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'' Atatürk' ün eseri, tali eseri değildir kendi eseridir 
Lakin Atatürk Türkiye icin hüsnütali idi . .. 

Atatürk, büyük taarruzdan evet orduyu teltiı ediyor 

'.AtatUrk'Un askert hayatı üç safhadır ' 
l) Kurmay subayı (Erkanıharp zabiti) 

2) Komutan (Tümen komutanı, kolordu komuta
nı, ordu komutanı) 

3) Başkomutan. 
Atatiırk "yalnız ikinci planda parlayıp birinci 

planda husuf etmediği" [ 1] gibi, "birinci plana gel
lnedikçe parlamıyan" [2] yıldız da değildir O; gö/
ıt•'den §abika'ya; mütevazi erkanıharp zabitinden 
llaşkomutanlığa kadar her rütbe vt her mertebede 
ın Ü ı av i k • "T1 a 1 göstermiştir, 

•. Kurmay Subayı 
29/ !.kanun/ 1904 te erkanıharp yüzbaşı olarak 

lnektepten çıktı. Tabiye ve sevkulceyş fikirleri çok 

' iyi İdi. Bu askeri fikir terbiyesine iyi bir umumi fi

lıir terbiyesi es!l.S olmuştu. Hür ve müsbet düşünceli 
İdi. Selanik'te rüştiye mektebinde iken riyaziye der

•ine sardığı merak gerçek'e ve müsbet'e kıymet ver· 

<!itini gösterir. 

Atatürk mektepten çıktıktan sonra da daima mü

' !alca etmiş ve çalışmıştır. 
1 s.. . s ı· "k .. rıye ve e anı 
1 

Erkanıharp yüzbaşı Mustafa Kemal Suriye'ye 

(1) "Tel brillc au second plan qui s'~clipse au premier .. 
~ (2) "Qui ne brillc qu'au prcmicr,, 

gönderildi. Şamda 30. süvari alayında staj yaptı. 

7 / haziran/ 907 de kolağası oldu. 30/ eylül/ 907 de 
Selanik'te ordu erkanıharbiyesine (Maiyeti Müşüri 
Erkanıharbiyesi) tayin edildi. 909 senesinde Selanik 
redif tümeni erk3..nıbarbi oldu. 

Makedonya'daki bu muhtelif kurmay hizmetlerin
de Mustafa Kemal gerek hazar mesaisi (bu meyanda 
subayların yetiştirilmesi, atlı tatbikat seyahatlerini 
ve kurmay seyahatlerini idare etmek) ve gerek hare
katta çok zeki, müstesna kabiliyetli, kuvetli karakter 
sahibi bir erkanıharp zabiti olarak tanındı. O za
manlar Makedonya ateş içinde idi. Mustafa Kemal 
bu ateş mektebinde tahsilini ikmal etti. 

Hareket ordusu 

31 mart isyanını tenkil etmek için Selanik'ten ls
tanbul'a hareket eden tümenin kurmay başkanı kol
ağası Mustafa Kemal idi. Tümen komutanı Hüsnü 
Paşa idi. Edirne"den tahrik olunan tümen dahi bida· 
yeten Hüsnü Paşanın emrine verildi. Bu iki tümene 
Hareket Ordusu denildi. Kolağası Mustafa Kemal bu 
suretle Hareket Ordusunun da kurmay başkanlığını 

yaptı. Seliinik'ten 1stanbul'a kadar bütün harekatı 
kolağası Mustafa Kema1 tanzim etti. Enver, Hafız 

Hakkı, Cemal orduya İstanbul surları önünde iltihak 

ettiler. Hüriyet ve inkıl~p kahramanları arasında 

Mustafa Kcmal'in adı o zaman meçhul kalmıştı . "Gö
ründüğünden fazla olan ve gölgode kalmasını bilen 
erk8nıharp zabiti'\ o idi. 

Trakya manevralarında 

... 
k _A ....... ·--

Ebedi Şef ve Milli Şef 
31 mart m~selesi halledilince Mustafa Kemal tek· 

rar Seliinik'e ddndü ve talim ve terbiye ıle meşgul 
oldu. 

Bir müddet sonra Arnavutluk isyanı zuhur etti. 
Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa Arnavutluk ha
rekatının sevk ve idaresini bizzat deruhte etti. Seli· 
nik'ten geçerken Mustafa Kemal'-i kendi erkaıııhar -
biyesine aldı. 

Trablus ve Balkan harbi 
İtalya, Trablusgarb"a baskın suretiyle taarruz et

tiği zaman binbaşı Mustafa Kemal gönüllü olaral< 
Dernc'ye gitti. Dcrnc Sircnayik mıntakasının müda 
faasını ve oradaki kuvetlerin komutanlığını deruhte 
etti. Mustafa Kemal'i vasi bir sahada müstakil Şef 
olarak ilk defa Afrika"da görürüz: teşkilllt yapmak, 
insanları idare etmek; ateşe sürmek, bin zorluk ve 
yokluk içinde bir devletle harp etmek. 

Sanki genç kurmay subayı, istikbalde. yapacağı 
büyük işler için Afrika'da staj yapıyordu Mustafa 

Kemal aşiretleri kendisine cezbetti, mukavemeti tan · 

zim etti; İtalyanlara mütemadiyen ve muvaffakiyetlc 

karşı koydu. Fakat Balkan harbi zuhur edince ana va 

tana döndü. 

Balkan harbinde Atatürk (Binbaşı Mustafa Ke

mal) Gelibolu yarımadasında - yani iki sene sonra 

büyük muharebeler idare edeceği darülharekatta -

.. Bahriscfit kuvayi mürcttebesi komutanlığı birinci 
şube (harekat şubesi> müdürlüğünü" ve sonra Bola
yır mıntakasındaki mürettep kolordunun kurmay 
başkanlığını ifa etti. 

Balkan harbiden sonra Sofya'ya ataşemiliter ol
du. 

il. Komutan 
Bllylik harp başladığı zaman Sofya atatcmillteri 

Yarbay Mustafa Kemal; cephede bir kıta komutanlı• 
ğına tayin edilmesini istirham etmiş ve Teklrdağın· 

da teşkil edilmekte olan 19. tümen komutanlığına 

tayin edilmiştir. Atatürk bir ay içinde tümoni te~kil 
etti ve tümeni ile Maydos'a geldi. 

En iyi kurmay subayı, komutan seciye, fikir ve 
vasıflarına malik olan kurmay subaydır . Mustafa 
Kemal, 19. tümen komutanlığında büyük komutan 
evsafını (durumu çabuk kavramak, çabuk karar ver• 
mek ve kararı enerji ile icra etmek, mcsuliyeti de· 
ruhte etmek) isbat etti. 

Conkbayırı zaferi 

lngilizler Seddülbahir ve Arıburnu'na çıkarma 

yaptıkları zaman 19. tümen Bigalı'da ordu ihtiyatı 
bulunuyordu. Düşmanın çıkarma yaptığını babor a
lır almaz 19. tüınen ku nutdııı hiç bir emir beklemek~ 
sizin tümeni ile birlikte A ~ ıDuı ·nu'na hareket etti. 
çok mühim bir nokta olan Conkbayırı'nı düşmanrian 
eve/ tuttu, taarrua- ederek ı fijş r. ı:t • 'J ı,erı attı. [Bu ta
arruz tesadüf muharebesı şeklinde bir taarruzdur.] 

Ordu ihtiyatında bulunan bir tümen ancak ordu 
ko111utanının emriyle kullanılır. Tümen komutanı 

kendi hüküm ve takdirine göre kullanamaz. Lakin bu 
durumda emir beklemek ve yahut ıstizan etmek vakit 
geçmesini ve karaya çıkan düşmanın bu esnada çok 
kuvetlenmesini mucip• olurdu. Umumi durumiı gayet 
iyi takdir eden Mustafa Kemal, büyük mesuliyet de
ruhte ederek Arıburnu'na koştu; düşmanı durdurdu, 
geri attı. Avusturalyalılar her ne kadar denize dö
külmedilerse de kazandıkları yer ıahilde bir dar şe
ride münhasır kaldı. Bu suretle bidayetten itibaren 
ingilizlcrin taarruz plinı akim kaldı. 

A nafartalar zaferi 

Mustafa Kemal 26 nisandan 8 ağustosa kadar 
Arıburnu mıntakasında tümeni ile taarruz ve müda· 
faa muharebeleri yaptı. 10/ mayıs/ 915 te Albay ol · 

(Lut/en ıa;yla;yı f•llİrİniı) 



n 

ti 
le 

iün 
( 

1 

; 

-4-

muştu. Düşman Arıburnu ve Seddülbahir mıntaka -
sından ilerlemek ihtimali olmadığını gorunce yeni 
getirdiği kuvetlerle ve behemehal kati netıce kazan
mak azmiyle yeniden Anafartalar sahasına büyük 
kuvetlerle çıkarma yaptı. 8 9 ağustos 915 te (Ana
fartalar) grupu komutanı olan Albay Mustafa Ke
mal, iki tümenle (i. ve 12 inci tümenler) taarruz et
ti. Düşmanın ilerlemesini ve çıkarmanın genişleme
sini me_netti. [Bu taarruz-, plan dairesinde bir taar
ıuzdur] Ve mükemmel bir defütart zaferi kazandı. 

8/ ağustosta düşman Conkbayırı hattıbfllasının 

bir kısmını zaptetmişti. 10/ ağustosta Albay Mustafa 
Kemal baskin tarzında yani topçu hazırlıksız taarruz 
ederek Conkbayırı'nı istirdat etti. [1918 senesi tem
muzunda fransızlar, Marn'ı geçen alman ordusunun 
sağ yanına General Manjen kumandasındaki ordu ile 
yaptıkları taarruzda bu usulü tatbik etmi!ilerdir.] 

Albay Mustafa Kemal (Anafartalar) da altı tü
mene yani iki kolorduluk kuvcte kumanda etmiştir. 

XVI. ıncı Kolordu komutanlığı 

Mustafa Kemal, 1916 martında Diyarbakır'da 

XVI. kolordu komutanlığına tayin edildi ve General 
oldu. XVI. kolordu [Bitlis • Muş • Fırat] hattında 

80 kilometrelik bir cephe tutuyordu. 
1916 yazın, Ruslar, Türklerin Erzurum'u geri al

mak için büyük bir taarruz yapacaklarını, bu maksat
la Diyarbakır mıntakasında ikinci orduyu toplamak
ta olduklarını biliyordu. Ruslar bu planı bozmak ve 
ikinci ordu toplanmadan evel üçüncü orduyu kati 
surette mağlUp etmek maksadiyle üçüncü orduya ta
arruz etmeğe karar vermişlerdi. Fakat bu taarruzun 
i:'lkişafı esnasında (Bitlis - Muş) bölgesindeki türk 
kuvetleri (XVI. kolordu) rusların sol kanat gerisini 
tehdit edebilirlerdi. Bu kuvetleri geri atarak bu teh
likeyi bertaraf etmek ve kendi sol yan ve gerilerini 
temin etmek için ruslar, taarruza başlamazdan 4 gün 
evel yani 12/ temmuzda (Bitlis - Mus) bGlgesind::: bir 

taarruz yapmışlardı. Rusların üç misli üstün kuvetle 
yaptıkları taarruza karşı XVI. kolordu komutanı 

(Bitlis) cenubundaki sağ kanadı yerinde tutarak 
(Muş) bölgesindeki sol kanadını oyalama muharebe
leriyle geri çekti. Ond::t'1 sonra her iki kanadiyle ta
arruza geçerek rusları geri attı. Bitlis'i ve Muş'u is

tirdat etti. 
XVI. kolordu komutanı geniş cephelerin üstün 

kuvetlere karşı miiteharrik bir surette müdafaasını 

(önce ricat manevrası sonra mukabil taarruz) çok ma
Lirane yapmıştır. 

7 / eylüle kadar XVI. kolordu, bu cephede şiddet
li muharebeler yaptı. Ruslar ağustos sonunda tekrar 
taarruz etmişler fakat bir netice alamamışlardır. 
Bundan sonra bu cephede mühim vakayi olmadı. 

I Iicaz kuvvei seferiyesi komutanlığrnda 

1917 senesi bidayetinde Mustafa Kemal ordu ku
mandanlığı hukuk ve salahiyeti ile, Medine'de Fah
rettin Paşanın yerine, Hicaz kuveiseferiyesi komu

tanlığına tayin edildi. 
Bu esnada Sina ve Hicaz cephelerinde umumi du-

rum şöyle idi: 
İngilizler ilkbaharda Gaze'ye yaptıkları taarruz

larda - birinci ve ikinci Gaze muharebeleri - mu· 
vaffak olmamışlar; Sina cephesi denilen Gaze - Bi
rüssebi hattına tekrar taarruz etmek için hazırlanı· 
yorlardı. Medine Şerif Hüseyin'in kuvetleri tarafın· 
dan muhasara edilmiş; Hicaz isyanı Maan'a ve daha 
şimali ne yani Suriye hududuna kadar yayılmış; Me
dine' den Maan'a kadar Hicaz hattı boyunca muhare

be edilmekte idi. 
İngilizler, eldeki kuvetlerini Sina cephesine tah-

sis etmişler ve sahil boyunca Süveyş kanalından Ga
ze - Birüssebi cephesine kadar geniş bir demiryolu 
ve su yolu yapmışlardı. Hicaz cephesine kuvet ayır · 
mamışlardı. Yalnız Şerif Hüseyin'i kullanıyorlar ve 
o:ıa para, silah ve dinamit veriyorlardı. 

Osmanlılar tarafından ise kuvet ve vesait Sina 
cephesi ve Hicaz cephesi r,i.öi biribirinden aykırı ve 
çok uzak iki cepheye taksim edilmişti. Ec;asen Sina 
cephesi memleketin cenubugarbi ucunda idi. Ana va· 
tana kabiliyeti mahdut dar bir hat ile bağlı idi. Me
dine'yi ve onun muvasala yolu olan Hicaz demiryo
lunu muhafaza etmek için oldukça mühim bir kuvet 
ayrıldığı gibi bilhassa Medine'nin ikmal nakliyatı 
dar hattın muharrik ve müteharrik malzemesinden 
mühim bir kısmını belediyordu. Şam'dan Medine'ye 
kadar (1000) kilometre imtidadı olan Hicaz hattına 
karşı hemen her gün vukubulan tecavüzler ve suy
kastlar hasebiyle nakliyat yalnız gündüzleri yapılı
yor gerek bu yüzden gerek muharebeler gerek hattı 
yeniden tamir için geçen zaman hasebiyle Şam'dan 
Medine'ye giden bir tren tekrar Şam'a ancak bir ay

da dönüyordu. 
Bunun neticesi olarak Sina cephesinin ikmal nak

liyatı çok mutazarrır oluyor; Sina cephesine gelen 
takviye kıtaatı dar hatla nakledilemiyerek yüzlerce 
kilometreyi yaya olarak katediyorlar; cepheye çok 
yorgun geliyorlardı ve şimendifer n<1.kliyatının kifa. 
yetsizliğinden dolayı Sina cephesindeki kıtaata ya. 

rım istihkak erzak verilebiliyordu. 

Mustafa Kemal, Şam'da vaziyeti tetkik etti. Me
dine müdafaasının Sina cephesini zayıflattığını ve 
dolayısiyle ingilizlere yardım etmek demek oldı!ğu· 
nu, hem Filisün'i müdafaa etmek, hem Medine'yi 
muhafaza etmek miimkün olmadığını; Sim cephesin· 
de ingilizlere muvaffakiyetle karşı koymak için Me 
dine'yi tahliye etmek zaruri olduğunu takdir etti. 

Tarihte büyük kumandanlar. pek mesuliyetli ka
rarları vicdanlarının hilafına ittihaz etmiye mecbur 
olmuşlardır. Hicaz için de böyle bir kararı vermek 
zamanı çoktan gelmişti. 

Bu görüş, gayrihissi, çok doğru, çok objektif i<li. 
Fakat bu musip fikir tatbik edilmedi. Medine'nin ve 
Hicaz hattının müdafaasında sebat edildi Mustafa 
Kemal de Medine'ye gönderilmedi, Diyarbakır'daki 
ikinci ordu komutanlığına asaleten tayin edildi. 

7. Ordu Komutanlığı (birinci defa) 

ULUS 

Trakya manevralarında 

Atatürk, Fevzi Çakmak, Doktor Relik Saydam 

Mareşal Falkenhayin tarafından Bağdat'ın istirdadı 
için kullanılmak üzere Halep'te toplanmıştı. Fakat 
Falkenhayin, Sina cephesindeki ingiliz ordusu Fi
listin'i ve Suriye'yi tehdit ederken Bağdat'ın istirda
dı teşebbüsü mevsimsiz olacağı, evela Sina cephe
sindeki ingiliz ordusuna karşı kati bir netice alınma
sı ve bunun için 7. ordunun Sina cephesine gönderil
mesi fikrinde bulunmuş ve bu fikir kabul edilmişti. 
Sina cephesindeki ingiliz ordusu bir yanı çöle bir 
yanı ingiliz donanmasının hakim olduğu denize da
yalı ve cephesi çok kuvetli tahkim edilmiş ve adeden 
de üstün idi. Falkenhayin'in planına göre alman ge
nerali Fon Kres komutasındaki 8. ordu Gaze mınta· 

kasında düşmana cepheden taarruz ederek onu tesbit 
ederken Mustafa Kemal Paşa komutasındaki 7. ordu 
Birüssebi'den ingiliz ordusunun sağ kanadına karşı 
kuşatıcı taarruz yapacal<; İngiliz ordusu denize doğ· 
ru atılacaktı. 

Bu plana göre en mühim vazife Mustafa Kemal 
Paşaya terettüp edecekti. Genç general için bu bü· 
yük bir şeref idi. Lakin Mustafa Kemal, umumi du · 
ruma, kuvet nisbetine, vesait ve malzeme nisbetine. 
arazi imkan ve şartlarına göre bu planın kabiliicra 
olm:ıdığını, Sina hududundaki bir avuç türk askerinı 
hayal uğrunda israf etmek cinayet olacağını takdir 
etti ve Sarıkamış faciasının Sina çölünde naziri ola 
cak bir facianın kahramanı olmağı kabul etmiyerek 
7. ordu komutanlığından istifa etti. 

Hakikatihalde; daha, Falkenhayin kuvetlerini 
toplamadan evel İngilizler çok üstün kuvetlerle ta· 
arruza geçmişler; kısa bir zaman zarfında Filistin'ı 
istila ve Kudüs 'ü zaptetm;~lerdi. 

*** 
Mustafa Kemal 7/ ağustos/ 918 de ikinci defa o

larak 7. ordu komutanlığına tayin edildi. 7. ordu 
(Nablus) cenubu ile Şeria nehri arasında mevzide 
idi. İngilizler büyük hazırlıklardan sonra çok üstün 

edere a • mıntakasındaki 8. or· 

dan büyük süvari kuvetlerini saldırarak tal~iye yar -
m3.sını sevkulceyş yarmasına kalbetmişleıd i. 8. ordu 
mağlup ve mahvolmuş, 7. ordunun ricat hattı kesilmi~ 
ve üç taraftan sarılmıştı; yalnız şark istikameti a
çıktı. Bu istikamette ise mühim bir mani olan Şeria 
nehri vardı. Şeria üzerinde köprü yoktu. Şimaldeki 
Bizan köprüsü <l~ düşmanın eline geçmişti. l'..fustafa 
Kemal, düşman tazyiki aitmdaki 7. ordunun 22 ve 
23/ eylül günlerinde Şeria nehrinden geçerek ~prka 
ve onclan sonra şimale ricatını temine muvaffak ol
du. 

7. ordu kıtaatı muntazaman Halep ve şimaline çe. 
kildiler. 25/ birinciteşrin 918 de Halep'in cenubunda 
muharebe cereyan ederken ingilizlerle müttehiden 
hareket eden urban kuvetleri Halep'e girmiş ve Ha
lep şehrının içınde sokıtk muharebeleri başlamıştı 

Bu sokak muharebesini bizzat Mustafa Kemal idare 
etmiş ve urbam püsk!.irtmüştür. 25/ 26 birinciteşrin 

gecesi 7. ordu kıtaatı Halep'in 5 kilometre şimalinde
ki bir hatta çekilmiş, ordu karargahı da Katma'ya 
gelmiştir. 26/ birinciteşrin günü şimale doğru ilerle
mek istiyen ingilizler ve araplar bu hatta şiddetli bir 
mukavemete çarparak mağlup ve tardedilmişlerdir. Bu 
muharebe, Büyük Harpte, Osmanlıların ingilizlerle 
son muharebesi ve türk istiklal harbinin de ilk mu
harebesidir. 

Mustafa Kemal, düşmanın müteaddit te
§ebbüılerine rağmen Antakya'dan Halep §i
maline giden, yani takriben bugünkü hududa 
tevafuk eden bir hattı muhafaza etmİ§ ve yeni 
Türk Devletinin milli hududunu lilen çizmiş
tir. 

31/ I.tcşrin/ 918 de Mondros mUtarekesinin akte
dilmesi üzerine Yıldırım Orduları Grupu Komutan· 
lığı Mustafa Kemal Paşaya verilmiş ve Mustafa Ke
mal Paşa aynı günde Adana'da emir ve kumandayı 
deruhte etmiştir. 

111. Ba~komulan ( İıliklal harbi) 
Muzaffer olmuş ihtilallerin başında daima tek bir 

şahsiyet bulunmuştur. İngiltere ihtilatinin başında 

Kromvel; Amerika ihtilal mücadelesinin başında Va
şington vardı. Çin inkılabının reisi Sun Yat Sen; 
rus ihtilalinin reisi Lenin, İran inkılabının reisi Rıza 
Pehlevi idi. İtalya'da inkılabı Musolini; Almanya'da 
Hitler yaptı. 

Fakat türk iıtiklal harbi yalnız bir ihtilal 
değil, yalnız bir harp değil, hem harp hem ih
tilal; tarihte hemen eşi olmıyan çetin ve muğ
lak bir mücadele idi. ihtilalin idaresi, siyase
tin idaresi, harbin idaresi her biri ayrı ayrı mu
azzam bir işti. Bu işleri idare etmek için büyük 
bir kudret ve enerji ile büyük bir sevkulceyşi 
zeka ve büyük bir siyasi basirete ihtiyaç var -
dı. Türkiye için hüsnütalih olarak bu üç kud-
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ret yani sivil şel, siyasi şel, askeri şel Afo
türk'ün şahsında toplanmı~ ; V a§İngton, Bis
mark, Molteke (aynı adam) da birle§miştir. 

O, hem ihtilalin siyasi reisi, hem ihtilal harbinin 
başkomutanı oldu. Bu vahdet sayesinde o, iç ve dış 
siyaseti, harp harekatı ile h emahenk yapmış ; eğilmez 

bir irade ve şaşılacak bir nüfuzunazar ile her üçünü 
kurtuluş ve ist iklal gayesine hadim kılmıştır. 

Rahip Syes general Bonapart için: "Askerlerin 
içinde en ziyade sivil olan" demişti. Atatürk için: 
" Askerler i çinde en iyi asker; siviller içinde en çok 
sivil" denilebilir. 

Her şeyden evel istiklal harbinin harp hedefleri· 
ni tayin ve tesbit etmek lazımdı. Harp hedefleri har
bin siyasi hede fleridir ki siyaset tayin eder. Bir mil
let niçin harp ettiğini ne zamana kadar yani hangi 
maksatları elde edinciye kadar harp edeceğini bilme
lidir. Misakınıilli, işte bu (harp hedefleri) idi. [Büyük 
harpte osmanlı devletinin harp hedefleri belli değildi. 
Dört sene millet niçin harp ettiğini bilmedi. İstikla
lini temin etmek için mi, fütuhat yapmak için mi harp 
e ctiğin i bilmiyordu. 

Yalnız Osmanlı devletinin değil, merkezi devlet• 
!erin, bilhassa Almanya'nın harp hedefleri hiç bir za• 
man tay in, tasrih, tesbit edilmiş değildi. Almanya'nın 
arzusu hiç şüphe yok, harp hedeflerini askeri zafer
lerin derecesine göre tayin etmekti. Fakat harp he
defleri harbin sonunda değil harbe girmezden evel 
tesbit edilmelidir. 

Napolyon'un da harp hedefleri malOm değildi. 
~rapolyon bir gün demiştir ki: "Nereye gittiğimi, 

Hergii.l'ün sütunlarını nereye dikeceğimi bilmek is
tiyorlar: Avrupa'nın işini bitireceğim. Ondan sonra 
Hindistan'ı zaptedeceğim.,, 

Filhakika 1812 de Napolyon Hindistan'ı fethet
mek için eve la Rusya'yı zaptetmek istemiş; bu fikir
le Rusya'ya karşı harbe başlamıştı. Bu suretle impa
rator, yani devlet reisi Napolyon; başkumandan Na
polyon'a gayrikabili icra bir vazife tevdi etmiş bulu
nuyordu. Bu vazife: Moskova'ya gitmek, sulhu Mos
kova'da imza etmekti. Ya başkumandan gayrikabili
icra olan bu vazifenin ifasından sarfınazar edecek 
yahut bunun icrasında taannüt ederek muvaffak ol
mayıp kendisiyle beraber imparatoru da izmihlale 
sürükliyecekti. Smolenski'de başkumandan orduyu 
durdurabilir; düşmanın gelmesini bekliyebilir· düs
man yaklaşınca süratle karşılayıp mağ!Up edebilirdi. 
~skerlik bunu icap ederdi. Fakat böyle yapsaydı 
(ımparator) tarafından verilen hedefe varmağa (baş
kum~danın) gayrimuktedir olduğu anlaşılacaktı. 
Bu ıse Avrupa'da siyaseten çok fena bir tesir yapa• 
caktı. Onun için askeri aklıselim siyasi ihtirasa teba· 
iyet etti. Ordu Moskova'ya doğru ilerledi. Fakat ir.tı• 
paratorun ihtirası başkumandanı sonunda öyle bir 
vaziyete getirdi ki zafer kazanmağa imkan kalmadl4 
Ordu Moskova'ya vardı. Fakat yok oldu.\ ,,. ,. 

~ 

Harp hedefleri yani siyasetin harpten iste~ 
diği hedefler harp kudretinin, harp imkan ve 
vasıtalarının üstünde olmamalı yani muhal ol .. 
mamalıdrr. Siyasi Şel Atatürk'ün, cuker Ata .. 
türk'ten istediği vazifede hayal ve ihtiras yok
tu. Misakımilli türk milletinin asgari hakkıha· 
yatını ifade ediyordu: milli hudutlar içindo 
müstakil bir Tiirk Devleti. 

*** 
Atatürk birçok cephelere karşı harp yapmak mec• 

huri yetinde idi: Ermenilere karşı şark cephesi. Fran
sızlara karşı cenup cephesi. Yunanlılara karşı garp 
cephesi. Hilafet ordusu cephesi. Dahili memleket 
cephesi. Görünmiyen fakat her yerde tesirini belli 
eden o zamanki büyük ve inatçı düşmana karşı gizli 
harp. 

Nazari kaide şudur: eldeki kuvetlerin çoğu ile en 
kuvetli düşmana en kuvetli darbeyi vurmak; ikinci 
derecedeki düşmanları oyalamak. 

istiklal harbinde Atatürk bunun aksini yaptı. 

Çünkü bidayette ordu yoktu. Dört senelik harpten 
çok yorulmuş, Mondros mütarekesiyle silahları alın
mış, terhis edilmişti. Vatan bin yarasından kanıyor
du. 

Harbi sevk ve idare etmek için; eveıa; mevcut ol• 
mıyan orduyu vücuda getirmek lazımdı. Dahilerden, 
muzaffer olmak için ihtiyaç olan vesaiti yani mefkut 
olan kemmiyeti de bizzat tedarik etmek istenir. Or· 
duyu teşkil edebilmek için ise isyanlar içindeki ınem• 
leketi el altında bulundurmak yani evvela sağlam bir 
platform vücude getirmek ve zaman kazanmak lV:ıın 

·· - •• _ • _ J _ .. _ .J_!J_ J __ -·--~-.. L--
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idi. Ve bu müddet zarfında harici düşmana karşı el
deki zayıf kuvveti iyi kullanmak ve imha ettirmemek 
mecburiyeti var idi. Diğer cihetten düşmanları azalt
mak ve yeni düşman peyda etmemek çok mühim idi. 

Bunları yapmak için çare: siyaset, sevkulceyş ve 
teşkilattır. 

Atatürk'ün İstiklal harbini sevk ve idaresi, müca
delenin her safhasında, siyasetin, sevkulccyşin ve teş· 
kitatın muazzam gayeye hadim ve sai olacak surette 
nasıl kullanıldığına dair tarihe derstir; 

Sevkülceyş 
l) En evel (eylül 1920) Ermenistan'a taarruz etti. 

Suni Ermenistan ortadan kaldırıldı. Ordunun arkası 

temin edildi. 
2) Geri emniyeti istihsal edildikten sonra ordu

nun yanı (cenup cephesi) temin edildi. 
3) Dahili memleket cephesi ve hilaf et cephesi li

kide edildi. 
4) Yunanlılara karşı oyalama harbi. Sonra müda· 

faa. En nihayet taarruz. 

• 

[Anibal şu suretle tenkit edilmiştir: "En son ya
pacağı işi en evci yaptı. Ondan muvaffak olamadı ... 

Bu tenkitteki maksat şudur: Muazzam Roma impa
ratorluğunu imha etmek gibi bir hedef besliycn kü
çük Kartaca'nın serdarı cvcla Roma imparatorluğunun 
kalpgahına taarruz etmiyccek; Roma'ya tabi olan ve 
Roma'nın kudret ve satvetini vücude getiren hükil
metleri birer, birer mağlup ve ilhak edecek; bu suret
le Roma'nın kuvcti gittikçe azalarak Kartaca'nın ku
veti gittikçe çoğalacak; en nihayet Roma'ya taarruz 
edecekti. Halbuki Anibal aksini yaptı. Doğrudan doğ
ruya Roma'ya hücum etti. Ve kazandığı o emsalsiz 
zaferlere rağmen en nihayet Kartaca'nın kuvetlcri 
yıprandı; ve mağlup oldu.] 

Siyaset 
Dış siyaseti. 
1) Yeni düşmanlar peyda etmemek. 
2) Rusya ile dost olmak ve Rusya ile mütesanit 

bir politika takip etmek. 
3) Fransa'ya karşı uzakları gören basiretkarane 

bir siyaset takip etmek. Fransa ile ilanı harpsiz 
harp yapmak ve ilk fırsatta anlaşmak. 

4) lngiltere'yc karşı tedbirli ve muhterizane hare
ket ederek İngilterc'yi resmen düşman yapma
mak. 

5) Asya'da muhadcnct siyaseti takip etmek. 
6) Cihan efkarıumumiyesini bilhassa Amerika'nın 

sempatisini kazanmağa çalışmak. 
lşt ebu suretle Atatürk, en nihayet Yunanistan'ı, 

harbi yalnız başına idame etmeğe mecbur ve kendisi
nin bütün kuvctlerini yunanlılara ka~şı toplamağı 
mümkün kıldı. 

İç siyaset 
Milletin ruhunun ve onunla beraber dahili siyase

tin ne kadar mühim olduğunu ilk andan itibaren tak
dir etti: "Müsellah cephe sarsılabilir, yarılabilir. La
kin hiç bir zaman milletin imhasını mucip olmaz. Fa
kat dahili cephenin yıkılması milleti esarete sokabi
lir." 

Dahili durum, mücadele başladığı zaman: son de
rece endişeyi mucip idi. Atatürk dahildeki isyanları 
bastırma kiçin harp cephelerinden mühim kuvetler 
ayırmağı, cepheleri zayıflatmağı, hatta boşaltmağı ve 
cephelerde buhran tekevvün etmesini göze aldı. İs

yanlarla asta uzlaşmadı. En cezri suretle hareket etti 
ve dahili memlekete hakim oldu. 

Te_şkilôt 

Atatürk'ün teşkilfıtçı dehası da siyaset ve sevkut
ceyşe muvari olarak ve onlarla beraber çalıştı. Kuva
yi Milliye teşkilatından Ordu te~kilatına geçti. Ordu
yu tedricen taazzu ve tekemmül ettirdi. Müteharrik 
büyü kbirliklerin modern harplerde bilhassa Anadolu 
gibi cephelerin geniş olduğu darülharekatta lüzum ve 
ehemiyetini takdir ederek müteaddit süvari tümenle
ri teşkil etti ve bir süvari kütlesi yarattı. 

1920 yazın Türk ve yunan kuvetleri arasındaki nis
bet 3 : 10 idi. Bir yıl sonra, E11kişehir - Kütahya mıı
harebeleri esnasında kuvet nisbeti 6 : 10 idi. Bir yıl 
sonra 9 : 10 nisbeti ile yunan ordusu imha edildi. 

*** 
Atatiirk, İstiklal harbi hayat memat mücadelesl ol

duğu için total harp "Topyekun harp" olması icap et
tiğini atkdir etmiş, milletin meknuz ve gayri mek
nuz bütün kudret ve kuvetinden mukavemet için, 
zafer içi nistifade etmesini bilmiştir. Onun fikri o
lan şu fikir; bugünkü total harp mefhumunun - da
ha güzeli mümkün olmayan - ifadesidir: 

''Harp ve muharebe iki ordunun mücadelesi 
d eğildir. Bütün varlıklariyle iki milletin mücade
lesi, boy ölçüşmesidir. Cephedik ordu gibi bütün 
millet de hissen, fikren, fiilen vatan müdafaası
na hizmet ve iştirak etmelidir. Cephei harpten bin 
kilometre uzakta, köyünde, tarlasındaki her Tiir
ki.in· de, cephedeki muharip gibi muayyen vazife
si vardır. Bütün millet maddi, manevi varlıqını 
vatanın müdafaasına hasr ve vakfetmelidir." 

••• 
Yunanlılara karşı harekata gelince gayet sade ve 

tabii olan şu fikri - müdir hakim oldu: 
Kuvet muvazenesi hasıl oluncaya kadar oyalam.ı 

M anevralardcı 

ilk manevralardan birinde 

7 inci Ordu Kumandanı 

Kocatepe'de 

harbi ve müdafaa; ondan sonra Anadolu içindeki 
dü§manı, muvasala hatlarından ayırarak imha etmek 
maksadiylc kati taarruz. 

Atatürk; İstiklal Harbinin, esas itibariyle, bir 
defutard harbi olduğunu; defutard haı binin ilkin o· 
yalama harbi olması zaruri olduğunu; oyalama har· 

binden, bir gün, kati müdafaaya geçmek 1€izım gele 

ceğini; zamanın düşman için değil Türkler için ça

lışacağını; yunanlılar harbin evç (gayeiirtifa) nok· 

tasına gelinceye kadar dayanmak icap eylediğini: 

yunanlılar Anadolu'nun ne kadar içerisine dalarlar· 

sa gayeiirtifa noktasının o kadar çabuk geleceğim 

takdir etti. 
t 

Bu fikrimüdir azim ve metanetle tatbik ve icra 

edildi. Bu pl&.nın tahakkuk ettirilmesi gerek Dev· 

Jet Reisinden, gerek Başkomutandan beşeri taham· 

mütün üstünde bir nefis hakimiyeti, sinir kuveti is

terdi. · 

Atatürk'ün: "Yunan ordusu Anadolu'nun h:ırimi 

lsmetinde boğulacaktır." sözü bu harekat planının 

ve nihai imha fikrinin sembolik ifadesidir. Bu söz; 

kehanet değil, hesaptır; uzağı göriijtür. 

Sakaryaya doğru 

Sevkulceyşi oyalama harbi lzmir'den Ankara ka
pılarına kadar - kuş uçuşu takriben 500 kilomet
re - sürdü ve taarruz ve müdafaa ile mec.zcdildi l· 
se de asıl müdafaa Sakarya'da yapıldı. .. f 

Yunanlıların (1921) senesi temmuzunda 120.000 
kişilik ordu (10 tümen) ile yaptıkları taarruz (4. Ün• 

cü taarruzu) [Birinci yunan taarruzu: lzmiı mınta .. 
kasından Uşak ve Bursa'ya taarruz (Haziran/1920). 
İkinci yunan taarruzu: birinci İnönü (II. k~un 
1921). Üçüncü yunan taarruzu: İkinci !nönü (23~ 
mart/1921)] (Kütahya mıntakasındaki Türk asıl ku· 
vetlerine karşı kati netice istihsal etmeği istihdaf 
ediyordu. (Dumlupınar) ve (Uşak)daki 6 tümen. ku
vetli sağ kanatla; (Afyon)a ilerliyecekler, ondan 
sonra şimale çarhedeceklcrdi. Bursa'daki 4 tümen .. 
den ikisi Kütahya - Eskişt'hir boşluğuna ilcrliyerek 
kati muharebeye iştirak edecek ve çemberi §imalden 
kapatacak idi. Diğer iki tümen (İnönü)ndeki Tilrk 
kuvetlerine taarruzla onları tesbit edecekti. 

Muharebe 11/temmuzda ba~ladı. İsmet Paşa, eeaa 
grubu çifte kuşatmadan kurtarmak için, 15/temmuz .. 
da muharebeyi katederek ricate karar verdi. Mfttc· 
akip günlerde ordu Eskişehir şimal ve cenubanda 
toplanmıştı. D tınan Seyitgazi mıntakaaına hft:lm 
olmuş, Türk ordusunun Ankara'ya doğru olan mu· 
vasata hattını tehdit ediyordu. Ordu _şimale atılmak 
tehlikesine maruz idi. Nisbetsiz şartlar altında gay .. 
ri müsavi bir muharebeye devam etmek Türk ordu· 
sunun imhasiyle neticelenebilirdi. Tekrar manCTTa 
hürriyetini kazanmak için düşmandan arayı açmak· 
tan başka çare yoktu. Atatürk 18/ temmuzda on!u· 
nun (Sakarya) gerisine çekilmesini emrettL 

Bu manevraya (sevkulceyşi ihtiyari rlcat) den.!• 
Bunu yapabilmek için çok büyük manevi cesar~ U ... 
zımdır. Tarihte geri manevrayı emir ve muvaffakl· 
yetle tatbik eden serdarlar imha meydan muharebe· 
si yapan serdarlardan daha nadirdir. 

[Almanlar, 1914 eylülünde (Marn) meydan mu· 
harebesinde kendi sağ cenahlarına baskın suretiyle. 
franıız ordusu tarafından taarruz edilmesi, mütea
kiben tekmil fransız ordusunun mukabil taarruza 
geçmesi üzerine, insiyativi kaybetmişlerdi. Katt bir 
zafer kazanmak imkanı kalmamıştı. Manevra hOrri
yetini tekrar elde etmek, yeni bir harekat p15nına 
göre açık sahrada tekrar taarruza geçebilmek için 
düşmandan arayı açmak, vasi mikyasta bir ri<:at ha
reketi yapmak icap ediyordu. Fakat hissiyat ve si
yaset bu suretle harekete mani oldu. Haftalardanbe
ri kan bahasına kazandıkları toprakları muhafazada 
israr ettiler; ellerine geçen bütün takviye kuvetleri· 
ni bunun için sarfettiler. Cephe denize kadar uzan
dı ve mevzi harbi haline girdi. Almanlar fransız top-
raklarını muhafaza eylediler, fakat neticede manev
ra hürriyetini kaybettiler ve bu hürriyetle beraber 
harbi de kaybettiler.] 

Sakarya Muharebesi 

Yunanlılar 14/ağustosta kati netice kazanmak az
miyle bütün kuvetlerini sarfederek beşinci ve ıon 
taarruz için ilerlemeğe başladılar. Düşman, kuvctle
rinin çoğiyle, cenuptan kuşatma yapıyordu. 

23/ağustosta yunanlılar Sakarya mevziinin önü

ne geldiler ve taarruza başladılar. Sakarya muhare

besi başlarken yunan ordusu Türk ordusunun iki 
misli kuvetinde idi. Düşman çok üstün olduğundan 
Atatürk: Büyük harbin başında hüküm süren tek 
hattı anudane müdafaa etmek fikrine bağlanmıyarak 
müdafaanın elastiki surette yapılmasına karar verdi. 
Bu hareket tarzı sayesinde yunanlıların kuşatması 

müessir olmadı ve 23İağustostan 13/eylüle kadar 22 
gün devam eden muharebe zarfında Türkler azami 
20 kilometre geri çekildiler. [Muharebe başladığı za
manki ilk hat ile muharebenin sonuncu gilnü son hat 
arasındaki mesafeler yani geri çekilme dereceleri 
sağ kanatta 7,5 kilometre; merkezde 15 kilometre; sol 
kan.atta 20 kilometre idi.] 

Bu; yeni bir müdafaa sistemi idi ki buna sevkul
ceyşce muannidane; tabiyece elfıstiki müdafaa diye
biliriz. 

Atatürk bunu sathı müdafaa tabiriyle ifade etti. 
Sathı müdafaa fikri yeni müdafaa tanzimatına esas 
olmuştur. Artık müdafaa hatları yoktur. Mfidafaa sa-

_(Lıitlcn sayfayı çeviriniz) 
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baları vardır. Majino ve Ziegfried hatları 20 : 30 ki
lometre derinliğinde (kalınlığında) inşa edilmişler

dir. 
Yunan ordusu Sakarya muharebesinde çok kan za

yi etti ve harbin gayciirtifa noktasını Sakarya muha· 
rcbesi esnasında (muharebenin 8. günü) geçti. Muha· 
rebenin 8. gününden itibaren düşmanın taarruz kud
reti erimcğe başladı. 12/eylülde Türk mukabil taarru
zu ile ricat etmeğe başladı [(Ankara) dan 50 kilomet
re mesafede]. Yunanlılar (Eskişehir - Afyon) demir 
yolunun hemen şarkındaki başlangıç mevzilerine ka
dar çekilmeğe mecbur oldular. 

19/eylül/1921 de Büyük Millet Meclisi: Mustafa 
Kemal'e Gazi unvanını ve yeni Türk Devletinin llfü
~ür rütbesini tevcih etti. 

••• 
Sakarya meydan muharebesi yunanlılara karşı ka

tı netice hasıl etmedi. Fakat kati neticeyi hazırladı. 
Kuvetler arasında muvazene hasıl oldu ve yunan or· 
dusunun taarruz kudreti kati surette kırıldı. Yalnız 
M Udalaai mutlaka ise hiç bir zaman hedeflerine isal 

e demezdi. 
Sakarya muharebesi defutard zaferidir. Dahi Bacı

komutandan ise yalnız defutard zaferi değil taarwz 
zarefi. kad zafer beklenir. Fakat (Sakarya) ga1ibi 
yalnız (taarruz etmiş olmak) için taarruz etmek icı· 

temedi ve çok kıymetli olan aletini (adi bir zafer) 

kazanmak için kullanmadı. 

O nun gayesi müstevli orduyu imha edecek olan 
k att meydan muharebesi idi. Bunun için kuvetli ol
malıydı. Aksi halde Türk ordusu tahkim edilmiş düş-
man mevzileri önünde muvaffakiyetsizliğe uğrayabi

lirdi. Atatürk'ün nazarında yarım hazırlık ve yarım 
t edbir ile yapılacak taarruz, hiç taarruz etmemekten 

daha fenadır. 

Ordusunun kuvetİnİ iyi tartan Başkomutan Ata
türk katl taarruz zamanının henüz Kelmediğini tak
dir ederek taarruz etmedi. Lakin Devlet Reisi Ata
türk, lransızlarla yazdanberi cereyan eden müzake
r eleri intac etmek için (Sakarya) zaferinin intibaın
dan istifade etti. 

20/I. teşrin/921 de Fransıt ile (Ankara ,....uahedesi) 
imzalandı. Fransızlar Adana ve Gazi Ante ... havalisini 
tahliye ettiler. Fransa Ankara Büyük Millet Mecli<ıi 
Hükümetini tammış oluyordu. Bu, adeta münferit bir 
aulh idi. Ankara muahedesiyle ikinci bir hudutta -
,ark hududundan sonra cenup hududunda - dahi Mi
aakı Milli (harp hedefleri) istihsal edilmişti. 

Bu itilafın askeri neticeleri cenup cephesinin tas· 
fiyesi ve bir çok silah ve malzeme alınması oldu. 

Afyon taarruzu 922 
Bütün dahili buhranlar bertaraf edilmiş, diğer 

r:epheler kamil en likide edilmiş; bütün kuvetleri yu
:lanlılara karşı toplayacak bir durum hasıl olmuş ve 

Manevralarda 

Kolağası Mustafa Kemal 

adetçe olan zaaf telafi edilerek kuvetler takrilıa mü
savi hale gelmişti. Sakarya'danberi geçen bir senelik 
zaın1:-ı1.1cın nihai muharelıeyi hazırlamak için istifade 

edilmi~ti. 

Ba§K<.-rnutan Atatürk taarruz hazırlıkları içtn za
"llana muhtaç olduğu müddetçe: Devlet Rei1':İ Atatürk 
1ip1Jnı:-:tik faaliyetine devam etti. Askert l.azırlık

lar bit:r bıtmez müşkülat düğümünü kılı:ıç1~ kesti ve 
tasmim edilen taarruz 26/ağustosta başladı. 

• •• 
Yunan cephesi Ege denizinden Marmara de:ıizine 

kadar 500 : 600 kilometrelik bir kavis teşkil ediyor ve 
Afyon mevzii bu kavsin üzerinde bir burç (ba.;uon) 
gibi ileri çıkıyordu. Yunan ordusunun 2/3 ü Eııkişe· 

hir · Afyon mm takasında fakat karargahı umlınıi !z. 
mir':k iJi. 

Af.l!stos bidayetinde; Ti.irk kuvetleritıin yarısı bi
rinci }.atta bulunuyor; diğer yarısı ve süvari kolcrJn
su müteaddit günlük yürüyüş mesafesi geride, Akşe

hir mıntakasında istirahat ve talim ediyordu. 

Taarruz planı: Eskişehir - Afyon mıntakasındaki 
yunan kuveti asliyesine Afyon garbinden - cenuptan 
şimal istikametinde - taarruz etmek ve İzmir ile mu
vasalasını kesmek idi. Yarma yeri Afyon garbindeki 
25 kilometrelik kısım idi. Cephenin yarım günlük yü
rüyüş mesafesi gerisinden demiryolu geçiyordu. Ta
arruz, demiryoluna kadar ilerlerse yunan ordusunun 
2/3 ünün ricat ve muvasala hattı kesilmiş olacaktı. Da
ha arkada Murat dağı vardı. Muvaffakiyet için şart 
yunan ihtiyatlarının bağlanması veyahut dağıtılma!iı 
idi. Bunun için 1. yunan kolordusunun şimal kanadl• 
na da taarruz edilmeli idi. 

2. ordu (4 tümen + 1 sUvari tümeni) sıklet merkezi 
sağda olarak şarktan garbe doğru. 

1. ordu (11 piyade tümeni) Afyon garbindeki yar· 
ma bölgesine cenuptan şimale doğru taarruz edecek. 

Süvari kolordusu demiryolunu kesecek, düşma • 
nın yanına ve sonra arkasına taarruz edecekti. 

İkinci derecedeki cephelerde yalnız 3 tümen ve 
• 1 süvari tümeni bırakıldı ki bunlar sasen daha k~-

vetli olan i yunan tümenini tutacak idi. 
Bu surc:tle Afyon garbindeki kati netice yerinde 

ordunun 2/ 3 ü toplanacaktı. Taarruz niyeti itina ile 
örtüldü. 

Yığınak 20 : 25 ağustos zarfında münhasıran gece 
yürviişleriyle ve düşmana sezdirilmeksizin yapıldı. 

25/26 ıığustos gecesi 1. Ordu kıtaatı tel örgüsiyle 
mücehhez oıan yunan mevzilerinin yanına kadar so
kuldu. 26 / apustos saat beş buçukta topçu· ateş açtı 
Yarma muvdfak oldu. Ele geçirilen yerler; anudan< 
muharebelerle elde tutuldu. ı .. 

Süvari kolordusu geceleyin boşluktan içeri daldı 
Demiryolunun cenubundaki ovada açıldı. Saat 12.0C 

de demiryolunu kesti. Akşam üzeri bütÜ!l kol~plu. 

üç tarafa karşı muharebe etmekte olduğu halde, de· 
miryolunun üzerinde yani düşmanın gerisinde bulu
nuyordu. Süvari kolordusu Komutanı General Fah
rettin; (Kan) muharebesinde Romalılara arkadan hü
cum eden Kartaca süvarisinin komutanı (Astrubal)i 
tanzir ediyordu. 

Planın büyüklüğü 

Taarruz pHinının büyüklüğü şuradadır: 
1) Umum kuvet, düşmanın Anadolu'daki umum 

kuvetine takriba müsavi idi. Sayıca, vasıtaca bir 
üstünlük yoktu. [Harp tarihindeki büyük imha 
muharebelerinin çoğu s:ı.yıca ve vasıtaca üstün 
ordular tarafından kazanılmıştır.] 

2) Umum kuvet ta~riben müsavi olduğu halde 
(Afyon) garbindeki yarma yerinde düşmana 

karşı 4 : 5 miEli üstünlük temin edi!miştir. Bu; 
s~lct merkezi fikrinin en cezri ve azami tatbi
l-tdir. 

3) Yarma istikameti sevkulceyşce en tesirli yani 
düşmaı. için en tehlikeli ve can alıcı bir istik.ı.
met idi. 

4) Yarma istikameti Türkler için de tehlikeli idi. 
Zira 1. ordu arkasını memleketin dağlık ve mu
vasalasız mıntaaksına vermişti. Büyük zafer i
çin büyük tehlike göze alınmıştır. 

5) Plan; büyük cüretle ksiretin imtizaç nümune

sidir. 
6) Düşman, tahkim edilmiş bir cephede idi. Bu 

cephe yarılmış ve düşman ordusunun manevra 
yapmasına imkan bırakılmadan bir kaç gün i
çinde imha edilmiştir. Taarruz pH'inı öyle idi 
ki düşman ne :mretle hareket ederse etsin mağ
lup ve imha edilmesi mukaddel' idi. 

7) Taarruz hazırlıkları gayet iyi örtülmüş ve b:ıs· 
kın suretinde yapılmıştır. 

8) Süvari kolordıısu taarruz başlamadan evci dü~
manın yan ve gerisine tevcih edilerek kati ne· 
ticenin istihs<:.li için en doğru ve en müessir 
surette ku 1 )anılmıştır. 

27 /ağustosta topçunun yeniden gruplanmasında:ı 

sonra taarruz, düşmanın gerideki mevzilerine karşı de
vam etti. Bugün öğleden sonra düşman mevzileri tcr
kederek şimale doğru çekilmeğe başladı. Müteakip 
günlerde yapılan önleyici takip ve şiddetli taarruzlar 
neticesinde düşmanın büyük kısmı 30 1ağustos ıo22 de 
Dumlupınrır'da dört taraftan sarılarak imha edildi. 

Zafer ... 
Meydan muharebesi 26 /ağustos fecir zamanı Al

yon'da başlamış 30/ağustos grup zamanı Dumlupznar

da bitmiştir. 
9/ cylülde Türk ordusu İzmir'e girdi. Kılıncın za

feri Trakya'nın da iadesini temin etti. 
Sahnede yalnız İngiltere kalmıştı. Fakat o da yal

nız başına harbi idame edemedi. Yeni müzakereler ol
du: 24/ temmuz/ 923 de (Lozan) da sulh yapıldı. Ata
türk tali meselelerde müsaadekar olmuştu: Boğazlar
da (gayri askerilik)i kabul etti. (Musul) için israr 
etmiycrek onu Cemiyeti Akvama bıraktı. Fakat esas
ta tam bir zafer kazanılmıştı: Kanlı mücadelelerle ka
zanılan milli hudutlar ic;inde tamamen müstakil bir 
Türk devleti kuruldu. lsmet lnönü Büyiik Millet 
Meclisi'nde bu devlete (Türkiye) adını koydu. 

Türk lstikJal harbi eşsizdir 

Gizli ve açık bu kadar çok düşmana karşı; bu ka
c'ar müşkülat içinde; bu kadar noksan vesait ile yapıl

mış ve parlak bir zc.f er ile neticelendirilmiş bu derr:
ce muğlak ve çetin bir mücadele'nin tarihte naziri 
yoktur. Bütün İstikHil harpleri içinde (Türk lstik/M 
harbi) hakikaten eşsizdir; askerliğin Ş3heseri, siya~e
tin şaheseri ve ihtilalcılığın şaheseridir. 

*** 
İstiklal harbinden sonra Atatürk, kazanılanı ko

rumak ve hayat mücadelesinde daima muvaffak olınal• 
için her şeyden evel keskin bir kılınç yani kuvetli bir 
orduya malik olmak lüzumunu takdir etmiş ve bu (ke-;
kin kılınç)ı yaratmak vazifesini İstikHil harbindeki 
kıymetli müşaviri ve yardımcısı Mareşal'a tevdi et· 
miştir.Bu kılıcı kullanmağa ihtiyaç olmaksızın yalnız 
O'nun mevcudiyeti sayesinde, Türkiye harici siyase· 

Ana/ artalar Grup Kumandanı 

10 - 11 - 23~ 

Çanakkale cepheıinde ..., 
ti son seneler zarfında müteaddit muvaffaklyetleı" lh• 
raz etti: Boğazlar' da ve Trakya serhaddindc gayrias· 
kerilikilga ve tam hakimiyet istirdat edildi; Hat•Y, 
anavatana iltihak etti. Ve bu kuvetli ordu Tfirkiyo 
Cümhuriyetinin nüfuz ve şerefinin itilbına btdim 
oldu. 

H arp sanatının bütün tecellileri O'nda 
toplanmıştır 

Atatürk'ün askeri hayatı, sevk ve idare aanatın•n 
bütün tarz ve şekillerini [Çete harbi, ihti/§1 harbi 
muntazam harp: oyalama harbi, ihtiyari ricat, mec
buri ricat, geniş cepheleri zayıf kuvetlerle müdafaa. 
Muannidane müdafaa. Tesadüf muharebesinde taar· 
ruz. Baskın tarzında taarruz. Plan dairesinde taarruz. 
lmha meydan muharebesi. Takip.] ihtiva eder. 

Harp sanatının bütün tecellileri mozayik bir: 
çelenk halinde, O'nun asil başını çevreliyor. 

111 - Askeri vasıflar 

Gayri kabil gözüken bu vazifeleri başarmak içi:ı., 
Atatürk'de ne gibi seciye ve fikir vasıfları vardı? 

1) Askeri deha. 
2) Yüksek fikir terbiyesi. 
3) Karakter. Azim ve çetin irade.· 
4) Realist olmak Hesap. 
5) (Kül)ü kavramak (teferruat)ı ıev• 

mek. 
6) Cüret ve basiret. 
7) Mesuliyet sevgisi. Hareket istiklali. 
8) Adam tanımak. 
9) Çalı~kanlık. 

Bu seciye ve fikir vasıflarını teşrih edelim t 
1) Askeri deha. Atatürk şüphesiz D A h l idi. O'• 

nun yaptığı işler, dehfüıız yapılamaz. 
Deha fıtridir. Serclar'ı vasıflandıran, temyiz eden 

fikir kabiliyetleri fıtridir. Serdar'Iar nasp ve ta
yin edilmezler. Onlar serdar fıtrat ve kabiliyeti 
ile doğarlar ve kendilerini nasbettirirler. Lakin 
dehfı denilen ilahi şule biiyiik işler yapacak bü
yük bir ateş olmak için fikir terbiyesine muhtar.· 

tır. Serdar. tabiat tarafından başlanan, sAy ve 
terb,.ye ile ilerletilen ve tecrübe ile tetviç ve ik
mal edilen muhte,şem b{r abidedir. 

Z) Fikir terbiyesi. Atatürk'ün fikir trbiyesi yük· 
sek idi. Çok iyi bir Erkanıharp idi ve miltema
diyen çalışarak fikir terbiyesini aleddevam in
kişaf ettirdi. 

3) Kuvetli karakter. Yüksek irade ve enerji. Deha 
ve fikir terbiyesi ile beraber kuvetli karaktere, 
yüksek irade ve enerjiye malikti. Hiç bir ilham 
ve hiç bir hesap, her ikisi ne kadar kıymetli o
lursa olsun, karar yapmazlar. Karar'ın kuvPt 
kaynağı kendi kudretine itminanda; kendine i
mandadır. Karar'ı icra etmek için de azim ve i· 

rade lazımdır. 

ŞARNIIORET: "Zaferlerin kazanılmasında komu
tanların iktidar ve meziyetinden 
ziyade seciye kuvetlerinin hissei 

NAPOLYON 

iştiraki vardır." demiştir. 

"Büyük bir serdarda (fikir) yani 
zeka ve kabiliyet ile (seciye) ya
ni cesaret \'e azim mütevazin ol
malıdır. Eğer cesaret daha fazfo 
o'ursa serdar, hata yapar. Seciye 
uıyıf olursa p'fmları icra etmeğ~ 
cesaret edemez." demi~tir. 

KLAVZEV!Ç : "Ne zeka; ne seciye biri diğnin!! 
takdim erli/memelidir. En iyi ve 
en ziyade ,'iayam arzu olan: seci
ye vasıflariyle fikir vasıflarınm 

ahenktar imtizacıdır." demi~tir. 

11.!0LTEKE : "Harpte seciye vasıfları. fikir vıt

sıflarınd:ın rhha ziyade af;ır ba
sar." cle~ic:: ·r 

ZEKT 

ŞİLİFEN 

: "(Yapan) adam için seciye. fil ' r 
zekadan eve/ gelir. Yapan, yar~. 
ratan kuvet, iradedir. iradesiz ze
ka kıymetsizdir. Fakat zekasız, i
rade ele tehlikelidir. Seciye ve fi
kir omuz omuza. biribirine müte
kabilen yardım ve müzalıaret et
melidir.'' demiştir. . 

: "Merkezi siklet ve hakkı tak, .. d· 
düm (fikir )dedir. Adi bir zafer 
değil, büyük bir zafer kazanmak 

·için; (vasat) değil; (vasatın üa· 
tünde) de değil; en y_üksek (fı"kir) 

,, 
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lazımdır. Fakat zekanın tasavvur 
ettiği büyük ve cüretkarane ka
rarlar ancak serdarın seciyesi, fi
kir ve zekasının irtifaında ise, ve
rilebilir. Hedef ne kadar büyük i· 
se cüret o kadar ziyade olmalı ve 
planı tahakkuk ettirmek için /fi. 
zım olan seciye kuveti de o kadar 
yüksek olmalıdır." demİ'jtİr. 

Bu sözlerin hepsi doğrudur. Fakat en doğrusu şu· 
dur: 

Yüksek zekanın emrinde yüksek enerji. 
işte (Atatürk) böyle idi. 

Atatürk'ün yüksek zek!ısı en güzel şeyleri rlıi.'jıin
mek ve Onun çetin iradesi en uzak hedeflere ulaşmak 
imkanını verdiler. 

· 4) Realist olmak. 

Atatürk harikulade realist (hakikatbin) idi Dai· 
ma hal..."kat'ı gördü. Vekayii daima hakikat ölçfü:iyle 
ölçtü; hakiki nisabında gördü. Müşkülleri ve manileri 
hiç bir zaman istihfaf etmedi. Kuvet ve muakvemet 
hesabını daima iyi yaptı. Atatürk sert bir muharip ol
duğu kadar ince bir muhasip idi. Mukavemetler bir 
hamlede hedefe varılmıyacak kadar kuvetli göründük· 
Jeri vakit beklemeği ve susmağı ve yolunu merhale
lere taksim etmesini bilirdi. Bu merhalelerden her bi· 
ri onu nihai hedefe yaklaştırırdı. 

Atatürk'ün düşüncelerinde ve muhakemelerinde 

hisse teb'iyet, hayal, hulya, maneviyata iman, yıldıza, 
talihe, tesadüfe güvenmek yoktur. Bütiln düşüncele
rinde, heaaplarında maddt, hakikt idi. O, bu dünyanın 
her şeyden evel bir maddiyat alemi olduğunu bilir ve 
mümkün ile gayri mümkünün hududunu çok iyi tak · 
dir ederdi. 

Napolyon'un gayrimiimküne tahammülü yoJCtu. 
Zafere imanı ifrat derecesinde idi. Mesleğinin başın
da ikbalinin sebeplerinden obn bu fartı iman; sonun
da, felli.ketine sebep oldu. 

Napolyon için şiir ve hayal ile riyaziye'yi mezcet· 
miş derler. Fakat Napolyon'da hayal ve ihtiras hesa· 
ba ve realiteye ekseriya galebe çalmıştı. A tatürk'te i
se realite ve hesap, hayale ve hissiyata daima hakim 
olmuştur. 

Atatürk'ün hiç bir muvaffakiyeti, müteakip teşeb
büsünde talihe güvenmesine saik olmamış; kendi nef· 
ıine itimadı, meçhule sıçramak için vesile olmamıştır. 
Atatürk doksan dokuz muvaffakiyet kazandıktao son
ra yilzlincü işe başlıyacağı zaman, basireti zerre kadar 
elden bırakmaz; sanki ilk defa bir işe teşebbüs edi· 
yormuş gibi, mazisiz, mefahirsiz, tarihsiz bir basit fa. 
ni imiş gibi hesapla, ince düşünüşle hareket ederdi 
Bu kadar ince düşünen, bu kadar hesapla hareket e
den bir adamın muvaffak olmamasına imkan yoktur 

Atatürk'ün maddi ve realist düşünüşü kendisinin 
en kuvetli tarafıdır. İstiklal harbinde; O; Büyük har
bin başında (Sarıkamış)da bir haftada sarf ve imha 

Manevralarda 

Manevralarda 
edilen bir ordudan çok zayıf bir kuvetle üç sene harp 
yaptı. Ve bu kuvet, o urdu kuvetinc baliğ olduğu za
man düşmanı imha etti. 

Kül'ü kavramak telerrual'ı sevmek 

Atatürk'ün nazarı daima heyetiumumiye'ye müte
veccih olmuş münferit şeyler'i de daima kül çerçevesi 
içinde mütalca etmiştir. Her münferit durumu, tefer · 
ruatına kadar, kavramakta ve düşünmekte sıhat ve e
saslılık ile beraber daima kül çerçevesine hakim bir 
nazar ile bakardı. 

Cüret ve basiret. 

Basiretkarlığı, ince hesap ve ince düştinüşü; icap 
ettiği zaman şimşek süratiyle ve son derece cüretle 
hareket etmekten onu alıkoymamıştır. 

Öyle durumlar vardır ki en yüksek cüret, en büyük 
bikmettir. A tatürk'ün cürctleri bu nevidendir. 

Mesuliyet sevgisi. İstiklali hareket. 

Atatürk aşkımesuliyet, istikl~Hi hareket ve inis

yativ hassalarına pek ziyade malikti. O'nun lstiklfıl 

hareketleri daima fikir disiplini dairesinde, ölçülü. 

şuurlu ve musip olmuştur. Harp tarihinde istiktaliha

reketin en güzel örnekleri de umumi durum icabına 

ve umumi vazife çerçevesine uygun olanlardıı ki Ata
türk'ün hareketleri de bu cümledendir. 

A dam tanımak. 

Atatürk adam tanımak, seçmek hassasına fevkala· 
'le malik idi. O, zeka ve iktidarı daima sevmiş, takdir 
etmiş ve kıymetli adamlardan istifade etmiştir. 

Karargahta zeki ve muktedir adamlar, kendi tabi
rince ruh ve fikir kuveti teşkil ederler. 

[ Napolyon, kendisini bütün dünyaya üstün gör -
mekle beraber zeka ve iktidardan korkardı. &kanı -
harbiye Reisi olarak Març.~al (Bertiye) yi intihap et· 
mesi buna birinci delildir. Bertiye, çok çalışır, bütün 
teferruatı bilirdi. Fakat büyük fikirleri ihata ede • 
mezdi. Napolyon'un elinde bir makineden, bir fılet -
ten başka bir şey değildi. Napolyon (Sainte - Helene) 
de (Bertiye) hakkında (fikren mahdut bir zavallı 
dır ) demiştir. Napolyon kendisini layuhti addederdi. 
Kazandığı zaferler, bu kanaatine hak verdiklerinden 
itiraza tahammiil edemezdi. Napolyon'un g~neralleri 
arasında doğruyu söylemek cesaretine malik yegane 
şahsiyet olan Maıeşal Lan ölürken demiştir ki : " Sa· 
na doğruyu söyliyecek tek dostun vardı o da ölüyor ,.. 
Napolyon, madun komutanların kendiliklerinden müs
takilen hareket kudretinde olmalarına kıymet ver • 
mezdi. Onun kolordu komutanları cesur ve muktedir 
tabiyeci idiler. Fakat sevkulceyş sahasında müstaki -
len düşünmeğe ve müscakilen harekete muktedir de
ğil jdiler. Napolyon; kendi emirlerine körü körüne 
muti, çalı~kan ve orta insanları tercih eyledilini dai-

Askeri 
dehası 

M. Şevki YAZMAN 

bir şey bulamadı. Diğer sahalardaki 
boş türk fırkalarının buraya getiril
mesi için günler icap ediyordu. Bir 
taraftan bu işe tevessül edilirken di -
ğer taraftan da bu badireyi önliyecek 
kumandan aranıyordu. Nihayet al
man generali ve osmanlı müşiri bu 
sefer olsun yanılmadı ve Mustafa Ke
mali bu işin başına getirdi. O da evel-

Atatürk dehasını evela harp sah· ce "görmüş" bulunduğu şeyi bir ham-
nesinde ispat ederek yükselmiş ve lede "yaptı". Düşmanı eveıa durdur-
kendisini milletine ve cihana eveıa du: sonra da geriye sürdü. Gemileri-
bu yoldan tanıtmıştır. Bu itibarla da nin müessir himayesinden beriye a 
onu her şeyden eve! asker ve kuman- yak attırmadı . 
dan olarak tanımak, kumandanlıktaki Bütün İstiklal savaşı Atatürk'ün 
büyük dehasını anlamak ve dünyaya büyük kumandanlık meziyetlerinin bi-
anlatmak gerekir. rer aynasından ibarettir. Baştan başa 

Büyük bir kumandan için birçok "önceden görüş" ve "korkmadan ya-
meziyetler, hasletler ve şartJar ileri , • pış" destanlariyle doludur. Bizzat 
sürülebilir. Fakat bunları hülasa et- Şam da arkadD.§larıyle kendisi diyor ki: "Ben bu işe başladı-
m:k is~e:s.ek ş~. iki kelimenin içine J takasına yığılan kuvetler Mustafa Kel ğım za~n en akil ve mütefekkir ya: 
sıgdı~~~~lırız. gormek ve yapma~... . mal'in tek fırkasiyle yarımadayı mü-ışıyan bır takım zeva~ ~ana sordular • 

.. Buyuk kuı:ıand~~ evci~ gorur.' dafa için tertibat aldığı zamankinden parmız var mıdır? Sılahımız var mı
?u~m~nını, ~etırec:g.ı ~uvetı, vurac~- c!aha kuvetli olamadı. Tecrübeli, yet- dır? Yoktur dedim. O halde ne yapa· 
gı ıstıkametı, kendıs.ının b~ darbe o- mise yaklasmış alman generali, 34 ya- caksın dediler. Para olacak, ordu o• 
nüne yığacağı kuvetın hakıki kıym:~ şınsda Mus:afa Kemal'in görü.,, üne sa- ıacak ve bu mill.et istiklalini .. kurtar~
tını.' ça:pışma sonund~ :ıde edecegı hip olamamıştı. İşte Atatürk'ün bü _ cak:ır dedim .... ılh.". B~. ~ute.~ekkır 
netıceyı çok. evelde~. gorur ve he~a~- yük kumandanlık vasfı buradan baş •

1 

geçınen zevatın yanlış ?uşurunuş bu
lar. Maamafıh bu gorme hassası ışın lar. lundukları teeyyüt ettı ve Mustafa 
yalnız nazari tarafıdı:. Tarihte ve ya- ı Çanakkale'ye düşman saldırdığı Kemal yokluk içerisinde türk ordusu-
şadığı~ı~ a.nıa.~d.~ nıce kıım~ndanlar gün Atatürk'ün fırkası ihtiyatta bu- nu kurdu. .. .. 
sayılabılır kı bu tun bu nazarı hesap· 

1 

lunuyordu. Bu vaziyete göre fırkası- Kuvetler zayıftı, duşman mutema
ları _çok güzel yapabildiği halde onu nın başında oturup emir beklemesi d~!'~.n ile~liyo.rdu. Tutula~ h~r hat 
tatbıkat sahasına. çıkaramamıştır. v.:- 1 lazımdı. Normal bir kumandan için duşuyor, dırenılen her mevzı duşman 
ya çok fena şekılde cıkarmıştır. Bu- vazife bu idi. Fakat sabahın alaca ka- tarafından alınıvordu. Fakat onun 
yük kumandan o kimsedir ki; doğru ranhğında top seslerini duyar duy- hesabı şaşmıyac ;:tı. O; bütün bu fe· 
bir n~zari hesaptan sonra çıkan neti: 1 maz kendinin üstündeki kumandanın n~ şe:aite rağn:ıe~ gal.ip geleceğine c
celerı yılmadan, korkmadan, mesulı- (ordu kumandanının) diişmüş bulun- mındı. Bu geçıcı vazıyetler karşısın
yetten ~ekinme~en tatbik c~er ve bu duğu hatadan dolayı duyduğu endi- da şu formülü ileri s.~rdü: "Hattımü
sayede ue zaferı her an kendı cıvucları 1 şenin tahakkuk etmek üzere olduğu_ dafaa yoktur, sathımudafaa vardır ve 
i~~n~e tutar. Atat ürk: bu iki hassay.~, nu anlamakta gecikmedi. Ordu ku- bu satıh bütün vatanın yüzüd~r." 
b~yuk kumandanların vasfı ~ıa.n go- mandam düşmanın asla taaruz etmi- j Anadolu .. savaşı başında:1 .nıhayetl• 
ruşe ve yapma has"ı larına tarıhın ta- 1 yr.ce "i Saros mıntakasına doğru yöne- ne kadar duşman kuvetlerının malze
~ıd~.iı birçok büyiik. ~umandanl~r~n lirke~ 0 da fırkasının başında Arı-J me ve i!"s.anc~. b.~ze ü~~ünlüğü altında 
ustunde olarak sahıptı ve onun ıçın burnu istikametini dinlemeğe, gözet- geçer: ıkı lnonu, Kutahya, Sakarya 
de eline ald:ğı, idare ~ttiği hiç bi~ )emeğe devam etti. Orclu kumandanı 1 ve ni~~yet . büyük taaı:_ruzda vaziyet 
harp hareketı yoktur kı orada zaferı yerini bırakıp gittikten ve can alacak hep boyledır. Buna ragmen, bu harp• 
k~r~~sındaki al~ı~ ~u!.unsun. <:>mm 1 noktada yalnız bir tabur kaldıktan lcrin ~Ik dördünd~ ~ü.şman~ dur.?~.r
buyuk hasle~le:ını .. but~~ .eserl7rınde, sonra ise başka bir emir beklemeden ~a~lıg.~~~z ve b:şıncısın~e ıse butun 
muharebelerın• e g'>rebıhrız. Bılhassa bütün mesuliyeti üzerine aldı ve fır· ustunlugune ragmen duşmanın asla 
"Çanakka1e" ve "İstiklUI savaşı" o- kasını 0 günkü muharebenin dönüm elde edemediği bir zaferle hasım ku
nun ~eğil yal.nı.z türk tari~~n.de'. biz -1 noktasını teşkıl edecek olan Arıbur _ vetlerini imha büyük m~kyast~ bizim 
zat cıhan tarıhınde de deJışıklıklere nuna sevketti. Büyük kumandanın Başkumandanlığımızdakı yanı Ata
sebep olan iki cfiheseridir ki asırlarca ikinci vasfını teşkil eden "vapma~ türk'teki büyük kumandan hassasının 
müddet büyük kumanc.lanlıktaki de- hassa!ll" da budur. • 1 bir eseridir. 
ha nümunesi olarak gösterilebilir: Hiç bir mübatagaya sapmadan id- Bizim büyük taarruzumuz maddi 

Daha Çanakkale harbi Laşlamada\l dia edilebilir ki Mustafa Kemal, bu hiç bir üstünlüğe dayanmadıktan 
ve İngilizler buraya taarruz etmeden I küçük rütbeli, kiiçük yaşlı büyük ku- başka tehlikelerden de ari değildi. 
evci heniiz tecrübesiz, gene bir fırka mandan orada bulunmamış olsaydı Ordumuz düşmandan malzeme ve a -
kumandanı olarak buraya gelen Yar-j daha bu birinci gün ingilizler Çanak- detçe az olmasına rağmen cephenin 
bay Mustafa Kemal ingiliz başku- kale boğazına inmiş, büyük harp ve büyük bir kısmını boşaltıyor ve düş
mandanhğının Canakkale boğazını' dolayısiyle bütün dünya tarihinde bir manın bir yanında toplanıyordu. Düş
karadan nasıl zorlıyacağını gayet rol oynamış b~·.,an Çanakkale seferi 1 man bunun farkına varabilir ve hatta 
doğru olarak görmüştü. Onun fikrin- de sona ermiş ·oulunurdu. \taarruz başladıktan sonra dahi şid-

I ce bu mıntakaya çok kuvet tahsis ede-\ Bu "görmek" ve karar verdiğini detli bir hareketle türk ordusunu 
/ miyecek olan İngilizler doğrudan "yapmak" hasletleri Atatürk için her ' hem hedefinden ve hem de menzille
doğruya yarımadanın boğaza yakın 1 an ve devamlı bir vasıftır. Çanakkale rinden atabilirdi. Fakat türk başku
en dar noktasına vuracaklardı. Müsta- muharebeleri ilerleyip düşman daha mandam düşmanının hakiki kıymeti
kil olarak Gelibolu yarımadası üze· büyük gayretler sarfına ve daha bil - ni önceden görqüğü ve kendi icra 
rinde müdafaa vazifesi aldığı zaman yük kuvetler getirmeğe mecbur ka- kudretine tam olarak güvendiği için 
henüz yeni teşekkül etmiş fırkasını lınca bunu gören ve ordu kumandan- bu tehlikeli manevrayı korkmadan 
da tam bu diişünccye göre yerleştir- Iı~ına haber veren gene o oldu. Sağ yapabilmişti. Atatürk'ü büyük ku
mişti. yanındaki Anafartalar mıntakasında mandan yapan meziyetler burada da 

Aradan birkaç ay ge:ip tehlike kuvet bulunmamasından gene o şika- kendisini göstermişti. 
büyiiyiince Çanakkale'ye bir Alman yet etti. Birinci safha harekattan ol- Hülasa; Atatürk büyük askeri dc
generali ve Osmanlı müşiri tayin et- sun ders almamış bulunan alman ge- halar gösterip büyük zaferler kazan
tiler. Bu müteaddit lfikaplı, Mustafa nerali ve osmanlı müşiri bu son safha- mış olan namlı kumandanların, Bü
Kemal'in iki misli yaşına ve tecrübe- da da yanılıyor, kuvetlerini hep baş • yük Fredrik, Napolyon, Bluher, Mol
sine sahip zat Mustafa Kemal'in ve ka yerlerde bulunduruyordu. Son da - teke ve sairenin icra edegeldiği 
dolayısiyle ileride tahakkuk eden kikaya kadar Mustafa Kemal'in tav - manevraları onlar derecesinde kudret 
harp harekatının tamamen aksine dü- siyelerini gene nazarıitibara almadı. ve cesaretle başarmış ve zaferler ka
şündü. O derecede ki; o vakitki Os- 1915 temmuzunun nihayetlerine doğ- zanmıştır. Fakat bütün bu zaferlerini 
manlı ordusunun eskiye nazaran bu ru düşman Anafartalara çıktığı za· azlık ve malzemece yoksul bir ordu 
mıntakaya tahsis ettiği beş altı mislı man önünde gene iki jandarma tabu-,1 iJe kazandığı için bunların hepsinin 

ı fazla kuvete rağmen asli harekat mın, ru ile bir istihkam bölüğünden başka üstündedir. 

ma söylerdi. O; A tatıirk'ün bahsettiği ruh ve fikir 
kuvcti'ni takdir etmedi ] 

Atatürk'ün d~ğerli arkada;larma 
verdiği kıymet 

A tatürk'ün değerli adamların arkadaşlığına verdi· 
ği kıymeti anlamak için, muhtelif zamanlardaki Kur· 
may Başkanlarının şahsiyetlerini hatırlamak kafidir: 
Büyük harpte Çanakkalede Tümen 
ve Grup Komutanı Albay Mustafa 
Kemal'in ve Kafkas cephesinde XVI. 
Kolordu Komutanı General Mustafa 
Kemal"in Kuımay Başkanı : 

İzzettin (Bey) f' alen 2. 
Ordu Müfettişi JCneıal 
İzzettin Çalışlaq 

Büyük Harpte 2 Ordu Komutanı 

General Mustafa Kemal'in Kurmay 
Başkanı 

İsmet Bey 
İstiklal harbinde Başkomutan Ata
türk'ün Kurmay Başkanı : 

Mareşal Fevzi Ç.ıkmak 

. Atatürk büyük adam kullanmaktan, onları layık 

oldukları gibi takdir ve tevkir etmekten korkmazdı. 
İsmet (Bey) i, İzzet (Paşa), Enver (Paşa) da çok 

sevdiler ve çok takdir ettiler: Enver Paşa, Büyük 
Harp esnasında bir gün, İsmet (Bey) e "Biz senin 
gibi akıllı değiliz" demişti ve harpten sonra, yani 
alınanlar gittikten sonra (İsmet Beyi) Erkanıharbi
yeiumumiye Reisi yapmagı tasmim ederdi. İzzet Pa
şa: "Mümkün olsa kendi kulaklarımı ona verirdim" 
derdi. Fakat Atatürk (İnönü)ne şu (İnönü) telgra
fını yazdı: 

İnönü muharebe meydanında Metres tepede Garp 
cephesi Kumandanı ve Erklinıharbiyei Umumiye 

Reisi İsmet Paşaya 
Bütün tarihi alemde sizin İnönıi meydan muharebesinde 

deruhte ettiiiniz vazife kadar ağır bir vazife deruhte etm~ş 
kumandanlar enderdir. Milletimizin istiklal ve hayatı, dahı· 
yane idareniz altında şerefle va,.ifelerini gi;i ·n kumanda ve 
silih arkada,.Jarınızın kalp ve hamiyetine büyük ebemi -
y~tlc istinat edi> ordu. 

Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makns taliini de 
yendiniz İstila altındaki betbaht topraklarımızla beraber 
bütün vatan, bugün müntehalarına kadar zaferinizi tesit edi
yor. Diışmanın hırsı istilası azim ve hamiyetinizin yalçın 
kayalarına başını çarparak hurdahaş oldu. 

Namınızı, tarihin kitabei mefahirine kaydeden ve bütün 
milleti hakkınızda ebedi minnet ve şukrana sevkeden büyük 
gaza ve zaferinizi tebrik ederken üstunde durduğunuz te -
penin size binlerce düşman blüleriyle dolu bir meydanı şeref 
seyrettirdiği kadar milletimiz ve kendimiz için şaşaai itila 
ile dolu bir tıfku istikbale de nazır ve hikim olduğunu söy
lemek isterim. 

Çalışkanl,k 

Bfiyfik Millet Meclisi Reisi 
J.!USTAFA KEMAL 

Bütün büyük askeri şefler, kelimenin en giizel 
r.ıanasiyle, fikren ~alışl:andırlar. Atatürk de çok ça
lışırdı. 

*** 
Atattirh0 Ün muvaffakiyetlerinde talih Smil olmuş 

mudur ve ne dereceye kadar amil olmuştur? Ata
tiırk'ün eseri talih eseri değildir, onun kendi eseri
dir. [Esasen, talih, devamlı olarak ancak en liyakatli 
olana teveccüh eder.] 

Lakin Atatürk Türkiye için hüsnütalih idi. Türk 
milleti; mukadderat, onu yere serdiği zaman, kendi
sini kurtaracak Atatürk gibi bir evladını, ihtiyat o -
!arak kalbinde saklamıştı. 

İstiklal Harbi, mucize değildir. Mucize Atatürk
tür. Mucize, tarihinin dönüm noktasında, Türk mil
letinin Atatürk'ü buluşudur. 

*** 
Atatürk'ün fani vücudu toprak oldu. Adı ve 

ruhu vicdanlarımızda yaşıyor. İstikbalde türk 
devletinin adamları vatanın hüriyet ve istik
lali için tekrar harp etmeğe mecbur olurlarsa 
Ana/arta ve Dumlupınar kahramanının ru
hu, onlara silah arkadaşlığı edecek; kalpler, 
Büyük Adamın mağrur iradesiyle çelikleşe
cektir. 

Atatürk mukavemet ve z< '""'r meramının ru
hu idi ve türk rnuhariplerini b"iyük zaferlere 
ulaştırdı. 

• • • 

• 
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SAKARYA HARBİNE 
AİT HATIRALAR 

A.ıis F. R. Atay, 
Atatürk'ün öllimtinün birinci yıl -

dönilmü münasebetiyle çıkaracağı -
nız büyük nüshada Ebedi Şefe ait bir 
kaç hatıra istiyorsunuz. Ve neşredil
memiş fotograflarından veya el yazı
sı vesikalarından, varsa göndermemı 
arzu buyuruyorsunuz. 

Hayatım Atatürk'ün hatıralariyle 
doludur. Bu sebeple bunlar arasında 
bir ıeçim yapmak ve onu size gön • 
dermek için haylı düşündüm. Filvaki 
bu, benim için hayli müşkül bir iş ol
du. 

FETHi OKYAR 
Adliye Vekili 

lan türk ordusuna ve bilhassa umu · 
mi harpteki cephelerde daima muzaf
fer çıkmış olan ate~li başkumandana 
müteveccih idi. 

Düşman ilk hıziyle cephemize çarp 

u ve orduyu Ankara'dan ayırarak şi-

1322 senesinde Selanik'te müşüri • 
yet erkanı harbiyesinde bir odada ça
lııan iki genç erkanıharp zabiti iken 
baflamıı olan arkadaşlığımız o tarih
tenberi bir çok safhalarda ve fikir 
milcadelelerinde kendisiyle aynı mak
sat ve emelleri takip etmek ve kalp • 
lerimiz aynı duygufarı taşımak gibi 
bir bahtiyarlığa nail olmuştum. Genç 
erkanıharp zabiti Mustafa Kemal'in 
gözlerinde parlıyan ateşin zeka ve 
alnından çıkan azim ve irade şerare· 
leri o zamandanberi beni kendisine 
meclQp etmişti. Askerlik hayatında 
baılıyan bu bağlılık siyasi hayatta 
devam etmiş ve onun Türk milletinin 
iıtiklalini ve saadetini aramak, bul
mak ve temin etmek için hiç bir da • 
kika durmıyan cidallerinde Ona olan male atmak üzere cenuptan bir çevir-
hayranlığım artmıştı. Bugün gölge • me hareketine teşebbüs etti. Ben An
ıi altında mesut ve memnun yaşadı · kara'da bir çok arkadaşlar gibi türk 
ğımız bu bUyük adamın uzakları gö- talihinin oynandığı bu meydan muha 
ren dehası ile vücude getirdiği muaz· rebesini uzaktan bin heyecan içinde 
zam siyasi ve içtimai inkilaplara hay-
li zamandanberi alışmış olduğumu.: takip ediyordum. Ve düşmanın çe · 
için bu inkilfi.pların ne gibi bir ener· virmc hareketini' neticesiz bırakmak 
ji aarfına malolduğunu artık düşün- için baJkumandanın nasıl harikalar 

milyoruz. yarattığını ve düşmanın her darbesi-
Kazandığı büyük ve eşsiz zaferleri ne mukabele için nasıl tedbirler aldı· 

ne gibi zorlukları, imkan~ızlıklar~ ~~e: ğını duyuyordum. "Hattı müdafaa 
nerek türk milletine hedıye cttıgını yoktur. Sathı müdafaa vardır . ., düs 
bilmem kafi derecede tahattur edi . turu ile bütün kumandanları ve cep-
yor muyuz?. . hedeki asl:erleri topraklara mıhhyan 

Ben bu yazılarda eşsız kahrama · ve her adım için düşmana büy~k z ayi
nın Sakarya zaferine ait bi~. ha.~ır.a:nı at verdiren ve düşman kuvetini gün
canlandırmak istiyoru~. ~u~k~. ı~ı · I den güne zayıf düşüren başkuman · 
kadımca Sakarya. z~ferı mıslı gor.~l · dan kendisine müteveccih yüreklere 
memiş zorluklar ıçınd7 ancak mu~ · her gün biraz daha kuvet veriyordu. 
tesna kahraman~.ık .. ve ~rade kudretı~- Bu didinme ve boğuşma, yanılmıyor · 
le kazanılmış buyuk bır meydan m · sam, 20 gün devam ettı. İki tarafın i
harebesidir. rade kuvetlerinin şiddetle çarpıştı ğt 

mukabil taarruza geçileceğini söyle
di. Ve icap eden emirleri vermek ve 
tertibatı almak üzere cepheye yak -
la~mak maksadiyle Malıköy istasyo -
nunda bekliyen trenle cephemizin he
men gerisine ilerledik ve orada bir 
yar içinde durduk ve geceyi orada 
trende geçirdik. Ertesi sabah erken
den general Kazım Özalp'ın kuman -
da ettiği kolordu karargahına vardık. 
Başkumandan düşman mevzilerine i
lerliyen kolların harekatını birer bi
rer takip etmeğe başladı. Duatepe, 
Çadırtepe gibi sarp yerlerden düş -
manı atmak ve Sakarya geçitlerine sa 
hip olmak iktiza ediyordu. Kolları • 
mız memnuniyeti mucip ilerlemeler 
yapıyorlardı. Dü~man Sakarya'dan 
ricatını temin maksadiyle çok şiddet
li mukavemet göstermekte ve kuvet • 
lerimizi anlamak için üzerimizde tay
yarelerini sık sık gezdirmekte aynı 
zamanda bizi şaşırtmak için sol cena· 
hımızda mukabil taarruz teşebbüsün • 
de bulunmakta idi. Bütün bu hadise
ler esnasında general Kazım Özalp'ın 
karargahının bulunduğu tepede tele
fon başından ayrılmıyan başkuman· 
dan heybetli bir enerji timsali kesil • 
mişti. Ve muharebenin enince tefer
rüatına kadar her safhasını takip edi
yor, yeni emirler veriyor, yeni kuvet
leri cepheye gönderiyor, ilerden ha · 
ber almak üzere emir zabitlerini ileri 
kıtaların yanına sevkediyordu .. 

Yüksekten bakan bir kartal gibi 
muharebenin bütUn harekatına hakim 
kesilmişti. Aynı zamanda en uzak cep 
hemizde olan biten hakkında malü • 
mat soruyor ve oralara da iradesini 
teşmil etmekten hali kalmıyordu. 
Bu enerji sarfı akşama kadar bir da
kika fasıla vermecen imtidat etti 
Duatepe ve Çadırtepedeki düşman 
mukavemeti kırılmış ve düşmanın u
mumi bir ricat hareketine başladığı 
tahakkuk etmişti. Düşman bu ricatı 
bozgunluğa tahvil etmemek için çok 
gayret gösteriyordu. Bu cümleden o
larak arasıra cephemizin sol cenahında 
mukabil taarruzlar yapıyordu. Başku
mandan da düşmana nefes aldırma • 
mak için hiç bir tedbirde geri kalmı
yordu. Karanlık basınca yar içinde 
durmakta olan trene döndük. Bu ka
dar çaüalamadan sonra başkumanda
nın istirahata çekileceğini tahmin e
dersir.iz değil mi? Hayır, Atatürk, 
yanında kendisinden sonra bu şerefli 
günün en büyük hissesini kazanmış 
ve bütün askeri tedbirlerde kendisi
ne en büyük yardım yapmış bulunan 
İsmet İnönü ile birlikte o gece saba
ha kadar telefon ve telgraf makinele
rinin karşısından ayrılmadı ve bütün 
fırkaları pençesinde tutar gibi sıkı 
bir temas halinde kaldı. Düşmanın 
mezb:,ıhane mukabil taarruzlarını cid 
di telakki eden fırka ve kolordu ku
mandanlarının az çok telaşlı raporla
rına mütemadiyen cevaplar veriyor 
ve bütün tereddütleri cesarı:te te • 
şebbüse tahvil için uğraşıyor emir • 
ler veriyordu. ~/Iustafa Kemal kükre
miş bir arslan halini almıştı. Kendı 
iradesi karşısında duran h~illeri bi -
rer birer eziyor ve düşmanı behema • 
hal mağlitp etmek hedefine doğru 
mütemauiyen ilerliyordu. Kükremiş 

arslanın enerji şerareleri bütün cep
heye sirayet etmişti. Sabaha kadar 
uğraştı ve nihayet her tarafta düş -
manıı çekildiği haberi geldi. İş bu • 
nunla bitmedi: Düşmanı takip için 
emirler vermek tertibat almakta gay
retine devam etti. Ve düşman kahra
man askerimizin takibi ile az çok pe
rişan bir surette Sakaryanın garbine 
atıldıktan sonra süvari kuvetleriyle 
onu perişan etmek için takip terti -
batı alındı. 

Harp tarihinde Sakarya muharebe
si kadar uzun sürmüş, bir çok mah · 
rumiyetlere, vasıtasızlıklara arazinin 

çetin şeraitine rağmen bu kadar yük
sek kahramanlığa sahne olmuş bir 
meydan muharebesi gösterilemez. 20 

günden ziyade mütemadiyen uğraıan 
yorulan başkumandanın netice ala -
cağı 12 eylül günil ile onu takip eden 

gacedcki heyecanlı, sabırlı çabala • 
ması hiç bir zaman hatırımdan çık -
mıyacaktır. Kendisine karşı öteden -

beri beslediğim sevgi ve hayranlık 

Düşman ordusu Eski§ehird'e!:i mu- bu d~virde Mustafa Kemal'in iradesi 
vaffakiyetinden sonra Ankara'ya do~ her gün düşmanı biraz daha eziyordu. 
ru yürümek ve milli hükümeti orta · Sakarya meydan muharebesi bir kah · 
dan kaldırmak maksadını itan etmış- ramanlık destanıdır. Bu destanı bu · 
ti. Bu sıralarda ben Malta'daki esa · rada tafsil etmek bana düşmez. Ben 
retten dönerek Ankara'ya henUz var· yalnız 12 - Eylül - 1921 de düşmana 
mış bulunuyordum. Ebedi Şef büyük mukabil taarruza geçtiğimiz gündeki 
Uillet Meclisince başkumandan tayin hatıramı buraya kaydetmek istiyo · 
edilmiş bulunduğu için o ı;ırada ordu- rum. Filvaki düşman hatlarında boz
; :.ı tensik ve tal:viye etmekle mil te gunluk alfimetleri hissedilince baş -
r~:ıdiyen meşguldü . Beni hemen heri kumandan yaveri B. Muzaffer'i bir 
g ?ce Çankaya'daki mütevazi köşkü · · takım işler için Ankara'ya gönder · 
ne götürdüğü için memle!<eti Sakar miş ve o meyanda beni de 11 Eylülde 
ya boyunda müdafaa etmek üzere karargaha çağırmıştı . Orada kendisi- bu manzaradan sonra en yüksek bir 
başkumandanın ne kadar hassas bir ni garp cephesi kumandanı ve bütün mertebeye çıkmıştı. Bunu hatıramda 
ıurette çalıştığını görüyordum. Düş- askeri işlerde kendisinin en yakın mü . silinmez surette hakketmek için mu
man kollarının 12 Ağustosa doğru şaviri İsmet İnönü ve mareşal F. harebeyi günlerce takip ettiği ve ce
Sakarya'ya yaklaştığı haberini alan Çakmak, başkumandanlık erkanıhar- binden ayırmadığı küçük bir harita
b~Qkumandan erkanıharbiyesiyle bir- l.ıiyesinin ortasında çalışırken bul · 
lil:te karargahına gitti. O zamanki dum. Başkumandan geçen muharebe 
"aziyeti takdir etmek güçtür. Diiş · günlerinin ağırlığını omuzlarında ta· 
manın ta kalpgahımıza doğru yaklaş· şıyordu. Mamafih neşesi ve azmi her 
ması bUtün yüreklerde acı duygular zamanki gibi zinde idi. Vaziyeti ve 
uyandırmıı olmakla beraber türk mil- düşman mukavemetinin kırıldığına 

Jetinin nihayet muzaffer çıkacağına deialet eden haberleri bir kaç kelime 
dair ümitler kuvetli idi. Fakat bu Ü· ile bana anlattıktan sonra ertesi 12 
mitler Sakarya boyunca yayılmış o • Eylül günü düşmana sağ cenahtan 

yı bana hediye etmesini rica ettim. 
İmza ve tarih koyarak haritayı qana 
uzattı. Fotografını gördüğünüz işte 

bu haritadır. Bence kıymeti ölçille -
mez tariht bir vesikadır. Bunu neşret 
miye mektubunuz vesile tefkil etmiı
tir. Teıekkür eden ıonıuz saygıları
mı sunarım. Aziz F. R. Atay. 

Atatürk lnönü Büyük Millet Meclisinden çıkarlarken 

ATATÜRK'E DAİR 
ÜC HATIRA .. 

tine doğru, genç kumandanı, Flliıtin 
cephesinde yeni vazifesi başında bu
luyoruz. Hadisat o kadar süratle in -
kişaf etmi§ ve ordumuz, verdiği çok 
§erefli muharebelere rağmen, o kadar 
müşkill vaziyetlere düşmüştür. 

Ricat başlıyor; fakat yedinci ordu 
kumandanı MUSTAFA KEMAL ü
mitsiz değil. O kara günlerde O'nun
la birlikte, yirminci kolordu kuman
danı olarak, Dera ile Şam arasındaki 
mesafeyi at üzerinde geçtiğimiz .ıa • 
mantarda O, daima ileriyi düşünüyor 
ve ileriye bakıyordu. 

.. 
Yalnız türk dünyasında değil, bü -

tün dünyada adı saygı ile anılan Bü
yük Türk, geçen yıl bugün, fani ha
yata gözlerini yummU§tU. 

Kendini bildiği ve hayata atıldığı 
ilk günlerdenberi türk camiası içinde 
ileri hareket ve faaliyetlerin gizli ve 
açık saflarında daima yer tutan, öna
lan ve baş olan ATATÜRK'ü biı su • 
retle hatırlamak ve O'na ait tahassüs
leri bir araya getirmek ne acı J 

Türk milletini yeni bir kemal mer
halesine ulaştıran ve ona hayat veren 
ve yepyeni bir devlet kuran ATA -
TÜRK'ün aramızdan ayrıldığını dü
şünmek bile doğru değil! Çünkü, O, 
her biri ba~lı başına müstesna bit e
hemiyet arzeden eserleriyle bütün bir 
milletin gönlünde yaşıyor. 

Bütün kurtuluş ve inkilap hareket
lerinde, O'nun, başarıcı ve yapıcı ar
kadaşı Milli Şefimiz ismet lnönü'nün 
gayet veciz olarak söylediği gibi, va
tan O'na minnettardır. 

Bütün hayatı vatanseverliğin gü -
zel örnekleriyle dolu olan ATA -
TÜRK'e ait hatıraları ve tahassüsleri 
O'nun yaşadığı ve yaşattığı heyecan 
ile, nakledebilmek çok güçtür. 

Bununla beraber Ebedi Şefimizin 
hayat merhalelerinde birlikte bulun -
muş olmak bahtiyarlığiyle yakından 

şahidi olduğumuz bir çok vakıalar a
raswdan şu üç hatırayı, O'nun çok 
ha~in olan ölümünün yıldönümünde, 
aziz vatandaşlara tevdi etmek isterim. 

KAFKAS CEPHESiNDE 

Genç yaJındanberi aldığı vazife 
!erde kendini gösteren MUSTAFA 
KEMAL, büyük harpte Çanakkale -
deki yüksek sevk ve idaresi ve feda
karane hizmetleriyle yalnız orduda 
değil, bütün memlekette meşhur ol -
muş, bütün gözler O genç kumanda
na çevrilmişti. 

Başlı başına bir kahramanlık ahi -
desi olan Çanakkale zaferinden son
ra yeni bir vazife ile karşılaştı: 1916 
sonbaharında, Kafkas cephesinde mU
cadelenin az çok tükunete erdiği bir 
devrede, ikinc! - üçüncü ordularla 
teşkil edilen Kafkas cephesi kuman
danlığının sağ cenahında ikinci ordu 
kumandanlığına gönderildi. 

Fakat ikinci ordu, o esnada gayet 
nazik bir vaziyetle karşı karşıya idi: 
Ordunun işgal etmekte olduğu mev· 
ziler, Çapakçur boğazının şimal ve 
şarkındaki dağlardı ve bu dağlar Ü· 

zerinde yorgun ve zayıf bir orduyu, 
o mıntakanın çok şiddetli ve sürekli 
kıı aylarında, vesaitsizlik içinde bı

rakmak muhakkak bir felaket idi. 
İkinci ordunun bu çetin vaziyetini, 

O'nun gibi, Başkumandanlık da, Kaf
kas cephesi kumandanlığı da görmüş
tü. Fakat bir türlü mesuliyeti üzer · 
!erine alarak emir veremiyorlardı. 

İşte böyle bir devrede genç ordu 
kumandanı MUSTAFA KEMAL, 
Çanakkalede kazandığı parlak şöhre
tini tehlikeye koyabilecek tarzda bir 
tedbire başvurdu. 

Çapakçur boğazının şimal ve ıar -
kındaki dağlar üzerinde emniyet müf 
rezeleri bırakmak tartiylc ordunun 

Ali Fuat Cebesoy 
Nafıa vekili 

kısmıküllisini mahfuz mıntakala

ra çekeceğini ve bundan doğacak me
suliyeti deruhte edeceğini yüksek 
makamlara bildirdi, ve bu tedbiri ken
di mesuliyeti altında muvaffakiyetle 
tatbik etti. 

Bu hareket" tarzı, o zamanın icap -
!arına göre çok ehemiyetli idi. Çün
kü rus kuvetlerinin ilerlemesi halin
de O genç kumandanın, aldığı tedbir 
yüzünden, kazandığı şöhreti kaybet -
mesi muhakkaktı . 

Fakat O'nun yüksek vatan sevgisi 
o parlak şöhretlerin çok üstünde idi. 
Kararını verdi, mesuliyeti üzerine al
dı ve tedbirini tatbik etmek suretiyle 
ordusunu kurdu ve kurtardı. 

FiLiSTİN CEPHESiNDE 
Büyük harbin ortalarına doğru 

Filistin cephesindeki Britanya ku -
vetleri, ilk harp yıllarına niıbetle, da
ha çoklaştırılmış ve çok iyi harp va
sıtalariyle teçhiz ve takviye olunmuş
tu. 

Umumi vuiyet çok çetin idi ve 
harbin, osmanh imparatorluğu ile 
müttefikleri aleyhine sona enne.l ar· 
tık muhakkak idi. 

İşte O, böyle bir vaziyet lçJıade 
ve günlerce at üzerinde geçen yol • 
culuğumuz esnasında bana yeni fikir-

n , ı r, t biram ve in-
hiııilin eski osmanlı imparatorluğu 

hudutları içinde türklerle dolu nha
larda yeni bir devlet kurmak ıuretiy
le, önüne geçmek imkinı üzerinde bir 
çok faraziyeler ileri sürüyordu. 

Genç kumandanın, mütarekeye te • 
kaddüm eden günlerde başhyan bu 
ideali, mütarekeden sonra daha 
olgun bir şekilde inkişaf etti. Onun
la, gene yirminci kolordu kumandanı 
ııfatiyle, İstanbulda ve Amasyadaki 
temaslarımda bu yeni fikrin daha 
ziyade kökleştiğini anlamak ve gör -
mek imkanı oldu. 

Türk milletinin kurtutuıuna ve 
türk devletinin kuruluşuna bir batlan
gıç olan bu fikir etrafında toplanan 
arkadaşlarla birlikte misakı milli e
saı;ları çizildi. 

Bu suretle önce Erzurum ve Sivaı 
kongrelerinde ve sonra İstanbul meb
usan meclisinde ilan edilen misakı 
milli bütün vatanseverler için yeni 
bir meşalc oldu ve O'nun etrafında 
toplanan yurttaşların elbirlifi ve be
raberliği ile yeni türk devleti kurul
du . 

Bütün bunlar genç kumandanın, 

GAZ! MUSTAFA KEMAL'i.n, A • 
T ATÜRK'ün, vatan işlerindeki me
tanet ve feragatini, cesaret ve basi
retini gösteren güzel örneklerdir. 

Ne mutlu sana Atatürk, Ebedi 8ef, 

Aziz vatan toprakları Ü.zerinde, bU
yük türk milletini~ kalbindetıin. 

Ne mutlu bizlere, O'nun fedakir 
ve vefakar arkadaşı Milli Şefin etra
fında, büyük türk milletinin birlik 
ve beraberliği izindeyiz. 

İşte böyle bir devrede MUSTAFA 
KEMAL'i, Filistin cephesinde bir 
vazifeye davet edilmit görüyoruz. Fa
kat O, kendisine teklif edilen ordu 
kumandanlığını kabul edebilmek için 
düşüncelerini ve tekliflerini açıkça r 
başkumandanlığa bildirmiş bulunu -
yor. Bir arkadaı babası .. "Muhtelif bakımlarla üstün olan 
Britanys ordusu kar§ısında harbin ilk 
günlerindenberı' sarsılmış ve zayıfla
mış olan Türk ordusunun Medineye 
kadar uzanmış bir halde bırakılması 
tehlikelidir. Bu itibarla Medineyi ve 
Medine demiryolunu tahliye ve ter -
ketmek suretiyle türk ordusunu dar 
bir sahada toplamak ve Britanys ku -
vetleriyle kaqılaşmak daha doğru -
dur.,, 

Fakat başkumandanlık O'nun çok 
isabetli olan bu teklifine iltifat et -
miyor, bununla beraber O, her zaman 
olduğu gibi, görüşlerini ve düşünÜJ· 
lerini açıkça söylüyor ve bu hareke -
tiyle de namını, mevkiini ve istikba· 
tini fedadan çekinmiyor. 

MÜTAREKEDEN ÖNCE VE 
SONRA 

"" Bir müddet ıunra, harbin nihaye -

'"'Gene o s1ralarda, Ali Fuat Pa
ıa da beni aynr basta ;yatağımda zi. 
;yaret etti. Simendilcrle Ankara'ya 
nllkledilecelc olan U lulcışla civarrn
ddi ZO inci Kolordu kumandanlığı
na iltihak edecekti. Daba evel bir
çok defalar görüşmüş oldulumuz 
Ali Fuat Paşa ile açık konuştuk, 

Ali Fuat Paşa'nrn bu kolordu ba
ırnda bulunması mesut bir tesadüf
tü. Kendisine kıtalarrna b§kim ol
maJıla beraber, halk ile temas ve 
münasebetlerde bulunması tavsiye
sinde bulundum. 

Ali Fuat Paşa ile ErkBnrharbiye 
mektebinde aym srm/ta arkadaşlık 
etmiş, sonra a:skerlitin kanlı ve buh
ranlı sahnelerinde beraber bulun
muştum. Babası merhum Fazıl Pa
şa benı o kadar severdi ki arasıra 
Kelir, boynuma sarılır, "- Senden 
evladım Fu:ıd'rn kokusunu alıyo
rum" derdi. 

[KENDİ NAKLETTlôt 
HATIRALARDAN • F. R. A.J 

~ 
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Ölümsüz 
hayatin 
ilk yaşı 

Maarif Vekili 
H a&an - Ali Yücel 

} Bqer için müşterek noksan o-
1?_,n fanilikten, bir yıl önce, ebedi
ı~c geçmiş ve göçmüş olan Bü
~uk Atatürk, ikinci ve ölümsüz 
b?Yatının ilk yaşını idrak ederek 

1

1
zde Yeni bir merhale katetmiş 

? uyor. Yeni bir merhale; onun 
ıçin Ve bizim için ... 

O Atatürk, Türklüğün şuurudur. 
nu unutmak, kendimizi unut

tnak olur. Tarihimizin öyle bir 
jnındayız ki ferd olarak, millet o
arak tam dikkat halinde bulunu-

J'oruz. Vicdanımız ve irfanımız, 
~?:tünü kırpmadan, insanlık tari-
ınin, sayılı gecelerinden birini 

J'a§adığımız bu devresinde her za
lnandan daha çok uyamktır. Be
§criyet, yepyeni bir sabahı geti
tecck güneşin şualannda Atatürk 
<lbdına yaşıyan idealin ışıklarını 

ulacak. 
Her büyük adam gibi vuruşa-

A atürk'ün 

rak yaşıyan ve döğüşerek ölen 
Atatürk! 

Millet yolunda korku nedir bil
meden sürdüğün ömürle bize ver
diğin cesaret, hütiin kudretleri
mizi bir araya toplamakta, milli 
birliği ve onun hakiki timsalini 
bulmakta bize şaşmnz bir rehber 
oldu. 
Ölümü yene yene ona mağlup 
olmuştun. Hayat denilen mesafe
yi eze eze heran sana yaklaşmak
tayız. Senden uznklaşmak: valnız 
bu bizlerin elimizde değildir. 

fikir hayatı 

" Verilmlı bir 
karartm varken ... ,, 

•..• bu daltike«la cliifünür
aünüz iri verilmiı bir kararım 
VaTken, onu neden derhal 
tatbik etmiyorum? Verilen 
kaTarın isabetine kani ol
mak için vaziyeti bütün 
cephelerinden mütalea et
mek lazımdır. Tatbik bCJfla
dıktan sonra:"- Kqke me
seleyi bO§ka tara/tan da 
tetkik etmif olsaydım, belki 
bafka bir çıkar yol bulur-
dum. Belki birçok kanlar 
dökmeğe, canlar yakmağa 
•ebebiyet vere~ek tedbirlere 
hacet kalmazdı!,, tereddü
düne düıülmemelidir. 

Çünkü böyle bir tereddüt 
karar sahibinin vicdanında 
o kadar kanayan bir nokta 
/:alinde kalır ki fikrinin doğ
ruluğundan §Üphe eder. B ı 
şiipheler, bu kalp işkencele
ri, karar sahibinin kendisin
de olmasa bile akıl sahiple
rince övle tefsir olunursa,· 
bu da bir ziil amili olur. 

Dr. Afet 

Atatürk'ün ölüm yıldönümü.: . 1 l~nların ~arşısında Atat~rk dai.m~ 
.~bedi Şef'e, ebediyen Türk mılletı- zınde ve fıkren yorulmaz hır halde ıdı. 

llın 
0

büyük kaybı .ol~rak acı d.uyacağı z. İşte böyle çalı~maların birinde en 

1 
Onun kıymetlı hatırası daıma canlı . heyecanlı kısım Tımur hakkında ol -

~· lnaddi varlı ğıyle başımızdan ve içı - muştu~'. . , . .. 
1~den ayrıldı. Arkasında kurduğu bir A taturk Tımıır u çok beyendı. O 

Tasavvurlarımı tatbik e
d nbilmck için, hazırlıklara 
devam ediyorum. Fikir ha
zırlıkları, seferberlikte da
vul zurna ile aıker toplama
ğa benzemez: bu İ§te çok 
mütevazi, uysal, fakat mu
hcı'abına ıamimiyet telkin 
ederoh, sabırla çalı§mak lii
zırr.dır. 

[KENDİ NAKLETTtôt 
IIATIRALARDAN - F. R. A.] ~e"let, istiklaline, hürriyetir.e kavuş • mu~a.kkak ~i dünyan.ın e? büyiik a~. -1 

l!tduğu bir millet var. O'nun bu mil- kerıdır ,, dıyordu. Tımur un strateJık 
letc hediye ettiği nice yıldönümlerini karakterlerini tetkik ettikçe derhal ka 
~ap~kla bahtıyarlık duyarız. Daha ğ.ıt üzer!~e krokiler yapa_:a~ izahat ve-
? ıki gün önce cümhuriyet 16 yaşını rıyor; muhakk?k dahı hır kum~." -

'--------------------~..) 
Jeti, lıilhassa medeniyet tarihinde la
yık olduğu ve hakiki mevkini alsın. h~tirdi diye bayram oldu. Bugün Ata. da~ ,, diyerek sevınç ve heyecan gos -

tıırlt'ü kaybedeli bir yıl olmuş diye terıyordu. . . . 
'ilı Timur O'nun en sevdığı ve takdır 

Yoruz. · ~· b" k d 1 t 1"akat O'nun çok sevdiği arkadaşı ettıgı ır uman an o muş ur. 
bu}'ük devlet adamı İsmet İnönü başı- Atatürk'ün fikir hayatı coşkun bir 
llııı<\a. denizi andınrdı. O, çok okur, söyler 

/\tatürk bir sözü İnönü'ne karşı tek- ve söyletmesini çok severdi. Karşısın-
h~lanıayı çok severdi : .. 1smet sen da her an imtihan geçirmek bir adetti. 
~tlmeJ:_.i terini idare ederken ben Çetin bir öğretici idi. lmtihanda mu-

llıiiıterihim ,.. vaffakıyet O'nun için büyük bir neş'e 
Atat•• k hakk d tulmaz ve pek kaynağı olurdu. O'nun toplantılarında 

ur ın a unu . . k" b · · 
~()k hııt 1 bulunmuş olanlar bılırler ı u ımtı -

cı. ıra arım var. · k • · d 
~u yazımla onlardan bir kaçını kay- hanları sık sık geçırme vazıyetın e 

dedeyim. Atatürk Türk tarihi üzerin- herkes vardır. 
~e ttütıer yapıyor, ve muhtelif bahis- Atatürk aynı zamanda fikir mücade
'1cr bunda yer alıyordu. Bir bahis O'- lesinde bulunmaktan çok zevk duyar
~~ bilhassa pek çok allikadar etmişti dı. O'na itiraz etmek kolay olmamakla 

1tnur devri. Bunun hakkındaki kitap beraber münakaşa etmeği de severdi. 
arı okuyorduk. O bir kitabı okurken • Hatırlıyorum, mesela "Hars ve kül

t}' k 1nde daima bir kalem bulundurur, tür" kelimelerinin deHilet ettiği mana 
\ cndiıine mahsus işaretler bilhassa en- ve tarifleri üzerinde uzun uzun dur -
}'Cteııan olurdu. En mühim gördüğü muştu. Bu münakaşa bilhassa B. Ham
ı. erlere dikkat manasına gelen " D ,. dullah Suphi, Ağaoğlu, Dr. Reşit Ga -
dı<l.tfini koyar ve bu " D ., ler paragra· lip'in de bulunduğu bir toplantıda e -
tan thcrnmiyetine göre bir veya bir kaç pey hararetli safhalar geçirmişti. Ata
lc~~ olabilirdi. O'nun okuyup işaret - türk için " kültür ,, aynı zamanda me
lııı 1 ~i kitapları okumak çok kolay ve deniyet demekti. Medeniyet ve kültür 

}'\tk istifadey i mucip olurdu. kelime manalarını bir olarak alınca o-
tirl!:tiit etmeğe başlndı ğı bahisleri bi • nun tarifini şöyle yapıyordu : 
i/tıckte acelelik gösterirdı. O'nun Kültür .dediğimiz zaman " bir insan 
b~~· :Yernek, isti rahat, böyle anlarda cemiyetinin, devlet hayatında, fikir 
tc r'B tnevzuu olamazdı. lıti gün ve ge· hayatında, iktisat hayatında yapabile -
dıı ilsılasız çalıştı ğına şahit olmuşum· cekleri şeylerin muhassalasını kaste -
Ço~· Onunla çalışmak hem güç, hem de diyoruz ki medeniyet de bundan başka 
kıtı. zevkli oluyordu. Bir bahis hak - bir şey değildir ... 
ları:a bütün okumalar ve notlar hazır- Herhangi böyle bir mesele üzerinde 
"'a1t· 1ktan sonra yazmağa oturulduğu durduğu vakit fikri daima onunla meş
~ırrııt, Yemek ve uykuyu unutmak la - gul olurdu. Gece konuşulanlar gündüz 
sııa~1 • kahve ve ayran aradaki kısa fa. de devam ederdi. Mutadı ol:ın çiftlik 
f'al arı temin edebilirdi. Bu yazma gezintilerinde otomobil içinde bu den; 
ta ında bütün bir gece devamdan son- !erin yer aldığı çok olurdu. 
l!cı~~hleyin yazamıyacak bir hale Atatürk tarihe çok ehemmiyet ve
da ıgıtnde, Katibi Umumi ve sonra riyordu. Çünkü O bizzat, tarihten is-

\>avcr yer alırdı. Bütün bu yoru· tifade etmişti. İstiyordu ki Türk mil· 

İlim yolunda ilerlemedir ki bir mil
letin varlığını tarihte tarsin eder. O -
na yalnız siyasi bir mevcudiyet değil 
aynı zamanda kültür köklerini kuvvet
lendirecek bir hayat ve tarih verir. 
Çünkü bir milletin yaşadığı dünkii gü
nü dahi derhal tarihe karı§mı§tır. O, 
dünde bir şeyler yapmıt olan fertler, 
milletine bir kültür varlığı temin e -
derler. 

Atatürk'ün tarih üzerindeki en bariz 
fikri Emniyet abidesinin üzerindeki 
şu vecizedir : " Türk, öğiin, çalış, gü
ven ,, Türk milleti tarihinle öğün, çün
kü senin ecdadın medeniyetler kuran, 
devletler, imparatorluklar yaratan bir 
mevcudiyettir. Sen Anadolu denilen 
bu yurda, sonradan gelme değil, ilk 
yerleşip medeniyet kuranların çocuk
larısın. 

Fakat istikbaline " güven ., e bilmek 
için bugün çalışman liizımdır. Çünkü 
yalnız tarih tefahuru bir meziyet sa -
yılmaz. 

Bir gün Atatürk'ün yaptığı işlerden 
bahis açılmıştı . Merhum Vasıf Çınar 
sordu : 

- En büyük eseriniz, inkılabınız 
hangisidir ? 

Atatürk cevap verdi : 
- Benim yaptığım işler biri yekdi -

ğerine bağlı ve lüzumlu olan şeylerdir. 
Fakat bana yaptıklarımdan değil, ya -
pacaklarımdan bahsediniz. 

lşte en büyük tarih aşıkı, Atatürk 
kendi tarihinden övünülecek bahsi 
böylece kapattı. 

Atatürk 1 Sen bizden ayrılalı tam 
bir yıl oldu, uzun ve hadiselerle dolu 
bir yıl. Bu yıllar senin arkandan çoğa
lacak, her yıldönümünde seni tekrar 
knybetmiş gibi acı duyacağız. 

Fakat senin ruhun müsterih olsun 

İki hatıra 
Ve 

iki mektup 
"' 

Salih BOZOK 
Bilecik Mebusu 

• 

Arap harfleriyle yazdığı bir mektubundan 

Bi:ecik Mebuau Salih Bozok arkadaşımı~ "Ulus" un bu aayııı için 
bize iki hatıra nakletti. Ve Atatürk'ün Trablusgarp muharebesi esna
sında yazdığı iki mektup, klişesini dercettiğimiz ve Sofya'dan yazıl
mış olan bir mektup verdi. Kendisine bilhatıtıa teıekkür ederiz. 

iki hatıra ıunlardır: 

1 - Dumlupınar taarruzundan on 
beş gün .c:vel. cepheyi teftiş etmek 
ve taarruz hazırlığı yapmak üzere 
Ankara'dan Akşehir'e hareket et
miştik. O zaman tren, Biçer istas· 
yonuna kadar işlediği için biz de o
rada inerek Sivrihisar üzerinden 
Akşehir'e gidiyorduk. Trenden inip 
otomobile bindiğimiz vakit, Ata
t ürk derin bir nefes almıştı . Kendi
lerine:"- Rahatsız mısınız paşam?'' 

diye sordum. 
- Hayır, dedi. 
- O halde mühim bir şey diişü -

nüyorsunuz, galiba ... dedim. Şu ce
vabı verdi: 

- Evet, bir şey düşünüyorum. 
Ve eğer düşündüğümü tatbik ede
cek zamana malik olursam - ki ola
cağımızı tahmin ediyorum - cihanın 
gözlerini kamaştıracak bir manzara 
husule gelecektir. 

Netekim on beş gün sonra haki
katen cihanın gözlerini kamaştıran 
manzara husule geldi. 

2 - Ordu, muzaffer olarak İzmi
re doğru yürüyüşüne devam eder
ken biz de orduyu yakından takip 

ki, eserlerini yaşatanlar yolundan yü
rüyorlar. 

Af atürk' ün bir mekll bu · 

23 - Xll - 1937 tarihinde Bayan 
Af et' e yazılmıf olan mektubun · 
dan: 

" Gece meşguliyetimız biİdığın gibi 
dil dersleri .. Gündüz de yalnız olarak 
aynı mesele üzerinde birkaç saat çalı
şıyorum. Havalar fena: nadiren çıkı· 
yorum. Hemen hergün vekillerden ba
zıları gelip konuşuyoruz. Sıhhatım iyi. 
dir. Senin birkaç gün rahacsızlık ge • 
çirdiğine üzüldüm. 
Kış tatili için lstanbul'a gitmek is

terdim: bir türlü karar veremedim; 
hükumetten ve toplu bulunan meclis -
ten uzaklaşmak istemiyorum. Yalova -
daki otel biterse oraya gitmeyi, sıcak 
sudan istifadeyi dü.~ünüyorum. 

Celal'Je olan telefon görüşmeleri be
ni sık sık çalışmalarından haberdar et
mek için çok iyi oluyor. Paris'te lü -
zum göreceğin kadar kalacaksın. Ya -
pacağın tetkiklerin istifadeli olacağı
na şüphe etmiyorum. Arıkan ve diğer 
arkadaşlara bahsettim, onlar çok ente
resan buldular. 

. 

ediyorduk . .. Nif" kasabaaı yakınla
rında bir köyün önünden ge~erken 
otomobilimizin önüne çıkan bir 
nakliye kolu hareketimize mani ol
duğu için durmağa mecbur olduk. 
Yolun kenarında askerlerimizi sey
re çıkan köylüler vardı. Otomobil 
durunca Atatürk sigarasını yakmak 
üzere gözündeki toz gözlüklerini 
kaldırdı. Sigarasını yakarken köy· 
lülerin arasında bulunan orta yaşlı 
bir adam, bulunduuğ yerden ayrıla
rak ve gözlerini Atatürk'ten ayırmı
yarak, ağır ağır otomibe doğru gel
meğe başladı. Otomobilin yanına 

gelince cebinden bir kart postal çı
karıp dikkatle baktıktan sonra göz
lerini kartın üstünden kaldırıp A
tatürk'ün yüzüne baktı ve bu hare· 
keti birkaç defa tekrar ettikten son
ra şehadet parmağiyle kartı Ata-
türk'e göstererek: \ 

"-Bu, sensin J .. dedi ve titrek bir 
sesle de köylülere: 

"- Arkada§lar otomobilde gör
düğünüz Gazi Mustafa Kemal Pa
şadır!., deyince yolun kenarındaki 
bütün köylüler otomobile hücum e· 

derek kimisi paşanın ellerini, kimi
si pelerinin eteklerini öpmeğe baş
ladıkları gibi bazı kadınlar d!l ayak
kaplarının üzerindeki tozlara par
maklarını sürerek gözlerine sürme 
gibi çekiyorlardı. Bu manzarayı 
göz yaşlariyle seyrettim. Atatürk 
de çok mütehassis olmuştu. Köylü
nün cebinden çıkardığı kartpostal 
Atatürk'ün bir fotoğrafı idi. Nere
den ve ne zaman tedarik ettiğini an
lıyamadım.,, 

*** 

iki mektup da ıunlardtr: 
Ayni Maruıur kararıihından 
25/ 26 Niun 328 ıecc saat 6 

Parlak muvaffakıyet/erle döneceğin 
günü büyük sabırsızlıkla bekliyorum., 

"Mektuplarınızda, gazetelerde bi
ze ait hissiyatınızı musavver satır
ları okuduğum zamanlar, kalbimin 
pek amik hislerle çarptığını duyu. 
yorum. Birkaç kardeşinizin Bahri
sefid'i aşarak, çöllerde uzun mesa
feler katederek donanmasına daya
nan dü§manın karşısına çıkması ve 
buradaki vatandaşları derağuş eyli
yerek düşmanı nokatı sahi/iyeye 
hapsetmesi şüphesiz sizi memnun 
eder. Fakat biz, vatana medyun ol
duğumuz derecatı fedakariyi düşün
dükçe, bugüne kadar ifa edilebilen 
hizmeti pek n§ciz buluyoruz. 

Bir mektubundaki el yazısından .. 
• 

K. Atatürk 

Profesör Pitar ve refikasına selam. 

Bilirsin ben, askerliğin her şey
den ziyade •anatk§rlığını severim. 
Burada sanatın bütün icabatını tat-

-9-

bil: edecek kadar zamana ve bu ~ 
maaın doğuracağı vesait ve vesail• 
malik olunursa işte o zaman mill .. 
tin arzusuna muvafık bir hizmet ifa 
etmiş olacağız. 

Ah Salih, Allah bilir, hayatımıa 

bugününe kadar orduya n&fi 1'Jr u .. 
zuv olabilmekten başka bir tUJHJl 
vicdani edinmedim. Çünkü vatanın 
muhafazası, milJetin saadeti ~in 
her şeyden eve] ordumuzun, e•ki 
Türk ordusu olduğunu dünyaya 1-ir 
daha ispat lüzumuna çoktan iani 
idim. Bu kanaate ait eme11erimin 
şiddeti ihtimal beni pek ziyade if .. 
ratperver göstermişti. Fakat zaman, 
saf ve nezih dimağlardan sanib olan 
hakayiki fikriyeyi - kabuli1nden ih· 
tiraz edilse dahi - tatbik ettirir. 

Bu gece Derne kuvvetlerhl.Jzin 
bütün kumandanları ve .zabitl«iyle 
bir müsamere yapmıştık. Bu Ntır
ları çadırıma avdetimde yauyorum. 
Bu güzel kalpli, kahraman baluşlı 
arkada§larımın, bu Jcüçtllc ratbeli, 
fnl:at düşmanı titreten büyü iır 
mandanların samimi nazar/arıada 
ı•atan için ölmek iştiyakını okuyor
dum. Bu tetebbu, dimağımda sizin, 
bütün Makedonya muhitinde tanı
dığım arkadaşların, bütün ordumu
z un kahraman evlatlarının hatırası
nı canlandırdı. Kalbimde btJylJk bir 
hissi sürur ve gurur hasıl oldu ve 
arkadaşlarıma dedim: Vatan mutla
ka selamet bulacak miJJet mutlaka 
mesut olncaktır. Çünkü kendi sela
metini. kerıdi saadetini memleketin 
ve miJJetin saadet v'e selfımeti için 
feda edebilen vatan evlatları çok· 
tur! Cümlenize selam ederim kar
de§İm. 

Oerne Osmanlı kuveüerl 
kumandanı 

M. KEMAL 

*** 
Urlıı t ııııHuzhancsindc Rus vapurundan 

4 Tc~rıni cvcl 327 

"B ilirsin ki Trab/usgarp mesele
sinin bidayeti zuhurundanberi ora. 
ya gitmek teşebbüsünde'1ı geri du .. 
rulnıadı. Bir defa Şam vapurunda 
üç gece kalındıktan sonra döndü
rüldük. Ondan sonra Tunus veya 
Mısır tarikiyle gitmeğe teşebbü.. et .. 
tik, harbiye nazırı kat'ı ümit etmiı 
olduğu için sarfınazar ettirdi. Bıı 

defa Ômer Naci ve daha bir iki .l:i .. 
§iyle Mısır üzerinden hedefe yaca .. 
mek üzere (2 Teşrinievel 321) t ... 
tanbuldan hareket olundu. Harbiy• 
nazırı da ister istemez mrıvalalrat 

etti. Lüzum ve fayda görarnm bası 
arkada~ları istiyeceğim. Şimdilik. 
temin edilecek noktalar var. Beıa.im 
nerede olduğumu işae etme.,.ın. Da
ha bir müddet için va/demi da~i ha
berdar etmeyin, arasıra benim tara
fımdan lstanbul'dan mektup g6ıte
rin. 

Eyüp Sabri sizi görecek, ona il
mühaber/erim ve borçlarım hal:.l:ın
da malumat verdim. Ruşen ve Neca
ti B eylere mahrcmane söyleyin, il
mühaber/erimin Beşinci Kolordu i• 
daresindc J:alması ve maaş ve mu
hassasatımdan borçlarım tesviye o
lunmakla beraber kalanının valdenN 
itası lazımdır. Bunu Harbiye Nazı
rı da yazacak, unutmazsa!! 

Senin vasıtanla va/deme· verilmek 
üzere Kerim Beye (Abdülkerim pa
şa) kırk lira bıraktım. 

Mısıra muvasalattan sonra sa

na maıamat ve adres vereceğim. 

Sen de bana yazarsın. Şayet sen bir 
tarafa gidersen senin namına mek
tupları alacak ve açacak bir arkadaı 
tayin edersin. Arkadaşlar ne §Jem
dediri' Vatanı kurtarmak için §İm
diye kadar olduğundan ziyade gay
ret ve fedakarlık elzemdir. Endülüs 
tarihinin son sayfalarını okuyunuz. 
Faydalı musahabetlerinizde bulu
namadığıma teessür ederim. Beni u
nutmayın, alaydaki arkadaşlara çok 
sel§m. Beraber yaptığımız ti/im 
programını takipte çok güzel neta
yiç vardır. Yorulmasınlar, eski ten
bellikle hiç bir şey olmaz. Başka 

kağıdım yok. Nuriye aypca mektup 
yazamıyacağım. istersen bu mektu
bumu aynen gönder ve yahut bahis
le bir mektup yaz ve o kıymetli kar
deşimize, de ki: "Benim için hatı
rası kalp ve vicdanımdan bir an çıka 
mıyan bir öz karde§ varsa, Nuri'dir. 
Bu muzlim seferi onunla beraber 
yapmak isterdim. Allah nası'p eder
se sahai mücadel8tta birleşiriz, eğer 
mukadderse ahirette kavuşuruz. 

Salih senin de gözlerinden öpe
rim. Kalbinin vefasına vicdanının 
saffet ve nezahetine medyu11u şük
ranım. lstanbul'da kalan Kerim Be
ye mektup yazın. O zavallı oradaki 
mücadelede yalnız kaldı. Mektupla
rınız ona kuv .. ·eti kalb verir. Allaha 
ısmarladık. 

M. KEMAL 
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z· den Anadoluya kadar .. 
İ brohim Tôli Öngören'in hattraları · 

1 
Mebus ve eski birinci ve ikinci 

Umumi Müfettiş Dr. lbrahim Tali 
Öngören A tatürk'le Afrika'danberi 
tanışıyor. Büyük Harpte kendisi ile 
bulunmu~ ve Anadolu'ya onunla be· 
raber gelmiştir. Aşağıdaki naklettiği 
bazı hatıralar, A tatürk'ün sıhi maze • 
ret bilmiyen yüksek hizmet ve say 
iradesini göstermeJ;tedir : 

Benden Atatürk için hatıralar is
tiyorsunuz. Ne yazabilirim, diye dü
§Ündüm. Milli Şefimiz İsmet lnönü
nün millete yazmış olduğu beyanna • 
~nin başlangıcı aklıma geldi: "Bü
tün ömrünü hizmetine vakfettiği sev· 
gili milletinin .... " Atatürk hakkında 
söylenecek her şey, bu cümlenin için
dedir. 

1911 de Trablusgarb'a hücum eden 
İtalyanlarla Osmanlı devleti arasında 
harp başladığı sırada Yemen'de Kev
keban'da bulunuyordum. Nizami hiz
met müddetini tamamlıyalı iki ay ol
mu,, büyük hareketler de sona ermiş
ti. Zabitler tedricen terhis ediliyordu. 
Benim sıram bir ay sonra gelecekti. 
Umum kumandana Afrika harp mın -
takasına gideceğimi r ·· •. •; verek, bir ay 
evel izin aldım. Yem · : 1<ı ay daha 
kalması icap ecletı · •or operatör 
merhum Hüseyin ı:>asa ~n de miisaa
de istedim. Hudey<F""··;- ilk defa hafif 
bombardıman eden "..!etoza İtalyan 
gemisinin savuştuğu gunün gecesinde 
Koreci Hint kumpanyasının İngiliz 
bandıralı küçük bir vapuru ile Ade
n'e hareket ettik. Bir iki gün içinde 
Britiş İndia kumpanyasının büyük 
bir vapuru ile oradan ayrıldık. Sü
veyş'e vardığımızın ertesi günü Kahi
re'de Osmanlı komiserliğine müracaat 
ettik. Trablus'a yardım eden mısırlı 
bir komiteye bizi tavsiye etti. isken • 
deriye'de Ali Çetinkaya ve mebus Yu
auf Şetvan Beylerle bingazili yüzbaşı 
Hüseyin ve daha bazı gönüllülerden 
teJkil ettiğimiz kafile ile yola çıktık. 

Sellum'dan sonra bir gece yolu şaşır· 
mak, bir iki gün susuzluğa katlanmak 
ve son günlerde yağmurlara tutulmak 
gibi küçük arızalarla ikinciteşrinin 
baılangıcında bir akşam üstü Derne 
karargahına vasıl olduk. Enver Bey 
ve Nuri Conker, Müşir Fuat Paşa oğ
lu Reıit Beylerle sair zabitler tarafın
dan karıılandık. 

Enver Beyin üç hafta evel, Musta
fa Kemal Beyin de on gün kadar evci 
geçtiklerini lskenderiye'de haber al
mıştık. Enver Bey kumandanlık vazi
fesini deruhte etmiş bulunuyordu. 
Nuri Bey erkanıharbiye reisi, Reşit 
Bey de onun mülhakı olduğunu öğ

rendik. Ben hiç birisini tanımazdım. 

İlk muarefemiz orada başladı. Ertesi 
sabah kumandanı ziyaret ettim. Bana 
Bingazi mıntakası sıhiye reisliği va· 
zifesini verdi. Kendisinden vazifem
le alakadar olarak askeri vaziyeti 
sordum. Harta üzerinde anlattı ; not 
aldım. Şark cephesinde Seyitabdülci
ziz'de kumandan Mustafa Kemal Be
yin bulunduğunu söylemişti. Bir gün 

sonra bir kılavuz alarak kendisini zi· 
yarete gittim. Yaveriyle haber gön
derdim. Yaver: 

- Kumandan Bey rahatsız yatak -
tadır, sizi öyle kabul edecek, kusura 
bakmamanızı rica ediyor, diyerek be
ni mahruti bir çadıra götürdü. Mus· 
tafa Kemal Bey portatif karyolasında 
oturuyor. Eşyası bir seyyar masa ve 
iki seyyar sandalye, yere serilmiş bir 
kurt derisinden ibaret 1 Kumandan 
Beyin bir gözünde kan var. Sık nefes 
alıyor. Elini sıkarken biraz da ateşli 
olduğunu hissettim. Kendimi takdim 
ettim ve hemen ateşini ölçmeğe dav
randım. O hana: 

- Hoşgcldiniz, nereden geliyorsu· 
nuz, seyahat nasıl geçti?" diye soru -
yor, ben de kendisine: : 
"- Ne vakittcnberi rahatsızsırtız? 

Neden geride, Mısır'dan gelmiş olan 
Kızılay hastanesinde istirahat etmi
yorsunuz?" gibi sualler soruyorum. 
İşte aziz Milli Şefin "Bütün ömriinü 
hizmetine vakfettiği'' tabiri ile başla
dığı hitabesinde tavsif olunan Ata
türk'ü böyle bir vaziyette tanıdım. O
nu, daha sonralan da, hastalık günle
ri dahil, bütün ömrünü milletinin 
hizmetine vakfeder olarak gördüm. 
Mustafa Kemal Beyi ancak orada bu
lunan arkadaşların ısrarı ve Enver 
Beyin müdahalesiyle hastaneye götü
rebildim. Dört beş sene evel Haseki 
hastanesi başhekimi iken vefat eden 
kıymetti göz hekimi Münir'in ihtima
mı ve hastane hekimlerinin himmeti 
ile on beş yirmi gün zarfında Musta· 
fa Kemal Bey iyile~erek Derne ku
mandanlığını ele aldı. 

*** 
Büyük Harpte Mustafa Kemal Bey 

bir fırka kumandanı olarak Çanakka· 
le'ye memur oldu. Orada bir cephoe 
yarattı. Kumandasına birçok fırkalar 
verildi. Düşmanı karşısında mıhladı. 
Düşmanın Anafarta'ya büyük taarru
zunda cepheye sevketmekte olduğu 
bir kıtaya istikamet gösterirken bir 
kurşun göğsüne isabet etti. Cebindeki 
saat yaralanmasına mani olarak, onu 

~ol"''"' Mutafa Kemal arkaJaıJariyle 

milletine bağışladı. O saat inkıl!p 
müzemizi süsliyecek kıymetli bir ya -
digardı. Acaba bugün kimin elinde
dir? Mustafa Kemal Bey Anafartala
rın son günlerini görmedi. Çünkü 
göğsünden hasta idi. Hekimler İstan
bul'da tedavi edilmesinde ısrar edi
yorlardı. O sıralarda kendisinden ay
rı düşmüştük. Bizim ordu Seddülba
hir'den değiştirilmiş, ihtiyatta bulu -
nuyordu. Ziyaret kasdiyle karargahı
na gittim ve kendisini ciddi surette 
hasta buldum. Arkadaşlarla birlikte 
ısrarımız üzerine teklifimizi kabul 
etti. Birkaç gün sonra karargahımız
dan geçen Anafartalar müdafasının 

yaratıcısını çok rahatsız bir halde 
gördüm ve pek üzüldüm. 

Milleti için bir talih eseri olarak 
Mustafa Kemal Beyin hastalığı uzun 
sürmedi. Birkaç ay istirahatten sonra 
şarkta bir kolordu kumandanı olarak 
vazife aldı. Bitlis'in istirdadında ve 
1917 ağustosunda yapılan büyük rus 
taarruzunda kolordusu ile ikinci or • 
dunun muvaffakiyetinde başlıca amil 
olmuştu. 

*** 
Mustafa Kemal Bey liva ol-

muştu. İkinci ordu kumandanı mer
hum Müşir İzzet Paşanın rahatsızlığı 
sebebiyle lstanbul'a gitmesi üzerine 
ordu kumandan vekili olarak Musta· 
fa Kemal Paşa ordu karargahının bu
lunduğu Pola civarında Sekrate kö· 
yüne geldi. Kış pek şiddetliydi ve or
du iaşe hususunda çok sıkıntı çekiyor
du. Kumandayı ele aldığının ikinci 
günü evelce hazırlanmış olan plan 
mucibince orduya kışı geçirmek üze· 
re muayyen bir hatta çekilme emrinı 
verdi. Ordunun erkanıharbiye reisi 
olan Miralay İsmet Bey de o günlerde 
tay in olunduğu bir kolorduya kuman· 
dan olarak ayrılmak üzere idi. Hatı· 
rımda kaldığına göre bir günde ordu 
karargahı Diyarbakır'a nakledildi, is
met Bey de cephede yeni vazifesi ha· 
?ına hareket etti. 

Diyarbakır seyahati, Osmaniye'ye 
kadar pek giiç şartlar içinde yapıldı. 
Atla gidiyorduk. Her taraf kalın kar 
tabakasiyle örtülü idi ve şiddetli bir 
soğuk vardı. İlk geceyi, 93 harbinde 
getirilmiş bir muhacir kafilesinin es· 
ki yurtlarının adına izafeten Sarıka· 
mış adı verilmiş bir muhacir köyünde 
geçirdik. Mustafa Kemal Paşa neşeli 
Jeğildi. Hep havadan ve askerin iaşe

<>inden bahsolunuyordu. Bir aralık söz 
İsmet Beye intikal etti. Kumandan 
Paşanın şu sözleri aynen hatırımda 
dır: "İsmet Bey Erkfinıharbiyei U
mumiye Reisi olacak bir askerdir.,. 
Mustafa Kemal Paşa, ismet Beyi o 
vakit anlamış ve takdir ederek ordu 
nun en yüksek mertebesine tayık gör· 
müştü. 916 senesi son ayında ona mü· 
nasip ve layık gördüğü makamı 1920 
de kendisi verdi: derin görüşlü ve 
anlayışlı Atat ürk ... 

Ordu Kumandan Vekili Mustafa 
Kemal Paşa Diyarbakır'da bir iki de
fa hastalandı. Bir defasında hayli te -
iliş ettik. Yapılan çok ihtimamlı tcda· 
vi, ve kendi iradesinin yüksekliği sa
yesinde hastalık az zamanda bertaraf 
oldu. Bu hastalığında da ordu işleri 
ile meşgul olmaktan bir gün geri kal
madı. Şark ordular grupu kumandan· 
lığının teşekkülü üzerine Mustafa 
Kemal Paşa esaleten ikinci ordu ku· 
mandanı tayin edildi. Bir defa daha 
kendisinden ~yrıldım. 

*** 
1918 de Filistin'de, Yıldırım Ordu

ları grupunda birleştik. Umum cephe
nin ricatinde Mustafa Kemal Paşanın 
yedinci ordusunu Ali Fuat Paşa ve 
İsmet Beyin kumanda ettikleri kolor
dular teşkil ediyordu. Haleb'e kadar 
dağılmadan ve ordu halinde geldiler. 
Mustafa Kemal Paşa Halep'te Yıldı -
rım Ordular Grupu kumandanlığına 

tayin edildi. ismet Bey İstanbul'a ça
ğırıldı ve Hariciye Nezareti müste· 
şarlığına tayin edildi. Halep civarın· 
da düşmanla son çarpışmalar yapıla
rak Adana'ya gelindi. O sırada henüz 
elimizde bulunan İskenderun - Halep 
şosesinden müttefik orduları nakliya 
tının yapılmasına müsaade edilmesi 
için lstanbul'un muvafakatine şiddet
le itiraz eden Mustafa Kemal Paşa ni· 
hayet mühim bir vazifeye tayin edil -
mek bahanesiyle lstanbul'a ~ağırıldı. 
Beş on gün sonra Yıldırım Ordular 
Grupu lağvedildi. 

*** 
İstanbul'da Mustafa Kemal Paşayı 

kulağından rahatsız buldum. Bu defa 
Paşa cok üzüntüde idi. Harbiye Neza
reti sıhiye dairesi reisi olan zatın ra
hatsızlığı üzerine ben işi idare etmek 
üzere ikinci reisliğe tayin edileceği · 
mi haber aldım. İstanbul durulmaz ve 
yaşanmaz bir halde olduğundan taş· 
raya (uzak yakın neresi olursa) git -
mek niyetinde idim. Bir defa Paşaya 
danışayım dedim. Kendisini ziyare· 

timde ahvalin her gün daha fcnalaş· 

masından çok mustarip bir halde bul
dum. Kulağı da henüz iyileşmemiş ti. 

Bu tayİ:'li pek muvafık buldu ve he -
men kabul etmekliğimi ciddiyetle 
emretti,: "Sonra görüşürüz" dedi. 
Hemen her gün daireden çıktıktan 
sonra Mustafa Kemal Paşayı ziyaret 
ediyordum. Memleketin içinde bu
lunduğu §artlar yüzünden her gün 
endişesinin artmakta olduğunu görü -
yordum. 

Ben de çok sıkıntıda idim. On, on 
beş günde bir değişen Harbiye Nazır
larına meram anlatmakta güçlük çeki
yordum. Bir aralık yeniden bir ordu 
müfettişliği teşkil edileceği rivayeti 
dolaştı. Buna hem hayret ettim, hem 
de sevindim. Fakat bu haberin doğru
luğuna inanmadığımı kendisine söy
lemedim. İşin ne derece sahih olduğu
nu anlamıya çalışıyordum. Bir gün 
Mustafa Kemal Paşanın Harbiye Na
zırını ziyaret ettiğini söylediler. Sı
hiye dairesine uğrıyacağını umdum. 
Fakat gelmedi. Ben de bililtizam o 
akşam kendisini ziyaret etmedim. Er
tesi gün Nazır Yaver Paşa beni çağır
dı ve iltifatkar bir surette Mustafa 
Kemal Paşayı tanıyıp tanımadığımı 
ve ne vakittenberi tanıştığımızı ve 
daha bazı şeyler sordu. İcap eden ce
vapları verdikten sonra: "Paşa Haz
retleri bu zat bana kumandanlık etti 
ve Mlen de benden yüksek rütbede 
bulunuyor. Suallerinize göre Paşayı 
evlendireceğinizi zannederek size ce
vap verdim" dedim. Nazır Paşa ciddi
yetini bozmadan tebessiım ederek CJll.· 

dan daha iyi bir şey alacaktı ama has
talığını bahane ederek kabul etmedi 
dedi. "Ne gibi bir şey?" dedim. "Kon
ya'ya Ordu Müfettişi olacaktı ama 
hastalığı hakkında senden malQmat a
labileceğimizi söyledi" dedi. Ben der
hal: "Görüyorsunuz ya eğer evden 
çıkmak için bana sormuş olsaydı he
kim sıfatiyle asla muvafakat etmiye
cektim. Fakat ciddi bir asker olarak 
buna lüzum görmemiş ve hastalığını 
ihmal ederek çıkmış,. dedim. Nıuır 
Paşa çok memnun oldu. "Vah, vah, 
hasta olduğunu biliyordum. Evciden 
tanımazdım. Fakat çok zayıf gördüm. 
Kendisini rahatsız etmişim. Yakında 

göreceksen bunları söyle ve gözle
rinden öptüğümü ilave et . ., dedi. "Bu 
akşam ziyaret edeceğim, iltifatınızı 

arzederim" dedim. . 
O akşam filhakika Kumandan Pa · 

§ayı gördüm. Nezarete gelmesinden 
biraz sarsılmış buldum. Cereyan eden 
muhavereyi anlattım. Ve: "Fırsat ka
çırıldı" dedim. Yüzüme haktı. "Bu 
halle nasıl giderdim?" dedi. Hekim 
sıfatiyle mahcup oldum. "Hastalığınız 
on, on beş günde tamamiyle geçecek, 
hiç merak etmeyiniz, başka bir vesile 
ile yakında buradan kurtuluruz,. de
dim. "Ay 1 Benimle gelir misin?" de
di. "Bunu sormanız fazla, daima em · 
rin!zdeyim" diye ilk sözlerımi tamire 
çalıştım. 

M us~afa Kemal Paşanın rahatsızlı 
ğı en ziyade ziyaretçilerin getirdiği 
fena haberlerdendi. o manen üzülü -
yordu. Gelenler Paşadan dinledikleri 
ümit verici sözlerle teselli bularak gi· 
diyorlardı. Bunlar iyi dönüyorlar, fa· 
kat Paşa yoruluyordu. Artık bana da 
ha ziyade açılmıya başlamıştı. Kendi
si de ya~aş yavaş iyileşiyordu. 

Bir gün Erkanıharbiyei Umumiye
de ikinci reis olan zat iyi bir haberle 
yanıma geldi ve Erzurum'da Yedinci 
Ordu Müfettişliği kurulacağını söy-

ledi. Akşama kendisine arzettim 
"Ben de bugünlerde böyle bir haber 
bekliyordum. Acaba iş ne safhada?" 
diye sordu. "Bu iş sizin uhdenizc ve
rilecek" dedim. Çok memnun oldu. 
Hakikaten az zamanda teşkilat yapıl
dı. Mustafa Kemal Paşa yedinci Ordu 
Müfettişi tayin edildi. Bu rakam son· 
ra, üçüncü ordu şeklinde değişti. 

*** 
İşte, iki ay kndar süren hastalığın· 

da da Mustafa Kemal Paşa, hep mem
leket endişesiyle üzülmüş, çırpınmış 
ve Milli Şef İnönü'nün dediği gibi 
bütün ömrünü, mevcudiY.etini, hasta
lıklarında bile milletinin hizmetine 
vakfetmiştir. 
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ruhi haletini ortaya koyuyor. S 
kongresi Mustafa Kemal Pa!' 
Şefliğini ve bütiin milletin kendi 
bağlılığını dünyaya ilan ediyor. 
zurum kongresinden doğan he} 
temsiliyenin Sivas'a hareketinde 
orduda sertabip vek' olarak emir 
ile Erzurum'da kaldım.Oradan So' 
Rusya'ya gönderilen heyet rcfaka 
tayin olundum. 

*** 
1921 senesi mayısında 

nüşümde Milli Müdafaa Vekaleti 
hiye dairesi riyasetine tayin olund 
Kütahya - Eskişehir muharebesit1 , 
sonra düşmanın büyük taarruza 
zırlandığı seziliyordu. Büyük :MIJ 

*** Meclisi Mustafa Kemal Paşaya ke'. 
Mustafa Kemal Paşa Istanbul'dan saliihiyctini vererek Başkumandat' 

hareketini tacil etmişti. Halbuki ta- tihap ediyor, cepheyi tefti~e gi 
mamiyle iyileşmemişti. İzmir işgali- Başkumandan bir huysuz: ata binl 
nin ertesi günü 16 mayıs 1919 da düşüyor, kaburga kemiklerinden 
Bandırma vapuru ile !stanbul'dan ay- kırılıyor. Cebeci hastanesinde o.rı 
rıldık. O günlerde birçok şayialar, tör M. Kemal, Murat ve sair ar~ 
yalan yanlı3 haberler bu seyahatin u- ların ihtimamı ile kırık sarılıyor I 
yandırabileceği endişeleri örtbas ett i. düşman da ner gün Hareket hasır 
Müfettiş Paşa Samsun'da Hiyık oldu- nı ilerletiyor. Mustarip Baıkuma 
ğu merasimle karş landı. Çok durul- hep ordu işi ile meşgul. Zorlukla 
madı, Havza kaplıcalarından çok isti- fes alan bir hasta, kendisine 
fade edilecekti. Fakat zorluklar baş . edilen ve memleketin mukadder• 
lıyordu. Miifettiş Paşa bazı hususatın da son sözünü söyliyecek olan of 
müzakeresi için lstanbul'a çağırılı- , nun işini ihmal etmeden tanzimle 
yordu. O kararını verdi. Ancak be~ raşıyor. Ve sargıları hafifletilC 
altı banyo yapmak fırsatım bulan cepheye hareket ediyor. İşte Sak• 
Mustafa Kemal Pa~a tasavvurlarının 1 

galibiyeti Başkumandanının sıh• 
tatbike konacağ ı müsait semte doğru böyle buhranlı geçirdiği yirmi gil 
yollandı. Amasya; işi gücü bırakarak kazanılıyor. Büyük Millet MeclİI 
kurtarıcıyı emsalsiz tezahüratla kaı;- na bihakkin Gazilik unvanını veri 
şıladı. Tokat'ta çok durulmadı. Si- *** 
vas'ta büyük nutukta bizzat anlattığı Gazi 927 de ehemiyetli bir hut 
gibi gayrimümin küçük bir zümreye geçiriyor. Almanya'dan Prof 
karşı halkın ekseriyetimutlakası ken· Krovs'la diğer bir hekim getirili 
disini sevinçle karşıladı. Artık ger- Biraz uzunca istirahat tavsiye edi 
ginlik başlamak üzere idi. Beni Top· lar. Mümkünü daima yenmiye ah 
çu Müfettişi Kemal Beyle Sivast'a bı· olan Gazi hastalığını gene ye 
rakı yor. Sonra Erzurum kongresinin 

1 

Devlet işine sekte vermedi. O 
tarihi kararları orada toplanan muh- sonra ufak tefek nezle ve saire g'i 
telif şark vilayetleri mi.imeEsillerinin di. Rahatsızlığı haberi ne zamaf1 

rafa yayılsa Gazi ya Mecliste locl 
da yahut şehirde bir cevetan yapa 
görülürdü : yenmek hep yenmek. 

*** 
Soyadı kanununun çıkması U 

ne Büy ük Millet Meclisi ona un 
nı veriyor. Övünülecek ad. O adi 

·vündüğünü birkaç defa işittim. 
çekten yerinde bir soyadı. Bütüıt 
sillerin iftihar edeceği bir Ata. 

Selônik'te bir iıtasyo:ıda 

Atatürk son hastalığı uzun ı 
sindirdi. Bütün ömrünü hizınt 
vakfettiği sevgili milletinin işlt 

se!<te vermeden çalıştı. Sebat 
En çetin harici siyaset mücadele 
ne o zayıf vücudu fakat sarsıl 
şuuriyle çalı~tı . O uğurda kend1 

zararı dokunacak müşkül seyalı 
yaptı. Yılmadı. Çünkü O, bütüıt 
rünü sevgili milletinin hizmetine 
retmişti. İşte tam manasiyle o ııf 
cia ve o yolda takatsiz kaldı. Ni 
cl :! ğİşmez kanunun değişmez J1il 
O'nıı başımızdan aldı. 

• 

Salih Ptqa heyeti ile •örüıJJlek i'in Amcuya'ya ~eldiği .zaman 

Atatürk müsterihtir. Çünkü ~l 
dine tam bir vefa gösterdi. fı'\ 1 

hakkında beslediği bütün emellt 
ne erişti. Ve neticelerini bizzat f 
dil. 

Cümhuriyeti kendisine bizzat t 

net ettiği milletin bilhassa ge11ç
11 

O'nun gösterdiği yoldan ayrılrı11 

cağına emindi. Tam yirmi hir 6 

evet o vakite göre en yüksek r11er 
heye layik gördüğü İsmet bey b;~ 
yarattığ ı İrönü z~ferinin tacı 0 

Ebedi Şefin verdiği İnönü sof 
ile ve tllilli Şef sıfatiyle eınane~ 
lindc tutmaktadır. Müsterih ol f 
d! Şef!.. Millet, şefiyle b:.r~~er.J<f 
zıp de bıraktığın yolda yuruıne i 
dir. Atatürk, Sen ölmedin. :Millet 
gönlünde yaşıyorsun ve ebediyeti 
ııyacaksın. Bütün dün) a h:ı.) rafl 
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1 O uncu yıl nutku 
hakkında bir hatıra· 

ATATÜRK'TEN 
BİR KAÇ HATIRA 

• 

Hikmet· Bayur 
M aniaa mebusu 

••• 
Proleaör Naim ONAT. 

Konya Mebusu 

Aradan tam bir yıl geçti. O, sanki ln8nil'nUn beni gene görmeğe geldi
hiç ölmemi§, içimizden ebedi ayrıl - ğini söylediler, ona bir şaka yapa -
mamış gibi.. Gönüllerimizde müteva- yım dedim, yatağıma pek bitkin ve ti
zi ruhunun gene o azametli ve kor - mitsiz gibi uzanmıştım. Beni bu halde 
kunç akisleri var. Mavi gözlerinden karıılıyan İnönü, birdenbire, şaşır -
içlerimize akan, gene aynı alev .. Göz- mıştı; heyecanlı bir ürperişle seslen
lerimi kapıyorum, işte O, hep O .. Ku- di: Atatürk .. Eyvah .. Doktor •. 
laklarımda seslerinin tatlı ahengini Bunu asla bir tecrübe için .değil, 
duyuyor gibiyim; sönmez hatıraları bir latife olsun diye yapmıştım; fa • 
ışıklardan işlenmiş levhalar gibi bey- kat bununla bir daha anladım ki İnö
nimde hep canlı ve parlak. nü beni en çok seven adamdır; bilse-

Atatürk bize her faniye nasip ol - niz ben de onu ne kadar çok severim. 
mıyan dilnya değer hatıralar yaşattı. Ata~ürk bazı kimseleri sever gibi 
Biz O'nun yüksek huzurunda sayıla - görünürdü; fakat O'nun asıl içten 
maz saatler geçirdik. Bunları unut - sevdikleri, kendilerinde hakiki bir 
mak, kalp için en acınır bir iflas; suı- değer gördüğü insanlardı. Değer ta • 
mak ve yazmamak da elimiz ve ağızı- nıtmak insanlığa yaraşan en büyük bir 
mız için en bağışlanmaz bir suç olur. şıardır. Atatürk ise bu şıarı kendisin-

Atatürk'ü yazmak .. Fakat bu, o ka- de gösteren en yüksek bir örnekti. O, 
dar kolay bir şey mi? O hayallere sığ inandığı bir değere bin kıymet verir. 
mıyan hakikat, hakikatleri aşan yük- Ve onun her kesçe de tanınmasını 
sek bir hayal gibiydi: ateşli bakışla - isterdi. 
rının önünde dağ gibi engeller eridi. Atatürk'ün en çok sevdiği ahlaki 
Tunçtan avuçlarında asırların yıllara kıymetlerden biri de samimilik, özden
iniverdiğini gördük. likti. O, içten gelen sözlere, kendi 

Çankaya'da çınlıyan sesi, akislerini düşünce ve arzusuna ne kadar aykı
dünyanın dört bucağında birden gös- rı olursa olsun, kızmaz, darılmazdı. 
terirdi. O, sihirli parmaklarını bu ül- Darıldığı olsa da pek muvakkatti, yaz 
kenin üstüne basmadan önce her şey bulutu kadar bile ,sürmezdi. O'nun 
dağınıktı, her şey birbirine aykırı i· meclisi daima, gülümsiyen bir ilkba -
di. Kafaların üstündeki çeşitli fesler, hardı. Bazı gilrliyen göksel sesleriy
külahlar gibi içindekiler de hep baş- le bile sofranın havasına yeni dalga
ka başka ve karışıktı. Karşılıklı mek- ıar ve neşeler serperdi. 
tepler, karşılıklı tekkeler, karşılıklı o her gamı siler, her kaygıyı süs
mahkemeler, karşılıklı halk ve ahlak terdi. İnönü söylüyor: "Atatilrk'ün 

• hep birbirini körletmiye, yıkmıya ça- toplantılarından çıkarken herkes bed
lışıyordu. O, büyülü ve mıknatıslı el- bin şeylerden, hayatın dertlerinden 
terini uzatınca her şeyi kendine çek- ve sıkıntılarından yıkanmış gibidir.,, 
ti. Boşlukları dolduran işler gibi, O- Son senelerde kendisini verdiği dil 
nun ruhu da içlerimizi sardı, her şe • bahislerinde geceler uzun münakaşa 
yi birleştirdi. İşte bugün, on sekiz ve tetkiklerle geçerdi. Bu münakaşa
milyonluk türk, tek bir yürek gibi, ]ar arasında çok çetin itirazlara karşı 
O'nun ayrılığına ağlamıyor muyuz ? tahammül gösterir, görüşünün doğ -

Yerli, yabancı bir çok kalemler O- ruluğunu tanıklamağa çalışırdı. 

Onuncu yıl nutkunun el yazı•ınclan bir •ayla 

nu anlatmak için cilt cilt eserler orta- Bir akpm, dil meselelerine ait a -
ya attılar; fakat sanmam ki hiç birisi ğır bir münakqada değerli profesör 
Atatürk'ü, Atatürk'ün kendisini an • ı Yusuf Ziya Özer itirazlarının sami -
latabilsin. miliğinden bahsederken biraz asabi · 

Evet, O'nun hakiki pQrtresini en i- leşerek: "Atatürk, sizi saptığınız yan-
Yu1randaki vesika Atatürk'ün cüm

lıuriyotin onuncu yıldönümünde söy
lemiş olduğu nutkun kendisi tara -
fından kurşun kalemle yazılmış ilk 
leklindcn bir sayfadır. 

Atatürk bu yıldönümüne çok ehe -
ıniyet vermişti. Bunun sebebi sadece 
on rakamının sayı usulündeki ehemi
)'eti değildi. 

Asıl sebebi o sırada siyasal iç iş -
lere ait inkılap hamlelerinin hemen 
tamam olmuş olması, ve bundan böy
le ekonomik ve kültürel kalkınma ve 
ilerleme i§leri ile dış siyasada yeni 
hamleler yapılması keyfiyetinin ön 
&afhaya geçmesidir. 

Filhakika ülkede programlı suret -
te bir sürü fabrikanın kurulması ve 
Cihan iktisadi buhranı sıkıntısının 
"l'Urkiye üzerinden kaldırılması, Tür
kiyeyi Avrupa menzumesinin önemli 
bir üyesi yapan balkan anlaşmasiyle, 
1-fontrö boğazlar mukavelesinin ya • 
Pılrnası ve Hatayın ana yurda kavuş
~~rulması, o sıralarda veya o andan 
1hbaren girişilmiş veya tahakkuk et
tirilmiı başarılar. 

.Nutuktaki "Yurdumuz dünyanın en 
2tıarnur..... cümlesi ve ondan sonraki 
tUrnleler ve "Türk milletine çok ya
l"llfan .. ,. cümlesi bundan böyle girile
C:ck olan yola işaret etmektedir. 

O tarihte Atatürk'ün katibi umu -
rtıiıi idim. O, samimi olmak şartiyle 
lzarni surette tenkitleri ister ve arar
<lı. Ve yakınlarınca bunun yapılma -
ltıaaını samimiyesizlik sayarak keza, 
~~erniyet verdiği her işle etrafında -
ılerin de meşgul olmasını isterdi, bu 

•uretle aynı şeyle meşbu dimağlar -
dan çıkacak mütalea ve tenkitlerin 
~aha esaslı olmasını temin etmiş o-
Urdu .• 

1933 ilk teşrinin ortalarında : 

··- Onuncu yıldönümünde ne söy
liyeceğiz? Düşünüp bir şeyler hazır
lı yalım! .. tarzında bir emir vermişti. 

l:':kaeriya emirlerinin sınırları çok 

Renişti. Yani bunu alan. gayret ve ka· 

biliyetine göre onu, emirlerin sınır· 
~arından çıkmadan muhtelif derecede 
ıfa edebilirdi. Ve o işteki azami ve -
timini vermesi mümkUn olurdu. Me

~ela yukarıdaki emre göre baştan aşa
iı bir nutuk mtisveddesi hazırlana -
bileceği gibi. mevzuubahis edilebi

lecek noktaların tesbiti ve yahut on
ların düşünülmesiyle de iktifa oluna

bilirdi. Fakat her halde Atatürk, as -

€ari olarak, muhatabına: " - Bundan 

böyle zihnin bilhassa bununla meşgul 
Olsun!., demiş bulunuyordu. 

Bu emri alışımın ikinci günü, a -

~lll olduğu vechile, yaverlikten 
~t•türk'ün uyandığı haberi verilin -

~ına gitmiıtim. Beni görünce: 

"Bu gece çalıştım ve nutku yazdım,, 
dedi. Bazan pek geç de olsa misafir
lerini uğurladıktan sonra oturup ça
lışırdı. 

Yukarıdaki müsvedde işte bu yazı
dır; ondan sonra gerek kendi dütün
celeri, gerek kendi mütaleaları üze -
rine nutuk bazı değişiklikler gör -
müştür. Müsveddelerin 30-10-933 ta -
rihli "Hakimiyeti Milliye" de çıkan 
metin ile karşılaştırılması bu deği -
şiklikleri gösterir. 

Fakat okuyucularımın dikkatini 
bilhassa 5/1 işaretini taşıyan ve kıli
şesi yukarıda bulunan sayfada çizil
miş olan 4 satır üzerine çekmek iste-
rim : 

"Bu söylediklerim hakikat olduğu 
gün senden ve bütün medeni beşeri -
yetten dileğim .§Udur : 

''Beni hatırlayınız.,, 

Bu sözler bana çok hazin gelmişti, 
adetA b:: vedaname hisai veriyordu. 

Bütün milletin o güne O'nunla be· 
raber eritmeyi dilediğini ve düşündü
ğünü söyleyip bu cümlenin kaldırıl
masını rica ettim. Cümlenin sonuna 
görülen işareti koydu, sonra müsved
deyi gören hemen herkes aynı ıeyi 
tekrarlayınca cümleyi çizdi. 

yi bir fırça çizebildi: İnönü'nün kud- lış yoldan çevirmek için çalışıyo . 
retli kalemi. rum . ., demişti. 

Üstad bir ressamın çektiği bir kaç Atatürk'ün buna karşı verdiği ce -
çizgi, hazan, bir simanın bütiin derin- vap, bu ifadenin yalnızca bir tekrarı 
liklerinl c<Hgelendirir; itte "bir kaç oldu. Her iki taraf da kendi göriltleri
çizgi ile Şefimizin nasıl bir mimar ol- nin doğruluğuna kanmışlardı. 
duğunu anlatmak istedim,, diyen Bir akşam, gene biç çok ilim adam
Milli Şefimiz de (Atatürk'ün bir kaç tarının bulunduğu sofralarına biraz 
hususiyeti) ni böyle bir maharetle ve geç gelmiştim. (Millet) kelimesinin 
üstatlıkla canlandırmıştır. türkçe ile uygunluğu hakkında B. Ö-

Bir akşam kendi ağızlarından da zer'le geçen fikir çarpışmasından ha
işitmek şerefine erdiğim ve Taymis'- bcrim yoktu. Atatürk bu kelime etra
in 937 de Türkiyemiz için çıkardığı fında kendi görüşünün doğruluğunu 
sayısında basıldıktan sonra, kimbi • sağlamağa çalışıyordu. Bana nasıl de
lir, kaç defa daha okuduğum bu biri- di: bu düşünceyi siz de kabul etmi -
cik ve tarihi eserdir ki Ebedt Önde· yor musunuz? Atatürk, dedim: ben 
rimizin ciltlere sığmıyan yüksek ve bu husustaki görüşümü evelce tezim
içtimai ruhunu, eşsiz ve kutsal benli • le neşrettim ve hala da aynı kanaat -
ğini bir kaç sütunluk bir yazı içinde teyim: Eğer kanaatler el ve kol gibi 
bizi aydınlatıvermiştir. bıçak altına girebilen bir şey olsaydı 

Atatürk'ü tasvirde bu kudrete er • derhal huzurunuzda keser atardım. 
mek için O'na O'nun kadar yakın ol- Atatük bu sözümü: "bana ben se . 
mak ve O'nu O'nun kadar sevmek ge· nin için kanaatlerimi feda edemem 
rektir. Bize bu yepyeni Türkiye'yi kur diyor bu!,. Şekline sokarak beni tak
makta ortak yapıcı olan sevgili Millt dir için vesileler bile yapmıştı. 
Şefimiz, hiç şüpheıiz, O'na en yakın Yüksek huzurlarında yalnız resmi 
olduğu kadar O'nu en çok sevendi. mevkilerinin değil, müstesna şahsi -

Tarihini pek hatırlamıyorum, zan- yetlerinin de büyüklüğünü göz önün
nedersem üç yıldan fazla olmuttu. A- de tutarak bahsi daha kolay yoldan 
tatürk Ankara'da bir rahatsızlık ge- yürütmek ve kapatmak varken, işte 
çirdi; iyileştikten sonra anlatmıştı: bu gibi gereksiz görülebilecek hare-

' 
l:unifte Holle Farlcaıw lcwariM 
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Son cümhuriyet bayramı 

ketlere ve sarfedilen ağır ve sert söz
lere karşı O gene dargınlık göster -
mezdi; bu yi.ızden iltifatını kesecek· 
ken arttırması. O'nun ne kadar geniş 
ve bağışlayıcı bir gönül taşıdığını 

göstenniye yeter. 
Hiç bir rimse Atatürk için insanı 

söyletmez, kanaata hürmet etmez der 
gibi bir iddiada bulunamaz. Böyle bir 
iddia O'nu ya hiç tanımamak ve ya
hut da bile bile yanlış tanıtmak gibi 
vicdana sığmıyan haksız bir hareket 
olur. 

Atatürk, samimiliğe dayanan her 
sözü dinler, her itirazı hoş görür, ve 
onda bir değer bulursa derhal kabul 
ederdi. O'nun hiç hoşlanmadığı bir 
şey varsa o da riyi ile garazla karışık 
fikirler ve kanaatten doğmayan kuru 
tasdiklerdi. Atatürk son senelerde 
türk dilini araştırmaya koyulmuştu. 

" Vaktinin büyük bir kısmını alan bu 
uğraşmalarında her zaman, İnönü'ne 
borçlu olduğunu söyler, ve ona olan 
derin güvenimle işte bu masada böy
le bol bol konuşmaya zaman buluyor 
ve rahat rahat oturuyorum.,. derdi. 

Bununla beraber Atatürk'ün milli 
işlerde ve devleti ilgilendiren mese -
lelerde ne kadar titiz olduğunu kaç 
defa biz dahi gözlerimizle gördük. 

Bir akıam, daha sofraya oturulma · 
mıştı. Tevfik Rüştü Aras ile bilardo 
oynuyorlardı. Aras'ı telefondan çağır
dılar. İçeriye dönerken, Atatürk, dedi, 
Size canınızı sıkacak bir haber vere
ceğim: Yugoslavya kıralını öldür -
mü§ler. 

Teessürlerini daima içinde sakta -
mayı bilen Ebedi Şef kıpkırmızı ol· 
muştu, ayakta duramadı.Gelin, sofra
da konuşalım dedi. O gece, akşamın 
yedisinden sabahın tam yedisine ka -
dar büyüklerimizi çağırtarak onlar -
la ne kadar titiz bir tekayyütle ko -
nuştuğunu, onlara direktifler verdi -
ğini görerek hayret içinde kalmııtım. 
O gece alınması kendilerince gerekli 
görtilen tedbirlerin ne kadar derin 
bir görüş eseri olduğunu sonradan 
çıkan hadiseler bize pek iyi anlatmış· 
tı. O akşam bu tedbirleri alnının çiz
gileriyle: erken ve anlatılmaz bir ih· 
tiyat gibi kar~lıyanlardan değerli bir 
zat gene bir gün bunun bir keramet 
olduğun1:1 huzurlaiında itiraf etti. 

Artık sabah olmuş, gün yayılmıştı 
Sofrada dört beş kişi kalmıştık. A -
cıktınız galiba dedi. Harbiyedenberi 
çok sevdiğini söylediği fasulyeli pi
lavla mahallebi ve kavun geldi. Saba
hın tam yedisinde böyle tatlı ikinci 
bir akşam yemeğinden sonra: Uyku -
nuz geldi, artık, size müsaade, Ben 
Çakmağın - sayın mareşalimiz o gece 
!stanbulda Yavuz zırhlısında bulu -
nuyorlarmış - intibalarını almadan 
yatamıyacağım. demişlerdi. 

Atatürk·;;~ o aktaınki görüşlerinde 
gösterdiği isabetin bir örneği de Kar
lispatta tedavide bulunduğu vakit yaz 
dığı hatıralarında: "Bir devlet adamı 
olsaydım ne yapardım ? ., sualine 
cevap verirken balkan paktının kati 
lüzumuna da bundan 22 yıl önce ve 
bunun belki de gülünç bir hayal sanı

lacağı bir devirde iıaret etmiş olma -
!arıdır. 

Orada ipret edilen, yalnız bu de -
ğildir; u zamanda elde ettiğimiz bü
yük baprıların birer tesadüf eseri ol
madığını, bunların önce görülmüş ve 
dütünülmilJ ıeyler old,uğunu bu ha -

tıralardan anlıyoruz. . 
Gerek üç def ter tutan bu çok en • 

teresan realist hatıraları, gerek Bur
sa'da irticali olarak söyledikleri bil 
yük hitabeyi bastırmalı ve onları da 
herkes görüp okumalıdır. 

Ulucamide kendisine sorulan tür -
lü ve çetin suallere karşı kül halinde 
bir cevap teşkil eden bu uzun Bursa 
söylevi, bana göksel ruhu kadar yük
sek gelmişti. Bunu bir akşam bir daha 
dinliyebilmek için kendilerinden bir 
yalvarmada bulunmuştum. Zabıtlar a· 
randı, bulunamadı. Galiba, dedi: On
ları Falih Rıfkı'ya verdim. Eğer bu 
zabıtlar kendilerinde ise seçkin edi • 
bimizden o yalnız bir cevap silsilesi 
değil, bilfır bir kaynaktan tapıf bir 
fikir ve sanat çağhyanını andıran de
ha eserinden herkesi de kandırmaaıru 
burada rica ediyorum. 

Atatürk'ün yukarıda devlet ve ıi· 
yaset işlerindeki hassasiyetlerinden 
bir örnek vermiştim, O, bu gibi mese
lelerde bu kadar uyanıklık göstermek· 
le beraber gece gündüz dile, tarihe a• 
it eserler okuyor, gözden geçirmedik 
kitap bırakmıyordu. 

Büyük Şefimizin de: "Bir çok kere 
onu kitapları ve yazıları içinde yirmi 
dört veya daha fazla saat, faıılaaız 
çalşıma içinde bulmuşu~dur ,, yolun • 
daki pek kıymetli şahadetleri de o· . 
nun nasıl tükenme bilmez bir kudret 
kaynağına sahip olduğunu göstere .. 
bilir. 

Atatürk'ün eşsiz hususiyetlerinden 
biri de onun kitap okuyuşu ve oku
duklarını unutmayışıdır. 

Dil Kurumu tercüme ettiği eserleri, 
türlü türk lehçeleri sözlüklerini ken· 
dilerine sunuyordu. Bir gün Unanhay 
lehçesinin sözlüğü gönderilmiıti. Ben 
bu eserde bir itirazımı haklı göstere· 
cek bazı kelimelere rastlamıştım. Ki· 
tabı sunduğumuzun akşamı bizi gene 
çağırmıştı. Ben bir fırsat bularak bu 
kelimeleri ortaya atmak isterken, evet 
dedi: Göndermişsiniz, okudum. Kita
bı istetti. Sözlüğün okunmadık yeri 
kalmamıştı. Evet, aynı günde kosko
caman bir kitabı, her zaman yaptığı 
gibi, baştan aşağıya süzüvermişti. O, 
okuduğu her kitabın en özlti noktala· 
rına, yanlış gördüğü kısımlarına yer 
yer çizgiler, renkli işaretler koyardı. 
Sözlük'te benim söylediğim kelimele
rin de mimlenmiş olduğunu gördüm. 

Günde birkaç kitap okuyan, birkaç 
etüt hazırhyan Ataturk'ün dil ve tari
he ait tetkiklerini bu kadar aıırı bir 
gayret ve ihtirasla takip etmesi hiç de 
boş ve sebepsiz değildi. O, bunları 
yükseltmek istediği ülküsüne iki ka
nat sayıyordu. 

Atatürk'ün ülküsü de kendisi gibi 
ve yurdunun sınırlarına sığmıyacak 

kadar büyüktü: bütün dünyayı kucak· 
!aştırmak, genel bir barışla yeryüzün· 
de yepyeni bir insanlık yaratmak. 

O iyice inanmıştı ki bu davayı üze
rine alabilecek bir devlet varsa o da 
Türkiye'dir, türkler, dünyanın en es
ki ve köklü bir milletidir. Başka ulus
lara medeniyet kaynağı olan, yasa yo
lunu gösteren onlardı. Türk dili bü
tün dillere ana ve maya olmuştur. 

Bununla beraber Türkiye, bu ülkü
yü yürütmiye en uygun bir yerdir; 
çünkü o, doğu ve batıyı biribirine 
bağlıyan bir birleşme noktasıdır. Bir 

( Lutlen •aylayı re11iriniz) 



-·12-

Epice zamandanberi tarihe, mito -
lojiye, türk dilinin bütün kayn~kları
na başvurarak hazırlamakta olduğum 
(Dilde güneş) adlı etüdümü eğer bir 

giin O'nun manevi huzuruna sunabi • 
lirscrn bu, bana fani hayatımın vere
ceği en yüksek bir haz ve vicdanımın 

gene ıravu,turacağı en değerli bir tak
dir olacaktır. 

Halkçı Muıtala Kemal 

ULUS 

Uşak'ta1. 
Türk 

Ocağında .. 
Damar Arıkoğfo 

Seyhan mebusu 

1339 senesi eski İktisat Vekili Mah
mut Esat Bozkurt'un lzmirde açtığı 
büyük iktisat kongresine ben de git
miştim. O sırada Atatürk Göztepecle 
bir evde misafir bulunuyorlardı. İlk 
işim ziyaretlerine koşmak oldu, Ya
nında askeri üniforması ile bir arka
daşı oturuyordu. Tatlı bir sohbe
te dalmı:;lardı. Yakınında yer göster
di, oturdum, biraz konuşmalardan 
sonra bir kaç güne kadar Ankaraya 
döneceklerini, oradan Adanaya bir 
seyahat yapacaklarını ve buradan 
birlikte gideceğimizi, treninde yerim 
hazır olduğunu söyledi. 

Muayyen vaktinde istasyona git • 
tim, Başyaver Salih Bozuk treni ve 
hazırlığını teftiş ediyordu. Her hal
de bir şey canını sıkmış olmalı ki, 
öfkeli emirler veriyordu. Yanına yak
laştım; elini sıktım, tebesı;ümle mu • 
kabele etti. 

·10 - 11 - 1939 

Dolmabahçe'deki Katafalk 

Millet Meclisi önündeki Katafalk 

kası y.ür~yerek tahsis edile~ arabala- ı doldurmuştu. ~tatürk balkona çıkıp, 
rına bındıler, Mareşal Fevzı Çakmak- çok heyecanlı hır nutuk söyledi. Mev
la biz. d.e bir arabada Atatürkü taki - ı zuu saltanatın :emen macerası ve ora
ben gıdıyoruz. da telef olan turk çocuklarının hazin 

Yolun her iki tarafı kasabaya ka· hatırası idi, 
dar müthiş bir kalabalık tarafındar. Balkondan baktığı zaman kalabalı· 
işgal edilmiş, ön sırayı sanatkarlar, ğın sadece başı görünüyor. Sık ve 
tutmuşlardı. En arkada da genç deli- birbirine girift başlar ve taşıdığı ser· 
kanlılar, gürbüz babayiğitler, milli puşa dikkatle bakılırsa adeta nefis 
kıyafetle atlar üzerinde sağa sola do- bir Uşak halısına benziyor, heyecan
lu dizgin sevinç çılgınlığı içinde at dan deniz dalgası gibi durmadan sal· 
koşturuyor ve şenlik yapıyorlardı. !anıyordu. 

Bu büyük tezahürat içinde kasa- Ilalkın cuşu huruşu arasında bura· 
baya girdik ve doğru hükümet kona- dan Türkocağına gittik, Ocak men • 
;";ına gittik, Biraz istirahati müteakip, supları toplanmıştı. Atatürk, refika • 
kafilenin sonu da gelip çatmış, hü- sı birbirine yakın sandalyelerde, Ma· 
kümet konağı avlusunu tamamen reşa1 Fevzi Çakmak ve maiyeti de bir 

' 

s~~q,r9rıa yatındwki en • .,,. reıimlerinden biri 

arada oturmuştuk. 
Kahveler içiliyordu, Ocaklı arka • 

daşlardan sarışın tahminen otuz iki 
yaşlarında bir genç ayağa kalktı, misa 
firlerini selamladıktan sonra bir nu· 
tule söyledi. 

Hatip sözü Atatürk'e intikal etti· 
rip O'nu, Napolyon ve Bismarkla mü· 
kayeselere giriştiği zaman bundan 
memnun olmadığını Atatürk'ün kaş
larını çattığından anlamıştık. HenUı 

kahvesini bitirmemişti derhal ayağa 
kalktı: "- Bey biraderimizin müsaa· 
deleriyle burada bir noktayı tenvir 
etmek maksadiyle sözlerini kesiyo • 
rum, Efendiler bu arkadaş beni Bis· 
mark ve .Napolyonla mukayeseye kal· 
kıştılar. Napolyon kimdir? Taç ve 
macera peşinde koşan bir insan! Bis· 
mark ise tacidara hizmet eden bir a· 
dam! Ben böyle değilim!" dedi, ve ye· 
rine oturdu. 

Hatip pek sıkılmıştı: sözlerini tas· 
hih etmek üzere: ''- Affedersini:ı 
paşa hazretleri, :;özlerim yanlış anla· 
şıldı. Sizin şerefinizden, şanınızdatı 

bahsetmek istiyordum.,, Sözlerini be· 
nüz bitirmişti. Atatı.irk tekrar aya:;a 
kalktı: "- Efendiler, bu beybinıdc· 

rimiz ikinci bir hataya tekrar düştü · 
ler. Hangi şan, hanr:i şeref? Eğ•! 
mensup olduğum milletin şanı, şere· 
fi varsa ben de şanlı ve şcrefliyif11 
Aksi takdirde içinizden her hangi b·r 
aclam çıkar da şan. şeref arakasın-'11 

koşar ve teferrüt etmek isterse bilirı;t 
ki ha!lınıza belfidır, beladır. b .. Jartıı 1· 
Millet bu gibilerine asla müsaade et· 
memelidir!'' 

Her ne zaman Uşak kelimesi uıff
fuz edilirse, Atatürk'ün o kaş1arı ca
tık hayali gözümüzün önünde can : 
lanır, bu m.,rızara karşısında, gür sesı 
ile SÖ) )ediği sözler kul<ığ'mıda çınlar. 



ATATÜRK 
Nasıl cahsırdı ! 

.> ~ 

... T"tr yıl önce bugün türkler, tarihin 
~' ., yaratmadığı Ulu Ebedi Şefleri
r '·aybettiler. 
~u kara matem gününün yıldönü • 

nı:nde, O'nun şimdi yürekler yakıcı 
b '""r ateş halini alan hatıra ışıklarını 
c n'andırmak, türkler için milli biı 

ibadet sayılmalıdır. 

*** 
O'nun meziyetlerini saymıva ne dil 

yeter, ne kalem .. Yaradılışın o benzer· 
sız harikası, asrının her sahada en bil· 
yüğü idi: En büyük asker, en büyük 
diplomat, en büyük devlet adamı, en 
büyük öğretmen hep O idi. O. 

Bu büyUklükler arasında en büyük
lerinden biri de Atatürk'ün yorul -
mak bilmez bir çalışıcı, usanmaz bir 
çatııtırıcı olmasıdır. 

Atatürk,ün Seltinik'te doğduğu evin cephesi 

O'nun çalı~a ve çalıştırma meto
du, gerçekten ayrı bir harika idi. 
Akşamdan çalışmıya başladığı halde, 
sabah olur, gün açılır. yanındakilerin 
cöa. ~P .. liifür;-"'ıfır'Arlrncyaı)ışır, 
O gene sanki yeni işe başlamış gibi 
taptaze bir vücut ve zihinle işine de
vam ederdi. Ancak yapmak istediği 
işi bitirdiği zaman, tatlı bir tebes -
ıümle : 

Atatürk 'e dair 
Ja~iiıulur 

. Günlerdenoeri yorgun ve bitgin • 
dık. Konya'dan itibaren başlıyan ta
kibat vilayet hudutları içinde çok sı· 
kı idi. Vali bizi tutturup İstanbul hü
kümetine teslim için büyük bir itina 
göstermişti. Biz devletin müsallah 
kuvetleri tarafından bir cani gibi ta
kip ediliyorduk. 

N ecipali Küçüka 
Denizli mebusu 

ziyeti, bir projektör aydınlığı ile ten· 
vir ettikten sonra, en isabetli kararı 
veriyordu.Biz kendi basit görüşümüz
le bile kendimizin derhal müstesna 
bir adam karşısında olduğumuzu an . 
ladık. Davaya ve istikbale O'nun kar
şısnıda bir daha inandık. 

- Yorulduk biraz, galiba ... 
derdi. 

••• 
1936 da UçUncU Türk Dil Kurulta

yı hazırlıklarına başlamıştık. Bu ku
rultaya çok önem veriyor, gelen tez
lerin hepsini bizzat görmek istiyor -
du. Her gelen yazıyı satır satır oku -
Yor, kenarlarına notlar koyuyor, en 
sonuna da yüksek düsünce ve kararı
nı yazıyordu. 

Bir çok tezi birden iade ettiği, her 
biri hakkında emirlerini verdiği bir 
gündil : 

- Nasıl, dedi, senin için iyi ça -
lıımıı mıyım ? 

Çalıştırmasında da çalışması kadar 
harikalar vardı. Birine bir iş verdiği 
Zaman, sanki yaradılışın kendisine 
bahşettiği enerjiden de ona bir pay 
Verirdi. O'nun buyurduğu iş. insana 
hiç güç gelmezdi. Bir gece, mebus • 
luk hakkının kadınlara da verilmesi 
iizerine konuşuluyordu. Bayan Afet: 

- İlk defa Bursa nutkunuzda ka· 
d~nların hukukundan bahsetmiştiniz. 
dıye hatırlattı. Bu nutkun suretini 
buldu, getirdi. . 

Atatürk, bunu okumak şerefini lüt· 
fen bana bağışladı. 

Bu nutuk, ikinci Büyük Millet Mec 
liıinin seçimi arifesinde yurdun bir 
~?k. y;rterinde söylediği nutuklar gi-

ı, ıkı kısımdı: İlk kısmında kendisi 
diiıUndüklerini anlatıyordu. Sonra 
0 ttda bulunan herkesten merak etti· 
~.~ ıneseleleri sormalarını istiyor, bü
ı:n sualler toplandıktan sonra, bun • 
b rın cevaplarını da veriyordu. Fakat 
liu cevap verişte ayrı bir sanat vardı. 
t er bir suale ayrı ayrı cevap verme 
~rzında değil de, sanki bütün o su

a .le.r bir tek mevzu un parçaları imiş 
f'~ı. bütün cevaplar ayrı bir nutuk 
Çınde yer alıyordu. 

. Nutkun bu büyüleyici güzelliği if 111de dalmış. okuyor, okuyordum. 0-
·tırnayı bitirdiğim zaman: 

l ,- Bir de İzmir nutku vardır, Ama, 
rnem yoruldun mu ? dedi. 

O sırada Sivasla • Kayseri arasın _ Kongre geceleri çok eğlenceli ge . 
da işliyen Amerikan otobüsleriyle ~iyor~u. Bilhassa Anadolu İstanbul 
Köprübaşı na yaklaştık. Mustafa K _ ıle. munasebatını kestikten sonra İs· 
mal'in yaverleri bizi orada selamla e. m~ıl Fazıl paşa kabine listesi tanzim 
dılar ve otomobillerine aldılar s· edıyor. Ahmet Rüstem bey fransızca 
hudutlarına girdiğimiz dakikada . . yaz tgı tarıhten parçalar okuyor, ve . ıvasl d _ . 

tikbaldeki hür ve mesut vatanın ~:r. Kara Vasıf Amerikadan gelecek mil
best havasını, ciğerlerimizin en i 1 .

1 

vonlarca dolar ile memlel<ette yapıla
rine kadar çekerek ilk defa t çff~. cak geniş dahili islahat politikasının ene us d . . • . . 
ettik. 

1 
erın ve samımı hayalı ıçinde gasvo· 

Kongre bir gün evel açılmıştı. Mus 
tafa Kemal bizi perişan kıyafetimiz· 
le küçük bürosunda kabul etti. 

Umumi harbin büyük şahsiyetleri
nin, kumandanlarının bir çoklarının 
ya elini sıkmış ve yahut da kendile . 
rini pek yakından görmüştüm. Fakat 
şimdi karşımızda bir kudret ve azim 
heykeli gibi oturmakta olan adam ka
dar imposant bir şahsiyet karşısında 
hayatımda ilk defa bulunuyordum. 
Son derece ciddi ve vakur idi. Bunun
la beraber en kibar bir salon adamı 
kadar nazik ve centilmen idi. Bize 
sual tevcih ederken hep (Beyefendi) 
diye hitap ediyordu. 

Denizli cephesi hakkında verdiği -
miz kırık dökük malfimatı. O'nun ha
rikutade dimağı derhal muntazam bir 
mantık silsilesi haline sokuyor ve va-

okumuşum. Fakat O'nun yüksek var
lığı önünde O'nun kendi büyük söz
lerini okumak. o kadar tatlı bir zevk 
oluyordu ki gerçekten yorulduğu -
mun farkına bile varmamıştım. 

Hangi bir hatırasını anmalı? Yara· 
dılışın o eşsiz büyüğünün her hali de 
büyük, her hali de eşsizdi. 

*** 
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~111111111111111111111111111111111111111111111111111112rıııııııııııııııııııııııııa.. luyordu. Kongreyi günlerdenberi A· 
nadolu ve RumeJi Müdafaai Hukuk 
Cemiyetinin program ve nizamnamesi _ 
yordu. Burada en miihim mesele man- : 
da meselesi idi. Kongrenin muhitinde 
manda fikri pek ziyade yer almış ve 
hatta bu hususta hayli propagandalar 

- -- --------SON HABERLER SON S YFA IZDADIR. 
- -- -- --eııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

da yapılmıştı. Mandayı istiyenler. 
Türkiye'nin bu korkunç vaziyet
ten ancak böyle bir yol ile kur
tulabileceğini hüsnü niyetle zan
netmişlerdi. Fakat manda ne ve bu
nun hukuki portresi nedir? Amerika 
yakın şarkta sırtına böyle bir vazife 
ve mesuliyet alabilir mi? Kimse dil . 
şünemiyor, ve yalnız Amerikan man
dasının türk vatanperverliğine uy -
gun olacağı tahmin ediliyordu. Tür • 
kiye bu badirede istiklalini kurtarmış 
olabilse ecnebi bir devletin geniş bir 
mikyasta yardımı olmaksızın yaşıya
maz kararına varıyordu. Doğrusunu 
söylemek icap ederse o günlerin haşin 
ve korkunç realitesi karşısında bu 
mantık normal bir düşünüşün ifadesi 
idi. Fakat büyük hadiseler içinde baş
ka türlü düşünebilmek için. İnsanın 
başka türlü yaratılması lazımdı. İşte 
Ebedi Şef de bu harikulade vasıflar 

vardı. Kongrede manda müzakeresi 
başlamazdan evci, müzakerenin kuvet 
li ve şiddetli olacağı söyleniyordu. 
O gün riyaset kürsüsünde Mustafa 
Kemal oturuyordu. Mandanın lehin
de nutuklar söylendi. Kendisi o sıra
da kürsüden indi ve kürsüyü İsmail 
Fazıl paşa işgal etti. Nihayet Musta
fa Kemal hitabet kürsüsüne gelerek 
mandaya öyle bir hücQm etti ve man
danın mahiyetini o kadar derin bir 
vukuf ve ihata ile izah etti ki onun 
mantık ve betağati karşısında herkes 
sustu. Ve Ona inandı. 

Mustafa Kemal, dimagında tahay • 
yül ettiği şeyleri tahakkuk ettirebil -
mek için hadiselerin mantıki tekamü
lünü büyük bir sabır ve itina ile bek
lemişti. 

Ben o zamanlar, Ziya Gökalp'in iç
timai akidelerinin en sadık bir mümi
ni idim. Benim genç ruhum, büyük 
Sosyoloğun bütün yazılarını bir nas 
gibi kabul ederdi. 

di, ben lıunu yapamam. diye cevep 1 
verdi. '4UJL? so .............-; s SJOTs:JiJJJ1 
Eğer Ahmet Rüstem ~yin istika -

metinden yürümliş olsaydı. Sivas kon
gresinin bir avuç kan halinde bastı -
rılması pek kolay olurdu. Türk inki

SON SÖZÜ: 
lap tarihinin seyri takip edilecek o- Dolmabahçe'nin önü Atatürlr:'ün sı
hırs& 1ustafa Kemal devletin dahili hat haberini almak lçin demir kapının 
mevzu na ancak Ankarad'a

0 

Büyük parmaklık/arına sarılan genç, ihtiyar, 
Millet lcclisi teşekkül ettikten sonra kadın, erkek vatandaşlarla dolu idi. 
temas ettiği görülür. Bütün esaslı ve - Atatürk nasıl? dı"ye soruyor, O'
büyük inkilapları hep meclis karariy- nun sıhati hakkında ma1Umat almadan 
le yapmış ve ba~armıştır. Kemalizmin evlerine dönemiyorlardı. 
diğer harp sonu rejimlerinden farkı Onun müdavi doktorlarından bı"ri 
buradadır. Ve inkilabımızın milli bün şunları söylüyor: 
yede büyük sarsıntı vücude getirme - - Atatürk'e pazartesı" günü bfr 
den muvaffakıyetle içtimai bünyeye ponctı"on yapıldı. Midelerinde bir bu
intıbakı fikrimce ancak bu sayede ha- Jantı hissettiler. Bundan sonra umu-
sıl olmuştur. mi halleri yavaş yavaş fenalaşıyordu. 

Bugün ölUmünün ilk yıldönümünü Salı günü akşamı saat 18.30 da artık 
göz yaşları içinde hatırladığımız bü- koma başlıyordu. Bu esnada Atatürk'
yük dahinin büyüklüklerinden hatıra ün gözleri açıldı. Ye sonra yavaşça 
gelebilen bir iki noktayı arzettim. sordu: 

Atatiirk mevzuu ancak büyük ciltler - Saat kaç? 
Ziya Gökalp'in bir yazısında Os . içinde mütalea edilebilecek bir şeydir. Kendisı"ne cevap verdiler,· sustu. Ve 

mantı devletini yeniden canlandır • Ben yalnız şu kadar söyliyeyim ki. bir daha konuşmadı. 
mak için. Radikal hareket edilmesi i- türk milleti kendi göğsünden çıkardı- Saati niçin sormuştu? bilmı"yoruz. 
cabettiğini "ümmet,, hükümetindeıı ğı Ebedi Şefle ebediyen iftihar ede- Zamansız ebediyete intikal ederken 
(millet) hUkümetine geçilmesini ve cektir. Bu millet O'nun memlekette zamana Mt fani suali bu oldu. 
bunun için (Babıali) zihniyetinin yı- yarattığı yeni hayat, yeni mantık ve Saat 19.JS de artık tsmamiyle ken
kılması icabettiğine dair bir yazı 0 - yeni cemiyeti gittikçe kuvetlenen bir disinden geçmişti. Etrafındakileri bl
kumuştum. Bundan mülhem olarak hızla tel(emmül ettirecektir. Ve izini le farkcdcmiyorlardı. 
Afyon mürahhası Kesri zade Sıtkı i- ebediyen takip edecektir. 
le beraber düşündük ve fikrimizi ka
ğıtta tesbit ederek koridorda sigara i
çerken ;Mustafa Kemal'e sunduk. Biz 

'""" • ,. • .__ 1-r -Ai-ıat .&urulma· 
sını düşlinmüştük. Mustafa Kemal kl-
ğıda baktı "- Biz şimdi memleketi 
kurtaracağız bu işlerin henüz sırası 

değil!,, dedi. 
., . ... 

Mustafa Kemal ilk giinlerde Os -
manlı devletinin umumi mevzuatına 

ehemiyetle hürmet ediyordu. O, teş -
kilattan önce hiç bir şey düşünmemiş 
görünüyordu. Devletin dahili idare • 
sine müdahaleden içtinap eder gibi 
vaziyetler aldı. Ahmet Rüstem son 
derecede hassas ve asabi bir adam ol
duğu için bir gün Mustafa Kemal'e 

- Paşa: siz şimdi her şeyi yapa · 
bilirsiniz. Unutmayınız ki biz burada 
cemiyetler kanununa göre teşekkül 
etmiş bir heyet değiliz. Bizim bir ih· 
tiıat heyetinden başka hüviyetimfa 
yoktur. Mahiyetimizin bize verdiği 
cüretle her şeyi yapabiliriz, dedi. 

Mustafa Kemal - Hayır beyefen-

~ SJb C lR& S S U S L11Ji11JU 

Onunla 
beraber 

Yahya Galib Kargı 
Ankara Mebusu 

On altı mart günü sabahleyin 
gaye, eı kcn ıeJeronum vurdu, ce• 
vap veraim, muhabere ba§ladı: 

·•-Ben Mustafa Kemal telgraf. 
hanede;>ırn, hemen gel!" emrini 
aldım. ·, clgraf ve posta ba~müdu
runün odasında İstanbul iıe göru
şuyordu. Benı karşısında görün
ce dedi ki: "- Şimdi İstanbul i§
gal ediliyor. lstanbullular henuz 
uykudadır. Dakika kaybetmeksi
zin İstasyon telgraflarını kontrol 
et \'C mülhakatı da haberdar et!" 
Her.ıen fevkaliıde bir milli meclis 
tefkili ile memleket mukadderatı
nın halk mümessilleri ile haHediI
mesine knrilr verdi ve ordu ku
mandanlık! rile muhı-.bereye ba~-
J .. dı. K•ın ndanlar hemen ken-
disine il~ihok ettiler. En mühim 

ıtn larda b:le heyecan göstermez 

kararını derhal verir ve icraya gr

çerdi. Zaferden ümidi olmıynn ve 

ufak bir hadise yüzünden heyeca

na kap:lan bedbinler bile Ata'nın 
yüzunc balttıkları zaman, kendi

lerine gelir, onu takip ederlerdi. 
Refakatinde bulunan zevattan en 

.;:ok sevdiği ve daima hürmetic 

yadettiği Milli Şefimiz aziz Rei5 i

-:ümhurumuz lnônü idi. 

- Bilakis, Atatürk, dedim, okuduk
ç· 'nsana daha ziyade kuvet geliyor. 
d İznıfr nutkunun kopyesi bulunama

ı. '!anımdaki ark2daşların ihtariyle 
a.:adıın ki iki buı;uk saat durmadan 

Şimdi bu hatıraların önUnde, bir 
yıldanberi O'nsuz yaşadığımıza in -
sanın inanacağı bile gelmiyor. O'n -
suzluk acısına gene ancak O'nun ha
tıralarının verdiği kuvt!tle dayanabi
liyoruz ... 

l. N. Dilmoıa 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk İ•tiklalini, Türk cümhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve mü dalaa etmektir. 

Refaka.inde bulunanlar ckseri

,1 İstanbul m clısi mebusanma iı • 

tihap edilmiş olduklarından lstan

bula gittiler. Ankara'da pek yal

nız kaldıkları zaman beni daima 

huzurlarına kabul buyururlardı. 

tstikbalden bahsettikleri şeylerin 
hepsi zuhur etti. istikbale hal ka

dar vakıftı. Rahim ve şefkati se

ven en iyi düşünen bir zat idi. 

Çok yazık ki hastalık o büyük za. 
tı yedi bitirdi. Mütarünileyhe Al

lahımdan rahmet ve aziz ve muh· 
terem Büyük Milli Şefimiz~ srhat 

ve afiyet ve muvaffakiyetler di
lerim. 
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Çocukluğuna 
dair 

Musikiye 
ait bir notu 

Kemal ONAL 
Isparta Mebusu 

bazı hatıralar 
1938 sonkanununun dördüncü ge

ceaiydi. SofraJarmda ıünün hadise
lerine biraz temastan sonra gene 
dil mevzuuna geçilmitti. Bir ara Is· 
tanbul'dan yeni plaklar geldiğini 

hatırladılar, çalındı. MelL-e• Somer 
Belediyeler Qankaaı 
ldare Meclisi bası 

Bir plağm sonunda gramofonu 
kapattll"dılar. Bana itaretle, 

- Bir not yazınız, dediler. 
Masanın ayak ucundaki bir yı

ğm h1gat kitabmm yanına konul· 
mut kağıtlardan birkaçını yakala • 
drın, elimde kalem, gözlerine bak
tım. 

Hafif penbele,en çehrelerinde 
asabi bir ciddiyet vardı. Koltuklan· 
nan üzerinde biraz irkilir gibi oldu
lar. Dirsekleri masanm üstünde idi. 
Sağ elinin ince beyaz ayaaı, uzun 
ve sevimli kaşlannı birkaç kere ge· 
nit alnına doğru oktadı. ince du
dakları biribiri üzerine bastıkça ai
ma biraz daha aertle,iyordu. 

Ellerinin bir hareketiyle aöze 
batladılar. Ben kağıt üzerine eğil· 
dim. Bir kelime bile kaçırmamak 
enditeaindeydim. lf adelerinin, sura
tine uymak lazımdı. Hemen okun
mak icap ederse, kendilerini sık· 
mamak için, yazılar okunaklı olma
lıydı. 

Sazan birkaç dakika durdukları 
oluyordu. Bu faaılayı gözlerine ba
karak geçiriyordum. Bu lahzalann 
hafızamdaki levhası tudur: mavi 
gözlerini, 1rüçlükle zaptedilmit bir
kaç billiir damlası yıkıyor. Çehre 
hatları biraz daha ıerilmiı, katlar 
çatık ve alın çizgileri oldukça de
rin. 

Notlar bitince koltuiun arka
ama yaslanarak : 

Atatürk'ün annesi Bayan Zübeyde nız, dediler. 
- Bundan bir makale yaparaı-

Ben 1298 tevellütlüyüm. Kendimi 
ancak 306 senesinde iptidai mcktc • 
binde iken hatırlıyorum, ondan eve -
lini bilmiyorum. Atatürk ve ailesi
ni o zamandanberi tanırdım. Evleri -
miz Ahmet Subaşı mahallesi denilen 
mahallede, Mithat paşa sanayi mek
tebi civarı\lda ve Atatürk'ün evi tam 
mektebin karşısında idi. İslahane o
larak yidedilen bu mektep bir yetim 
mektebi idi ve o zamanlar çok mun
tazamdı. Atatürk on, on bir yaıında 
çok aakin bir çocuktu. Daima evinde 
kalır ve okumak isterdi. Evlerimiz 
çok yakın olduğu için hemen her gün 
buluıurduk. O vakitler mahalle ara
larında önüne gelen kadın ve erkek 
iptidat mektep açar, kız ve erkek ço
cukları okuturlardı. Atatürk bu mek
teplerden bir ikisine gitmit.bir müd
det okumuş, istifade edemiyeceğini, 
anlamıt olacak ki hiç birine devam 
etmek istememişti. Genç dul bir ha
nım olan anası da kendisini okumı -
ya teıvik ediyordu. Bize mücavir ku
le kahvelerindeki maarife bağlı bir 
ilk mektepte okuyordum. 

rak tanınmıştır. Huzurlarında kaldığım müd-
Oturdukları ev merhum Ali efen - detçe ellerimle cebimdeki notları 

dinin vefatından evci yaptırdığı, ma- yokluyor, olcumak için sabırsızlanı
lfımumuz olan evdir. Bunun yanında yordum. Geç vakit Çankaya'dan 
küçük bir seUimlığı da vardı. Mer - şehre doğru inerken, otomobilin za
hum Ali efendi uzun zaman rüsumat yıf ııığında bunları okumıya çahıı· 
memuruyken en son Katerin kazası yordum. 
dahilinde papas köprüsü rüsumat U L U S, ölümünün birinci yıl. 
memurluğundan tekaüd edilmiş ve dönümünde, §İmdiye kadar yazıl· 
ticarete süluk etmiştir. Vefatında ya- mamıt aziz hatıralarına birçok say
şı hayli ilerlemiş bir adam olması la- falar ayırdı. Bu güzel fıraatla hatı
zım ıelir. Zübeyde hanım genç bir ra aahipleri tarihe, ve türk nesille
dul hanımdı. Tasarruf etmeaini bil - rine olan borçlarını ödüyorlar. Ben 
diğinden, Ali efendinin bıraktıjı ev de ( Ulua) un 8 aonkapu" 93• iloJ.o 

ile parayı iyi kullanmıı ve o civarda sında, günün müzih hadiseleriyle ba 
daha küçük bir ev satın almııtt. Se- zı tarihi malumat içinde ve imzam 
Iamhk kiraya verilirdi. Anası Mus- altmda çıkmıt olan ana fikirleri 
tafa Kemalin mektep vaziyetini yolu- büyük sahibinin dilinden gençliie 
na koyduktan sonra o sıralarda Lari- tevdi ediyorum. Bu, benim İçin ilk 
aa'dan (Yeniıehir) den Sclinik'e mu- fırsatta yapılması lazım bir vazife 
hacir olarak gelen ve reji idaresinde idi: 
memur bulunan Ragıp bey namında Bir Not : 
bir zat ile nikihlanmıı ve Ragıp bey " Eski musikiyi garp musikisine 

Atatürk Karadeniz yolculuğunda Hakimiyeti Milliyeyi okurken 

"Tarihi yazmak,, 
il k yapma 11 

"kadar mühimdir,, 
Prf. Yusuf Ziya Özer 

Eskişehir mebusu 

O'pun tarih ile büyük ve hususi 1 şayanı hayret bir vuzuh ile anlatır -
bir alakası vardı. Vakıa o alaka her dı. 

siyasi adam için tabii görünür ; zaten Bir gün bir konutma sırasında : 
tarih siyasi ilimlerin kapu bir kom • "- İnsan tarihin manasını ancak 
şusu dciil midir?. LA.kin O'nun ata - olgun bir yap erittikten sonra anlı
kası ve tarihi görUşil ve kavrayışı yor. Ve tarih ancak bu yaştan sonra 
başka tur!u ıa ı. rr ... u. ~---=--'- ~ •. ıa ··--·1-ı.:,. ,.. · -
derin muhakemeleri vardı ki insan kaç arkadaşla beraber hayatımızdan 
doyma bilmez bir istekle O'nu saat - geri kalan zamanı tarih yazmakla ge
larca dinlemekten zevk alırdı. Vak -ı çirelim !., demişti. 
alan anlatır, onları tefsir ve izah e - Gerçekten kendi görüşü ile türk 
der, tümt'.\l ve tc'sirinc işaret eder, milletinin tam ve miıkemmcl bir tari
en makul ve en mantıki neticeleri tc- 1 hini vücuda getirmek bu milletin şan 
barüz ettirirpi. Büyük fatihlerin ha- ile şerefle dolu mazisini ihya etmek 
rekatını muhakeme, tenkid veya izah onun cihana medeniyet, refah ve saa
eder, şu veya bu hadisenin vaki olup det yayan akınlarının ve muhaceret· 
olmamasından cihan için hasıl olabi-
lecek neticeleri gösterir idi. Te -
siri bütün dünyayı saran büyük 
hadiselerin sebeplerini ve amillerini 

muaikiaini ihyaya çahtanlarm çok 
dikkatli bulunmaları icap eder. 

Biz bir türk beateaini dinlediği· 
miz zaman ondan geçmiıin intibah 
bll"akmaıı lazımgelen hikayesini 
kalbimize siren oklar gibi duymak 
isteriz. Acı olsun, tatlı olsun biz bir 
beate dinlerken ve farkında olmak· 
sızın hislerimizin İncelir olduğunu 
duymak isteriz. 

!erinin cihanda yaptığı inkılap! 

bütün ~ıklığı ve bütün minasiylc 
latmak O'nun en büyük gayesi 
O, bu vaaıta ile hem tarih ilmiade 
ni bir safha açmak, türkün mcdc 
yet kabiliyetini ve en eski zamanı 
daki temdin rolünü Aleme tanıt 
hem de türklerdc milliyet sevgisi 

J 

ve milliyet aıkını köklettirmek ist 
yordu. Bir milletin ebediyeti o mi 
!eti terkip eden fertlerin yürcğit 
de milliyet sevgisinin sönme bil 
bir ateı olarak bulunmaaiyle müm 
kün olacağını tam minaaiyle idr 
etmişti. 

"Türk tarihinin ana hatları,, bu 
kir i'e batlanmıı bir kalem tccrü 
mahiyetindedir. Bu, doğrudan doğ 
ruya kendi•i tarafından dütiinülm 
ve tatbik sahuına konulmuıtur. 
nu yazmak için bir tarih cemijreti te 
kil etmekle beraber eıerin müh" 
parçaları bizzat kendi tarafından 
lem.! ahnmııtır. 

Hiç hatırımdan çıkma.z, cemiyet 
ba::ı izaaı tarafından iılimın zuhurı 
na dair yazılan müsveddeler mütal 
adan geçirilmek üzere kendisine 
dim cdilmiıti. O vakit Atatürk Yal 
vada bulunuyor ve cemiyet Dolma 
bahçe sarayında çalıııyordu. Bir 1U 
gün sonra müsveddeler bir mektu 
ile iade olundu. Mektuta gönderile 
müsveddeler hakkında bazı mühir 
tcnkidlcr serdedildikten sonra: "T 
rihi yazmak, tarihi yapmak kada 
mühimdir!,, dcnilmitti. İslamın zu 
buruna dair olan tarih parçası bi.zz 
kendi tarafından yazılmıştı. Bu ten 
kidler cemiyetin izası üzerin 
derin tesirler yapmıı ve ilerideki ıne 
sainin takibinde rehber ittihaz olun 
muştur. 

Dünyada pek nadir adamların yapa 
bildiği muazzam bir tarih eccrini y 
pan ve yaratan ve bu ~riyle tü 
milletinin hayatını ebedilefdiren bl 
büyük adam tarihi yumayı kend 
yaptığı tarih kadar mühim görüyor 
du. Çünkü milletin umumi kültürü 
nün esaıını tctkil edecekti. Bu emel 
ve arzuyu son nefesine kadar takip 
etmiş ve dünya hayatına vedamı 
yaparken tarih cemiyetini bu arzu
yu takipte nihayete kadar devam et• 
tirecek maddi vasıtalarla tcchi.z et 
meyi unutmamııtır. Hayatında oldu· 
ğu kadar mematında da milletini 
irfan ve kültürünü yilkscltmiye ça 
lışmayı kendisine bir vazife bilmit .. 
tir. 

Tarih kurumunun bugünkü ilim 
vuıtalariyle bu vazifeyi tam olar 
ifa ed.Wlece.. ı.u..a clhetlıılran 

aavılsa bile temeli Atatürk tarafı 
dan kUru'an uu UAYCU. ... ..u• ··-· ~ 

lecek nesillerin bütün pyretleriyle 
devam edecekleri ve tarihe yardımc 
muhtelif ilimlerin terakki ve inkiıa 
fiyle meydana çıkacak yeni yeni ha .. 
kikatlerden istifade ederek bu mili 
gayeye ulatmak suretiyle O'nun kud 
si ruhunu ıadeyliyecekleri tüphe
sizdir. 

Atatürk'ün pederi Ali efendi na
mında bir zattır. Kereste tüccarıyken 
bu tarihten bir kaç sene evel vefat 
etmiş olduğunu ititiorduk. Şahsen 

merhum Ali efendiyi tanıyamadım ve 
hatırlayamıyorum. Lakin Ali efendi 
mahalle içinde itibarı olan namuslu 
bir adam olarak şöhret bulmuş, ha
yırla yadcdiliyordu. Aile, dul kalan 
Zübeyde hanım ile üç çocuğundan, 
Mustafa (Atatürk), Makbule ve Na
ciyeden ibaretti. Naciye genç bir kız 
iken Selanikte vefat etmiştir. Anası, 

Mustafayı okutmak emelinde oldu -
iundan Şemsi efendi namında biri
nin açtığı bir cemaat mektebine koy
du. Orasını bitirdikten sonra bir müd
det mülkiye rilttiyesine gitti. Rütti· 
yede Mustafa çalışkan bir talebe o -
larak sevildiği halde, kendisi bu mek
tebi sevmedi. Nihayet, gene anasının 
teıviki ile askeri rüştiyesine yerleı
ti. Bu mektepte muallimlerinden he
sap muallimlerinden kolağası Musta
fa Efendi kendisine Kemal mahlası
nı verdi. Askeri rüştiyesinde Musta
fa Kemal çok çalışkan bir talebe ola-

Zübeyde hanımın evine gelmiştir. üstün çıkarmak için çalıtanlar bir 
Bundan münfail olan Mustafa Ke- ufak hakikati farlı edemez görü
mal bir müddet kendi evlerini terk nürler. Bu hakikati kısaca ifade et· 
ile halası olan ve (Horhorsu) ma· mek lazımgelirse diyebiliriz ki bü
hallesinde oturan Emine hanımın tün bu ihya ameliyesinde ele alınan 
evine gitti. Emiae hanım Ali E- musiki parçalan türklerin herhangi 
fendinih öz hemşircsidir. Zevci, bir ayinde, ,enlikte bütün maddi ve 
rüsumat memuru hacı Hasan namın - hissi kabiliyetlerini yükaek derece· 
da bir zat idi. Mustafa Kemal Manas- de kullanarak oynamalanna yan· 
tır idadisine gidinceye kadar nadiren yan nağmelerdir. Bu fasıldan olan 
anasının evine gelmiştir. Zübeyde \musikiyi bugünün dana parçaları 
hanımın Seliniktc bir anası, bir de, gibi saymakta hata yoktur. Ancak 
Hüseyin ağa namında bekar kardeşi bucünkü türk kafası musikiyi dil· 
vardı. Onların vefatlarından sonra şündüiü zaman yalnız basit oyun· 
Zübeyde hanıma intikal eden ev, bize lara yanyacak, insanlara basit ve 
yakın (Papas Ahmet) çeşmesi mahal- geçici heyecan verecek musiki ara· 
lesinde idi. Aile aslen Selinik'in Lan- mıyor. Muaiki dendiii zaman ,ük· 
kaza kazuından gelmiştir. Kaza mer- aek duygulanmızm, hayat ve hatı· 
kezinde Zübeyde hanımın Hasan ağa ralarımızm ifadesini bulan bir mu
namında ikinci bir kardeıi vardı. Ha- aiki murat ediyoruz. 

Bütün bunlardan batka muıiki
den beklediiimizin maddi, fikri ve 
hlui uyanıkbk ve çevikıliiin takvi
yesi olduiuna fÜphe yoktur. 
Yeni tairlerimizden, ediplerimiz
den, musiki bilginlerimizden ve bil· 
haaaa aes aanatklrlarmdan istediği
miz ve aradıiımız bunlardır.,, 

••••••••••••••••• 

san ağa evli olduğu için hali İzmir- Buıünkü türkler musikiden di
de bir kızı ve Mudanyada da evli bir ier yüksek ve haaaaa cemiyetlerin 
kızı vardır. Hüseyin ağa Mustafa Ke- beklediği hiuneti bekliyor. 
mali çok sever, Selinik civarında Çalı lıte bu baknndan kluik olllUlftlı 
çiftliği ıubaıııı olduğundan yaz mev
siminde Mustafa Kemal'i yanına alır, 
mektep zamanına kadar çiftlikte bu
lundururdu. Gene Zübeyde hanımın 
bir teyzesi ve onun da çocukları ve 
Abdullah namında bir zevci vardı. 

Tili ve ili tahıili devrinde üvey 
pederi Rağıp bey Mustafa Kemal'e 
çok aamimt davranmıı olduğundan, 
Mustafa Kemal sonraları Rağıp beye 
hürmet eder olmuıtu. 

Umumi harpten biraz evci muvak
kat bir .zaman için"' İltan bula gelen a
na ve hemtiresi, harbin patlamaıı ile 
artık Selinik'e gidememi1lerdir. Ra
ğıp bey Selinik'te kaldı vefat etti. 
Kendisinin Zübeyde hanımdan çocu
ğu yoktur. Bqka familyuından kız 
ve erkek çocukları olduiunu hatırlı
yorum. 
Yukarıda ar.zettiğim gibi, Atatürk'· 

Un ~cukluk hatıraları kendisinin o 
zamanki çekinıen vaziyeti ıiolayısiy
lf' pek yoktur. Her halde Atatürk 
çocukluğunda, diler çocuklar gibi 
sokakta oynama"""~ nlduğuna ve ha· 
vat ıeylerle mcş;::· ' olmadığına phi
lim. Okuma zevl-ini tatmin için mil
.emadiyen evinde çalııır ve kitapla
riyle, denleriyle meıgul olurdu. He-
men hiç kiıme ile ıörüımezdi. 

~~======\\ıı A11rlarca ona buna bq vurduk 
Bütün bir ırk ıeni aradık durduk, 
Sana ıeldik ıonauz mesafelerden ••• 
Sıyrıldık aayııız ef ıanelerden 
Tek sana inanmıı akıllanz biz •• 
Sen ıelıin, mecranda çakıllanz biz ••• 
Biz damanz; bizi dolduran kan, sen. 
Bak: kalplerden çafıl çajd akan sen; 
Seninle ıönüller her an temasta. 
Atatürk dendi mi doğrulur haıta, 
Atatürk dendi mi dolar ıözümilz. 
Atatürk •• Atatürk: Bu, bq ıözümüz. 
Bqmı bekliyor her bot duran diz .. 
Biz birıün ıaparak, fırlar kalbimiz 
Yola düıer birden açtıiın izde ••• 
Seninle çekilir kan her ben izde: 
Solar Türk yüzleri her aonbaharda. 
Yarın bir iıkelet olıak mezarda 
"Atatürk" çıfrııır kemiklerimiz: 
Niymetinle dolu iliklerimiz. 
17 milyonda tek ıevıi tek hız: 
Sen devam et diye yaf8Dl&ktayız. 
Ölümden ne irkil ne de ilrk, Atam: 
Bak, her Türk bir parça Atatürk, Atam! 

lleh~et Kemal ÇAôLAR 

Bir piye•in rol bölümü kı•mınJa liL':aplara ait illı tuhihi 

Atatürlı'ün Selanilı'te JofJufrı ev 
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Bütün vasıflarının ü&tünde, A
tatürlc, büyük bir vata·ndaıtı. Fa
ni idi: yaıadı ve öldü. Eseri, bu 
ınilli ve müstakil devlettir. Mes
leğine "Kemalizm" adını veriyo
ruz. 

o 

inkılapçı 

Atatürk Mustafa Kemal'i izah etmek 
istediğimiz zaman, iki sıfatı bil
huaa hatıra geliyor: asker ve in
kılapçı! Zafer memleketi inkılap 
zaferi kurtarmıştır. 19 mayıs 
1919 da onun muvaffak olup ol
~ıyacağını dütünen bizler, 9 ey
lul 1922 de kendi kendimize so
ruyorduk: acaba bu zaferi ne ya
pacaktı? Bir taç gibi batma mı 
giyecekti? Bir miras gibi harcı
yacak mı idi? Y okaa, onu inkıraz 
müeıseselerinin eline mi teslim 
~ecekti? 

Yazan: Falih Rıfkı ATAY 

dımları da geri alırız. 
Hakikati söylemek lazım gelir

se, neticesini görünceye kadar al
fabe inkılabının bu kadar kolay 
muvaffak olacağına İnanmamış· 
tım. Senelerce sıfıra yakın bir ti
.raja düş~eği1?i zannettiğimiz ga
zeteler bıle, hır kaç ay sonra eski 
sürüm rakamlarını bulmu§lardı. 

• 

ULUS 

manevi aiy hüriyetinden mene
den hiç bir müdahale altında de
ğildirler· Liyisizm, bizde asır
lardanberi dil, kan, hatti din 
birli~ine rağmen, halk yığınları
m hın parçaya bölen hazin mü
cadelenin nihayeti, en sağlam 
vahdet olan terbiye ve kültür bir
liğin in baılangıcı olmuştur. 

Mustafa Kemal, zaferi yalnız 
kazanmağı değil, kullanmağı da Belki dikkat edenler olmuştur 
bilmiftir. Okumuısunuzdur bü- senelerdenberi, "Kemalist" tabi: 
yük nutkun batında bir va~iyet rini "milliy<:~p rver" tıözüne ter
taaviri vardır. Atatürk, bu tasvir- cih ediyoruz. Bunun bir sebebi 
de kısa cümlelerle 19 mayıs 1919 vardır: Kemalist, garpçı, layik 
<la Samsun'a ayak bastığı zaman ve cümhuriyetçi miJliyetperver 

..., :Türkiye'nin siyasi ve askeri vazi~ demektir. Sadece milliyetperver
yeti nasıl göründüğünü izah e- lik, mu haf aza kar ve ananeci ma· 
der. Eğer 9 eylül 1922 de lzmir'e nasına da alınabilir ve en geri 
ayak bastığı zaman, ayni adam, softa taassuplarının müdnfaas• i
~ürkiye'nin milli ve içtimai vazi- çin maske olarak kullanılabilir . 
yetini anlatmak isteseydi, daha Bir takım ahlak, anane ve adet
az feci bir levha karşısında bu- ler milli olmakla müdafaa edil
lunmazdık. dikleri zaman, bir milJiyetperver 

Kemalizm kapalı bir zindan 
değil, açık ve aydınlık bir yol 
d?rduran, donduran ve saplaya~ 
hır cebir değil, daima ileriye ve 
tekamüle aevkeden bir hareket i
fade eder. Banisine karsı işli
yeceğiniz en büyük günah onu 
kutsile§tİrmek, ve mesleğine icar
!~ en büyük hiyanet onu dinleş· 
tırmek olur. Atatürk, zekayı, ya
ratmaktan; cemiyeti, ilerlemek
ten; tefekkürü, hürivet icin de 
düıünmek ve arımmaktan ~ene
den bütün dogm'ların düsmam 1-
~i. ~~ndi:;i b;ze 1'ıP.bdel~r verip 
v_~ ıstıkametler gösterip ölmü§
tur. Bu mebde ve istikametler 
yeni türk alemi iJe eski Osmanlı a~ 
lemi arasındaki tenakuzları ber
taraf eder; bizi gerilemekten ko
rur. Fakat onlar h:c bir zaman 
geJecek nesilleri daha ileri git
mekten alıkoyan donmus itikat
lar haline getirilmemek lazımdır. 

Bir asırdanberi devam eden için, onları milliyetperverliğin 
nizam ve medeniyet mücadelesi- yabancı telakkisine karşı müna
ni bitirmek, geri müesseseleri kaşa etmek güçtür. Kemalizm, 
yıkmak, cemiyeti hamle almak- Türk milliyetperverliğini, garp
tan meneden hayat ve kültür te- çılık, layisizm ve cümhurivetçi-
2atlarım tasfiye etmek, yeni mil- likle tezad teşkil eden maddi ma
li tekevvünün esaslannı kurmak nevi müesseselerden, adet ve a
lazımdı. Dahi asker, vazifesi da- nanelerden tasf İye etmektedir. 
ha az güç olmıyan cesur ve basiretli İnkılaplarımız, Kemalizm tahiri 
islahatcı ile nöbet deği§tirecekti. içinde, ahenkli, İnsicamlı bir kül 

Yeni Türkiye'nin tarihini he- tef kil ediyor. 
pimiz biliyoruz. Burada inkılap- Bilhassa layisizm, yeni milli te
çı Atatürk' ün eserlerini sayarak kevvünün vahdet mayasıdır. Tek 
basit bir kronoloji yapmak iste- kan ve tek dil sahibi ileri milletlerin 
ıniyorum· Fakat yeni Türkiye ha- bile, mezhep farkları ile nasıl 
nisinin bazı hatıralan üzerinde dağılmakta olduklarını Balkan
durmamak imkansızdır. larda görmeğe haılıyoruz. Yeni 

Birgün Türk cümhuriyeti için 
nasıl bir arma tekilleri bulmak 
lazım geldicini münakasa edi
yorduk. Arkadatlardan biri e
saslı motif olarak Kurd'u tavsiye 
etti. Atatürk sordu: 

- Ne kurdu? 
- Bozkurt! 
Ve uzun hikayesini anlattık. 

Gülümsiyerek: 
- Masallan bırakınız, dedi: 

her feyin kaynağı insan zekası
dır. Siz bana bir zeka timsali a
rayınız! 

Atatürk, eserİ'nin kuvet ve de
vamına kani idi. Kendi yanında, 
ölümünden bahsetmek daima 
güç olmuıtur. Fakat bu ihtimal her 
hangi bir vesile ile ortaya çıktı
ğı zaman fU aörülmüttür ki ölü
münden hiç endite etmiyen biz
zat kendiıi idi. Çünkü eserinin 
ilk hastası, kurtarıcı olmaktı; 
milli kurtuluıun tek çaresi ol
maktı; büyük bir Türk İstikbali
nin en doğru yolu olmaktı. Bil

Mustafa Kemal, kendini batıl Türkiye'nin en büyük kuveti, 
itikadlardan koruduğu kadar, vahdeti ve tecanüsüdür. Bu vah
aekter ve dogmatik de olmamıı- det ve tecanüsün bqlıca imili 
tır. Ne gökten haber getirmek, ne de, cemiyet içinde yalnız smıf 
Cle hadis söylemek iddiasında i- kavgalarına nihayet veren içti
C:li. O yaıadığı kadar, Kemalizm, ma! esaslanm12 değil, mezhep ve 
C:linamik, ilerleyici ve hakikatçi tarıkat aynlrklannı önliyen, te
kanlkterini muhafaza etmiştir. fekkür ve vicdan hüriyeti üstüne 
Meeleiine nazariye ,,. mıaJ taaa- müstenit, birlqtirici ve kaynqtı- haaaa sekiz on tecrübe ve muva"~--L• 
milftu:;r;~v~lı bi;·araşt~-;ı1;k~ tur_. - •. - • ·- • -·-
tecrübe ve münakata O'nu dai- Üstlerinde hiç bir tazyik, mü
ma "daha iyi"yi bulmağa aevket- dahale ve cebir hiı olunanııyan 
ti. Dil için nasıl çalı§hğmı yakın- hür müesseseler ve hür vicdanlar 
dan takip etmiıizdir. Gayesi memleketiyiz. Bu memlekette 
Türk dilini milli olduğu kadar' ahlak her zamandan daha kuvet
yeniçağ kültürünün bütün ihti~ li, feref hissi her zamandan da
yaçlarına cevap veren mükem- ha derin, maneviyat her zaman
mel bir lisan haline getirmekti. dan daha yüksektir. Riya mah
Bir ~ok arattırmalar, tecrübeler, ku'?lannın eair ruhlan içinden, 
tatbıkler arasında Atatürk hiç f azılet ve fedakarlık ahli.kı do. 
bir zaman gayeye sadakatten ay- ğamaz. 
rılmadı. tik fikre saplanıp kuvet Devlet ve fert, birini halk bay
ve kudretini onu zorlamaya aarfe- rma çalıımaktan, diğerini maddt 

~-'--' - a ---• -.~ırunn:en 80nra 
bir milletin kendi kurtuluıun~ 
temin eden yoldan ayrılacağı 
zannında bulunmak için, bu hal
kı ve onun münevverlerini Ata
türk'ten çok az tanımak lazımdı. 

İtte mukadder geldi, çattı. A
tatürk bir avuç toprağa gömül
müttür· Eseri, bütün hayat ve 
kudreti ile inkiıaftadrr. Ne mad
desi ne mlnuı zerre kadar yıp
ranmamıftır. 

Hayranız, tana muzaffer ku
mandan, emsalsiz inkılapçı! Sen 
bu milleti arkandan ailatmadm ! 

den küçük bir kibir değil, dinle
mekten, sormaktan, aramaktan 
ve kati kararını en sona sakla • 
maktan çekinmiyen büyük bir 
gurur. sahibi idi. Sevdiği şey, ita
at edılmekten fazla, inanılmak
tı. 

<-~~:ı-.~~~~~r.i'~..;.oa~ • ..!. ~ot{_...-c.;-

Fakat olgun bir karan tatbik 
edeceği zaman, iradesi kükrediği 
kadar, dehası, en kolay ve kes
tirme usulleri bulmakta, müstes
na bir hüner gösterirdi. Yeni 
Türk. ~lfabesinin ilk tekiJJerini 
ken~ısıne götürdüğüm zaman, 
komısyonun en aşağı 5 senelik 
h_~r İnti.ka_I devresi düşündüğünü 
ıoylemıttım. Gazeteler evela bi
rer sütunlarrnı yeni harflere has
redecekler, yavat yavat sütun ıa
yııı artacak, nihayet bütün gaze
teler yeni harflerle çıkacaktı. 
Mektepler için de buna benzer 
tedriç usulleri düşünmüştük. 
. Dikkatle dinledikten sonra bir 
daha sordu: 

- Demek be§ sene düıündii· 
nüz? 

- Evet! 
- Üç ay! dedi . 

. Dona kaldım: üç ay! Üç ay j. 
Çrnde bütün memleket neşriyatı 
litin harflerine değişecekti. Ua
•e etti: 

- Ya üç ayda tatbik edebili
riz, yahut hiç tatbik edemeyiz. 
Sizin arap harflerine bırakacağı· 
!Uz sütunlar yok mu, onların ade· 
di bire de inse herkes yalnız o sü
tunu okur. Ve bet sene sonra, tıbkı 
'ann baılar gibi baılamağa mec
ı-. oluruz. Hele arada bir buh
-., W JwP. Sıkarta,, Attıjımız fı-

_-/;. 1:z--~ ~~ ~~,~~--.. ~ V"-~~-~~ •• po - ~,_.:_~+~ 
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En acı yıldönümü 
Aradan bir yıl geçti ve bi%, za· 

man selinin üzerinde üç yÜ% alt
mıı beı gün sürüklendikten aonra 
fani duyguların idrak edebilece
ği en acı, en bedbaht yıldönümü
ne bugün ulaımıı bulunuyoruz. 

On iki ay önce bugün ve bu
günden önce gelen bir kaç gün, 
gözlerimiz bayrak direklerinde 
ve kulaklarımu: radyoda korka 
korka, kafamı%ın verdiği hükmü 
yüreğimize faı etmekten çekine 
çekine, ümitsiz hastalarının bCJ,fı 
ucunda susan ve nefesini tutan on 
yedi milyonluk bir aile gibi, bek
leımittik: On yedi milyon baıın 
göğüslerine düıtüğünü ve eteği
ni lodosla poyraz öpen bayrağı
mızın direcinin yarısına indiğini 
görmek talihsi:lifrini takvim, son
teşrinin o:-ıuncu gününe reva gör
mi.i stür. 

o ıairin değil mi idi: 
"AsUman rn hak buved ger hun bigir

ycd ber zemin ,, 

*** 
içimde bir acı hatıranın üzün• 

tüsü ve fani gözlerimde bu hazin 
ölümün nemleriyle biraz dol~
tım. Serince bir rüagôr, sararan 
ve kızaran ;yaprakları yere dökü· 
yor ve bir iki ay Önceki sıcaklığı
nı kaybeden güne§, sararmağa 

yü.z tutan simenlerin üzerinde •• 
ırktan ve gölgeden çizgiler çi.zi • 
yordu: 

Köylünün "Güz'', §ehirlinin 
"sonbahar" ve eski .zaman ıairi
nin "hazan" dediği mevaimi ili
ğime kadar duydum. Sonbahara 
yıllarca, aaırlarca hüzün, elem ve 
heder mevsimi diye baktılar. Bu 
na melankolik ıairlerin bir veh 
mi, bir kuruntusu 11e lante:zisi 
diyebilirdiniz tô 1938 ;yılı aon 
teırinin onuncu gününe kadar. 

*** 

Hiç bir gün, hiç bir aaat ve hiç 
bir dakika unulamıyacağımız o 
büyüh ac:ı, <::in•c.r.ın i:1rak ettiii 
bu en hazin ;yıldö:ıümünde bir Kurıuni göğüslüklü iki mektep 
ciamla gÖzyaşından hüngür hün • çocuğunun yumuşak saçlarını ok
EJİİT ağla;yısa, bir göğüs geçirme • ıuyorum. 
d en hıçkırığa dönüyor: ônsüz bir Onun liseye giden ağabe;ynnin 
faniliğin son sınırı olan JO sonte§· ve ablasının alnına gözlerimi di
rin, sonsuz bir ebediliğin de baı· kiyorum. 
langıcıdır. Onivernteye girmiı ve yahut 

Etten, kandan ve kemikten hayata yeni atılmıı gençlerin kal.· 
M:ıstala Kemal, geçen •ene bu- binde vuran duyguları seziyorum. 

il 
gün kudre:li Köz/erini, kurtardığı Geçit resminde birer he)l.kel 
vatanın güzc.l ufuklarına karıı vekariyle yürüyen askerin ve •.u
yummuıtu. Ruhtan ,irade ve e- bayın geniı omuzlarına, .zinde 
nerjidcn yaartılmıv Atatürk iae o kuruluıuna bakıyorum. 
gündenberi bir milletin, hatta, bir lıçinin nanrlı eline, memurun 
bcıeriyetin gönlünde bir tanrı Ve öğretmenin feragatli çalııma
bakasiyle yaıamaktadır. sına, yazıcının kalem tutan par. 

Bir yumruk kadar yürek ve bir maklanna gözüm iliıiyor. 
avuç enindeki dimağ, ebediliğin Vatan içinde, gerçek uatanda
bu çok belagatli sırrını kavraya- fın her hareketini sezmeğe, her 
madfğı içindir ki bugün fanilerin sözünü dinlemeğe saVtıfıyorum. 
fan iler ölümü karşısında edin- Hepsinde onun yarattığı ve ya
Jiği eski bir itiyada uyarak ailı- ratrğını öğünereh söylediği 11Mıu
yoruz. lran'ın eşsiz ıairi Şirazlı tafa Kemal"lerdcn birer parça 
Sadi, sağ olsaydı, kendisinden ;ye- var. 
di buçuk a$ır sonra dünyanın kar- · T ••elli duyalım ki içinde ba
ıılaştığı bu büyük ölüm karııaın- lurıcluiumua medeniyet savcqında 
Ja, ıüphena, ıu meıhur mı•raını ne bayrağımız elden düımüı, ne 
tekrarlardı: davamız alemdaraız kalmııtır. 

Türlr tanrısı, onun yerini bot 
bırakmayanı ve onun acısını biM 
unutturanı bu vatana ve bu mil
lete bağııla / 

"Ne ber mürde, ber zinde bayed airlıt 

Fakat " yer yüzüne kanlı YClf· 
far dökmek gök yüzünün hakkı· 
d ,, ~ - l ır. manasına ge en fU mrara da 

·-

Nurettin ART AM 
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İnsan ve külf ür : 

u ünün mônôsı 
Burhan BELGE 

G~~~ bir büyük dalg~, gözle- f şey yoktur; çünkü Türkiye yal -
~e o- gorunm~.d~n ve vu~utlara mz değildir ve kendisine güve
( e~meden,butun ha_Yattakı türk- nen komşular olduğu gibi kendi
I 7rın, yavaş ve sessızce, gönülle- siyle anlaşmış büyük müttefikle
rme sınecek. re de maliktir. Ve bütün bu poli-

. Gene ayn~. a.~ı, ~~kat bu sefer ti kanın istikameti, tıpkı, kendisi 
bıraz .da?a su:_~lmuş olarak yü- hayatta iken kararlaştığı gibi
rcklerımıze degıp, onları, kapan- dir. 
ma kuveti artan bir avucun icin- z· b" .. _ 
deki gibi sıkacak. ~ ı ıra . utun bu saydıgımız nok-

Gene onun adı, anaların nem- talar, bır sebep tahtında tahak -
li gözünden küçük kızların bakıp kuk etmiştir. Bu sebep Ata
da sorakalan masum ve cahil türk'ten boş kalan yere.' onun 
gözlerine ve babaların hüzünlü ar~adaşı ve dostu İnönü'nün gel
ağzmdan oğlan çocukların bil- mış olmasıdır. Atatürk, sırrını 
yi.:.k destanı bir kere daha dinle- beraberinde götüren bir ortaçağ 
miye teşne kulaklarına verile- u~tası değildi. O, bütün bildiğini 

bır an e\·el milletine tevdi etmek 
ak. . . 

TürK. ocakları durmadan tü - ıstıyen bir hocadan da daha po· 
zitivist ve daha idealist idi. Bü

t~r ve obaların bir araya gelmc-
sınden hep o henüz harap da ol- yük tesislerin ancak bir mektep 
sa muhteşem vatan hasıl olur- yaratmakla kabil olduğunu bile· 
ken, Atatürk'ün bugün, hafıza- rek, bu mektebi, filvaki yarat
larımızda canlanıp, yadımızda mış, ve idaresini, kendinden son
şahlarup şuur ve sevgimizde ra geleceği hiç kimsenin meçhu
heykeleşmesi, ebedi türk vatanı- iü-bulunmıyan, çünkü kendi sağ· 
nm ebedi kudretinin sembolii rgmda kendi eserine en cok isti· 
kalacaktır. rak payı getirmiş olan t~önü;ye 

bırakmıştı. 
isasen onu ve onun gibi ken-

disine müstesna hizmetlerde bu- Bir yrldanberi yolumuza on
lunmuş olan büyüklerini bu mil- suz devam ettiğimiz halde, bt 
let, hiç bir zaman unutmamış- yolda ilerlemiş olmamız vr 
tır. Zira, ne onların zuhuru bu memleketimizi daha güze] ve da~ 
millet için bir tesadüf ne de bu ha kuvetli yapmamız, bundan· 
milletten çıkmış olmaları, ken- dır. Bu bizim, kendisine karşı a
dileri için bir tesadüftür. Bu mil- lan borcumuzu ödememiz de· 
let, onlar, biribirinin h<:m sebebi mektir. Atatürk'ün büyük ruhu
hem izahıdır. nu en çok mustarip edecek olan 

Bugün onu aramızdan kaybe- hal, yarattığı varlığın kendi vü
deli bir yıl oluyor. Bir yıl, onsuz cudu ile kaim olmasıdır. Tür~t 
yaşadık; yolmuza onsuz devam ı:nilleti ve onun büyük evladı 
ettik. Inönü böyle bir halin hasıl olma-

Eğer şimdi, kalkıp aramı.7a sına bir yıldır, müsaade etrne-
gelseydi, ne görürdü? mişlerdir. Bugün yurdun her ta-

İstediği halk idaresi, memle- rafında. yapıln:akta olan sükut 
ketin her tarafında, istediği gibi ve sevgı ~~kf ~~ı de, bundan do
kök salmaktadır. Ve Büyük Mil- layı, A:~turk un hu~1ırunda rstr
let Meclisi bunun keneli istedi- rapla egılmekten zıyade, onun 
~i gibi nig~hbanrd~r. ö~ü?-den, vazife ve mesuliyetleri-

Memleketin politik, sosyal ve mı~~n .. he.~abm~ vererek geçmek 
kültürel kalkınmasını temin ede- ~e o~umuz.dek~ ~ılda türk vatam 
cek olan inkişaf halinde bir eko- •le turk mılletını daha müreffeh 

. ·1 vl b' 1· k ve daha bahtiyar kılmak azmin· 
nomı ı e sag am ır ma ıye, en- d ld - .. 'd · · 
di s vl - d ld - 'b' b e o ugumuz muj esını kendi -

ag ıgm a o ugu gı ı, u . b'Icl' k .. d' 
neslin başlıca hedeflerinden biri- sıne 1 ınne ıçın ır. 
dir. Bizim bu askerce metaneti-

İnkılap, sapasağlam ayakta mi;~e ve arkadaşça sadakatimize 
ve onu herhangi bir acık veya rağmen, gönüller, şu dakikada, 
sinsi tehlikeye karşı müdafaa e- herkeste ezik ve mahzundur. Ne 
decek olan genelik, türk ordusu. y~palrm ki, insanız ve sevdiğ'i· 
en kudretli modern müdafaa va- mıze acınmaktan, kendimi~i t~J
sıtalariyle mücehhez, milli mi- t'1.mayız. Şu var ki, Atatürk, biz
sakm başını beklemektedir. den her yıl, her taze ve yeni yıl, 

F·ı k' b b" . . d türk vatanmm daha kuvetli ve 
ı va ı, u ır sene ıçın e, + .. k ·ıı · · d 

A 
'd b. h b 

1 
man1ur ve ~ur mı etmın aha 

vrupa a ır mu are e pat a- . - -. . bahtıyar ve magrur oldugunun 
mıştır. Ve bunun bır cıhan har- .. · d · · b kl · 
bine doğru genişleyip genişle- muJ esını e ıyor. 
miyeceği, meçhuldür. Fakat bu Bunu böyle bilelim ve Ata-
vaziyetten de endişe edecek bir türk'ü böyle belliyelim. 

ULUS 

Mersiyeden Mısralar 
Durgun bir denizi andırır dı§ı, 
içi hiç sönmiyen bir yanar dağı· 
Sesinde ıslığı eser kuvvetin, 
Sözünde şahlanır hakkın bayrağı 
Çürümüf osmanlı saltanatiyle 
O gömdü tarihe bir ortaçağı. 

Dağim dümdüz olUT İ§aretiyle, 
Ürperir ovalar avazesine! 
Yıkılır hıncına çarpan ordular, 
Kaleler dayanmaz yelpazesine! 
Fikrin, g.üz.elliğin, Cl§kın .•• her feytn 
Bağlıydı daima en tazesine. 
Y Q§adı başı dik, dünyaya kar§I, 
Getirdi dünyayı cenazesine. 

Onsuz kaldığını bilse tabiat 
Bağlar üzüm vermez, bahçeler kurur. 
Ok§ar saçlarını Ez.elin eli, 
Yüzüne Ebedin ı§ığı VUTur. 
Ôğünür insanlık eserleriyle, 
Yurt onun sevgisi üstünde durur. 
Adıdır kurduğu devlete temel , 
Ünü kurtardığı millete gurur. 

Kemalettin KAMU 

Siegfrid hathnın kuvetli 
ve zaif tarafları 

Siegfried müstahkem hattı, harbin Siegfried tahkimatı bütün cephe 
başlaııgıcındanberi, şark hududumu- boyunca yeknasak değildir. Müdafaa 
zun ötesinde cereyan eden harekatta 
ih~al edilemez bir rol oynamıştır. için en mühim addedilen noktalarda 
İstıkb~~de daha mühim bir rol de oy- bu hat ikileştirilmiş, hatta üçleştiril
nayabılır. Bu hattın tersimine ve u- miştir. Daha kuvetli istihkamlar da 
mumi organ • syonuna seri bir nazar vücuda getirilmiştir, fakat bunların 
atfedelim. 

B 
miktarı azdır. Sarrebruck'de tahki-

u tahkimat Aix - la • Chapelle ci-
varında başlar, Lüksenburg'un şark matın en kuvctli kısmı vard.ır. 
hududunun bir kaç kilometre şar _ Siegfried hattının inşasına 1936 
kında uzar, Treves'in cenup garbinde ilkbaharında başlanmıştır. Fakat bu
Moselle'i kateder, sonra bu nehire nun bazı kısımları, ancak bir sene -
mu.vazi olarak Sarrclouis yükseklik- denberi pek acele yapılmıştır. Belki 
lerıne kadar sol sahildeki sırtları de- de has dah b .. ··k dah . mı a uyu ve a muka-
vam ettıren yaylaların garp yamacı I · . 
boyunca imtidat eder. O zaman şarka v~m bır h~t ~erine dağınık küçük tah-
döner, Sarrebruck'ün şimalinden ge _ kımatla ıktıfaya mecbur etmi§ olan 
çer, şimalde Deux - Ponts'e hakim zamanın darlığıdır. 
sırtların tepelerini isı?"al eder. Haard Siegfried hattınd~a~k-i ~t=ahkiınatı i 
sıra cıagiarını aşarak K.arısruhe nın çınde oıu1 .. ,, ... ~ ··--- 0 • 

garbinde Rhin nehrine mülaki olur, 
ve sonra Bale'e kadar Rhin boyunca 
imtidat eder. Bu hat hemen her yer
de, hiç değilse Rhin'in garbinde kain 
kısmında, çıplak tepeler üzerinde vü
cuda getirilmiştir ve her çaptan oto
matik silahlara kafi derecede geniş 
bir hedef sahası arzeder. 

Teknik bakımdan, Siegfried'in du
rumu fransız Maginot hattına benze
mez. Kuvetli beton kütlelerinden mü
teşekkil ve aralarında zırhlı kazmat
lar bulunan ehemiyetli bir tahkimat 
olacak yerde, alman istihkıimları, im
tidat ettiği sahanın en büyük kısmın

betten çok bahsedilmiştir. Hiç ıüp
hesiz bunda kuvetli bir mübalağa var
dır. Kazmatların ekserisi toprağa pek 
az gömülü olduğu için rutubetten pek 

müteessir olmamalıdırlar. Yalnız bü· 
yük tahkimat belki, su kanalizasyonu 

işleri tamamlanmadan evel Maginot 

hattında görülen nahoş su sızmalarına 
maruz kalmış olabilir. Fakat bu mah-
zur, tahkimatı içinde barınılamaz ha
le getirmekten uzak olsa gerektir. 

Le Temp!I 

da oldukça küçük hacimli beton te
şekküllerden mürekkeptir, buralarda 1 
tanka karşı seri atışlı toplarla maki
neli tüfekler yer almıştır ve bu hat 
bir kilo~tre kadar derinliğe malik- ,. 
tir. Bütün bu küçük kazmatlar çok 
alçaktır, mükemmel surette maske -
lenmiştir ve gözle hiç görülmez. Metz 
müstahkem mevkiinde, geçen harpte 
alınanlar tarafından inşa edilmiş buna 

Muamele ve 

istihlôk vergileri 
benzer tahkimat vardır, ve Siegfried Maliye Vekaleti umum müdürü B. 
hattının yaratıcıları bundan ilham al-
mış olabilirler. 

Bu tedafüt sistemin kuveti tahki
matın görünmemesinde ve dağınıklı
ğındadır. Mütearrızın topçusu top
raktan tefriki güç olan kazmatlara 
karşı ateşini tanzim etme~ imkansız
lığı karşısındadır. Fransız ağır top
larının obüslerine karşı mukavim ol
mıyan bu müteaddit tahkimatı tahrip 
etmek için bulundukları bütün arazi
yi ağır çaplı toplarla delik deşik et
mek lazımdır. Bununla beraber maz
galları toprak hizasında olan bu kaz
matların bir zayıf tarafı vardır. Mü
tearrızın attığı obüslerin infilakından 
husule gelecek toprak sütunları bun
ların içinde bulunan otomatik sila.h
ları kolayca körleştirir. Devamlı bir 
bombardımandan sonra, bu kazmatlar 
tahrip edilmeseler bile, ateşlerinin te
siri bir haylı azalır. Diğer kazmatlar
da da muhtelif çapta toplar mevcut
tur. 

Siegfried hattı, bütün imtidadınca, 
tankların faaliyetine karşı, umumi -
yetle kuvetli beton kazıklardan mü
rekkep mania hatlariyle örtülüdür. 
Biribirine yakın olan ve kırk metre 
kadar bir derinlik üzerinde sıralanan 
bu mania hattı, daha gerideki tahki
matın hilafına olarak aşikar surette 
görülür. Ağır çaplı toplar bu uzun 
hatta kolayca gedikler açmaya mu -
vaffak olabilir. 

İsmail Hakkı Ülkmen "muamele ve 
istihlak vergileri" adiyle ı ağustos 

1939 tarihinde meri olan hükümlere 
ve son tadillere göre bu vergiler hak
kındaki mevzuatı bir arada toplıyan 
tam ve eksiksiz bir eser vücuda ge
tirmiştir. 

Vergiler üzerinde meclis tarafın
dan devamlı surette yapılan tadilatı 
günü gününe takip ve eldeki metin
leri ona göre tashih etmek hiç şüp
hesiz bu vergilerle yakından alakalı 
her vatandaşın yapabileceği bir iş de
ğildir. 

Müellif, bu kitabiyle, bu alakalıla
rın işini son derece kolaylaştırmış 
ve onlara meri vergi mevzuatının 

son şeklini kolayca bulmak için la
zım gelen bütün tertibatı muhtevi pra 
tik bir eser vermiştir. 

3 lira fiatla satılan bu eser bilsassa 
işleriyle uğraşanların ve tüccarların 
işine yaracaktır. Tavsiye ederiz. 

Çocuk' un Atatürk 
sayıs. 'ı 

Çocuk esirgeme kurumunun neş

retmekte olduğu "Çocuk" dergisi bu 
haftaki sa) ısını Atatürk ve İnönüne 
hasretmiştir. 

Güzel yazılar, resimler ve hatıra
larla dolu olan bu c;ayıyı bilhassa 
tavsiye etmek ist1:ri~. 
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Beynelmilel r·olitikada 
~.tatürk'ün gösterdiği yol 

Bugün türk milletinin teselli bul
hıaz yasının birinci yıldönümüdür. 
Uç yÜz altmıı bet gün evel Büyük 
kurtarıcımız, fani hayata gözlerini 
Ytundu ve ebediyete intikal etti. 

Atatürk, yalnız askeri sahada 
değil, yalnız milli kurtulut mücade
lesinde değil, beynelmilel politika 
•ahasında da bütün tarihin kaydet
~iği en büyük deha idi. Onun enter
haıyonal politikada da takip ettiği 
~ola Kemalizm adı verilebilir. Ta· 
rih askeri sahada temayÜz etmi§ 
biiYiik kumandanlar görmüıtür. Fa
kat bunlar bir defa zaferi kazan· 
tlıktan sonra fütuhat ve istila yolu
hll aapmrtlardır. Napolyon bu nevi 
kUınandanlarm bir misalidir. Ve ge
ne tarih milli kurtulut ve milli bir
lik mücadelelerini yapan büyük dev
let adamlan görmüştür. Bunlar da 
llerede duracaklarını bilmedikleri 
için kendi mefkurelerini inkar et
ırıiılerdir. Atatürk büyiik bir asker, 
büyük bir kurtarıcı ve büyük bir 
ırtilliyetperverdi. 1919 senesinde pe
rit&n bir halde bulunan türk mille
~İllin mukadderatını eline aldığı za
!tıan kendisine bir program çizdi. 
flu programı büyük kurtarıcı, nut
~unda imparat?rlu.iun. o g~n i~inde 
bulunduğu vazayetı, aıyaaı tarah e· 
~ebiyatına nümune olacak veciz bir 
lfade ile anlattıktan sonra diyor ki: 
'8u vaziyet kartısmda bir tek ka
f ar vardı. O da h&kimiyetimilliyeye 
ltıüstenit bilakaydütart müstakil ye
~ bir türk devl.U teai et"nek!' 

Hillere bir suykasl 
teşebbüsü yapddı 

Atatürk aonwı. ... ar bu .Pro-
tramdan ayrılmamıtlrr. Aokeri aa
~adaki faaliyeti bu hedef Üzerinde 

t
oplanmıı, kurtuluı mücadelesini 
unun için yapmıf. Türk milletini 
urtardıktan sonra da beynelmilel 

Politikada aynı gaye uğrunda çaht
bıııtrr. Atatürk askerdi. Fakat türk 
rtıilletinin kurtuluıu için aavaf yap
bıııtn·. Atatürk milliyetperverdi. 
f:' akat miJliyetperverliğinde aekter 
deiildi. Türk milleti için İstediği 
hakların hiç birini batka milletlere 
l:nkar etmemiıtfr. Türk milletinin İ•· 
tikliıl hakkı ne derece mukaddes 
lae, baıka milletlerin istiklal ~akkı 
da onun için o derece tecavuzden 
1'tıaaundu. Bize kendi hakkımız için 
~ücadele etmeği öğrettiği gibi, baı· 

ta milletlerin hakla"!'- hü~J~!: 
el münasebetlerde Kemalizmin vas
fı budur. Ve onun iıaret ettiği yol, 
11 giinden bugüne kadar cümhuriyet 
hariciyesinin yolu olmuştur. Kendi 
haklarında musır olduğu kadar 
baıkalarının haklarına kartı hür
baetkar olmak aulhculuiun ııandır. 

Atatürk'ün beynelmilel politika· 
da yolu bu idi. Bunun içindir ki ta
rihin en büyiik aakeri olan Atatürk, 
11.Ynı zamanda tarihin en büyük 
lulhperveri idi. Birkaç yüz yıllık ta· 
tih devri göz önünden geçirilecek 
tıharaa, Yakınıarkın daima muhare-

Alman 
evel 

devlet 
terketmiş 

reisi binayı biraz 
bulunuyordu 

6 ölü 60 yarah var 
Münih, 9 a.a. - Nazi hareketinin beşiği olmuş olan Münih'in 

tari!1i birahanesinde dün akşam bir suikast yapılmıştır. Bir nu
tuk söylemiş olan Hitler'in azimetinden biraz sonra bir cehen
nem makinesi infilak ederek eski muhafız kıtaatmdan altı nazi
nin ölümüne ve 60 nazinin de yaralanmasına bais olmuştur. Bu
nun üzerine zabıta kuvetleri, derhal civardaki yolları kesmiş, 
otomobilleri, arabaları ve yolcuları sıkı bir kontrola tabi tut
muştur. 

B. Hitler, dün akşam Münih'e, nas
yonal sosyalist partisinin en eski men 
eupları gerefine yapılan senelik top -
lantı münasebetiyle gelmişti. B. Ru -
dolf Hess'in yerine, birahanede biz -
zat B. Hitler söz almııtır. Devlet iş -
leri, B. Hitler'in gece Berlin'e dön -
mesini icabettirdiğinden kendisi top
lantıyı zamanından evel terketmiş ve 
trene binmek tizere gara gitmiştir. İn· 
filak B. Hitler'in birahaneyi terket -
mesinden biraz sonra vukua gelmiştir. 

Bu sabah şehir, normal manzarasını 
arzetmekte idi. Ölenlerin kimler ol -
duğu malQm değildir. 

Zabıta, suikast faillerini araştırmak 
tadır. Bunları haber verecek olanlara 
500.000 mark mükafat vadedilmiştir. 

Suyikaat naaıl yapıldı? 

Nevyork, 9 a.a. - Reuter ajansın
dan: 

Radyo haberlerine g<5re Milni~ in
filakı, birahanenin yukarısındakı u
fak bir odaya konulmuş olan ayarlı 
bir bombanın patlaması neticesinde 
vukua gelmiştir. İnfilak, merasim hi
tam bulup da halk birahaneyi terket
meğe başladığı zaman vukua gelmiş

tir. 
~Blr•'h•n• blnaa_ı v.1kılm_1Jl ise de ı

§llCiar sonmemış ve ou lfli:yc:ae zaou4, 
ölüleri ve yaralıları çarçabuk kaldır
mağa muvaffak olmuştur. 
Zabıta, felaket kurbanlarının isim

lerini bildirmekten imtina eylemekte
dir. 
Yaralılar arasında kadınlar vardır. 
Felaket esnasında nazi şeflerinden 

Goebbels, Hess ve Streicher bulun -
makta idi. 

Bazı müşahitler, Führerin hayatına 
karşı bir suikast olması muhtemel gö
rülen bu infilakın neticesinde halkın 
Hitler'in etrafında daha sıkı bir ıu -
rette toplanmak gibi bir netice vere
ceğini söylemektedirler. 
Diğer bir takım müşahitler de bu 

infilak neticesinde yahudiler aleyhin
de çok daha şiddetli tedbirler alınma· 
sı muhtemel bulunduğu mütaleasını 
serdetmektedirler. 

He• öldü mü? 

bunu ortadan kaldırmak maksadiyle, 
bu suikastin Gesatpo tarafından ha
zırlanmış olması varittir. 

lngiltere'yi itham ediyorlar 

Londra, 9 a.a. - İngiltere, Hitler'e 
karşı yapılmış olan suikasdde suç or
taklığı ile ittiham edilmektedir. 

"12 Uhr Blatt" diyor ki: 
Bu suikasdde ingiliz gizli servisi

nin eli olduğu muhakkaktır. 
Yarı resmi Deutscher Diens diyor 

ki: 
"Bu teşebbüsün müşevvikleri, gizli 

bir servisin ajanlarıdır ve onların ar
kasında muharipler bulunmaktadır.'' 

Bizzat alman radyosu şöyle diyor: 
"Bu gizli servisin mensup olduğu 

meleket - İngiltere - bu sefer devletin 
düşmanlarına karşı çok şiddetli ted • 
birler alacağımızdan emin olabilir." 

Berlin .iyem malı/illerinin 
ilk intibaı 

Bern, 9 a.a. - Münih suikastından 
sonra, siyasi mahfillerin ilk intibamı 
yarı resmi Deutscher Dienst gazete
si aksettirmekte ve suikastten İngilte
re hesabına çalışan nazi unsurlarını 
mesut tujarak: • 

.... • 6 • uııvcu '"" gıı::ı ı:nt ıçınde vu -
kua geldiği sır olarak kalan suikastin, 
her sahada çok vahim akisler uyandı
racağı aşikardır.,, demektedir. Bu ga
zeteye nazaran suikastten aynı dere
cede mesul olan yahudilere karşı Al
manya'da, yeni bir tethiş hareketinin 
canlanması da imkan dahilindedir. 

Alman radyosu, Münih suikastini 
ikinci derecede ehemiyeti haiz bir ha
dise olarak ilan etmiş ve hiç bir tef
sirde bulunmamıştır. 

Belgrad'da nefret 

İngiltere ve 
karadeniz 

Bir mebusun süaline 

B. Bütler'in 
verdiği cevap 

Londra, 9 a.a. - İşçi mebus B. Pri
ce, Avam Kamarasında çok mühim bir 
sual sormuş ve demiştir ki: 
"- Bay Molotof'un nutkunu bili -

yoruz. Şimdi, B. Çemberleyn, Kara
deniz sahildan olmıyan bir devlet Ka
radeniz statükosunu tadile teşebbüs 

etmedikçe, bizim bu statükoya müda
hale arzusunda olmadığımızı, öyle bir 
teşebbüs halinde bile ancak Türkiye
nin rizasiyle müdahale edeceğimizi, 
Sovyet hükümetine açıkça göstermek 
isterler mi? 

B. Bu ti er şu cevabı vermiştir: 
''- Boğazları alakadar eden mese

leler Montreux mukavelesiyle halle -
dilmiştir. Yalnız şunu iliive edebilirim 
ki İngiltere hükümetinin Karadeniz
de bir tecavüz projesi yoktur.,, 

B. Price ısrar ederek şöyle demiş
tir: 
"- Hükümet, Sovyet Rusyanın en

dişelerini izale eclebilecek bir anlaş
ma müzakeresinde bulunmak üzere 
Sovyet hükümetiyle bir yakınlık te
sis etmek istemez mi?,, 

Buna da B. Butler şu cevabı ver
miştir: 

"-Zannederim ki, az evet verdiğim 
cevap, İngiltere hükümetinin noktai 
nazarını kafi derecede izah etmekte
dir.,, 

Bir İngiliz deniz 
altı gemisinde 

infilak oldu 
LONDRA : 9. a.a. - Stefani ajan

sından : B. Churchill, dün avam ka -
marısında Oxley adındaki ingiliz talı
+-)~.:-;- t>l- infilak. neticesinde 
mahvolmuş olduğunu söylemİ§tİr. Bu 
infilak, belki de bir kaza neticesinde 
vukua gelmiştir. Fakat amirallık, bu 
dakikada bu husus hakkında rnalUmat 
vermeği münasip görmemektedir. 

Bir Finlandiya vapuru lı~eç'e 
iltica etti 

Helsinki, 9 a.a. - Hulvuds Tags
bladet gazetesine göre, Suomen Poika 
adındaki Finlandiya vapuru bir alman 
tayyaresinin hücumu üzerine İsveç 

kara sularına ilticaya mecbur kalmış
tır. 

Mesele vapurun Finlandiyaya dön
mesi üzerine aydınlanacaktır. 
Hatırlarda olduğu üzere, bu vapur 

bundan iki ay evel alınanlar tarafın
dan tevkif edilerek Hamburg'a sevk
edilmişti. Vapur, kağıt ve sellüloz 
hamulesi taşıyordu. 

Bir ba§ka vapur da mevkuf 

Fransada dostane· 
akisler uyandırdı 

PARlS : 9. a.a. - ( Havas ) bildiriyor : 
Üç taraflı Ankara muahedesinin Türkiye Büyük Millet Mec • 

lisi tarafından ittifakla tasvibi, Paris' de en büyük bir memnuni • 
yetle öğrenilmi~tir. Büyük Millet Meclisi'nin bu mesele için ak • 
dettiği celseye hakim olan hava ve bilhassa 8. Şükrü Saraçoğlu -
nun heyecan verici sözleri, Paris' de, iştirak halinde bulunan üç 
milleti birbirine bağlıyan derin dostluğun yeni birer burhanı te • 
lakki edilmektedir. 

Dürüstlük ve cesurluk yüksek va -~ 
sıfları karşısında müttefik bir hürmet 1 ş:•...., } d • • d 
duyulan Türkiye'ye karşı, Fransa'da ima enJZlll e 
bir sempati ananesi mevcuttur. İki 

memleketin menfaat birliği ve Akde - bir ha Va harbi 
niz'de sulhün idamesini temin husu -
sundaki kaygu beraberliği, bu anane -

ye yeni bir kuvvet vermektedir. Bir Alman tayyaresi düıfü 

Cümhuriyef bayrammda 

Berlin büyük 

elçiliğim izdeki 
kabul resmi 

Berlin,? a.a. "Gecikmişti:" - Cüm 
huriyet bayramı münasebetıyle Ber -
lin büyük elçiliğinde büyük elçi Hus
rev Gerede tarafından büyük bir res
mikabul yapılmıştır. 

Altı yüz kişinin davetli bulunduğu 
bu muhteşem ziyafette bütün türk 
kolonisiyle ecnebi sefaretler erkanı 
ve alman devlet ricaliyle yüksek sa
nayi ve cemiyet mahafili iştirfilc ey -
}emiştir. 

Ziyaretçiler arasında bilhassa Al -
manya'nın Ankara büyük elçisi Fon 
Papen ile hariciye katibiumumisi Ve
itzsaecker göze çarpmakta idi. 

Cümhuriyet devrinde Türkiyenin 
nail olduğu feyiz ve inkişaftan hayret 
ve takdirlerle bahsolunmuş, türk mil
letiyle büyük Reisicümhuru İsmet 
İnönü'nün şerefine idarei akdah edil
miştir. 

biri de hasara uğradı 
Londra. 9 a.a. - Hava nezaretinin 

bir tebliğine göre, bugün şimal deni
zi üzerinde üç alman tayyaresi ilıı:i İn
giliz harp tayyaresiyle muharebeye 
tutuşmuştur. 

Düşman tayyarelerinden biri dütü
rülmüş ve batmış ve diğeri hasara uğ
rayarak kaçmıştır. 

İki ingiliz tayyaresi mühimmatları 
bittiğinden muharebeyi kesmeğe mec
bur olmuşlardır. 

Bir ingili::z: tayyareai 
Lük•emburg' da yere indi 

LÜKSEMBURG : 9. a.a. - Bir ln
giliz tayyaresi bu sabah Seche'de yere 
inmiştir. Pilot, fransız toprağına in -
diğini zannetmiş olduğunu söylemiş -
tir. Pilot, tevkif ve tayyaresi müsa • 
dere edilmiştir. 

City Of Flin Nevyork'a 

avdet emrini aldi 
Vaşington, 9 a.a. - City of Flint 

vapuru, yükünü boşalttıktan sonra, B. 
Ruzvelt tarafından tayin edilen mu -
harebe mıntakasından geçmeksizin 
Nevyork'a avdet emrini almıştır. 

Alman denizaltılarile 
. 

mücadele tedbirleri. 
İngiltere 100 parçadan mürekkep 

bir filo ile çarpışmağa hazırlandı 

B. Vinston Çörçil'in beyanatı 
Londra, 9 a.a. - B. Çörçil, dün l da çetin muharebeler vukua gelmesi 

kü nutkunda şöyle demiştir: mümkündür. Yalnız biz, katiyen vakit 
"- Harbin ilk sekiz haftası içinde 

İngiltereye 10 milyon tondan fazla 
mal ithal edilmiştir. Zayiat, bir mil
yon tonun dörtte birine bile baliğ ol
mamıştır. 

~elere ve mücadelelere sahne oldu
Ru görülür. Halbuki bugün harp, 
!f..Yrupa'nm batka sahalarını istila 
tttifi halde daima harp aahneai o-
1,rı bu saha 1922 aenesindenberi 
r~lh ve sükun içindedir. Bütün Bal· 
~•nlar ve Y akınıark milletleri için 
~eaut olan bu devri Atatürk açmıf, 
ı:>rı yedi sene o idame etmif. Şimdi 
ile onun iıaret ettiği yoldan yürü
riiğÜmüz içindir ki sulh ve sükun 
~de çalıımaktayız. Fani olan 

'1\Utafa Kemal aramızdan tam bir 
~tle evel ayrılmrıtır. Fakat Ebedi 
§d Atatürk yaııyor. Ve her ıeyde 
~lduğu gibi, harici politikada da bi-

Paris, 9 a.a. - Havas ajansının Ams 
terdam'daki muhabirinden: 

Münih'ten gelen ve fakat teeyyüt 
etmiyen haberlerde B. Rudolf Hess'· 
in infilak yüzünden telef olanlar me
yanında bulunduğu bildirilmektedir. 

Bu münasebetle B. Hess'in bugün 
bir nutuk söylemesi mukarrer oldu -
ğu, fakat gece bu nutkun söylenmesin
den sarfınazar edilmiş olduğunun i . 
lan edildiği hatırlatılmaktadır. 

Belgrad, 9 a.a. - "D.N.B.": Münih 
.suikasti haberi burada nefretle karşı

lanmıştır. Bu suikast, bundan birkaç 

sene evel Kıral Aleksandr'ın kurban 

gittiği suikastin hatırasını canlandır
mıştır. Suikastin akim kaldığı ve Hit· 

ler'e hiç bir şey olmadığı haberi de 

aynı zamanda büyük bir memnuniyet 
uyandırmıştır. 

Suikaste ait ilk haberler ingiliz 
kaynaklarından çıkmıştır. Halbuki 
alman radyosu mezkur haberi ancak 
sabah yedide vermiştir. 

Helsinki, 9 a.a. - Öğrenildiğine gö. 
re bir müddettir haber alınamıyan bir 
Finlandiya vapuru pazar günü alınan
lar tarafından yakalanmıştır. Bu va
purun Stettin'de mevkuf tutulduğu 
zannediliyor. 

Diğer taraftan Almanyaya gönde
rilmekte olan 400.000 tondan fazla mal 
müsadere edilmiştir. 

Kafileler sisteminin tesisi, seyrüse
ferde teehhürlere sebebiyet vermek -
tedir fakat pratikle ve zamanla bu te
ehhürler asgari hadde indirilecektir. 

kaybetmeksizin bu muharebelere hazır 

!anıyoruz. Daha şimdiden tahtelbahir
leri kovalamak üzere faaliyete geç
miş olan kuvetler, harbın ilk günlerin 
deki miktarın üç misline baliğ olmuş
tur. Bir çok gemileri bu maksadın is
tihsali için işe yarayacak şekle soktuk 
ve elimizdeki malzemeye bakarak bir 
hüküm vermek Jazım gelirse istikbale 
itimat edebiliriz. Biz taarruz karşısın
da bulunuyoruz, fakat buna karşı koy
mak için çalışıyoruz ve muvaffak da 
olacağız. 

r
~• daima rehbl\ .. olmakta devam e
~.-_tir. 

A. Ş. ESMER 
Yukan Adige'deki 

Almanların nakliye işi 

Harbin ilk iki ayı zarfında bir kaç 
yüz ticaret gemisini seyrüsefer işle -
rinden alarak onları müdafaa silahla
rı ile techiz etmeğe başladık. Diğer ge 
miler hakkında bu suretle hareket 
edeceğiz.,, 

Mamafih mütemadiyen zayiata u.ğra 
yacağımızı göz önünde bulundurmak 
mecburiyetinde olduğumuzu ıöyle

mekliğim Hizımdır. 

Sovyetler ve Japonlar 

arasında müzakere 

Haber tekzip ediliyor 

Berlin, 9 a.a. - B. Rudolf Hess'in 
suikast esnasında ölenler arasında bu
lunduğu yalanlanmaktadır. 

İlk haberlerin mahreci pek manidar 
görülmektedir. Hatırlarda olduğu ü -
zere Romanya Başvekili Kalinesko'ya 
yapılan suikasti de yine ingiliz kay
nakları şayanı hayret bir süratle ha -
her almışlar ve İngiliz radyosu bu ha
beri de diğer bütün postalardan daha 
eve! vermişti. 

Diğer memleketlerde 

Budapeşte, 9 a.a. - Pesti Naplo ga- B. Çörçil, Alman tahtelbahirlerine 
zetesi, yukarı Adige'deki alman]arın karşı taarruz meselesi hakkında şöyle 
memleketlerine iadesi işinin normal demiştir: 
bir surette devam etmekte olduğunu "D" ğ ld v • 

Hiç bir zaman tam masuniyet elde 

edilemez. Tahte !bahirlerin taarruzla

rın dan başka deniz üstü gemilerinin 

de tarruz.una karşı koymamız lazım

dır. Deutschland sisteminde bir ve hat 

ta iki alman cep kruvazörünün Atlas 

Okyanusunda ticaret gemileri tarafın 

dan takip edilmekte olan yol üzerin

de bulunduğu muhakkaktır. Mamafih" 

bu kuvetli gemilerin Okyanusları ge

çen kafilelere karşı dikkate şayan 

hiç bir şey yapamamış olduklarını söy 

lemek icap eder. Acaba bu işi yapama

dılar mı? Yoksa cesaret r.ıi edemedi· 
ler? 

1'okyo, 9 a.a. - Yomiuri Şimbun 
f~ctesinin bildirdiğine göre, ruslar

a faponlar arasında bir müddet evel 

:~tPışmaların yapıldığı mıntakayı tah 
ıt için Moskova'da teşekkül eden 

llltıht l' k • . . \> • c ıt omısyonun mesaısıne mu · 
lt azı olmak üzere Sovyetlerle Mançu· 
ırarasındaki ihtilaflı meselelerin hal
t ıçin yakında Tokyo'da japon hari 
t~h nazırı ile Sovyet büyük elçisi a-

'1nda müzakereler yapılacaktır. 
'-~--~~~~~~~~~~~ 

Ankara Palasta 
Bu akşam Ankara Palas'ta 

'ktam yemeği üst salonda 
~erilecektir. Pavyon kapalı-
ır. 

D. N. B. ajansı, Münih suikasti 
kurbanları arasında herhangi bir bi -
rinci derece nasyonal sosyalist şefi
nin bulunmadığını bildirmektedir. 

Suikasti kim hazırladı 
Amsterdam, 9 a.a. - Havas ajansı 

.ıildiriyor: 

Berlin'den bildirildiğine göre, nazi 
siyasi mahfillerinin, Führer aleyhine 
yapılan suikaste vermek istedikleri 
mana şudur: allah Hitler'in koruyu. 
cusudur. Bu mahafil, daha hiç bir tah· 
kikat yapılmadan, suikasdin yabancı 
eller tarafından hazırlandığını söyli 
yerek, alman milletini tahrike çalış 
maktadırlar. 

Ancak, Hitler'in, nutkuna başlama 
dan evet bilhassa hararetli bir şekilde 
söylediği veçhiyle, allah tarafından 

her halde himaye edilmekte olduğuna 
alman milletini kandırmak, saniyen, 
hal! bolşevik aleyhtarı olarak kalıp 
nedamet etmiyen bir kaç nazi mensu· 

Berlin, 9 a.a. - Hitler'e karşı yapı
lan suikast hareketi dost ve bitaraf 
memleket hükümet merkezlerinde de
rin bir nefret uyandırmıştır, Berlin'e 
gelen bütün haberler bunu teyit eyle· 
mektedir. 

Macaristan'da infial 
Budapeşte, 9 a.a. - Macar ajan

s, bildiriyor: 
Hariciye nazırı Csaky Almanya 

orta elçisini ziyaret ederek Münib 
suikastinden dolayı macar hüküme
tinin ve efkarıumumiyesinin nefret 
ve infialini bildirmit ve aynı zaman
da Führerin mesut kurtuluşun•an 
dolayı hükümetin hissettiği sevince 
terceman olmuştur. 

Naz'" hadise kurbanlan için 
· ~mpatisini bildirmiıtir. 

Roma'daki aki•ler 
Roma, 9 a.a. - Führere kartı 

yapılan suikast haberi gelir gelmez, 
kıral ve Muaolini, bu münasebetle 
nefret ve infiallerini bjldircn birer 

yazmakta ve alınanların memleketle - - . uşmanın u ramış_o u.gu zayı-
. · d d'l · 1 b' 1 alma ~ ın mıkdarı hakkında dogru hır rakam rıne ıa e e ı mış o an ın erce - _ . ~ . . 

nln P 1 K t ntakasın vermege ımkan yoktur. Zıra, hır çok o onyanın arpa mı - . . . • 
da iskan edilebileceklerini ilave et- tah~el.bahırl~r ~ıç b~r ız bırakmaksızın 
mektedirler. denızın derınlıklcrıne dalıp kaybol -

muştur. Bununla beraber alınanların 

haftada 2 ila 4 tahtelbahir kaybetmiş 
telgraf göndermişlerdir. olduklarını söylemek mübaleğa olmaz 
Ôlü ve yaralıların •on miktarı Mamafih her hafta yeni iki tahtelba 

Bern, 9 a.a. - Alman radyosu hir inşa edildiğini ve bunların düşman 
saat 17 de yaptığı haber nefriyatm- k,uvetlerine iltihak ettiklerini bir ihti
da Münih suikastinin faili olmakla ı ıal olarak nazarı itibara almak mecbu· 
lngiltereyi kati aurette ittiham et- riyetindeyiz. Bu suretle altı hafta de
mektedir. vam eden harp esnasında 20 tahtelbahi 

Diğer taraftan Moskova radyosu rin hazırlanmış olması muhtemeldir. 
da "bu suikastin mesullerinin alman Herhalde hatta 100 tahtelbahirden 
hudutlannın haricinde aramak la- mürekkep bir filo ile karşılaşmak üze
znn geldiğini,, bildirmektedir. re hazırlıklarda bulunmaktayız. Zira 

Alman radyosu infilakta yedi önümüzdeki ikinci kanun ayı içinde 
kitinin öldüğünü ve 63 kişinin yara- Almanyanın bu miktar tahtelbahire 
!andığını bildiriyor. malik olması ihtimal dahilindedir. An 

Hess ve nazi partisinin diier tef· cak bu esnada zayiata uğraması hali 
leri sui.kastten biraz önce Hitlere müstesnadır. Bu ise, pek o kadar muh 
refakat ettikleri için ölüler ara•mda temel değildir. 
değillerdir. _Şu halde önümüzdeki aylar zarfın-

Bütün gemiler, ancak iki vapur ba

tırmışlardır. Bu vapurların tonajı ye

kunu 10.000 dir. Halbuki tahtelbihar

ler, 212.000 ton hacme varan zayiata 

sebebiyet vermişlerdir. Bununla bera
ber denizlerde bulunmaları bir tehlike 
teşkil etmektwir." 

B. Çörçil, bundan spnra fransı.z 
donanmasının kıymetli yardımından 
bahsetmiştir, 
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Harp Ekonomisi ihzari sınıflara 
İpka kalan 

Ta . yare k~k~ıhğı davası s p o 
Almanya'nm ablukası talebenin vaziyeti Ethem Ruhi hakkında 

Yabancı mekteplerin ihzari sınıfla
rında ipka edilen talebelerin bu sınıf
lara alınmadan evelki tahsil vaziyetle
rini gösteren vesikalara göre esas sı

nıflara alınıp alınamıyacakları hak
kında yapılacak muameleyi Maarif 
Vekaleti teşkilatına bildirmiştir. !h -
zari sınıflar, mektebin tedris dilini 
bilmiyen talebelerin esas sınıflara a
lınmadan evci bu dili öğrenmeleri için 
açılmış sınıflar olduğuna göre ihzari 
sınıf talebesi mektebin tedris dilini 
öğrenmedikçe esas sınıflara geçemiye 
ceklerdir. İhzari sınıflarda ipka edi
len talebeler mektepten ayrılıp kendi 
ana diliyle ders okutan bir mektebe 
girmek isterlerse ipka edildikleri ih
zari sınıflara alınmadan evelki tahsil 
vaziyetlerine göre usulü dairesinde 
girebilecekleri sınıflara kabul oluna
caklardır. Bu atlebeler, ihzari sınıfın 
da ipka edildiği mektebin tedris diliy
le tedrisat yapılan diğer bir mektebe 
girmek isterlerse bu mektepte de an
cak ihzari sınıfa kabul edilebilecek
lerdir. Tedris dili daha başka olan 
bir mektebe kaydolunmak arzusunda 
bulunanlar ve kaydolundukları mek
tebin dilini dersleri takip edecek de
recede bilmezlerse bu mektepte de 
ihzari sınıfa devam edebileceklerdir. 

verilen karar 
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Haftan ı n f utbol maçlar ı 

Bu ablukadan Almanya'nın 

göreceği zarar nedir ? 
Temyizce nakzolundu 

İmza taklidi suretiyle İspanyaya 
yapılan bir tayyare kaçakçılığında suç 
ortağı töhmetiyle bundan birkaç ay 
evci muhakeme edilen ve üç ay hapse 
mahkum olan Hariciye Vekaleti me
murlarındi.n EtA.em Ruhi, bu müddeti 
hapisanedl geçirmiş olduğu için tah
liye edilmişti. Bu hadise üzerine Ve
kalet inzibat komisyonunca Ruhinin 
vazifesine nihayet verilmiştir. Ruhi 
bu karara Devlet Şurası nezdinde iti
raz etmiş bulunmaktadır ve haber ve
rildiğine göre halen İstanbul'da ika
met etmektedir. 

Yarın ve pazar günü 
mühim· müsabaka ar var 

A !manya için ablukanın ikti

sadi neticeleri ne olacaktır? 
l3u neticeleri tamamı tamamına he-
6aplamak imkansızdır, çünkü ihti
)'açları ve kaynakları nelerden iba
:'\'et olacağını, ve bitaraflardan mah
rum olduğu maddeleri ne miktar
"ila elde edeceğini tam olarak bilmi
yoruz. Bununla beraber bu husus
-ta bir fikir edinmek kabildir. 

A lman dış ticaret istatistiklerini 
ele alalım. 1938 de A lmanya, Avus
t urya ve Südetler de dahil olduğu 
h alde, yekun olarak 6,051 milyon 
marklık emtea idhal etmiştir. Bu 
idhalatta, Almanya'nın elan fazla 
müşkülata maruz kalmadan idhalat 
yapabileceği memleketlerin hissesi 
ne olduğuna bir bakalım. B unlar 
!bitaraf memleketlerdir. A lmanya'
ya yapacakları ihracatı kontrol e
debileceğimiz İspanya ve P orte
k izi bunlar arasında saymıyoruz. 

1938 de bu. memleketlerin hepsin-
den 2,776 mil.} marklık, yan i ye-
k unun % 46 nispetinde idhalat 
yapmıştır. Bu demektir ki bu mem
leketlerle ticari münasebetleri es
k isi gibi kaldığı halde abluka Al
manya'nın idhalatını % 54 nispe
t inde azaltacaktır. 

Sınai ham maddelere ait rakam
lar daha manidardır, çünkü silah
lanması için ona en ziyade lüzumu 
olan asıl bu maddelerdir ve bu 
m addelerin çoğu denizaşırı memle
ketlerden gelmektedir. 1938 de Al
manya'nın sınai maddeler idhalatı 
1 ,991 milyon marka yükselmiştir. 
Ş imdi ticari münakalatı k~silme
miş olan memleketler bu miktarın 
447 milyonunu yani ancak % 22 si
ni t emin etmişlerdir. Yani, bu 
m emleketlerle ticareti değişmese 

bile, sınai maddeler idhalatının % 
78 ini kaybedecektir. Bu maddele
rin bazılarından, hem de pamuk ve 
kauçuk gibi en ehemiyet lilerinden 
tamamiyle mahrum olacaktır. Pet
rol idhalatının beşte dördünü kay
bedecektir. 

Gıda maddeleri h ususunda vazi
yeti daha az kötü olacaktır. Fil
hakika Almanya mevzuubahis mem
leketlerden gıda maddeleri idhalat 
yekununun % 53 ünü almıştır. De
mek ki kaybı ancak % 47 nispe
tinde olacaktır. Bununla beraber 
bu, harpten evel gıdasını vesikaya 
t abi t utan bir memleket için çok 
hissedilecek bir mahrumiyet ola
caktır. Almanya münasebette kal
dığı memleketlerden evelki sene
lerden daha fazla mübayaatta bu
lunabilir mi? Yukarıda kaydedilen 
rakamlar Almanya için bunun ha
yati bir dava olduğunu gösterir. 
Mali vasıtalar meselesini bir yana 
bırakalım. Almanya bitarafların 
kendisine denizaşırı memleketler 
ir;in mutavassıtlık edeceklerini u
mabilir. Abluka ona bu şekilde bes
lenme yolunu tamamiyle kapata
cak şekilde organize edilmelidir. 

Almanya bitaraf memleketlerin 
kendi kaynaklarından da daha faz
la tedarikatta bulunabilir. Fakat bu 
imkan mahdutdur. Bitarafların ek
serisi ordularını, kısmen de olsa, 
seferber etmişlerdir. İstihsal kapa
siteleri mahduttur; silahlanmak ve 
beslenmek için ellerindekini muha
faza etmek istemeleri de pek müm-

Hüsnfl~aı ve f akrihal 
rnaıbilta!a; ı mektep 

rn~dürlük:m ime verilecek 
Sivil ve sUel mekteplere girecek 

•talebelerden istenilmekte olan hüsnü· 
hal ve fakrihal mazbataları şimdiye 
kadar kaza ve vilayet idare heyetle · 
rince verilmekte idi. Maarif Vekaleti, 
bu heyetlerin diğer işlerini görebil
meleri ve işkal edilmemeleri için 
bundan böyle hüsnühal ve fakrihal 
mazbatalarının doğrudan doğruya 
mektep müdürlüklerince tanzim edil-

mesini kararlaştırmıştır. 

Bütçe Encümeninin topla·ntısı 

Bıi.iyük Millet Meclisi Bütçe encü
meni önümüzdeki pazartesi günü bu 
içtima senesinin ilk içtimaını yapa
cak ve ruzrlamesindeki işleri gözden 
geçirdikten sonra çalışma prr gramını 
tesbit edecektir. 

kündür. Hem Almanya'nın muka
bilinde onlara ne verebileceğini de 
bilmek lazımdır. 

p olnya'nın ilhakı Almanya'-
nın hayati sahasını büyü

tecek midir? Almanya burada kö
mür bulılcaktır, fakat petrol kuyu
ları ve hububat tarlalarının ve or
manların büyük bir miktan Rus
ya'nm eline geçmiştir. Sınai tesisat 
tamir ve islaha muhtaçtır. Alman
ya, kömür hariç, munzam ham mad
deler ve gıda maddeleri değil, an
cak bir aç köleler sürüsü elde et
miştir. 

Geriye R usya kalır. Almanya ü
mitlerinin en büyüğünü ona tevcih 
etmektedir. Bununla beraber alman 
• rus mübadeleleri son senelerde 
pek ehemiyetsiz kalmıştır. İki hü
kümet bu mübadeleleri evelce eriş
miş olduğu en yüksek hadde çıkar
mayı taahhüt etmişlerdir. 

1927 de Almanya Rusya'dan 
155,589 ton buğday ve 121,955 ton 
çavdar idhal etmiştir. Bu miktar 
azdır, halbuki o sene istisnai bir 
sene olmuştur. Sovyet Rusya nasıl 
olur da Almanya'nın anhan olabi
lir? Zira iistihsali artmamıştır, üs
telik seferberliği bu husustaki ih
tiyaçlarını arttırmıştır. Diğer ta -
raftan Rusya, Polonya ile Baltık 
memleketlerinde yeni kaynaklar 
bulmuşsa, bu Almanya'nın zararı

na olmuştur. 

Rusya'dan yapılan petrol idha
latının azami haddi 1932 de 516,926 
ton olmuştur. Bu aşağı yukarı Po
lonya'nın istihsaline müsavidir. Bu 
miktar, ablukanın intaç ettiği mil
yonlarca tonluk petrol açığını ka
payamaz. Sovyetler Almanya'ya 
daha fazla petrol gönderecek mev
kide midirler? İstihsalleri 1932 
denberi artmıştır, fakat kendi ihti
yaçları da daha ziyade artmıştır. 

Hatta alman teknisiyenlerinin yar
dımiyle de olsa Sovyetlerin petrol 
istihsalatını süratle yükseltebilme
leri şüphelidir. Hem münakale müş
külatını da unutmamak lazımdır. 

M anganez, odun ve deriler, Al
manya'nın mühim miktarda Rus
ya'dan elde etmeyi umabileceği ye
gane maddelerdir. Rusya dünyanın 
en büyük manganez müstahsilidir. 
1927 de Almanya'ya 210,183 ton 
manganez satmıştır. Fakat o tarih
te Rusya'nın maden sanayii pek za
yıftı. Almanya'nın Afrika ve Hin
distan 'dan satın aldığı miktarda 
manganezi Rusya'dan alabileceği 
muhakkak değildir. Esasen her ne
vi idhalatın artması Sovyetlerin 
hüsnüniyetine de bağlıdır. 

Bu itibarla, abluka sayesinde, 
Almanya'nın yakın zamanda sınai 
maddeler hususunda sıkıntıya c'ıJ
şeceği ve gıda maddeleri mahrumi
yetinin git gide artacağı tahmin o
lunabilir. Gerçi harbe hazırlanmak 
için Almanya ~ühim miktarda ih
tiyat vücuda getirmiştir. Fakat si
lahlanmasının ritmi o kadar hızlı 
olmuştur ki mühim stoklar muha
faza etmiş olup olmadığı sorula
bilir. Abluka Almanya'yı ergeç ve 
belki de pek çabuk, harp imalatı
nı yavaşlatmaya mahkum edecek -
tir. 

Le Temps 

Maarif Vekôletinde 

üç tôyin 

Ankara paktının metni 

resmi gazetede 

neşredildi 
Türkiye cümhuriyeti ile Fransa 

cümhuriyeti ve İngiltere kırallığı ara
sında 19 ilkteşrin 1939 tarihinde im
zalanmış bulunan ve Büyük Millet 
Meclisinin evelki günkü toplantısın
da kabul olunan üç taraflı yardım mu
ahedesi i le merbutlannın tasdikine 
dair olan kanun dünkü resmi gazete
de çıkmıştır. Yardım muahedesi ve 
merbutlarını ln yakın bir zamanda 
şehrimizde teati olunacak tasdikli nüs 
haların tevziini müteakip yardım mu
ahedesi ve merbutları meriyete gire
cektir. 

İhracat tü<:çarla ra nın 

ruhsatnameleri i i 

İhracat tüccarlarına üç sene müd
detle verilmiş olan ruhsatnamelerin 
müddeti bu ayın 15 inde nihayet bul
maktadır. Ticaret V ekaleti bu müna
sebetle alakadarlara yaptığı bir teb
l iğde ruhsatnamelerini yenilemek is
tiyenlerin en geç bu tarihe kadar bir 
istida ile Vekalete müracaat etmele
rini bildirmiştir. 

İzmir'de zeytin yağı 
ve susam yağı satışı 
İzmir, 9 a.a. - Gazetelerin verdik

leri haberlere nazaran zeytinyağı ve 

susam üzerine dün hararetli satışlar 

olmuş fakat bunlar borsaya tescil e

dilmemiştir. Fiyatlarda ehemiyetli 

yükselişler vardır. 

İtalyaya mühim miktarda zeytin

yağı ve susam ihraç edilecektir. Fran 
sadan da bir hayli zeytinyağı talebi 

vardır. 
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Yanda 8 santimetre 

kalanlığın da kar yağ dı 

Niğde maarif müdürü BB. M . İb
rahim Özkaya almakta olduğu maaşl:ı 
Diyarbakır maarif müdürlüğüne ü
çüncü sınıf maarif müfettişlerinden 

Seniha Hızal terfian ikinci sınıf mü· 

fettişliğine, Ankara ticaret lisesi ma

tematik bürosu muallimi Enver İlha
mi Kavukluoğlu dördüncü sınıf maa
rif müfettişliğine tayi nedilmişlerdir. 

Şehrimizde hava açık geçmiş, rüz
gar şimali şarkiden saniyede 7 metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek sıcak
lık 12 derece kaydedilmiştir. 

Yurdda hava Egenin cenup kısmın

da açık, Kocaeli ve orta Anadolu böl
gelerinde bulutlu, diğer bölgelerde 
kapalı ve mevzii yağışlı geçmiştir. 

24 saatlik yağışların kilometreye bı
raktıkları su miktarları Corlu'da 21, 
l stanbul'da 8, Balıkesir ;e Kastamo
nuda 1, Dörtyol'da 5, Malatya'da 3, 
Sinopta 6, Zonguldak'ta 8 kilogram. 

Diğer taraftan Ankara cümhuriyet 
müddeiumumiliği ağır ceza mahke
mesince verilmiş olan kararı temyiz 
etmişti. Gene verilen malilmata naza
ran temyiz mahkemesi bu kararı tev
sii tahkikata ve bazı şahitlerin dinlen
mesine lüzum göstererek nakzetmiş

tir. Etem Ruhi'nin muhakemesine b.ı 

ayın 18 inde Ankara ağır ceza mah
kemesinde devam olunacaktır. 

İzmir Belediye Encümeni 

dün toplandı 
İzmir, 9 a.a. - Belediye encümeni 

dün doktor Uz'un reisliğinde toplan
mış ve şehrin yukarı mahallelerinde 
de kanalizasyon inşasına karar ver -
miştir. Fen heyeti bu kısımlarda ya
pılacak üç ana kanal için esas proje
leri hazırlamıştır. 

Atatürk pullar1 
Atatürk'ün birinci ölüm yılı dola

yısiyle P.T.T. Umum Müdürlüğü ta
rafından İsviçreye sipariş edilen pul
ların 2,5, 6, 12,5 kuruşlukları gelmiş

tir. Tabıları cidden nefis olan bu pul
lar bugünden itibaren posta gişelerin·
de satışa çıkatılacaktır. Diğer kıymet
ler de yola çıkarılmış bulunmaktadır. 

İstanbul'a gelen 
ygni f)üyük silepler 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bir türk 
armatörünün beheri 8700 ton cesame
tinde Amerikada yaptırmakta olduğu 
büyük şileplerden ilki bugün l stan
bula geldi. Bu şilepler A merikan Ek
port Layn Kumpanyasının lstanbula 
sefer yapan Eksporter tipindedir ve 
saatte 17 .5 mil süratleri vardır. 

Etrüsk vapurunun 
kazanlar1 tômir edildi 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Etrüsk

ün kazanlarında yapılan tamirat tama
men ikmal edilmiştir. Vapur yakında 
tekrar seferlere başlıyacaktır. 

Atlclları dôvet 
Atıcılık Ajanlığından: 
11 lkinciteşrin cumartesi günü is

tasyc;mdaki atış poligonunda yapıla
cak idari toplantıda bölge atıcılık a
matörlerinden olan Bayan ve Bayla
rın saat 14 de poligonda bulunmaları 
rica olunur. 

Çoçuk Esirgeme 
Kuru munun teşekkürü 

Üç gün eve! Kurumumuzun ağuşu· 
şefkatindeki yavrulara 25 çift ayak
kabı gönderen Koyun pazarında ka
vaf Bay İbrahim Halit Kabadayı yav
rularım ıza bayramlık alınmak Ü'>:ere 
40 lira teberrü etmiştir. Yoksul yav
rulara içten gelen bu duygusuna Ku
rum al e ıi teşekkürlerini sunar. 

2 inci halk konseiİ 

Bu hafta yarından itibaren başlı

yan zengin spor hareketleriyle geçe
cektir. Yarın ve pazcı .ünü bölge lik 
maçlarının en mühim karcp laşmalan 

yapılacaktır. Bilhassa pazar günü As. 
Fa. Gücü ile Gençler BirFğinin ve 
Muhafız Gücü ile Demirsporun yapa
cakları iki maç ankaralı sporcular a
rasında merak ve alaka ile beklenmek
tedir. 

Bugüne kadar yapılan müsabaka
lara nazaran bu haftanın macları bi
rinci devre şampiyonunu aşağ·ı yuka
rı tayin edecektir. 

Cumartesi ve pazar günlerinden 
sonra, bayramın ikinci günü Ankara 
mekteplerinin senelik spor faaliyetle
ri başlıyacaktır. Bayramın üçüne rast
lıyan çarşamba günü de İstanbul ve 
Ankara matbuat takımlariyle muhte
litlerinin ve beden terbiyesi kursu ta
lebeleriyle Gazi terbiye enstitüsü ta
lebelerinin hendbol maçlarını seyre
deceğiz. 

Matbuat takımlarının müsabakası 
çok enteresan olacaktır. Her iki ta
kım da günlerdenberi bu maç için ha
zır ]anmaktadırlar. 

İstanbul muhtelitinin Cihat, Hüs
nü, Faruk, Celal, Esat, Enver, Basri, 
Şeref, Hakkı, Cemil ve Melih şeklin
de bir takımla oynıyacağı tahmin o -
lunmaktadır. Bu takım çok kıivetli
dir. Fakat iki senedenberi beş temas
ta Ankara muhtelitine üç defa yeni -
len İstanbul takımı bu defa nasıl bir 
netice alacak? Bizce bu netice Anka
ra takımının teşkil şekline ve oyunu-

na bağlıdır. Fakat düşüncelerimizi 

ayrıca yazacağımızı kaydettikten son

ra, şimdiden diyebiliriz ki netice hak

kında çok ümitliyiz. 
Beden terbiyesi kurs talebeleriyle 

Gazi terbiye enstitüsü takımının ya-

pacağı hendbol maçı da her halde 
muhitimizde alaka ve heyecanla sey
redilecektir. Çünkü futbol kaideleri
ne göre, yalnız elle oynanan bu oyun 
da çok cazip ve güzeldir. 

Haftanın maçları hakkında futbol 
ajanlığının tebliğ şudur : 

Bölge futbol ajanlığından: 
1 - A ve B takımları arasındaki lik 

maçlarına bu hafta on dokuz mayıı 

stadyomunda devam olunacaktır. 
2 - Bu hafta yapılacak maçların 

programı aşağıya yazılmıştır. 

11-11-939 cumartesi: 

Demirspor - As. Fa. gücü B takım 
lan saat 14,45. Hakem: Şuayip Kıraç. 
yan hakemleri: Fevzi Çap, Refik Gü
ven. Bu maç antrenman sahasında ya• 
pılacaktır. 

Maskespor - Harp Okulu İdman 
yurdu A takımları saat 14,45. Hakem : 
Kemal Kuray, yan hakemleri: Necdet 
Özgüç, Ziya Ozan. Bu maç iç sahada 
yapılacaktır. 

12-11-939 pazar: 

Maskespor - Gençlerbirliği B takım 
lar( saat: 10. Hakem Refik Güven 

' yan hakemleri: Celal Oskay, Şuayip 
Kıraç. 

Birlikspor - Güneş A takımları sa
at 11,45. Hakem: Nadir Çilesiz, yan 
hakemleri: Celal Oskay, Şuayip Kı

raç. Bu maçlar antrenman sahasında
dır. 

As. Fa. gücü - Gençlerbirliği A ta· 
kımlan saat: 10. Hakem: Necdet Öz
güç, yan hakemleri: Ziya Ozan, Bed
ri Erdener. 

MuhafızgücU - Demirspor A takım
ları saat: 11,4 5. Hakem: Ziya Ozan . , 
yan hakemleri: Necdet Özgüç, İhaan 
Türemen. 

Türk İktısat Cemiyetinde 
ilmi bir toplantı yapıldı 

B. Asım Süreyya nazari İktısa tta ôzami 

fiyat meselesi mevzulu bir konuşmp yaptı 

Türk lktısat Cemiyet i evelki gün on beş günlük ilmi toplantısını 
yapmış ve bu toplantıda Matbuat Umum Müdürlüğü müşavirle
r inden Bay Asıın Süreyya lloğlu tarafından "Nazari iktısatta aza
mi fiat meselesi" mevzulu b ir konferans verilmiştir. 

----, Konferansçı, hakiki azami fiatın 

D t
• t• • serbest piyasa fiatına zıt olarak konu

i Ş ıca re 1m1% ı ıan fiat olduğunu tebarüz ettirdikten 

1 sonra, piyasa fiatlariyle bir tesadüm 
ve ifade etmeleri itibariyle, bu gibi azami Kliring hesaplan bakiye!eri 

kredili ithalala ait taahhütler 
Hatların, istihsal ve arz mekanizmala· 

rmda bir takım aksülameller uyandır-

Türkiye CUmhurivet Merkez Bankaı1rn· ması mümkün bulunduğunu söylemi§"' 
dan alınan hesap hüHisalarına göre 4 - 11 - tir. Normal piyasadan inhiraf zaviye • 
1939 tarıhindeki klirıng hesapları bakı· yeteri. siyle, müdaheleye maruz kalan madde.-

CETVEL: l 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın
Jakı kli rıng hesapları borçiu bakiye teri : 
Memleket Miktar T .L 

Almanya 
A hesaµiarındaki 
borcumuz 
Alnıaııya 
ı; hesavla rındaki 
alacağımız 
Belçika 
Çel,oslovakya 
Finla ııdiya 
Fransa 
Ho llanda 
İngi lte r e 
İsp:ııı;ıa 
lsveç 
lJ. Hesaplarındaki 
borcumuz 
ıs vec; 

8 733 500 

683.400 

Z.961.500 

8.050.100 
775.300 

2.276.700 
752.800 

3.036.200 
567.700 

ll.S.56.000 
276.600 

nin iktisadi bünyedeki mevkii bu ak • 

sülamellerin derecesini tayin eder. Fi 
atlardan suni olarak yapılacak tenzi .. 

latın mutelif istihsal ve arz zümrele .. 

rine intikali meselesi bilhassa göl 

önünde bulundurulmalıdır. Asım Sü .. 

reyya, ba7.ı memleketlerde sanayiin do 

ğuş şartlarına göre fiat mürakabesinirı 

zaruri olabilece ğini söyledikten sonra. 
istihlak maddeleri arasında istihsalle· 
ri kati veya nisbi inkıtaa uğrayan m~ 
tatarla, istihsali devem eden metalat' 
arasında büyük bir fark olduğunu an ' 
!atmıştır. Konferansçıya göre ikinci 
kısıw metalar için serbest piyasayıJ 
müdahale edilmemelidir. Birinci kıs · 

A TA TÜRK'~n yüksek hatırasına A hc_::.apl arındaki 
. . .. " . 1 alacaı;:ımız 

ma dahil metalara gelince, bunlarııı 
19.300 2.9~2·200 müstehlikl erc intikalinde piyasa fia t1 

TI.ıyasctıcumhur Flarmonık or - İsviçre 

kestrası tarafından Müzik Öğretmen İtalya . 
Okulu konser salo unda A hesabındala n borcumuz 
11. 11. 939 cumartesi günü S. 17 de İtalya 

Şef: llasan Ferit Alnar B. hesabındaki 
1 - İstiklal marşı bor~umuz , • Lehı stan 
2 - fı rederic Chopin ( 1810-1849). Letonya 
Marche funebre Op. 35 Macaristan 

- T d · Norveç 

41!>,100 esas olmaz. Çünl·ü iktisadi . bünyede 

2.921.200 
muayyen bir fonksivonu olan fiat, bıl 
gibi metalar için bu fonksiyonunu if' 
edemez hale gelmiştir. Bu takdirde a· 

166.000 2.755.200 zami fiat usuliy le beraber behemehal 
294·900 'k ~ ı·· b.k 1 l d A "' 

6 400 ı vesı a usu u tat ı o ıınma ı ır. z 
1.786:200 1 mi fiat usUlü münferiden bir maksz: 

579 500 • d 
1"9:000 temın e emez. 

Yabanu memlekeHerden 

gelecek gaz maskeleri 

Dün saat 8 de karın toprak üzerin
deki kalınlığı Uludağ'da 3, Van'da 8 
santimetre idi. 

~ - _,u wıg van Beethoven (1770 - Romanya 
1827) : Coriolan uvertürü. Op. 62. s.s.c.1. 

4 - Ludwig van Beethoven: Yunanistan 
Beşinı;i senfoni (Do minör) op. 67 CETVEL: 2 

427.200 Konferanstan soma 'Ju mevzu üı"' 
350.900 rinde ilmi münakaşalar cereyan etrniŞ 

ve m J1elenin nazai tatbiki iktisat ba ' 
kımından ehemmiyeti gözönünde tuttl 
!arak gelecek toplantıda bu mevzt'' 
devam edilmesi ve gerek harpte mı.ıi":' Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti, 

yolcu beraberinde yabancı memleket
lerden getirilecek azami iki adet gaz 
r.ıaskesinin zat eşyasından sayılması· 

nı kararlaştırmıstır. 

Rüzgarlar bütün bölgelerde şimal 
istikametinden saniyede en çok 7 met
re kadar hızla esmiştir. 

Yüksek sıcaklıklar Adana ve M er· 
sin'de 22, Dörtyolda 23, İskenderun
da 24 derecedir. 

a) Allegro con brio 
b) Andante con moto 
c) Allegro (Scherzo trio) Allegro 

(final) 
Gelecek halk k onseri 18. 11. 939 

cumartesi günü saat 17 dedir. 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka· 
larında tutulan kliring hesaplarındaki ala · 
caklarımız 

Memleket 

Estonya 
Yugoslavya 

Miktar T .L telif memleketlere tatbik olunan fiııt 
kontrolü sisteml~rinin muhtelif aı' 

30.900 
37.900 tarafından izahı takarrür ~. :emiitir· 
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10. 11 . 1939 

rrADYO 
-TÜRKİYE-

Radyo Dıfuıyon Postaları 
Turk ye t{adyoırn - Ankara .t{odyosu 

D:ılga uzunlu u : 
16-.!I r.ı. ı s.: J(cs./ lZO Kw. 
31.70 m, 9 65 Kes./ 2:J l<w. T . 

--ANKARA --
A. P. 

CUMA - 10 • l :ınıteşrın · 1939 
~aat : 

8 .ıv lstasonların açılışı. 
ıı ... .) 11., .ıs natıeı ıc ı 
9.05 LrJı:Jı ~ ei A T A TÜRK"ün ölü

mun.ın ılı: yı lconumu muı1.C1&e · 
b t.y.e, l\ ılıi :;iel ismet lr.onu'· 
r.~n ı urk mıl.etıne hıtabı:n yap
u,ı beyanatm turkçe ve muhte· 
l.f ecnebi dillerde okunması. 
(Bu neşrıyatı muteak ıp Turkıye 
radyolan Turk milletinın bu -
yı.ık elemine katılarak tiiz ımen 
susacaktır. ) 

.. 
~ 

~ 
it 
!!: 

• 

~ 
I· 

I< 

P. T. VE T. MODORLOCU 

150 adet rerazi ah nacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Adet Tartı Siası 

--
15 20 Kiloluk 

100 10 .. 
1 ~ 5 ,, 
2(. 3 .. 

1 - İdare ihtiyacı için yukarıda 
miktar lariyle tartı siaları yazılı ce
man 150 adet terazi açık eksiltmeye 

1 çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedeli (1377,5) mu· 

vakkat teminat (103,32) lira olup ek
siltmesi 23 ikinci teşrin 1939 perşem
be günü saat 11 de Ankarada P. T. T. 

14:.30 istasyonların açılışı. 
12.35 Ajans haberlerı. 
12.50 Turkiye Radyoları, Türk mille

tinin büyük elemine katılarak 
tizimen susacaktır. 

~ umum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

18.00 İstasyonların açılışı. 
18.05 Ajans haberleri. 
18.20 Türkiye radyoları, Türk Mille

tinin buyuk elemine katılarak 
tizimen susacaktır. 

21.55 İstasyonların açılışı. 
22.00 Ajans h erleri. 
22.15 Turkiye radyoları, Türk mille

tinin bliy'k elemine katılarak 
tizimen susacaktır. 

........................................................ 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya teminat mektubiyle ka-
1uni vesikalarını hamilen mezkur gün 

ve saatte o komisyona müracaat ede
ceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. 
levazım İstanbulda P. T. T. ayniyat 
şubesi müdürlüklerinde bedelsiz ola-
rak verilecektir. (5711) 15675 

2. No. lı fincan alınacak 
Fitre, bizi, yılda bir defa. şah- ı P. T. T. Levazım Müdür:üğnü

smuzdan başkalarım düşünme- den : 

ğe çağıran fırsattır. Bu davete I - Müteahhit nam ve hesabına ek
samimi bir alaka göstermeliyiz. 1 siltmeyc konup talibi çıkmıyan 78.000 

ı 
'

111111
'

11
'""'""'"'"'"""

11
•

11
• ................. adet 2 No. lu fincan pazarlıkla alına-

..111111111111111111111111111111111111111 L. caktır. = y k • t"kb l" b 1 ··f 1 : 2 - Muhammen bedel (19500) mu-
: • ' . : vakkat temınat (1462,5) lıra olup pa-- a ın ıs ı a ın o nu us u ma- -ı . . 
- mur, mesut ve kuvetlı memleketı: - 1 k 5 b. · · kA 939 1 •· : : zar ı ırıncı anun sa ı gunü 

: BÜYÜK TU"' RKl.YE : saat 16 da Ankarada P . T. T. umum 
: - müdürlük binasındaki satın alma ko . 
E Yazan: ORHAN CONKER : misyonunda yapılacaktır. 
: Bütün Kitapçılarda satılmakta- : 
E dır. 4126 _ - -..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

MALiYE VEKALETi 

Eski paralar hakkında 
Maliye Vekaletinden : 

3 - Talipler in şartları öğr : nmek ü
zere her gün Ankara'da P. T. T. le
vazım İstanbul'da P. T. T. levazım ay
niyat şube müdürlüklerine ve pazar
lığa işitrak için de mezki'ır gün ve sa
atte o komisyona müracaatları. 

(5783) 15736 

JANDARMA 

alınacak 

ULUS -19-

imtihanı yapılacaktır. 
İsteklilerin bayram ertesi müsbit ev

rak ve üç tane vesika resmi ile Fakülte 
Dekanlığına müracaatları. 

(5743) 15709 

Bir memur alınacak 
Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Fakültesi Direktörlüğünden : 
Fakültemize müsabaka ile elli lira 

aylık ücretli bir talebe kayıt işleri 
yardımcı memuru alınacaktır. Makine 
ile yazmasını bilenler tercih edilecek
tir. İsteklilerin 17.11.939 tarihine ka -
dar müsbit evrak ve üç tane vesika res
mi ile fakülte direktörlüğüne müraca
atları. 

(5790) 15726 

OKULLAR 

Muhtelif askeri ena ahnacak 
Hıırp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan subııy çıkacak o

kurlar ic;ın 771 tane sı rma kemer, kılıç 
puski.ılu, apolet ve kılıç kapalı zarfla ek· 
siltmeye konmuştur. Eksiltme 25 . 2, teş. 
- 9:;9 cumartesi gıiniı saat 11 de Ankarada 
harp okulu bınasında müteşekkil kom.s . 
yonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12336 liradır. 
İlk teminatı 926 liradır. Şartnamesi An -
karada mezkur komisyonda ve lstanbulda 
İstanbul Levazım amirli ı;i satın alma ko
misyonunda ve nümunesi ise Ankarada 
komısyonda görülur . 

3 - Eksiltmeye ı;ireceklerin şartname· 
sinde yazılı vesikalar ve ilk teminat mek· 
tt•p veya makbuzlarını havi teklif mek -
tuplarınr bellı gun ve saatten b:r saat e -
vel komisyon la bulundurmaları. 

(5753) 15743 

Pcrram karyof a ah nacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okuhırı..1an subay çıkacak o -

kurlar için 771 tane portatif karyola açık 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme 25 - 2. teş 
- 939 cumartesi gtinü saat 12 de Ankara 
Harp okulu binasında muteşekkil satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2626 lira ilk te
mina tı 347 liradır. Şartnamesi her gün An. 
karada me •kur komisyonda ve lstanbulda 
lstanlml leva zım iim rli{:i satın alma ko -
m"syoııunda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname
sinde yazılı nümunc karyolayı ihale ııünün 
den en az beş gün evel icap eden vesaik
lR teminat mektup veya makbuzunu ihale 
günü komisyona vermeleri. (5754) 15744 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Maas yok amararı 

C - Hususi ve fenni şartname 
D - Eksiltme şartnamesi 
E - Mukavelename 
3 - Bu iş 23.10.939 tarihinden iti

baren bir ay içinde pazarlıkla yaptı
rılacaktır. 

4 - Pazarlık nafıa müdürlüğünde 
toplanan komisyon tarafından yapıla
caktır. 

5 - lsteklilerin pazarlığa girebil
meleri için aşağıdaki vesikaları ibraz 
etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu
ğuna dair vesika. 

B - Vilayetten alınmış ehliyet ve
sikası 

6 - Pazarlığa girmek istiyenler 
her gün nafıa müdürlüğüne müraca-
atları ilan olunur. (8931) 15558 

Kapah zarf usnlile 
eksiltme ilam 

Gümü~ane C. Müddeiumumiliğin 
den: 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 28619 
lira 80 kuruş keşif bedelli Gümüşha
ne ceza evi inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C • Bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
D . Yapı işleri fenni umumi şartna

mesi 

Un sade 
..., 

yagı ah nacak ve 
Çanakkale Jandarma Birinci Al ay Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo Tutarı Muvakkat T. İhale tarihi günü saati şekli 
Lr. Kr. Lira Kr. 

Ekmeklik un 567000 ?0875 00 4793 75 27-11-939 pazartesi 15 de kapalı 
Sadeyağı 20000 20000 00 1500 00 ,. ., ,, ., 

1 - Çanakale birinci J. alaymın 1-11-93 9 tarihinden 31-8-940 tarihine kadar on 
aylık ihtiyacı bulunan yukarda yazıh iki kalem erzakların h izasında gösterilen giın -
lerde Çanakkalede J. ikinci tabur karargahında teşekkül eden satın alma komisyo -
nunda eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat 14 e kadar komisyona teslim e
dilmiş bulunacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 
4 - İç ve dış zarfları sahibi tarafından temhir edilmiş olacaktır. (9152-5715) 15741 

Satılık : 

Acele satılık arsa - Demirtepenin en 
hakim yerinde 620 M2. Dikmen asfaltında 
539 M2. uygun fiyatla verilecek. Tel: 1538 

4185 

Satılık arsa - İstasyon arkasında asfaJ. 
ta çok yakın 600 • 640 M2. arsa Tel: 1538 

4186 

Satılık arsa - Kavaklıderede Güven ev
leri ittisalinde 3000 küsur M2. arsa ucuz 
verilecek Tel: 1538 4187 

Satılık apartman": - Yenişehirin her 
semtiyle Cebecide istenilen bedelle apart-
man, ev vardır. Tel: 1538 4188 

Küçük ilôn şartları 
Dört satırlık küçük ilinlardan ı 
811 defa ıçın JO Kuruş 
tlu defa ıçın 50 Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dôrr defa ıçın 80 Kurus 

Devamlı küç!lk ilanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Meıell. 
10 defa neşredilecek bir ilin için 
140 ıı:uruş alınacaktır. Bir kolay • 
lık olmak üzere her saur, i:elime 
eralarındakl boşluklar mUstem.a, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kü • 
c;ük ilan 120 harften ibaret olma • 
lıdır 

Satılrk - Kavaklıdere, Ayrancı asfaltı, 
E • Keşif cedveli tahlili fiat lsvec elciliği binası karşısında 1300 . 1600 

Dört satırdan fazla her satır lc;ln 
beher seferine ayrıca on kuruş a
lınır. 

F • Proie ı metre arsa satılıktır. Telefon: 6819. 4204 

3 - İs;ekliler bu evrakı Gümüş- Acele satıllk - Az ve yalnız Avrupada 
hane C. müddei umumiliainden 150 ku kullanılmı$ Buik marka 1935 modeli 5 ki-

k b.1 · d I . ~ şilik bir otomobil satılıktır. Y enisehir 

Küc;ük illnların 120 harfi ııec;me
mesi liıımdır. Bu miktarı ııec;en 
ilanlar aynca pul tarifsine tabi • 
dir. 

ruş mu a ı ın e a ınabılırler. Meşrutiyet cad. No: 25 Rize Ap. 3 Nolu 
4 - Bu işin ihalesi ikinci teşrinin daireye müracaat. 4206 I . . . 

18 inci cumartesi günü t lO d G'". Kıralık - Yenıpehır~e, :vekiletlere ya7 saa a u kın, havaçazı, su, elektrık üç oda ve bollu 
müşhane c. müddei umumiliği odasın- Kira lak : daireler. O zenli sokak Tel. 3629 4222 
da yapılacaktır. Acele kiralık - Demirtepe Fevzi Çak -

5 - Bu işe girebilmek için istekli- mak sokak No. 4, dort büyük oda. hol, 
!erin 2146 lira muvakkat teminat ver- Kıralik Konforlu Daıreler - Yenişe - mutfak, banyo. İçindekilere müracaat. 4225 

· · l birde Y.ükı;el caddesinde Mimar Kemal 
melen ve ıha e gününden nihayet 8 mektebi karşısında yeni yapılan apartma • Bayan için kiralık oda - Kazım Özalp 
gün eveline kadar Gümüşhane valili- nın beşer odalı ve her türlii modern kon- Cad. aile yanında kalorifer, sıcak su, e -

f lektrik, soguk su .dahil kiralıktır. 3924 te-ğine müracaatları ve alacakları ehli- oru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her gün saat ıo ili 18. Telefon: 2497 4109 lefona muracaat. 4227 

yet vesikalariyle birlikte 1939 yılına 
ait ticaret odası vesikasını ibraz etme
leri lazımdır. (9012) (5654) 15604 

Kıra/ık dukklin, depolar - Yenişehir, 
Meşrutiyet caddcsı - Ttirke sokagı köşe· 
sindeki dükkanlardan birincisi ve arkada
ki depolar. Tel: 3835 . 550? 4117 

Elektrik tesisatı 
Muğla Vilayetine bağlı Ula 

sabası Belediyesinden : 

Kiralık daire - Yenişehir Demirtepe E
Ka- konomi ıokak No. 21 3 oda banyo mutbak, 

hela balkon. Muracaat D. D. yollan mağa. 
za şefi Ti. 1 797 4149 

Kiralık daire - Yenişehir Kfi.zımözalp 
ve Yuksel Cad. arası Ataç sokağında ö . 
zene; Apt. 4 oda bir hol ve banyolu daire. 
Muracaat Tel: 3319 4229 

Kiralılc - Jandarma enstitlisü yanında 
vekiletlere 5 dakika mesafede asfalta ya
kın yeni yapılan Roc;ak Ap. 5 ter odalı da
ireler 30 - 45 lira içindekilere müracaat. 

4231 1 - Nafıa vekfıletince musaddak 
fenni proje, şartname ve keşifnamesi
ne tevfikan belediyece yaptırılacak 

An1<ara Deftcrdnrlığmdan : bir adet dizel motör ve alternetör ile 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık pa 
ra kanunun sekizinci maddesi muci · 
hince mevkii tedavülden kaldırılan es 
ki bronz be§ ve iki buçuk kuruşluklar· 
la nikel bir kuruşluklar 31 K. evel 1939 
tarihinden sonra devlet borç larına mu 
kabil gerek malsandıkları ve gerekse 

Battaniye 
1- Mütekaidin mülkiye ve askeriye teferruatı; tevzi ceryan tabloları, ir

Jandarma Genel Komutanlığı ile dul ve yetimlerinin K anunevvel 939 tibat ve santral çıkış kabloları, çıplak 
Ankara Satın Alma Komisyonun- yoklamaları 9/ 11/ 939 tarihinden 28 • bakır teller, izaletörler ve sair tefer
dan : 11 - 939 tarihine kadar y pılacaktır. ruatı ile bunların temel ve montajla-

.. Dlron.naelne P Ura kıymet blçl- .2 Maaı aahlplerfnln yoklama ka - rından mUrekkep elektrik tesisatı ka· 

Kıra/ık dsırelt!r - Vekllletler arkası, 
Jandarma mektebi yanı, yeni inşası biten 
Nazlı apartmanında, iki oda, bir hol, yerli 
dolap, banyo, s;ındık odası. mutfak ve dört 
oda, hol, l\iz~tçi odası, banyo, mutfak 
ve bütiın konf,... Müracaat Ulusta Cemal 
Kutay Tel: lllb2. 4157 

Kiralılc ucuz daire - Maltepcde iki o
da bir hollü kullanışlı bir daire kiralıktır. 
Görmek lc:in Maltepe ıebı:eci Rüı;tüye fiat 
icin telefon I 4'40. 4176 

Kiralık - Devren ucuz fiyatla 3 oda 
hol, banyo elektrik havagazı, Bakanlıklar~ 
5 dakika mesafede Rus sefareti arkasında 
203-1 Vasfi apartmanı. 4233 

Kalorilerli kiralık odalar - a~ıldı ln • 
hisarlar mlidurlügü arkasındaki kÖşede 
Pansiyon palasa müracaat. 4234 

Ha7.i".,. ...... - .. -1--ı.e---· .:.""-----'-- ..,.-a eı 

raat bankalarınca dahi kabul edilmi-
yecektir. 

len vasıf ve örneğine uygun iki bin ğıdındaki suallere ayrı ayrı yazı ile palı zarf usuliyle münakasaya konul
lira değeri.?d.~ battaniye 16. 11. 939 cevap vermek ve soy adlarını behema-, muştur. 
perşembe gunu saat 10 da pazarlıkla hal yazmak suretiyle askerlik şubele- 2 - Eksiltmeye ait fenni şartname, 
satın alınacaktır. ı rinde kayıtlı bulunan askeri müteka • şartname ve keşifnameler iki lira mu-

Kiralık - Yenişehir . Sıhhat Bakanlığı 
kar~ •• ıda ikiz sokak Balkaya apartmanın· 
da bir hayan lc;in kiralık oda içindekilere 

Aranıyor : 

müracat. 4182 
Binaenaleyh ellerinde bu nevi para 

bulunanların bunları mezkur tar ihe ka 
dar devlet borçları mukabilinde mal
sandıklariyle merkez ve ziraat banka
ıı ıubcsine yatırmaları ilan olunur. 

2 - Şar.tnamesi parasız komisyon- itlerin askerlik şubesince dul ve ye • kabilinde isteklilere veya adreslerine 
~a~ alına?ılece_~ bu _ra.zarlığa gir~ek timleriyle mülkiye mütekait dul ve ye gönderilir. 
ıstıy~nlerı~ yuz ellı lıralık .. temınat timlerinin Belediye Muhtarlık 1şlerd 3 - Eksiltme 1.12.1939 cuma gunu 
ve saır vesıkalarla pazarlık gun ve sa· Miidürlüğünce tasdik ettirildikten saat 15 de Ula belediye dairesinde 

Kiralık - Tandarma ve Polis enstitüsü
ne ve Dikm(fı asfaltına pek yakın Turağay 
apartmanında kirahk daireler icindekilere 

. Aranıyor -İyi dikiş bilen bayanlara jb. 
tıyaç vardır. Atatıirk bulvarı Toygar Ap. 
6 numarada terzi Mukaddese müracaat. 

, 4163 

müracaat. 4183 

atinde komisyona müracaatları. sonra resmi senet, nüfus tezkeresi ve encümen huzurunda yapılacaktır. 
(5764) 15i06 maaş cüzdanlarıyle Defterdarlık Mu • 4 - Tesisatın muhammen bedeli 

(5059) 15228 
Devredilecek Telefon ve kiralık dükk2n 

- Postane caddesi No. 43 görmek ic;in ya
nınclaki aaatc;iye, görüşmek ic;in Telefon: 

İş arayanlar · 

ANKARA BELED1YES1 

An kaz 

hasebesinden maaş alanların Defter • (12765) lira ve muvakkat teminatı 
Kundura yağı alınacak darlık Muhasebe Müdürlüğüne, Çan - (957) lira 38 kuruştur. 

kaya emvalinden maaş alanların Çan - 5 - İsteklilerin şartnamede yazılı 

3753 4189 

Kira/11: - Çocuk Sarayı bahçesi altında 
Muzaffer Kiıım apartmanında 4 odalı da
ire kapıcıya müracaat. 4192 

iş Arıyor - Türkçe, Fransızca, lngi • 
lizce, Almanca stenografi muhasebe muna. 
berat \'e tercüme yapabilen turk tabuı 
bir gene: iş arıyor. Ulusta B. Hazana mu
rac: :ı at. 41Z8 satışı Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan : 

Komutanlığı kaya Malmüdürlüğüne müracaatları. belgeleri haiz olmaları liizımdır. 
Komisyonun- 3- Yukarıda gösterilen günlerde . 6 - Eksiltme teklif mektupları ek Kiralık ev - Çankaya caddesinde tem . 

yiz mahkemesi karşısrnda 29 numaralı 7 
oda, 2 banyo, ayrıca hizmetci odaları olan, 
kaloriferi ve garajı bulunan bir ev kira
lıktır. Nafıa vekaleti sular idaresinde 
mühendis Bay Remziye müracaat edilme-

iş arıyor - Almanca, Fransızca ve İn· 
gilizce muhaberata vakıf, daktiloda seri 
yazan ve almanca stenografisi bilen bir ba
yan iş arıyor. Almanca da hususi dcrs'er 
vere~llir. Flusta (Viyanalı) rumuzuna 

Belediye imar Müdürlüğünden: 

Duatepede kadastronun 285 inci a
dasının 21 No. lu parselindeki hane· 
nin enkazı muhammen bedeli olan 
''35" ve 34 No. lu Parselindeki evin 
enkazı ise muhammen bedeli bulunan 
"70'' lira ile on beş gün müddetle açık 
arttırmaya konulmuştur. !halesi 11-
11-1939 tarihine müsadif cumartesi 
saat 12 de lmar Müdürlüğünde yapıla 
cağından taliplerin % 7,5 teminatla
riyle müracaatları ilan olunur. 

(5548) 15497 

Satılık ankaz 
Ankaar Belediyesi İmar Müdür

lüğünden : 

l - Saf bir kilosuna altmış beş ku
ruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun bin lira değerinde kundura ya
ğı pazarlıkla 27-11--939 pazartesi günü 
saat onda alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
istiyenlerin yetmiş beş liralık teminat 
la şartnamede yazılı vesikalarla bir
likte belli gün ve saatte komi~yonda 
bulunmaları. (5765) 15746 

FAKÜLTELER 

Münhal asistanlık 
Duatepede kadastronun 285 inci a- An!cara Dil ve Tarih • Coğrafya 

adasının 26 numaralı parı;elindeki ah- Fakültesi Direktörlüğünden : 
şap hanenin hedim ve tesviyei türabi- Dil. Tarih ve Coğrafya Fakültesi -
yesi alacak şahısa ait olmak üzere en- nin Fransızca Dil ve Edebiyatı Ensti· 
kazı muhammen bedeli olan altmış lira tiisünde 3000 kuruş maaşlı bir asistan
ile ilan tarihinden itibaren on beş gün lık münhaldir. Üniversite veya yüksek 
müddetle açık arttırmaya konulmuş • mektep mezunu olmak Fransız diline 
tur. İhalesi 25-11-939 cumartesi güniı ve edebiyatına Uiyıkiyle vakıf bulun • 
saat 11 de imar müdürlüğünde yapıla- mak şarttır. 
cağından taliplerin o/ci.5 teminatlariy- Talip olanlar arasında 20. XI. 1939 
le müracaatları ilan olunur. ı pazartesi günü saat 10 da müsabaka 

(5807) 15i52 

Satıhk an kaz 
J\nkara Belediyesi lmar Müdürlü~ünc1en : 

Muhammen bedel 
Mevkii Cinsi Ada Parsel Lira K. 

Duatepe Ma. 4 ev 5 dükkln ahşap 288 1 ve 4 665 

.. 1 ahşap ev 286 35 150 

.. " 
285 7 10 

Yukarda ada ve parselleri yazılı gayrimenkullerin hedim ve tesviyei tu
tabiyesi alacak şahsa ait olmak üzere enkazı hizalarında gösterilen muharn 
tnen bedelleriyle ilan trihinden itibaren on beş gün müddetle açık arttırma· 
ya konulmuştur. İhalesi 25-11-939 tarihine müsadif perşembe günü saat 11 
de İmar Müdürlüğünde yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatlariyle mü-
racaatları ilan olunur. (5820) 15756 

müracaat etmiyen ve yoklamalarını sılt~e günü ihale saatından bir saat 
yaptırmayanların bu yoklama muame- evelıne kadar kabul edil:r. (5;2J) 
lesi bizzarur umumi tevziattan sonra 15519 tahriren muracaat. 4190 

yapılacağı ilfin olunur. (5781) 15721 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satllık çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam Revir Amir

liğinden : 
1 - Dursunbey Devlet Orman Jş

letmesi istasyon deposunda istiftc 
mevcut (1734) adede muadil (1225) 
metremikap (289) desimetremikap 
çam tomruğu açık artırma ile satılıga 
çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış şartname· 
si İstanbul, Ankara, J3alıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun· 
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metremikabının 

muhammen bedeli (11) lira (70) ku
ruştur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 muvakkat 
pey akçeleri 16-11-939 perşembe günü 
saat 15 te Dursunbey revir amirliği
ne müracaatları ilfin olunur. 15637 

ViLAYETLER 

Şose tômiratı 
Kır~ehir Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - Kırşehir - Ankara yolunun 143 
+000-147+150 ve 152+000-155 +-

000-156+ 700-157 + iOO kilometre le 
rinde yapılacak 18126 lira 87 kurı· 
keşif berlelli esaslı şosa tamiratı işi 
dir. 

p t ._,. "t si. 4207 iş 111yor - Muhasebe; muzaaf ve 
QS Q na .l\ 1 ya 1 K" 1 k d _ y . h" . ~e.fter usullerine aşina bir gene; günde bır 

ıra_ ı .. 0 a • enışe ır Meşrutıyet ıkı saat çnlışmak tizere i~ arıyor. Ulusta 
Bitlis P T T M"d" l··~·· d caddesı.Ture so~agında Senyuva apartma. Y.S. rumuzuna mektupla müracaat 4196 

• • • u ur ugun en: nında bır oda kıralıktır. 4212 · 
Aylığı 1500 lira muhammen bedelle' U ,_ . 1 L d • 

1 
y . . .. 1 fş 1111yor - Usulü tnuıaafaya imeli ve 

k cuz "'r ı,. aıre er - enışehır Yuk . • k f b J b' · 
ve apalı zarf usulile eksiltmeye ko • sel caddesi yanında Adakale sokağmda 16 n:zarı va :lıa tefrud e J . ıı:_ muhasıp Ank:ı-
nulduğu 3-10-939 tarihinde ilan edilen No.da Şefik Bilkıır Ap. 3 oda 1 hol ve rş v:~aam~ı·t::ı~ er lelusa'ıdmaı vDeyaBmurvuamkkat 
B . . balkonlu y . d . 1 40 55 r ' . . . u • 

ıtlıs D. Bakır arası posta suruculuğu l enı aıre er · ıraya 4213 zuna mektupla nunr:ıat. 4203 
1 i-10-939 cuma günü Bitlis P. T. T. Ki!alık, mo~i/yalı, .havadar oda - Aile l:ş arıyor - Oiplom'!lı alman mürebb ye 
Müdürlüğü binasında ihale edilecek· ~~l~~ınd{'r t~rhın, t~shın kr.valtı yemek da- Yenı doı,mu~ veya kuc;uk c;ocuk bakım iş
tir. Kevfivet ilan olunur (5"02) 1566? ı ır. t aıye mey anı Kurtuluş Ap. No.5 lerı arıyor. Yeııişeh ı r Olgunlar sokak Tan 

.1 • • ı · - 4220 Apt. No: 5 Tel. 5703 4-14 

Bir Bahçıvan aranıyor 
Çanakkale Belediyesinden: 

Belediyemizde park işlerinden an· 
lar bir bahçıvana ihtiyaç vardır. Ve· 
rilecek şehri ücret göstereceği kabili
yete göre bilahare arttırılmak üzere 
şimdilik 40 liradır. Talip olanların ve
sikalariyle birlikte Çanakkale beledi
yesine miiracaatları ilan olunur. 

(9168-5726) 15679 

Kapah zarf usuli~e 

eksiltme ilam 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - 22940 lira 50 kurşu bedeli keşif 
li Elazığ 'da 80 yataklı memleket has
tanesi elektrik tesisatı kapalı zarf u
nı liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak 
llardır: 

Bayındırlık genel şartnamesi 
Fenni şartname 
Eksiltme şartnamesi 
~lülasai keşif 

Mukavelename 
tstekliler bu şartname ve evrakı 
ayet nafıa müdürlüği.ine ve nafıa 

ekaleti yapı imar reisliği tesisat 

dası~da müteşekkil artırma eksiltme 1 at eden olmadığından kanunun 40 ın
komısyonunda yapılacaktır. cı maddesi mucibince bu is yeniden 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- ve kaplı zarf usuliyle eksilt~iye ko. 
teklilerin 1721 lira muvakkat teminat 1 nulmustur. Eksiltme 29. 1 ı. 939 çar
vermeleri bundan başk:ı aşağıdaki ve §amba saat 15,30 d'3. B . postahane bi
sikaları getirmeleri lazımd'r. nası birinci katta P. T. T. mı.idürlü0 ü 

A - 1.5000 lira kıymetinde elek · odasında toplanacak alım satım ko-
trik işleri yaptığına dair vesika misyonunda y<> pılacaktır. 

B - Elazığ vilayetinden alınmış eh Keşif bedeli 21405 lira 16 kun•s 
liyet vesikası muvakkat teminat 1605 lira 39 k~: 

D - İn ·aat müddetince iş başında ru~tur. 
diplomalı bir mühendis veya fen me- htekliler in mukave e, el·siltme ha
muru bulunduracağına dair taahhut - yındırlık işleri genel, hususi ve"fenni 
name şartnameleri p ·oje keşif hülqsasi···e 

5 - Teklif mektupları yukarıda il- buna müteferri diğer evrakı 107 l.u
süncü maddede yazılı saatten bir s::ı.- ruş mukabilinde almak ve m ıvakbıt 
at eveline kadar komisyon reisliğine teminatını yapt1rmak üzere çalısıı.11 

makbuz mukabilinde verilecektir. günlerinde m:zkür miidürlük idarı 
Posta ile ~önderilecek m"'ktupl:u ka1em levazım kısmına, eks iltme s:ı

üçüncü maddede yazılı saatte g-el.,,i.ş :ıtimlen bir saat eveline kadar en , z 
bulunmalıdır. Poc;tarla olacak gecik • 15,000 liralık bu işe benzer iş yaptı··-
meler kabul edilmez. na dair idarelerinden almış olılu • u 

15693 vesikalara istinaden İstanbul vilay;:

inşaat münakasası 
tinden eksiltme tarihinden en az se
giz gün evel alınmış ehliyet ve ~-J 
senesine ait ticaret odası vesikası •e 

l~tanbul P. T. T. Müdürlüğün- muvakkat teminat makbuzu veya b 1 • 

den : ka teminat mektuplarını havi kar 1• 

2 - Bu işe ait evrak şun1ardır. 
A- Grafik 
B - Keşif ve keşif hiilasası 1 

biirosunda görebilirler. 
3 - Eksiltme 22. 11. 939 çarşamba 

günU saat 15 te Elazığ müdürlüğü o-

1. 11. 939 çarşamba saat 15 te ka- nun tarifine göre hazırlanın ~ ınc- ,. 
palı zarf usuliyle eksiltmesi mukar- tuplarını sBzü geçen komisyon b~ş
rer R. Hisar P. T. T. merkez binası kanlığına numaralı makbuz mul:a~i-
inşaatı için toplanan komisyona, ke- linde tevdi etmeleri. (92i2) !>~ JJ 
şif ve şartnameleri dahilinde müraca-1 157 51 



-20- ULUS 

Stoklarımız azalmaktadı 

ACELE · EDİNİZ 

10 - 11 - 19~ 

Caterpiller Traktörleri · BETON KAR ŞTIRMA t.~ü:~:ne:eri 

,,,,. 

Amerika sistemi Tamburlu, Zincirli 
Mazot ve benzinle işler, her takatte 

=-===============================~-===============================~ 

iNGiLiZ 

Jol1n J ann Ltd. - Kasaları 

,, 
TİCARET TÜRK 

HER ÇAPTA TEMİZ VE BUDAKSIZ 
ÇIRALI ÇAM 

.. 
KOKNAR 
MEŞE 

FIRINLI VE Fi RINSIZ KAYIN 
Kereste ihtiyacınızı 

.TOPTAN OLARAK 
mU.essesemizden temin edebilirsiniz. 

En nefis tabı ve cild işlerinizi 

en seri bir surette ve ucuz 

fiatla TİTAS BASIM EVİNDE 
~ . 

yaptlrabilirsiniz 

'' 

A 'ONiM ŞİRKETİ 

Ankara: Koçak han - Ulus meydanı, Posta kutusu 195, Telefon: 2305- 2338 Telgraf: TİTAS 

İstanbul : Taş han - Bahçe kapı, Posta kutusu 448, T eleefon : z3z·47 - 23271, Telgraf : TİT AS 
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~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ :!' 111111111111111111 1111111111111111111~ 
...... -- .. 
§ • " • § §Muhasebe memuru aramyor § 

==-~ l I M 1 L L 1 P 1 YAN GO il ~ § Ankara'da tanmmı§ bir § 

80,000 liralık 

ile 11 İkinciteşrin 
büyük ikramiye 
1939 da başlayan 

n un = = müessesede muhasebe me- = 
§ : murluğunda çalıştırılmak ü- § 
=: § zere iki memura ihtiyaç var- § 
=: : dır. : 
§§ : Beş yüz liralık kefalet ver- : 
E: : meleri lazımdır. İsteklilerin : 
=: : şimdiye kadar bulundukları : 

§ B ı· R ı· N c ı· K Eş ı· D Es ı· ~ ~ ~~e~:::i ~~~=:~:~yl:e;~~~~ ~ E: := : birer mektupla fotoğrafları- : 
E: E: : m 47 numaralı posta kutusu- : 
=: = : na gö-ndermeleri. 4210 = 

ANKARA PALAS 
BÜYÜK SALONUNDA 

Her pazar 

THE DANSANT 
Bütün programın iştirakiyle - - -1 B Ay RAM a r i fes i ne ra s t h y o r: ~ , .. _ .. _ı_ .. _ı_ .. _ .. _ı_ .. _ı_ .. _ .. _ı_ .. _ı_ .. _ .. _._ .. _ı_ .. _ .. _ı_• ;: __ ,_''_'°'_«_«ı_::o_::o_:""_ .. -.:_o:_~:_,~:ı_:.::_~_»_:ıx_<c_-=~_ .. ~_cc=_:o_~_xc_o:_.:~_«_c:ı_::e_»_=«_cı:_cc_«_~-:._:c=_:cı_~_o:_o:_ıx,_»_~_~_o:_o:_=_=«_~_x:_~·_;: 

- -- -- -~ 1 Lirahk onda bir biletle 2 bayram ;;; -E birden yapabilirsiniz ~ - -
~rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııırıııırırıııııııırırııııııırrııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --
~KERESTE ALINACAK~ -- -----E: Türkiye Kızılay Cemiyeti Umumi Merkezinden: E: - -- -= 1 - Mamakta gaz maske fabrikası için aşağıda ebadı yazılı (255)= 
E: metre mikabı çıralı çam tahtası kapalı zarf usuliyle satın alına- := 
E:caktır. = - -- -40 metre mikabı 1,5 X 20 X 400 --- --- 55 1,5 x 22 x 400 -" 

,, 
125 1,5 x 25 x 400 -.. .. ----
25 .. " 

2 X25 X 400 ---
10 3 x 22 x 400 -.. ,, ------ 2 - Tahtaların evsafını havi şartname umumi mcrkezimizdedir. := --- 3 - Talipler teklif mektuplarını 10.11.1939 tarihine müsadif cu-:= 

ma günü saat on bire kadar Yenişehirde umumi merkezimize verme-E: 
E:lidirlcr.. 4105 :: -
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ---- -------TÜRKKUŞU'nun 
. 

yenı model solonu --- -: TÜRKKUŞU Modelcilik hareketini hızlandırmak için Ycmişehir : -: Atatürk Bulvarı Tuna Apartmanı altında yeni bir model salonu aç- : - -E mıştır. Bu salonda çocuklarımıza, gençlerimize istedikleri malfımat : 
- -: •·--.-9T ,,._pıl'ması ~gretllmektedfr. Ayrıca model malre- : 

: mesi ile her tip modeller maliyet fiyatına satılmaktadır. Mektep : -: çocukları ve gençler TÜRKKUŞ U'nun bu yeni model salonunu zi- : -: yaret ediniz. ----.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

Ka ag·oı deri sahşı 
Orman çiftliği yetiştirmesi KARAGÜL derilerinin arttır

ma suretiyle satışı 11-11-939 cumartesi günü yapılacaktır. 
Taliplerin öğleden evvel çiftlik müdüriyetine müracaatları 
ilan olunur. 4232 

ORMAN ÇİFTLIGI 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı11111111111111111111111111111111111111111111L. -------------------

OPTA RADYOLARI 
Şık aile salonlarını süsleyen zarif, sağlam, ucuz OPT A 

radyolarını, her çeşit radyo lamblarını ve yedek aksamını 
ancak müessesemizde bulabilirsiniz. 

-------------------M. ve A. Hanef Kardeşler. Yeni Hal karşısı Telefon: 3150 : ---- Telgraf: Hanef, Ankara 4066 : --- -.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r' 

Kiralık .ve satılık köşk 
Yenişehir Cümhuriyet tepesinde İş Bankası köşkü denmekle maruf ve bilu

rnum konforu haiz büyük köşk müştemil5tı ile birlikte satılık ıeya kiralık
tır. Müştemilatı meyanınd:ı Garaj, şoför odası, ser ve iki tenis kortu ve fen· 
ni ahır bulunmakta, ayrıca imar edilmiş büyük bağ ve bahçeyi ihtiva etmek· 
tedir. 

Resmi daire veya sefarethane olarak kullanılmıya da elverişlidir. Satın 

almak istiyenler doğrudan doğruya teklif mektuplariyle, kiralamak isti,, en-
ler de görüşmek üzere 1ş Bankasına mürac:ııt etmelc..ri. 4200 

Katı alôka 
'.Ankara' da Balıkpazarında u

çanlar sokağında Ateş Hanı al
tında Elmadağ Gazoz fabrika· 
sındaki Berkok'un ve Antuvan 
herman'ın hisselerini aldım. Mez
kur fabrikadan alakaları kesil 
.lnİ§tir. Tevfik Köksal 

.Ki;Jhk ucuz iki daire 

. ~tden altı odalık iki daire 

gayet ucuz icarla kiralıktır. Ulus 

meydanı Koçak han üçüncü kata 

müracaatı. Telefon: 2305 - 2338 
4228 

MAHKEMELER ------
Ankara 2. ci Asliye Hukuk Mah 

kemesinden : 

Eskişchirde şeker fabrikası demetçilerin 
den Ayaşlı Hiıseyin oğlu Mustafa yanın
da Ayaşın Kosenoz köyünden çolak Ha -
san oguılaı mdan Mustafa oglu Ali'ye : 

Karınız Fatma Yurtseven tarafından 
aleyhinize açılan boşanma davasının du -
ruşması 7-11-939 salı günü saat 10 da icra 
kılınacagın.dan bahisle ilanen davetiye teb
lig edilmiş ve tayin kılınan e-ünde gelme
diginiz gibi musa<ldak bir vekil de gon -
dermcdiginizden davacının talebiyle hak
kınızda mahkemece gıyap kararı ittıhaz ve 
15 gun muddetle ilanen tebliğine mahke • 
mece karar verilmiş olduğundan bu bab • 
taki mahkemeniz 4-12-9 t) pazartesi saat 
10.30 a talikine karar verilmi~tir. 

Mezkur gun ve saatte Ankara 2 ci. Asli
ye Hukuk Mahkemesine ve yahut musad.) 
dak bir vekil gondermeniz aksi takdirde 
gıyabında mahkemeye devam olunacagı 
H.U.M.K. 401 ci maddesi mucibince gı _ 
yap kararı makamına kaim olmak üzere 
usulün 142 ci maddesine tevfikan ilan o • 
lunur. 

JCRA VE lFLAS 

Ankara icra Dairesi iflas Me
murluğundan : 

Ankarada Karaoğlanda halıcı ve inşaat 
mliteahhldi Salim Alaca Atlıoglu hakkında
ki iflasın Ankara ticaret mahkemesince 
kaldırılmasına karar verıldiği ilan olunur. 

4219 

ZAYfLER 

Zayi - 336 senesinde Adapazarı Yeni
cami - okulundan aldığım mezuniyet şa -
hadetnamemi zayi ettiı:imden yenisini a
lac:ı.ğımılan kıymeti olmadığını ilan ede· 
rıın. 248 numarada: Hüseyin O. Şevket 
Benliean. 4221 

Zayi - Mudanya askerlik şubesinden 
aldığım ukerlikten terhis tezkeremi kay
bettim. Yenisini alacağından eskhinin hük 
mil olmadığı ılan olunur. D.D. yolları An
kara deposunda 18 t7 nolu ve 1310 doğum
lu makinist Osman oilu Halit Üren. 4230 

_.ı••••Taliinizi ••••1111ıı. 

denemek için MiLLi PIY AN
GO biletinizi bir kere de 

yeni açılan 

DUY AL 
gişeııinden alınız. Yenişehir 
Atatürk uranı ÖZEN ıurası A
lemdar Ap. altında No: 60 
(DUYAL Tuhafiye Mağazası) 

Y enişchir Atatürk bulvarı 

KARTAL 
ŞEKERLEME PASTA FIRlNl 
Bayramlık nefis Fondan, Çiko 

lata, meşhur Edirne Badem ez
mesi, Şekerleme ve Karemela'la
rını hazırlamış olduğunu sayın 

müşterileı ine arzeder. 7202 

U L U S - 20. inci yıl. - No. 6565 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MUenese Mildiirü: Nasit ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

-· 

~· t rxlJ,, (~ 
ERAL 

.. (,e 

BlllL[ŞİH nntll!KRl1/f1 ~ 
TÜRKİYE UMUM DEPOSU: 

Beyoğlu, istiklal Caddesi 

GE ~ERAL ELEKTRİK MÜESSESESİ 
Telgraf: GENETR1C, Telefon: 43849 

ANKARA ACENT ASI: Bonmarşe Mağazası, ANAF ART ALAR CadJesi. 

SİNEMALAR 
Ebedi Şef ATATÜRK'ün 

.. 
Olümünün 

.1 inci Yıldönümü münasebeti~J 
SİNEMALARIMIZ 

BJgün ve Bugece Kapahdır 

910 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELDİ Kôzım Rüştü Adliye caddesi' 

Gençağa Ap. No. 6 Telefon : 2203 
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MiLLi MÜDAFAA LEVAZIM AMIRLlCl 

Eğer takımı alınacak İnşaat ve tesisat 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundıın : Alma Komisyonundan : 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

1 . .. . . 
Beherıne tahmın cdılen fıyatı 85 lıra o - ı - İhale gunu talıbı çıkmıyan Çerkez 

lan SOO : 500 adet e.,er takımı pazarlıkla köyünde yapılac2k iki bölüklü bir pav • 
satın alınacaktır. Pazarlıgı: 1 i -11-939 cu. yon keşif cetveli ve planları dahilinde 
ma gunü saat 11 dedır. Kati teminatı : yaptırılacagından tekrar kapalı zarfla İ· 
4300 lira olup şartn mesi 130 kuru a ko • halesi 11-11-939 cumartesi saat 11 de ya· 
misyondan alınır. Taliplerin muayyen va-ı pılacaktır. Muhammen bedeli 44577 lira • 
kıttc M.M.V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. dır. ilk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. 

(5794) 15739 Kcşıf ve plinlariylc şartnameleri ait ol • 

Yün 'orap ipliği allnatak 
dugu şubesinden bedeli mukabilinde veri· 
lebilir. lstekliicrin ilk teminat makbuz 
veya mektuplariyle 2490 sayılı kanunun 2 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- -3 maddclerınde ya.ıılı vesikıılariyle ihale 
gününden sekiz gun evci vilayet nafıa fen 

misyonundan : nıudürliıklerinden alacakları vesikalariyle 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı beraber ihale gı.inü ihale saatından bir sa

(235) iki yuz otuz beş kuruş olan (5.000) at evetine kadar teklif mektuplarını Fın
bti bin kilo yiın çorap ıplıgi pazarlıkla dıklıda Komutanlık satın alma komisyo • 
munakasaya konmu tur. İha esi 16--1-959 J nuna vermeleri. (5554) 15502 

min bedeli 49000 lira ilk teminatı 3675 
liradır. Pazarlığı 16 • 2. Teş •• 939 per -
~embe gunü nat 11 de Lüleburgazda as • 
lı:eri satın alma komisyonunda yapılacak· 
tır, Şartnamesi her gün komisyonda gö-
rülebilir. (5802) 15732 

Sabun ah nacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - 9400 kilo sabun açık ek11iltme sure

tiyle Kastamonuda kışlada müteıekkil ko
misyonda alınacaktır. 

2 - Muhammen tutan 3760 liradır. İlk 
teminatı 282 liradır, 

3 - İhalesi 21-11-939 salı günü saat 15 
de Kastamonuda kıılada müteıckkil ko • 
misyondadır. 

4 - Sabuna ait evsaf ve ıartnameyi ar
zu edenler her gün Kastamonu levazım 
müdürlüğünde görebilirler. İsteklilerin 
belli giın ve saatte komisyona gelmeleri 
ilfin olunur. (5689) 15736 

Pkin' ve fasulye ah nacak perşembe gunti saat 11 dcdır. Kati tcm"na· s "" t • f k 
tı (176.25) yüz yetmiş altı lı~a yirmi. bı:ş ıg 1 r e 1 a 1 naca 
kuruştur. Evsaf ve şartnamesı bcdelsız O· Ankara Levazım Amirliği SP.tın 
larak M.M.V. satın alma kom syonundan Ankara Levazım Amirliği Satın 
alınabilir. İsteklilerin kanunun emir ettı· Alma K . d • Alma Komisyonundan : 
gi belgelerle lhalc saatında M.M.V. satın omısyonun ~n • . Sarıkamış için 80 ton pirine; 28 ton sabun 
alma komisyonuna gelmeleri. (5767) 15747 1 - Safran.bolu garnızonu ıçın 96 ton alınacaktır. Tahır,"n bedeli 21600 ilk te -

sığır eti kapalı zarf ile alınacaktır. minatı 1620 liradır. 

Yün ~orap ipliği almacak 2 - İhalesi 17.11.939 cuma gunü saat Kars için 62 ton pirinç 22 ton sabun a-
15 de Safranbolu bclediyesınde yapıla • lınacaktır. Pirincin tahmini bedeli 16120 
caktır. ilk teminatı 209 liradır. 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 3 - 'Ir.hmin edilen fiyatı beher kilosu Eksıltnıesi 27-11-939 pazartesi güniı sa-
anisyonundan : 1 (22) kur..ıştur. at dokuz ile 1 l de Sarıkamış mıntakası ıa-

Bcher kilosuna tahm\n edilen fiyatı 4 - Muvakkat. teminatı (l584~ lıraclır . tın alma komisyonunda kapalı zarfla yapı-
(235) iki yiız otuz beş kuruş olan (27.500) 1 s. - Şartnamesı her gun Safranbolu as· 1 lacaktır. (5784) 15737 
yırmi yedi bin beş yuz kilo yun çorap ıp- kerı satın al~a koı:rıısyonunda gorulur. , 
lıgi pazarlıkla munakasaya konmuştur. 6 - İsteklı.ler tı.caret .. oda5lna kayıtlı 13 .. k,r kazan ve saue ahnacak 
İhalesi ı 7.11.939 cuma gunu saat ıs dedir. o.ldu~Jarın~ daır vcsıka gostermck mccbu· 
Kati teminatı 8.962 sek z bin dokuz yuz 1 rıyetındcdır!er. . 

it y r 11· kuruştur Evsaf ve "'art· ı 7 - Eksıltmeye gırccc~lcr 2490 sayı!ı a mı:ıı.ı 1 ıra . e 1 • •• " kanunun 2 ve 3. maddclerınde yazılı vcsı· 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

, 
mesi yapılacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (195) lira -
dır. Eksiltme ~artnamesi ve teferruatı 
vekalet levazım müdürlüğünden para-
sız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin kanuna göre vesa-
ik ve teklif mektuplarını 27.11.939 pa
zartesi günü saat (9) a kadar komis
yona vermeleri lbımdır. (5812) 15754 

ZIRAA T VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ah nacak 
Ziraat Vekaletinden ı 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

l - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
luğun beherine 750 ve • Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

2 - İhale 14 birinci k5nun perşem 
be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi· 
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 
adet 5 Diksli pulluk için 675.15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir 

4 - Bu makinelere ait idari ve ten· 
ni şartnameler zirai kombinalar mü 

- -10 ıt 1939 

ASKERi FABRiKALAR 
da Malzeme Dairesinden, Haydarpa-
şa'da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 

dağıtılacaktır. (5601) 15618 

4645 adet boş benzin 
Çam telgraf direği ah nacak . - . 

tenekesı satılacak 
D. D. Yolları Satın Alma Ko-

Askeri fabrikalar Umum Müdür- misyonundan : 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Beherine 8 kuruş fiyat tahmin edilen 
4645 adet boş benzin tenekesi Askeri Fab
rikalar Umum MUrlürlüğiı Merkez Satın 
alm~ komisyonunca 20-11-1939 pazartesi 
gunu saat 14 te artırma ile satılacaktır. 
Şartname parasız olarak komisyon.dan 

verilir. Taliplerin muvakkat teminat O· 
olan (28) lira (87) kuruş ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3, maddelerindeki vesaik· 
le mczkür gün ve saatte komisyona müra
caatları (5692) 15631 

Kınkka~ede yaphrılcua in saat 
" 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Keşif bedeli (43454) lira (90) kuruş ol3n 
yukarıtla ya;tılı inşant askeri fahri • 
kahır umum mudürl\ıgiı mcrkc:ıı: satın alma 
k~mlsyonunca 22-11-1939 c;aı~anıba gü • 
nu s~at 1 S te kap:ılı zarfla ihale edilecek • 
t!r. Sıırtna.me (2) lira (18) kuruş mukabı
hnde ko:nısyondan verilir. Taliplerin mu· 
valı'cat temınat olan (3259) lira (12) ku
ruşu havı teklif mektuplarını mezkur gün
de s~at 14 de karlar komisyonıı vermeleri 
ve k,.ndi1cr'nin de 2490 numaralı kanu • 
nun 2 ve 3. maddelerindeki yazılı vesaik
le muavyen ıdin ve saatte komisyona mü
racaatları. ( Sl'~')) 1 S6SS 

----·~---------

Şartnamesinde yapılan tashihat dola
yısile 1.11.939 tarihinde mukarre olan 
eksiltmesi tehir edilen ve beherinin 
muhammen bedeli (395) kuruş olan 
5000 adet çam telgraf direği 23-11-1939 
perşembe günü saat 15 de kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin (1481,25) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Tahshihli şartnameler parasız oı.. 

rak Ankarada malzeme dairesindco. 
Haydarpaşada tesellilm sevk Şeflifin 
den, Eski~ehir ve İzmirde idare mağa
zalarından dağıtılacaktır. (5656) 15657. 

Kireç ah nacak 
D. D. Yolları 2. ci l~letme Artır .. 

ma ve Eksiltme Komisyonundan : 

~e:ıı (325) uç yuz yırmı beş kuruş mu- kalarla, teminat ve teklif mektuplarını i· 
kabılınde ~ .. M.V. sa~ın _alma komısyonu~ hale saatinden en az bir saat eveline ka· 
d.a~ alınabılır. ~st;klılcrın kanunun emret· dar Safranbolu belediyesinde askeri satın 
tı'ı bclgclcrlc ıha.e saatında. M.M.V. satın alma komisyonu başkanlıgına vermiş bulu. 
alma komısyonuna gclmelerı. nacakla~rlır (5578) 15560 

ı - İzmir müstahkem mevki birlikleri 
için 66 adet büylık bakır kazan 50 adet 
küçük bakır kaz;ın 900 a.dct bakır bakraç 
28 adet bakır kevgir 20 adet bakır kepçe 
28 adet bak:r süzgeç 29 adet bakır yağ 
ta\·ası pazarlıkla satın alınacaktır. 

dürlüğünden parasız olarak verilir. D. Dt:M•RYOLLARI 
5 - İsteklilerin kapalı zarflarını ----------------

İdaremiz ihtiyacı için 90 ton taze 
ve topak kireç Ankara veya ikinci iş
letme mıntakasında herhangi bir is
tasyonda ve vagon içinde teslim şar
tiyle ve açık eksiltme suretiyle satın 
alınacaktır. 

(5768) 1574S . 

Çamaçırl•' lıez alınacak Bulgur alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

M. M. Vel<nleti Satın Alma Ko- Alma Komisyonundan : 
anisyonundan : 1 - Komutanlıia bağlı birlikler için 

Beher metresine tahmin edilen fiyatı 200000 kilo bu:... .. :-un kapalı zarfla müna
(23) yirmi üç kuruş olan ( 1.000.000) bir kasası yapılacaktır. 
milyon metre çamaşırlık bez pazarlıkla mil 

1 

2 - Zarflar komisyona 21-11-939 salı 
nakasaya konmuştur. İhalesi 17-11-1939 cu- gunü saat 10 da verilmiş olacaktır. Beher 
ma günü saat 11 dedir. Kati teminatı kilosunun muhammen fiyatı 12 kuruş 50 
(25.500) yirmi beş bin beş yuz liradır. Ev- santimdir. İlk teminatı 1675 liradır. İha
aaf ve şartnamesi (11.5) lira mukabilin • ı lesi aynı günde yapılacaktır. İsteklilerin 
de M.M.V. satın alma komisyonundan a· belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
lınabilir. İsteklilerin kanunun emrettiği satın alma komisyonuna gclcmeleri. 
belgeleriyle ihale saatında M.M.V. satın (5698) ı5635 
"lma komisyonuna gelmeleri. 

(5769) 15749 Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

2 - İhalesi 15-11-939 per~embe günü 
saat ı 5 de Kışlada l zmir L V. amirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 14504 lira 55 
kuruştur. 

14 Brinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermelerı ve 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda vazıh 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 4 - Teminatı katiye akçası 2ı1s lira 

69 kuruştur. 
s - sartnamesi her gün komisyonda ıô· Muhtelif ecza ah nacak 

rülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı Ziraa. Vekaleti Satın Alma Ko-

old~kta:ına dair vesika ıöstermek mcc • misyonundan : 
burıyetınclctl ı rlcr. . . . . 

7 - Pazarlığa iştirak edecekler 24901 (50 ton arsenıkıyetıı sut, 50 ton şu· 
sayılı ~anunun 2 ve 3 •• maddelerinde ve.şart vayn fürt yeşili (Uranya), 20 ton ar-
namesınde yazılı vesıkaları ve temınatı "k' · k b l. 
katiyeleri> le birlikte ihale saatından eve! sem ıyetı rassas, 100 ton ar o ıne-
komisyona müracaatları. (5785) 1573~ um ve 750 adet adi sırt pulverizatörü 

N ki
. l k satın alınacaktır.) o ıyat yaptın aca 1 -50 ton arsenikiyetii sut, 50 ton Tômirat yaptırılacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
anisyonundan : 

Alma Komisyonundan : 
ı - Komutanlığa bağlı birlikler için Ankara Levazım Amirliği Satın 

58000 kilo zeytin yağının kapalı zarfla mü- Alma Komisyonundan : 

şuvayn fürt yeşili (Uranya), 20 ton 
arsenikiyeti rassaa, 100 ton karboline
um ve 7 50 adet adi sırt pülverizatörü 
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 

Keşif bedeli 3341 lira 25 kuruş olan An
kara sıhiyc deposu tamiratı pazarlıkla yap
tırılacaktır. Pazarlığı: 27-11-939 pazartesi 
gunü saat 11 dedir. Kati teminatı: 50ı Ji. 
ra 20 kuruş olup fjartnamcsi 9 kuruşa ko
misyonda görüliır. Taliplerin muayyen va
kitte M.M.V. Sa. Al. Ko,da bulunmaları. 

(5771) 15750 

Memur alınacak 

nakasası yapılacaktır. 1 - 3400 ton buğdayın silodan değirme· 
2 - Zarflar komisyona 22-11-939 çar • ne naklinin açık eksiltmesinde talip çık -

şamba günü saat 10.30 da verilmiş olacak· madığından 2Z-11-939 saat ıs de pazarlık
tır. Beher kilosunun muhammen fiyatı la eksiltmesi Ankara L V. lmirliği satın 
42 kuruştur. İlk teminatı ı827 lira.dır. 1 • 4llma komisyonunda yapılacaktır. 
halesi aynı günde yapılacaktır. 1steklile • 2 _ Muhammen bedeli 2550 lira ilk te
rin belli gün ve saatte Fındıklıda komu • minatı 191 lira ?.5 kuruştur. Şartnamesi 
tanlık satın alma komisyonuna ıclme • komisyonda göru ür. İsteklilerin belli va
lcri. (5699) 15636 kitte kanuni vesika ve teminatla komis • 

yonda bulunmaları. (5634) 15740 

2 - Arsenikiyeti sudun beher tonu
nun muhammen bedeli 350 lira, şu· 

vayn fürt yeşili (Uran ya) )nın 550 li
ra, arsenikiyeti rassasın 350 lira, kar
bolineum 200 lira ve pülverizatörlerin 
beher adedinin 16 liradır. 

M. M. Vekaletinden : 
Ankarada askeri temyiz mahkemesinde 

52 ili 75 lira ücretli sivil memur alına -

240.000 kilo 

makarna ah nacak 
9 ,000 kilo salça 3 - Arsenikiyetii sudun muvakkat 

~ teminatı (1312.S), ıuvayn fUrt yeıiH-

caktır. Askerliğini yapmııı ve orta tahsi • Ankara Levazım Amirliği Satın 
lini bitirmiş olmak ve daktilo bilmek şar- d 
tiyle ehliyet ve kabiliyeti olanların ve- Alma Komisyonun a~ : . . 
aikalariyle, 16 • teşrinisani • 1939 tarihine 1 - ~omutanlığa baglı bırlıkler için 
rastlıyan perşembe giınu saat 10 da müra- 1 240000 kılo makarnanın kapalı zarfla mü-
caatları (5810) 15753 nakasası yapılacaktır. 

• 2 - Zarflar komisyona 25.11.939 cumar-

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Anka
rada Akköprü ile Orman Çiftliği yo· 
lu üzerinde ve Orman Çiftliği arazisi 
dahilinde yaptırılmış bulunan ta -
vukçuluk enstitüsü binaları noksanla
rının ikmali ve damızlık kümesi in -

şaatı. 

Keşif bedeli : 2504 lira 32 kuruş -

tur. 
2 - Eksiltme 17-11-939 cuma günü 

ıaat 15 de Nafıa Vek5.leti yapı ve i
mar işleri eksiltme komisyonu oda -
Si"' fa p?.zarlık suretiyle yapılacaktır. 

tesi gUniı saat 10 da verilmiş olacaktır. 
Beher kilosunun muhammen fiyatı 17 ku
ruştur. İlk teminatı 3060 liradır. İhalesi 
ayni günde yapılacaktır. İsteklilerin belli 
gun ve saatte Fındıklıda komutanlık sa
tın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5704) 15645 

Pirinç olanacak 
Ankara l..evazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Komutanlığa bağlı birlikler için 

144000 kilo pilavluk pirincin kapalı zarfla 
milnakasası yapılacaktır. 

2 - Zarflar komisyona 23.11.939 per
şembe gUnU saat 11.30 da verilmiş olacak
tır Beher kilosunun muhammen fiyatı 26 
kui-uştur. tık teminatı 2SOS liradır. 1ha • 
lesi aynı gunde yapılacaktır. İsteklilerin 
belli gün ve snatte Fındıklıda komutan • 
!ık satın alma komisyonuna gelmeleri. 

(5705) 15646 

Sabun alınacak 

alınacak 
Ankara Levaznn Aınirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - 9000 kilo salçanın açık eksiltmesin· 

de teklif edilen fiyat pahalı görüldüğünden 
açık eksiltmesi 16-11-939 sııat ıs de An • 
kara L V. amirliği satın alma komisyonun
ı1a yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2295 lira ilk te· 
minatı ı 12 lira 13 kuru&tur. Şartnamesi 
komisyonrla görülür. Kanuni vesika ve te· 
minatla belli vakitte komisyonda bulu • 
nulması. (5735) 15742 

Pirinç ahnocak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Çanakkale müstahkem mevki Ezine 

garnizonu ihtiyacı için kapalı zarfla ek • 
siltmcsi 2-11-939 tarihinde yapılacak olan 
50.000 kilo pirince talip çıkmadığından 
2490 sayılı kanunun 40. cı maddesine ıörc 
bir ay uzatılaqık pazarlığa bırakıldı. 

2 - Pazarlığı 20-11-939 pazartesi günü 
saat 15 de Çanakkalede müstahkem mevki 
satın alma Ko.nunda yapılacaktır, 

3 - Pirincin beher kilosu 27 kuruıtan 
13500 lira kıymet biçilmistir. 

4 - Taliplerin mczkftr tarihte komisyo-
na müracaatları. (5758) 15745 

nin (2062,5), arsenikiyeti rassasın 
(525), karbolineumun (1500) ve pül
verizatörlerin (900) liradır. 

4 - Münakasa müddeti 23.10.1939 
dan itibaren ( 45) gündür. Arseniki· 
yetii aut, şuvayn fürt yeşili ve aneni
kiyeti rassasın münakasaaı 7.12.1939 
tarihine müsadif perşembe günU ve 
karbolineumla adi sırt pülverizatörle
rinin münakasası 8.12.1939 tarihine 
müsadif cuma günü ıaat 15 te Ziraat 
Vekaleti binasında satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Ziraat 
Veklileti satın alma komisyonunda İs
tanbul ve İzmirde ziraat müdürlükle
rinde parasız olarak verilir. 

6 - Bu mevat ve malzeme ayrı ayrı 
veya toptan bir talip uhdesine ihale 
edilebilir. 

7- Bu işe taliplerin muvakkat te· 
minat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü mad
delerinde yazılı vesikaları ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarfları mü· 
nakasası saatinden bir saat önceye ka-J - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak on iiç kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reis
liğinden alınabilir. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
'V\lma Komisyonundan : 

1 - Komutanlığa bağlı birlikler için 
105000 kilo sabunun kapalı zarfla müna
knsası yapılacaktır. 

MÜNAKALA T VEKALETİ dar komisyona vermeleri ve saat on 
beşte komisyonda hazır bulunmaları 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
te!dilerin ( 187) yi.ız seksen yedi lira 
(82) seksen iki kuruşluk muvakkat 
teminat vermeleri lazımdır. 

(5561) 15546 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V. 

Bira JİJesi ka~sülü ahnacak 
bhisnrlnr Umum Müdürlüğün

t:cn : 

2 - Zar flar komisyona 24.1 l.939 cuma 
ıtiıniı saat 11 de verilmiş olacaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı 28 kuruştur. 
İlk teminatı 2205 liradır. İhalesi ayni gün
de yapılacaktır. İsteklilerin belli gün ve 
s:ıatte Fındıklıda komutanlık satın alma 
k'.>""1 svonuna gelmeleri. (5706) 15647 

Kömür ahnacak 
Münakalat Vekaletinden : 

1 - 27.ı1.939 pazartesi günü saat 
( 10) da münakatat vekaleti levazım 

müdürlüğü eksiltme komisyonu oda
sında ceman (2600) lira muhammen 

A k L A 
· ı· • · S t bedelli (100) ton yerli Karabük kok 

n ııra evazım mır ,..,. a ın 1 .. . . 
Al a Kom

. d kömürü kapalı zarf usulu ıle eksılt-

700 ton yulaf ahnacak 

m ı~yonun an : 
700 ton yulaf pazarlıkla alınacaktır. Tah· 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği ~c1.tın Alma Komisyonundan : 

(5388) 15402 

ORMAN KORUMA 

Patates alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel K.lığının İstan 

bulda bulunan Talimgah eratı ihtiyncı için 
40.000 kilo patatesin pazarlık suretiyle i
halesi 17-11-939 cuma günü saat 15 dr 
Ankarada Y enişehirdc komutanlık bina . 
sında satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Patatesin beher kilosunun muham 
men bedeli 6 kuruş olup muvakkat temi . 
na tı 178 liradır. 

Ampul olanacak 
D. D. Yolları Satm Alma Komis 

yonundan : 
Muhammen bedeli 5520,24 lira olan 

on kalem muhtelif tenvirat ampulü 
20-11-939 pazartesi günü saat 15,15 de 
kapalı zarf usulü ile Ankara'da İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 414,02 li· 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ay.nı. ~~n saat 14,15 e kadar komisyon 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara-

Travers 

Muhammen bedeli 1080 lira ve mu
vakkat teminat miktarı 81 liradır. 

28-11-939 tarihine rastlıyan salı gü
nü saat 16 da Ankara istasyonunda 
ikinci işletme binasında toplanacak 
komisyonda ihalesi yapılacağından is
teklilerin muvakkat teminat makbuz 
veya banka mektuplariyle kanunun ta 
yin ettiği vesaiki hamilen muayyen 
gün ve saatte komisyonda hazır bulun 
malan lazımdır. 

Şartname ve mukavele projeleri ko
misyon kaleminden parasız verilmek-
tedir. (5815) 15755 

alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mikdarlariy1e cinsleri ve eksilt

me gün v~ saatleri aşağıda ait olduğu listesi hizasında yazılı ahşap travers
ler her liste muhteviyatı ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulü 

ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin listesi hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği veaika ve tekliflerini aynı gün eksiltme saatinden bir 
ıaat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri I:izımdır. 

Şartnameler parasız olarak Haydarpaşa' da 'l esellüm ve Sevk Şefliğinde, 
Ankara'da Malzeme dairesinde ve Eskişehir, İzmir'de de İdare mağazala
rında dağıtılmaktadır. 

Liste 
No. Adet 

-----
1 36.260 
2 33.250 
3 84.350 
4 61.900 
5 55.265 
6 111.700 

7 32.700 
8 13.800 
9 3.000 

10 10.000 
11 1.000 

Miktarı ve Cinsi 

Cari hat kayın travers 
,, ,, 
.. ,. 
" " .. " 
" 

,, 

" Çam .. 
" " Makas meşe traversi 

Köprü 
" 

" " 

Beher 
adedi 

muhammen Muvakkat 
bedeli teminatı Eksiltme 

L. K. L. K. Günü saatt 

1 85 
1 75 
2 10 
1 90 
1 90 
1 80 

3 20 
3 20 
5 50 
5 00 
6 60 

----
4604 05) 
4159 38) 

10106 75) 22.11.3~ 
7130 50) çarşamba 15,30 
6500 18) 

11303 00) 

6482 00) 
3312 00) 
1237 50) 23.11.39 
3750 00) perşembe 15,30 

495 00) 
(5599) 15617, 

Çam tomruğu ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarı aşağıda yazılı 1 ve 2 No. 

lı listeler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayrı ayrı ihale edilmek üze
re 24-11-1939 tarihinde cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka

ra'da İdare biansında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri Jazımdır. 

Şartnameler 511 kuruşa /\.,kara, Eskişehir, İzmir ve Haydarpaşa vezne
!erinde satılmaktadır. (5687) 

Liste 
No. Malzemenin ismi 

1 Çam tomruk takriben 5071, 599 m• 
muadili 11700 adet 

2 Çam azmanı takriben 2377 m3 

muadili 5300 adet 

Metre mikabı 
Muvakkat bedeli 

Lira K. 

35 00 

43 0( 

Muvakkat temina\. 
Lira K. 

10125 30 

ci360 55 

I - Şartname ve nümunesi muci · 
hince 2 X 939 tarihinde kapalı zarfla 
iha'e olunamıyan 10 milyon adet bira 
§İ"'csi kapsi.iE.i yeniden pazarlıkla ek
sil meye konmı•ştur. 

II - r.1•ıhammen bedeli, beher bin 
adeti 2 ' () kuruş hes3biyle 26.000 lira 
mu 1:kat temi ıtı 1950 liradır. 

ı - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan erzak, yem ve mahrukatlar eksiltme 
ye konmu tur. 

2 - Cinsi, miktarı, tutarı, M. teminatı, ihale tarihi, ihale ıaatı ve ihale şekli a · 
c;aı;ıda gosterilmiştir .• Eksiltmesi Vızede tümen satın alma ko"hisyonunda yapılacak 

3 - Şartnamesi her ırün parasız olarak 
komisyonda ıtörülebilir. 

4 - İst.ekl~!erin ilk t .. minatlariyle ı 
beraber beJlı v:un ve saııtta kom:~yona 
lClmcleri ilin olunur. (5531) 15538 

15694 

111 - P uırlı 1t 16 XI 939 perşembe 
gil ü 53:ıt 11 te Knhatasta Levazım ve 
Mt 1ny at Şulr .. indet:i Alım Komis
yo rl' v lı 1 c:ı ktır. 

I ı/ - Şutnem0ler her gün Levazım 1 
Şu'•:: i veznesind en ve İzmir, Ankara 
Ba mti ~urliıklerinden 130 kuruş mu· 
kal-·li., l'! l'!lırıalıil"r. 

V - 1 tekli 1erin pazırlıl~ için tayın 
ed 'en g.in ,ve sıatte ,..,< 7,5 güverıme 
paralariyle birlikte yukard3 adı geçen 
Komisyona g lmelcri iHin olunur. 
(' 8693"/5474) 15141 

ur. 
3 - Evsaf ve şartnameleri komisyonda dır. Mesai gün ve saatlarında görülebilir. 
4 - Kapalı zarfla alınacak kalemlere iştirak etmek istivcnlerin bildirilen gün ve 

attcn bir sııat evel teklif mektularını komisyona vermeleri. (5659) 15658 
Cinsi Mil:tarı Tutarı M. Tem. İhale İhale İhale 

Kuru ot 
= = = 

Odun 

Yulaf 
= 

= 
~ sulyc 

= 
= 
= 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. Tarihi Saati Şekli 
382 15280 1146 00 4.12.939 10 Kapalı zarf 

55 2200 165 00 - - - ıı Açık eksiltme 
44 1760 132 00 --- 15 
44 1760 132 00 16 

650 5850 438 00 5-12-939 ıo 
830 7470 560 25 ıı 
730 40150 3011 25 6-1: '.!39 10 
88 4840 363 00 --- ıı 
88 4840 363 00 
75 4125 309 40 

142 9230 692 25 
99 14850 1113 75 
54 8100 607 50 
54 8100 607 50 
54 8100 607 50 

7-ı2 -939 

16 
17 
ıo 
11 
ıs 
16 

K;;palı zarf 

Açık eksiltme 

Kapalı zarf 

t,~uhtelif yiyecek ofınacak 
0rm1'r V:oruma Gen,.J K. Satın Alma Komisyonundan 

l:rzakın cinsi Miktarı Kilosunun MuvAkkat Ne suretle Günü ve Saati 
Kilo M. Bedeli Teminatı Eksiltmcı;i 

Krş. San. Lira Krş. 
Sade yağ 3000 100 00 225 00 Açık eksiltme 16.11,939 11 de 
)ığır eti 4SOOO 28 00 945 00 Kapalı zarf 16.11.939 15 
Ekmek 240000 9 50 1710 00 .. " 17.11 .939 11 .. 
Pirinç 8000 25 00 150 00 Pazarlık 18.11.939 11 
Kuru fasulye 15000 12 20 137 25 18.11.939 15 

Orman koruma genel komutanlığının İstanbulda Selimiye kışlasında bulunan orman koruma talı'mga"h •ratı "hı· · · k d · 'k 1 b k 1 . .. . . ~ ı ıyacr ıçın yu arı a cıns _ve ı;tı tarı y~zı ı eş a em cr!akın hızalarında gosterılen gü ve saatte Ankarada Y cnişehirJe orman koruma ge-
nel komuıanlıgı b~nasınd.akı s~!ın alma ~o mısyon!1 tar~fından satın alınacaktır. Sade yağ, pirinç ve kuru fasıılyenin belli gün 
ve saatte ıelmclcrı v.e sıgır ctı ıl.e ekmeğın kan.unı vesıkalarla te;ninat makbuzlarını havi teklif mektuplariyle eksiltme gün ve 
saatından en a~ağı bır saat evclıne kadar komısyona vcrmelerı ılin olunur. (5117) 15537 



YENi 
il 

KIVANÇLA T 

Her keseye uygun muhtelif çeşit radyo lüzum eder. 

R. C. A. radyolarsnın, pahahlars gibi, ucuz flathlar1 dahi, yük. 

sek kalite itibarile biribirlerine benzerler. 

Veni R. c. A. 1940 NEVVORK modelleri, 

Nevyork dünya sergisinde teknik, gü

zellik, fiat itibarile R. c. A. tarihinde 

kazanılan tekmil rekorlar• kıran, mu
azzam bir muvaffakiyet elde ettiler. 

NEVVORK serisi radyoları, R- C.A.'nın . 
şimdiye kadar imal ettiğı radyo çeşi-

Bunlar arasında , icabında elektrik cereyanile işletilebilir ba· 

taryah yeni bir ahize vardır ki, behemehal büyük bir heye

can tevlit edecektir. 

Bu harikulAde radyolar1n tecrübesini f steylnlz. Size en uygun 

olanını behemehal seçeceksiniz. 

RCA Jıev~ 5 1'ıotidi 
5 LAMBALI 

Teknik noktai nazardan bir 
•aheserdir. Ebonitten gQzel 
bir mahfaza içinde bulunur. 
13, 16, 19, 25, 31 ve 49 me. 
trelik tekmil beynelmilel dal· 
galarmı mükemmel ahr. 
Orta ve uzun dalgalarını, ka .. 
bili ictinap olmayan asgari 
pOrüz ile altr. 

Patin Sattı fiyatı T. L. 90 

IOUILA liRADERLift 

il 

RADYO TiP ERiNi 
KDi" EDER 

NEVYORK tipindeki R. C. A. radyolara fevkaltde ı 
güzel olup, e$siz bir randeman verirler. 

Bunlar arasında, her cereya"a uyar radyolar bulunduOu 

gibi 1200 saat dayan1r bet•rya takımıle İ$1er NEVYORK 
R tipinde bir modeli vardır. Buna ilAve edilebilen 

1 

25.- lira kıymetinde bir mUbeddile ile her istendiQt_ 
anda alternatif cereyan ile işletilebilir. 

Bu radyonu" 1200 saat dayanır batarya takımıle bera• . 
ber pe$in satı, fiatı 120, - lirad1r. 

llCA Jıev~ 6 Modeli 
6 LAMBALI 

Ebonitten mahfazası, geni• 
eb'attadır. Yüksek frekans 
bir limbaaı sayesinde, tek
mil dalgaları daha mUkem· 
mel ahzeder. Bilhassa, 13, 
16, 19, 25, 31 ve .t9 metre. 
ilk kısa dalgaları mOmkOn 
olduOu kadar az parazitle 
ahzeder. 

PeşlA Sabf Fiyatı T. L. 135 

İSTANBUL - ANKARA • İZMİR 
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SON HABERLER -
l-fava çarpışmafarından sonra 

Garp cephesinde 
faaliyet artıyor 

Alman topçusu 
gerilerine 

Fransız hatlarının 
ateş etmeğe başladı 

. Müttefiklerin hava kur1etlet ine mensup bir tayyare uçuş halinde 
Parıs, 9 a.a. - Alman avcı tayyareleri ile müttefiklerin avcı 

t-yyareleri arasında dün vukua gelmiş ol:-"·n müteaddit çarpışma-! 
1. rı , cephedeki askeri faaliyetin artması ~akip etmiştir. Bu çarpış
maların net" c 0 l 0 ri ve muhtemel zayiat hakkında henüz rnalu.nat 
alınamar.ıı~tı •.. 

Belçika ve ~1 olLanda'nın yopt klan 
3ulh teşebbüsüne cevap vermek üzere 

Almanların gayeri / sında mütaarrız, düşman mevziini el-
A1man pfya<!C•'nın : mevzilere de etmek, esir almak, malzeme iğti -

karşı faaliyett . datHı "'e.reden ve cep· nam etmek ve tahribat yapmak gaye
henin müteaddit nokta arından başla- sini takip ediyor ve mevzii ele geçir 
mış ve bu faaliyete ilen mevzilerin mek için uğraşmıyordu. 
hemen gerisindeki hatta tevcih edi - Müşahidler, şöyle diyorlar: 
len topçu bataryalarının ateşi refakat Alman bataryalarının mııtad•n fcv· 
etmiştir. Bu taarruzlar, bilhassa Da· kinde faaliyet göste.mo::leri yakında 
pach vadisinde ve Meregig - sur • Sar- vasi mikyasta bir hareket icra edile
re adındaki alman kasabasının garbin- ceğine delalet etmez. Şimdiye kadar 
de icra edilmiştir. Almanlar, iki gün bu gibi hücumlar olmuş ve fakat bun
evel de burada bir taarruz icra etmiş- !arı umumi hiç bir taarruz takip etme-
lerdi. miştir. 

Müşahitler, bu taarruzların aynı Mamafih bu defa Siegfried hattı ü-
mahiyette olduğuna işaret etmektedir zerinde yeni alman cüziitamları bu -
ler. Bu taarruzlar, bir takım sürpriz lunmakta olduğunu kaydetmek muva
hareketleri olup bu hareketler esna- fık olur. 

111111111111111111111111 

Alman kıtaları gece 
baskınları yaptılar 

Mozel • Sor orasında şiddetli harpler oldu· 
Paris, 9 a.a. - Havas ajansı askeri vaziyet hakkında şu iza

hatı veriyor: 
Bir ayı mütecaviz bir zamandanberi ilk defa olarak alınan

lar gece karanlığından isti fade etmişlerdir. 
Biltiln cephede, Moaelle'den Rhin 1 ·------------

nehrine kadar, her zamankinden daha 1 B Ç b J 
kuvetli ve daha mütearrız keşif kol- • em er eyn 
Jarı, fransız mevzilerine tecavüz et- h 1 d 
mişlerdir. Fransız kıtaatı bu mevzile- asta an 1 
rin yardımına koştuklarından, bu ta
arruzun intaç ettiği çarpıtmalar çok 
tiddetli olmuştur. Karanlık, otomatik 
silah atıılarını güçleştirdiği için mu
haripler el bombaları kullanmışlardır. 
Bilhassa Moselle ile Sarre arasındaki 
muharebeler şiddetli olmuştur. 
Fran•ız cephe•inde değifiklik 

olmadı 
Cephenin heyetiumumiyesinde ve 

ezcümle Moselle ile Sarre arasında 
yapılan müteaddit baskınlar, fransız 
mevzilerini katiyen değiştirmemiştir. 
Dünkü gün sükunetle geçmiştir, Al
manlar hücumlarına güneş batar bat -
maz başlamışlardır. 

Karşılıklı birçok hava fişekleri ya
kılmıştır. Bu faaliyet neticesinde avcı 
tayyareleri arasında müteaddit çarpış
malar olmuştur. Çarpışmaların ne su
retle vukua geldiği ve her iki taraftan 
ne kadar zayiat verildiği henüz ma
lum değildir. 

Almanlar, baskın hareketlerinden 
evci istihdaf edilen noktaların gerile
rine topçu ateşi te1:sif etmektedir. 

Apach vadisi ile Merzig alman 
ıehrinin garbındaki vadide çarpışma
lar bilhassa şiddetli olmuştur. 

Alman faaliyeti mahsus derecede 
ar~mıştır. Fakat bundan umumi bir ne
tice çıkartmak imkanı henüz yoktur. 
Yalnız biribirini takip eden bu hücum 
!arla Sigfrit hattına yeni kıtalar gel
m'ş olması keyfiyeti biribirleriyle a
lakalı addolunabilir. 

Akıam tebliği 
Paris, 9 a.a. - 9 teşrinisani akşam 

t-'>liği : 
.Mühim bir hadise kaydedilmemiş -

t'r. 
Alman re•mi tebliği 

Berlin, 9 a.a. - "Başkumandanlı · 
r n tebliği" 

Geçen iki gün içinde düşmanın bir 
,·eya iki bölüklük kuvetlerle Sarre-
1.ıruck'un ve Pirmasens'in cenubu gar
bilerine yaptığ; müteaddit taarruzlar 
püskürtülmüş ve mukabil taarruzlarla 
düımandan bir mikdar esir alınmış· 
tır. 

Biraz daha şiddetli topçu faaliyeti 
haricinde kaydedilecek mühim bir ha· 
dise olmamıştır. 

Londra, 9 a.a. - Şiddetli bir 
damla haıtahğmdan mustarip olan 
B. Çemberleyn, ne Londra tehremi
nin.in ziyaretine, ne de avam kama
rasma gidecektir. Sir John Simon, 
batvekilin yerine onun nutkunu o
kuyacaktır. 

B. Çemberleyn, birkaç günden • 
beri mutat olan y_aya tenezzühünü 
yapmamııtrr. Yalnız ıon dakikaya 
kadar hastalığı dolayııiyle uğramıt 
olduğu buhranın bugün geçeceğini 
ümit ediyordu. 

B. Çemberleyn'in birkaç gün ya
takta kalması muhtemeldir. Bunun
la beraber, mumaileyh, vazife ile 
me,gul olacak ve arkadaılannı baş
vekalet daireıinde kabul edecektir. 

Almonyo'nın kömür 
istihsolôtr artıyor 

Berlin, 9 a.a. ~ Alman ajansı bil -
diriyor : 

Almanyada kömür istihsalatı halen 
o kadar çoğalmıştır ki, istihsalin mu
vakkaten tahdidi ihtimal dahilinde 
bulunmaktadır: Mevcut stoklar Al
man yanın ihracatta bulunarak mil -
hi' ma<ideler ithal etm~sin~ ve dö~i.z 
ihtıyatını arttırmasını ımkan dahılı

ne koyacak derecededi~ 

Macar mebuson 

Meclisi reisliği 
Budapeşte, 9 a.a. - Ölen meclis re

isinin yerine 6 reye karşı 159 reyle 
adliye nazırı Taanadi Nagy tayin e -
di.aıiştir. 

İngiltere' nin 
tevkif ettiği gemiler 
Londra, 9 a.a. - İngiliz kaçak mü· 

cadelesi servisi bir hafta zarfında 
41 Hollanda, 35 İtalyan, 28 Norveç, 
14 yunan, 13 Danimarka, 11 amerikan, 
10 İsveç, 7 Finlandiya vapuru dur • 
durmuştur. 

Fransa ve İngiltere 
temaslara basladılör 

_;> 

Paris gazeteleri bu asil teşebbüse müspet 

cevap vermenin imkansız olduğu fikrindeler 
Paris, 9 a.a. - Öğrenildiğine göre, cümhurreisi B. Lebrun, 

sah günü saat 21 e doğru Belçika ve Holanda hükümdarların
dan tavassut teklifini mutazammın bir telgraf almıştır. 

Londra'da 
meraklı 
bir dô 'O 

Londra, 9 a.a. - Büyük gazetelerin 
ve ezcümle Daily Mail'in sahibi olan 
Lord Rothermer aleyhine Prenses 
Stephanie de Hohenlohe tarafından i
kame ıedilen davanın görülme ine u 

gün istinaf mahkemesınde başhınmış
tır. 

Prenses "mukavele feshi" sebebiy
le zarar ve ziyan istemektedir. 

Dava bidayet mahkemesine verildi
ği zaman şu idi : 

Prenses, Vikont Rothermer'i fran
sız, alman ve Viyana gazetelerinde 
şöhretine halel getirecek hücumlarda 
bulunmakla ittiham ediyordu. Sonra 
dava şümulündeki ve Trianon mua -
hedesi ile Hitler, sabık Koronprinz 
ve diğer şahsiyetlerle yapılan müza· 
kereler hakkında birçok gizli hika
yeler dinledi: 

Prenses bir gün Vikonta, Macariı
tana karşı yapılan haksızlıkları İngi
liz efkarı umumiyesine öğretmek için 
mücadeleye girişmesini teklif etmiş· 
ti. Vikont bu teklifi kabul etti ve hat· 
ta "Macaristanın babası" lakabını al
dı. Vikont, Hohenzollern ve Habsburg 
hanedanlarının ihyası için çalışmıya 
karar verince, prenses kendisine siya
si mandater tayin etti ve bunun için 
prenses yol masraflarından başka se
nede beş bin İngiliz lirası maaş tahsis 
etti. Vikont, sabık Kayserle, sabık 

Kronprinzler, Hitlerle, Macar naibi i
le ve Macar Başvekili ile muhabereler 
de bulunuyordu. Hitler'in daveti üze
rine Almanyaya gitti. Prensese birçok 
vazifeler verildi, bu arada Almanya 
müstemlekelerinin iadesi için Hitler

Bunun üzerine Fransa hükümeti, 

1 
bu telgrafa verilecek cevabı hazırla
mak üzere derhal İngiltere hükümeti 
ile temasa girmiştir. 

Fransız gazeteleri ve mlh 
tava1Butu 

Paris, 9 a.a. - Bu sabahki gazete 
tefsirleri: 

Bu sabahki Paris matbuatında Bel
çika ve Hol~da hükümdarları tara -
fından yapılan sulh teşebbüsünün bey 
hudeliğine dair olarak diplomatik mu
harrirlerin dündenberi aldıkları va· 
ziyeti teyit eder yazılar görülmekte-
ir. Bu k\ bU n gazeteler ktrat 

Leopold ve kıraliçe Vilhelmin'in tek
lifinden takdir ve sitayişle bahsedi -
yorlarsa da sulhun kati surette tesisi 
bahsinde vaziyetlerini açıkça izah et· 
miş olan Fransa ile İngiltere bu nok
tada tatmin edilmedikçe Belçika ile 
Holanda'nın yaptıkları asil teşebbüse 
müspet cevap vermenin imkansız ol
duğunu kaydediyorlar. 

Alman cevabı 

Brüksel, 9 a.a. - Berlin'den teyit 
edildiğine göre, alman hükümeti. Ho
landa ve Belçika hükümdarları tara
fından yapılan tavassut teklifi hak -
kındaki noktai nazarını, bu iki hükü
mete, diplomasi yoluvla bildirecektir 

Diğer taraftan National Tidende 
gazetesi Berlin muhabirinin, yüksek 
şahsiyetlerle görüştükten sonra ver
diği bir habere göre, Holanda ile Bel
çika'nın tavassut teklifine, Almanya 
tarafından hiç bir cevap verilmiye
cektir. 

Hitler'in verdiği zımni cevap 

Amsterdam, 9 a.a. - Holanda mat-
buatı, Holanda - Belçika sulh teşeb

büsü ile meşgul olmakta ve bu teşeb· 

hüsün hariçte yaptığı akisleri kaydet
mektedir. 

Hitler'in dün akşamki nutkunda 

Holanda - Belçika sulh teşebbüsüne 

le ve diğer şahsiyetlerle görüşmek va- temas etmiş olması burada inkisarıha
zifesini aldığı gibi Macaristana taal- yale mucip olmuştur. Handelsblad'ın 
luk eden birçok meseleleri müzakere Berlin muhabiri diyor ki : 
vazifesi de almıştır. "Hitler, garp cephesinde alman ta-

Rothermere beş buçuk senede pren- arnızunun pek yakında yapılacağını 

sese 46 bin İngiliz lirası para verdi. söylemekle cevabını vermiştir. 
Fakat bir gün kendisine izahat verme· 1 Şimdi Hitler'in mezkur teşebbüse 
den prensesi terketti. Prenses protes· diplomasi yollarla da cevap vermesi 
to etti ve ileri gitti. O zaman kendisi bekleniyor . ., 
casuslukla ittiham edildi. Şimdi da-
va bütün vüsatiyle cereyan etmekte 
ve İngilterede başlıca meşgale harp 
olmasına rağmen bütün Londra hal
kını mahkemeye koşturmaktadır. 

Finlandiya - Rus 
görüşmeleri 

yeniden başladı 

Filistinde 
sükunet 

vaziyet 
buluyor 

7 teşrinisanide düşürülen düşman 
tayyarelerinin sayısı, biri İngiliz ol
mak üzere yedidir. 

8 teşrinisanide iki fransız tayyare
ıi •e iki sabit balon alman avcı tayya
releri tarafından düşürülmüştür. 

Bu müddet zarfında gerek yeni ve 
gerek evelce tevkif edilen vapurlar -
dan 102 vapur ıerbeıt bırakılmıştır. 

Moskova, 9 a.a. - Finlandiya heye· 
ti saat 18 de Kremlin sarayına gitmiı
tir. 

Kudüs, 9 a.a. - Ali komiserle zev
ceai tarafından Filistinin şimal b~l -
gelerinde yapılan turne halkın bir çok 
sadakat tezahürlerine vesile olmuştur. 
Ramazan bayramı münasebetiyle 300 
mevkuf serbest bırakılmış ve muhtaç
lara yardım sermaye•si arttırılmıştır. 

Sükunet ve emniyetin teessüsünün 
kisve sahasındaki nişanesi tethit teş· 
kilatları tarafından 1937 denberi mec
buri serpuş olarak kabul edilmiı olan 
kefyenin terkedilmesiyle tezahür et -
mittir. Bir alman tayyaresinden haber a-

Jınmamıştır. 

Bahriye nezareti, bir İngiliz deniz
altısının battığını haber vermektedir. 

Bugünkü Sovyet - Finlandiya gö -
rüşmeleri bir saatten fazla sürmüı • 
tür, 

Hollanda - Belçika 
Fransız yarı resmi 

teşebbüsü ve 
ajansının fikri 

Artık hava değişti 
Hollanda ve Belcika ihtirazro 
karşılasırlarsa şaşmamalrdfr 

Pa:-is, 9 a.a. "Havas" - Ağustos sonunda endi§eli Avrupa Ü-eri
ne harp kabusu çökerken dünya üze - '2 birçok sesler yükselmi~ ve 

ıulh le"ıine davetler yaprlmı§tır. Ruzvelt ve Musolir..i büyüle gayretler 
sarfotmi§lerdir. Eğer muvaffak olamadılarsa bunun sebebi nazi rüe
sasının kararlarını vermiş bulunmaları idi. 

Londra'daki kanaat Polonyayı öldiirmek ve sonra da 
Avrupa'ya hakim olmak kararında bll-
lunan na?.iler, biitün ta.,assutlara ku- Londra, 9 a.a. - Royter Ajansı 
!aklarını tıkadılar. telılig ediyor : 

Musolini ve Ruzvelt'le beraber İyi malGmat alan mahfiller, Hitle • 
Belçika kıralı ve Holanda kıralis;esi rin nutkunda Hollanda ve Belçika 
de tavassut teklifinde bulunmuşlardı. hüküm~arlar~nın barış . teklifinden 

Kendilerinin dinlenilip dinlenilme: bahsedılmemış olmasına ışaret. et • 
mesı tngiltere ve Fransanın elinde nıektc ve bunu nezakete muhalıf bul
değildi. j mak~a beraber F~~~e:in. bu teklife C• 

· Bugün tekliflerini tekrar ediyor .
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hemıyet_ atfetmedıgı ıntıbaını. vermek 
br. Fakat hava aynı değildir. te o!dug.unu kaydeylem~k~edır~er. 

Memleketlerinin bilhassa çok va_ Hıtlerın nutkunda tarıhı ve5ıkaları 
him olan bugünkii vaziyeti Belçiı "'?nlış göste~mesi. cevab~ ıa~_ik gö. • 
kıralının ve Holanda kıraliçesin ılmemektedı~. Zıra ta:ıh _gosteı:rnıı 
şimdiki teşebbüslerine fran.iız ve in_ ;e gene de gos~erecektır kı, İngı~te
gilizleri heyecana getirecek bir ma . r~ ?erek umu~ı harbe.' ~ere~se şım
hiyet vermektedir. Müttefiklerin Bel dık~ harbe manı olmak ıçın elınden go 
çika ve Holandaya olan sempatileri lenı .~apm_ışt~r. . 
mesela Finlandiya gibi uzak memle - Munıh ınfılakına, gelınc~, Rayıtag 
ketlere olan sempatileri ne ben.ıemez. yangını o. kadar muvaffakı~etle yap
Bu sempati iki mislidir ve tehlikeler- mış olan ınsanlarıll; bu ~-a~ıl. a~v~lde 
le dolu olan vaziyetleri dolayısiyle n?sıl ~are~.et edebılecegını ıyı bıl • 
bir kat daha artmaktadır. dıklerıne şuphe yoktur. 

Diğer taraftan bu infilak, maru• 
Müttefikler yapılan teşebbü•ü kaldıkları mahrumiyetlerden meaul 

takdir ediyorlar tuttukları Hitlerden kurtt·1mak isti -
y k b' • yen bazı kimseler tarafından yapıl • 

a ın ır komşulugun daha canlı 1 mış dahiyane bir teşebbüs de olabi • 
kıldığı dostluk münasebetleri ve keza 1• 

h b'd · t ır. mu :.uamatın ı ayetınde ngiltere ve Dundan kimin mesul olduğu mese-
Fransa:ıın Hollanda ve Belçika ta- lesine gelince, İngiltere bu mesuli • 
mamlığına yapılacak tecavüze kayıt· yete iştirak etmediğinden dolayı ma
sız kalamıyacakları hakkında beyanat- zur giırülmesini rica eder. 
!arı bu dört memleketi biribirine bağ-
lamaktadır. 

İşte bunun içindir ki, müttefikler, 
Belçika ve Hollandanın mazilerine sa
dık kalarak hükümdarlarının bu te -
şebbüsünü bütün manasiyle takdir e-
derler. • 

Muharipleri temasa getirmek ve on
ların noktai nazarlarını tasrih ederek 
bir mukarenet .tesisine çalışmaları pek 
tabiidir. Hu•u•iyle ki. bu memleketler 
çok makul olarak bir alman taarruzun 
dan endişe etmekte tamamiyle haklı 
bulunuyorlar. 

Hitler Almanya•ının teahhütleri 

Sözlerine daima sadık kalan Franaa 
ve İngiltereden korkmıyacaklarını 
pekala bilirler. Fakat Hitlerci Alman
ya teahhütlerinin ne kıymette oldu -
ğunu son hadiselerle anladılar. Fakat 
bu teşebbüsü bir kere daha tebcil et
tikten sonra bu teşebbüsün hakkı ile 
sulh denilebilecek bir sulhu kurmağa 
muktedir olup olmadığını araştırmak 
lazımdır. 

Hatta ve bilhassa bitaraflar için, 
baltalı haçı taşıyacak bir sulh gerek 
kendilerini gerek büyük devletleri 
tahammül edilmez bir esaret ve teh
dit altında bulunduracaktır .. Mütte -
fikler Almanyanın komşularına ser -
bestçe el koymasına karşı gelmekle 
beıeriyetjJ hizmet ettiği nazarı itiba
re alınmalıdır. 

İngiltere hariciye nazırı müttefik -
ler "intikamcı bir sulh aramıyorlar, 
toprak ihtirasları yoktur, müstakbel 
sulhun anlaşma ve müzakerelerle ya
pılmasını istiyorlar.., dedi. 

Bu hedefler muhasematın başından
beri değişmemiştir. Daladiye ve Çem
berleyn tarafından açıkça izah olun -
muş ve herkes tarafından anlaşılmış -
tır. 

Hitler'in hudut bilmiyen arzuları 

Lord Halifaks, müttefiklerin Al -
manya tarafından son senelerde Avru 

paya yapılan hakaretlerin yalnız te -
kerrürüne mani olmak değil ellerin

den geldiği kadar zararları da telafi

ye çalışmaları lazım geldiğini söyle

di. 

Bu noktai nazarları, Hitlerin bil -

hassa müstemleke sahasına da intikal 

etmiş bulunan ve hiç bir hudut bil -

miyen noktai nazarı ile telif olunabi

Bir ingiliz tavzihi 

Londra, 9 a.a. - Hariciye nezare • 
tinden bildirilmiştir : 

Alman hariciye nezareti, Lord Ha
lifaksın nutkunun Belçika ve Hollan
da hükümdarları tarafından yapılan 

teklife bir cevap olduğunu iddia et • 
mektedir. Lord Halifaks bu nutku 
hazırladığı zaman Belçika ve Holla,n. 
d&_Mlır.liUnd._. lıaberdar cleiildi 

Bir İ§çi liderinin müracaati 

Londra, 9 a.a. - Büyük bir töhretl 
olan işçi şeflerinden George Lansbu
ry B. Ruzvelte bir telgraf çekerek, 
bu korkunç harbi derhal durdurmak 
için Belçika ve Hollanda hükümdar -
ları tarafından yapılan asil!ne tek· 
lif lehinde kudretli yardımını rica et• 
miştir, 

Münih'te 
ilk Nazi ölüleri 

. . 
ıçın 

tören 
Münib, 9 a.a. - 9 teşrinisani 

nünün yıldönümii münasebetiyle naa
yonal - sosyalist hareketinin ananevt 
yerleri olan Odeon ve Kıraliyet mey· 
danlarında merasimler yapılmıştır. 

BB. Hess ve Fon Vaschenfeld 1923 

ölüleri abidesine birer çelenk koy

muş, müteakiben B. He~s ile vali A· 
dolf Vagner, general Fon Vachenfeld 

ve Zenetti Kıraliyet meydanına gide

rek 16 ölünün tabutü önünde eğilmiş· 

lerdir. Her tabutun üzerinde Führer 

tarafından yaptırılmış birer buket bu 
lunuyordu. 

Merasim milli marşla nihayet bul• 
muş ve bundan sonra meydanı doldu· 
ran halk nasyonal - sosyalist hareke· 
tinin ilk şehitlerinin hatıralarını ta• 
ziz için şeref mabedine gitmiştir. 

Dış ticaretimize 
ait rakamlar 

lir. Belçika ve Hollanda Hitler mu - Ankara : 9 a.a. - Dış ticaretimiz et 
vaffak olduğu takdirde Kongo ve Ho- rafında verilen resmi rakamlara gör~. 
landa Hindistanının akibetinden eylül ayı içinde memleketimiıe yapı• 
·· h d ı B" 1 h t b lan 5.393.687 liralık ithalata mukabil 
şup e e emez er. ınaena ey eşe - . . . 
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11.219.085 !ıra kıymetınde ıhracattl 
büs~e~i karşısında müttefiklerin vazi- bulunulmuştur. 
yetını anlarlar. J İkincikanundan eylül ayı sonun• 

Prensip itibariyle bu teşel.ıbüs Lon- kadar olan 1939 yılının dokuz ayı zat 
dra ve Pariste müsait bir telakki bu- fında da 99.432.263 bin liralık idha • 
lacaktır .. Fakat umumı sahada itiraz. 
la karşılaşırlarsa hayret etmemeleri 
lazımdır. Hususile ki, Belçika ve Ho
landaya bir taarruz vuku bulursa İn
giltere ve Fransa onların emniyet ve 
istiklallerinin en emin kefilidir. 

lata karşı 84.803.532 liralık ihrac C 
yapılmıştır. 

1938 yılının ayni aylar içindeki d J 
· i -;;ıretimiz ise şu idi: 

ldhaıat: ı ı2.219. 737 
İhracat : 70.034.797 


