srhat Bakanhoı 

Yol ye kanalizasyon yaphnlacak 
• M net Veka-

Sihhat ve içtimaı u8:ve Umum 
leti Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Müdürlüğünden : 

. dt' u ··d·· lük binası bahçesın mum mu ur . 70 ku· 
yaptırılacak olan (13356) ıırar syon 
ruş keşifli beton yol ve kana ıza 
kapalı zarfla cksitmeye kolnutmu~t~ 
İhale 21 ikinciwırin 938 pazart1e.~k

1 

3 :r ··d"'r u s . 
nli saat on birde Umum mu u • 
tın alm;ı komisyonunca yapılacagırıt· 

·h et saa dan teklif mektuplarının nı ay 
ona kadar umum müdürlüğe makbuz 
ka 1 • lazımdır. 

rşı ıgı verilmiş olması 
Muvakkat teminat (1001) lira (~.5) 
kuruştur. İsteklilerden kanunda gos· 
terilen şartlar aranmakla beraber 
yaptığı en büyük işin bedeli (10,00~) 
ı . · de vesı· ıradan aşağı olmadıgına daır 
ka aranacaktır. A _ 
Şartname ve planlar 67 kuruşa Y 

niyat muhasibi mesullügünden alına · 
caktır. (4639) 8229 

alınacak Un 
Anka .. a Levazım Amirliğı Satm 

'\lana Komisyonundan : 
938

_939 
1 - Çorum garnizonunun . 

~cleri ihtiyacı için 200.ooo kılo un 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

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

3 - İhalesi 21.11.1938 pazartesi gü· 
n1: saat 14 de yapılacaktır. 

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

Sade yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundan : 
İhale günü talip çıkmış ise de teklif 

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

Top garajı y1phrll1<1k 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komiayonundan ı 

1 _ ın. kor mıntakaamda 4 adet top 
garajı yaptırılacaktır. İhalesi 24.11. 
938 perıembe günü saat 16 da Çorlu'· 
da satınalma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - tık pey parası 6997 liradır. 
3 - Fenni ve hususi şartnameyi ve 

projeleri almak istiyenler 5 lira 75 ku
ruş mukabilinde Çorlu'da kor satınal
ma komisyonundan alabilirler. 

4 - latekliler kanunun ikinci ve ü
çüncü maddelerindeki belgeleriyle 
birlikte belli gün ve saatten bir saat 
evci teklif mektuplarını komisyona 
vermiş bulunmaları. (4716) 8410 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alm Komia onundan~:~~==~ 
1 - lstanbul komutanlığına bağlı 

birlikler için 420 ton yulaf satın alı
nacaktır. Kapalı zarfla illalcsi 7-1. ci 
kin. • 938 ~arşamba gUnU saat 14 de 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti 
21630 lira ilk teminatı 1623 liradır. 

Şartwuncsi her gün komisyonda gö -
rülebilir. lateklilerin ilk teminat mak 
buz veya mcktuplariylc 2490 sayılı 

kanunun iki veya üçüncü maddelerin
de yazılı vesikalariyle beraber ihale 
günü ihale saatinden en az bir saat 
eevline kadar teklif mektuplarını fın
dıklıda komutanlık satın alma komis-
yonuna vermeleri. (4340) 8669 

Yulaf allnacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - İstanbul komutanlığına bağlı 

topçu alayı için 300 ton yulaf satın a
lınacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 7. 12. 
938 perşembe günü saat 14,30 da yapı
lacaktır. Muhammen kıymeti 15450 li
ra ilk teminatı 1159 Jıiradır. Şartname
si her gün komisyonda görülebilir. İa.
teklilerin ilk teminat makbuzu veya 
mektuplariyle 2490 sayılı kanunun iki 
veya üçüncü maddesinde yazılı vesi
kalariyle berber ihale günü ihale saa
qnden en az bir saat evcline kadar 
teklü mektuplarını Fındıklı'da komu
tanlık satın alma komisyonuna verme-
leri. (4841) 8670 

.................... ---------
L .. ~.~.~~ .. ~.~~~ .. !.~~~~.~~~ ..... . 

Sallhk ~am tomruklan 
Devlet Orman ltletmeai Karabük 

Revir Amirliğinden : 
ı _ Karabüktc Köprü başında istif· 

t mevcut (1320) adet muadili (764) 
~- mikap (146) desi '!-'1· mikap çam 
tomruğu açık artırma ıle satılacaktır. 

2 
_ Tomrukların ayrıca baş kesme 

payları mevcut ve kabukları soyul -
muş olup hacim kabuksuz orta kutur 
.. erinden hesaplanmıştır. uz . 

3 
_ Tomruklara aıt satış şartname-

. Ankara'da Orman umum müdürlü-
sı ba "h d" ğ"nde ve orman ş mu en ıs mua. 
~ ııg· inde lstanbul'da Orman baımü-

vın · l'ğ" d K b."k' h dis muavın ı ın e ve ara u te 

d
enlet orman işletmesi revir limirli -ev .

1
• 

• inde görülebı ır. 
g 

4 
_ Tomrukların muhammen hede-

r (12) lira (35) kuruıtur. 
ı 5 _ lsteklilerin % 7,5 muvakkat 

akçesiyle 21-11-938 gilnil aaat 14 
::y Karabükteki revir merkezine mü· 
racaatları. (8197-4737). 84S6 

Askeri Fabrikalar 

Kırıkkale Ye Kü(ük Yoıgatta 

yaptmlacak inıaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür. 

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan : 

Keşif bedeli (494.992) lira (03) ku
ruş olan yukarıda yazılı inşaat askeri 
fabrikaiar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 2.12.938 cu
ma günü saat 15 de kapalı zarf ile iha
le edilecektir. Şartname (24) lira (75) 
kuruş mukabilinde komisyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(23.549) lira (69) kuruşu havi teklif 
mektuplarını mezkur günde saat 14 
de kadar kbmisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerinde yazılı vcsaikle mu
ayyen gün ve saatte komisyona müra-
caatları. (4755) 8571 

Yevmiye 1SO-500 kilo ince 
<eviz talaşı satışı 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Azami ve asgari mikdarl.;uı yuka
rıda yazıh taıa,ıar 2.12.938 cuma gü
nü saat 14.30 da açık arttırma ile satı
lacaktır. 

Beher kilosunun tahmini bedeli el
li santimdir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin mu -
vakkat teminat olan (33) lira (94) ku
ruş ve 2490 sayılı kanunun 2. ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müraacaatları. 

(4793) 8579 

rahip 
alınacaktır 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğünden: 

Kırıkkale, KUçUk Yozgat ve Euu
rum'da istihdam edilmek üzere üç ta
bip alınacaktır. 

.~l..\i •rin v-i\uı: -.nın \>iı:u i i-
daya bağlıyarak 
müracaatları. 

umum 
(4775) 

müdürlüğe 

8589 

Devlet Hava Yolları 

Bir tercüman alınacak 
Devlet Hava Yollan Umum Mü

dürlüğünden : 
İdaremiz kadrosunda münhal bulu

nan (200) lira aylık ücretli tercü
manlığa çok iyi almanca ve İngilizce 
bilen bir tercüman alınacaktır. 

Taliplerin evrakı müsbiteleri ile 
birlikte 25. 11. 938 tarihine kadar 
idaremize müracaatları ilin olunur. 

(4776) 8590 

Okullar 
Dersane levaumı yapflrll1<1k 

Müzik Öğrebnen Okulu Direk· 
törlüifuıden : 

1 - Müzik öğretmen okulu için 
dersane levazımı yaptırılacaktır. 

2 - Münakasa açık eksiltme sure
tiyle 5-12-938 pazartcıi günü ıaat ıs 
de Okullar Sagı,manlığında teıekkül 
edecek komiıyon tarafından yapıla· 
caktrr. 

3 - Muhammen bedeli 1788 lira 20 
kuruştur. Talip olanlar % 75 güven 
paralariyle aynı gün ve saatte komis· 
yonda bulunmaları ve teminatı bir sa
at evveline kadar yatırmaları, 

4 - Şartnameyi görmek istiyenle
rin okul direktörlüğüne müracaatları 
ilan olunur'. (4845) 8672 

Tapu ve Kadastro 

6 adet saç demir dolap ahnacık 
Ankara Grupu Tapu Sicilli Mü

dürlüğünden : 
Merkez ve Çankaya Tapu Sicilli 

Muhafızhkları için dairede mevcut 
şartnamesinde yazılı ve muhammen 
bedeli 658 lira 2 kurut olan 6 adet saç 
demir dolap 2490 sayılı kanunun 41 
ve 42 inci maddelerine tevfikan açık 
eksiltmey! konulmuştur. !hale 8·12-
938 perıcmbc saat onda Ankara gru
pu tapu sicilli müdürlüğünde yapıla
caktır. Taliplerin muvakkat teminatı 
vezneye yatırdıktan sonra mezkur 
günde dairede toplanacak komisyona 
baş vurmaları ilan olunur. (4828) 

8668 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
miıyonundan : 

ı - Eıkitehir tayyare alayından 
Eski~ehir fabrikasına iki saç hanga
rın nakline 24-10.938 de talip çıkma
dığından yeniden kapalı zarfla eksilt· 
meye konulmuştur. Muhammen bede
li 30362 lira olup ilk teminat miktarı 
2277 lira 15 kuruttur. 

2 - Eksiltmesi 21.11.938 pazartesi 
günü saat 15 de vekalet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 152 kuruş mukabi
linde alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin kanun 
da yazılı vesikalariyle birlikte ilk te
minat ve teklif mektuplarını ihale sa
atinden bir saat evveline kadar ko· 
misyona vermeleri llizımdır. 

(4617) 8195 

5 Ton benzol alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - S ton benzo! satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 1600 lira olup ilk 
teminat miktarı 120 liradır. 

2 - Eksiltmesi 29.11.938 sah gü· 
nü saat 15 de veklilet satın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon· 
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin muayyen saatte ilk 
teminat mektup veya makbuzlariyle 
komisyona gelmeleri lazımdır. 

(4692) 8397 

Bir erkek daktilo ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Komis

yonundan: 
Milli Müdafaa vekaleti zat işleri 

dairesinde çalışmak üzere bir erkek 
daktilo alınacaktır. Şeraiti anlamak 
için isteklilerin adı geçen daireye 
müracaatları. ( 4808) 8636 

0 Mahkemeler 
Ankara Uçüncü Sulh Hukuk Ha

kimliğinden : 
Erzincanlı Salih oğlu ölil Mehmet 

Tevfik Ertan terekesine ait Havuzlu 
apartman namiylc maruf eski Melek 
mektebi civarında mevcut ve aşağıda 
evsaf ve şeraiti yazıh Ap. nm istina· 
be tarihi ile mahkememizce satı1ma
ıına İstanbul Sultanahmct S inci sulh 
hukulr: mahkemesine karar verilme -
sine mebni aatıhğa çıkarılmasına ve 
alikadarana tebligat ifasına ve key· 
fiyetin ilbıma karar vcrilmiıtir. 

EVSAFI 
Türkocağı mahallesinde Şengül ha

mamı caddesinde 24/1 eski 4/1 yeni 
38 paftada 200 ada 136 kadaıtro ve 
66/7 cilt No.lu Havuzlu Ap. namiyle 
maruf olan Ap. nın bodrum katında 
4 oda bir koridor ve hila ve odunluk 
10 ayak merdivenle zemin katına çı
kıldıkta 2 No.lu dairede 3 oda 1 hol 
bir banyo ve hlla solda keza 3 oda 
koridor banyo ve halası bulunan 1 
No.lu daire 16 ayak merdivenle ikin
ci kata çıkıldıkta sağda 3 oda bir 
mutfak hala ve koridor bulunan 3 
No.lu daire solda aynen 3 oda bir 
mutfak hala koridor bulunan 4 No.lu 
daire tekrar 16 ayak merdivenle 3 
üncü kata çıkıldıkta 3 oda mutfak ko
ridor ve halası bulunan 5 No.lu daire 
ile aynı 3 oda koridor mutfak ve hi· 
lası bulunan solda 6 No.lu daire ke
za 16 ayak merdivenle çrkıldıkta 3 
oda bir mutfak hala koridor ve çama
ıır kurutmağa mahsus yeri havi 7 
No.lu daireden ibaret klirgir tavan ve 
döşemeleri beton Ap. nın hali hazır 
değeri arsası ile beraber 17500 lira· 
dır. 

SATIŞ ŞARTLARI 
1 - Satıt pc§in para ile olmak Ü

.zere 29.12.938 tarihine tesadüf eden 
perıembe günü saat 10 ila 16 ya ka
dar adliye sarayı 3 üncli kattaki 3 
üncü sulh hukuk mahkemesi hakim 
odasında icra olunacaktır. 

2 - Talipler takdir olunan yuka
rıda muhammen kıymeti % 7.5 nis -
betinde para veya milli bir bankanın 
teminat mektubu ile kanunen temina.t 
olarak kalul olunan hazine tahvilleri 
ni pey akçesi olarak bulundurulması 
ve talep vukuunda tevdii şarttır. 

3 - Satıı günü arttırma bedeli tak
dir olunan muhammen kıymetin % 
15 ini bulduğu takdirde 3 defa nida 
edildikten sonra mezk<lr günün 16 

ıncı ıaatında ihale olunacaktır. 
4 - lfbu tarihteki arttırmada tek

lif edilen muhammen kıymetin % 7S 
ini bulmadığı takdirde 13.1.939 tari
hine mlisadif cuma günü saat 10 ila 
15 e kadar yapılacak ikinci arttırma
da en çok arttırana ihale olunacak -
tır. 

S - Birinci ve ikinci arttırmalarda 
ihale bedeli ihaleyi müteakip veril • 
mcdlfl takdirde üzerine ihale edile -
nin talebi üzerine ihale tarihinden İ· 
tibaren kendisine bedeli ihaleyi tes
limi vezne eylemesi için bir hafta ka-

der mühlet vccileccktiı'. Bu müddet 
zarfında ihale bedeli yatırılmadığı 

takdirde ihale bozulacak ve bu tarih
ten evci en yüksek teklifte bulunan 
talibine teklif veç.hiyfe razı olup ol -
madığı tebliğ olunduktan ıonra tek
lif veçhiyle almağa razı ise ihale far
kı birinci talipten tahsil edilmek ü
zere bu talibe ihale edilecektir. Tek
lif veçhiyle almağa razı olmassa gay
ri menkul yeniden 15 günlük 3 üncü 
arttırmağa çıkarılacaktır. 

6 - Her üç arttırmada gayri men
kul talibine ihale edildikte tapu har
ciyle dellaliye resmi müşteriye aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diğer 
aHikadarların gayri menkul üzerinde
ki hakları ve hususi ile faiz ve mas
rafa dair olan iddiaların evrakı müs
bi teleriyle ilan tarihinden itibaren 
nihayet 20 gün zarfında dairemize 
bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde 
hakları tapu sicili ile sabit olmadık· 
ça satış bedelinin istinabede bulunan 
hakime gönderileceği 

8 - Artırmağa iştirak edecekler 
29. 12. 938 tarihinden önce 938/ 17 • 
No. ile dairemizde herkese açık bu· 
lundurulan şartnameyi okuyabilecek· 
lerdir. 8656 

·· Dış işler Bakanllğı 

Müsabaka imtihan günü tebdili 
Hariciye Vekaletinden : 

21-11-938 tarihinde icrası mukarrer 
müsabaka imtihanının 5-12-938 pazar
tesi gününe talik kılındığı ilan olu -
nur. (4819) 8667 

ı ::::::::~:~;,:~:~: ::::~~:::::~~ :::::: :ı 
Satış günü tebdili 

Ankara Orman Çevirge Müdürlü • 
~ünden: 

21.11.1938 tarihinde satışa çıkarılan 
"pomuzda mevcut müsadereli keres

te ve mahrukatın satışı o gün devairin 
tatil bulunması hasebiyle 28.11.1938 
tarihine müsadif pazartesi gUnU saat 
ıs de yapılacağı ilan olunur. (4833) 

8649 

:~ ::~.Qr.~an ... Koruma 

-11-

Hava Kurumu 

Kanat bez ve şeridi 

ah nacak 
Türkkuıu Genel Dırektörlüğün

den: 
Türkkuşu için alınacak muhtelif 

tip ve ebatta ceman 23500 metre ka
nat bez ve şeridi açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Şartnamesi her glin Türkku§U le
vazım mlidürlügünden alınabilir. 

Muhammen bedeli sif Haydarpap 
4.089.75 lira, ilk teminatı 306.73 lira
dır. 

İhalesi 19. 11. 1938 cumartesi glinü 
saat 10 da Tiırkkuıu levczım bürosun
da yapılacaktır. İsteklilerin belli gün 
ve saatte vesika ve teminatlariyle bir
likte hazır bulunmaları. 8354 

Ankara Belediyesi 

Fotoğraf alôt ve edevat 

ahnacak 
Ankara Belediye Reialiiindea ı 

1 - Mezbaha laboratuvar fotoğraf 
odasına alınacak fotoğraf ilet ve ede
vatına istekli çıkmadıgından eksilt • 
mcsi on gün uzatılmı,tır. 

2 - Muhammen bedeli (783) lira -
dır. 

3 - Muvakkat teminatı (58) lira • 
dır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen -
terin her gün yazı işleri kalemine ve 
isteklilerin de 22.11.938 salı günü sa
at on buçukta belediye encümenine 
müracaatları. (4780) 8544 

Su saatlerinin soGukfan 
muhafazası 

Belediye Reialiiinden : 
Su saatlerinin iyi bir halde muha • 

fazası abonelere ait olduğundan kıtm 
bunların donarak hasara uğramaması 
için saat sandıklarının soğuktan koru
yucu maddelerle doldurulması lüzumu 
kendilerine hatırlatılır. 

Bu hususta kllfi tedbi rahnmaması 
yilzlinden saatlere gelecek zararlarm 
tamir masrafı abonelerden iatenecek • 
tir. (4810) 8608 

Satılık arsalar 
Ankara BelediyeMdea : 

l - Yen.ifeh:irde 1166 ada 6 penteide 
809 meıtre murabbaı " gene Yenifo
birde 1166 ..ta 9 pm'9elde 1009 metre 

Orman Konmaa Genel Komutan - murabbaı analar ayn ay.rı açtJc anw-
lıiından : mıya konulmUft\lr. 

S1§1r eti ahnacak 

Orman Koruma genel komutanlığı Z - 6 pareeWın muhammen bede-il 
Zeytinburnu talimgihı erleri ihtiya- (404S) liradır. 
cı için 54000 kilo sığır eti 2490 numa- 3 - 6 pareeUn muvakkat temiınaa 
rah kanunun 31 inci maddesi muci· (303,38) liıradır. 
bince kapalı zarfla 2. tctrinin 151 cu- 9 Parselin muhmnmen bedeli (4036) 
martesi günü saat 10 da ihalesi yapıla- liradır. 
caktır. Talipler prtname ve evsafı 9 P.-.elüı muvakkat tcmİnlltı 203,70 
görmek üzere hcrgün Galata'da Mum- liradır. 
hane caddesinde Alemdar hanında 4 - ~tnamesini gönnck :ietiyenlıo
Genel komutanlık anbarında satına)- rln her gün yazı itleri kalıemine ve i .. 
ma komisyonuna milracaat edebilir· tckliJ.•rin de 6. 12. 938 cuma giim1 -.. 
lcr. Muhammen bedeli 18900 liradır. at 10,30 da belediye encümenine mii-
Teminatı muvakkatcsi 1417 lira 50 racaatlıarı. (4842) 8671 
kurut olup birinci mıntaka orman me-
sul muhasipliğine yatırılacaktır. 

(8095-4681) 8305 

Sade yağı ah nacak 
Orman Koruma Genel Komutan -

lığmdan : 

O~man koruma genci komutanlığı 
Zeytın~urnundaki talimgihı erleri için 
5400 kılo sadeyağ 2490 sayılı kanunun 
41 ~dde~inil\ c fıkrası mucibince açık 
eksıltme ıle 2. teşrin ayının 21 inci 
pazartesi günii saat 10 da ;'ullesi 
yapılacaktır. Talipler ıartnamc ve ev
safı görmek Uzere her gün Galatada 
mumhane caddesinde Alemdar hanın· 
da orman koruma ambarındaki satın 
alma komisyonur.a müracaat edebilir
le. ·Muhammen bedel S670 liradır. Te
minatı muvakkatesi 425 lira 25 kuruş
tur. Bu paranın birinci mıntıka orman 
mesul muhasipliğine yatırılması la • 
zımdır. (8094/ 4680) 8383 

Demiryollar1 

Pen<ere demiri yıphrlla<ık 
D. D. Yollan Satm Alma Komia-

yonundan : • 
Muhammen bedeli 2500 lira olan 

Ankara garı gazino binası üst katın· 
da yaptırılacak pencere demirlerinin 
imil ve yerlerine i!Uı iti açık eksilt
meye çıkarılmııtır. 

lhale 22. 11. 938 tarihine müsadif 
salı günü saat 1 ı de Ankara•da ikinci 
işeletme fttın alma komisyonunda ya
pılacaktır • 

lateklilerin kanunun tayin ettiği 
vesikalarını hamilen 187,S liralık mu
vakkat teminat makbuzlariylc birlik
te muayyen glin ve saate kadar ko
misyona müracaatları lazımdır. Bu 
baptaki şartname ve resimler ikinci 
işletme kaleminde görülebilir. _____________ _J (469S) 8364 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alın K . ncl • 
ı · . a omıayoau an • 
sım, n:ıktar ve muhammen bedelleri il" muvakkat teminatları apğıda 

yazılı 5 lı~t~ muhteviyatı muhtelif malzeme 30. 11. 1938 çarşamba günu sa
at IS ten ıtıbaren sıra ile kapalı zarf usuliyle Ankara'da idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu i§e girmek istiycnlcrin hiı:alarmda yazılı muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komi .. 
yon reisliğine vermeleri liznndır. 

~artnamcler parasız olarak Ankara'da malzeme dairesinden, Haydarpa
şa da tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. (4717) 8532 
No. Mikdarı ton bmi Muhammen bedel Muvakkat teminat 

1 
2 
3 
4 

s 

300 
1200 
350 
( 
( 
150 

Şürıoför yağı 
Rezidü yağı 
Mazot 
Petrol 
Pis gaz 
Benizn 

Lira Lira 
67500 46Z~ 

120000 7250 
24500 1837,SP 

69500 
33000 

4725 
2475 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yanm yağlı gece ve gündüz 

H SAN KREMLERİ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'iyyen izale eder. 

İ htiyarları gençleştirir, gençleri güzelleştirir. 

t ' • • • "''". t •• ... • • : . , ..... .. 1 ".,~; ~· -. .. ,...Jt!' . 

Son pişmanlık fayda ver ez! 

Dis Doktoru 
..;, 

'diyor ki • 
• 

" Dişler; çürümiye başlamadan çok 
cvel itina görür, her gün ve hatta 
günde birkaç defa fırçalanarak mik • 
roplar, zararlı salyalar ve ifrazat 
temizlenirse sağlam ve güzel olarak 
muhafaza edilebilir. Dişler çürüdük
ten sonra artık iş işten geçmiştir. Bu
nun içindir iri dişlerin c.RADYOLIN > 
diş macuniyle her sabah öğle ve ak
şam, her yemekten sonra bol bol fır 
çalanmasmı ısrarla tavsiye ediyoruz." 

DAİMA RADYOL İ N 
8676 

Et alınaca 
Marmara Oasübahri K. Satm Alma K om isyonu Ba~knnlığmdan : 

Tahmini fiat Tutarı tık teminatı 
Cinsi Kilosu kuruş Lira Lira kuruş 

Koyun et i 
Sığır eti 
Kuzu eti 

25.000 
30.000 
20.000 

40 
25 
45 

10.000 
7.500 
9.000 

26.500 1987.50 
1 - Komutanlık deniz eratının yıllık ihtiyaçlarından olup yukarda cins 

ve miktarı yazılı üç kalem et bir şartnamede ve kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 26 t kinci tc rin 938 cumart cat nu a "l"Z ac "'"t%mlrtl: 

t ersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. 
3 - Bu işe ait şartname 135 kuruş mukabilinde komisyondan almahilir. 
4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun isted iği 

ve aikle birlikte yukarda miktarı gösterilen ilk teminat makbuzlarını havi 
teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar ko -
misyon başkanlığına vermeleri. (8187-4735) 8455 

g1111111 Çankaya Eczanesine 1111111~ - -: T aze Balık yağı geldi. Şark malt hulasasiyle çok kolay içilir. Y. Şe- : 
E bir Bakanlıklar karşısı Meşrutiyet caddesi. 8023 = 
., •.................••.•.................••...................................... ,;:-

Zayi - 927 - 928 senesine ait 38 nu
maralı ve Beypazarı birinci ilk okulun
dan aldığım şahadetnameyi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Muharrem Kal
çın. 8659 

Zayi - İstanbul Fatih Akşemsettin 
N ümune mckt.ebinden almış olduğum 
şahadetnameyı kaybettim. y cnisini a -
lacağımdan eskisinin hükmü olmadığı 
ilan olunur. Ankara Denizciler caddde 
si Leblebici mahallesi No: 13 Hasan 
Ak Kartal 8653 

Zayi - 935 - 936 yıllarında Kütah _ 

ya lisesinden aldığım lise olgunluk ve 
bitirme diplomalarımı zayi ettim. Ye -
nisini alacağımdan eskisinin hükmü 
olmadığı ilan olunur. Ankara İnönü 
mahallesi Akyol sokak No: 27 de Ah
met Kfiğıtçı. 86 7 5 

OTEL AYBAR 
Ankara Anafartalar ca<ldesinde me

murlar kooperatif binası üstünde ye
ni açılmıştır. Geniş ve havadar odala
rı ve salonları kaloriferle ısınır sıcak 

su ve banyoları mevcut, eşya ve ya
takları kamilen yeni ve sıhidir. Temiz
li ğe ve misafirlerin huzur ve istira
hatlerini temıne son derece itina edi
lir. Her türlü konforu haiz ve fiyatla
rı emsaline nazaran ok ucuzdur. 

.::!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllll ll lllllll ll lll llll llL!:. 

~ TÜRK HAVA KURUMU : 
---------
----------

26 cı 

BÜYÜK 
Tertip 

PİYANGOSU 
İkinci keside 11 birincikônun 938 dedi r. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 

--------
-------------= Bundan ba~ka: 15.000. 12.000, 10 000 liralık ikramiye. _ := lerle (20.000 ve 10.000 ) liralık ik i adet mükafat vardır.. . =: := Yen i tert ipten bir bile t a larak i ştirak et~eyi ihmal et. =: 

§ meyiniz. Siz de piyangonun m esut ve bahtıyarları arasına ~ 
:= girmİ$ olursun uz.. --

~l l l l llllllll il l l l lll 111111111111111111111111111111111111111 1 11 1 11111111111111~ 

Hasan ismine ve markasına dikkat .. 8394 

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

Vilôyetler ............. .... ..... . """""""" , __ J 
Kapalı mrf muliyle 

eksiltme illm 
Antalya Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Gündoğmuş kazası hükümet binası 

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

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

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Bayındırlık işleri genci şartna-

mesi 
D) Hususi ve umum fenni şartna-

meler 
E) Keşif cetveli 
G) Proje 
lstiyenler bu şartname terle evrakı 

parasız olarak Antalya nafıa müdür
lüğünden alabilirler. 

Eksiltme 30. 11. 938 çarşamba günü 
saat 15 de Antalya nafıa müdürlü
ğünde yapılacaktır. Teklif mektupla
rı 2490 sayılı kanunun 32 inci madde
s indeki tarif dairesinde o giinü saat 
14 de münakit komisyona verilmiş ol
malıdır. 

Eksiltme kapalı zarf usulü ve vahi
di fiyat üzerinden yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için istekli
lerin 1125 lira muvakkat teminat ver
meleri ve nafıa müdürlüğünden bu 
işe mahsus olmak üzere sekiz gün e
ve} alınmış bir ehliyet vesikası ibraz 
etmesi lazımdır. 8419 

İlk okul binaSI yaptmlacak 
Aydın Vilayeti D a imi Encüm e

ninden: 
l - :E:lt'Sllt mcyc xonuıan ıı: .M. yon~ 

ılinin Çine kazasında ilk mektep inşa
atı 27570 lira 31 kuruş keşif bedelli
d ir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi, 
D - Fenni şartname, 
E - Keşif metraj cetvelleri, 
F - Resimler, 
İstiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltme 8. 12. 938 perşembe 

günü saat 15 te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yaprlacaktır. 

5 - Eksiltmiye girebilmek için is
teklilerin 2068 li ıalık muvakkat temi
nat vermesi ve Aydın vilayetinden bu 
iş için alınmış müteahhitlik vesikası 

göstermesi yaptığı en büyük işin be
deli 2500 liradan aşağı olmaması müte
ahhidin bizzat diplomalı mühendis 
veya mimar olması veya bunlardan bi
riyle müştereken teklif yapması ve 
mukaveleyi birlikte imza etmesi 13.
zımdır. 

6 - Teklif mektupları yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar nafıa dairesine getirile
rek eksiltme komisyonu reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların niha
yet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür mu
mu ile iyice kapatılmış olması lazım
dır. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 8673 

Hükümet konağı yaphr1lacak 
Aydın Nafıa Ekailtme Komisyo· 

n unda n : 
1 - 14. 11. 938 günü ihalesi yapıl

mak üzere yeniden eksiltmiye çıkar ı

lan 49329 lira 51 kuruş keşif bedelli 
Nazilli'de hükümct konağı inşaatına 

talip çıkmadığından 15. 11 938 tarihin
den itibaren bir ay içinde pazarlıkla 
neticelendirilmesine karar verilmiştir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır: 

A - Kaplı zarf usuliyle eksiltme 
şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 

C -- Bayındırlık işleri genel şart-
namesi yapı işleri şeraiti umwniye, 

D - Fen.'li şartname, 
E - Keşif metraj cevellel'i 
F- Resimler 
lsiyenler bu evrakı Aydın nafıa 

müdürlüğünde görebilirler. 
3 - Pazarlık müddeti 15. 12. 938 per

şembe günü saat on beşe kadar Aydın 
nafıa müdürlüğünde toplanack ko
misyonda devam edecektir • 

4 - Pazarlığa girebilmek için is
tckUlerin 3700 liralık muvakkat temi
nat vermesi ve ihaleden en az 8 gün e
vel vilayete müracaat ederek bu iş için 
müteahhitlik vesikası alması ve müte
ahhidin bizzat diplomalı mühendis ve
ya mimar olması veya bunlardan biri
siyle müştereken pazarlığa girmesi ve 
birlikte imza etmesi lazımdır. 

8673 

Kürk deposu 
20 gün için tenzilatlı satış 

Bahkpazarı eşya satış salonunda 
Avrupa'nın son modeli her çeşit kürk
ler satılmaktadır. Teşrif eden bayan
lar mal ve fiattan memnun kalacaklar-
dır . 8545 
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ll Halk Bakteriyoloji ve Kimya 
:: 

~ Laboratuvara 

1 Belediye sırası, Talas apartıman 
1 No. ya nakletmiştir. Tel: 2972 

~::n:::ııııı ı ıı : ı. 

ULU S - 19. uncu yıl. - No.: 6216 
İmtiyaz Sahibi 

Nurettin Kiımil SUNER 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENi K 

Mathaıı Müdürü: Ali Rı7a RASKAN 
ULUS Basımevi : ANKARA 

EY GE ' • 
Sağlığını, aileni, vatanını 

FRENGl ve BELSOCUKLUC.U 
af etinden koru. 

KÖRLER, SAKATLAR, HAPİSHANE
LERİ DOLDURAN KATİLLER, Tİ
MARHANELERDE İNL1YEN DELİ
LER, MEZARLARA gün görmeden gö
mülen masumlar, bütün dejenere İNSAN
L AR ekseriyetle ya kendileri tarafından 

kazanılan veya ana babalarından miras ka
lan bu mel'un hastalıkların kurbanlarıdır. 
Gayrimeşru münasebetlerden çekin. Her 
gördüğünü temiz sanma ve hayatını kaput 
dediğimiz prezervatiflere teslim etme. 
Nefsine hakim olmazsan PROFİLAKSİN 
kullan. PROFİLAKSİN bütün mütemed
din memleketlerde gençliği yüzde yüz bu 

T. C. Z i R AA T B ANKA S I 
Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28. 800 lira i ·rami\~e verecek 
Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşagı

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 n 500 ., 
4 .. 250 

40 
100 
120 
160 

.. .. 
" 
" 

100 
50 
40 
20 

.. .. .. .. .. 

2.000 " 
1.000 .. 
4.000 .. 
5.000 .. 
4.800 .. 
3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar b ir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

JC.,.,'"lı:n• ""'"P-1\e: 4 clef:t... 1 Eylül 
1 Haziran tarihlerınde çekııecelctır. 

Sahhk dört daireli ve garajh apartman 

1 M.., 

Yenişehir Elektrik Şirketi önünde tekmil konforu havi mükem
mel dört daireli ve muntazam garajlı bir apartıman satılıktır. İsti-
yenlerin 1755 No: telefona müracaatları. 8660 

belii tufanlarından koruyan en birinci silahtır. Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı isti -
mali kutular içinde yazılıdır. Her eczanede PROFİLAKSİN, daima ve her zaman PROFİLAKS1N. 8677 
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SİNEMALAR 

39 model BLAUPUNKT radyolarını dinlemeden radyo ' almayınız. 
KAZIM RÜŞTÜ 

Ankara Adliye sarayı Yanı Gençaga 
apartımam 2. ci kat No: 6 Tel: 2208 


