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2 NCI OLUM YILDONUMU 
Milli Şefin 

Türk milletine · 
beyannamesi 

ANKARA: 21-Xl-1938 

Büyük Türk Milletine : 
Bütün ömrünü hizmetine vak . 

/ettiği aevgili milletinin ihtiram 
kolları üstünde Ulu Atatürk'ıin 
fani vücudü istirahat yerine tevdi 
edilmi§tir. Hakik;;,tte yattığı yer, 
Türk Milletinin onun için Qfk ve 
iftiharla dolu olan kahraman ve 
vefalı göğaüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığım•z 
en zalim ve haksız ittiham gü -
nünde meydana atılmış. Türk 
Milletinin masum ve haklı oldu -
ğunu iddia ve ilan etmiıtir. ilk 
önce ehemiyeti kavranmamıf o -
lan gür •eai, asla yıpranmıyan bir 
kuvetle nihayet bütün cihanın şu. 
uruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandık -
tan sonra da Atatürk, ömrünü, 
yalnız. Türk Milletinin haklarını, 
insaniyete ezeli hizmetlerini ve 
tarihe hakettiği meziyetlerini is. 
pat etmekle geçirmiıtir. Milleti • 
mi:r.in büyüklüğüne, kudretine, 
la~ilatina, '"eJeniyel İ•tii/atlına 
ve mükellef olduğu insaniyet va. 
:r.ilelerine ıarnlmaz itikadı vardı. 
''Ne mutlu Türküm diyene" dedi
ği zaman, kendi t!hgin ruhunun, 
hiç sönmiyen Qfkını en manalı 
bir mrette hülasa etmişti. 

Fena zihniyet ve idare ile geri 
bıraktlmıf Türk cemiyetini, en 
kııa yoldan inıanlığın en müte • 
kamil ve en temiz. zihniyetleriyle 
mücehhez modern bir devlet ha -
line getirmek, O'nun bQflıca kay. 
gum olmuıtur. Teşkilatı eıaaiye
mizde ve bugün bütün vatandcq. 
lann vicdanlannda yerleı.miı o -
lan laik, milliyetçi, halkçı, inkı -
lapçı, devletçi cümhuriyet. bize 
bütün evıaliyle Atatürk'ün en 
kıymetli emanetidir. 

Olulündenberi Atatiirk'ün a -
ziz adı ve hatırası, bütün halkı
mızın en candan duygulariyle 
sarılmı§ttr. Memleketimizin bir 
köıesinıJe ve bütün milletçe ken
disine gösterdiğimiz samimi bağ. 
lılık, devlet ve milletimiz için 
kudret ve vefanın beliğ misalidir. 
Türk milletinin aziz Atatürk'e 
gösterdiği sevgi ve saygı onun ni
çin Atatürk gibi bir 1:vlat yeti,ti. 
rebilir bir kaynak olduğunu bü -
tün dünyaya göstermi§tir. 

Atatürk' e tazim. vazilemizi ila 
ettiğimiz bu anda~ halkımıza, 
kalbimden gelen ıükran duyııu. 
larımı ifade etmeyi, ödenmeıi lci
zım bir borç saydım. 

Milletler arsında kardeşçe bir 
insanlık hayatı Atatürk'ün en 
kıymetli ideali idi. Bütün.dünya. 
da ölümünün gördüğü ihtiramı, 
insanlığın atisi için ümit verici 
bir müjde olarak •elamlarım. Bu 
sözlerim, yazılariyle ve toprağı · 
mızda fÖValye askerleri ve müm. 
taz tahsiyetleriyle yuımıza ~ti -
rak eden büyük milletlere, Ti.irk 
Milleti adına ıükranlarımın ila • 
desidir. 

Devletimizin baniai ve mUleti
mizin ledakci:r, sadık hadimi, 
insanlık idealinin iifık ve 
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Derlerdi ki Atatürk öldüğü za
man, bütün eserinin parça parça yı
kıldığını göreceksiniz. Yahut, Tür
kiye, ümitsiz bir zor ve nifak dev
ri içine girecektir. Atatürk, boş 
ve nihayetsiz çölde bir yeıil ırmak
lar ve mavi sular serabı gibi söne
cektir. Rahat uyu Mustafa Kemal, 
eserini ve bu halkı anlanuyanların 
seni sevdiğine inanmamakta ne 
kadar haklı imi~in. Bu ölüm gü
nünde yalnız sana, bir daha gör
miyeceğimiz gözlerine, bir daha 
i~itmiyeceğimiz sesine, bir daha 
Öpemiyeceğimiz eline, ıenin yalnız 
faniliği ne ağlıyoruz. Milli dava, 
ıevk, kudret ve iyman içindedir. 
Yaıadığın ve öldüğün bu toprağa, 
bir değil, birkaç vatan aşkı ile bağ
lıyız. İkinci ölüm yılında bir daha 
ahtediyoruz: şeref ve hüriyet aan -
cağını düıürmiyeceğiz. Bir tek sağ 
türk, istikli.lin devamı demektir. 

Sen bile ölürmüısün, ne yapalım? 
Tabiatte her şey ömrün gibi bitme -
ğe, bakışın gibi sönmeğe, nefesin 
gibi tükenmeğe mahkiım değil mi
dir? Kendini bu halka ne tanrı, ne 
peygamber, ne de veli gibi tanıt
mak iddiasında idin. Türklerden 
bir türk idin. Bu milleti insanlığına 
o kadar alıştır4m, ıımdırdın, katı 
ve çetin hakikate, yalçm ve hissiz 
maddeye açık gözle, kirpik oynat· 
maksızm bakmağı bize o kadal" eyi 
öğrettin ki ölümüne inandık. Bü
yük, engin, bunaltıcı ve boğucu bir 
11tırap duyduk. Fakat yıkılmadık. 

Olümün, aade bu millet için de
ğil, aenin için de ağll" bir imtihandı: 
yeni türk çağmı açan inkdnplarmın 
temeli, korku veya itaat, sevgi ve
ya kadirtinaslık gibi, menfi veya 
müspet, oynak ve deği~ken bir ta
knn hia zi.fları mı idi, yoksa anlı
yan, inanan, istiyen, kader bağhyan 
şuur ve iyman kuvetleri mi idi? 
Kendine bir kitabe mi, yoksa mille
tine bir tarih mi hazırlaınıştm? 
Şimdi bu auali sormak bile hatll"a
na ve milletine kal'§ı bir aaygıaızlık 
teşkil eder. 

Seni kabre bn-akanlar, göz yaıla
rmı kunıtmağa vakit bulmakıızın, 
nöbet ve hizmet vazifelerine dön
düler; hiç bir şey ne düzeninden, 
ve hızından, ne ahenginden kay -
betti. Büyük arkadaırnm eh'afma 
toplandık. Her zamandan daha bir, 
her zamandan daha uyanık ve ti
tiz, milli kurtuluş hamlesine devam 
ediyoruz. 

Tehlikeli günlel" geldi, çattı. 
Atatürk eğer ölürse neler olacağını 
haber veren kahinler, şimdi de di
yorlar ki eğer Atatürk aağ olsaydı ... 
Bu kem ruhlar, ikinci ölüm yılında, 
bizim ağzımızdan duysunlar ki se
ni, bu milletin düşmanları bilmez, 
biz biliriz. Belki de bugün hayatta 
olduğundan daha ziyade varsın; 
YJltarken bir idin, timdi hepimiz
ain. 

Mukaddes bildiğin tek şey, istik
lal idi. O tehlikeye girdiği zaman, 
vasıta ve kuvet hesaplarını değil, 
imkinıızlığı dahi düıünmekten 
bizi menebnişsindir. "Nutk"unun 
batmdaki 19 Mayıs Türkiyesi tasvi
rini bugün tekrar hatırlıyacağız: 
"Oıı.ınaplı devletinin müttefikleri 
kendisi ile h&l"bi kaybetmiıtir; Os
manlı ordua.u hel" tarafta zedelen· 
mittir; tartları ağır bir mütareke 
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B oğaziçinde, bir otelin yemek 
salonunda ... Büyük bir masa 

kurulmuı; etrafında en az kı;k ~lli 
kitiyiz ve aramızda bazı acayıp tıp
ler de var. Bu tiplerin hiç biri i?
aana muhabbet veya hürmet telk~n 
edecek bir gösterişte değildir. Hıç 
biri yüksek ve itibarlı insan kata • 
gorisine mensup görünrnu!.'or; .. Bun
ların hepsini birden Ataturk un (o 
saman Gazi Mustafa Kemal) sofr~
ıına kim toplamış? Veyahut her bı
ri nasıl kolayını bulup da oraya so
kulmuı diye sormayınız. Mutlaka 
kendisi müsaade etmiş olacaktır. 
Çünkü hepsiyle kırk yıllık arka -
dapıı gibi gülerek, şakalaprak ah· 
bapça konuşuyor. • 
Yanı bqımdaki zat kulağıma eğı-

lip dedi ki : . 
_ Bu kadar büyük, yüksek hır 

tahıiyet bu acayip insanlarla tema-
sa nasıl tahammül ediyor ? . 

Bugün gibi hatırlıyorum. Verdı-
fim cevapta : . . . . • . 

_ o, deniz gıbıdır, bıç pıslık 

tutmaz ; demiştim. 
Bu benim kafamda Atatürk'ün 

buıu;t 8imasına dair evelden yapıl
mıt. uzun mülahaza ve tah~illerden 
hHıl olmuı bir hüküm değildi. O 
gece, ilk defa olarak ağzımda~ dö
kiilüvermitti. Öyle ki, söyle.dıkten 
aonra ben de sözümün isabetıne şa· 
pkaldım. Yüzüne baktıkça O'nun 
için bulduğum bu tetbih kendi göz
lerim önünde canlı bir "image" gib! 
tecessüm ediyor; O'nu, göğsündekı 
aüprüntüleri mavi dalgalariyle u • 
sak kıyılara doğru iten bir gerç~k 
deniz heyetinde görüyordum. Gıt
gide, O, benim için bütün bu insan
lar arasında bir insan olmaktan çı -
kıyor, tabiatin ezeli unsurlarından 
biri haline giriyor ve insant kü -
çOklilkler, insani pislikler bunun 
yanında daha küçük, daha piı gö -
rilnmekle beraber, O'nun safiyetine 
ull halel vermiyor; çünkü O'nunla 
brıııp mezcolmuyordu. 

Yann bepai bir köşede kalacak, 
yarın hepai unutulup gidecekti. 
Hiç deniz hatırlar mı ? Denizin Us· 
tünde hiç bir feyin izi kalır mı? 
Ulu derin ve engin unsur daima 
kendt kendine kafi, daima kendi 
kendisinden çıkıp, kendi kendisi • 
ne dönen, kemmiyeti daima kendi -
ıine denk, kendi başına bir münzevi 
nrlıktır. Ve bu varlığın tibi oldu
lu kanunlar gene kendi tarafından 
lronulmuttur. Adeta, kainat içinde 
bir ayn klinat gibidir. 

Atatilrk de insanlar içinde bir 
ayn inandı. Onu, ekseriyetin ti
bl olduğu bir takım ah14ki düstur
lar ve içtimat görenekler bakımın • 
dan tefhlse kalkışanlar bunun için· 
dir ki, dalma hata ve haksızlığa dilt· 
miltlerdir. Atatürk, ıiyast hay~tın
da olduğu gibi hususi yapyı' üs16-
bunda da Nietzcheen idi . Yani, 
devce bir tavur ve edası vardı. Adet 
ft göreneklerden müteessir olacağı 
yerde, bilakis, ~det ve g~renekl~r 
Userinde tesir ıyka ederdı. Tarih 
boyunca bütün büyük adamlarda 
cemiyete karıı bir serkeşliğin ve 
bir teaddinin, hazan tehlikeli ola
cak derecede tiddetli tezahürl~ri 
görillilr. (1) Nietzche, bu cıns 
Vhrmensch'leri, daima "hayır ve 
prrin astane" koymuş ve o suretle 
tetkik edilmelerini istemiştir. Ben 
de Atatürk'Un insanlrğından bahse
derken - kendim hiç Nietzcheen ol
mamakla beraber - bu ölçüden ay· 
nlamıyorum, ve onu bu yüksek za: 
Ylyeden daha iyi gördüğüme kanı 
bulunuyorum. 

r--- " 
Büyülı Na.ir ve Romancı-
mız y akup Kadri Karao•· 
ma~oğlu, AT ATURK için, 
bir kitap yazmıJtır. Baaıl
malı üzere olan kitabının 
bir kumını bu nüahama-
da nqredilmek üzere bize 
verdi. Karilerimiz bunu, 

L Gfağıdaki aütunlarda oku
yacaklardır. 1 

kunluk halini alırken, öbüründe ma
nevi ve dimaği hazlar ruhlara son • 
suzluğun ürperişini verirdi. Bazan, 
hele Büyük Adamın son yıllarında, 
masa etrafındaki bu akşam toplanış
ları, bana, lncilde zikri geçen ·:~en.e" 
)eri hatırlatmıya başlamıştı. Bıl~r~ı
niz ki lsa, dinini (tıpkı Sokrat gıbı) 
havarilerine bir sofra başında to~
lanıp hep bir arada yemekler yem~ 
ve şaraplar içilirken telkıyn etmeyı 
severdi. Ekmeği gösterip: "Bu, be
nim etim!", prabı gösterip "Bu, 
benim kanımı,, derdi. Çünkü, in~n
ları birleştirmek için bir arada yı • 
yip içmekten daha kuvetli bir vası· 
ta olmadığını bilirdi. 

Gene bunun için, Eflatun'un 
Sokrat'a dair yazdılı dersler tJ:tt. • 
tan sona kadar bir aofra aohbetının 
hikayesidir. Atinalı filezof, baldı ~ 
ran ıuyunu içmeye mahkQm olduğu 
akpm da müritle.rine. ~n. vedaım 
ve son felsefi vasıyetinı b!r ao.fra 
başında yapmıştı. Eflatun a göre 
kainat hakkında, ulelhiyet hakkın -
da fena ve baka hakkında en derin, 
en' doğru, en güzel sözlerini ~okrat. 
bu mecliste söylemittir ve bır fer· 
din ölümünün kevnt ve külli hadi
sat içinde ne kadar eh!mi~!siz ~r 
vaka olduğunu isbat içın dızı dibın
!e oturan genç Fedonıa, bqını ok
ııyarak: "Ey Fedon, bu güzel UÇ • 
ları, yarın benim yiizUmden kete • 
ceksin '" diye pkalapnftır. (Z) 

A tatürk'ün sofrasından d~ he· 
pimizin ruhunda ve dıma -

ğında, nice derin, tatlı ve ibret ve
rici hatıralar; hayata ve insanlığa 
dair nice kıymetli deraler kalmıt -
tır. Yazık ki, aramızda bir Eflatun 
yoktu; Mustafa Kemal'in bütün o 
sözlerini, o tefelsüflerini, o irptla
rını o hepsi birbirinden canlı fık
rala~ını parabollannı, vecizelerini 
zaptedip gelecek neaillere (Sok • 
ratın Apologyuı) veya (Dia!o~ea) 
ları gibi bir eser bırakmak ıçın. .. 

Böyle bir eterin adı, meaell; 
"Atatürk'e göre dünya ve insanlık" 
olabilirdi. Çünkü, Atatürk, Iİyuet 
sahasında ve milli metelelerde ol
duğu kadar ferdi ve huaust hayatta. 
insanla Allah, insanla kainat, in -
sanla insan aruındald münasebet· 
lere dair de kendine mahıuı bir 
telakki; almanlann tabiri üzere bir 
orijinal "Welt - Anechauung" Ahi· 
bi idi. Aıka. dostluğa, evlenmiye, 
iffete, namusa, ·vefaya ve bunların 
aksi olan fazahatlere dair muayyen 
fikirleri vardı. Bu hlıhialeri hep ken
di hayatından veya kendi g6rdülU 
hAdiselerden çıkardıtı mnelJerle 
izah etmesini severdi, ve umumi hü
kümlere varırken onlan dU.turlat
tırıp doktrinleıtirmekten çekinir -
dl. Bu; bir çok prk miltefekldrlerl 
gibi, kafası sentez yapmak hana -

sından mahrum olduğu için değil; 
(bilakis, Atatürk' te hem tahlil . ve 
terkip hem inductiqn ve deductıon . . 
kabiliyeti zekasının mümeyyız v~-
sıflarındandır.) son derece genıı 
fikirli ve geniş görüşlü olmasından· 
dı. Ruhu ve fikri bir takım dar ka
lıplar içine sokmak ve iradeyi ade.t, 
görenek ve ahlaki düstur diye bır 
takım katılaşmış, paslanmış .kayıt
larla nahak yere kötürümleştırmek, 
hülasa fertlerin hüriyetini her -
hangi bir zor ve tazyik ile örsele· 
mek O'nun engin vicdanının kabul 
etmiyeceği bir adalet~izlik ve ~n: 
tıksızhktı. Onun içın - kendısını 
yakından tanıyanlar bilirler • Mu~
tafa Kemal, hiç bir zaman bir emır 
ve cebir adamı olmamış; arkadaşla
riyle kendi arasındaki ihtilafları, fi
kir mübayenetlerini daima münakaşa 
ve ilzam yoluyle halletmek usulünu 
tercih eylemiştir. Zaten bu usul~e 
hatalarını, bizzat kendiJ erine tasdık 
ettiremediği muhaliflerini; (bun -
lar bir takım politik nikbetlerle ce-

' w zalarını görmüş olsalar bile) mag · 
IUp telakki etmez; onlarla daima 
yeniden münakaşa fırsatını arard~; 
ta ki, kendi fikirlerinin samimt hır 
surette kabul edildiğini görünce -
ye kadar .... 

Atatürk'teki bu münazara ve di -
yalitik merakı, O'nu, politikada 
çok tehlikeli teşebbüslere sürükle· 
mittir. Mecliste mevcut muhalefet 
cereyanlarını bizzat kendi eliyle 
tahrik ettiği gibi, bu cereyanlar 
kendiliklerinden kuruyup bittiği 
devrelerde de onu yeniden tesise 
çalışmı9tır. Kafasının içindeki her 
fikri, her niyeti, her maksatı, mut· 
laka yakın arkadaılarından mürek • 
kep hususi meclislerinde vuku bu· 
lan uzun münakaşa ve müzak~re • 
terden sonra tatbik sahasına çıka -
rırdı. '(O'nu, bu hususta da Sok -
rat'a benzetmekten kendimizi ala -
mıyacağız.) "Thcse" ve "Antithese ... 
dimağını daima bu metodla itletmit 
ve bütün büyük kararlan mutlika 
bir milnaara neticeabıde ftl'miıtlr. 

Onun içindir ki, kendi etrafında, 
her vakit "evet 1,, denilmesinden 
memnun olmazdı. Bunun aksine o
larak, bazı inatçı iddiacıları, İ&'.en
di dütüncesine taban tabana ~ıt fi
kirleri müdafaa ettirmeben hoıla • 
nırdı. Bir aktam. böyle biriyle, 
(bir küçük devlet memuru) bir tid
detli münakqasını hatırlıyorum. 
Mustafa Kemal enikonu öfkelen -
mifti. Sert ve sinirli bir tonla ko-

nuşuyor, ara sıra elini masaya "';1-
ruyordu. Muhatabı ise, bu~?an hıç 
müteessir görünmüyor, sukel?etle 
inadında israr ediyordu. Bız o
na acıyorduk. İstikbalini tehli • 
keye düpnüş sanıyorduk. Hal -
buki, bu küçük memur bu hl -
diseden bir kaç ay sonra yüksek 
bir vuifeye tayin edildi. Ondan 
sonra da mebus oldu. Zira, Atatürk, 
bunun inatçılığına kuvetli bir ka • 
rakter manası vermiıti. 

8 una, • az çok tilyu bulduğu 
için - Retit Galip hadiseıi

ni de ilave ediyorum. Bu hadisenin 
patlak verdiği aktam ben hazır de· 
ğildim. Fakat, ha.zır bulunanların i
fadesine göre Reıit Galibin Musta
fa Kemal'e. karşı geldiği ve hatta 
O'na meydan okuduğu muhakkak
tır. O iae, buna mukabil, sofrayı 
terkedip hususi dairesine çekilmek~ 
le iktifa etmittir. Gerçi, uzun bir 
müddet Retit Galibi huzuruna ka
bul etmemek suretiyle dargınlıiı -
nı göstermittir. Lakin, bu, nihayet 
ya üç ya dört ay devam etti. Bir 
gece, eski Çankaya kötkünde sof • 
radaydık. İçinde Refit Galibin i .. 
mi geçen bir bahis açıldı. Mu•tafa 
Kemal: "O nerelerde ? hiç gör -
müyorum.,, dedi ve biru aonra em
redip çatırttı. Rqlt Galip, yemek 
salonuna girdiği vakit, hepimiz, 
zorlu bir imtihan devresi geçirece
ğini zannediyorduk. Fakat, her 
ıey hafif bir pka içinde geçti. Re
fit Galibe, sofrada yer gösterip o
turttuktan bet daıkıka sonra dı -
prıdan iki nöbotçi nefer çafrıldı. 
Mustafa Kemal onlara: "Şu efen -
diyi oturduğu yerden kaldırınıs I., 
dedi ve bu iki kuvetli Anadolu ço
cuğu bir hamlede Refit Galibi ku
çaklayıp havaya kaldırdılar. Musta-

Halkçı Mustafa Kemal 
aönlümüze diln'y anın b'U.tiln Jmd ... fa Kemal gülerek : ,, · ı rlnln •utta. 

.. _ Biz i•te adamı böyle kaldı .. • terini bahtedlvenı e m 
s sah b da rivayet olunan nlgihanl ikbal to-rırız.,, dedi. Ve bu ne, u soz cellilerinden ne farkı vardı? O, bl· 

Refit Galibin Uç dört ay evel Dol- zim için yolumuz Uatilnde kendial-
mabahçe sarayındaki sofrada : mi ilmkUn 

d kald ra ne her vakit rastgelme s m 
.. _ Sen beni bura an ı • olan vefalı bir Hızır veya munis bir 

mazsın. Çünkü bu saray ve bu ma· bu itibarla 
aa milletin malıdır.,, sözüne bir ce- Ruh değil miydi? Ve 

O'nun sağlığında hepimizin ter~ vaptı. ze•ti bir parça Sığırtmaç Muıtafa • Atatürk'Un uil yüreği - pas tu.t- s be .-.---J

1 
ml 

k. d t nın acr ... ·"zettine ns .. \.UOC1111 • mıyan madenler gibi - ın ne ı • dir ? ,,.. 
hiç bilmemittir. Devlet, millet ~ Görülüyor ki, Muatafa K~ 
inkılap divalarındaki hu~umeth.!~ insanlığında da ya blr destan. ya bir 
ne kadar sert ve derin ıse kendı ef aane kahramanı olmaktan kurtu• 
fahsına ve hususi hayatına taalluk 
eden meselelerdeki hiddetleri o de- lamıyor. 

rece hafif ve geçici idi. Ş an ve ıcvketlerl, uamet ve 
Mustafa Kemal, bütün mlnasiyle kudretleriyle inanların gö .. 

feleğin çemberinden geçmif, ~ra· terini kamattırmı' ve aaygı ve ha,. 
tın bin bir türlü cevri, cefası~ ıçı~- -anlık hisleriyle doldurmuı nice bG-
de pitip ermit bir adam oldugu ı • ~ük adamlar vardır ki, hususi ha-
çin insanların zaaflarını herkesten yatlarına nüfuz ettiğimiz veya in.-
iyi biliyor ve b~nlara k~z~ktan sanlık taraflarını yakından tetkik& 
ziyade acımak lazım geldığın~ k~- batladığımız vakit biri derin bir ha-
ni bulunuyordu. Acımak ... Atatilr~ - yal kırgınlığına uğratırlar. Bunla • 
te bu ha11anın da ne kadar derın ru\ her birinde öyle zaaflar, öyle 
olduğunu belki bilmiyenler ya;dır. kUçUklilkler, bayalıklar, zavallılık • 
Çünkü, devlet ve millet ıeflığı va· lar veya öyle herkeae benzer taraf· 
zifesini her ıcyin fevkınde tutan tar ketfederiz ki, tarihe bıraktıkt .. 
bu insan, ammeye, yüreği yufka bir rı yüksek eserlerin tabipleri aaıba 
adam manzaraaiyle görünmek lst~ gerçekten kendileri miydi diye ıüp-
mezdi. Buna rağmen çok defa bır heye düıeriz. 
arkadaıın ölümüne saatlerce hlin - Atatürk'de mesele bunun tama • 
ailr hUnctlr qladıtını, bir kurban miyle ablnedir. o•a11 ~dan ta-
hame menııNmlnde bofulanan bay- nıdığımız O'nun harlmine gtrdltl-
vanın teprenişlerini görmemek için miz ~ bütün yaptığı büyük it-
bqıru çevirdiğini ve ~p ~la: terin izahını bizzat kendi phıında 
rında düpnan cesetlerıne gozlerı buluruz. Bu kadar yilkıek, mert ve 
ıulanarak baktığını yakından gö - engin bir insandan saten bqka tilr• 
renler arMındayım. ıu bir ıey bekliyemfyeceğimizi an • 

Zarurete düpnüflerin imdadına larız. Eserindeki harlkullde ve fe'V'-
yetipnek, yakından tanıdığı ki~- kalbeter üslftpla kendi yqayıı tar-
lerden huta olanların tedavıslne zındaki har~uladeli.k, kendi hayat 
yardım etmek; hattl; bazı aıilevt üsHlbundaki fevkalbeterlik o kadar 
geçimsizliklerden mustarip ahbap • birbirine karıımııtır ki birini l>bil· 
larının maddi ve manevi müıkülle- ründen ayırmıya imkln yoktur. 
rinl halle çalıımak hemen her rUn- Atatürk'Un sefahetlerinde, Ata • 
ıU'k metgalelerini tefkil ederdi. türk'ün kötü iptilllarında bile ho • 

AtatUrk'Un bu uluvvUcenap hu- merik bir destan rilzglrı vardı. İçki 
!etini bir çok devlet reiılerinin ve- sofrasında elini her kadehine uza-
ya prenı ve hükümdarların etrafla- tııı tanrılar tanrısı Zen'in altın 
nnda bulunan kimselere kartı zo • kupalar içinde Kener prabı da~ı-
rald bir tarzda ibzal ettikleri resmi tııını andırırdı ve ri)fMet ettıll 
ve bumakabp nezaketten ayırmak cümbüıler, gerek Çanka;-a kötkU • 
llzımdır. nün aamimt havası, gerek Dolma-

Her hareketi mantıkt bir muhake- bahçe sarayının ihtipmlı dekoru l· 
menin, uzun hesap ve kitapların çinde ve gerekse herhangi bir dost 
mahsulü olan ve mutlaka bir poli - evinin mütevazı çatısı altında ol -
tik aebebe dayanan Mustafa Kemal, sun; daima Olempuı tepeaind~ki 
dostluk ve insanlık bah•inde yalnız "bezm" ler gibi zaman ve mekin 
kalbinin sesini dinlerdi ve imdadı- mikyasının dışına taşardı. Bilmiyo-
na koıtuğu kimsenin istlrabı Ustü- ruz, Mevlanayı kendinden geçiren 
ne bir ana baba şefkatiyle eğilir • prk\lar ve rakıslar ne cinstendi ? 
dl. Fakat, 4tatürk'iln her biri bir mi .. 

O'nun muhitinde, O'nun manevi tik tarikatin "ayin" inden farksız 
nüfuzu dairesindeki hayat hepimiz muhabbet meclislerinden ruhlarımıs 
için tatlı ve mutlu sürprizlerle do- cuşif denilen haletin en yüktek 
lu bir peri masalını andırırdı. Hiç bir mertebesine ermit olarak çıkar-
umulmadık bir anda veya en bu • clık. Ne Homiros'un kuideleri, ne 
naldıfımız bir zamanda, bulutlar Evripid'in tragediyaları, ne Analr -
arasından sıyrılan bir güneı ııığı reon'un ~rkıları bana Diyonizoa 
gibi ansızın kartımıza çıkıveriı le . misterlerinin mAnaaını bu meclisler 

i bah b. · dil kadar sarahatle anlatmamııtır. Ata-
(
2) Eski yunan fdetleriae ıiJre a rin n; tımızın ızı sür ğü ıs - i 

• f i k' 1 · d bi b' d türk'iln ilahi ne•veaine i•tirak ett • 
matem .ıameti o/ard: aç/v hsl//r- il• nz .. !ite erın • ze ır en • ki 
di. Solcrat biraz sonra k•Ddi 6/ece- bire sesleniverişlerinin; hazan tet- tim gündenbcri artık biliyorum 

'k •-Ld' ed' · bi baz Balcanallar bir takım aarhoı alay • 
ğine yanmıyor. Fakat ı•nç mOridi- vı ve ~ ır ıcı r sözü, an N !tekim. ~ustara ~maı. ~ aıa çirkinlepcotıae acıyor. Milli ş.I, Ebedi Şel'in eemaeaini taJıip edi70r teoeııı ve Umlt verici bir boluflyle ıarı dei!il, dar kalıplanndan clıpn 

ilk gençlık demlerınden ben _ _ fıtkırmak isteyen kaynar ruhlar • 
husuıt hayatı e~rafındald d.ediko • l 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l dı.Fabt faa'nın "flrizl" ve prk -
dulara hiç ehem~yet verme~ı: Ken - • I nin batan bu kutsal emanetlerinin tuavvıflarının "'hamervah" namını diıini çok içki ıçmekte mı ıtt~hamı Yaşıyan Mustafa Kemö ~~N I~ il iL~ R kaleleımiı birer rtiJbetçisi olan on verdiA-i kimselere bu kutıt peripn-ettiler? içki oofraımı çıkarıp• e • ~ ••ki• mi/yonun kalbinde .....,, ve • Wnk" ı 
min gözü önüne serdi. Gece eglen- f Anl dudalılariyl• aoa !fal ah / / bahtiyar uyu/ lıiın künhünü izah ne m·· un . 

d d'l ? B nla J d '"'' / Onun için, ben, bu satır/arda reflt celerlne dllfkUn mü e ı er . ~ • olarak slly e ıoı fll o murtu: lym•mmı• dlvalımmı• bayralr- ol•nlara, err.ı-.ıere hit•p od/yorum. 
n halk ile beraber ve halkın ıçınde - Saat lraçl /ımmıa her :..manlrlnden' daha ço- Kaldı ki, Atatürk'Un inııanlık e • yııpıınyıı lıqladı. Memleketôn her Ve o ... t, buad•a t•m iki yıl la- tlln imanlıl• duyuracd: kadv gQı- Etnogrıılyıı m/lusindelr/ lııbt/n lilr glnllllerde, dab• .. mimar ka- badını, Wr faniler için kullandoo yıımnı, A .. dolu yayla11nın ıuı• kB· ce bugaa, dolruru bq geçerhn O, dllt. heyu mermer/ne almam d•yayı- lalaTtl•, dab• lrudreıll e//erdod/r. ium• ölçülerle ölçmemirin imk&ın 
telerine kadv, ~igı, l"rkı ve 1"· birdenbirw duran bir lırtıaa, • ..,. llilletr;o mlteıa ettilimi• bugll- am: Aylı, yı/dnlı ve •ltı olrla be7rd- olmadıl!mı bu faalın baıında da dımanlık ... ıenylc doldurdu. Çan- rın kesi/an bir çajlıy .. , yvwnd•n alla her d•kikaıuad• glnlllmllrdea Etten ve hmilrten lla/ llast•I• laT1mmn •I g6/g.,/ade: aöylemlıtim. Hangi paikolojlk tab-
kaya köıkünlln, Dolmabah~~. sara • kml•n bir ylldmm gibi._ ., ... ılık gıı. yıqlım kirpilrlerimi- Kemaria tini vllcudu orada bir a- S•vqt• ve henşta dlv• arkadqın 1i1 •ondaaı O'nun ruhunun derinli. J>nın ve miııafi~ olduğu bütun ••. • Hayır/ ne ıu"u diyecetim; ,,. &i üst/iste getinb/lir ve g/JrllerimJ- vııç •atan toprajı ile bir Y•l•• ,,._ ve .. ıer karde,in ol•n /Ş•llmisia line varabilir? Yanak bile ne an. 
(erin peneerelerı tabesabah ~·-~ktrık öldü diyeceğim. lpiyea ...rleria sJ lrapıyabiliri•. Falrat lrulalrlmm- tan mermerine saTt/mıştır. Fakat emrinde on sekiz milyonluk 1lir lıyabiliri&? Denidn dibi, yer yü • ıııklariyle y•n rdı. He; •ıt!ıgı ~er· g6sterd/ği her d•ki/ı:ada olduğu gi· rı yodi iklimi, dört bucağı ile bir baki ve eb<dl At•tllrk, on seki& mJ/. ordu-millet bu h••in yı/d6nQıaDade ründc gOrmiyc ahıtıl!ımır, iaimle • 
de dilğilnler düğünle<ı, . egl~ntıl~r b/ Sonteşriain onuncu gQnll sabah- vatana verini•: yon glnilldo blltlln beyee•m, bll- topuklaTlm bir/birine bitiştirerek rini bildiğimiz mablQld.,.dan ve ne-
eflentileri, tııkıyp .•der~ı. ~ıç . b.ır /eyin dokuzu bef geçe bıq/•ruam Orada on sekiz milyon •l•z. o- tDn harareti, blltaa enerjl:ı/ ile ya- .. n1 .. 11m1ıyor: unııtvlmu emelr- hatlardan büsbütün lıqka ear•ren • .ı...., "?fr~11ndakı. davetlılerının önümüze eğip sustuğumu• d•ki~- naa heceleri, kalla..leri ve elimle- ııyor. /erini, eıp/& hhramanlılrlaTlaı •ar- gir vorlıklarla meskiln bir acayip bl· 
aaym yırmı otuz k~~•den •ı~f>yıı lorda da O'nu duyuyora&, O'aa iıı/- /er/ ile koaafmaktadu. yor yoloji llemidlr. AtatUrk'ti, madem 
dütmezdi. Bu sofra ıse kah Trımal· tiyoruz; O'nu dinliyoruz. Menrını ı-atan bahçelerinden de- B.uıan m•zarımn azerin• yıldı- · l' 'ba • J d · be 
L' • ırı ı · · kah Sokrat'ın . ·m1 •1ı .~ ıı· b w giJnderiaden .1 . . kJ 

1 
.__ ,. .. "' ki, ıenıı ık itı rıy e enıze n -

•••n un Çu en erını, . . Genif bır vatan çevre., e .. yere 
1 ayragımız rı mıı çıçe erle &arıyor, a-t - tımn cicekler/ .. ni bUe aram"d•n retmiıtik; dednlik itilıuiyle de on-mecliılerini an~ırır~ı v~ ~ırınde ma- sıroll" borusunu 5al~1cak ~n bora,.: parçalanarak indirildiği Hman, ter- lümsaz hatırasına on sekis milyon alıp ıötare11 tabiat, 'f,frkaç gan aon- dan gayri bir feye benzetemcviz ou..ı •evkler bır dıyonızıyıık coş • ..nım,.ın kırıldıgı, ayaga lrallr. qne/erimize sDrga, lrı<lalaTımıra gln/JJ/e Atılıyorns. Tini ıaearı, ,. ıoldurablllr. ,. baı döndilrllcU, göz kararım de-

(1) Bazı kımse/er vardı ki, Mus
tafa KemaJ'i yatayıf tarzında, battf 
konuşma ton/a,,ad.a, tavur ve hare
at/erinde taklide yeltenirdi. Bun
lu, benim llurimd• d.airm ,bir ta • 
ha gtUlnç hklalu tealrial yap• ...,,.. 

diye haykıracak son kumandamızın kilit vuru/dutu •am•n. kurtardığı yurdun ltucatında, """'il Fakat llmH ve kuta/ batırana niıaltı uçurumlarında O'nun ins-
mstura/dup, vatan ril•ılrlımaın - Avrupa'nın lınt• adamı artılr emanet/ ,,. mi/yon/arca ilamla ....ıılUJJJa lllfl-1 f<lealr/•td• renlrt'lerlnln prip timullerlni bıı-
bile bsıldılı saman: lJlmaşıarı Kemarin omuzundadır. yoluna ı.. .. 

1
m io•du.ıı..;..8s aodla- 1 tunu. Bunlar, içinde yapdıtımıs ~ .. Ta Jd ·-~ i dawnl denildiği zaman bu 6/0m• inan- ...., ., • .._ 

-.nrtıa r 7•-a us ı- - .. , Baya'- At•- aınırlarıaı dn·-•a rıııus. tultllerlmls. IJmitlerlmls Yar: 

1 

hayat rimretinin kanunlarına ta-.it ı mıyan, bu blhtana ka11ı a7a46anan • -. -.- ... _
1 

__ mı- " _,~ en //lr ve en b/171.t tllrlr O olmıq- ç/,,../eriae J'-.t •lt/fhn/• Y..,.. _,_ -• lla..ı 6l1ıl - lıl olndalılon isin lılııce - ,.. 
dlyealeri sataru ft ..-11ea o ................ -~. .. __ biri daılllu'-- --- 11.-'--a. ..,,......._ aı,-ı.. n ••"'81 181'tlara hntl o'a 

,., · .. -,,~,-·:··~-~~tu:·:B;ı:•:b~a=""'~a~o:muı~~~~~:l:;;llJZM;:m1::•:l._;..--:=~ ... :=-t•:·...,.~·-~~~ıllj:!;;~~~.,~-liiıi~·--=ır.: ... ~,__~~~i........;;....I:...L:....;.:..:ı:.:.L~~~...:..a.ııı..:a..ı...d;~~ıb:...ı!Wti....., .... v•ll»S aeaı, •-· ,.. -- •'" .d .....,yed'lı l_,/"1Mla. l ,..,_,.,f>r!:-1. ._.,.,.,. • ....,. ~ n 11- ı ... ,,,,,,m,,9[, ••. ~; 
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B ··yük kaybımıZın 2 İnci yıldönümü 
Bugün yurdu.muzun her tarafında 

Ebedi Sel Afalürk'ün aziz hahrası 
.:> 

büyük ihtilaller yapdarak yadedilecek 
• 

ihtifal/ere her yerde Atatürk 'ün. hyata veda 

ATATÜRK 
ettiği saatte ydni 9 u beş geçe başlanacaktır 

Büyük Cenaze Yavuz'da 
Bugün Ebedi Şefin ölümünün ikin

......___ t ci yıldönümü münasebetiyle bütün 
"'' 1••••1111111111111111111111111111111~ yurtta ve llalkevleri ve odalarında 

J.. • • / ve okullarda, diğer büyük müessese-
l'\ TATU R K T f N ler<le birer. ih.tifal }?.Plan tıs~ yapıla-

cakt.r. Bu ıhtıfal, olum saatıne tesa-

lürk gençliğine 
. Ey türk gençliği! Birinci va- • 

İı'len türk istiklalini türk cüm-
uriyetini, ilelebet muhafa:z;a 

lle müdafaa etmektir. Mevcu
diyetinin ve istiklalinin ye
rcine temeli ı,udur. Bu temel 
•enin en büvük Jia:z;inendir. is
tikbalde dahi, seni, bu ha:z;ine
den mahrum etmek istiyecek, 
1Qhili ve harici bethahlann o
Qcaktır. Bir gün, istiklcil ve 

düf eden saat 9.05 te başlıyacaktır. 
Cümhuriyet Halk Partisi Genel 

Sekreterliğinin Atatürk'iin ölümü
nün ikinci yıldönümü münasebetiyle 
bugiin bütün yurtta yapılacak ihtifal 
hakkında hazırladığı program şudur: 

Halkevlerinde ve 
Halkodalarında : 

A) Ebedi Şef Atatürk'ün ölüm gün 
ve saatine tesadüf eden 10 İkinciteş
rin 940 pazar günü saat 9.05 te bütün 
Halkevlerinde ve Halodalarında 
Halkevi ve Odası olmıyan yerlerde 
billirnum Parti merkezlerinde bir ih· c~rrıhuriyeti müdafaa mecbu

t-ıyetine düşersen, vazifeye a
tılmak için, içinde bulunduğun 
Vaziyetin imkôn ve ıeraitini 
diişünmiyeccksin. Bu imkan ve 
ferait çok namüsait bir mahi
Yette te:ahür edebilir. istiklal 

tifal toplantısı yapılacaktır. 
B) Bu toplantıyı, Halkcvi ve Halk Ankaralılar Ata'larının muvakkat kabrini tava/ ediyorlar 

Ve cümhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada em
•ali görülmemiş bir galibiyetin 
1ttiimessili olabilirler. Cebren 
lle hile ile aziz vatanın, bütün 
ltaleleri :z;apteclilmiı, bütün ter
•anelerine girilmiı, bütün or
duları clağıtrlmır ve memleke
tin her köıesi bilfiil işgal edil
rtıi,1 olabilir. Bütün bu ıeraitten 
daha effrn ue daha uahim ol
mak Ü:z;ere, memleketin dahi
linde, iktidarcı sahip olanlar 
flaflet ve dalalet ve hat.ta hi-
3'anet içinde bulunabilirler. 
Hatta bu iktidar sahipleri ıah-

odası olan yerlerde 1 lalkevi ve Halk· ı F) Toplantı bu suretle bittikten 
odası r~isleri, . ol~ıyan. yerle.rde o sonra, varsa Atatürk'ün heykeli veya 
~ademenın Partı. reıslerı .tanzım ve büstü olan meydana; yoksa Cümhu -
ıdare edeceklerdır. Halkevı ve H.a~k- riyet meydanına topluca gidilerek 
odası olmıyan ve C. H. P. teşkılatı bir çelenk konacak ve merasime ni
bulurunıyan yerlerde bu toplantı o hayet verilecektir. . 
mahallin münasip bir b.inasında yapı- G) Bu merasimin köylere de teş-
lacak ve 1:nı yerlerdekı toplantıları miline imkan aranacaktır. 
mahallin en büylik hükümet amiri 
tanzim ve idare edecektir. Mekteplerde : 

C) Bu toplantı umum için olmak-
• la beraber bilhassa o ~ehir ve kasa

badaki en büyük mülkiye memuru 
başta olmak üzere askeri makam !
mirleriyle devalr reisleri, Parti ve 
Halkevi mensupları, resmt ve hususi 
teşekküllerin mümessilleri dbet edi-
lecektir. . 

Iİ menfaatlerini müstevlilerin 
Iİyasi emelleriyle tevhit edebi
lirler. Millet lakrü zaruret • 
İçinde harap ve bitap düımüı 
olabilir. 

10 lkinciteşrin 1940 günü bütün 
mekteplerde aaat 9.05 te talebe ve 
öğretmenler mektebin münasip bir 
aalonunda toplanacak ve aynı tekil
de be§ dakika ayakta saygı •usmaeını 
yapacak; müteakiben bir muallim ta
rafından Atatürk'Un hayatı; memle
ket ve millet için yaptığı büyilk hiz
metleri ve kahramanlıkları hakkında 
kısa bir hitabede bulunulacak ve Mil
li Şef İsmet İnönü'nün bağlı beyan
namesi okunarak merasime nihayet 
verilecektir. 

D) Toplanılan yerin münasip ma
halline A tatürk'ün bir biistü, yoksa 
bir fotografı konacak ve bu köşe tlirk 
ve parti bayraklariyle ve çiçeklerle 
süslenecektir. Tam o saatte vazifeli 
kılınacak bir zat, Atatürk'ün o gün, 
o saatte öldüğünü kısa ve veciz bir Matbuat : 

I Ey türk istikbalinin evllidrl 
fte, bu ahval ve terait içinde 

dahi, vazifen, türk istiklal ve 
CÜmhuriyetini kurtarmaktır. 
Muhtaç olduğun kudret, da-
1ttarlarınclaki asil handa, mev
cuttur. 

····•••••••••••••••••••••••••••••••••r 

Güneş battı 

Ufkumuzdan ağır ağır ve ih -
tişamla çekildi. Sıcaklığı 

lbimizde devam ediyor; ışığı ha
bizi aydınlatarak. 

O'nun için yanıyoruz, O'nunla 
nıyoruz. 

* 
Nurdan id, yüreklerimizde alev 
ev •.. Arkasından karanlık bırak -
ksızın batan gilneş, O oldu. 

Göz yaşlarım, kararıp kelime, hıç
tıklarım donup cümle olmalıydı. 
•kat O'nun gönüllerde sönmiycn 
si, gözierdeki yaşı yıldızlar gibi 
rlatıyor, hıçkırıkları dualar gibi 
hileştiriyor. Ölümünden bile hey· 
t, muhabbet, kudret duyuyoruz 
hayat alıyoruz. 

0'ndan geldik, O'na gitmekte -
ı. 

* 
Şu anda varhj?ının bütün fanilik· 
ı yok oldu. O'nda tam bir ebedi
Yapmıya başlamıştır. Ufkumuz-
her uzaklaşmasında bize beka

n bir zerresini tattırdı. Ne acı ik
~? .. Vücudundan kaybettirdiğini 

Unda kazanarak, kimseye müyes
olmamış azametli bir çekilitle 

1Yonluk bir gönül sahasını kaplı
~ göklere yükseliyor. 

• bizim için bir yarı ilahtır. 

* 
lrndiye kadar O'nun için söyle-
Yazdıklarımız, O'nun bilyilklil
Yanında ne kadar kUçUk, ne ka

. Aciz kalmıştı. Biz O'nu, O'nun 
ı •evdiği kadar sevmezdik. Her 
de O bizden üstUndü. Ölümü ile 
eksikliğimizi gene kendisi ta-

flllıyacak. Bundan sonraki haya
tı, O'na bağımızı uzatmak 

1\dir. 
.:nun için doğmuşuz, O'nun izin· 
O leceğiz. 

ifade ile anlatarak hazır bulunanları 10 İkinciteirin 1940 günü bütün 
ayakta beş dakika saygı susmasına türk matbuatı baş sayfalarını siyah 
davet edecektir. çerçeve içine alacaklar ve Atatürk'ün 

E) Bundan sonra bir hatip Ata- hayat ve eserlerini canlandıran, ölü
türk'ün hayatı, memleket ve millet nıünün mucip olduğu büyük teessürü 
için yaptığı büyük hizmetler ve kah- ifade eden ve Kemalizmin ilelebet 
ramanlıklar hakkında bir hitabede yaşatılacağını tebarüz ettiren yazılar 
bulunacak ve bunu müteakip Milli yazacaklardır. 
Şef İsmet İnönü'nün Atatürk hak
kındaki beyannamesi okunarak top
lantıya son verilecektir. 

Radyoda: 
10 İkinciteşrin 1940 günü Türkiye 

radyosu sabah neşriyatında ajans ha
berlerinden sonra (Aziz yurtta§lar: 
Bugün Ebedi Şef Aıaıürk'ün ölümü
nün ikinci yılclönümüdür. Türkiye 
radyosu şimdi, o gün bu büyük acı 
dolayısiyJe Milli Şef lsmet lnönü
nün büyük türk milletine yaptığı be· 
yannameyi okuyacak ve milletin bu 
büyük elemine katılarak tazimen su
sacaktır.) diyecek ve beyannameyi 
okuyacaktır. 

Öğle ne§riyatında gene yalnız- a
jans haberlerini eöyliyecek ve ajana 
haberlerini cnötealdp ( A.sis yurtt•!f" 
lar, bugün Ebedi Şef AtstDrk'Dn iJID
münün ikinci yıldönümüdür. Türki
ye radyosu türk mil/etinin bu büyük 
elemine katılarak tlzimen susuyor.) 
sözü ile neşriyatını tatil edecektir. 
Akşam neşriyatında: 

Gene evern ajanı haberleri söylene
cek ve ajans haberlerini müteakip 
(Aziz yurttaşlar: J!ugün Ebedi Şef 
Atatürk'ün ölümünün ikinci yıldönü
müdür. Türkiye radyosu şimdi o gün 
bu büyük acı dolayısiyle Milll Şef 
ismet lnönü'nün türk milletine yap
tığı beyannameyi okuyacak ve müte
-akiben Aziz Atamızın CUmhuriyetin 
onuncu yılında necip milletimize 
yaptığı tarihi hitabeyi kendi sesle· 
riyle nakledecek. TUrk milletinin bu 
büyük elemine katılarak tbimen su
sacaktır.) diyecek ve eveJA beyanna
meyi okuyup müteakiben hitabeyi 

Haan - :4li YOCEL J\ta'ün cenazesi milletin eli üstünde YarJıu'Jan trene naklolunu:yor 

nakledecektir. Bugünkü konuşmalar 

~~~::.lif yabancı dillerle tekrarlana-ı {"""""'"""""'"""" 

"Radyo bugünkü sabah neşriyatını, " , 
ihtifal kısmı 9.05 e gelecek şekilde i Ankara ela mukaddes top-
tanzim edecektir" İ raklarımı:ıı her taraftan sar-
Yurt drında: · ı mıf ve filen iıgal etmiı düşman 

• ordularını bu mukaddes top. 
Yabancı m~~leketlerde bulunan raklardan atmak imkanından 

yurttaşlar o gun ~ynı. 8:latte bulun- bahsettiğim :z;aman en fuurlu 
dukları yerlerdekı elçılık veya kon - d d" ld kl "dd" . ve uren ıf o u an ı ı.a o-
so losl u k bınalarında toplanarak aynı l t b "'t.. b t bb-. . unan :ıeva u un u efe u-
merasımı yapacaklardır. Bu toplantı- t "'t kk ı ld 
1 

. . sa ın paraya mu eva ı o u-
arı elçıler veya konsoloslar tanzım ,, d bah tt'l 

"d • gun an se ı er ve: 
ve ı are edeceklerdır. N ka.d el , - e ar paran var ır. 

Ankara Halkevinde 
yapılacak ihtifal 

Ankara Halkevi Reisliği, Cümhu -
riyet Halk Partisi Genel Sekreterli
ğinin umumi talimatına uyarak Ebe
di Şef Atatürk.ün matemi dolayısiy
le Ankara Halkevinde yapılacak ih
tifalin programını şu suretle tesbit 
etmiştir : 

1. Açılış sözü - (Ankara Halkevi 
Başkanı ve İçel Saylavı "B. Ferit Ce
lal Güven .. tarafından.) 

2. Ebedi Şefin yüksek manevi hu
rurlarında S dakika saygı ve ihtiram 
ıusrnası. 

3. - Atatürk'ün hayatı (B. Burhan 
Belge tarafından.) 

4. - Atatürk'e sesleniı (Şiir • B. 
Behçet Kemal Çağlar tarafından). 

5. Eboc:H Şef Atatilrk'iln ufuJJerl 
dolayıaiyle MiJJi Şefimiz İsmet İnö
nU tarafından 21.11.1938 de Türk mil
letine yapılan beyanname (B. Bur -
han Çeltik tarafından okunacaktır. 

6. Atatürk'ün cümhuriyetin 10 ncu 
yıldönUmündeki hitabeleri (sinema 
ile gösterilecektir.) 

7. İhtifalde hazır bulunanların iıti
raki ile Ebedi Şef Atatürk'ün muvak
kat kabri ziyaret edilecek ve çelenk
ler konulacaktır. 

Bugün Halkevinde yapılacak ihti· 
fal merasimi için divetiyeler dağıtıl
mıştır. Vekiller, mebuslar, resmi dai
reler, CUmhuriyet Halk Partiıi mü
messilleri, matbuat mensupları davet 
edilmişlerdir. Kıyafet olarak siyah 
elbise tesbit edilmiştir. İhtilalin tam 
bir intizam içinde cereyan edebilme
si için herkesin en geç 8,45 te yetini 

(Sonu S. incı snylada) 

veya 
- Nereden, nasıl para bu

labilirsin? 
gibi sualler tevcih ediyodar

dr. Benim verdiğim cevap ıu 
idi: 
"- Türk milleti kendi ha

yat ve selametine müteveccih 
olduğuna kanaat edeceği te
febbüsatı bQfarabilecek haclar 
servete maliktir ve tefebbüıün 
ciddiyetine kanaati halinde 
onun istilzam ettiği kadar ser
vet menbaını müteşebbislerin 
emrine amade kılar." 

Bu dediklerim sözden fiile 
çrkmıı hakikatler değil midir? 

ATATÜRK 

Unutulmaz levhalar 
-1-

F otoğrafhanenin camekanında, AtatUrk'Un büyUk kıtada bir 
resmi. Siyah tUlle örtUlü. Sekiz on 
yaşlarında Uç çocuk, vitrinin camı· 
na başlarını dayamışlar, hıçkıra hıç· 
kıra ağlıyorlar. 

-2-

Ulus matbaasına dönecek sokağın 
köşesinde dfüt çocuk mektep çanta
larını vere bırakmışlar, biribirleri
ne ııokulmuşlar, başlarını kuzular 
gibi biribirlerine dayamışlar, içli iç· 
Ji göz yaşları döküyorlar. 

-3-

ÜstU başı perişan fıkara halli bir 
adam, elinde Ulus gazetesi. Oku -
yarak gidiyor. Meraklı bir zat, ha
ber almak kaygusiylc aradığı ikinci 
tabı Ulus'u bu adamcağızın elinde 
görünce fazla para teklif ederek o
nu kendisine vermesini istiyor. Ce
vap şudur : 

- Kusura bakma, veremem. A -
tam için yazılmıı yazıları daha oku
yup bitfrmcdim. Ne desen vere .. 
mem. 

-4-
Henüz mektep çağına girmemit 

küçük yavru soruyor : 
- Anne, Atatürk neden ölmüş? 
- Karaciğer hastalığından ... 
- Neye evel söylemedin. Ben O'-

na ciğerimi verirdim. 
-5-

- Başın aağ olsun. 
- Senin de başın sağ olsun. 
Herkeı birbirine böyle diyor. Ta

ziyet eden, taziyet edilmekte. Kim 
kime teselli verecek ? 

-6-
Teşrinisaninin onuncu perşembe 

günü, sabah saat dokuzu beı geçe 
her türkün evinde, her türkün mu
kaddes tanıdığı bir insan hav ta 
gözlerini kapadı. Ölen, her türkün 
kendi l'ı başıdır. Yurt, bir anda her 
ocağından bir cenaze çıkmış gibi 
yasla doldu. 

Tarih, böyle muazzam ve muhtc -
şem bir matem levhası gördü mil 
görebilir mi?... ' 

Ha•an - Ali YÜCEL 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••L 
"Bütün dünyanın milletleri- : 

ni tanırım ve bu muarifem harp : 
sahalarında olmuıtur, ateı al- : 
tında olmuıtur, ölüm karıısrn
da olmuıtur. Yemin ile temin 
ederim ki bizim milletimi~in 
kuvei mağneviyesi bütün mil
letlerin kuveimağneviye.inin 
pelıı çok fevkindedir." 

ATATORK 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



-4- ULUS 

Askeri ha~ 
~ 
~tından sayfalar 

Ebedi Şef Atatürk'ıin askerlik hayatı 

b iribirinden ayrı uç devre içinde tetkik 
olunabılır. Onun ordu hayatı, 29 birinci • 
kA.nun 1904 te erkMıharp yUzbaşısı olnrak 
mektepten çıkmasıyle ba:ilamıştır. Erkli -
nıharp yüzbaşısı Mustafa Kemal'in ilk 
vazifesi Şam'da 30 un.u süvari alayında • 
dır. 7 haziran 1907 de kolağası, oldu. Ay 
nı yılın 30 eyl!ilunde Selanik'te ordu er -
kinıharbiyesine tayin edildi ve iki yıl son
ra Sellinik redif tıimeni erkanıharbi oldu. 

Makedonya'daki bu muhtelif kurmay 
hizmetlerinde Mustafa Kemal gerek hazar 
mesaisi ve gerek harekntta çok zeki, mus
tesna kabiliyetli, kuvetli karakter sahibi 
bir erkanıharp zabiti olarak tanındı. Bu 
mesai, Makcdonya'nın ateş içinde bulun -
duğu devreye rastlıyor. 

31 Mart vakası 
Mustafa Kemal'in askerlik hayatını tet

kik ederken bu senenin 31 martındn zuhur 
eden meşhur isyan vakasının Uzerinde 
ehemlyetle durmnk 10.zımdır. Bundnn 31 
aene evci ve Meşrutiyetin llMından 8,5 ay 
ıonra İstanbulda zuhur eden bu vaka lrtl· 
caın körUkledlği asltert bir isyandan lba · 
r etti. 

İsyanın her tarafta heyecan, korku ve 
ıaşkınhk dogurduğu buhranlı anlarda, 
SelMik redif fırknsı kurm y başkanı kol· 
ağası Mustafa Kemal ne yapılacağım ta· 
aarlarnı11, bir teşkllAt ve hnreko.t plMly · 
le ordu kararg!Uıına koşarak tekliflere 

' 

\ 

• 

ATA, bir askeri manevrada 
bqlamıştı. dlldlğlnden UçhncU ordu kumandanı, ha- kadar Arıburnu mıntakasındıı. tlimenl ile yede tUmenlerlnden ibaret 16 ıncı kolor 

Mustafa Kemal'ln hazırladığı tcşkllO.l reket ordusu için Sellinlk redif fırkası taarnız ve mUdafaıı muharebclPri yaptı. dunun bnşına bliyilk b•r istlkbııl ve fevkal
plMında.: 1- hareket ordusu namı veri - komutanı Ferık HUseyln HusnU Paııayı 10 mayıs 915 te albay olmuştu. Dhşman Ade te:ı:ahlırat ile gelmişti. Hlıttln li:dirne 
len bir tedip ordusu teşkili; 2 - ikinci ve tercih ve tensip etmişti. Garlptır: Suphl Arıburmı ve Seddlllbahir mıntaka.aından halkı, Babaeski - Edirne şosesınd n şehre 
dördUncU ordularla da derhal muhabere C· (Paşa) SU!eymnn Şefik t~n sonra kuvnyı- ilerlemek ihtimali olmadığını göriince ye- giren Mustafa Kemal'! "Yaşasın Arıbuınıı 
d ilerek bunların da muzahııl'etlerinln te - lnzıbatlye kumandanlığını dcl'uhte eden ol getirdiği kuvetlerle ve behemehal katt ve Anafartalar kahramanı Mustafa Ke
mini, 3 - Bu ordunun nizamiye, kısmen generaldir Bunu niçin yaptınız? diye sor- netice kazanmak azmıyle yeniden Anafar- ı mal!., yazılı tfıkızaferler altından geçll'e
r edlf taburlarından ve toplnnacak gönUllU dukları zaman ..\lustrua Kenıal'e mağl(lp talar sahasına bUyUk kuvetlerle çıkarma rck em~alsi:ı: alkışlarla karşılnmışlardı. 
mU!rezelerlnden vUcudn getlrllmesı: 4 - olmak için cevabını vermışU. Hlıımli ı Pa- yaptı. 8/9 ağustos 91:i te (Anafartalar) Albay Mustat'R Kemal 14 lkincikAnun· 
B u tabur ve milfrezelerden mUrekkep fır- ııa) dahıı yaşlı, ağır b::ışh ve kibar hlsslya· gnıpn komutanı olan Albay Mustafa Ke - dan 27 şubata kndar ı-;dirnc de kaldı ve 
ka, liva. ve alaylar teııklll vardı. Hıırcko.t ta alışık bir zat idi. Zaten Kolağası Mus- mal, iki tUmenle (7. ve 12 inci ttimenler) tatbikat, mı:ınevralar ve harp oyunlan ile 
plAnında ise: l - Kıtaatı ı;ılmcndlferle tafa Kemal'ln asıl komutanı da bu idi. taarru% etti. DUıımanın ilerlemesini ve çı· geceli gUndfl7;1!i meşgııl <ılclu; maiyetini 
HadımköyU'ne naklederek Hadımköy, Hal- Mustafa Kemal'! çolc severdi ve zekAsına, karmanın genlelemeslnt menetti. yetiştirmek husu~unda bl:ızat çok uğra -
kalı mıntakasında toplamak; 2 - Vazlye- malQmatına cidden itimat ve hUrmet gös- Ve mükemmel bir de!Utart zaferi ka. şan ve zevk duyan ınllmta:ı: bir kumandan
te göre istanbulu l§glll etmek Uzere ileri terirdi. Binaenaleyh ilk Hareket ordusu zandı. dı. Bu ~ırada Atatıırk gnver P8l}adnn aldı· 
harekete haşlamak; 3 - Nakliyatın temi· karargAhı bu suretle HUseyln HlisnU C Pa· 8 ağustosta dllşman Conkbayırı hattı- ğı bir telgrRf llzerlne 16 ıncı kolordu kn • 
nl için ıınrk ıılmendifer kumpanyasının ıııı) nın kumandasında l\Iusta.fa Kemal'in bülli.sının bir kısmını zaptetmlştl. ıo ağus- mandoıılığıııı deru~te etmek Uzerc Diyar
yardımını temin etmek; 4 - Silllhlı, sll!Uı· kurmay bqkanlığındn pek mahdut subay- tosta Albay Mustafa Kemal bnskın tar. bakır'a h:ıı t"ket etti. 
ıız her tUrlU mukavemeti şiddetle yok et· !ardan teşekkUI etti Bu hareket yalnı:ı zında yani topçu hazırlıksız taarruz ede· D!yarbnkır'a bllyiık nıtlşkUlıi.tla gıd!le 
mek; :; - Asi kıtaları slHlhtan tecrit et- memlekette değil tekmil Avrupa'dn hattA rek Conkbayırı nı ıst!rdat etti. bildi. Bura.da, vaziyet hııkkmda aldığı ha· 
rnek; 6 - BUtUn elebaşı mürtecileri tev • bUtUn dUnyada mUhlm akisler uyandırmı"· Albay .Mustafa Kemal (Ana!artalar) berler hiç de memnun edici mahiyette de-
ldf etmek; 7 - Sefarethanelerln, ecnebi - tır. da altı tümen yani iki kolorduluk kuvete ğlldl. Der~lm İ!lyan halinde idi. ÜçilncU 
Jerle bankaların ve ekalliyetlerin hiç bir Mustafa Kemal muvaffaklyetl muhak- kumanda etmiştir. ordunun sol yanındnkl Ognat m\\frezeı<lnln 
zarara uğramaması lçln en lUzumlu tedbir- kak görüyordu. Bir taraftan kumandanın Mart aylarında ekseriya mühim bir ta· Slgi'ye çekildiği bildlrlllyordn. Mustafa 
l er1 almak dahil bulunuyordu. her tUrlU cndi§eslnl bertaraf etmeğe çalı- kım detlıılkllkler olur. Eskiden sene bqı o- Kemal yeni girdiği eephede karşılaştığı 

Mustafa Kemalin bu tetıklltı.tta en çok ııyor, bir taraftan dıı asker için ve İstan- ıan mart, belki de baharın ilk ayı olduğu b11 n!zlk ve buhranlı vaziyetler içinde mU
d lkkat ettiği nokta, kumandan meselesi I· bul halkı için beyannameler hazırlıyordu. için bu detl!1lkllklere ııahne olmaktadır. E· essir t edbirler almak ve nisan içinde Dl -
dl. Hareket ordusımun başına kim getiri· Ordu, Mustafa Kemal'ln keskin zekA.· bedt Şef ve bUyUk mlllt kahramanımız A· yarbakır'da toplanmata başlıyacak olan 
ıecektl T Bir defa kendisi teııekkUI edecek siyle çizdiği p!An dairesinde muhtelit kol- tatUrk "Mwıtata Kemal,, lçlll de 1916 aen.. lkln cl ordunun lqe ve nakil vıuntalarını 
ordunun kurmaylığını almağl teklif ve lar halinde İlltanbul Uzerlne hareket e geç- ılnln mart ayı böyle olmuıtu. BUyük Jru- tedarik ve temin etmek için gece gtindllz 

kabul ettlrml3tl. Kumandan olarak da U- ti. Bu tedip hareketi malQm olduğu üzere mandqın garp hudutlarımızdan ıark cep- çalıımıya bqladı. 
çUncü 111lvarl fırkası kumandanı mirliva muvaffaklyetle netlcelenmiııtır. Fakat, heainde vaafe almuı bu ayda vuk\a ıel
(tUmgeneral) Suphl Paşayı teklif etU. ıeretl, asker! rütbe disiplininin icabı olarak mlııtır, Anafartalar kahramanı Çanakk& 
Buphl Paşa Mustafa Kemali çok ııeverdl; başkalarının üzerinde kalmıı, fakat Mus- Je'nln clhanııUmul zafer1nl kazandıktan 
onunla rütbe farkı glSzetmekslzln pek aıkı lafa Kemal'ln içinde yqıyan bUyük cevhe- sonra Edlrnede toplanan 11 ve 12 inci p i
arkadaşlık yapardı. Zaten büyük, ktlçUk rln ııııldamıı.aına fırsat vermişti. 
herkes Mustafa Kemal'1n muhabbetine ve Mustafa Kemal, hareket ordusunun ııü· 
arkad8l}lığına meftun bulunuyordu. ÇUnkU ratle teşekkUI ve sevk ve idaresinde en 
onun arkadaşlığı çok samimi idi. MA.10.ya- mühim ro!U ifa ettiği ha.ide, artık Adeta 
n1 la.kırdılar slSylemez, memleket ve millet tstanbul'da mevcut dcğllmlıı gibi bir t arafa 
için faydalı fikirler ortayn atan cevval çekllml§tl. O, ordunun ıslahını dUoUnmU • 
bir zekll.nın, selim bir aklın, manbkt, pU- yor değildir. O, kaliteyi ıslah ederek ordu 
rüzsllz bir nttıkarun rnahsulU sözlerle ko· subay heyetlneblr Ahenk ve intizam ver -

nuıurdu. nıekle bunun kabil olacağını mUllUıaza e -
diyordu ve ordunun siya.setle alAka.tıının 

Mustafa Kemal, Suphl Paşa ile birlikte tamamen kesilmesi kanaatini kuvetle mU-
en doğru kararlar almak ve en seri ve can

lı icraatta bulunmak rnUmkUn olacağına 

kani bulunuyordu. Ancak, çok ntı.zlk bir 
me.seıe olan İstanbul irtlcaını tedip işinde 
&teoın bir zekt'ı ve faaliyetin Suphu Paşa
nın mahiyetini kavramaması muhtemel bir 
takım politik ve slyaııt vaziyetler Uzerindc 
f u la bir tesir yapması zan ve tahmin e -

dafaa ediyordu. 

T rablus ve Balkan harbi 
İtalya, Trablusgarb'a baskın suretiyle 

taarruz ettiği zaman binbaşı Mustafa Ke • 
mal gönUllU olarak Derne'ye gitti. Derne 
Slrenaylk mıntakasının müdafaasını ve 
oradaki kuvetlerln komutanlığını deruhte 
etti. :Mustafa Kemal'I va.si bir ııahada mUs
takll şet omrak ilk defa Afrikada görü· 
rllz: teşkilAt yapmak, insanları idare et· 
mek; ateşe sUrmek, bin zorluk ve yokluk 
içinde bir devletle harp etmek. 

XVl. ıncı lıolordu komutanlığı 
Muıt&fa K emal, 1916 yılının 22 martın

da Dlyarbakır'da 16. kolordu komutanlı

tına tayin edildi ve general oldu. 16. kol • 
ordu (Bitlis - Muş - Fırat) hattında 80 ki
lometrelik bir cephe tutuyordu. 

1916 yazın, Ruslar, TUrklerin Erzuru -
m'u geri almak için bUyUk bir taarruz ya
pacaldarını, bu maksatla Diyarbakır mın
takasında ikinci orduyu toplamakta ol
duklarını bll!yordu. Ruııl ar bu pl!nı boz
mak ve ikinci ordu toplanmadan evel ü -
çUncU orduyu katı surette mağ!Qp etmek 
maksadlyle Uçllncü or duya taarruz etme
ğe karar vermiışlerdl. F akat bu taarruzun 
lnktııafı esnasında (Bltıiıı ·Muş) bölge-
sindeki tUrk kuvetıerl ( 16. kolordu) Rus
ların ııol kanat gerisini tehdit edebilirler -
dl. 

7 ey!Ule kadar 16. kolordu, bu cephede 
ılddetu muharebeler yaptı. Ruslar ağus • 
toa sonunda tekr ar taarruz etmlıler fakat 
bir netice alamamııılardı. Bundan sonra 
bu cephede mühim vakayl olmadı . 

Hicaz kuvvei seleriyesi 
komutanlığı 

ıııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııı 

Türkiye Climhuriyetinin kurucusu bir sınıfta zek!yı anlar b 
Atatürk, 1880 de Selinik'te doğmuştur. dan böylece dokuyor. 
Babası Ali Rıza Efendidir. Ali Riza Efen- Mustafa Kemal riya 
di önceleri Rusumat memuru idi. Sonra hocanın bulunmadığı zam 
memurluktan ayrıldı. Selinik'te kereı.te rine diger sınıflara hoca 
tüccarlığı etti. Ali Riza Efendi genç öldü. 
Oğlu Mustafa Kemal küçi.ık yaşta yetim idadi tahsili : 
kaldı. Mustafa Kemal'i bıiyıik ruhlu bir 
türk kadını olan anası Zübeyde Hanım ye
tiştirdi. 

Dört senelik rüştiye 
fakiyetle bitiren Mustafa 
tahsilini yapmak iızere 
yor. Kendisi diyor ki: 

"Manııstır askeri idad 
pek kolay geldi. Bununla 

Mustafa Kemal ilk tahsilini Selinik'te 
Şemsi Efendi mektebi denen modern mek
tepte gördü. Çocukluk ve ilk tahsil dev
resine ait hatıralarını bundan 17 yıl önce devam ettim. Fakat fransı 
Vakit gazetesinin muhabirine şu canlı i- Muallim benimle çok me 
fadelerle anlatmışlardı: ıhtarlnrda bulunuyordu. B 

"Çocukluğuma dair ilk hatırladığım pek gi.ıciınıe gitti. tık sıla 
şey, mektebe gitmek meselesine aittir. aradım. Jki, iıç ay gizlice 
Bundan dolayı anamla babam arasında binin hususi sınıfına dev 
şiddetli bir mucadele vardı. Annem, iliı· j ce mektep derslerine nisb 
hilerle mektebe başlamamı ve mahalle cC(]e fransızca ögrendim." 
mektebine gitmemi istiyordu. Riısumatta 

memur olan babam, o zaman yeni açılan Edebiyata karşı ilk 
C\emsi Efendinin mektebine clevıa .... "tme
me ve yeni usul ıizere okürilami'"" ~raf
•ardı. Nihayet babam işi mahirane b'."r ~u
rette halletti: evela merasiml mutade ile 
mahalle mektebine başladım. Bu ııu 

annemin gônlıi yapılmış oldu. Bir k 
sonra da ma.\.ıalle mektebinden ım. 

Şemsi Efendinin mektebine kayded·' · m. 
Az :r.aman sonra babam vefat ctt . An -

nemle beraber dayımın nezdine yerleştik. 

Dayım köy hayatı geçiriyordu. Ben ue bu 
hayat!\ karıştım. Bana vazifeler veriyor, 
ben de bunları yapıyordum. Ba$lıca vazi
fe tarla bekçiliği idi. Kardeşimle beraber 
bakla tarlasının ortasındaki bir kulübede 
oturduğumuzu ve karıaları koğmakla uğ
raştığımızı unutamam." 

Fakat genç anne, uyanık çocuğun oku
yup yazmaktan kaldığını endişe ile görmi
ye başlıyor. Nihayet Se!anik'te bulunan 
tey7.esinın yanında kalarak mektebe de\·am 
etmesine karar veriliyor. Bu suretle Mus
tafa Kemal Selanik mülkiye riıştiyesine 

giriyor. Bu mektepte geçen pek kısa haya
tını Atatürk şöyle anlatmaktadır: 

"Mektepte Kaymak Hafız isminde bir 
hoca vardı. Bir gün sınıfımızda ders verir
ken ben diğer bir çocukla kavıa ettim. 
Çok giirültU oldu. Hoca beni yakaladı. 

Çok döğdü. Biltün vücudum kan içinde 
kaldı. Bilyiilc valdem zaten mektepte oku
m ama ale7btardı. Beni derhal mektepten 
çrkardr. Komşumuzda Binbaır Kadri Bey 
isminde bir zat oturuJ'(>rdu. Oğlu Ahmet 
Bey aakert rüştiyesine devam ediyor v e 
mektep elbisesi ıiyiyordu. Onu gördükçe 
ben de böyl e elbise giymeğe hevetıleni -
yordum. Sonra eokaklarda :zabitler görü
yordum. Bu dereceye vasıl olmak için ta
kip edilmesi llzımgelen yolun, askerl rüş
tiyeeine girmek olduğunu anlıyordum. O 
sırada annem Seliniğe gelmişti. Askeri 
rU$tiyesine girmek istediğimi söyledim. 
Valide askerlikt en mütehasi idi. Asker 
olma.rna 'iddetle mümaneat ediyordu. Ka
bul imtihanı zamanı ona sezdirmeden ken
di kendime askert rüştiyesine giderek im
tihan verdim. Böylece valideye karşı bir 
emrivaki ihdas edilmiş oldu .. " 

Mustafa K emal bu mektepte keııkin :ıe
ktsı ve yüksek kabiliyet iyle derhal ken -
dini gösteriyor. Bilhassa riyaziyede çok 
üstündür. Bu, hocalarının dikkatini cel • 
bcdiyor. O kadar ki, hocaları Ona bir ta· 
lebe gibi değil, yetişmiş bir adam, kendi 
lerin in bir arkadaşı gibi bakıyorlar. Ri -
yaziyede az ıamanda hocasından ziyade 
malllmat sahibi oluyor, derslerin üstünde 
meselelerle uğraşıyor. 

Mustafa Kemal adının menfeİ : 
Riyaziye hocasının ismi Mustafadır. 

Bu hoca bir gun küçük Mustafa'ya diyor 
ki: "Oğlum, senin de ismin Mustafa, be • 
nim de .. bu böyle olmıyacak. Arada bir 
fark bulunmalı. bundan sonra senin adın 
Must afa Kemal olsun." 

Genç Mustafa Kemal'i 
dar edebiyatla pek tcmas,ı 
Ömer Naci Bursa idadicı' 
idadisine Mustafa Kemal' 
yor. Ömer Naci dnha o Y'<' 

ta fa K emal'den okuyaca" 
Bütün kitaplarını g1ssteriy 
Naci hiç birini begenmiyo 
şının kitaplarından hiç blr 
si Mustafa Kemal'in ıtUcıi 
zaman şiir ve edebiya t dly 
ğunu anlıyor. Ona ça!ışmıy 
hassa şiir pek cazip godiı> 
tabet hocası kcndısini 

menediyor ve: "Bu tarzı i 
ker olmaktan uzaklaştırır" 
la beraber güzel yazmak he 
tafa Kemal'in ruhuna derin · 
tır. 

Harbive mektebine 
siyasi laaliy 

Mustafa Kemal Mnnas~ 

ıiç yıllık tahsilini de mu var 
rince, bu bilgi ve duygu ze 
tanbul'a, Harbiye Mektebine 
biye mektebindeki hayatını 
dinliyelim: 

"Burada da riyaziye mera 
yordu. Birinci sınıfta saf, 
!erine tut uldum. Denıleri i 
nenin nasıl geçtiğinin hiç f 
dım. Ancak dersler kesilince: 
rıldnn. İkinci sınıfa geçtikt 
kerlik derslerine merak aa 
yazmak hakkında idadi hoc 
ğl memnulyeU unutınıyordu 
zel söylemek ve yazmak hev 
Teneffüs zamanlarında hita 
yapıyorduk. Saati ellerimize 
kadar dakika sen, bu kadar 
söyliyeceğim." diye müsabak 
şalar tertip ediyorduk. 

Harbiye ıenelerinde siya 
bat gösterdi. Vaziyet hakkınd 
bir nazar hasıl edemiyorduk. 
mit devri idi. Kemal Beyin ki 
yorduk. Takibat sıkı idi. E 
cak koğuşta yattıktan sonra 
kinını buluyorduk Bu gibi 
rane eserleri okuyanlara kar 
pılması, işin içinde bir berba 
ğunu ihsas ediyordu; fakat bu 
gözlerimiz önünde tamamiyle 
mi yordu." 

Erkiinıharbiye mketebi 
Uç senelik Harbiye mekt 

de muvaffakiyetle bitiren Mu 
Mula:ı:imi sini olarak Erkanı 
bine geçiyor. Hatıralarında 

ki: Sanki genç kurmay subayı, istikbalde, 
yapacağı büyük işler iç(n Afrlkada staj 
yapıyordu. Mustafa Kemal B§iretlerl ken
disine cezbetti, mukavemeti tanzim etti ; 
ltalyanlara mütemadiyen ve muva!faklyet
ıe karşı koydu. Fakat Balkan harbi zuhur 
edince ana vatana döndü. 

1917 yılı ba.şlannda Mustafa K emal or
du komutanlığı hukuk ve ıalAhlyeU ile, 
H icaz kuvel seferiyesi komutanlığına ta -
ytn edildi. Bundan sonra cereyan eden h!
dlselert bizzat AtatUrk'ten dlnllyellm: 

İşte bütün dıinyanın daima 
"Hlca•'ın tahliyesi ve lktısat edilecek 

~ saygı ile andığı Atatürk'ün ilk 

"Erkanıharp sınıflarına geç 
olıın derslere iyi çalışıyordu 
fevkinde olarak bende ve bazı 
da yeni fikirler peyda oldu. 
iılaresinde ve siyasetinde fena 

Balkan harbinde Atatürk (Blnbqı 
Mustafa Kemal) Gelibolu yarımadasında 
yani iki sene sonra bUyUk muh arebeler 1-
dare edeceği dArülharekAtta - "Bahrlııe
fl t kuvayl mUrettebeııl komutanlığı birin· 
el ıube (harektı.t "ubesl) mUdUr!UğUnU., 
ve sonra Bolayır mıntaknsındakl mürettep 
kolordunun kurmay başkanlığını ifa etti. 

Balkan harbinden sonra Sofya'ya ata 

şemlllter oldu. 

Atatürk Komutan 
BUyUk harp bB§ladığı zaman Sofya ata

ıemllltert bulunan Yarbay Mustafa Ke
mal, cephede bir kıta komutanlığına tayin 
edilmesini istirham etmlı ve Teklrdatı'n

da teşkil edilmekte olan 19 uncu tUmen 
komutanlığına tayin ed!lmlıtır. AtatUrk 
bir ay içinde tümeni teşkil etti ve tUmenl 
ile Maydos'a geldi. Ataturk bUyük komu· 
tan vasıflarını bu turnenin bB§ında herke
se lsbat etmiştir. 

Conkbayırı zaleri 
İngilizler Seddlilbahlr ve Arıburnu'na 

çıkarma yaptıkları zaman 19. tUmen Blga
lı'da ordu ihtiyatı bulunuyordu. DUşmanın 
çıkarma yaptığını haber alır almaz 19 tu
men komutanı hiç bir emir beklemeksizin 
tUmenl ile birlikte Arıburnu'na hareket 
etti Çok mUhlm bir nokta olan Conkbayı
rı'nı dll!lmandan evel tuttu: taarruz ede· 
rek dllşmanı geri attı. 

Analar alar zal. • 

Mustafa Kemal Trablusgarp'te 

tr 

kuvetlerle Surlye'n ln takviye edilmesi flk-

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

10 iKiNCİTEŞRİN 
Sonbahann sararan güllerinin gerçekten . 
Benzi uçmuf birer ökriz gibi soldukları gün; 
Yurdumun kızlarının hurete )'Cif dökmekten , 
O samur saçlarını kahr ile yoldukları gün. 

* Ay açıp bayrağın üstünde gümiif kollarını, 
Ona hcuretle yanan yıldıza ah ettiği gün; 
Vatanın, bekliyerek gölgelenen yollannc, 
Sararan dağlarına bahtı siyah ettiği gün. 

* Milletin en büyük evladını tarihe verip 
Ebediyetle beraber O'na diz çöktüğü gün; 
Toprak üstünde açan bir nice gül varsa derip 
Mevsimin hcutalanan bahçelere döktüğü gün. 

* Şairin parçalanıp yculara banml§ kalemi 
Şiirin kendisine fevki haram ettiği gün; 
Hangi dil anlatacak dilde birikmif elemi~ 
Kaderin bir qi yok ömrü tamam ettiği gün. 

Nurettin ARTAM 
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Ebedi Şel'in son günleri 

Atatürk, Türk 
kadınını kurtardı 

T iirk kadını, bugiln cemiyet i-
çinde aldığı mevkii, her şey

den önce, kendisinde bu liyakati 
keşfeden Atatürk'e ve Atatü~~·~ 
ileri görüşüne borçludur. Buyuk 
kurtarıcı, memlekette taassubun 
kökleşmiş olduğu yıllarda bile ka
dının cemiyet içinde layık olduğu 
mevkii kendisine has belagatı ile 
iyzah ve ilan etmiştir. 

Aşağıdaki sözler, 1923 yılında 1z-
111irde yapılan bir toplantı esnaaında 
Atatürk tarafından söylenmişti : 

ljer feY kadının eıeridir 

"Kudretifatıra insanları iki cins 
olarak yaratmıştır. Bunlar yekdiğe
rinin lazım ve melzumudur. Haz -
reti Adem ile Hazreti Hava'nın na
sıl yaratıldığına dair olan nazari -
yat mütehaliftir. Bunlardan bahset
miyeceğim. Ondan sonraki devir -
!erden iptidar edeceğim. Şuna kani 
olmak lazımdır ki dünya yüzünde 
gördüğümüz her şey kadının eseri
dir. Nitekim hepimiz padişahlar 
hakkında mevhum telakkiler besli
yorduk. Bunlar valdelerimizin ver
diği sakim telkinatın neticesi idi. 
Bir heyeti içtimaiye, cinsinden yal
nız birinin icabatı asriyeyi iktisap 
etmesiyle iktifa ederse o heyeti iç
timaiye yarıdan fazla zaaf içinde 
kalır. Bir millet terakki ve temed
dün etmek isterse bilhassa bu nok
tayı esas olarak kabul etmek mec -
buriyetindedir. Bizim heyeti içti -
maiyemizin ademi muvaffakiyeti -
nin 'Sebebi kadınlarımıza karşı 

gösterdiğimiz tekasül ve kusurdan 
neşet etmektedir. İnsanlar dünyaya 
mukadder olduğu kadar yaşamak 

için gelmişlerdir. 

Cemiyet içinde vazife taksimi 
~ ~ 

Yaşamak demek faaliyet demek
tir. Binaenaleyh bir sınıfı içtimaiye
nin bir uzvu faaliyette bulunurken 
diğer uzvu atalette olursa o hey
eti içtimaiye mefluçtur. Bir hey -
eti içtimaiyenin hayatta çalışması 
ve muvaffak olması için çalışmanın 
ve muvaffak olabilmenin mütevak
kıf olduğu bütün esbap ve şeraiti 
takabbül etmesi icap eder. Binaen -
aleyh bizim heyeti içtimaiyemiz i.' 
çin ilim ve fen lazımsa bunları aynı 
derecede hem erkek ve hem de ka
dınlarımızın iktisap etmeleri tazım~ 
dır Malumdur ki her safhada oırı .. 
ğu gibi hayatıiçtimaiyede dahi tak
simi vezaif vardır. Bu umumi tak -

simi vezaif arasında kadınlar ken -

dilerine ait olan vazifeleri yapacak
ları gibi aynı zamanda heyeti içti -

maiyenin refahı. ::;aadeti için elzem 
olan mesayii umumiyeye dahi dahil 

olacaklardır. Kadının vezaifi beyti· 

yesi en ufak ve ehemiyetsiz vazife
sidir.,. 

~adının en büyük vazifesi 
analıktır. ----

"Kadının en büyük vazifesi ana
lıktır. İlk terbiye verilen yerin ana 
kucağı olduğu düsünülürse bu va -
~ifcnin ehemiyeti ·ıa}'ikiyle anlaşı -

mından biri de kadınlarımızın her 
husus.ta yükselmelerini temindir. 
Binaenaleyh kadınlarımız da alim 
ve mütefennin olacaklar, erkekle -
rimizin geçtiği bütün derecatıtah
silden geçeceklerdir. Sonra kadın
lar hayatı içtimaiyede erkeklerle 
beraber yürüyerek birbirinin muin 
ve müzahiri de olacaklardır.,, 

Düş.ma'!larımızın bir hatası 

"Dilpnanlarımıs bia.i dinin tahtı
tesirinde kalmış olmakla itham ve 
tevakkuf ve inhitatımızı buna at -
fediyorlar. Bu, hatadır. Bizim dini
miz hiç bir vakit kadınların erkek
lerden geri kalmasını talep etme -
miştir. Allahın emrettiği şey, müs
lim ve müslimenin beraber olarak 
iktisabı ilm-ü irfan eylemesidir. 
Kadın ve erkek bu ilim ve irfanı 
aramak ve nerede bulursa oraya 
gitmek ve onunla mücehhez olmak 
mecburiyetindedir. İslam ve türk 
tarihi tetkik edilirse görülür ki bu
gün kendimizi bin türlli kayıtlarla 
mukayyet telakki ettiğimiz şeyler 
yoktur. Türk hayatı içtimaiyesinde, 
kadınlar, ilmen, irfanen ve diğer 
hususlarda erkeklerden katiyen 
geri kalmamışlardır. Belki daha ile
ri gitmişlerdir.,, 

~k,ehir civarında bir köyde 

"Bir gün Akşehir civarında bir 
köye gittim. Çok yağmur yağıyor
du ve soğuk vardı. Kendimi belli et
miyerek bir evin önünde duran bir 
kadına : 

- Hemşire, yağmur var, soğuk 
var, beni kabul eder misiniz? dedim. 
Hiç tereddüt etmiyerek : 

- Buyurun, dedi ve beni bir oda
ya aldı. Odada ateş olmadığı ve ye
ni bir ateşin yakılması da uzun bir 
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ATATÜRK 

8 üyük ve kahraman Atatürk 
kendi adını taşıyacak nesil

lerine, kendisi gibi ölmez dinamik 
ruhu enerjiler bıraktı. Türk çocuk
ları bu dinamizma kaynaklarından 
anlıyarak ve doyarak içtikleri nis • 
bette O'nun yaratmak istediği kül
tür atmosferi bir irade ve ceht at
mosferi halini alacaktır. Beşerin biz
zat kendi kudretine taptığı, dimağ, 
kalp ve kemiklerinden bir insan ve 
insan üstü dünyası yaratmıya savaş
tığı bir kültür, bilgi ve teknik dev
rinde yaşıyoruz. İnsanlık maziye de
ğil, ileriye, yarına doğru gidiyor. 
Toprak daha ihtiyar değildir. İnsan 
denen mahluk atasel kudretlerinin 
bütün imkanlarını realize etmek 
mevkiindedir. 

Atatürk, türkün beşer silsilesin
deki yerini, kültür kudretini, tarih 
denen bu daimi oluştaki sanatkar 
rolünü aydınlatmak ve tesbit etmek 
istediği andanberi muazzam bir sen
foni dinledi. Bu beşeri senfoni ile 
şimdi, kahraman Atatürk uyuyor. 

Prol. Şevket Aziz KANSU 

Alalürk'ün • 
azız 

haflrası • • 
ıun 

.> 

ihlif aller yapllacak 
(Başı 3. üncü sayfada) 

işgal etmiş bulunması program icabı
dır. 

Atatürk,ün manevi huzurunda: 
Bugün Halkevinde yapılacak me

rasimi müteakip Atatürk'ün muvak -
kat kabirlerinin bulunduğu bina u
mumun ziyaretine açık bulundurula
caktır. 

Polis Enstitüsünde 
Bugün sabah Ebedi Şef Atatürk'ün 

ölümünün ikinci yıldönümü münase
betiyle Polis Enstitüsünde yapılacak 
ihtifal toplantısında Profesör Vasfi 
Raşit Sevig "Atatürk'ün hayat ve 
şahsiyeti" hakkında bir konuşma ya
pacaktır. Müteakiben talebe bir yü
rüyüş yaparak abideye çelenk koya
caktır. 

Diğer yüksek okulf arda 
Bugün, Hukuk, Dil, Tarih - Coğ

rafya Fakültelerinde, Yüksek Ziraat 
Enstitülerinde, Siyasal Belgiler Oku
lunda, Konservatuvar ve diğer okul
larımızda da talebe ve muallimler 
toplanacaklar ve Ebedi Şef'in ölümü
nün yıldönilımü ihtifalini yapacaklar
dır. Bu toplantılarda profesör, mu
allim ve talebeler söz söyliyecekler-
dir. • 

zamana mütevakkıf bulunduğu için: 

- İsterseniz bizim odaya gidelim, 
orada hazır ateş var, dedi. Gittik. 
Müteakiben komşulardan bir kaç · 
kadın ve bir kaç erkek de geldi. Be
raber konuşmıya başladık. Konuşur
ken bana en mUhirn sualleri soran -
lar kadınlar oldu. Askeri vaziyeti, 
düşmanın halini, en mühim düşma
nın hangisi olduğunu sordular; ve 
bunları sorarken hiç bir telaş ve 

takayyütle liizum görmediler. İnsanca 
konuştular. Fakat bi!ahare benim 
kini olduğumu anlayınca telaş gös
terdiler. Söyledikleri şeylerden ken
dilerine bir zarar geleceğini zan
nederek korktular. Çünkü şimdiye 
kadar resmi bir adamla açıkça ko -
nuşmayı büyük bir kabahat telakki 
etmişlerdi.,, 

ATATÜRK bir seyahati esnasında karıtlanıyor. 

ATATÜRK'E DAİR 

(Başı 2. inci sayfada) 

neşvünema bulurlar. Bizim tenef -
füs ettiğimiz atmosferle alakaları 
yoktur. Gıdaları bizi besliyen gı • 
dalar değildir. Hassasiyetleri büs • 
bütün başka tesirlerin hükmünde -
dir ve bu alemin, kendine mahsus 
mevsimleri, hava tebeddülleri, afet
leri, katastrofları vardır. Çok defa, 
derya yüzü sakin ve rakit ve asude 
iken, orada, şiddetli fırtınalar, kor
kunç boralar, jeolojik ihtilaller o -
lur. 

İşte, Atatlirk'ün ruhu da, denile
bilir ki, böyle bir alemdi. Denilebi
lir ki, daima, kendine hakim, ihti
laçsız ve işmizarsız görünüşünün 
altında, ruhunun derinlikleri, bun
lara benzer sessiz ve sinsi ihtilal -
lerle, boralarla, fırtınalarla çalkanıp 
durmakta idi. Kim bilir, belki, bize 
hiç faşetmediği korkunç bir sırrı, 
bir istirabı vardı, ki onu, ne harp 
meydanlarının kanlı hengameleri, 
ne zafer toplarının sağır edici ta
rakaları, ne bir ülkeyi yeniden va
rediş cehdi; ne de hiç bir faniye 
na•fp ottnamtı ıan ve ,eref, ikbal 
ve şevket şenlikleri bir türlli tes -
kine muvaffak olamıyordu. Bu doy
mak bilmez gönül, bu şahlanmış i -
rade, bu çağlı yan enerji; her an 
yeni bir zafer heyecanına teşne i -
di; her an yeni bir (şey) yaratmak 
istiyordu. Her an, deveranın seyri
ne kendi kalbinin temposunu ha -
kim kılmak arzusiyle tutuşuyordu. 
~ü~ün bunların fevkinde başka bir 
ihtırası daha vardı ki, o da, Türk 
milletini bir hamlede diğer bütün 
m~l~etlerin önünde yürür gi,ımekti. 
Bılıyorum, geceleri bunun için u
yuyamıyordu. Biliyorum, zehir -
den, bunun için. medet umuyordu. 
Ç3)_ İçmek; O'nu yakıp kavuran bu 
ıştıyakı, hiç değilse bir lahza ol .. 
sun, tatlı bir rüya haline kalbedi -
yordu. 

Atatürk, mesut bir adam değildi. 
Beşeriyetı:-. n c:kus m.1kadde :c.tını 
değişthnek, ımkan dC:ıyasJrun hu
dutlanm kerdı hudut~uz hliiyaları
na gö~e genişletmek istiyen bütün 
ideal fedaileri, bütün gerçek kah -

(3) Mustafa Kemal harp zaman
larında, çetin mücadele günlerınde 
• yani taşkın enerjisinin Aendisine 
layik bir ceht ve faaliyet sahası 
bulduğ:ı zamanlar - ağzına bir dam
la içki koymazdı • 

• 
• 

ramanlar ve gerçek evliyalar gibi 
betbaıht ve mustaripti. Zira, "haki
kat" le .. hayal" in, "irade" yle "im
kan" ın dinmek bilmiyen ezeli mu
harebesi bütün şiddetiyle O'nun ru
hunda cereyan ediyor, O'nun ruhu
nu kasıp kavuruyordu. 

M ustafa Kemal'de ilk gençlik 
demlerindenberi, sonsuz bir 

ihtiras sezenler yanılmamışlardı. 
Fakat, bu ihtirasın cinsinde yanıl
dılar. O'nu hodbin bir ikbalperest 
sandılar. Mustafa Kemal, eğer, yal
nız, kendini düşünen bir ilkbalpe -
rest olsaydı, Dumlupınar zaferini 
kazandıktan, Lozan Sulh Muahede
si'ni yaptıktan, yani Türk milletini, 
hanedan ve hilafetin hiyanetine 
rağmen Kanuni devrindenberi gör -
mediği bir hakimiyet ve istikıate 
kavuşturduktan sonra isterse sul -
tanlık tacını; isterse hilafet hilati
ni giyebilirdi. Türklük ve is13.mlık 
dünyası böyle bir hareketi bir ga -
sıplık telakki etmek şöyle dursun, 
1belki teı:;vicediyor, belki bekliyor
du. Fakat, Mustafa Kemal, kim bi
lir kaç fıininin yolunda can vermi
ye razı olacağı bu ganimeti ancak 
asil ruhlara mahsus bir istihkar ile 
ittikten başka, henüz yaprakları 
yemyeşil duran defne çelengini bi
le başından sıyırıp şöyle bir yana 
koydu. Çıplak kolunu yeni bir ci
hat kapısının tunçtan halkasına u
zattı. İzmir zaferinin dördüncü a
yı, alelade bir siyasi parti lideri sı
fatiyle, memleket içindeki intiha
bat ve inkılap seferine çıktığı vakit, 
sırtında haıtta, bütün askerlik ha
yatının yegane mükafatı olan Ma
reşal üniforması dahi yoktu ve bu 
sefer, öbüründen daha çetin, daha 
tehlikeli bir seferdi. Mustafa Ke -
mal, bunda, yıllarca süren bir ceh -
tiyle kazanılmış bütün nüfuz ve 
kudretini bir an içinde kaybedebi
lir; bir an içinde bütün o hudutsuz 
popularitesi mahvolup 1918 yılının 
muzlim şartlarına dönebilirdi. Ve 
Atatürk bu (riziko) yu görüp hisse
decek kadar realistti. Hususiyle o -
na vasıl olduğu mertebede " kal ", 
diyenler; O'nu neticesi meş.kOk bu 
ikinci cidale atılmaktan mene kal
kışan1ar pek çoktu. Buna rağmen 
yürüdü. Çünkü O bir nüfuz ve kud
ret meraklısı, bir şan ve ikbal düş
günü değil, bir ideal fedaisi idi. 
Türk milletinin maneviyatından al
dığı risaleti sonuna kadar ifa ede
cekti ve ölüm, O'nu, bu kadar er -
ken elimizden almamış olsaydı, bu 
kahraman meşiyyet daha nice yıl
lar durmaksızın sürüp gidecekti. 

O'nun içindir ki, bu ölüm, hepi
mizin canevinde, birdenbire duran 
bir süratin sadmesi gibi hissedildi. 
İçinde bulunduğumuz gemi bir ka
yaya mı çarpmıştı? Katarımız yol
dan mı çıkmıştı ? Bu, cümlemizin 
hayatına malolacak bir katastrof 
mıydı ? 
Hayır, Atatürk, mezarında rahat 

uyu i bu ani duruş yeni bir hıza ha
zırlanmak içindi. Eğer senin yolun
da, Senin adımlarının temposundan 
bir lfilıza şaşarsak ayaklarımız kö _ 
türüm olsun! Ey, dirilerin ebedi 
Y~~daşı; e~er S~ni gerçekten öl _ 
muş farzedıp emırlerini yerine ge
ti~ekt~ ?.ir lahza geç kalırsak fe
legın butun vebali boynumuza do
lansın .. E.ğer Senin adını yalnız ağ
lamak ıçın anarsak dilimiz tutul -
s~n, gözlerimizin nuru sönsün. Sen 
b~r .?~_rat ve baka muştucusu idin, 
bır olum peygamberi değil; Sen bi
ze cenneti bu dünyada vadettin ahi
rette değil; eğer bu tarikatından 
~ö~.er~~k ce~ennemin bübün ateşi 
ustumuze yagsın. Atatürk, Senin e
bedi cevherin ana vatanın toprak
ların~ ~ar~ş~ıktan sonra bu toprak
lar hızım ıçın daha aziz, daha mlı
bare~ oldu:. Onu hiç bir kafire çiğ-
netmı ece • · · 

(Başı 1. nci sııy 

imzalanmııtır; milJet fakir v 
gundur; hükümet aciz, hayai 
ve cebindir; ordunun elinde 
ve cepanesi almmııtır ve al 
tadlt'; memleketin her taraf 
gal kuvetleri çıkarılmıştır; 
sızların kaatı kadar vatanpe 
rin hi.li yamandır." 

Sen halkı istiklal sancağın 
na, böyle bir günde çağırdın 
nen, sili.hm, vasıtan, maddi 
vi kudretin,; sadece bu mille 
ref ve hüriyet aşkından, fed 
ve kahramanlık ahlakından · 
ti. "Vicdanında sakladığın s 
idi. Milli hayatın §artı, hür 
maktır; hür ölmektir. 

i Sen ki ölümünden sonrasını 
ce bu millete emanet etmiş 
milJeti kendin kadar, ke 
inandırarak, ne halef, ne niz 
emir, ne de nehiy vasiyet e 
rek, bizden ayrılıp gitmiş 
Kim bilir niçin "Nutk" unun: 
nunda 19 Mayıs 1919 dan 
korkunç bir levha içinde, tür 
!etini, bir vazife anı için uyan 
mak hissi sana hakim olmuşt 
levhayı da unutmıyacağız: " ... 
cudiyetinin ve istikbalinin t 
meli, istiklal ve cümhuriyett' 
gün istiklal ve cümhuriyeti 
faa etmek zaruretine düıerse 
zife'ye atılmak için, içinde 
duğun vaziyetin imkan ve ta 
nı düşünmiyeceksin. İstiklali 
cümhuriyete kastedecek dü 
lar, bütün tarihte misli görül 
bir zaferin mümessili olabi 
Cebir veya hiyle ile, vatanın 
leri zaptolunmuf, bütün ters 
rine girHmiı, ordular da~ 
memleketin her tarafı İfgal e 
bulunabilir. Böyle olsa dahi, 
fen, istiklal ve cümhuriyeti k 
maktrr!" 

Hangi siyasete Atatürk si 
demek lilzungeleceğini k' 
öğrenecek değiliz. Bu aiyas 
kara günlerde bile, istiklal d 
u.a sadık kalmaktan, bu da 
zaferine inanmaktan ibaretti 
Mustafa Kemal'i olduğu gibi, 
yatı da, şerefi, asaleti ve hi 
için seviyoruz. 

Falih Rıfkı A 

Atatürk' ün 
silahlandırdığı 

Mehmel~ik 
Samsuna çıktığı zaman üstü 

yırtık pabuçları patlak, silahsıı 
neler gördü. Yüzünün rengi b 
dönmüş bu asker, ağlıyordu. Ataı 

- Asker ağlamaz arkadaş, dedı 
ne ağlıyorsun ? 

Neler irkildi, başını kaldırd1 
sesi tanıyordu ve bu çehre ona h. 
yabancı değildi. Hemen doğrı 
Anafartadaki kumandanını çelik 
~ibi selamladı. 

O, sualini tekrar etti : 

- Söyle ne ağlıyorsun ? 

iç .Anadolunun yürekli çocuğu 
çektı : 

- Düşman memleketi bastı, h 
met beni terhis ediyor. Silahımı; 
Iir;ıizden ~Jdılai. Toprağıma g 
düşmanı şımdi ben neyle öldüre 
ğim? 

Büyük Kumandan : 

Üzülme çocuğum. Gel beni 
dedi ve Samsun de osundan ne 
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PARTi 

Ankaradan •on ayrıll§ı 

ANNESİNİN 
MEZARI 

Sene 1923 .. Atatürk geniş bir mem
leket seyahatine çıkmıştır. Her gittiği 
yerde halk arasına karışıyor, konuşu
yor. onlara sual soruyor ve on -
ların suallerini dinliyor 

Atatürk, en güzel nutuklarının 

bir çoğunu bu seyahati esnasında söy
lemiş ve sonradan hakikat olan bir çok 
tasavvurlarından bu seyahatinde bah
setmiştir. 

Bu seyahati esnasında, Eskişehir'
den bir müddet sonra lzmite giden 
Atatürk trenden indikten sonra Ana
dolu sineması binasına gitmişti. Sine
ma binası, ulema, eşraf ve her sınıf 

halkı temsil eden iki binden fazla in
sanla hıncahınç dolmuş bulunuyordu. 

Atatürk, İzmitin ehemiyetinden, 
düşman zulüm ve iytisafına maruz kal
dığından ve nihayet kahraman ordu
larımızın azim ve imaniyle düşman -
dan kurtarıldığından bahsettikten son 
ra müsahabesini daha ziyade halkla 
hasbihal şeklinde yapmayı münasip 
görmüş, orada hazır bulunanlardan 
hal ve atiye dair düşüncelerinin ne
lerden ibaret bulunduğunu, ne gibi 
hususlarda tereddüde düştüklerini ve 
hangi meseleleri anlamak istediklerini 
sormuştu. 

Bunun üzerine dinleyicilerden ba
zıları hakimiyetimilliye esaslariyle, 
hilafet meselesi, maarif, iktisat, zira
at ve ticaret hususlarında takip edi!e
cek hareket tarzı hakkında sualler 
sormuş ve bilhassa o sıralarda kuru -
lacağı şayi olan "fırka .. hakkında ma
IUmat almak istemişlerdi. 

On yedi yıldan beri, milleti refaha, 
memleketi umrana kavuşturma yolun-
da her gün yeni bir kararına ve ham
lesine şahit olduğumuz "Cümhuriyet 
Halk Partisi., hakkında onun büyük 
kurucusu, ilk tasavvurlarını işte İz-BASINDA .. 

...;, • mit'te, Anadolu sinemasında yapılan 
bu halk toplantısında illin etmi tir. 

Muhterem Bayan Zilbeyde İkinci -ıSfrkeci rıhtımında terle edilmiı bulu- Atatürk önden, halkın suallerine 
kinun 1923 te lzmir'de vefat C(tmiŞ ve nuyordu. Menfada geçirdiğim tehli - verdiği cevapta, o zamana kadar gö
Atatürk annesinin bu acı haberini keler onun hayatını istıraplar ve göz- rülen bazı müteşebbislerin yapama -
Ankarada almıştı. . yaşları içinde geçirtmiştir. dıkları ve yapamıyacakları bazı kapa-

Ertesi gün, memleket seyahatıne . .. li vadlarla programlar vücude getir-
çıkıyordu. Kararını değiştirmedi. Çok Başka bır nokta daha: mutareke z~- diklerini, halbuki bunların memlekete 
müteessirdi. Buna rağmen mukarrer manında Anadoluya geçtiğim vakıt hiç bir faydası dokunmadığını izah 
olan seyahat programını takip ediyor valdemi mustarip bir halde latanbul - etmiş ve Halk Fırkası programın•n 
ve her gittiği yerde halkla saatlerce da terke mecbur olmuştum. Yanımda bütün milletin fikir ve emellerinin 
devam eden konuşmalar yapıyordu. kendisinin terfik ettiği bir adamım muhassalası olacak ve tatbik edilebi-
Ayın 27 nci günü lzmir'e gitti. vardı. Bunu Erzurumdan lstanbul'a lecek bir şekilde tanzimi icap ettiğini 
Tren Karşıyaka'da durmuştu. Pek gönderdiğim zaman validem bu ada - ve işte bu makamda Halk Fırkası hak

büyük bir kalabalık, büyük kurtarıcı- mın yanlız geldiğinden haberdar ol - kında bütiin milletin fikir ve mütale
yı karşılamak için istasyonda toplan- duğu dakikada benim hakkımda hali- alarma müracaat ettiğini beyan ede -
mış bulunuyordu. fe ve padişah tarafından verilmiş o- rek demişti ki : 

"Gazi,, trenden indi. Halkı selamla- lan idam kararının infaz edildiğini "Öyle bir fırkanın ruh-u asllsi istik-
dı ve doğruca, annesinin medfun bu- zanneylemiş ve bu zan kendisini feke 
lunduğu "Ferik Osman paşa., camiine dUçar etmişti. Ondan sonra bütün mü
gitti. Bu sırada güzel sesli bir mÜ'!Z- cadele seneleri onun hayatını elem, is
zin minareden sala veriyor ve binler- tırap içinde geçirtmişti. Padişah ve 
ce halk bir matem sükO.tu içinde "Bü- hükümetinin ve bütün düşmanların 
yük yetim,, i takip ediyordu. daima tazyik ve işkencesi altında kal-

Atatürk, annesinin makbcresi önü- mıştı. lkame~gahı bin türlü .sebe~ "!e 
ne gelince durdu. Büyük bir huşu, vesilelerle basılır ve taharrı edılır, 
dindarane ve ulvi olduğu kadar metin kendisi izac olunurdu. Validem üç 
bir teessürle bir müddet sessiz kaldı: buçuk senenin bütün gece ve gündi.iz
annesinin ruhuna bir fatiha yolladık- lerini göz yaşları içinde geçirdi. Bu 
tan sonra orada hazır bulunanlara göz yaşları ona gözlerini kaybettirdi. 
döndU ve hüzünlü bir sesle konuşmı- Nihayet pek yakın zamanda onu tıı
ya başladı : tanbuldan kurtarabildim. Ona kavu-

.. Zavallı valdem bütUn millet için şabildim ki, o artık maddeten ölmüş
mefklıre olan lzmir'in mukaddes top- tü: yalnız manen yaşıyordu. 
raklarına tevdiivücut etmiş bulunu - Validemin zıyaından şüphesiz çolt 
yor. müteessirim. Fakat bu teessürümü i-

Arkadaşlar, ölüm hilkatin en tabii zale ve beni müteselli eden bir hu -
bir kanunudur. Fakat, hazan ne hazin sus vardır ki o da anamız vata:u 
tecelliler arzeder. Burada yatan val- mahv ve harabiye götüren idarenin 
dem zulmün, cebrin, bütün milleti fe- artık bir daha avdet etmemek üzere 

· mezarıademe götürülmüş olduğunu Uiket uçurumuna götüren bir idareı-
. görmektir. Validem bu toprağın altın

keyfiyenin kurbanı olmuştur. Bunu ı- da; fakat IIakimiyetimilliye ilelebet 
zah etmek için müsaade buyuyursanız payıdar olsun. Beni müteselli eden en 
hayatı istirabının b5riz birkaç nokta· büyük kuvet budur. Evet, Hakimiyeti
sını arzedeyim: milliye ilelebet devam edecektir. Va-

Abdülhamit devrinde idi. 320 tari- lidemin ruhuna ve bütün ecdat ruhu
hinde mektepten, henüz erkanıharp na müteahhit olduğumu vicdan yemi
yüzbaşısı olarak çıkmıştım, hayata iik nimi tekrar edeyim. Valdemin med -
hatveyi atıyordum. Fakat bu hat ve: feni .. önünde ve. Allahın huzurunda 
hayata değil zindana tesadüf etti. H:.:ı- a~dupeym~n e~ıy?r~m. Bu kad~ kan 
kikaten bir gün beni aldılar ve idar:i· ı d.~~erek. m.ıllet.ın ıstıhsal ve tes~ıt et
müstebidenin zindanlarına koydul.ıı. tıgı hakımıyetın muhafaza ve mudafa
Orada aylarca kaldım Valdem, !.ıun· ası için icabederse .valdemi_n ya~~na 
dan, ancak mahpesten çıktıktan sonra gitmek.te a~la. t~reddü~ etmıyecegım. 
haberdar olabildi; ve derhal beni gör- IIakimıyetı~ıll~y.e ~grunda ca.nımı 
meğe şitap etti. fstanbula geldi. Fa vermek benım ıçın vıcdan ve namus 
kat orada kendisiyle ancak üç beş borcu oldu.,, 
gün görüşmek nasip oldu. Çünkü tek- --····-·••••• ..................................... . 
ar idareimüstebidenin hafiyeleri. ca- f " ... Kadınlarımız, hatta .,... 

susları, cellatları ikametgahımı z ı saı- l keklerimizden çok münevver. 
ış ve beni alıp götürmiışlerdi Vali- f daha çok leyizli, daha fazla 

olmak istiyorlar•a ... " apurn bindirirlerken benimle görüş - TORK 

lali tam ve bilakaydüşart hakimi
yetimilliyedir. Bu milletin mukad
deratını ellerine tevdi edeceğimiz 

insanlardan mürekkep meclis ve o
nun hükümetinin dikkatle takip e
deceği program, hiç bir taraftan 
milletin hakimiyetine ve istikl3.line 
göz dikilmemesinden ve bu istiklal 
ve hakimiyetine dikilecek gözleri 
çıkarmaktan ibaret bulunacaktır.,, 
İşte, büyük kurucunun halkın için-

de, Halk Partisine verdiği ebedi di
rektif... 
Aynı seyahatte "Gazi,, her gittiği 

yerde, Halk' Fırkasından bahsetmeğe, 
ve fırkanın ana prensiplerini izaha 
devam etti. lzmir'de de şunları söyle
mişti : 

" ... Memleketin amal ve ihtiyacatı
hakikiyesine tamamen mutabık bir 
sulh yapmak imkanı hasıl olduktan 
sonra zayiatı maziyeyi az zamanda 
sürat ve emniyetle teiafi etmek mec
buriyetindeyiz. Bilhassa iktisat ve 
irfan mesaisinde çok büyük azim ve 
gayret lazımdır. Bu mesaiyi esaslı 

umdelere istinat ettirmek ve doğru is
tikametlerde mütevali kılabilmek için 
bütün milletin say ve gayretini a -
henktar ve müsmir kılmak maksadiy
le badessulh "Halk Fırkası,, namı al
tında bir teşekkül-Ü siyasiye lüzum ol 
duğu kanaatindeyim. Bence bizim 
milletimiz yekdiğerinden çok farklı 

menafi takip edecek ve bu itibarla 
yekdiğeriyle mücadele halinde bulu
nagelen muhtelif sunufa malik değil
dir. Mevcut sınıflar yekdiğerinin la

zım ve melzumu mahiyetindedir. Bi
naenaleyh Halk Fırkası bilcümle '1U

nufun hukukunu ve esbabıterakki ve 
saadetini temine hasrıiştigal edebi -

lir.,, 

"Büyük muvallakiyetler kıy
metli anaların yeti~tirdikleri 
gÜ%ide evlatlar sayesinde ol
muftur." 

ATATÜRK 

r:;ii;:·1i~;;~;;~:t=:;:z··~ 

l 
milletinin vicdanı olmuştur ve 
daima da öyle olacaktır." 

ATATÜRK ...................................................... 

em ağlıyarak arkamdan takip edi . ı bilgili olmağa mecburdurlar; 
ordu. Beni, menfama götürecek olan 1 eğer hakikaten milletin ana8ı ı· 
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Ebedi Şef bir geçit resminde 

'' SAAT KAC ! ,, 
R utubetli, melalli, puslu bir İs

tanbul akşamı... Hayatla ö
lüm arasındaki mesafeyi kısaltan, 
bezgin ve bezdiren bir tabiat deko
ru içindeyiz. Gökten kasvet akıyor; 
yerden elem ve acı fışkırıyor. 

Deniz, gümüş rengini kaybetmiş
tir; parlamıyor. Martiler uçmuyor. 
Engin deniz bir avuc su kadar dar, 
hudutsuz tabiat bir mahbes gibi 
mahdut ve sıkıcıdır. 

İnsanlar, niçin ve nereye gittiği
ni kendilerinin de bilmediği birer 
şuursuz mahlük halinde kımıldı -
yor; eşya sakit ve mağmum tabiat 
içinde, manasız ve meçhul bir esrar 
yığını halinde ... 
Boğazın yer yer kudurmuş hissini 

veren akıntısında bu akşam bir ses
sizlik okunuyor; köpüklü dalgalar 
dinmiş, Boğaz mehtap altında bir 
ışık ıeli gibi akıyor, Dolmabahçe
nin beyaz ve temiz gölgelerini ka
rıştın yor. 

Atatürk hasta. .. 
O, bu bina içinde, günlerdenberi 

ölümle mücadele ediyor. Fakat hiç 
bir gün (ah) demeden ve bütün 
dehşetiyle görünüp kaybolan ölü -
mün karsısında en küçük bir mağ
lUbiyet zafiyeti göstermeden .. 

Bütün türk milleti öyle biliyor; 
dünya O'nu böyle tanıyor. Harp 
meydanlarının muzaffer kumanda
nı; talihsizliklerin ve bahtsızlıkla
rın galip kahramanı ölümü de ye
necek sanıyoruz: Belki teselli bul
mak için ve fakat daha çok hakikat 
olduğu için ... 

Tarih, O'nun ölüme güldüğünü 
bilir. Gene o tarih ölümün O'ndan 
korktuğunu da kaydeder. 

O, ya istiklal, ya ölüm demişti. 
lstikıati aldı ve ölümü, bütün bir 
medeniyet dünyasının önünde öl -
dürdü. 

Fakat, Atatürk, Dolmabahçede 
hasta yatıyor. 
Olmıyacak şeyleri oldurduğu, mu

hayyirüliikulü mümkün kıldığı i
çin O'na inanıyoruz: Korktuğumuz 
başımıza gelmiyecektir. Fakat ya ta
biat? Ya, bu her verdiğini geri a
lan, hasis ve zalim hayat .. O'nu na
sıl tatmin edebilirdik? 

Dolmabahçenin önü Atatürk'ün 
sihat haberini almak için demirka
pının parmaklıklarına sarılan genç, 
ihtiyar, kadın ,erkek vatandaşlarla 
doluydu. 

- Atatürk nasıl? diye soruyor. 
O'nun sihati hakkında malümat al
madan evlerine dönemiyorlardı. 

O'nun müdavi doktorlarından bi
ri şunları söylüyor : 

- Atatürk'e pazartesi $?Unu bir 
ponction yapıldı. Midelerinde bir 
bulantı hissettiler. Bundan sonra u
mumi halleri yavaş yavaş fenalaşı . 
yordu. 

Salı günü akşamı saat 18.30 da 
artık koma başlıyordu. Bu esnada 
Atatürk'ün gözleri açıldı. Ve sonra 
yavaşça sordu : 

- Saat kaç ? 
Kendisine cevap verdiler; sustu. 

Ve bir daha konuşmadı. 
Saati niçin sormuştu? bilmiyoruz. 

Zamansız ebediyete intikal ederken 
zamana ait fani suali bu oldu. 

Saat 19.15 te artık tamamiyle ken
disinden geçmişti. Etrafındakileri 
bile farkedemiyorlardı. 

Çarşamba gününü tamamen 1 
gın bir halde geçirdiler. Sihat 
porlarına imza atan doktorlar 
gündüz O'nun başı ucunda id 
Nabzı, ateşi ve teneffüsü müteı 
diyen kontrol ve tesbit ediliyo• 
Perşembe sabahı saat dokuz 

kala hastanın başı ucuna gelen 
tor, kalbini muayene etti : Sağ 
dı. Fakat tam dokuzda yeni bir 
ayene kalpte bir zafiyet iş 
verdi. Doktor, hemen arkadaşı 
çağırdı . Kalbin mukavemetind 
arıza gördüler. 

Bütün doktorlar, Büyük hasU 
başı ucuna toplanmıştı. İki gün~ 
beri baygın bir halde yatan B" 
Önderin gözleri bütün hayatiyet 
parlıyordu. Doktorlar son bir üt 
le çırpınıyorlardı. O, son dakı 
Jarda etrafını alan bu kederli inıi 
lara, tahlili mümkün olmıyan 
hisle derin derin baktı. İlk def~ 
larak gözlerini sanki sihatte · 
gibi canlı ve parlak açmıştı. 

Ve sonra, tek kelime söylem 
sizin o derin manalı. delen ve 
reten gözlerini kapadı. 

Büyük salonu bir ölüm silk 
kaplamıştı. Dolmabahçenin üzer 
deki bay'ak yavaş yavaş yanya 1 
yordu. 

-.................................................. 1 

1 
"Anadolu'ya geçmektek 

maksadım, Anadolu'nun orta 
aında ve türk milletinin kütle 

j az.imesi içinde türk milletin· 
f yüksek seciyesine ve aaraılm 

i azim ve iymanına istinat et 
mekte idi." 

İ ATATÜRK 
~ .......................................... __ .. 
Muvaffak olacağını 

biliyordu 
Atatürk Sivas ve Amasyada teşk 

tını kuvetlendirmiye çalıştığı s 
larda amerikan yardım komitesi 
şark şubelerini teftişe gelen Gene 
Harbord, kendisiyle konuşmuştur. 
şağıdaki fıkra bu konuşmadandır 

Realist amerikalı, cndi~c/İ bir g 
le Atatürk'e sordu : 

- Peki, ya muvaffak olamazsam 

A tatürk'ün cevabı basittir : 

-, Bir millet, mevcudiyet ve l6tı 
lfılini temin için tasavvuru kabil ol 
her teşebbüsü ve fedakarlığı yaptı 
tan sonra muvaffak olur. "Ya muv~ 
fak olamaz~? .. demek o milletin c 

müş olduğuna hükmetmek demekt· 
Su halde millet vaşadıkça ve lcdak!ı 
lığa devam ettikçe muvaffak olmamıJ 
imkan yoktur.,. 

"Biz. doğrudan doğruya mil
liyetperveriz ve türk milliyet
çisiyiz. Cümhuriyctimi-in mes
nedi türh camiasıdır. Bu cami
anın efradı ne kadar türk har
siyle meşbu olursa o camiaya 
İstinat eden cümhuriyet ele o 
kadar huvctli olur." 

ATATÜRK 
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ASKERİ HAYATINDAN · SAYFALAR Atatürk'ün hayati 
(Başı 4 üncü sayfada) • 

neytara civarında dürzülerle bir taılı:rm m~ 

(Başı 4. üncü sayfada) 
l'inl kendilerine kabul ettirdim. Bunuıı ü -
zerine kuvayi seferiye kumandanlığının 
vazifesi, ricat hareketini hazırlamaktan 

ibaret kalacağı için Medine'ye gitmedim. 
Sina cephesini diğer alA.kadarlarla bera
ber ziyaret ettikten sonra asaleten tkJnci 
orduya kumandan oldum, Diyarbakır'a 

gittim. Bundan sonra başkumandanlık ve
kiHeti Bağdad'ı istirdat emriyle yedinci 
Yıldırun ordusunu teşkile karar vermiı

tı. Dana kumandanlığı teklif ettiler. Ben 
bu ordu ile Bağdad'ı gidip istlrdatetmenin 
imkanı maddisi olmadığına kani idlm. Fa
kat memleketin son ihtiyatı olmak üzere 
Halep civarında kuvetll bir ordunun ta
haşştidüne hizmet etmek memleket için 
pek faydalı olacağı kanaatiyle kabul et -
tim. İııtanbula gidip kumandayı aldım. 
Hakikaten Halep civarında yedinci ordu -
yu tahş!t kararlyle oraya gittim. Bu yedin
ci ordu ile beraber, Bağdat civarında bulu
nan altıncı ordudan bir grup teşkil edile
rek Almanyadan sureti mahsusada davet 
edilen General Falkenhayn'm tahtı idare
& ne verildi. General Bağdat üzerine yü.rü
menln gayri mümkün olduğunu anladı. 

DôrdüncU orduyu ve büttin Suriye'yi ida
resi altına almak maksadiyle yedinci ordu 
ile Sına cephesinde taarruz plA.nı teklif 
etti. Karargahı umum! bu planı muvafık 
buldu. Halbuki artık Türklyenin taarruz 
için iııraf edecek kuvett kalmamıştı. Son 
kuvet olarak bu yedinci ordunun ve diğ"r 
biltlin kuvetıerin ihtiyat diye muhafaza e
dilmesi lA.zımdı. Tedafüi hareketi ve Sina 
cephesinin takviyesini düşünınek icap e -
diyordu. Bu fikirlerimi kabul ettiremedim. 
Muhakkak olan felAketln bilfiil Amili ol -
mıı.ğa razı olamazdım. Makamata katı li
sanla bir rapor yazdım. Bu rapor intişar 
etmiştir. Sonra istifa ettim. Karargahı u
mum! bu istifadan sarfınazar etmem için 
hayli ısrarda bulundu. Nihayet kabul etti. 

Tekrar Dlyarbakır'daki ikinci orduya ku
mandan tayin ettiler. Raporlarla söyledi
ğim hususat ıslah edilmedikçe biç bir ma
kamda memlekete na.fi hizmet lbrazetme
nln lmkıl.nı olmıyacağını söyledim. Bu ku
mandayı da red ile İstanbula döndüm.,, 

ATATÜRK, iSMET lNôNO ve MAREŞAL ÇAK!;1AK 

Atatürk'ün Almanya aeyahati 
O sıralarda, o zaman veliaht olan Va

hldeddin !le birlikte Alman umum! karar -
gahına giden ve alman cephelerini gözden 
geçiren :Mustafa Kemal, orada, impara
tor Vilhelm, mareşal Hlndenburg ve ge -
neral Ludendorf ile görüıımüştUr. Bu 11u -
retle müstakbel Osmanlı padişahtyle, el -
ban harbini idare eden alman ııeflerlnln 11e
ciyelertni, kıymet derecelerini na.tiz zekA
a!yle ölçmiye ve alman cepheslnin hakiki 
vaziyetini taytne muvaffak olan Ate.tUrk 
dlyor ki: 

''- O za.n'ıan ha.eıl ettiğim son kanaat, 
harbi umumiye dahli olunduıtu Uk anda 
söylemi§ oldutum fikrin aynı olarak tecel-
1 etti. Bu fikir, alman ordusu ve ona mer
ut zümrenin mağlQp olacağı zemininde 

di.,, 

Bütilo cephede rlcat mecburiyeti hasıl olu
yor. O, kendi ordusunu büyük müşküla.tla 
ve daima muhtel1f ricat hatları seçmek 
suretiyle Havran çölleri içinden bozulma
dan Şam'a getirmeğe muvaffak oluyor. 
Tam bu sırada İstanbuldan gelen bir tel
graf kendisine padişahın fahri yaverliği -
nin tevcih olunduğunu bildiriyor. Şam'da 
bulunduğu mrada Rayak'takl kuvetıerin 
kumandasını deruhte etmek üzere yeni 
bir emir alıyor. Rayak'a gidiyor. Fakat o
rada kumanda edilecek bir kuvet olmadı -
ğını görüyor. Tekrar yedinci orduyu ve 
diğer orduların enkazını kumandası altına 
alarak bunlan Halep civarında toplıyor 
ve ten.sik ediyor. Halep ile Katma arasın
da lngiliz ve arap kuvetlerlne karşı ver -
diği muharebede dil§manı mağlQp ediyor, 
ondan sonra düşman artık llerliyemiyor. 

Yıldırım orduları grupundan yalnız 

Mustafa Kemal'ln 7 inci ordusu kalmış, di
ğer 4 ve sekizinci ordular bl tmişlerdl. A -
dana'ya nakledilen 2 lncl ordu Liman Fon 
Sanders'in emrine verilerek Yıldırım ordu
ları grupu muhafaza ediliyor. Bu esnada 
Liman Fon Sanders'in çekilmesi !Azım 

geldiğinden Mustafa Kemal Adanada Yıl
dınm orduları grup kumandanlığını eline 
alıyor. Fakat artık vaziyet pek karışık ve 
vahim blr hal almıııtır. İstanbul htikümetl 
ll&§kındır. 

Mondros mütarekeai 
30 birinciteı,ırlıı 1918 de hilkümet Mon-

Almanya seyahatinden h!l.'!ta olarak İs- dros mütarekesini lmzalıyarak devleti 
bula dönen Mustafa Kemal İstanbulda düşmanlara teslim ediyor. Mustafa Kemal 

mütareke imzalanmadan önce lhım gelen 
makamlara bazı tavsiyelerde bulunuyor, 
kayıtsız ve şartsız teslim olmanın tehlike-
eint anlatıyor, fakat buna aldıran olmu
yor. Kendisi hatıralarında der kl: 

"Da.ha Halep'te iken, derhal kabineyi 
tebdil etmek ve yerine tsimlerlni saraha
ten söylediğim zevattan mürekkep bir ka-

lr iki ay tedavi gördükten sonra istıra -
at maksadlyle Vlyanaya ve Karlsbad'a 
itti. Bu sırada Surlye'de muvaffaklyet
izllklerl alman karargA.hının da. göztin
en kaçmıyan general Falkenhayn memle
etıne geri çağnlmış ve yerine Yıldırım 

rduları grupu kumandanı olarak maregal 
iman Fon Sanders getirllml§tir. Padlı,ıah 
itan Reşat da ölmüş, yerine Va.hidettln blnegeçirmek lüzumunu ve ayın zamanda 

eçmiştir. ' benim istanbula celblm faydalı olacağını 

Tedaviden dönen Mustafa Kemal bir- açıktan açığa İstanbula bilqlrmlştım. Va
kıa kabine tebeddül etti. Fakat benim İs-

aç glln sonra padişah tarafından davet e
lerek ve kendisine tekrar yedinci ordu 
mandanhğı teklif olunuyor. Fakat ahval, 
vletın aleyhinde olarak çok Uerlemig ve 
rk ordusunun mukadderatı artık taay
n etmlııtlr. Bu mukadderatı değlııtirmek 
ç bir iradenin elinde değildi. Alman cep
sinde dağılma emareleri belirm!ı.ıtt. 

Atatürk tekrar yedinci ordu 
kumandanı 

Muııta.fıı. Kemal 1918 yılı ağustosunda 
ncl ordu kumandanlığına tekrar b8§
ak üzere Nablus'a gidiyor. Aradan beş 
gün geçmeden Sina cephesi Türk or -
una. kat kat Ustun olan dUı:ımanın umu-
taarruzuna uğrıyor. Yedinci ordunun 

da bulunan sekizinci ordu yarılıyor. 

tanbula celblme ltizum görülmedi.,. 
GörUlUyor ki herkesin itidalini kaybet· 

tJğl bir zamanda düşüncelerinin izini bü

yük bir doğrulukla çizen yenilmemiş ku -
mandan kendisidir. HUkUmet onun sözü
nü dinlememekle yanlış hareket etmlıı o -
luyor. Suriye §imalinde yapılacak ciddi 
bir iıı kalmıyor. Ordular grupu lA.ğvedlU
yor. Mu~tata Kemal İstanbul'a geliyor. 
İtlla.t donanması İstanbul limanına gir -
rneğe b&§lamıştır. Paytahtta vaziyet ka -
rışıktır. Herkes kınlmış ve ümitsiz kal
mıııtır. Fikir ve siyaset kuvetlerl ayrı 

ayrı küçük parçalar halinde birlbirlyle 
çarpışıyor. Memleket için artık kurtulug 
ümidi kalmadığını sanan birçok kimseler 
şahsi menfaatini korumak ve öz hayatını 
kurtarmak kaygusuna düşmüştür. 

An.acloluya gönderilme teklili 1 tişliği sıfat ve sala.hiyetlnden de istifade 
Mustafa Kemal İstanbul'un vaziyetini ederek bu noktadan işe başlıyor ve az 

bir müddet Şi$li'deki evinde tetkik edi • zamanda bu maksat hasıl oluyor. Fakat ta
yor. Kanaat getiriyor ki ltıtanbul'da ya • kip ettiği mesai tarzı 1stanbul'da malftm 
pılaca.k: hiç bir 11ey yoktıur. o günlere ait olunc.a kendisini İııtanbul'a dbet ediyor
ihtıiaaslarım kendisi şöyle anlatır: lar. Bu davete icabet etmiyor ve millet 

"İstanbul erbabı hamiyetince muhıte ~ yolunda daha serbest çalışabilmek ıçın 
lif namlar ahımla programlar ve fırkalar askerlikten istifa ediyor. Her birini bir 
teşkil olunmak suretiyle çarei halas aran- savaş meydanında, bir muvaffakiyetin rem
makta idi. Bunların her birini ayrı ayrı zi olarak aldığı rütbelerini, asıl en büyiiık 
tetkik ettim. Hiç biri bir kuvvei teyidi - rütbeye, millet rehberi ve millet fedaisi 
yeye istinat etmiyordu. Binaenaleyh hiç olarak çahş.ınak rütbesine ermek üzere fe
biriyle teşriki mesaiden bir netice bekle- da ediyor. 
medim. Kuvvei teyidiyenin doğrudan doğ- Ve işte bundan sonra yalnız Türkiye -
raya millet olacağı kanaati bende pek nin değil bütün dünyanın en ince teferru
kuvetli idi. atma kadar bildiği türk istiklal mücade-

İsta.nbul'da cereyan e<len ahvalden, ya- lemiz başlamıştır. 
pılan teşebbüslerden, bilhassa vaziyetin Aşağıdaki satırlar, Atatül"k'ün rehber
vahamet ve fecaatinden milletin ha.beri liği altında vatanı hüriyet ve istiklaline 
yoktu. lstanbul'da oturup milleti haber • kavu,turan istikla.l mücadelemizden kısa 

dar etmek imkmı da kalmamıştı. Binaen- notlardır: 
aleyh yapılacak şeyin lstanbul'dan çıkıp Atatürk içerdeki ve dışardaki düş -
milletin içine girmek ve orada çalışmak mantara karşı muvaffak olmak azminde 
olduğuna karar verdim. Bunun sureti ic- idi. Bunları yapmak için de çare: siyaset, 
rasını düşiindüğüm ve bazı arkadaşlarla sevkulceyş ve teşkilattı. 
müzakere ettiğim sırada idi ki, hükümet Atatürk'ün İstiklal harbini sevk ve ida
beni ordu müfetti~i olarak Anadolu'ya resi, mücadelenin her safhasında, siyase
göndermeği teklif etti. Bu teklifi derhal tin, sevkulceyşin ve teşkilatın muazzam 
maalmemnuniye kıaıbul ettim." gayeye hadim olacak surette nasıl kulla-

Anaclolu'ya gerl§· nddığına dair tarihe derıstir. 
:r Atatürk'ün İstiklal harbindeki plaru -

Mustafa Kemal yunanlıların 1zmir'e 
nm ana fikri şu idi: Kuvot muvazenesi ha-

girdikleri gün ıs mayıs 1919 küçük ve es- sıl oluncaya kadar oyalama harbi ve mü
ki bir vapurla ve maiıyetiyle birlikte İs -

dafaa; ondan sonra Anadolu içindeki 
tanbul'dan Samsun'a hareket ediyor. 19 

düşmanı, muvasala hatlarından ayırarak 
Mayısta Samsun'a çıkıyor ve derhal A- imha etmek maksadiyle kıa.ti taarruz. 
masya, Tokat, Sıvas mıntakalarmda faa -

Atatürk'ün "düşman ordusu Anadolu -
liyete başlıyor ve bütün Anadolu ile giz-

nun harimi fametinde boiulacaktır." sözü li muhaberata giııişiyor. 
Atatürk'ün bundan sonraki faaliyetle.=- bu harekat planmın ve nihai imha fikri -

nin sembolik ifade&idir. ri biltün vesikalariyle birlikte büyük nut-
kunda etraflıca anlatıldığı için biz bu bi
yoğrafide yalnız esas noktaları belirtece -

Sakaryaya cloğru 
• ğiz: 

Sevkulceyş[ oyalama har'bi 1zmir'den 
Ankara kapılarına kadar - kuş uçuşu tak
riben 500 kilometre - sürdü ıve taarruz ve 
müdafaa ile meczedildi ise de asıl müdafaa 
Sakarya'da yapıldı. 

Atatürk'iin el yazıaı 

Askerlikten istilası 
Bu sıralarda memleketin her tarafında 

muhtelif namlar altında bir takım teşek -
küller kurulmaya başlamıştı. Atatürk bun
ları aynı program ve aynı nam altında bir
leştirerek bütün milleti alika.dar ecınek 

ve bütün oriluyu da bu maksada hidim 
1ıı:ııJınulr iatlırorıdu. Unrindoki ordu miifet-

Muharebe 11/temmuzda başladı. !smet 
Paşa, esas grupu çifte kuşatmadan kur -
tarrnak için, 15/teımmuzda muharebeyi ka
tederek ricate kaarr verdi. Müteakip gü.n
lerdo ordu Eskiscılıir almal vo ccınubunda 

ğunu keııfetmiye başladık. Binlerce kiııl
den ibaret olan Harbiye talebesini:l bu 
keşfimizi anlatmak hevesine dUgtUk. Mek
tep talebesi arasında okunmak üzere mek
tepte el yazısiyle bir gazete tesis ettik. 
Sınıf dahilinde ufak teşkila.tımız vardı.Ben 
heyeti idareye dahildim. Gazetenin yazı -
larıru ekseriyetle ben yazıyordum. O za
man mekitip müfettişi İsmail Paşa vardı. 
Bu harekatımızı keşfetmi:t. Takip ettiri
yoı:ımuş, Mektebin müdürü Riza Paşa is
minde bir zattı. Bu zat padişah nezdinde 
İsmail Paşa tarafından tahtie edilmiş, 

"Mektepte böyle talebe var. Ya farkında 
olmuyor, ya müsamaha ediyor." denilmiş. 
Riza Paşa mevkiini muhafaza için inkar 
etmiş. Bir gün gazetenin icap eden yazı -
!arından birini yazmakla. meşguldük. Bay
tar dershanelerinden birine girmiş, kapı
yı kapamıştık. Kapı arkasında birkaç nö
betçi duruyordu. Riza Pa.şa'ya haber ver
mişler. Sınıfı bastı. Yazılar masa üstün~ 

de ve ön tarafta duruyordu. Görmemezli
ğe geldi. Ancak dersten başka şeylerle iş

tigal vesilesiyle tevkifimizi emretti. Çı -
karken: "Yalnız izinsizle iktifa olunabi
lir." dedi. Sonra hiç bir ceza tatbikine lü
zum olmadığım söylemiş. Böyle hareket 
etmesinde, kendine atfedilen kusuru mey
dana çıkarmamak gayretinin dahli olmak
la beraber hüsnüniyeti de inkar edilemez
di." 

Devrin Abdülhamit istipdadinm en ko
yu yıllarına tesadüf ettiği düşünülecek o
lursa, ilerde bütün savaşlara atılacak nes
lin daha o zaman nasıl bir uyanıklıkla ça
lrştıı;ını yukardaki satırlar çok güzel be -
lirtmektedir. Mektepte her düşündüğünü 
açıkça ve korkusuzca söyliyen, Sultan Ha
mid'in idaresini sert bir dille tenkit eden 
Mustafa Kemal, eğer anlayışının keskin
liği, görüşünün samimiliği ile kendisini 
bütün arkadaşlarına sevdirmemiş olsaydı, 
daha tahsilini bitirmeden önce o devrin 
terhip ve imha siyasetine kurban gideceği 
muhakkaktı. 

Mustafa Kemal Harp Akademisini 11 
ikincikmun 1905 te bitirdi. Bir müddet 
sonra tevkif edilerek Yıldıza götürüldü, 
ve birkaç ay mahpus kaldıktan sonra Riza 
Paşanın delaletiyle kurtuldu. 

Şama sürülüyor : 
Bir kaç gün sonra Mustafa Kemal ve 

arkadaşlarını erkA.nıharblye dairesine ça
ğırıyorlar. Kura ile Edirne ve Selaniğe, 

yani o zamanki ikinci ve üçüncü ordulara 
gönderileceklerini fakat aralarında anla -
şırlarsa kuraya lilzum kalmıyacağ·ını söylü
yorlar. Mustafa Kemal arkadaşlarına işa
ret ediyor. Ufak bir anlaşma neticesinde 
ikinci ve üçiincü ordulara gidecekleri ayı
rıyorlar. Bu hareket tarzı genç Erkanı -
harplerin aralarında teşkilat bulunduğuna 

delil addediliyor ve Mustafa Kemal Suri
ye'ye sürülüyor; Şam'da bir süvari lata • 
sında staj yapmağa memur ediliyor. Fakat 
Mustafa Kemal yalmz Şam'da. kalmıyor. 

Vaz.jfe alarak Suriye'nin hemen her tara
fını dolııışryor. O sıralarda Havran ve Ku-

toplanmıştı. Düşman Seyitgazi mmtakası
na hakim olmuş, türk ordusunun Ankara
ya doğru olan muvasala hattını tehdit edi
yordu. Ordu şimale atılmak tehlikesine 
maruz idi. Nisbetsiz şartlar altında gayri 
müsavi bir muharebeye devam etmek türk 
ordusunun imhasiyle neticelenebilirdi. 
Tekrar manevra hüriyetini kazanmak için 
düşmandan arayı açmaktan başka çare 
yoktu. Atatürk 18/temmırzda ordunun 
(Sakarya) gerisine çekilmesini emretti. 

Bu manevraya (scvkiilceyşi ihtiyari 
ricat) denir. Bunu yapa.bilmek için çok bü
yük manevi cesareti lazımdır. Ta.rihte geri 
manevrayı emir ve muvaffakiyetle tatbik 
eden serdarlar imha meydan muharebesi 
yapan serdarlardan daha nadirdir. 

Sakarya muharebesi 
Yunanlılar 14/ağustosta kati netice ka

zanmak azmiyle bütün kuvetlerini sarfe
derek beşinci ve ıon taarruz için ilerle -
miye başla<ldar. Düşman, kuvetlerinin ço
ğiyle, cenuptan kuşatma yapıyordu. 

seleler çıkı}"'Or. Dürzüler ilzerine kıtalar 

gönderili}"'Or. Mustafa Kemal de onlarla 
beraber gidiyor ve tenkil hareketlerine 
iştirak ediyor. Bu vazifede bulunuş ona bir 
yandan o zamanki mülkiye idaresinin ne 
kadar kötü olduğunu; bir yandan da or -
dunun talim ve terbiyesindeki eksikliği 

gösteriyor. Onun için denebilir ki, Suri
ye kıtası genç Erkanrharbin zekasına ge
niş bir düşlınce kaynağı olmuştur. O ge -
nişlik içinde O'nun &erbest düşünceleri 
büyük tasavvur cevelanlarına meydan bu
labilmiştir. Mustafa Kemal, etrafındakile
re hüriyet ve adalet sevgisini, haksızlığa, 
istibdada, kötü idareye karşı koymak coo· 
kunluğunu aşılıyordu. 

Vatan ve hüriyet cemiyetinin 
kuruluşu : 

Mustafa Kemal dürzülere karşı yapı
lan harekatta dört ay bulunduktan sonra 
Şam'a dönüyor. Bu harekat esnasında kı
taata kumanda ~en Lutfi Bey isminde bir 
zatla ahbap oluyor. Bu zat Mustafa Ke -
mal'i Şam'da Tüccar Mustafa di~ maruf 
birisiyle tanıştırıyor. Tüccar Mustafa 
Tıbbiye mektebinin son sınıflarında iken 
siyasetle iştigalinden dolayı üç sene kale
bentliğe mahkfim olmuş, !i.Onra Şam'a gel
miş, ticarete başlamış. Mustafa Kemal bu 
tüccar do~orla arkadaşlığı ilerletiyor, ve 
aradan bir müddet geçtikten sonra 1905 
yılının birinci teşrininde bir gece Mustıı.
fa Kemal ve diğer dört arkadaşı Tüccar 
Mustafa'nın evinde toplanarak., sonraları 
meşrutiyetin istihsalinde mühim lmil ol• 
muş olan Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'nl 
kuruyorlar. Bu cemiyet gizli çalışacaktır. 
Cemiyeti genişletmek için duşünülen ted
birler arasında Mustafa Kemal'in muhte
lif askeri sınıflarda staj yapmak bahane
siyle Berut'a, Yafa'ya ve Kudüs'e gitme • 
si de vardı. 

Bundan sonra Mustafa Kemal teşkilli

tınr yapmıştır. Fakat bu işi Suriye'de ar'211 
ettiği gibi yapamıyacağını düşünerek, tek
rar Makedonya'ya geçiyor. Orada bir çok 
hamiyetli arkada.şiar buluyor ve konu.şu
yor. Ve Hüriyet cemiyetinin bir şubesi -
n1 burada teııis ediyor. 

Tekrar Suriye'ye dönen ve orada Uç 
sene kadar kalan Atatürk 1907 yılı eylıl -
!ünde üçüncü oNluya naklediyor ve Ma -
nastır'a tayin olunuyor. Fakat güzel bir 
tesadüfle Selanik'te alıkonuluyor. 

Mustafa Kemal bu defa Selaniğe gel
diği zaman Vatan ve Hüriyet cemiyeti 
İttihat ve Terakki cemiyeti adını almış • 
tır. Pek az :r.aman sonra M eşruetiyet ilan 
olundu. 

Bu devreler zarfında Mustafa Kemal'in 
hareketleri tetkik olununca gorülüyor ld 
kendisi memlekette büyük ve radikal bir 
değişikliğin lilzwnuna kanidir. Fakat 
Onun görüşleri İttihat ve Terakki cemi -
yetindeki bazı ıeflerin düşünüşlerine uy
ırwı gelmemektedir. O zamanm zihniyeti 
genç inkrlapçmm aözJerindeld del'lin ha ... 
kikati idrake müsait değildir. 

mutan Atatürk kati taarruz zamanının he
nüz gelmediğini takdir ederek taarruz c~ 
medi. La.kin Devlet Reisi Atatürk, fra.n -
sızlarla yazdan'beri cereyan eden müza • 
kereleıi intaç etmek için (Sakarya) zafe
rinin intibaından istifade etti. 

Afyon taarruzu 922 
Bütün dahili buhranlar bef'taraf edil

miş, diğer cepheler kamilen likide edil -
miş; bütün kuvetleri yunanlılara karşı 
toplıyacak bir durum hasıl olmuş ve adet
çe olan zaaf telifi edilerek kuvetler tak -
riba müsavi hale gelmişti. Sakarya'danberl 
geçen bir senelik zamandan nihai muhare
beyi hazırlamak 1çin istifade edilmişti. 

Başkomutan Atatürk taarruz hazırlık
ları için zamana muhtaç olduğu müddet • 
çe; Devlet Reisi Atatürk diplomatik faa
liyetine devam etti. Askeri hazırlıklar bi
ter bitmez müşkülat düğümünü kılıçla kes
ti ve tas.mim ~dilen taarruz 26/ağustosta 
başladı. 

23/ağustosta yunanlılar Sakarya mev
ziinin önüne geldiler ve taarruza başla -
dılar. Sakarya muharebesi başlarken yu -
nan ordusu türk ordusunun iki misli ku
vetiııde idi. Düşman çok üstün olduğun -
dan Atatürk; Büyük harbin başında hüküm 
süren tek hattı anudane müdafaa etmek 
fikrine bağlanmıyarak müdafaanın etas -
tiki surette yapılmasına karar verdi. Bu 
hareket tarzı sayesinde yunanhların ku • 
şatması müessir olmadı ve 23/ağustostan 
13/eyHile kadar 2'2 gün devam eden muha
rebe zarfında türkler azami 20 kilometre 
geri çekildiler. 

Bu; yeni bir müdafaa sistemi idi ki 
buna sevkulceyşce muannidane; tabiyece 
elastiki müdafaa diyebiliriz. 

Atatürk bunu sathı müdafaa tabiriyle 
ifade etti. Sathı müdnfaa fikri yeni müda
faa tanzimatına esas olmuştur. Artık mü
dafaa hatları yoktur. Müdafaa sahaları 

vardır. 

İstiklal harbinden sonra Atatürk, kaza
nılanı korumak ve hayat mücadelesinde 
daima muvaffak olmak içın her şeyden e
ve! keskin bir kılıç yani kuvetli bir ordu
ya malik olmaık lüzumunu takdir etmiş ve 
bu (keskıin kılıç) ı yaratmak vazifesini 
İstiklal harbindeki kıymetli müşaviri ve 
yardımcrsı Mareşal'a tevdi etmiştir. Bu 
kılıcı kullarunağa ihtiyaç olmaksızın yal
nız O'nun mevcudiyeti sayesinde, Türkiye 
harici siyaseti son s.eneler zarfında müte
addit muvaffakiyetler ihraz etti: Boğaz
larda ve Tra.lcya serhaddinde gayriaske
rilik ilga ve tam hakimiyet istirdnt edil
di; Hatay anavatana iltihak etti. Ve bu 
kuvetli ordu Türkiye Cümhuriyetinin nü
fuz ve şerefinin itilasına hadim oldu. 

Yunan ordusu .Sakarya muharebesinde 
çok kan zayi etti ve harbin gayeiirtifa 
noktasını Sakarya muharebesi esnasında 

(muharebenin 8. günü) geçti. Muharebe
rı,in 8. gününden itibaren düşmanın taar -
ruz kudreti erimeğe başladı. 12. eyli'ilde 
türk mukabil taarruzu ile ricat etmiye 
başladı. [(Ankara) dan SO kilometre me -
safede). Yunanlılar (Eskişehir • Afyon) 
demiryolunun hemen şarkındaki başlan -
gıç mevzilerine kadar çekilmiye mecbur 
oldu'lar. 

19/eylUJ/1921 de Büyük Millet Mecli
si; Mustafa Kemal'e Gazi unvanını ve ye
ni Türk Devletinin Müşür rütbesini tev -
cih etti. 

Sakarya meydan muharebesi yunanlı

lara karşı kati netice hasıl etmedi. Fakat 
kati neticeyi hazırladı. Kuvctler arasında 
muvazene hasıl oldu ve yunan ordusunun 
taarruz kudreti kati surette kırıldı. Yal -
nız Müdafaai mutlaka ise hiç bir zaman 
hedeflerine isal edemeııdi. 

Ordusunun kuvctini i · 

BULUNUR KURTARACAK ... 
1922 kışı ... Atatük Bursada .. Bursa

lılar, büyük kurtarıcılarını alkışlıyor, 
kucakilyor, bağırlarına basıyorlar. O, 
bir hfıtırasım anlatıyor : 
"- Arkadaşlar, Bursa istila edil -

mişti. O !{Ün Büyük Millet Meclisi· 
nin kubbesi hıçkırıklarla çmlıyordıı. 
içlerinde ağlamaktan memnu olan 
bir tek insan varsa o dı1 bendim. Bir 
hatip arkadaş kürsüden feryat edi • 
yordu : 
Vatanın bağrına düşman dayamış 

hançerini, 
Yok mudur kurtaracak bahtı kara 

maderini ? 
Yerimden fırladım ?. 
- Yanlış söylüyorsun, dedim ve : 
Vatanın bağrına düşman dayasrn 

: . .ınçerini, 
Bulunur kurtaracak bahtı kara ma· 

derini .. 
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O'nun ölümüne 

dünya da ağladı 

., •........•........•..................• __ . . 
Türkiye Kı11lay Cemiyetinin E . 

muhterem halkımudan ricası E . . . 
Yurdumuzun muhtelif köşele

rinde vatan hizmeti görmekte o
lan kahraman erlerimize muhte
rem halkımızın minnet ve gük· 
ran cemilesi olarak teberru ede
cekleri (yün fanila, yiln kazak, 
pamuklu mintan, yün çorap ve 

GÖLGESİ ( GÜNÜN _ __.... 
. 
iki yıl oldu 

Üçüncü matem yılma girdiğimiz 
bugün, sana, hali. ölümü yakqtıra· 
mıyoruz, Atam. Olüm sana hiç ya· 
kıpnıyacak ..• 

Askerlere 
kışlık 

Dıı ticaret _______ .... 
Kliring hesaplan 

bakiyeleri 
• ... Bir çok kuvetli adamların iktidar 

mevkiine geldiğini gören neslimiz, 
bunların eserlerini gözden geçirdiği 
zaman, hiç bir millet ve devlet inkı
labının ne Atatürk tarafından yapılan 
kadar fevkalade, ne de O'nun eseri 
kadar iyi mülhem olmadığını anlıya -
calctır ... 

DEYLI TELEGRAF 
,,. 

• •.. Atatürk. Eğer yaşasalardı, tarih 
bugünkünden çok farklı olacaktı -
&özünü tam bir hakikat olarak söyliye
ceğimiz mahdut adamlardan biridir.,. 

NlYUZ KRONlKL 
:,. 

" - Atatürk Türkiyeyi yeniden yap
tı ve emin bir yol üzerinde ilerlemiye 
devam eden bir memleket bıraktı. Tür. 
kiye yeniden kuvetlenmiş olarak, Ata
türk'ün eserine devam etmek husu • 
&undaki en müsait imkanlara sahip • 
tir ... 

NORVEÇ GAZETELERl 

:/-
.. __ Büyük harp, bir çok şöhretle

rin meydana çıkmasına, ve yahut öl· 
mesine sebep olmuştur. Fakat bu u • 
muml felaketin el uzatmadığı beynel
milel §Öbretler arasında bir ileri geç
me mevlciine yükselen ve bilhassa pun
dan sonra dünya nazarındaki prestijini 
bü.sbiltün yükseltenlerin en başında 
gelen ve bunların en ıayanı dikkati 
olan fÜpbesiz ki modern Türkiyenin 
yaratıcısı Kemal Atatürk'tür. Kemal 
.dutiirk'ün gerek bir asker ve gerek 
bir devlet adamı olarak vücuda getir· 
diği Herler baılı baıına bir tarihtir.,, 

HANS FROEMFGEN 
(Western Mail'de) 

~ 

• - Atatilrk'ün islah.atı devamlı ola· 
calctır. Çünkü bu islahat, türk. mille· 
tini kurtarmııtır. Atatürk, Türkiye • 
yi tek bir düşmanı kalmaksızın bırak
:mııtır. Bu, zamanımızın biç bir §eli
nin baıaramadığı bir şeydir.,, 

••." Bitler, 1933 te, Atatürk'ün mu
vaffalriyetleri, kendisinin Nasyonal • 

osyalizme olan iymanını teyit et • 
ekte olduğunu söylemiıtir. Türki • 
enin kurtuluı mücadelesi parlak bir 
·saı olmuştur.,, 

FÔLKlŞER BEOBAHTER 

~ 

"".Muasır hi<; bir isim Atatürk adı 
adar büyük saygı telkin etmemiştir. 
tatürk yalnız Türkiyenin bütün ha· 
atını deği~iren bir deha değil, fabt 
eynelmilel münasebetlerde iyilik ve 
alnız iyilik yapan bir adamdır.,, 
•• .•• Bütün diktatörlerle bütün de • 
okratlar Atatürk. kadar iyi ve büyük 
lsalardı bu iki idare sistemi arasında 
·ç bir zaman zararlı bir ihtil§f zu -
r etmiyecekti.,, 

OBSERVER 

• ... Atatürlc'ün ölümüne bugün, hay· 
yetin artık bir hatırdan başka bir ıey 
madığı bir alemde, büyiik bir devlet 
amı, büyük bir asker, yüksek dere
de haysiyetli bir ıahsiyet olarak 
lanmaktadır. lngiltere evela cesur 
r düşman, sonradan sadık bir dost 
arak tanıdığı büyük adamı selim· 
maktadır.,, 

SUNDAY TlMES (lngiliz) 

~ 

"-· A. tat ürk öldü. Fak.at O'nun yeni 
-rkiyede muazzam eserinde münde· 
"ç bulunan ruhu daima yaşıyacak • 

" ... Bulgaristan Atatürk'ün ıahsın
büyük bir dost kaybetmektedir. 
temimizi cenup komşumuzun ma -
iyle birleıtiriyoruz.,, 

DNESS (Bulgar) 
~ 

... Yaptığı inkılabın büyük ebemi • 

Taksimde 
paraşüt 

kulesi 
tanbul, 9 (Telefonla) - Hava Kuru
iatanbul §Ubesi mUdUrll, nakil vasıta· 
a yapılacak zamlardan hasıl olacak 
ile Takstm'de bir paraşüt kulesi ya
atını söylemiıUr. 

adcn ~ya malzeme ithalatçılar bir
lzaları hava kurumuna 45.000 liraya 
n; kahve ve çay ithaliitçılan da 80.000 
kadar teberruat ve teahhudatta bu -
uşlardır. 

evlet daireleri arasındaki 

ihtilaflar 

vlet daireleri arasında tahaddüı 
ihtilaflar dolayısiyle bir daire

diğer bir daire aleyhine Devlet 

Yaratan ölür mü hiç? 
Hala gönüllefimizde senin atkın, 

kulaklarımızda aenin aeein, ıözle-

hediyeler Türkiye CUmhurlyet Merkez Bank 
dan aluıaıı hesap hUIAııalarına göre 2. 
1940 tarihindeki kllrlnı; hesapları bak 
lerl. 

yeti türk ıuurunu uyandırmıı ve ona 
kendi kıymetini tanımak imkanını 

vermi§ olmasındadır. Macaristan ken· 
disinin sadık bir dostu olmuş olan ve 
barıı muahedelerini ilk olarak ve 
münhasıran kendi kuvetiyle yırtmış 
bulunan bu büyük ölüyü sevgi ile dü· 
şünmektedir.,, 

MAGYAR NEMZET (Macar) 

• yün eldiven) den ibaret"olan kıı 
hediyelerinin kabulü için, Kızıl
ay Cemiyetinin bilOmum merkez 
ve ıubelerinde (ayni teberruat 
kabul defteri) açılmıınr. 

• rlınizde, yeryüzünde gök kubbeyi 
andıran gözlerinin ve güneti hatır
latan aaçlarmın rengi var. 

Y •dımsevenf er Cemiyeti 
Sayın Bayın İnönü'nün 

huıuriyle bir toplınh yaptı 

CETVEİ: - 1-

Memleket 

Almanya 

Mlktaı 

~ 

" •.. Kıral Şövalyenin • Kıral A.lek • 
sandr - olunıunden dort sene sonra na
yat sahnesinden Kemal Atatürk de çe· 
Jıiliyor. Fakat yugoslav uıılJetının ou 
anda, O'nların tu~ırlerimn ıstıkbalde 
de yaııyacağına iymanı vardır.,, 

POLlTIKA ( rugoslav) 

Seni unutabilir miyiz hiç? 
Üçüncü mi.tem yılı batında, biz· 

den haber iıter miain Atam? 
Sağlamız, biriz, tamız; inanıyor, 

güveniyor, çalıııyonu:. 
BüyÜk arkadatm baflllllzdadır. 

Günetlerimiz gene Çankaya'dan 
doğuyor. 

iki yıldır, senin için her dilden 
mersıiyeler yazddr, her ahenkten 

A. hesaplarındaki 
borcumuz T. L. 

Yardımsevenler Cemiyeti İkinci· Almanya 
teırinin dokuzuncu cumartesi günü B. hesaplarındak1 
aaat 10 da Çocuk Esirgeme Kurumu- alacağımız T L. 
nun salonunda askere kıtlık hediye- Belçika 

20.931.600 

2.Ci94.700 18 336 
682 
479. 

:t-
" Türkiyenin kendisine hudutsuz 

bir minnet taşıdıgı Buyuk Halaskarı • 
Ataturk'ıin hayatı AJmanyada oldugu 
kadar iyi hiç bir yerde ne anlaşııacdK 
ne de takdir edilebilecektir. Zıra Al· 
manya da aynı yoldan geçmıştır.,, 

Bu hayırlı teıebbüsün çok asil 
ve §efik olan türk ulusunun can
dan igtirakleri ve bilhassa kadın
larımız tarafından yer yer teıkiJ 
edileceğinden emin olduğumuz 
komitelerin değerli faaliyetleriy
le, şerefli bir muvaffakiyet ha-
linde neticeleneceği güphesizdir. 

• hıçkırıklar duyuldu. Hala, ıöz ya
tı dökülüyor. 

Fakat biliyoruz ki, senden aon· 
raya kalmanın acıaı yalnız bize ma
lUın olan bir yerdedir. Oradan çık
mıyor ve asıl duyduklarımız ifade 
edemediklerimizdir. 

ler tedariki bilhasH pamuklu dikmek Çekoslovakya 
itini görllpnek Uzere yapmıt olduğu Estonya 
dlvete Himi Reisleri Sayın Bayan j Holanda 
İnönü teref verdikleri gibi birçok İspanya 
Bayanlar bu kudai yurt hizmetini ıe- bveç D. hesabındaki 
ve seve yapmak için ittirak etmi' - borcumuz T. L. 2.371.600 

84 

42q 
279.~ 

"". Almanya Atatürk'iln eserme ve 
mücadelesine hayrandır. O'nda, ta -
rihi eseri hüriyet iseven bütün millet· 
ler için bir sembol olarak kalacak ku
vetli bir şahsiyet görmektedir.,, 

ALMAN AJANSI 

~ 

" ... Atatürk, şahsiyetlerinin kuvetiy
le milletleri dahilen ve haricen değiş
tiren harpsonları şefleri arasında da· 
ima hususi bir yer işgal edecektir. • 
O, yeni Türkiyenin yaratıcısı ve ku • 
rucusu olmuıtur. Yakın şarkın şimdi· 
ki çehresini 4tatürk tesbit etti.,, 

GERMANlA (Alman) 

~ 

" ..• Adı, türk milletinin milli istik· 
1§1 mUcadelesinde ve Türkiyenin siya· 
si sahada yeniden teşkilatlandırılma • 
sına gayet sıkı bir surette bağlı olan 
Kemal Atatürk'ün ölümü gerek Tür
kiye için ve gerek bütün dostları için 
derinliği ölçülemez bir kayıptır.,, 

1ZVEST1A (Sovyet) 

~ 

Billımum merkez ve ıubeleri-
mizin ayniyat makbuzu mukabi
linde kabul edecekleri bu teber
ruat için hayır severlerimizin ib
raz buyuracaklarından emin ol
duğumuz yüksek alakalarından 

dolayı Kızılay Cemiyeti timdi
den şükranlarını arzeder. 

••• 
Kızılay Ankara 

Merkezinin dôveti 
Kızılay Cemiyeti Ankara 

Merkezi Riyaaetinden: 
Yurdumuzun muhtelif köte

lerinde vatan hizmeti görmek
te olan kahraman erlerimize 
muhterem halknnızm minnet 
ve tükran cemilesi olarak te
berru edecekleri: 

Yün fanila 
Yün kazak 
Pamuklu mintan 
Yün çorap 
Yün eldiven 

Bot laf neye? 
Sen vatan ufuklarına akseden is

tiklal martlarmı dinliye dinliye ••
kin ve müaterih uyu Atam, çocukla
rın batucunda nöbettedirler •• 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

lerdir. İsveç A. hesabındaki 
Cemiyetin reisi Baya" "'levber Se- alacatımız T. L. 

vUktekin bu içtima& işt ' k eıien Ba- İsviçre 
yanlara teıekkilr ettiktrn l{lnra mu- İtalya A. heaabındalcl 
vakkaten yerini İzmir Mrhuau Sehl· borcumuz T. L. 
me Yunuı'a bırakmıştır. İtalya B. heaabındakl 

Müzakere fevkalade intizamlı ve alacağımız T. L. 
çok canlı ve heyecanlı olarak cereyan Macaristan 
etmittir. Lehistan 

Cemiyetin umumi katibi Mebrure Letonya 
Aksoley bu itin nasıl teıkilltlandığı- Norveç 
nı izah etmiş ve ezcümle "Kış arife- Rusya 
sinde bulunuyoruz, yarın acı bir rüz-

99.000 2.272. 
18.1 

842.000 

106.700 

SPOR gar yağan karları dondururken sıcak CETVEL: - 2 -
odalarımızda vicdanlarımız müsterih Muhtelif memleketlerin Merkes BankUll 
oturabilmekliğimiz için aziz yurdu • da tutulan kllrlng heaaplarındald al 

Dünkü maç 

Gen~lerbirliği Güneı 

takımını 3 -O yendi 

muzun bekçileri kahraman Mehmet· lanmız 
çiği dügünmek mecburiyetindeyiz. Memleket 
Onlara bir ana ıefkati bir kız kardet 
eliyle kıtlık hediyeler hazırlıyahm" 
demittir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Baıkanı 
B. Fuat Umay aöz alarak aayın Ba
yan İnönü'nün teıriflerine tetekkür 
ettikten sonra aalonun kal&balığını 
işaret ederek bu önemli kudsi gaye 

Almanya D hesabı 
Finlandiya 
Lıtvanya 

Yugoslavya 
Yunanlıtan 

İsviçre malt alacaklar 
Rumen aıacatımıs 

için gösterilen tehalükten dolayı gö· petrol hesabı 
ğüslerimizin iftiharla kabardığını 

Dün Ankaragücü sahasında futbol söylemiştir. ~~!;al hesabı l.SS3.900 
Jik maçlarına devam edilmigtir. Gü- lçtimaa nihayet verildikten .onra 22._.00 
nün tek karşılagması Gençlerbirliği • vazife taksimi yapılmıttır. T. L. 
Güneg takımları arasında idi. Hakem Maarif Vekaletinin opera binası T. L. 

86
·
800 2

·
094

·
600 

Ferih Esin'in bozuk idaresi altında yapmak üzere kiraladığı Evkaf apar- Husus! hesap Rumen borcumuz 
" ... Atatürk milletini matem içinde 

bırakıyor. lngilterede şimdi dost olan 
ve Atatürk'U yenilmez bir düşman di· 
ye tevkir etmiı bulunan eski muarız· 
/arının Türkiyenin ve bütün Avrupa
nın böyle büyiik bir adamın ölümU ile 
uğradığı kayıp karşısında çok derin 
bir elem içinde bulunduğunu iJğren • 
mek belki de onlar için bir taziye o

den ibaret olan kıt hediyeleri
nin kabulü için yalnız postane 
caddesinde Ticaret Odası bi
naaındaki merkezinde ve Yeni· 
§ehirde Emniyet Abidesi kart•· 
sında Cümhuriyet Halk Partisi 
vilayet idare heyeti binasmda 
(ayni tebernıat kabul defter
leri) açılmıttır. 

geçen bu marı, aynı derecede zevkıiz tımanından büyük bir salonla iki oda 
Jı il . . petrol heaabı 

• geçen bir oyunla Gençlerbirliği 3-0 cemiyetin emrine ver mııtır. Muvakkat T. L. he .. bı 
kazanmıştır . İkincitetrinin 11 inci pazartesi gü· 

lacaktır ... 
TlMES (lngfliz) 

" ... K. Atat ürk, ruhları ve giJnDJJerJ, 
hakiknin giiz lcamaıtırıcı ııığı ile ay• 
dınlatan vehim ve hıyıl düımanı bir 
pisikologdur.,, 

EMlL LUDVlG 

• 
•• A tatürk'ün, bir çok insanların 

baıarmıya maddeten lcadir olamadık • 
Jarı iıleri baıarmıkta giJsterdiği azim 
ve cesarete ve elde ettiği muvalfa • 
kiyetlere bütün Amerika hayrandır.,, 

General SHERILL 

• 
• ... Atatilrk'ün ölümü, herkeste bay• 

ranlık uyandırın Türkiye i<;in izim 
bir ziyadır. O'nun kahramanlığı ve 
dehası o memleketin istiklalini yarat• 
mıı ve kalkınmasını temin etmiştir. 
Bu ziya, Fransa için de çok acıklıdır. 
Çünkü Atat ürk, onun sadık ve dürüst 
bir dostu idi. Gene bu ziya sulb diva· 
sı için de çok elimdir. Zira bu büyük 
devlet şefi, yorulmaz bir surette bu 
davanın korunmasına çalıımakta idi ... 

Teberru edilecek yukarda 
cinsleri arzedilen kullanılma
DUf 91yalar Knılay aynİ7at 
makbuzu mukabilinde kabul 
edilecektir. 

Ankara halkmm bu hayırlı 
ve aıil yardana, seve ıeve itti· 
ri.k edecekleri tüpheeizdir. 
Çünkü askere yapılacak yardı
mın bizzat bütün vatana ve bü. 
tün vatan evlatlanna yapılan 
bir yardım olduğunu herkeı 
müdriktir. 

Kızılay, Ankara merkezi 
muhterem ve asil ankarablan 
bekliyor. 

Kızılay Merkezi Tel: 1610 
Yenifehir heyeti Tel: 6630 

9.000 2.083. 
Lik maçlarında baıtangıçtanberi gö- nünden itibaren gerek cemiyetin iza· T. L. 

ze görünür bir hamle ve varlık göıte • lan, gerekse gönüllü Bayanların it
remiyen Güneı takımı dUnkil oyunla· tirllciyle ite batla.nacağı haber alın· 

NOT: Rumen klirlngine avaıııı olarak 1 
hal edilip henlls nımen malları memleJEe.: 

riyle bu kanaatı değittlremediler. mıttır. tımlze slrmlyen T. L. L201. 

Şimdiye kadar yaptığı maçlarda bir 
hükmen bir de Maakespora kartı elde 
ettiil Z.1, lki plibiyetle 6 puvanı o-

• lan Gençlerbirliği ise, dUn gayet bo· 
zuk bir oyun çıkardı. Ankaramızın en 
eıkl takımının bugünkü vaziyeti bu 
sene lLk maçlarında iyi bir netice alıp, 
almıyacağı huıuıunda bUyil.k tUphe -

• • • • • • • . 
• 

ler tevlit etmektedir. 

Bugünkü maçlar 
geri b1rakıldı 

Ankara Futbol Ajanlığından : 
Bugünkil (Pazar) maçlar, Ebed! 

C. H. P. Muaabey 
ocağı toplantııı 

Sınırlarımızdaki kahraman uker • 
lerimln kıt münuebetiyle gönderi • 
lecek hediyelerin hazırlanmuı iti i· 
çin, Kızılay ve Yardımsevenler Cemi
yetlerinin meaaiıinde kendilerine 
dii!ecek itler il.zerinde görüımek ve 
ocak eemti dahilinde bu huau.u.ki 
propaganda itini tefkilitlandırmak 
üzere, ocağa kayıtlı birçok kadın ve 
erkek partili dUn aaat 15 te Dumlu
pınar nahiye merkezinde bir toplantı 
yapmıflardır • 

Edebiyat tedrisatlnda 

rastlanan müşküller 

"······································~ 

Şef'in matemi dolayıalyle devre 10nu
na bırakılmıttır. Hakemlere ve ku • 
lüplere teblii olunur • 

Abcılrk müAbehlen da tehir 
edildi 

Bu mevzu üzerinde eeaalı çalıpna 
progrum te.t>lıt edildikten eonra, teı
kil olunan ekiplerin yukarda adı ge
çen cemiyetlerle temu etmesi ve ça
lışmağa bqlanmuı kararl.,tırılmıt
tır. 

Edebiyat öğretmenleri, orta tahsili ' 
yükaek sınıflarında talebeye, edebiya 
tarihimizin büti.in devirlerine ait ede
bi eserler hakkında malOmat vermek. 
bu eserleri mümkün mertebe okut -
malc, umumiyetle halk edebiyatımızı 
ve ecnebi edebiyatlarını tanımak eau
larına dayanan bir programla kartılq
makta ve bu vazifelerini yaparken 
muhtelif devrelerdeki edebt mahıullo
rimizin dil ve ıörilt aynlıkları yilzilıı.
den çocukları metinlerle temasa getir· 
mek yolunda ciddi gilçlilklere marus 
bulunmakta idiler. 

Maliye memurları 

arasında terfi, tayin 
ve nakiller 

Ankara Atıcılık Ajanlığından : 
BugUn yapılacak olan atıı müsaba

kaları Ebedi Şef'in ölümünün ikinci 
yıldönümil dolayııiyle gelecek hafta 
cumartesi gününe bırakılmııtır. 

At yar1şları tehir edildi 

Saat 17 de biten bu toplantı salı 
günü aut 18 de tekrar edilecektir. 

Çağrı 

Bütün bu mütkillit ve engelleri ber
taraf etmek gayesi ile Maarif Vek&
letinin büyük bir tetcbbüıe giritmiı 
olduğunu memnuniyetle haber aldık: 

ALBERT SARRA UT Maliye Veklleti Defterdarlar, malmü- Y arif ve lılah Encümeninden : 
Bugün yapılacak olan sonbahar at 

yarışlarının yedinci hafta koıutarı 
Ebedt Şef'in matemi dolayısiyle 16 
ikinciteşrin cumartesi gününe hıra -
kılmııtır. Koşulara saat 14 de batlana
caktır. 

Tedrisatta metinlerin mihver olma· 
ıı esası tabiatiyle kabul edildiiine 
ıöre, talebeye metinleri tetkik vuıta

X Dahiliye Encümeni 11-~I-1940 larını da ihtiva eden kitaplar temin o
pazarteel gUnU Heyeti Umumıyeden lununca öğretmenlerin tedria yolunda 
aonra toplanacaktır. k 1 ki ü l'"kl · ı "'

X Bütçe Encümeni, pazartesi gUnü ~r~~ ~ftı . arı g ç ~ erın •.za. a~·· Fransanın eski .ııtnlrara Elçisi dlirleri ile muhasebe müdilrleri arasında 
ve Dahiliye Nazırı yeniden bazı tayin, terfi ve nakiller yap -

mııtır. Bunları aıraıiyle yazıyoruz: 

TürkHava Kurumuna 
yapılan yardımlar 

Türk Hava Kurumuna yapılmakta 
olan yardımlar etrafında dün aldığı
mız telgraflar, Trabzonda kurum 
menfaatine tertip edilen bir gecelik 
<:>yun hasılatı olarak 79 lira, Haydar 
Uçüncüoğlu tarafından 53 ve Kemal 
Sahir tarafından da 57 lira verildiği
ni, gene Trabzonda Manifatura tüc
carlarından Ali Karanis'in azalık te
ahhüdatından baıka 50 lira, İzmir'de 
tüccardan Şamlı Şükrü ve biraderle
rinin 600, Suphi Erkin ve ıürekaaı -
nın 250, manifaturacı Riza Taştaba
nın 25, Karşıyaka musevi ibadethane
sinin 46 lira teberrü eylemiş bulun -
duğunu bildirmektedir. 

Ankara'da cümhuriyet bayramı gü
nü resmigeçit sahasında bulunan res· 
mi ve hususi otomobil toförlerinden 
bir kısmı, paragiltçUlerin atlayıfla -
rından duydukları heyecan üzerine, 
o anda toplamıı oldukları 30 lirayı 
küçük bir yardım olarak Hava Kuru
muna tevdi eylemi• bulunmaktadır· 
lar. 

Evlenme 

Terfi edenler 

Afyon muhasebe müdlirü BB. Abdul -
lah Cıilıyan, Amasya muhasebe müdlirü 
Fehmi Ataian, Hakkari defterdarı Mürıit 
Seçkin, Siirt muhasebe müdürü Adil Koca
balh, Ain muhasebe müdürü Cemil Ben
ııi, Antalya muhasebe müdürü Raif GUn
ıtör , Tunçeli muhasebe müdlirü Lutfi 
Mengi, Bolvadin malmüdürli Haydar Tli
zemen Hizan malmiıdürü Avni Çatıkkaı. 

Palu ınalmüdürü Kemal Evirıren, Kema
liye malmUdürü Sadi Tunçil, Lice malmll -
dürü Hamit Tekelioğlu. 

Nakil ve tahvil olunanlar 
Konya tahsil kontrol memuru Ramazan 

GUçsav Konya tahslldt mUdUrlUğUne, BA
ll varidat memuru Nazmi EdgU Ardahan 
malmUdllrlllfüne, GUmrUk ve tnh:ıN"llll' 
VekAletl muhasebe mUdürlllğU lk.lnci mü
meyyizi Mehmet Akit Gür Cizre gUmrUk 
muhasipliğine, Bolvadin :rrlalmUdUrU Ali 
Haydar TUremen Çoruh muhasebe mUdUr
lUfUne, Çorlu malmlldUrll Tahsin Pekalc 
Sarıkamış malmUdUrlUgUne, Gürpınar mal
mUdUrll Sabri Akalın Şltak malmUdUrlU· 
tuzıe, Şebinkarahisar malmUdUrll Hilmi 
Kuran Bünyan malmUdürlUğüne, AhlAt 
malmUdUrU Kenan Erdem Maluklrt mal · 
mUdürlUtUne tayin edllmiılerdir. 

Sekizinci hafta koıutarı umumt pro· 
gramda olduğu gibi 17 ikinciteırin 
pazar günü yapılacaktır. 

Lüzumsuz evrak paruız olarak 
Sümerbank'a verilecek 

Devlet dairelerinde toplanmıt olan 
Jüzumıuz evrakın bir devlet müesse • 
sesi olan Sümerbank'a paruız olarak 
verilmeıi Baıvekiletçe kararlqtırıl • 
mı9tır. Bu karar bir tamimle bUtiln 
devlet dairelerine bildirilmittir. 

l 
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B'BLIYOGRAFYA ................................ 

Umuint Heyet içtimaından ıonra top- duıunillmUt. Maarıf Vekillığince 
)anacaktır. " Türk edebiyatı Antolojisi " adla 

X Divanı Muhasebat EncUmeni bir ıeri eser neırine teıebbüı e •• 
11-XI-1940 pazartesi günü 10 da top- dilmittir. Şimdilik beı kitaptan ~ 
!anacaktır. baret olarak hazırlanmakta bulu • 

Sovyet ihtilalinin 23 

üncü yıldönümü büyük 
tezahürlerle kutlandı 

nan bu serinin birinci kitabı Osmanlı 
devrinden evelki edebi mahsullerimi· 
ze, ikinciıi divan tiirine, üçüncüsü bu 
ıiirin yanında yapmıı olan neıre, 
dördüncUıU tanzimattan sonraki eser
lere, betinciıi de halk tiirine tahıis o
lunmut. kitapların hepsinde parçala
rın talebe tarafından anlagılmaıını ko 
laylattıracak en.ılı izahat verilmit ve 

Moskova; 9. ~.a. - T11 aJanıı bildiri • ihtiyaca göre parçaların bugünkü di
yor: 

İlkteırin bilyillı: aoıyaliıt ibtllllinin 23 le tercümeleri yapılmıttır. Vekillik 
Uncü yıldönlimll milnHebetiyle, yapılan aa- müfettitlerinden Necmettin Halil O· 
lreri ııeçltreaimleriyle muazzam itÇi teaa- nan tarafından yazılıp ikinci cildi tet
hüratı halı:lı:ında blltiln ıehirlerden haber • kil eden ve bu yıl negrine muvaffald· 
ler gelmlıye baılamııtır. Bütün IOVJ'et hal- yet elwren "İzahlı Divan Şiiri Anto
lı:ının Şefıi &talinin etrafında oplanmıı ol- lojisi,. 1940 • 1941 ders yılı kitap u .. 
dutunu cotkun tezahüratla tobarüa et • tealne, llıe ikinci sınıf den kitabı ota
tinniştir. 

Dün, Kızıl meydandan 10 600.000 tezahü
ratçı geçmiıtlr. Lenlnırad'da Urvzlı:I me1-

rak konmuttur. 

A k 
'd danından da 1.300.000 lıçi ıeçmiıtir. Ba • 

n ara a doğum ve ka-dın hasta- Mesleki tedrisatta tayinler 
tıklan mütehassısı B, Dr. Muzaffer kQ'da yapılan tezahürata 500.000 lı:iıl, Klrt 

Hekimlik ve kadın 
cinsi hayatı 

Sezer bu isimle tıbbi, içtimai bir eaer deki tezahürata 500.000 ve Harlı:ov'dalı:ile- Maarif Veklleti, Ankara bölge aa-
neıretmiıtir. Maarif matbaası tarafın re de 300·000 lı:lıl lıtirllı: etmlıtir. nat okulunda kurs gören aanat mek • 
dan basılan ve 150 kuruıa satılmak· Bu yddönllmtl illı: defa tnlt edllmelı:te tebi mezunlarının tayinlerini peyder• 
ta olan bu eser, bugünkü türk hekim- olan yeni Sovyet cümhuriyetcllerle 1enl pey yapmaktadır. Bunlardan B.B. İı
liğini, tarihçesini ve istikbalini izah bölıelerde cotlı:unlulı:, iıtiınal bir i•lı:ll al· met Çalık Sivas bölge sanat mektebi· 
ettikten sonra kadının cemiyetteki mııtır. ne, LQtfi Ermete Manisa gezici köy 
rolü, hastalıkları, eatetik giizellifi Kabul re9mİ kurauna, Muzaffer Güraakarya Buraa 
hakkında çok geniı izahları ihtiva et· gezici köy kursuna, Basri Gürbahçe • 

sına idari dava açmaması karar
ıştır. Bu gibi ihtilaflar Devlet 
sının istişari mahiyette mütalea
ınmak suretiyle veya İcra Ve - Doktor RUıtU Erlnı:er kızı Umran ile 
rl Heyetince görüşülerek veya mühendis Galip Purut"un evlenme meraal· 
fı mucip olan kanun hükmünün ı mi dUnkU cumartelli gUnU İltanbul Kadı -
·k Millet Meclisinden tefsiri is· köy belediye dairesinde icra edllmiıtır. 

Dil, Tarih - Coğrafya 
Fakültesindeki yabancı 

müteha11ıslar 

Dil, Tarih - Coğrafya Fakültesinde 
çalıştırılan ıs yabancı mütehassıs ve 
lektöre ait kadro İcra Vekilleri He
yetince kabul edilmiftir. 

mektedir. Moskova; 9. La. -Taa aJamı bildiriyor: Manisa gezici köy kursuna, Mustafa 
Bu eser şimdiye kadar bu mevzu İlkteırin ihtlllllnln 23 Uncll yddönUmll Şentürk Aydın gezici köy kursuna, 

ilzerinde yazılmıı eserlerin batında J mllnuebetiyle Sovyet hariciye ballı: lı:omi- fbrahim Uysal Bursa gezici köy kur
bulunmaktadır. Karilerimize tavsiye aeri B. Molotov, lııordlplomatilı: ıerefine bir suna, Ali Kurt Sivas gezici köy kur· 

ek halledilecektir. Taraf•,.. IU4et tememd ederlL ederis. kabul rami vermiıtir. ıuna tayin edllmitlerdir • 



Hitler bir 
nutuk 
söyledi 

ılmanya'nın ge~irdiği 
ıafhalan ve bugünkü 

harbi anlatll 
Alman devlet reisi 
Bize karşı koyabilecek 

devletler ittihadı 

mevcut değildir diyor 
.~nih, 9 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
un akşam, nasyonal sosyalist par
Ufrunda canlarını feda edenlerin 

~tasını anma yıldöntimünde, par
n eski lizası mutat veçhile, Löwen
~keller'dc toplanmış ve bu büyük 
~ntıda, Führer bir nutuk söyle
tır. 

İihrer, eveıa. Almanya'da iktidar 
mücadelenin en yüksek devresi

te~kil eden 1923 yılını hatırlatmı~ 
'!1Uteakiben 1914 ten evelki devre-
1. Almanya'dan da bahsetmiştir. 
1.tler sözlerine şöyle devam et
tır: 

lngiltere ve Almanya 
- İngiltere, daha o zaman da bi
düşmanımızdı. İngiltere diyo

d fakat çok iyi biliyorum ki ora-
a millet ve hükümet, biribirinin 

ı iki şey değildir. Enternasyonal 
kratıardan, yahudilerden ve plü

alntla~dan mürekkep küçük bir hi
• . gıltere'ye hülanetmektedir ve 
ızıp, daha o zaman da harbi tah
etnıiştir. O adamlar, bugünkü a-
ların aynıdır. O zaman İngiliz 
ç~ları, bütün dünyayı Almanya 
hınc kaldırmağa da muvaffak 

:u ~ardır. Almanya'nın istemediği 
.: ışte böyle gelmiştir. 
~h;er, bundan sonra, alman mil
_ıç~n ~a~lamış olan sefalet, ıstırap 
rnı.tsız.lik devresinin geniş tablo
çızmış ve bizzat kendi miicade
de baılangıcını anlatmıştır. 
mUcadele, demiştir, bilhassa 

l~k~timizde tamamiyle hUküm-
gıbı gözüken millete, yahudiliğe 
~.~ele. çok çetin okn~r. 
Unkij nesil, bunun ne demek ol
nu anlıyabilir. Uzak istikbalde 
artık kolay anla§ılamıyacaktır. 
Udilik bütün kudretiyle, o zaman 
harp ilan etti. Biliyorsunuz ki, 

daima, yahudi milleti kadar ap -
fakat aynı zamanda yahudi mille
dar riyakar ve vicdansız bir mil
evcut olmadığı fikrindeyim. 

iktidar mevkiinde 
"'hrer, bilahare, iktidarı elde et -

için yaptığı ilk teşebbüsünü ba
ınevzuu eylemiş ve sözlerine şöy
'"am etmiştir: 
23 te kati bir mağlUbiyet gibi gö
n bu hareketten sonra, bunu ta
Cden sene1erde nasyonal sosya-
zafer yolunda daima ilerlemiş -

en ne kavga aradım, ne de pazar
aptım. Hedefimi, daima vatanda
~ndırrnak ve kazanmak teşkil et
ır. Ben ancak, daha bidayette ba
~?1ruk gösterildiği zaman kendi-
Udafaa ettim. 

33 te iktidarı, tamamiyle aynı fi
c:ı~ aldım. Filhakika, dünyada, 
ıçınde çalışabilmckten daha iyi 
ardır? Almanya, refaha kavuşma
.aşladı. Fakat, Almanya kalkındı
Sbette, evelce bir !«:re daha harp
hnanya'nın üzerine çullanmış o
Ynı adamların kıskançlığı da art-
ır. 

~örçil ve hempaları, Almanya 
hıne derhal herkesi kışkırtmağa 
?ı1ar. Bu sırtlanlar için, demok
ın ve yahut otoriter devletiil ne 

ası vardır? Bu, onları alakadar 
ı. Onları bir şey alakadar eder: 
tniyle her şeyi almalarına müsa
e hazır bir adam var mı yok mu? 

r bir demokrasi, bu gibi !erait 
ısında susmağa hazır olacak ka
~hmaksa, o zaman bu demokı>asi 
1Yidir. Eğer biz, demokrasiler
fark]ı halk kütlelerinin arkamız
Ulunması teşkil eden ve ismine 
ter denen devlet sıfatiyle, enter-
0nal plütokratların bizden feda
ık olarak istedikleri her şeyi ver-
0lsaydık. o zaman bize şöyle di
~!erdi: nihayet Almanya' da ma-
ır rejim kuruldu. 

n, o zaman tamamiyle başka bir 
de idim İktidar mevkiine geldi
taınan sulh yapmağa hazırdım. 
l~rı terke hazır bulunuyordum. 

r ıngilizler kabul etmiş olsalardı. 
~ey mükemmel surette olup bite-
1· İngilizler. kabul etmediler. Bu 
Yi oldu. Fakat o zaman, sonuna 
t gitmek ve yarım tedbirlerle ik
Ctınemek icabediyordu. 

Hitlcrin kararı 
. tarımı verdim İki şeyden birisi: 
ız asker değiliz ve yahut dünya
en birinci askeriyiz. Ve o zaman 
ınıu hazırlıkları yaptım. Alman 
e~ bundan bir şey kaybetmedi. 
Itıı, yedi milyon fazlalaştık. Son-
tuna sahip olan devletlerin para· 

Molotof yakında 

Berline gidecek 
Berlin, 9 a.a. - D.N.B. ejansı bildiri -

yor: Alman hükümetinin daveti üzerine 
ve B. von Riblbentrop'un geçen ıcne Moa
kova'ya yaptığı ziyaretlere mukabele ol • 
mak Qzere, Sovyetler Birliği halk komi -
serler meclisi reisi ve hariciye komiıeri 
B. Molotof, iki memleket arasında mev
cut dostluk münaıebctleri çerı;evcsi dai
resinde phsen, yeniden temas auretiyle 
devamlı görü, teatisiııe devam etmek ve 
bu tcatiyi rlcr1inlcştirmc4t için pek yakın
da .Berlin'e harcltct edecektir. 

Münih'e 

yapılan 

bombardıman 

tafsilatı 
Londra, 9 a.a. - Royter ajansının dip

loma tik muharriri yazıyor: İngiliz tay -
yarelerinin Münih'e yaptıkları baskın, Hit
ler'in nutkunun bıaşlıyacağı dakika olarak 
ilin edilen zamandan takriben bir saat ka
.cfar sonra başlıımılitır. Nutuk Londra sa
'iltiyle 18.20 de başlıyac:ıktı. llk İngiliz 
bombardıman tayyareleri de şehrin Uze -
ırine saat 19.30 da varmışlardır. Bu suret-
1e tayyareler bombardımana başladıkları 

ozaman Hitler nutkuna epeyce ıirişmi~ bu
•lunuyordu. 

HıitJeı"ln nutku iki saat kadar sürecekti 
Bombardıman nutuk nihayet bulduktan 
~ra da epey silrmilştür. Son tayyare Mil
'llih'ten saat 21.15 e doğru ayrrlmı,tır. 

Diğer taraftıın sallihiyetli kaynaktan 
öğrenildiğine göre, İngiliz bombardıman 

-tayyareleri Münih'te demiryolu münakale 
fıedeflcrine de taarruz etmişlerdir. Bu de
miryollarmdan bir kaçı Hitler'in nutuk 
-söylediği meşhur birahanenin yakınından 
geı;mektedir. 

Keza birahane yakmındıa bulunan bir 
emtia tefrik g:ırı üzerin~ de büyiık çapta 
bombalar bıra.kılmıŞtır. Bu sene bn yıldö
nümü için tertibatın deği$tİrilmiş olması 
ve Hitler'in nutuk için ilan edilen saatte 
·başka bir yerde bulunmuş olması mümkün 
olmakla beraber, Londra'da 7aıınedildiğini: 
göre Hitler ve başlıca arkada~ları oilpheaiz 
olarak toplantıda hazır bulunmakta idiler. 

İngiliz tayyareleri eın az nutkun radyo 
ile verilmesini rorl11.1tırmı,1aroır. 

Dün akşam Londra eaatiyle saat 18 de 
nutuk radyo ile nC$redilecC'kti. Bu saatte 
italyan radyosu bütiln alman rııdyolarmm 
bir çeyrek saat neşrlyatlarını tatil ede -
ceklerinJ ve nudrun n .. ri de cıamarte.i 

sabahına talik edileccilnl bUdlnniltil". 
Bu eıı.bah alman rad,>oau nutkun net -

rinin tekrar saat 16,SO • tehir edilditlnl 
blldirmiotir. Bununla bcnıber Bremcn 
radyosu ııabahley!n nutkun lngiliıce bir 
hulasasını ne,retmlştir. 

Hatırlardadır ki, geçen defa Hitler 
nutkunu !!Öyleyip ayrıldıktan biraz sonra 
saatli bir bomba binıhan.enin bir kısmını 
berhava etmişti. 

!arının yıkıldığını gördük. Halbuki 
biz, altunsuz devlet, paramızı muha
faza ettik. O zamandanberi, birkaç 
başka memleket altunu ellerinde top
ladı. Sonra, birdenbire dünyada al
tunun artık ehemiyeti olmadığı tehdi
di işitilmeğe başladı.,, 

Führer, müteakiben, gerek dahilde 
gerek hariçte, yeni Almanya'ya kar
şı, imkan dahilinde bulunan bütiln 
vasıtalarla derhal başlıyan enternas
yonal milcadele üzerine nazarı dik -
kati celbetmiş ve sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

Versay muahedesini nihai surette 
ortadan kaldırmak hedefi ile mücade
le, durmadan devam etmiştir. Aynı 
zamanda sulhu idame hedefim de var
dı. İngiltere ile sıkı dostluk münase
betleri tesis etmek istiyordum. İtal
ya ile aynı münasebetleri arzu edi
yordum. Aynı zamanda, menfaatleri 
bizim menfaatlerimizle birleşebile
cek bir devlet sıfatiyle Japonya'yı da 
düşünüyordum. 

ltalya üe münasebetler 
Bu teşebbüs, İtalya ile, faşizmi te

sis eden adamın dahiyane faaliyeti 
sayesinde muvaffak oldu. Bu teşeb
büs ve gayretler, japon bahsinde de 
muvaffakiyetle tetcvvüç etti. Fakat 
İngiltere bahsinde maalesef muvaf
fa' olmadı. Bunda kabahat bizim de
ğildir. Son dakikaya, muhasamatın 
başlamasından birkaç giin eveline ka
dar, harici siyasette eski hedefime 
her ne pahasına olursa olsun varmağa 
çalıştım. O zaman, İngiltere büyük 
elçiliğine, mümkün olan en büyük 
teklifleri yaptım. 

Harp tahriklerinin bazısı, seneler
denberi devam ediyordu. Bu tahrik
lerin bir gün ingiliz milletini Alman
yaya karşı kinle meşbü bir hale geti
receğine şüphe yoktu. Alman milleti 
ise. lngiltere'ye karşı hiç bir kin bes
lemiyordu. Daha 1938 ve 1939 da Sar
rebrucken'de söylediğim nutukta bu 
vaziyete karşı ihtarlarda bulundum 
ve bunun böyle devam edemiyeceği
ni tebarüz ettirdim. Bundan sonra 
öyle bir zaman geldi ki bahis mevzuu 
edilebilecek şey, harbin tamamiyle 
bertaraf edilip cdilemiyeceği değil, 
fakat Almanya için ağır zilletler mu
kabilinde harbin belki bir sene, iki 
sene ve yahut üç sene bertaraf edilip 
edilemiyeccği meselesi oldu. 

Çör çil 
bir nutuk 

söyledi 
• 

lngilfere harbe 
bütün ~iddeliyle 

devam edecektir 

İngiliz Başvekili 

Harp sanayiinde yapılan 
büyük ilerlemeleri ve 

haurhklan anlahyor 
Londra, 9 a.a. - B. Çörçll bugUn Lon -

drada bir nutuk e6ylemlgtlr: BQfvckll bu 

nutkunda ezcümle demlı,ıtlr ki: 
Maruz kaldığımız bütün darbelere rağ

men, sırtımızdııkl bUtiln yUklerin altında 
ve birçok kanlı tedbirler ortaııında, ne 
A vrııpıının zapt veya esir edilmiş, ne de 
daima b:zimlc birlikte hareket eden mem
leketlere karşı vecibe ve teahhütlerimiz
den en kUçllk bir kısmını dahi tcrketme -
dik. Bu dilnya mUcadeleslnde yalnız bıra
kıldığımız daklko.danberl, krndilerlyle bir
likte veya lıenı.lllerl için kılıca sarıldığı -
mız blltUn memleketlerin blltlln davaları
nı teyit veya daha sarih bir surette tes -
bit eyledik: Avusturya, ÇekoslovAkya, 
Polonya, Norveç. Hollanda, Belçika, bun -
lann hepsinden bUyUk olan Fransa ve hep
sinden yeni olan Yunanistan. 

BUtUn bu memleketler için çalışacağız 
ve harp edeceğiz ve bizim zaferimiz hep
sinin kurtuluşunu t<'mln edecektir • 

Yunanlılara ıempati 
Şinıdl topraklarını son lt.nlyan tecavU

zilne karııı mUdafaa elmekte olan kllçilk 
kahraman Yunanistan lçlıı sempatimiz ve 
ha3'Tanlığımız derindir. Tarlht Londra'nın 
kalbinden, bütün yilklerlm!ı. ve endlşele -
rlmlz arasında mllcadcleslne yardım için 
elimizden geleni yaptığımız yunan milleti
ne şu samimi vAdl gönderiyoruz: 

Alçak mütecavizi bugünden itibaren 
cinayet ve ihanetlerin adaletin peolnde 9. -
leme ibret olacak ıekllde ve 19.yık olduk -
!arı veçhlle ceznlanacağı güne kadar dal
ma artan blr kuvetle vurmaktan asil MU 
kalmıyaca#iz (8JddeUI alkt9l&r), Bu e:tna
yeUer ve ihanetler daima Muııollnl'nln 

boynunda o.sılı durmakta ve ltalyan ismini 
lekelcmck1cd.ir. 

Az .zaman lince tallhlmh.:l mUteva:ı:ı bir 
şekilde takdir ve tahmin eden dtlnya bugiin 
İngilternln y~ıyacağına inanmaktadır. 
Dostlarımız bl.ze gilvenebilec~klerinl bilıi~ 

yorlar. DUşmanlanmız önlerinde lnglllz 
mukavemetinin muayyen olmıyan bir mlld
det için ve dalma daha bUytlk mikyasta 
mevcut olduğunu anlıyorlar. lı'akat bugUn
kU yqama • ile devamlı r.afer arasında 

katedilecek uzun bir yol vardır. 

Bn yolu katederken lngtllz ırkının azim 
ve metanetini ve eski mUesseselerlmlzln 
ııerefll lntıbak kablllyeUnt dllnyaya gös -
terecğlz. 

Amerikan intihabatı 
Bundan sonra Amerikan relslcUmhur 

intihabından bahseden B. Çörçll "İngtlte
reye yardnndı aslll kusur etmemiş ve eim
dl de bu fevkalt&dc buhran içinde kudretli 
mllletlnl idare için UçUncU defa seçllmi§ 
olan mllmtıız Amerika devlet adamını., 
hararetle tebrik eyleml§tlr. 

B. Çörçll aynı zamanda cUmhurlyet 
partisinin namzedi B. Vllkl'ye de madrll 
yardım vMinden dolayı minnettarlığını bil· 
dirmlştlr. 

B. Çörçll şöyle devam etmiştir: 

Amerika.Ilın bize vAdettlği yardım hA -
len Amerikanın her tarafında eşsiz fabri
kalarda, yüksek izabe fınnJarındn başlamış 
olan muazzam mUhlmmnt lstlhsnlt'ıtmı bi
zimle pek mebzul bir surette paylaşmak. 
tan ibarettir. Bu mUthlı,ı maddi yardımdan 
başka davamız için hııraretll bir t.nkdlr ve 
sempati hissi mevcut olduğunda lngllte
rede hiç bir kimsenin oUphcsl bırakılma -
mıııtır. Bu his kalblerimlzl ılıtmakta ve 
azmimizi kuvellcndlrmektedlr. (Alkıolar). 

Niçin taarruz yapılmıyor? 
Bazan niçin d!lşınana karısı bir taarruz 

hareketine muktedir olamadığımız ve niçin 
dllımanın bize lndlrebtıeceğf yeni bir dar
beye intizar etmekte olduğUmuz suale lA
yık görUlmektedlr. Bunun sebebi §Udur kl, 
mühimmat tmalAtımız ancak lklncl yılı

nın başlııngıcındadır ve harbin bidayetin· 
de ve yahut harpten biraz cvel inşasına 

başladığımız muaz:r.am fabrika ve tesisatı
mız ancak §imdi imalAta başlo.mıştı ... A\ -
manlar lııe mühimmat imalıı.tında normal 
olarak dördllncll seneye doğru N1&1len en 
ytlksek noktayı c;oktıın geçmiş bulunu -
yorlar. Buna binaen önUmUzde aşılacak u
zun ve çetin bir yol mevcuttur. Öyle bir 
devre ki bu mflddet zarfında harp 11anayl
lmlzln en yllkııck noktaya yUksclln<"lye 
kadar çalışmaıan ve bl\hrlyemlzln harbin 
bidayetinde fnşa&na bqlanarak §imdi mll
temadlyen hizmete dahil olmakta bulunan 
yüzlerce gemi lletakvlye edilmesi !Azım -
dır. 

Bu devre zarfında ordumuz maız., le ıle 

teçhiz ve talim edilerek kudreııı bir taar
ruz sUAhı haline gelmek için tekemmUl 
ettlıilecektır. Gene bu devre zarfında bil-lngiltere ve harp 

O zaman anladım ki İngiltere za- hassa hava kuvetlerlmlz lnglllz tayyd ..... .:J -
( Sonu 10 uncu sayfada ) lcrlntn parlak ve Aııtkt'ır bir tarzda 1sbat 

General Antonesku 
Roma'ya gitti 

Roma, 9 a.a. - D. N. B. ajansı bildiri
yor: Emin bir kayrurkıtan öirenildiilne 
ıöre, Romanya başvek111 ıeneral Antıo -
netko hariciye naurı ile birli.itte Roma -
ya gelmişdr. Romanya beıvcıkili, BB. Mu
soliru ve Ciano ile ıörüşecekılerdlr. 

Müzakerelerin mevzuu 
Bükreş, 9 a .a. - D.N.B. ıjamı bildiri • 

yor: Bükret ıiyaei mahfiller.inin fikrine 
göre, ısıeral Antonesko'nun İtalya'yı zi· 
yareti münasebetiyle iktısadl meseleler • 
de aydınlıınnaıktır. 

General bu seyabatinde mali meseleler 
mütchanısı B. Papanace lle hariciye ne
zareti iktıs:ıt işleri ~ubcsi direktörü B. 
Ogristeo refakat edecektir. 

General de Gaulle 
Üslü va Af rikasında 

125 kilometre ilerledi 

RESMi TEBLİGLER 
Yunan tebliği 

Atinna, 9 a.a. - 13 numaralı resmi teb
lii: Cephede az ıiddette topçu muho.re4>~ 
•İ olmuştur. Dün ve b~lril gün cephe
nin muhtelif noktalarında cereyan eden 
mevzii hareldt eanuında kıtalarınuz dör
dü ıubay olmak üzen 150 kadıı.r esir al -
mıt, beş havan topu lıle yedi mitralyoz ve 
diğer bazı malzeme iğtinam etmişlerdir. 

Dü,manın hava fıaııliyctl l~ey oım111-

tur. İtalyan tayyareleri bir köyü bom • 
bardrman etmiı;lerdir. Tayyare dafi bata .. 
yalarımıı bir düşman tayyaresi düşürm~ 
leroir. 

ALMANYA ve ITAL YA 
bombardrman edildi 

Londra, 9 a..a. - Hava nezaretinin teb -
liii: Diln gece kuvetli bir İngiliz bom • 
'bardıman filosu Münih şehrinde yolcu ve 
marpndiz garlannı bombardıman etmiı -
tir. 

Diğer bir filo da İtalyan hedeflerini ve 
'bu arada Torino'da bir fabrika ile Mila -
'no'dalai PireHi Manyato fabrikasını bom -
'bardıman etmi:,;tir. 

Keza bombardıman t!ıyayrelerimiz Al
manyada ve alman !§gali altındaki top -
raklarda bir çok hedefleri ve bu arada 

1 Gelsenkirchen ve Frankfurt'taki benzin 
tasfiye fabrikalarını, Nurenberı ve Ams-

la bon 'da Lambarene teroam'da fabrika ve diğer tesisatları. 
Hamm, Sön. Osnabruck, Duis'berg'de mar-

arazisini işgaletti 
şandiz garlarını ve diğer hedefleri bom -
bıardıman etmişlerdir. 

ln.ııiliz tayyareleri bundan başka Ma -
Londra, 9 a.a. - General de Gaullc' • yence ve Le Havre'a da taarruz etmişler 

ün kıtaları fransız Üstüva Afrikasın- ve 18 düşman hava meydanını bombala -
daki Gabon'da kain Lambarene ara -ı mışlaridır. 
zisini zaptetmişlcrdir. General de Sahil miıdafaa tayyareleri Lorient de
Gaulle bu suretle 125 kilometre iler- niz üslerine taarruz ederok iyi neticeler 
!emiş bulunmaktadır. Kaçanlar neh- almışlardır. 
rin yukarı kısmına iltica eylemişler - Bütün tayyarelerimiz üslerino dönmüş-
dir. lerdir. 

Vichy'den verilen malumat 
Vichy, 9 a.a. - Havas ajansı bil -

diriyor: lyi malfunat alan fransız mah 
filleri, Bibrevilledeki hava meydanla
rının 5 teşrinisanide fransız işaretle -
rini hamil ingiliz tayyareleri tarafın
dan bombardıman edildiğini teyit et
mektedirler. 

Üstüva Afrikasında İngiltere tara
fından müzaharet ve teslih edilen de 
Gaulle taraftarı kuvetlerin yeni bir 
tecavüzü mevzuubahistir . 

Gabon sahillerinde bulunan Bibre
ville'in bombardımanı, bu kuvetlerin 
Fransanın Gabondaki hakimiyetine 
karşı giriştikleri mücadelenin inki -
şafından başka bir şey değildir. Bu 
bombardıman 240 kilometre içerde 
Ogoue nehrinin orta mecrası üzerin
de bulunan Lambarene'nin de Gaulle 
taratan kuvetler tarafından bombar· 
dımanının mantıki bir devamıdır. 

Vichy'de 'iyi rnalomat alan mU.tem
Jeke mahfillcııindc Lamberenc'nln 
sukutunu teyit eder hiç bir maıamat 
mevcut değildir. Bir kaç hafta evci 
orman mıntakasının merkezi olan 
Lambarene orman içinde tesis edilen 
de Gaulle karakolları tarafından mu -
hasara edilmişti. Fakat Ogooue nehri 
vasıtasiyle Gentil limanı ile irtibatını 
muhafaza etmekteydi ve mezkur neh
rin Atlas denizi üzerindeki ağzında 
tesis edilmit olan bu liman ve Bib -
reville. Vichy'ye sadık fransızların 
elinde idi. 

Bir lransız denizaltısı kendini 
batırdı 

Elizabeth Ville, 9 a.a. - Belçika 
Kong06u: Brazzavilladen gelen ma -
llımata göre, Vichy hükümetine bağlı 
Poncelet adındaki fransız denizaltı -
sının mürettebatı, hür fransız kuvet
lerinin muvasalatı üzerine, Gabondaki 
Gentil limanı yakınında gemilerini 
batırmışlardır. 

.. F~.ansı~ .doğu Afrikasının Vichy 
huk~etı.nın kontrolü altında kalmış 
yegane lnnan olan Bibreville mınta
kasında polis harekatının hür fransız 
kuvetler.i tarafından muvaffakiyetli 
surette ıcrasına deva~ edildiği bildi
rilmektedir • 

etml§ bulundukları keyfiyet UatUnlüğUne, 
adet üstünltiğUnü de llAve edeceklerdir. 

HAien, dli§manın hava hücumunun §ld· 
detll ııartıarı ve bazan tehlike ıııaretıerlnln 
çalı~mıya verdiği zararlar altında hazır -
lqnmı§ oııuı bu geniş ba§anya teveuuı et
mek icap eder. İstlhUUumlzl tacil için bU
tlln kuvetlmlzle çalışıyoruz ve bilgi ile ve 
te§kllat içinde çalı§an lnglllz amelealnln 
faal ve azimli yardımı sayesinde muvaf
fak olacağımızdan ollphe etmlyÔrum. İ§te 
Okyanusların ötesinden gelen yardım bil
hassa bu sahada kıymetlidir. Zira gerek 
Amerlkada, gerekse domlnyonlarımızda 
ve Hlndlst.nnda her nevi harp malzemesi 
imalatı ve Pilotların talim ve terbiyesi en
gelsiz ynpılabillr. Buna binaen Amerika 
tarafından bize vAdedllen yardımlarla etm
dlye kadar yapılan mühim yardımları en 
samımı bir surette karvılıyonım (alkıo
Jar ı. 

Bununla beraber gözden uzak tutamı -
yacnğım bir mesele vardır. Dll§man bizim 
mühim iaşe sevkıyatımızı kesmek için hiç 
şüphesiz elinden geleni yapmaktadır. Buna 
binaen Okyanus yolları Uzerlnde deniz 
kudretlmh:ln ldamesl zaferimiz lçn kaU 
aurette lbımdır ve bu ?:aferl ıstıyenler 

veya buna ihtiyacı olanlar için bUyUk bir 
chemlyetı haizdir. Bu meııeleyt önUnüzde 
uzun uzun izahın zait olduğuna eminim .. 

B Çörçll, bıı yıllık zlyntctıcrde mutat 
olaıı dı• siyaset hakkındaki umumı izaha
ta bu seter !Uzum gllrmedlğlnJ kaydeyle -
mlş ve şöyle demiştir: 

Alman tebliği 
Berlin. 9 a.a. - Resmi tebliğ: tayya -

re~riımiz gündii2 ve gece Londra üzerine 
misilleme uçuşlarına muvaffakiyotle de -
vam ederek bombalarını mıiteaddit defa
lar ia§-C tesisatlarına ve doklara isabet et
tirmişlerdir. 

Keza ingiliz şark limanlarına da ta -
arruz edilmiş, ezcümle Greah - Yart -
mouth'a, Yorkshire ve Norfolk kontlukla-
rında hava meydanlarına büyük çapta bom
balar isabet ettirıilmlştir. 

Gece Birmingham ve Coventry'de bazı 
fabrikalar ve Liverpool'da liman tesisatı 
bombardıman edilmiştir. Bombalar bir 
çok infilaklar husule ıct~mıiştir. 

İngiliz sahili açıklarında vapurlara ve 
kafilelere yeniden taarruzlar yapılarak 

hasarlar kaydedilmiştir. 
Evelce de blldlr.Udiğl vcçhile, ceman 

3-4 bin tonluk altı ticaret vapuru muhak -
kak olarak. eeman 7000 ton hacminde ild 
vapur de muhtemel olarak batınlmııtır. 

10.000 tonhrlı:: bir lırruvaztire fki bom • 
ba o kadar ağıt' surette ltıabet -etm!ııtl r ki 
bu kruvu&-e lra,.bolm~ nazariyle bekıl
muı caizdir. Beı ticaret vapuruna bon1ba
la.r Iaabet etmiş, yangınlar çrk:mıı infl -
liJı:lar olmU1tur. 

On ~in tıorı hacminde dlier bir ltruva-
7.Örle dört ticaret vapuru hasara uiratıl
mıştır. 

Atlas denizinde İrlanda'rıın ıarblnde al
man muharebe tayyareleri ceınan dokuz 
bin hacminde iki ticaret vapuru batırmış
lardır. 

Taimise nehrinin ağzında torpido muh
ripleri limanı ve m.ııl yliıklemckle m~l 
vapurları top ve mitralyöz ateelne tut -
mıışla.rdır. 

İ~liz limanJarma mayın dökülmesine 
dewm edilmittir. 

Düşman tayyareleri dün ıece alman 
toprakları üzorinden uçarak bir mikdar 
bomba atmıılardır. Münib ve Suttgart'da 
ve Vurtcmberg'de bazr yerlerinde tam isa
betler vaki olmuştur. Burada vukııbulan 
hasarlar pek cüzidir. 

İkametgilı mahalleııinc vukubulan hü
cumlar esnaarnda çıkan yangınlardan ev
ler hasıara uğramııı ve iki kiııi yaralan -
mıştır. 

Dün vukUbuln hava m~arebeleri es
naaında düşman 17 tayyare kaybetmistlr. 
Diler bir tayyare de gece tayyare dafi 
bataryaları tar.Cındn düşürülmüştür. 

Dört alman tayyaresi kayıptır. 

İtalyan tebliği 
Roma. 9 a.a. - 155 numaralı tcbllt: E -

pir'de kıtalarımız Kalamas'ın ötesinde 
köprii başlarını takviye etmektedirler. 

Orta Akderıizde yapılan bfr hava is -
tikşah esnasındda tayyarelerimiz bir düş
man tayyaresini alevler içinde düşürmüş
tür, diğe·r iki tayyareyi de hasara uğret
mışlardır. 

Şimal Afrikasında düşmanın makineli 
vasrtaları ileri unsurlarımız tamfından 
kaçırılmıştır. 

Düşman tayyareleri Tobruk'u bombar
dıman ederek bir kişinin yaralanmasına. ve 
meskenlerde hasarata sebebiyet vermişler
dir. 

Ke.za d~man tayyareleri, Derneyl de 
bombardımen etmişlerdir. Do1ruı ölü, Z6 
yaralı ve az maddi hasar vardır. 

Dofu Afr!kaamda, düeınan avcı tay • 
yarelerinin bir akını dafi bıataryalaı;muz 

tarafından tardedilmi~ ve bir İngiliz tay
yare&i düşilrülmiıştür. 

Düşmanın Torino üzerine yaptığı hava 
bas:kmmda bir çocuk basta.nesi ya.kınına, 
'Saint - Loui8 sanatoryomuna, bir askeri 
'haataneye ve bir kışlayı bombalar d~ -
rek bir mikdar ha.sara, bir kitinin ölme -
'Sine ve yedi lciıılnln yaralanmasına scbep 
olmuştur. Moncalier ile Cambiano arasın
da bior eve bomba isabet etmiştir. Dokuz 
ölil ve yaralılar vardır. Çrkan küı;ük yan
ıınlar çobuk söndürülmüştür. 

Blltun kuvetıerlmlzle milletlerin zul -
me karşı hUrlyetlerl, milletlerin tstıklAI 

içinde terakkileri, insanlar araaında yalnız 
refah ve banııın iade edeceği büyUk kar -
deııllğln tesisi için mücadele ettiğimiz &
tlkArdır. (alkl§lar), 

Düşmanın Ca1ı"liari üzerine yaptığı bir 
hıava akını M hasara ne de insanca zayia.
'ta adıep olmam11tır. 

Yunanistan- İtalya 

harbi 

İtalyan kuvetleri Stratejik 
nokf alan serbesf(e iıgal 

edeceklerini sanmıılar 

i ngiliz kuvetleri Girit' e 

nasıl çıktılar ? 
Atina; 9 . a.a. - Atinn'ya getirilen on'beı 

kadar ordu ve hava kuvetlcrine mensup 
İtalyan subaylarının isticvaplarından anla
şıldığına göre, ı::eneral Metaksaı'a Ultim~ 
tumun verildiği ı::ecenin sabahı Yunan ara
zisine girmekte olan İtalyan kuvetleri, 
stratejik noktaları işgal etmek üzere ken
dilerine serbest gel!İt verildifi hissi altın
da bulunmakta idiler. Bu subaylar, kont 
Ciano, Yugoslavya baı;vekili B. Svetkoviç 
ve B. Metaksas'ın bu serbest geçitlerin ve
rilmesi hakkında mutabık kalmış olduk -
tarının kendilerine bildirilmiş olduğunu da 
ilave etmişlerdir. Vaki olabilecek muka -
vemetin ancak henüz haberdar olmıyan i
leri karakollar tarafından yapılabilecefl 
de bu subaylara söylenmiştir. 

Girid'e gönderilen ingüiz 
kuvctleri 

Girid'dc bir yer; 9. a.a. - Royter ajan
sının Girid'deki seferi kuvetleri nezdinde 
bulunan muhabiri, bu kuvetlerin ihracını 
G(jyle anlatmaktadır : 

" Yunanistan'ın talebi üzerine, gönderi • 
len İngiliz seferi kuvetlerinin ilk cüzütam
ları, Girid aduının bir tabit limanına çıka
rılmıştır. İhraç ameliyesi, ingiliz harp ge
milerinin eiddetli baraj ateılerine reğmen, 

avcılar refakatinde bulunan İtalyan bom
bardıman tayyarelerinin liman üzerine Pİ• 
ke yaparak atmakta oldukları bombaların 
ve bunlara karıı atılan obüslerin infilak -
ları arasında yapılmıııtır. 

İngiliz kıtalarının ihraç ameliyesi baslar 
başlamaz, düşman hava teşekkUlleri lim.a.11 
etrafındaki küçük dağların Üzerlerinde gö
rünmeğe başladılar ve askerlerin yüklü bu
lunduldarı kruvazörlerc hücum ettiler. 
Har.p remilerinin topları ııaycsinde bu hü
cum akim kaldı. Bombalar rıhtım yakinin• 
düşerek hasar yapmadı. Yalnız iki nefer 
lufifcc yaralandı. 
Düşman tayyareleri gittikten sonra halk, 

evlerden ve sığınaklardan çıkarak, İngiliz 
kıtaatını coşkun tezahüratla karşılamış ve 
askerlerin ellerini sıkarak, çiçekler dağıt
mıştır. 

Düşman tarafından ertesi gün yapılaa 

ve yine akim kalan bir taarruza rağmen, 
iyi teşkilit sayesinde ihraır ameliyesi nis
beten kısa bir mUddct zarfında bitlrilmie
tlr. 
İtalyan tayyareleri, bu münasebetle Kan 

diye ecfırlni bombardıman etmlııler, ao • 
kakları mitralyöz ateşine tutmu5lardır. ln
ıanca hiçbir zayiat olmamıııtır. İngiliz kt· 
taatı geçtikleri yerde, bUy{ik tezahüratla 
karşılanmı§lardır. 

lngiltere ile Yunanistan arasında 
münasebetler takviye edildi 
Londra; 9. a.a. - Harbin Yunanistan'a 

da sirayet etmesi dolayısiyle, İngiltere 
ile bu memleket arasındaki müna.sebetler 
takviye edilmifjtlr. Bu mlinasebctlcr, bu 
hafta içinde bir kat daha takviye edilmi:t 
bulunacaktır. Bunun da sebebi, bugün Man 
sion House'de yeni Londra belediye reisi
nin işe başlama merasimi esnasında, bele
diye reisinin Yunan!stan'daki muhtaçlara 
yardım iırin tesis ctmls olduğu muavenet 
sandığı açılacaktır. Bn sene, Londra bele
diyesinin muhtaçlara yardım maksadiyle 
toplamış olduğu meblağ beş milyon ister
lini bulmuştur. Kahramanca müdafaası bil
yiik hayranlıklar uyandıran Yunanistan'• 
yapılacak yardımlar iı;in toplanabilecek 
mikdarların herhalde mühim olacağı ka
naati mevcuttur. 

Yeni belediye reisi George Vilkinson'un 
İngiliz milletine hitaben Yunanlılar için 
yardım talep etmesi üzerine, Atina belediye 
reisi, Yunan milletinin bu ulvi harekete 
karşı olan minnetlerini bildirmiııtir. 

Yunanlılar misali kendi 
tarihlerinden almışlardır 

Atina: 9. a.a. - Atina ajansı bildiriyor : 
Alman radyosu, Yunan milletipe, cesaret 

ve hissiyatına kapılmıyarak, mantıf:ın ıo
sini dinlemesini tavsiye etmektedir. Al -
man milleti gibi muharip bir milletin, şe
ref ve vek'1rı için kahramancı çarpışan 
bir millete, bu sözlerden başka söyliyccek 
söz bulmamııı olmasına teessüf ederiz. Al
man radyosu, Yunanistan'dan büyük olduk
ları halde, icabata uymuş olan diğer dev
letleri misal olarak göstermektedir. Şura
sını tebarüz ettirmek lhımdır ki, Yuna • 
nistan, misallerini baııka milletlerden de-. 
ğil, ııercf, kahramanlık ve fedakarlıklarla 
dolu kendi tarihinden almak ister. 

lav al' ın . Parisfe 
yapllğı temaslar 

Clermont Ferrıınd, 9 a.a. - Havas ajan
sı bildiriyor: 

Parla - Solr gazetesi, BD. Laval'ln B. 
Debrlnon ile birlikte Parlste alman ma. 
kamatıyle tarihi görü:ımeıerıe bn§lıyan 
müiakerelerc devam etU~lnl yazmalttndır. 

Bu görüşmelere tcknllt hususlar için 
Bouthllfer f§tlrAk etmektedir . 

Lava/ Romaya gitmiyor 
Vlchy, 9 a.a. - Havns ajansı bildiriyor: 

Bir Amerika radyosu tarafından verllru 
ve B. Laval'in fevkalAdc blr dlplomntlk 
vazife ile Roma'ya h:ırekrtlnl bildiren ha
berin aslı ve esası yoktur. 
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Hitler bir 1 
bugün dünyada herhangi bir kombi
nezona karıı koymak için lüzumu ka
kadar kuvetlidirler. Bize kartı koya
bilecek devletler ittihadı mevcut de-
P-ildir.,, 'nutuk 

söyledi 

enternasyonal caniler, aynı zamanda, 
en büyük ıilihlanma kircılarıdır. Fab
rikalar onlarındır. Bunlar, vaktiyle 
Almanyada bizim de bildiğimiz aynı 
p.hıslardır ve bunlarla bir tek konuş-

Abluka ma şekli vardır. 
Hitler bundan sonra ablukadan İkimizden birimiz yere serilecektir. 

bahsetmiş ve demiştir ki: Ve bu, Almanya olmıyacaktır, Fakat 
Birkaç ay sonra, biz mi onlar mı, eğer bugün Almanya bafka bir va -

kim abluka olacak, pek iyi göre.:e - ziyette ise, bu nasyonal sosyalizmin 
, Başı 9 uncu sayfada ) ğiz. alman milletini kalkındıracağı için -

Hitler bundan sonra Çörçil'in al - dir. Nasyonal sosyalizm. genç Rayhı
man kazanmaktan başka bir şey iste- man denizaltı zayiatı hakkında ver- mızın ordusunun muazzam zaferleri 
miyor ve İngiltere'de her ne pahası-

diği izahatı cerhetmiş ve demiştir ki: için minevi ve maddi tartları vermiş-
na olursa olsun harbetmek kararlaş- 1 k k. 
tırılmıştır. İşte 0 dakika, bende bir Bir gün ge ece ı artık Çörçil tir. Naayonal sosyalizm, yalnız evel-

İ mevcut olmıyacak fakat hali büyük ce olduğu gibi bir Almanya için degvil 
tek arzu belirdi: mademki ngiltere miktarda alman denizaltıları mevcut fakat istikbal için kendisini gösteren bize harp ilanına karar vermiştir, bu-

bulunacaktır. Almanya için de iman vermi•tir. Bu 
nu ben hayatta iken yapsın. Çünkü alk b b J :s 
biliyordum ki, bu mücadele, alman Sivil h ın om araımanı gün bu Almanyayı, 1923 te yürümüş 
milletinin tarihte şimdiye kadar yap- Biliyorsunuz ki, bilhassa sivil halka olanlara ve bu hareket için ilk olarak 
tığı mücadelelerin en şiddetlisi ola- karşı bomba harbine nihayet verilme- canlarını vermiş bulunanlara medyu -
caktır. Ve ben, alman milletinin yal- si için senelerce dünyaya teklifler nuz. Bu on altı kişiyi, burada ve al
nız onlarca hatta yüzlerce seneden- yaptım. Fakat, her halde bugünkü şe- man hudutlarının dışında yüzlercesi 
beri malik olmadığı en çetin adam de- raiti düşünen İngiltere, teklifimi red- takip etmiştir. Bilhassa mücadelenin 
ğil, fakat aynı zamanda en büyük 0 • detti. Pek iyi. Fakat buna rağmen, ümitsiz gözüktüğü şark eyaletlerinde 
toriteye sahip bulunan adamıyım. E- bu harpte hiç. bir zaman sivil halka ve südetlerde en ziyade güç olarak 
vela, kayıtsız ve şartsız, muvaffaki _ karşı harp yapmadım. Polonya sefe- tecelli etmiş ve bu fedakarlıklar yolu, 
yetime inanıyorum. Katiyetle emi- rinde, Polonya şehirlerine karşı ge- on sene sürmüştür. Bu adamJar kalple
nim ki, vaktiyJe memleketimin dahi- ce hücumları yaptırmadım. Çünkü ge- rinde iman olarak mücadele etmiıler
linde yaptığım mücadele gibi, bu mü- celeyin, muhtelif hedeflere isabet kay- dir ve bu, 8, 9 te§rini sani -923 te baş
cadele de henden başkasının eJlerin- dolunamaz. Bunun içindir ki yalnız ı lamıştır. Bunun içindir ki bu insan
de bitmiyecektir. Katiyetle eminim gündüz ve yalnız askeri hedefleri ların hatırasını bugün her zamandan 
ki mukadderat, yolumdan bütün en- bombardıman ettirdim. Norveçte, Hol- daha hususi merasimle taziz ediyoruz. 
gelleri bertaraf ederek beni buraya, landada, Belçikada ve Fransada da Bu adamlar, kalplerinde, 1918 yıkılı
alman milletinin bu mücadelesini ida aynı şeyi yaptım. Fakat, İngiliz hava şının hicabını da duymuşlardır. 
re için getirdi. Bundan baıka, ben u- kuvetleri gündüz alman arazisi üze - Kaç defa, beraber aynı fikirleri tek
mumi harbi siperlerde yapmış olan- rinde uçmak imkansızhğı içinde bu - rarladık: Bu tarihimizde tamir olun
llardan ve ümitlerinde aldatılmış bu- lunduğundan, B. Çörçil, birdenbire, malıdır. Bu, devam edemez. Bu vazi
llunanlardanım. Bu sebepten dolayı- gece1eri alman halkına hücum fikrin- yet, bu hicap, alman milleti üzerinde 
~ır ki, bu mücadelenin geçen sefer- de bulunmuştur. daima bir yük gibi duracaktır. Alman
ikinin aynı neticeye varmaması için Benim sabrımı çok iyi bilirsiniz ya, her ne bahasına olursa olsun, ye
ller şeyi yapmağa azmetmiş bulunu- Sekiz gün İngilizlerin yaptıklarına niden doğmalıdır. 
yorum... ı baktım. Renanya ve Vestfalya sivil Ve biz, bu yolda mücadele ettik ve 

Bir sene evelki vaziyet h~lkı üzerine b?mbalar ~ttılar .. 15 bu adamlar, bu fikir için öldüler. Bu 
Führer, müteakiben, bundan bir se- gun daha bekledım ve kendı kendıme fikir için, mücadeleye devam ettik, bu 

ne evelki ~aziyeti anlatmış ve geçen de~im ki : ."Bu a~am delidir, ~eti: fikirden dolayıdır ki, bugün başka bir 
•eneki vazıyeti bu seneki vaziyetle ces~nde vt.ngı.lterenın ancak tahrıp edı- dünya karşısındayız ve onların uğrun-
mukayese etmiştir. lebılecegı bır çarpışmaya başlıyor.,, da hayatlarını verdikleri şeyi vücuda 

. Va.ziyet, demiştir, tamamiyle de. Ga:pte harp bittiği. z~n, tngilte~e getireceğiz. 
iğışmış ve hasımların düşündüklerin- ye hır kere daha elımı uzattım. Bır Onlar, Almanyayı tahrip edecekleri
ıden tamamiyle başka olmuştur. Bir kere daha, bana işitilmedik tarzda ni sanıyorlar. Fakat aldanıyorlar. Bu 
sene evci, Polonya, ortadan kaldırıl- küfür ettiler. B. Halifaks da bir deli mücadeleden, muzaffer ve şanlı bir 
mıştı. Bugün, bir sene sonra, size ye- gibi hareket etti. Bombardımanları A 

1rn<ınya çıkacaktır.,, 
ni muvaffakiyetler bildirecek vazi- fazlalaştırdılar. Ben daima bekliyor
yetteyim: dum. Bu, benim için çok güç oluyor-
Yavaş yavaş kendisine gelen Av- du. Çünkü bir çok kişi bana geliyor 

cupa kıtası, kıtanın düşmanına karşı ve J.'ührer daha ne kadar bekPyecek
ıeferber olmaktadır. İngiltere'nin siniz, ingilizler kendiliklerit'der bom 
Avrupayı balkanlaştırmak teşebbüsü, bardımanları kesmezler, diyorlardı. 
muvaffak olmamış ve ortadan kalk - Üç aydan fazla bekledim ve ıı!hayet 
mıştır. Bunu, İngiliz devlet adamları bir gün emri verdim. 
~afalarına iyice yerleıtirsinler. İn- Şimdi çarpışMaya ba~l·yorum ve 
giltere, Avrupa nizamını bozmak is- bütün mü~:ıdC"lelerime başladığım ay
ıtemiştir, şimdi Almanya ve İtalya, nı kati kararla, yani sonuna kadar mu
ıAvrupa'yı yeniden tanzim edecekler- cadele ka:-adyle başlıyorum. Onlar, 
dir. bunu iste !ılcr Şimdi alsınlar. Hıva 

Şimdi İngiltere'de mücadele devam harbi ile Almanyayı tahrip etmek is
ediyor demeleri beni alakadar etmez. tediler, şimdi size kimin tahrip edile
Bu mücadele, bizim bunu nihayetlen- bileceğini göstereceğim. Acıdığım in
direceğimize kadar devam edecektir giliz milleti, bundan dolayı katili 
•e biz, bunu nihayetlendireceğiz. Çörçile te,ekkür edebilir • 
~undan emin olabilirsiniz. Bu mUca- B. Çörçil, bu mücadeleye ba§larken 
ldele, bizim zaferimizle nihayetlene- bir devlet adamının, bir askeri ku -
cektir. Bana, bunda da inanabilirıi- mandanın timdiye kadar hiç yapma
nir.. mış olduğu en büyük askeri budala-
Şımdfye .kadar yapılan mücadele, lığı yapmııtır. Çörçil, elinde bulunan 

misli olmıyan neticeler vermiştir: silahların en zayıfı ile ve alman kıta-

Manastır'ın 
bombardımanı 

Belgrad; 9. a.a. - Gazeteler, Avala a
jansının ,u tebliiini ne,retmektedir : 

Bitolje -Manastır. şehrinin bombardı -
manı üzerine yapılan tahkikatın neticesine 
intlzaren, Yugoslavya hükümeti, Atina , 
Roma ve Londra nezdinde tesebbiisatta bu
lunarak, bir muharip devlet tarafından Yu
goslavya arazisi bitarafhimın ihlllini iuh 
etmiıtir. 

Yll&'oılavyı hülrilmeti, bu gibi h!diaele
rin telı:errilr ettiii takdirde, tevlit edecet;i 
arsu edilme• neticeler balrlnnda mwbarip 

devletlerin nazırı dikkatini celbetmlı ve 
bu devletlerin bu tekerrilre mini olacak 
tedbirle?' alacakları Umldinl imar eyı. -
mittir. 

Yuıoılavyı hükümetl, yapılmakta olan 
tahkikatın neticeleri malilm olduktan ıon-

İyi cins saattir. 

Umumi acenta: 
ls.tanbul, Kutluhan 1-4 
Satıf mağazaları : 
A. BAROCCl. Sultanhamam. 
PANCİRlS ve SAVAİDİS, Galtata. 
Karaköy. 

ViLAYETLER 

Bir otomobil alınacak 
Bilecik VUAyetı Daim! Encllmenlnden: 

Villyet hizmetinde kullanılmak üzere 
az kullanılmıı arızasız 939 modeli bir a
det Şevrole binek otomobili pazarlıkla sa.
tın alınacaktır. 

Muhammen bedeli azamt 2500 liradır. 

İhale 13.11.1940 çarta~a günü saat 15 
de vilbet daimi encümenince toplanma o
dasında yapılacaktır. 

İhaleyi müteakip teılim ve tesellüm 
muameletıi yapılacağından muvakkat temi
nat parasına lüzum yoktur. 

Bu model ve evsafta otomobili olup ta 
satmak istiyenlerin otomobilleriyle birlik
te sözü ıeçen ihale saati zamanında daimi 
encümende hazır bulunmaları. 

(10392/7300) 

Köprü tamiri 
Tokat Valiliğinden : 

17292 

Tokat - Niksar yolu üzerindeki 11662 
lira 93 kurus bedeli keıifli Hamidiye köp 
rüsünün tamiratı 2. 10. 940 tarihinden iti
baren 20 gün müddetle kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuı ise de talip zu-
hur etmediğinden artırma ve eksiltme 
kanununun 40 ıncı maddesi mucibince 
21. 10. 940 tarihinden itibaren işin bir ay 
içinde pazarlıkla yapılacaiı ilin olunur. 

(7309) 17300 

Nazarı dikkate 
Çanakkale C. MUddeiumumllltlnden : 
Çanakkalenln yukarı çarşısında hırdR

vatçı İsak oğlu 41 yaşında Salamon Zako
tının 36 ııandık çiviyi evine saklıyarak m!l-

caddesi. racaat edenlere çivi olmadığını söylemek 

AZİZYAN Biraderler, İstiklal cad _ 1 ınırellyle millt korunma kanununun 32 in-

K. AREVYAN. Sirkeci. 
ALBERTO ASSANTE. tstiklil 

desi 337. ı el maddesi hllkUmlerlne muhalif hareket-
Taşra için acentR aranıyor. te bulunduğu yapılan dul'Uşması neticesin-

---------------- de: slibut bulmuş ve mumalleyhln bu ka -

ASKERi FABRiKALAR 

llaç alınacak 
Askeri Fabrikalar Sandık MUdUrlUğlln 

den: 
Askeri Fabrikalar tekaüt ve muavenet 

nunun 59 uncu maddesi mucibince iki ııene 
mUddetlc Konyaya s!lrgUn edilmesine ve 
500 lira ağır para cezası ödemesine ve çi
vilerin mllsadereı<ine karar verllmlt ve bu 
karar yüksek temyiz mahkemesinin de 
tasdikine iktiran etmiş olduğundan hllk -
mlln infazına başlanmıştır. 

Mili! korunmR kanununun 63 Uncu mad· 
deııl mucibince keyfiyet llAn olunur. 

~ 17!'i66 

l&Ddığı ihtiyacı için pazarlıkla llAç alına. 

caktır. Taliplerin liste ve eartnameyl al· 
mak üzere her ıün öğleden sonra askeri 
fabrikalar umum müdürlüğü binası dahi-
lindeki sandık müdürlüğüne müracaatları. İntaat yaptırılacak 

Pazarlık 15 teşrinisani 940 gUnU saat lımir Nafıa Müdürlüiünden : 
15 te sandık müd!irluğUnde yapılRcaktır Cümhuriyet kız enstitüsünün bir kıınm 

(7439J 17406 ikmali inşaatı 6/ 11/ 940 tarihinden itibaren 
yirmi gün müddetle kapalı zarf usulü ile 

Nakliyat yaptırılacak eksiltmeye konmuıtur. Keşif bedeli 31499 
Ankara • Kayaş, Kayaş - Ankara beher lira 60 kuruştur. 

tonu 400 kuru§. Eksiltmeye gf recekler kapalı eksiltme 
Ankara - Zir poligonu. Zir poligonu · şartnameıini, mukavele projesini, keşif hu-

Ankara beher kilosu 400 kuruı. !basını, fenni ve hususi 15artname, silsilei 
Ankara dahili beher tonu 180 kuruştan fiyat cetvelini İzmir nafıa müdürlüğünde 

olmak üzere ceman 1200 ton eııya naklet- mevcut dosyasında tetkik edebilirler. 
tirllecek. Eksiltme 26/iklnci teşrin/940 sah günü 

Asker! Fabrikalar Umum MUdUrlUttl saat ı 1 de İzmir nafıa müdürlüğünde mü-
Kerkes Satın Alma Komisyonundan: tetekkil komisyonda ltapalı zarf ueulü ile 

Tahmin edlleıı bedeli ('800) lira olan ,.apdacakur. 
yukarıda yazılı nakliyat Askeri Fabrika - İsteklilerin ehliyet ve 940 yılına ait 
lar Umum MüdUrlutü merkez satın alma ticaret oduı veaikalarmı ve 2363 liralık 
komlayonunca 21S.11.9'0 pazarteat. aünU aa- muvaknt teminatı muhtm olarak bazır
at 1' te açık ekaııtme Ue ihale edilecektir 
Şartname paruıs olarak komisyondan ve
rmr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
860 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

( R AD v1 
TURKlY' 

(Radyo Difüzyon Po 
TÜRKİYE 

Radyosu 
- Dalga Uzunluğu 

1648 m. 182 Kcs./120 
31.7 m. 9465 Kc.s./ 20 1 

19.47 m. 15195 Kes./ 20 l 

PAZAR : 10 İkincit 

EBEDİ ŞEF ATA1 
ÖLÜM ÜNÜN İKİN! 

8.45 

8 48 
9.00 

DÖNÜMÜ PROO 

Program 
ayan, 
Ajans haberleri, 
Ebedi Şef Atatür 
nün ikinci yıldön · 
betiyle, Milli Şef 
önü'nün o giin b~ 
dolayısiyle büyiik 
letine yaptığı beya 
ması, 

9.05 Tazim sükiltu, 
9.10 / 9.15 İstiklil Marşı, 

30 a kadar kapanı 
' 

12.30 Proğram ve men 
ayan, 

12.33 Ajans haberleri, 
12.45/12.50 İstiklal Marşı, 

30 a kadar kapanıı 

19.30 Program 

19.33 
19.45 

ayan, 
A fans haberleri, 
Ebedi Şef Atatür 
nün ikinci yıldönürc 
betiyle, Milli Şef 
önfi'nUn o giln bu 
dolayısiyle bilyük 
!etine yaptığı beyıı 
ması, 

19.50 Aziz A ta'mızın Cü 
onuncu yıldl:lnümü 

milletimize yaptıP,ı 

.tabenin kendi se!llet 
20,15/ 20.20 fst ikfil Marşı. 

30 a kadar kapanış, 

22.30 Memleket saat aya~ 
22.33 Ajanı haberleri, 
22.50122.55 Yarınki proğrat 

Marşı, ve Kapanı15. 

ANKARA V ALiLi 

Sulf at nikotin alımı 

Ankara Vilayetinden: 

1 - Kapalı zarf usuliyle 
sulfat nikotin satın alınacaJ 
hammen bedeli 3500 lira ve ' 
teminat 262,5 liradır. 1 

2 - Eksiltme 15-11-940 ı~ 
saat on beşte Necati bey mı 
de Saylavlar sokağında Fer~ 
manında Ziraat Mücadele .J 
ğUnde yapılacaktır. 

3 - Şartname adı geçen n:ı 
tenparasız verilecektir. 

l. - Harp, alman milletinden in- tarının Trondheimden Brest'e kadar 
unca. p~k ehemiyetsiz fedakarlıkl:r olan mıntakayı işgallerindenberi aynı 
lste~ıştır .. Harp kurbenları, 1810 zamanda en aleyhte coğrafi şartlar i
harbınd_e~ıler kadardı~. rı:uhtemel ka çinde çarpışmıştır. Bu çarpışmaya 
yıplar ıçın hesap edılmış bulunan sonuna kadar devam edeceğiz . 

lıyacalrları teklif mektuplarını lrapalı zarf 
içinde yukarda yazılı etinde muayyen aa -
atten bir ıaat evel komisyon reislifine 
makbuz mukabilinde teslim etmeleri lazım

ra, bombardıman neticesi husule gelen za- maddelerindeki vesRikle komisyoncu ol- dır. Bu muayyen gün ve saatten sonra vu-
rar ve ziyanlar için tazmin:tt talep etmek madıklarına ve bu işle RH\kadıı.r tllccardan kuoulacak müracaatlar ve postada vaki 
hakkını da muhafaza etmektedir. olduklarına dair ticaret odası veslkaslyle gecikmeler kabul edilmiyecektir. (47371 

4 - İsteklilerin teklif me 
nı teminatlariyle birlikte 
günde 2490 sayılı kanunun ~ 
3 üncü maddelerinde zikredi 
kalarla eksiltme saatinden 
önceye kadar komisvona veri 

bü!ün muazzam ihtiyat teşekkülleri, Bu harbin Almanyadan da kurban-
aaglaın kalmıştır. lar istemekte olmasından müteessi -

. 2. - M!lddi bakımdan da b~ ha:- rim. Fakat, sosyalist Almanyayı yal
bın fedakarlı.~l~rı pek chemıye~sız nız ben bilirim ve bilmiyen bir kişi 
olmuştur. Muhımmat saha~nnda şım- varsa B Çörçildir Büyük fark iıte 
diye kadar harcananlar, nihayet bir buradad;r. • 
aylık ist~hsalin. bir kısmına tekab~I Çörçil, Almanyayı ram edebileceği
e~e~ted~r. İhtıyatlar o derce~ ~u- ni sandı, fakat karşısında tamamiyle 
yu~tur kı bazıv sahalarda halen ıstıh- başka bir Almanya olduğunu unuttu 
aa.lı du~d~~aga •. ~.ecbu.r bulunuyo- Bu Almanya, her bomba düştükçe da
rum. Ç~n l!_ bu buyuk mıktarlaryı. h~r- ha müteassıp olmakta ve azimkarlığı 
eamak ımkanı artık mevcut degıldır. gittikçe daha kuvetlenmektedir. Al -

lstihsaller manya biliyor ki bu manasızlığa artık 
Şimdi bilhassa kuvetli olmam ica- bir nihayet vermek lazımdır ve bir 

bettiği fikrinde bulunduğum saıha- nihaye~ vermiye azmetmiş bulunuyo

Münih konleranıında 
Iarda istihsali fazlalaştırdım. Birçok ruz. 
ıeyler istihsal etmek istiyen diğerle
Tinin tehditlerini pek iyi işitiyorsu 1938 de B. Çemberleyn buraya Mü

nih'e geldiği ve bana riyakarca sulh 
teklifleri yaptığı zaman, bu adamın 

nuz: Avusturalya'nın 6 ila 7 milyon 
nüfusu vardır, fakat buna rağmen, 
Almanya'dan sekiz kere daha fazla 
tayyare imal etmek istiyor. Kanada
nın 9 milyon nüfusu vardır. fakat 
Almanyadan on iki defa daha fazla 
tayyare yapmak istiyor. Amerikan is
tihsaline gelince, bu, astronomik ra
kamlarla dahi kıyas olunamaz ve ben 
bu sahada bir rakip olmak arzusunda 
değilim. Fakat buna mukabil size 
ıunu temin edebilirim ki, alman is
tihsal kabiliyeti, dünyada en büyük 

1 faaliyetidir ve biz bu istihsal 
faaliyetine ve bu mevkii mu -
hafaza edeceğiz. Çünkü, bugün bü -
tün Avrupa'nın hemen bütün kuvet
lerini seferber edecek vaziyetteyiz 
~ bunu endüstriyel mikyaslarda yap 
makta olduğum müşahede edilmiştir. 
Binaenaleyh, maddi esliha muazzam
dır. 

Binnetice hutasa olarak diyebili
rim ki evelce hiç bir zaman olmadığı 
kadar istikbal için hazırlanmış bulu
nuyoruz. Maddi bakımdan hazırız. 
İnsan bakımından da hazırız. 

içinde, İngiltereye döner dönmez şu
nu söyleme1~ kararı vardı: Bir mühlet 
elde ettim ve şimdi, bilahare Alman
yaya hücum için silahlanabiliriz. 

Onlar belki bir kaç sene sonra be
nim Almanyanın başında bulunmıya
cağımı ve o zaman mücadeleye yeni
den başlanabileceğini ümit ediyorlar
s ... biz pek iyi biliyoruz ki, her han
gi bir mütareke hakiki bir mütareke 
olmıyacaktır. 

Bunun için sarih bir neticeye kadar 
harbe devama sarsılmaz bir surette 
azmetmiş bulunuyorum. Nasıl, naayo
nal - sosyalist olarak Almanya için 
mücadelemde her türlü kompromiyi 
reddettiysem, bunu şimdi daha kati -
yetle yapacağım. Ben,1o kadar zaman 
elimizi uzattım. Bu, fayda vermedi. 
Bu çarpışmayı istediler. İşte alsınlar. 

Sonuna kadar devam 
Alman milleti bu harbe sonuna ka

dar devam edecektir. İki veya üç se
ne sonra yeni bir harbe tahrik e' 
tehlikeyi bertaraf etmek lazımdır. 
Alman milleti, nihayet sulha kavut
mayı ve sulh içinde çalışmayı istiyor 
ve sergüzeştçilerin başka milletleri bi
ze karşı kışkırtmasına müsaade etmi
yecektir. Harbin bu gibi insanlar için 
büyük bir kar olduğu sarihtir. Benim 
için maddi menfaat kaygusu ile harp 
yapmak icin sebep yoktur. Harp, bi-

JANDARMA 

Tüf enk kayıtı alrr.acak 
J. Gn. K. Ankara Jandarma Satın Alma 

Komiıyonun<lan : 
Uç bin adet tüfek lrayısı 13/ 11/940 ı;ar

eamba günü saat 15 de Ankara J. Genel 
K. binaamdaki jandarma aatm alma ko • 
misyonunca açık ekliltme ile ıa.tm alma
e&ktır. Bir kayıı için tahmin ~ilen bedel 
yetmiı kuruı olup iık teminat yüz elli ye
di lira elli kuruıtur. Şartname parasız ~ 
!arak İltanbul'da J. muayene ve Ankara
da J . aatıa alma komisyonlarından her gün 
alınabilir. Nlimune komisyonumuzda gö
rülür. Kanuni tartları haiz olan iı.tekli • 
terin venik ve ilk teminatlariyle yazılı 

etin ve saatte komiıyonumuza gelmeleri. 
(7213) 17198 

ATATORK'ün ölümünün 
2 ci yddönümünden dolayı 
Ankara Palu Müdüriyeti 
1 O lkinciteırin pazar günü 
alqamı Paviyon kapalı bu
lunacağını muhterem müş
terilerine arzeder. 

lllf&at yaptırılacak 
Ankara Nafıa Müdürlüiünden : 

(6999) lira (93) kuruş keşif bedelli 
Haymana jandarma binasının noksan in • 
ıaatmın ikmali için yapılan eksiltmeye ta
lip çıkmamıt olduiundan 2490 sayılı lra • 
nunun 40 ıncı maddesine tevfikan 7/ 11/940 
tarihinden itibaren bir ay müddetle pa -
zarlıia konulmuştur. 

Muvaklrat teminatı (524) lira (99) ku-
ruıtur. 

!eteklilerin teminat mektup veya mak
buzu, ticaret odası vesikası ve nafıa mü
dürllililnden alacakları fenni ehliyet vNi
kalariyle birlikte her puırte.i ve perıem
be etinleri aaat 15 de nafıa lromiıyonuna 
gelmeleri. 

Buna ait ketif ve 1&rtnameyi her gün 
nafıa müdürlUiünde görebilecekleri. (7577) 

17559 

Alman ordusunda askerlik etmiş 
herkes çok iyi bilir ki, ordu kuvetleri 
her geçen günden istifade eder. Dün
yanın en birinci ordusu durmadan 
itmam ve islah edilmektedir. Ve bü
yük çarpışma saati çaldığı zaman, ü
mit ederim ki şimdiye kadar aldıkla
rımızın aynı neticelere varacağız. Biz 
her şeyi. bilahare süratle ve kati bir 
tarzda hareket icin. sonuna kadar ha
zırladık. Halen bütün dünyayı nu -
tukları ile fethetmekte olan bu efen
dilerin ellerine silah almağa mecbur 
kalacakları zaman gelecektir. O za
man. bu aylardan biz mi, onlar mı, 
kim daha iyi istifade etmiş, görece
liz. Herhalde, Almanya ve İtalya 

zim için ancak hazırdır. Harp, alman •••••••••••••••• 
milletinden ve alman cemaatinden kıy-
metli zamanlar ve kıymetli kuvetler ULUS Sineması 
alıyor. Benim endüstri sosyetelerinde M i 1 l ı m a t em dolayıaiyle 
hisselerim yoktur. Ben, bu harpte 
bir şey kazanmıyorum. Benim alman bugün kapahdır 
milleti için çalıttığım gibi, yeniden iim•••••••••••• .. 
çalıpıbilirıek mesut olacalız. Fakat 

mezkQr g!ln vesaatte komisyona milraca · 7567) 17552 
atları. (7454) l 7461 

Muhtelif sebze alınacak T opkapı Sarayı tamir ettirilecek 
Kırıkkale Askeri Fabrikalar Grup Mü- İstanbul Nafıa MUdUrltlğUnden: 

dürlüiü Satın Alma Komisyonundan 2.12.940 puartesl gUnU saat (15) İstan-
Kilo Cinai bul nafıa mUdUrlUttl eksiltme komisyonu 
30000 Patates odasında (26712) lira keıl! bedelli fstan -
23000 Lahna bul Topkapı sarayı tamiratı kapalı zarf 
20000 Prasa usullyle eksiltmeye konulmuıtur. 
25000 Ispanak Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri 

6500 Soğan genel, husuıl ve fenni ıartnamelerl, proje 
Tahmin edilen bedeli (11700) lira olan keşif hlll!saslyle buna mllteferrl diğer ev

yukarda cins ve miktarr yazılı (5) kalem rak dairesinde görUlecektlr. 
ıebze Kırıkkale grup müdürlüğü binasın- Muvakkat teminat (2004) liradır. 

da mütetekkil satın alma komiıyonunca İsteklilerin teklif mektupları ve en az 
25/11/940 çarşamba giinii aaat 14 te kapa- bir taahhütte (20000) liralık bu lfe ben -
1ı zarfla ihale edilecektir. Sebzeler defa - zer lı yaptığına dair idarelerinden almış 
ten alınmayıp mayıs/941 sonuna kadar ve olduğu vesikalara istinaden İstanbul vllA
eartnameslne göre alınacaktır. Şartname yetine müracaatla ekliltme tarihinden ta
parasız olarak komisyondan verilir. Ta - tll g1lnlerl hariç (3) giln eve! Rlınmış eh -
!iplerin muvakkat teminat olan (877) lira llyet ve 940 yılına alt tlraret odaııı vesi · 
(50) kuru,u havi teklif mektuplarını mez- katarını havi kapalı zarflarını 2.12.940 pa
kilr günde saat (13) e kadar komisyona zartesl gllnU 11aat 14 e kadar tııtanbul na
vermeleri ve kendilerinin de 2490 numara- fıa mUdUrlUğiine vermeleri IAzımdır. 

lr kanunun Z ve 3. maddelerindeki venik- (10472/7455) 17!'i32 
le mezkilr günde komisyona miiracaatları. 
(7526) 17534 

KAZALAR 

Tamirat yaptırılacak 

_:!111111111111111111111111111111111111•·~ t 
E Açık muhabere E 
E Aradıiı mütercim için 507 No. lu : 
: posta kutuıuna MK. paraflı kapalı : 
:E kart yollayan müesseseye: Adres : 
: olarak her nasılsa gene 507 No. lu : 

Bili Kaymakamlığından : E poıta kutusu yazıldığından yeni bir : 
Yapılaca.lr iı: kaza hükümet konağınm : kartla sarih numaranızın lutfen bil - : 

tamiri keşif bedeli (1181) lira 25 kuruştur. E dirilmesi. "M" P.K. 507 Ankara . 4483 E 
Teminat miktarı (88) lira 59 kurut olup - -
ihale tarihi 27/ 11/940 çarıamba günü saat .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 
14 de kaza malmüdilrlüiün<le. Sureti ihale 

(5928) 

Matbaacılara 

Ankara Valiliğinden : 

1050 cilt maç bileti bastını 

ı;artname ve numunesini her giid 
müdür\üğiınde görebilirler. 
14/ 11/ 940 pazartesi gunü' saat ı 
liyet da imi encümenine mürncaa 

(7534) 17513 

Tamirat yaphrılac 
Ankara Valiliğinden: 

1035 lira 25 kuruş keşif bedel 
idareye alt Bt'ypnzanndakf düt 
tamirine lll'm edilen müddet zarfı 
zuhur etmediğinden bir ay mlld~ 
zarlığa knnmu17tur. Taliplerin 
temfnat mektup veya makbuzla 
pazartesi. perşembe günleri sa.at 
vllıtyet dalmt cncUmenlne mUraca 

7617) l 

Hastalık dolayıslyle kiralı 

Viyana ~apka salo 
HELLY 

Ankarada tanınmıı ve biri 
nıf olan ııapkacı salonu ha11tal 
layıslylc kiralıktır. AlAkad 
A tatilrk bulvarı, Alt Nazmi A 
3 e müracıuıtıan. 

:i~~ ;!'i ~:ke~ r~ ::; ! t;;;::ı:;: :i;~e~~~~ 4' 1 U 11111111111111111111111111111 l il lll l il l l il l il il l l l il l l l lll lll il l lll il 
müdilrlüğüne ve kaza malmüdürlüifuıe = 
müracaatları. (7579) 17561 § Font boru siparişleri 

Elektrikçi alınacak -
Nizip Belediyesinden : § TÜRKiYE DEMiR VE ÇELiK F ABRIKALARI MÜES 

Nizip belediyesi elektrik fabrikasına =:SESi MÜDÜRLÜ~ÜNDEN : 
(135) lira ücretle Na.fıa Vekiletinden e - = 
!inde ehliyetnameli bir fen memuru alı - = 
nacaktır. Taliplerin evrakı müıbiteleriy- :: 
le milracaatları. (7623) 17558 = 

TAPU VE KADASTRO 

Alakadarların nazan dikkatine 
Kadastro MUdUr!UğUnden: 

-------------------------------

Sahamızda vagonda teslim a~ğıda fiyatları yazılı font 
sipariıinin kabulüne baılanmıştır Sayın müşterilerin müessese 
ze müracaatları ilan olunur. 

FONT BORU: 

HUSUSi AKSAM: 

Kutur 
Milimetre 

100 - 150 
200 - 350 
400 - 600 

100 - 150 
200 - 350 
400 - 600 

Beher tonu 
Lira Kr. 

250. , 00 
225. 00 
200. 00 

500. 00 
00 
00 

450. 
400. 

Çubuk barajı yolu ne Keçiören yolu ve 
Çubuk çayı ve kısmen Toygar çiftliği ne 
mahdut sahanın kadastrosuna 23.11.940 
tarihinde bqlanacağından bu llalıada mUlk
leri bulunan a!Akadarlarına mahallinde ça
lıfacak kadastro memurlarına vell&lkl ta -
aarrutlyelertnı, lbru eylemeleri UA.n olu-
.ar. ,(Tllt) 1711M ':illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 



~. ıı. 1940 - ULUS lf.....,. - ---------------------
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. Arpa satm alınacak 

Erzurum Sa. Al. Ko. RL den : 

adet tevhit semeri satın alınacaktır. Muhtelif erzak ah nacak ADLiYE VEKALETi 

Havsa As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Bulgur alınacak 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 500 ton çuvallı arpa pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Bunun hepsinin birden ve
ya küçük küçilk partiler halinde verecek
lere de ihale edilebilir. 

2 - Pazarlık 12.11.940 salı günü saat 
ll> te kııılada İzmir Lv. A. Sa. AI. Ko. da 
yapılacaktır. 

8 - Tahmin edilen tutarı 72000 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 4850 

lira.dır. 

Aşağıdaki cins ve miktarları yazılı yiyecek ve yem maddeleri bizalarmda gös
terilen gün ve saatlerde kapalı zarfla ihaleleri Havsa'da Sa. Al. Ko. da yapılacak-

Elektrik memuru alınacak 
Adliye VekSJetinden: 
110 lira Ucretll bilumum elektrik ve • -

lektrikle tııllyen makineler ve asansörler
den anlar ve bunları tamir ve tıletmfye 
ehliyetli bir elketrık memuru alınacaktır. 

tır. 

görülebilir. 
1 - Diyarbakır Kor Sa. Al. Ko. da 

lB/10/940 günü kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 144000 kilo bulgura talip çıkma -
dığından komisyonca 11/11/ 940 pazartesi 
tünü saat 11 de tekrar kapab zarfla ek -
•iltmeye konmuştur. ' 

2 - Pazarlığı 11/11/940 pazartesi gü
nü saat 11 de Erzurum Sa. AL Ko. da ya
pılacaktır. 

5 - ŞartnA.mesl Ko. da görlilebllir. 
6 - İsteklilerin kanun! vesikaları ve 

teminatı muvakkatelerlyle birlikte belll 
gUn ve saatte Ko. da bulunmaları. 

Evsaf ve şartnameler her gün Ko. da 
!ıteklilerin ihale aaatindcn en az bir saat evel teklif 

(7150) 
mektuplarını Ko. na vcr-

2 - Muhammen bedeli 1724-0 lira olup 
ilk teminatı 1296 liradır. 

3 - Şartnamesi her gün Ko. da görü -
lür, 

4 - Teklif mektupları eksiltme günü 
•aat 10 a kadar kabul edilir. (7090) 17079 

Kuru ot alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş 
olan 330 ton K. ota istekli çıkmadığından 
bir ay mllddetle pqzarlığa bırakılmıştır. 

2 - Ekslltmesı H .11.940 per!Jembe gUnU 
eaat 16 da Merzıfon As. Sa. Al. Ko. da ya. 
Pılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 18150 lira ilk te
tnlnatı 1361 liradır. Şartnamesi her gUn 
Ankara, İstanbul Lv. A. Uktennde ve Ko. 
da görtileb!llr. 

4 - İstl!klilerin belli gUn ve saatte ilk 
ternınatıarlyle beraber Ko. na mUraeaatla-
rı. ( 7159) 17148 

Yulaf alınacak 
Merzifon As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Kapalı zartla eksiltmeye konulmuı,ı 
Olan 280 ton yulafa istekli çıkmadığından 
hır ay pazarlığa bırakılmııtır. 

2 - Eksiltmesi 13.11.940 sah gUnU saat 
11 de Merzifon As. Sa. Al. Ko. da yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedeli 16800 ilk temi
natı da 1260 liradır. Şartnamesi her gUn 
Atı.lta.ra tle İstanbul Lv. A. llklerinde ve 
l<:o. da görilleblllr. 

• - !steklllerin belll gün ve saatte ilk 
ternınatıariyle beraber Ko. na müracaatla-
rı. (7160) 17149 

Şehriye alınacak 
İ7ll'llit As. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 32100 kilo 

gehriye kapalı zarf eksiltmesi ile satın a
lnıacaötır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 2Z/11/940 
tünü saat 15 de İzmit Sa. Al. Ko. da ya -
Pılacaktır. 

3 - Şehriyenin beher kilosuna tahmin 
edilen fiyat 28 kuruş olup tutarı 8988 lira
ll'ıuvakkat teminatı 675 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün An
kara, Eskişehir İstanbul ve İzmit Sa. Al. 
R:o. da görebilirler. 

5 - İstekliler belli gün ve saatinden bir 
aaat cvelinc kadar kapalı zarflarını Ko. na 
"ennelcri. (7185) 17183 

Kuru fasulya alınacak 
İzmit Aı. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için 196800 kilo 

'ltıı.ru laaulya kapalı zarf e'lcslltmeei ile aa
tnı tlınacaktır. 

2 - İlk kapalı zarf eksiltmesi 20/11/940 
rilnu saat ıs de İzmit Sa. Al. Ko. da ya -
Pılaca.kur. 

3 - Kuru fasulyanın beher kilosu için 
tahmin edilen fiyat 25 kuruş olup tutan 
49200 lira muvak'kat teminatı 3690 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gün An
kara, Esklıchir, İstrınbul ve İzmit Sa. A.I 
'.ko. da görebilirler. 

5 - İstekliler belli gil.n ve saatten bir 
•aat evel kapalı zarflarını İzmit Sa. Al. 
lCo .• Rı. vcrmiıs olacaklardır. (7195) 

17194 

Sığır eti alınacak 
Ha.crumur Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Birlikler ihtiyacı için kapalı zarf

ı. 260 ton sığır eti eksiltmeye konmuştur. 
fhaıcsi 11/11/940 da saat 15 dedir. İstek -
lllcrin kanunun emrettiği tarzda teklif 
ll'ıektuplarını 5800 lira teminatları ile ko
tııisyona müracaatları. (7232) 17221 

Yol yaptırılacak 
Diyarbakır Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Dlyarbakırda yaptırılacak olan yol 
inşası 1§1 Kor. Sa. Al. Ko. ca 13.11.940 
çarşamba günU saat 11 de kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu 1!}in keı,ılf bedeli 18784 Ura 62 
kuru§ olup muvakkat teminatı 1408 lira 
8t5 kuruştur. 

3 - Bu tııe alt keşif ve fennt ıartname 
\te Proje her gUn I§ zamanında Ko. da gö
l'fllebllir. 

• - Taliplerin teklif mektuplarlyle bu 
işin ehli olduklarına dair vesikalarını Ko. 
ce elrıılltmeden bir saat evellne kadar ka-
buı edJifr. (7235) 17223 

Depo inşası 
Diyarbakır As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Dlyn.rbakırda yapılacak olan depo 
inşası işi Ko. Sa. Al. Ko. ce 14.11.940 per
Deınbe gUnU saat 11 de kapalı zarfla eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Bu lııln keşif bedeli 43056 Ura 38 
kuruş olup teminatı 3229 lira 23 kuruştur. 

3 - Bu işe ait keşif ve şartnamesi her 
&'tin tı zamanında Ko. da görülebilir. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplariyle 
bu işin ehli olduklarına dair vesikalarını 
ko. en eksiltme saatinden bir saat eveline 
kadar kabul edilir. l 7236 ı 17224 

Motör ve dinamo alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Mazotla mUtehnrrlk 50 beyg-lr ku
Vetıncte bir elektrik motörlyle 39 beygir 
k.uvetinde bir dinamo tevzi tablosu ile te
fen-uatı pazarlıkla satın alınacağından 
12. 11 940 ııalı gUnU saat 10 da Sa. Al. Ko. 
ıa nıllracaatları. l 7270) 17261 

Fabrika unu satın alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 100 ton, 200 ton, 200 ton olmak U
tere ceman 500 ton fabrika unu pazarlıkla 
llltnacak tır. 

2 - Pazarlıkları 11. 11. 940 pazartesi 
«111111 .. a.at 14 te Gellboluda Bolayır Sa. 
41, Ko. da yapılacaktır. 

3 - Kilosuna tahmin edilen bedell 17 
kuruotur, (7329) 17324 

3 - Toplu tutan 42500 lira, ilk temina
tı 3188 liradır. 

4 - İsteklilerin muayyen gün ve saatin
den Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. (7332) 

17327 

Kuru ot ve saman satın alınacak 
Bolayır Sa. AL Ko. Rs. den : 

1 - 500 ton, 400 ton, 200 ton, 400 ton 
ceman 1500 ton K. ot ve 300 ton, 300 ton, 
300 ton, ccman 900 ton saman pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlıkları 11/11/ 940 pazar
tesi günü kuru ot saat 14.30 da saman 15 
de Gelibolu Bolayıs As. Sa. AL Ko. müra-
caatları. (7333) 17328 

Benzin alınacak 
İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Asker! ihtiyaç için kapalı zarf u -
sulU eksiltme ile 20000 lfralık btınzln alı

nacaktır. Eksiltmesi 22.11.940 gUnti saat 
16 dadır. İlk teminatı 1500 1'radır. Şartna
mesi her gUn Ko. da görUlebllir. İstekli. 
lerin 'belli gUn ve saatten bir saat eveline 
kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Sa. 
AL Ko. Rs. vermeler!. (7338) 17331 

Odun satın alrnacak 
Urfa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Cinsi: odun, kilosu: 760000, M. bedeli 

24700 lira, muvakkat teminatı: 1852 lira. 
Yukarıda mikdar ve muhammen bedii 

ne muvakkat teminatı yazılı oduna talip 
çıkmadığından bir ay içinde pazarlıkla a
lınmasına karar verilmişti. 

İsteklilerin şartnamesini görmek üze -
re ve pazarlığı yapmak Uzere her gUn Ur
fa As. Sa. Al. Ko. na mUracaatlan. 

(7352) 17342 

Bulgur ve pirinç satın alınacak 
Niğde Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi: bulgur, kJlosu: 225000, M. bedeli: 
33750 lira, ilk teminatı 2521 lira, ihale gU
nU: 21.11.940 perı,ıembe saat 16, ihalenin 
şekli: açık eksiltme. 

Cinsi: pirinç, kllosu 40000, M. bedeli 
14200 lira, ilk teminatı 106~ lira, ihale gU
nU 22.11.940 cuma saat 16, ihalenin ııekli: 
açık eksiltme. 

l - İsteklilerin ı,ıartnameyi komisyon -
da .görmeleri. 

2 - Taliplerin ihale gUn ve saatinden 
eve! kanunt vesikalarlyle Niğde As. Sa. 
Al. Ko. na mtiracaauarı. (7370) 17353 

Srğrreti satın alınacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Birlikler ihtiyacı için kapalı zarfla a

lınacak aşağıda cins ve mikdar, tutar, 
tahmin bedeli ve teminatı yazılı 260 ton 
sığır etlnln ihalesi 20.11.940 saat ıı de 
yapılacaktır. İsteklilerin mektuplarlyle 
komisyona mUracaatları. 

Cinsi: sığır eti, mlkdarı: 260 ton, tuta
n: 91000 lira, tahmin bedeli 33 Ura, temi
natt ıssoo llra, lhılle gUn ve eaatl 20.11.940 

11 de (7381) 173~4 

4000 çift fotin alınacak 
Giresun Sa. Al. Ko. Rs : 
1- 36.000 lira muhammen bedelle ve ka

palı zarf usulü ile münakasaya konulan 4000 
çift askeri fotinc 26/10/ 940 cumartesi ;;ü
nü saat 10 da talip çıkmadığından bir ay pa-
zarlığa bırakılmıstır. (7382) 17367 

Mercimek alınacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs : 
ı- 120.000 kilo mercimeğe istekli çık -

madığmdan yeniden 22/11/940 cumartesi 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile ek -
siltmeye konmuştur. 

2- Muhammen bedeli 21.000 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1575 liradır. 
4- İsteklilerin şartnamesini görmek Ü -

zere her gün ve eksiltmeyi açma saatınd'ln 
bir saat eveline kadar teklif mektuplarile 
ve vesikaları ile Manisa As. Sa. Al. Ko. 'la 

müracaatları. (7386) 17368 

Sadeyağı alrnacak 
Balıkesir Sa. Al. Ko. Rs : 
1- Birlikler ihtiyacı için 25 ton sade 

yağı kapalı zarf usulü ile 23/11/940 cumar
tesi günü saat 11 de Bahkcsir mmtaka Sa. 
Al. Ko. da ihalesi yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 36.ZSO lira olup mu -
vakkat teminatı 2718 lira 75 kuruştur. Ev
saf ve şartlarını görmek istiyenlcr Ankara. 
İstanbul Lv. Amirlikleri ve Balıkesir mm
taka Sa. Al. Ko. da görülebilir. 

Taliplerin muvakkat tcminatlarilc bir -
likte teklif mektuplarını ihale saatından bir 
saat cvcl komisyonumuza makbuz mukabi
li vermeleri şarttır. 

Posta ile gecikmeler muteber değildir. 
(7395) 17376 

Sığıreti alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 120 ton sığır etinin kapalı zarfla 
eksiltmesi 22.11.940 cuma gUnU saat 15 te 
Erzincan Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 27600 lira ve ilk 
teminatı 2075 liradır. 

3 - Şartnamesi komisyondadır. 

4 - Taliplerin teklif mektuplarım ek
siltme saatinden bir saat eve! Ko. da bu-
lunmaları. (7417) 17399 

Çift araba koşumu alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Taahhüdünü ifa edcmiyen müteah
hit namı hesabına 500 takım çift atlı nak
liye arabası koşumu pazarlığı 12.11.940 
salı gUnU saat Ui,30 da İzmir luşlada Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 40000 liradır. 
3 - Teminatı muvakkate akçesi 3000 

liradır. 

(7297) 17480 

Saman alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 350 ton sa
manla ba'kiyc kalan 330 ton saman pazarlık 
la satın alınacaktır. 

2 - İlk teminat 1238 liradır. 
3 - Husus! ııırtıarı komisyonda görUle

bilir. 
4 - Pazarlık gUnU 11.11.910 pazartesi 

gilnil saat 16 dadır. 
5 - Pazarlığa i~tirAk edeceklerin ka -

nun! vesikalariyle Çorlu Sa. Al, Ko. da 
bulunmaları. (7539) 17536 

Arpa alınacak 
Erzincan Sa. Al.Ko. Hs. den: 
1 - 1000000 kllo arpanın kapalı zarfla 

eksiltmesine talip çıkmadığından 20.11.940 
çarşamba gUnU pazarlıkla eksiltmesi ·ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 80000 llrı.. ve ilk 
t.mlnatı 6000 liradır. 

3 - Evsaf ve şartnamesi komisyonda
dır. 

4- Taliplerin tayin edilen giin akşa-
mına kadar Erzincan Sa. Al. Ko. na mti -
racaatları. ( 7540) 17537 

Arpa alınacak 
Erzin.:an Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 1000000 kilo arpanın kapalı zarfla 
eksiltmesine talip c;ıknıadığından 22.11.940 
curn günü pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Muhnmmcn bedeli 80000 lira olup 
ilk teminatı 6000 liradır. 

3 - Evsaf ve !;lartnaıneııi komisyonda. 
dır. 

4 - Taliplerin tayin edilen giin akşamı
na kadar F.rzincanda Sa. Al. Ko. na müra-
caatları. (7541) 17538 

Un alınacak 
Erzincan Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 700 ton unun kapalı zarfla eksiltme
sine talip çıkmadığından 21. 11.94-0 perşem
be gUnU pıızarlıklıı ımtın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 122000 lira olup 
ilk teminatı 9187 lira 50 kııru~tur. 

3 - Şartnamesi komisyondadır. 

4 - Taliplerin tayin edilen giln akşamı
na kadar Erzincan Sa. Al. Ko. na müraca-
atları. (7542) 17539 

Kuru ot alınacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Hayvanat ihtiyacı için 700 tondan 
bakiye kalan 600 ton kuru ot pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

miş olacaklardır .. 
Cinsi Miktarı Ton 
K. fasulye 187 
Nohut 120 
K. mercimek 145 
Arpa 4560 
Yulaf 360 

Tutarı Lira 
48620 
20400 
29000 

364800 
28800 

M. Teminatı 
3647 
1530 
2175 

18342 
Z160 

17141 
İhale ııün ve saati 
11. 11. 940 12 
11. 11. 940 14 
11. 11. 940 
12. 11. ~4-0 

12. 11. 9'4-0 

15 
14 
15 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Havsa As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Aşağıda cins ve mlkdarları yazılı yiyecek ve yem maddelerinin hizalarında 

gösterilen gün ve saatlerde olmak jzere kapalı zarfla alımlan yapılacak ve ihalele
ri Havsada Sa. Al. Ko. da icra olunacaktır. 

Evsaf ve şartnameler her gUn ko. da görUlebllir. lsteklllerin ihale saatinden en a.z 
bir saat evel teminat mektuplarım Ko. na vermeleri. (7154) 17181 
Cinsi mlkdarı tutarı M. teminatı ihale glln ve saati 

Pirinç 
Sığır etı 

Makarna 
Saman 
Ot 

kilo Ura lira 
104600 43952 3295 
34nOOO 
109000 

2030000 
3150000 

124560 
33790 
60900 

189000 

7473 
2535 
4568 

10700 

22. 11. 940 12 
22. 11. 940 14 
22. l ı. 940 15 
22. 11. 940 16 
22. 11. 940 17 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Kırklareli As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi Muhıımmen Fi. 
Kr. 
140 

40 
.12 
30 
25 

Mikdarı Tutarı Teminatı Açık veya kapalı zar! 
kilo Lr. Kr. Lr. Kr. 

SadPynğ 

Pirinç 
Makarna 
K. fasulye 
Gaz yağı 

20000 28000 4200 
48000 19200 3880 
70400 22528 3379 zo 
54000 16200 
49000 12250 

2430 
1837 ~ 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

l - Ekıılltmeye konulıtn mııddelerin cins, mahıyP-t ve mlkdarı tahmin edilen 
kıymetleri yukarıda yazılmıştır. 

2 - Şartnameleri Ko. dan alınabilir. 
3 - Eksiltme 11. 11. 940 pazartesi gi.i eti sııat 15 tedlr. 
4 - Ell<slltmeye girecekler teklif mektuplarını tayin edilen gllndekl saatten bir 

ııaat eve! Kırklareli Emek otelinde bulunan Ko. na vermiş olmalArı IA.zımdır. Pos-
tada geciken mektuplar kabul edilmez. !711>1'il 171S2 

Muhtelif erzak satın 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - İhtiyaç için aşağıda cins. mikdar ve llıin glinterı 

erzakıo pazarlık usulU ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli hizasında gösterilmiştir. 

a1ınacal{ 

yazılı olan dert kalem 

3 - İhalesi 11.11.940 pazartesi gUnU Çanakkale As. Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - Taliplerin ihaleden bir saat eve! teminat akçeleri ve kanunt vesikalariyte 

Sa. Al. Ko. na miirııcRıttlar1. (7345) 17337 
Cinsi Mlkdarı Muhammen Muvakkıı.t Saat 

Sabun 
Nohut 
Zeytinyağ 

K. fasulye 

kilo Lr. Kr. Lr Kr. 
30000 11400 00 1710 00 
48000 
12000 
72000 

8160 00 
7ROO 00 

20160 00 

1224 00 
1170 00 
3024 00 

sade 
\J 

yagı Soğan ve 

9,80 
10 
10,30 
11 

ah nacak 
2 - İlk teminatı 3150 liradır. Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 
3 - Hususi şartlar Ko. da görülebilir. Aşağıda cins ve mlkdarları YB.Zllı maddeler kapalı zart uauliyle alınacaktır. İha-
4 - Pazarlık günü 11/11/ 94-0 pazartesi leleri Edirnede eski mUşUrlyet dairesinde Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

'ırilnil aaat 15,30 da.dır. ·'· - Evi.af ve ıPRrtnameleri her glliı Ko. da görUlebll!r. İsteklilerin sözü gecen gUn -
5 - Pazarlı~e. iştir!~ edeceklerin ka - de ihale AAatlodeo en geç bh' anat evel teklif mektuplarını Ko. na vermı, olmaları. 

nuni vcsi!o:~arı ile komisyona müracaat - Cinsi Mlkdarı M. tutarı İlk teminatı İhale gUnU saati 
lan. (7543) ı 754-0 Kilo Lira Lira 

Arpa alınacak 
K!rklar eli Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - Askeri hayvanat için çuvallı ve 
çuvalsız olarak 500 ton arpa alınacaktır. 

2 - Taliplerin 15/11/940 cuma günü 
saat 16,30 da Kırklareli hükümet cadde -
sinde As. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (7549) 

17541 

Arpa alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askeri hayvanat ihtiyacı için çu -

vatlı ve çuvalsız olarak 500 ton arpa pa -
zarhkla satrn alınacaktır. 

2 - Taliplerin 13/ 11/940 çarşamba gü
nü saat 16,30 da Kırklareli hükümet cad -
desinde As. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(7550) 17542 

Arpa alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askeri ihtiyaç için çuvallı ve çuval

sız olarak 500 ton arpa pazarhkla satın 
alınacakur. 

2 - Tal iplerin 14/11/94-0 perşembe gü
nü saat 16 da Kırklareli hükümet caddesin
de As. Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (7551) 

17543 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Hs. den: 

1 - 870 ton çuvallı arpa kapalı :ııarf u
sul U ile 5.11.940 günU ck.siltmcye konul
muş ise de istekli çıkmadığıntlan pazarlığa 
konulmuştur. 

2 - Pazarlığı 15.11.910 cuma gllnti saat 
10,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Toplu tutarı 69600 lira ilk temina
tı ~220 liradır. 

4 - Arpanın evsaf ve ı,ıartıarı Erzurum 
:'.' ı.. Al. Ko. da mevcuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen gUn ve saatte 
Ko. da bulunmaları. (7553) 17544 

Arpa alınacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 500 ton arpanın 5.11.940 glinU yapı
lan ihalesinde lstekll çıkmadığından tekrar 
pazarlıA'a çıkarılmıştır. 

2 - Pazarlığı 15.11.940 cuma glinU saat 
15,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yapılacak
tır. 

3 - Toplu tutarı 42500 lira ilk teminatı 
3ll8 liradır. 

4 - Arpanın evımf ve şartları F.rzurum 
S, AL Ko. dadır. Her vakit görtileb!llr. 

5 - hteltlilerin muayyen giln ve saatte 
Ko. da bulunmnları. (7555) 17545 

Pirinç alınacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Rs. den : 

K. so!\'an 105600 10560 792 22.11.940 11 
Sadeyağ 18000 28800 2160 22. 11. 940 

22. 11. 940 
15 
16 Sadeyağ 21600 34560 2592 

(7392) 17373 

Yulaf, arpa ve ot ahnacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den: 

Cinsi 

Yulaf 
Arpa 
Kuru ot 

Mlkdarı 

kilo 
300000 
300000 
800000 

Muhammen 
bedeli 
27000 
26100 
202ro 

İlk teminatı 

2025 25 
19~7 ro 
1518 7:S 

GUn ve saati 

25.11.940 
25.11.940 
25.11.940 

10 
14 
16 

1 - Yukarıda cins ve mikdariyle ilk teminat ve ihale glln ve saatleri yazılı üç 
kalem yem kapalı zartla satın alınıı.caktır. 

2 - İsteklilerin tanzim edecekleri teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 
eveline kadar Sa. Al. Ko. na vermeleri lbımdır. 

3 - Şerait ve evsafı Sa. Al. Ko. Ue Ankara ve İstanbul Lv. !mirliklerinde ıörü-
Jebilir. (7558) 17548 

Arpa alınacaık 
Erzurum Sa. At. Ko. Rs. den : 
1 - 150 ton arpanın 26/10/940 günü 

yapılan ihalesinde istekli çıkmadığından 

tekrar pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarlığı 12/11/940 sah günü saat 
16,15 de Erzurum Sa. Al. Ko. da yapıla -
caktır. 

3 - Toplu tutarı 16500 lira ilk teminatı 
1238 liradır. 

4 - Arpa evsaf ve şartları Erzurum Sa. 
Al. Ko. da mevcuttur. 

5 - İsteklilerin muayyen ~ ve 5ll· 

atte Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
(7557) 17547 

Arpa alınacak 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askeri hayvanat ihtiyacı için çu -

vallı ve çuvalsız olarak 500 ton arpa alı
nacaktır. 

2 - Taliplerin 16/11/940 cumartesi 
günü saat 11 de Kırklareli hükümet cad -
desinde Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (7556) 

17546 

Talik edilen mü-naıkasa 
Kırklareli Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - 210 sığır etinin ihalesi 16.11.940 
cumartesi glinUne talik edilmiştir. 

(7367) 17350 

ANKARA BELEDiYESi 

Parke kaldırım yaptırılacak 

Ankara Belediyesinden : 

P ., T. ve Telefon Umum Md. 

Posta nakli yatı 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1) - Küçük Yo?:gat postanesiylc is -

tasyon arası posta nakliyeciliği açık ek -
siltme suretiyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Senelik muhammen bedeli (24-0) 
lira olup muvakkat teminat (18) lira ida
ri kefaleti (500) liradır. 

3) Eksiltme 25/ 11/ 940 tarihinde saat 15 
de Ankara P.T.T. müdürlüğü cniltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4) Şartnamesi Ankara posta muavinliii 
kaleminde görülebilir. 

5) Eniltmeye iştirak edeceklerin ika -
mctgfilı senedi, iyi hal kağıdı ve mabkil. -
miyetleri olmadığına dair en çok sekiz ilin 
evci Cümhuriyet Müddciumumiliiindcn a
lınmııı vesika ile ibraz etmeleri ve nüfus 
hüviyet cüzdanlarım hamil bulunmaları 
şarttır. (7578) 17560 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Balast alınacak 
D. D. Yolları ÜçllncU İşletme MUdUrlU

ğllnden: 

1 - 77 ton pirinç bir ay 7.arfrnda pazar
hğa dökülmüştür. İlk pazarlığı 11/ 11/ !HO 

lı olduklarına dair vesika göstermek mec- pazartesi günü saat 16 <la yapılacaktır. 
burlyetındedirler. 2 - Muhammen bedeli 26950 liradır. 

4 - Şartnıımesi ve numunesi komisyon
da görUleb111r. 

5 - İsteklilerin ticaret odasında kayıt-

1 - Ulus matbaasr önünden Athspor 
kulübüne kadar yaptırılacak parke kaldı

rım on beş gün müddetle açık eksiltme -
ye konulmuştur. 

2 - Muhariımen bedeli 32'80 lira 40 ku
ruştur. 

Muhammen bedeli ile bulunduğu yer, 
mlkdar veevsafı, muvakkat teminatı aşafı. 
da yazılı balast kapalı zart usullyle ek
siltmeye konulmuştur. İhalesi Balıkesirde 
UçUncU işletme mUdUrlllğil bina..~ındakl 

arttırma ve eksiltme komisyonunca yapı
lacaktır. Bu işeglrmck tstlyenlerin 2490 
sayılı kanunun tayin ettiği vesikalarla 
tekli! mektuplarım ihale gUnUnde saat ona 
kadar makbuz mukabilinde komisyon re
isliğine vermeler! l!tzımdır. Bu işe ait 
gartnameve mukavelename projeleri ko -
misyondan parasız verilir. (7284) 

Balast ocaklarının bulunduğu yer: İz
mir - Bandırma hattı, kilometresi : 258-268 
cinsi: kUskU ile yarmalardan, mikdarı 
metre mlk!lbı: 15000, bir M3 balastın mu
hammen bedeli 130 kuruş, tutarı: 19WO 
lira, muvakkat teminat: 1462 lira 50 ku -
rue. ihale tarihi: 15.11.940, ihale saati : 11 

6 - Pazarlığa lştirllk edeceklerin ka • 
nunf vesikalarlyle belli gUn ve saatte Ko. 
n m!lracaatları. (7496) 17479 

Tevhit semeri alınacak 
İzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Birlikler hayvanatı için pazarlıkla 2000 

Teminatı 4-04Z lira 50 kuruştur, 
3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Lv. 

amirlikleri ile Kayseri ve Adana Sa. Al. 
Ko. da görülür. 

4 - Taliplerin belli gün ve saatte Ko-
na müracaatları. (7568) 17549 

' 

3 - Teminat 246 lira 3 kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif cetvelini &'Örmek 

istiyenlcrin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 26/11/940 sah günü saat 
10,30 da belediye encümenine müracaat -
larr, (7535) 17535 

. 17291 

Talip olanlann memurin kanununun 
15. inci maddesindeki evsaf ve ıerattl hata 
olduklarını mUbeyyln vesikalarlyle birlik· 
te istenilen iı,ıleri yapacaklarım tesblt e -
den vesikaları h!tmllen vekSJet levazım ve 
daire müdUrlUğüne müracaatları. (7573) 

17530 

BAŞVEKALET 

Katip alınacak 
Ba,ııvekAletten: 

1 - Açık bulunan 20 lira m&a§lı iki k.A.
tlpllk için 18.11.940 pazartesi günü ea.a.t 
14 te mi.isabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - İmtihana kabul ııartıarı 11Unlardır: 
Lise mezunu ve memurin kanununun 

4. Uncu maddesinde yazılı oart ve vasıtıan 
haiz olmak, makine lle seri ve dUzgüı:ı ya
zı yazmak. 

8 - Talip olanların: mektep diploması, 
nti!us hüviyet cüzdanı, sağlık raporu, a.a
kerllk vesikası, dotruluk kllfıdı, iki kıta 
vesika toto~A.fı ve !stıdalarlyle llS.ıı.9•0 
akşamına kadar Ba§veklUet ıılcll ve datra 
mUdUrlUğUne mUracaatıarı. (7490) 17'78 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Emaye malzemesi alınacak 
M. M. Vekt\letl Satın Alma Komisyo

nundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 9~5 lira 

olan aşağıda yazılı emaye malzeme 12 
iklncıteşr!n 940 salı gUnU saat 11 de An -
karada M. M. V. satın alma Ko. da. pazar
lıkla satın alınacağından isteklilerin 1150 
liralık katı temlnatıarlyle birlikte pazar
lık gtin ve saatinde adı geçen Ko. da bu
lunmaları. (7447) 
100 adet kUvet böbrek emaye No. 21S 
100 adet kUvet dört köoe No. :ıs 

1000 adet kUvet maşrapa kulplu No. 6 
150 adet kilvet leğen banyo için No. 32 
150 adet küvet !egen banyo için No. 36 
200 adet küvet tencere emaye eczane için 

No. 20 17457 

Kürek tamir ettirilecek 
M. M. Vekilcti Sa. Al. Ko. dan : 

20.000 küreğin tamiri için tahmin edi • 
len fiyat 2500 liradır. Kati tcminatr 375 
lira olup ihalesi 14/ikinci tcıtrin/S>40 per
§cmbe günü saat 11 de pazarlıkla yapıla
caktır. İstek! ilerin mezkllr e-ün ve saatte 
M. M. V. satın alma komisyonuna rnüra • 
caatları. (7426) 17533 

Kereste ve çivi alınacak 
M. M. Vek5.Ieti Sa, Al. Ko. dan : 
Harp okulunda yaptırılacak: ranzalar 

için 27.432 metre mikap kereste ile 90 ki
lo çivi alınacaktır. Teminatı 214 liradır, 
Taliplerin 11/11/940 saat 11 de komisyon& 
müracaatları. (7570) 1755() 

Yalak yaptırılacak 
M. M. Vckilcti Sa. Al. Ko. dan : 
Hayvanatın ıu içmeleri için moz:ayık ya,.; 

lak yaptırılacaktır. Keşif bedeli 195 lira• 
dır. Taliplerin 11/11/94-0 p:ızartesi güıı11 
komisyona müracaatları. (7571) 17551 

Raf yaptınlcak 
Ankara Devlet Konservatuvarından : 
1 - Okul kütüphanesinin 50 metre b... 

re tahmin edilen rafları yaptınlaca.ktır. 
2 - Metre kareye tahmin edilen fiyau 

24 liradır. 
3 - Şartnameyi görmek için her &"il.o o

kul müdürlüğüne müracaat cdilcıbilir. 

4 - İhale 14/11/940 perşembe giir.ü •· 
at 15 de Ankara mektepler muhascbeciU • 
ğinde yapılacaktır. 

S - Muvakkat teminat 90 liradır. (7296) 
17283 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Yün çorap alınacak 
M. M. Veka.Ieti Hava Satın Alma Ko. 

ml.syonundan: 
1 - :Müteahhit nam ve hesabına 10.000 

çift yUn çorap pazarlık suretiyle satın &· 

Iınacaktır. Muhammen bedeli 3875 lira o • 
lup katı teminat mlkdarı 581 lira 25 kuruı
tur. Pazarlığı 18.11.940 pazarteı;I gUnU sa.
at 11 de hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari eartname ve evsaf her 
gün öğleden sonra komisyondR görtilebillr. 
İsteklilerin muayyen g:Un ve saatte katı 
teminat ve kanun[ belgeleriyle birlikte ko-
misyonda bulunmaları. (7'500) 17483 

Gömlek ve kıravat alınacak 
M. M. Vckilcti Hava Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Müteahhit nam ve hesabına 1000 

adet gedikli gömleği ile 1000 adet kra
vat pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 2950 lira olup kati te
minat miktarı 442,50 liradır. Pazarlığı 

18. 11. 94-0 pazartesi günü saat 10 da ha.. 
va satın alma komisyonunda yapılacak

tır. Evsaf ve mıhtrra.!!ı her &'Ün oğledcn 
sonra komisyonda görülebilir. İsteklile

rin muayyen gün ve saatte kati teminat 
ve kanuni belgeleriyle birlikte komisyon-
da bulunmaları. (7502) 17485 

POLİS 

Matbaacılara 
Emniyet Umum Müdürlüğünden : 
Kağıdı umum müdürlükten verilmek 

şartiy!e 6316 adet defterin bj!sım ve cilt 
işi 16/ 11/ 940 cumartesi giinü saat 11 de 
açık eksiltme usuliyle münakasaya kon • 
muştur. 

Muhammen bedeli 4200 liradır. Şartna
me ve oümunelerini görmek iııtiyenler u
mum müdürlük satın alma komisyonuna 
müracaatları. 

Banka mektubiyle beraber 2490 sayılı ka
nunun 4 üncü maddesinde yazılı belge • 
!erle birlikte münakasa günü tam saat 11 
de komisyona. müracaatları. (7262) 172&5 
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Öcinfci, 
---------~~-----~--=--.......... 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarma -karp gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 

1 
ıebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklannda bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

'Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur. 
!C "•' V•\r ' •• f" .,.. ••-i.f't " "' 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yoll&rdakl hastalıkların mikroplarını kökün
den temizlemek için Helmoblö kullanınız. 

HELMOBL EU 
Böbreklerin çalıomak kudretini &rttırı r. Kadın, erkek idrar z:orluklannı, eski ve 

yeni belaoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrıaını, mk ııık idrar bozmak ve bo
sarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kumların, mesanede 
t.a,lann teeekkUIUne manJ olur. 

Dikkat: Helmoblö idrarınızı temlzllyerek mavtle,lırır. 

Sıhat VekAletınln ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur. 6296 

AGAÇ SATISI 
Tekirdağ V11kıflıır İdaresinden: 

Beher kental ~füvıikkat .?r!uhammen 

kuru o 
20 
20 

teminat bedel 
Lira Kr. 
408 22 
419 00 

Lira Kr. Kental 
6US 20 27216 
6583 60 27918 

No. 
1 
2 

Sert 
B. 
B. 

Seneli 
940 
940 

1 - Sarayda mUlhak Ayupııta ormanlarının yukarıda hizalarında yazılı ıekJlde 
kap::ılı zart usullyle arttırmaya konulmuştur. 

2 - Arttırma 28.11.940 perıembe gUnU ıaat ıs te TekJrdat vakıfiar idaresinde 
yapılacaktır. 

8 - Arttırmıya girecek mllşterllerln 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ibra
sa mecburdur. 

' - Daha fula maltlmat lstıyenlerln idaremize mUracaatıarı. (7621) 171SM 

o·ENTOL 
OİŞ MA C U NU 

fBOtGn_ diş ve diş etlerinin erızalarınr, giderdikten 

baska aaız kokusunu da izale eder-. 
ffır yerde O E N T O I.;. diş macununu era1ınrz. • 

FİDAN MERAKLILARINA 
Sonbaharda yapılan fidan garsiyatında çok iyi neticeler 

alınmakta olduğundan fidan ıatışlarımıza haılamıı bulu. 
nuyonız. Fiyat listesini mağazalarımızdan arayınız. 

ORMAN ÇİFTLIGI 

AGAÇ SATIŞI 
Tekirdağ Vakıflar İdaresinden : 

Muvakkat Muhammen 
Beher kental teminat bedeli 
Kuru~ Lira K Lira K Kental No. 

4 
Seri 

B. 
Senesi 
941 20 244 88 3259 80 16299 

20 240 00 3196 80 15984 
20 200 00 2665 80 13329 
25 18 75 249 75 999 
25 221 00 1608 75 6435 
25 167 00 2225 25 8901 
25 350 00 4666 50 18666 
25 232 00 3091 50 12366 

5 
6 

28 
27 
13 
12 
11 

.. .. 
E. .. 
,, .. .. .. 940 
,, 

ı - Sarayda mülhak Ayaspaşa ormanlarının yukarda hizalarında evsafı yazılı 

ıekilde açık arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma 26/11/940 salı güniı saat 15 de Saray Vakıf orman idaresinde ya-

pılacaktır. 
3 - Arttırmıtya girecek müşternerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikaları ib-

ran mecburdur. 
4 - Daha fazla ma!Qmat istiyenlerin idaremize müracaat edebilir. (7620) 17553 

.:!11 11 1 11111 1 111 1 1111111111111111 1 11111111111 1 111111 11 111111 11111111111111111111~ 
---------------------------------------------

YENİSEHİR PALAS OTELİ ... -
------

Bütün modern teşkilatiyle İş Bankası civarında Maliye bahçesi = 
karşısında asfalt cadde üzerinde açıldı. Elli odası bulunan otelimi- = 
zin her odasında sıcak ve soğuk su, kalorifer, teıefon tertibatı, 21 
odasında hususi banyo teşkilatı olduğu gibi banyosuz odaların da 

umumi banyoları vardır. Üç kattan ibaret bulunan otelimiz asfalta =: 
ve istasyon civarına nezareti k1imilesi bulunduğu gibi güneşi bol =: 
ve fevkalade sıhidir. Ve Müteaddit salonları vardır. Telefon Nu- =: 
marası : 3949 

F 
Çift yataklı odalar 

300 
350 
400 

t Y T L A R 
Tek yataklı odalar 

175 
200 
250 

Tek yataklı 

Banyolu odalar 

300 
350 
400 

-------------------- -:= Fazla kalacak müşteriler için ayrıca aylık üzerinden anlaşma =: -- yapılır. _ 

Aynı konforlu otelimizin fstanbuldaki şubesi Tepebaşı Şehir ~ = Tiyatrosu karşısında Yenişehir Palas. Telefon numarası: 41300 = 
~ll llllll lJllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

--

ULUS 9 - 11 - 1940 

A. LEVAZIM AMIRLl~l 

Salça alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyat 25 

kuruıt olan 9.000 kilo salça açık eksiltme 
ile .atın alınacaktır. Eksiltmesi 22. ıı. 940 
cuma gllnU saat 11 dedir. 

İlk teminatı 161 lira olup evsaf ve şart
namesi Ko. da görillllr. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. SL Al. Ko. da bu-
lunmaları. (7470) 17430 

Muhtelif mefru§at alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Ko.: 
.Aoağıda cins ve miktarları yazılı ıo ka

lem me!ruşat pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 14. 11. 940 peroembe günU sa

at 11 dedir. 
Taliplerin muayyen vakitte % Hl teml

natıarlyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. 
Adet Cinsi 

280 Bayanlar için mendil 
ıs Hamaın tası sarı madenden 

10 Çinko su gllğllmU kulplu emzikli or-
ta boy 

2 BUyUk bakır tepsi kenarlı 
3 KüçUk bakır tepsi kenarlı 
2 KUçllk bakır süzgeç 
6 Yangın söndürme tıletl Hızır 

1 On litrelik semaver 
2 Bakır çamll,§ır leğeni 

6 Çinko leğen 
(7483) 

Masa yaptırılacak 
17435 

Ankara Levazım A.m!rliği Satın Alma 
Komisyonundan : 

Resimlerine göre 4 adet masa pazarlık
la yaptırılacaktır. 

Pazarlığı 18. 11. 940 pazartesi günü sa
at 11 dedir. 

Taliplerin kati teminatlariyle birlikte 
muayyen vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (7467) 17462 

2 terazi alınacak 
Arııkara Levazım Amirli i Satın Alma 

Komisyonundan : 
Erzak tartan dirhemlcriyle beraber iki 

terazi pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 20. 11. 940 çarşamba e-ünü sa

at 10 dadır. 
Taliplerin muayyen vakitte kati temi

natlariyle birlikte Ankara Lv. A Sa. Al. 
Ko. da bulunmaları. (7472) • 17463 

Soba tamir ettirilecek 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan 
10 adet soba pazarlıkla tamir ettirile

cektir. 
Pazarlığı 13. 11. 940 çarşamba günü sa

at 11 de olup sobalar her gün harp okulu 
mülhak birliklerinde rörülebilir. 

Taliplerin muayyen vakitte kat! temi
natlariyle birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al 
Ko. da bulunmaları. (7473) 17464 

Yatak ve yastık alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
38 adet yatak ve 38 adet pamuk yastık 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 21. 11. 940 perşembe günü 
aaat 11 dedir. 

Taliplerin yüzde 15 teminatlariyle bir· 
likte muayyen vakitte Ankara Lv. A Sa. 
Al. Ko. da bulunmaları. (7479) i7467 

Çuha ve madeni yaka İ§areti 
alınacak 

Ankara Levazım Amirliii Satın Alma 
Komisyonundan : 

3 metre yakalrk mavi çuha ile 750 adet 
ııarr madeni yaka i§areti pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

Pazarlığı 18. 11. 940 paazrtesi günü sa
at 10 dadır. 

temlnatıarlyle birlikte Ankara Lv. A. 8&. 
Al. Ko. da bulunmaları. (7690) 17562 

Sabun alınacak 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko. dan: 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 45 

kuru, olan 2000 kilo aabun pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Pa7..arlığı 12.11.940 salı ~
nü saat 15 tedlr. 

Katı teminatı 135 lira olup ııartnamesl 
komisyonda görlllllr. Taliplerin muayyen 
vakitte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da bulun 
maları. (7592) 17563 

Etüv makinesi alınacak 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko. dan: 
Bir adet elektrikle lışler etUv makinesi 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

Pazarlığı 16.11.940 cumartesi gUnU ııa
at 10 dadır. Taliplerin )11zde 15 temlnatıa
riyle birlikte Ankara Lv. A. SL AI. Ko. da 
bulunmaları. (7593) 17564 

Masa, dolap vesaire alınacak 
Ankara Lv. A. SL Al. Ko. dan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 200 lira 

olan evsaf ve resimlerine göre 2 adet ma
sa, 2 dosya dolabı, 6 adet !stor perde, 2 
koltuk, 2 sandalye, bir kanape pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

Pazarlığı 15.11.940 cuma gllnll saat 14 
tedlr. Katı teminatı 30 lira olup evsaf ve 
reBlmlerl Ko. da görlllllr. 

Taliplerin muayyen vakitte Ankara Lv. 
Amirliği Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(7594) 17565 

BAHÇE MERAKLILARI 
Modern salon ve yeşillikler, mavi 
çamlar 100 çeşit güller, Kamelya -
lar, Manolyalar, Açalyalar, Kaktus... 
lar ve saire .. Ortaköyde Ankara Bah
çesinde bulabilirsiniz - Vasi! 6283 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Vazelin, üstüpü alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - Orman koruma genel K . birlikleri 

için 3SO kilo vazelin ile 20 kilo üstüpü 
pazarlıkla satın alınacaktır 

2 - Pazarlığı 11. 11. 94Ô pazartesi gü
nü saat 11 de Ankara Yenişehirde komu
tanlık binasındaki satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. lstanbuldan çıkacak 
istekliler de İstanbulda Sirkeci • De
mirkapıda orman koruma genci K. anbar 
müdürlüğüne pazarlık fiyatlarını bildire
ceklerdir. 

3 - Teklif edecekleri fiyat üzerinden 
kati teminatlariyle birlikte Ankara'da sa
tın alma komisyonuna, İstanbul'da orman 
koruma rene! K. anbar müdürlüğüne mü
racaatları ilan olunu(. (7437) 17451 

Kiralık 
Keçlörende Ufalt UatUnde bah 

çe içinde dört veya be' oda, lıol , 

mutfak, ofis ve banyodan lbarE: t 
dllz ayak bir daire veya iki oda 
mutfak ve banyolu mllstakll dl~er 
bir daire. İçme menba suyu var. 

MUracaat: her glln saat 12-13 
arasında 1133 numaralı telefona ve

ya Keçiören bekçisine. 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Masa yaptırılacak 
Gümrük ve İnhisarlar Vekiletinden 

A2EMEIC 
nif!s bir_,,. qemen 

Bir komprime hayat karşıhğıdı r 
En sıkışık zamanlarda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, gıda, lezzet ve ne
faset bakımından tatmin edici mahiyeti ve yüksek evsafı haizdir Mercı
mek, bezelya, buğday vesair çorbalık komprimelerimizi her yerde bulabı
lirsiniz. 

ÇAPA MARKA MÜSTAHZARATI 
M. NURi ÇAPA Kuruluş tarihi : 1915 

PÜRG OL İN 
GAZOZLU MÜSHİL 

LİMONATASI 

Katiyen illç hissini vermez. Bir 
pzoz veya şampanya ka.(la.r leziz 
ve hoş kokuludur. Mü il ila ları
nın şahı olan PÜRGOLİN'i hafta
da bir defa içmekle hem barsaklan 
temizlemiş ve hem de viicudda bi
rikmiş mikroplan defetmhı olursu
nuz. 

PÜRGOLtN ıs senelik bir tec -
rilbenin mahsulüdür. 

Emin olmak için eczanelerden 
PÜRGOLİN markasını ısrarla is -
tcyiniz. 

1 - Vekilet ihtiyacı için açık eksiltme Zile Sulh Hukuk :Mahkemesinden: 
usulü ile 10 adet memur masası yaptın - Zllenln Orta mahallesinden Kör HU -
lacaktır. ııeyin oğlu Hacı Mehmet karısı ve Hasan 

Taliplerin ylizde 15 teminatlariyle bir- 2 - Muhammen bedeli (1500) lira olup kızı Emine Ulusoy tarafından Zile aulh 
likte muayyen vakitte Ankara Lv. A Sa. muvakkat teminatı 112 lira 50 kuruştur. hukuk mahkemesine açılan tescil davasın- SRO 
Al. Ko. da bulunmaları. (7481) i7469 B 3 - una ait fenni ve umumi şartname da, tescili istenen Zllenln Orta mahalle-

Muhtelif mefrutat alınacak her gün Vekllet levazım müdürlüğünde sinde sağı İğdlrll Ali, solu KUrt oğlu Rı -
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma görülebilir. za. arkası Kırgöz oğlu Osman bahçesi, ö-

Tayyare 
Otomobil 

Komiıyonundan : 4 - İhale 13/11/940 ça~amba gilnü aa- nU yol ile çevrıu ve iki yUz lira değerin -
A~ağıda cins ve miktarları yazılı 18 ka- at 14 de vekilet levazım müdürlüğünde deki bahçeye altıkada.rların ııa.n tarihinden 

lem mefruşat pazarlıkla satın alınacak- yapılacaktır. itibaren bir a.y içinde Zile sulh hukuk 
tır. • 5 - Talip olanların muvakkat teminat- mahkemesine ve 940/ 407 numaralı dosyaya 

Pazarlığı 25. 11. 940 pazartesi günü sa- larınr vekilet veznesine yatırarak belli dahili muhakeme edilmeleri tçln mUracaat 

Kamyon 
Motör 

ve 
bil O mum 

at ıı dedir. gün ve saatte komisyonda hazır bulunma- etmeleri, aksi takdirde işbu evin dn.vacı 
makine

lerde 
tsvıçre 

Taliplerin yüzde ıs teminatlariyle bir- lan. (7261) 17230 adına tescil olunacağı IUm olunur. 
likte mpayycn vakitte Ankara Lv. A. Sa. (7622) 17557 
Al. Ko. da bulunmaları. Zayi - Ankara belediyesinden aldığım mAmOlAtı 

Adet Cinsi 1255 numaralı taksi otomobilimin bir pli-
6 Gözlü masa hakimlere mahsus kasını kaybettim. Hükmü olmadığı ilin o-
3 Daktilo masası lunur. - Mehmet Ergoşar. 44&2 
3 Müdafi için ve avukat için masa 
3 Kitipler için masa 

10 Koltuk sandalye 
30 Adi sandalye 

6 Dosya dolabı (saç örnegı müste
ıtarlık muhakemesinde) 

4 Büyük yazı makinesi 
1 Kürsü 3 parçadan ibaret taşınır va

ziyeti budaksız genç kuru çamdan 
olarak yapılacaktır. 
Pencere perdesi lüzumu kadar 

5 Etejer 
S Sigara tablası 
5 Sürahi bardağı ile beraber 
3 Camlı kütıiphane 

4 Vantilatör 
5 Portmanto 
5 Paspas 

(7482) 17470 

Meıe kömürü alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan: 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 6921 

İmtiyaz sahibi 
l&kender A r tun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz F a ik FENiK 
MUessese MlldilrU : Naıılt Ul.UC 

ULUS B aarm evi ANKARA 

Nazarı dikkate 
Bor Asliye Ceza Ht\kimliğ'lnden: 

Satmakta oldufu gaz.yağının mevcudu 
kalmadığından bahisle satılığa çıkarma
maktan ve bu ııuretle mlllt korunma ka -
nununa muhalif hareket etmekten suçlu 
Bor kazasının Çarşı mahallesinde Ayşa

tan doğma Mehmet oğlu 51 yaşında attar 

s R O Rulmanlarını kullanınız.. 
Deposu: Gala'-8 Knraköy Palo.s hanı 

karşısında 84 No. İBRAHİ.M TAŞ
CIOÔLU ve ORTAKLARI P. K. 

1039. Telı;n-at: TAŞKOL 

ENSTiTÜLER 

Ahmedln mevkufen yapılan duruşması so- Satılık boş teneke, makine ve 
nunda: düven samanları 

Suçlunun dUkkrınında mevcut olan 18 Y. z. Enstitlisll İktısadt hletmc MUdUr-
teneke gazyağını satıhta arzetmemiş ol - IUğllndcn: 

duıtı.ınun sllbutune binaen mıııı korunma Ayrı ayrı ve açık arttırma ne alm11k 
kanununun 32, 59 uncu maddelerine tevfl- lstiyenlerln 15.11. 1140 glinU saat 15 te Ke· 
kan 500 lira ağır para cezasiyle tecziyesine çiören oos~sı Uzerınde Y. Z. E . lktısadl ıııı

ve iki sene mllddetle Adanııya sllrgUn e - letme ml\dllrllı(;'UDde hazır bulunmaları. 
dllmeslne ve yakalanan 18 teneke gazını Telefon: 1145 17512 
da müsaderesine dair Bor asliyeceza mah-1 - ---------------
kemeslnden 14.10.940 tarihinde verilen ka- Zayi - Ankaar belediyesinden aldığım 
rar yUksek temyiz mahkemesinin tasdi - 1722 No. lu bisiklet plakasını zayi ettim. 
kine iktiran etmiş olduğundan keyfiyet 1- Yenisini alaca~ımdan hukmu yoktur. -
lln olunur. 4485 Doğan Bulca. 4478 

Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 6 
kuruş olan 5000 kilo meoe kömUrll pazar
lıkla satın alınacaktır. YENİ Sinemada HALK Sinemasında Sus Siner.ıısında SüMER Sirıemasmda 

Pazarlığı 16.11.940 sah gllnU aaat ate
dlr. Kati teminatı 45 Ura olup evsaf ve 
ııartnamesl komisyonda görUIUr. Taliplerin 
muayyen vakitte Lv. A. Sa. Al. Ko. da bu· 

Bugün Bu rece Buıün Bu r ec e Buıün Bu r ece Bugtin Bu gece 

lunmaları. (7499) 17482 

Soda alınacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan: 
76 adet soba ve 118 adet boru tamir et

tirilecektir. 
Pazarlığı 14.11 .940 peroembe gflnU saat 

H tedlr. Soba ve borular her gUn öğleden 
ıonra teçhizat ambarında g6rü1Ur. 

Taliplerin muayyen vakitte )'tlzde 16 


