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Da.nazarlı1r 1IT1 
Yazı tıleri MUth1l 1061 
Ktıeeeeee MttdGrl U4ı4 

Atatilrk 'le bizim kadar 

insanlık Ja öğünsün ! 
Yun tılerl 1082 
tdare lOM ADiMi% . ANCIMl%CIR. 

Falih Rıfkı A T A Y 

A~'ia ölümü ü.tünclen 4 yJI geçti. 
Aıatti*, ba ..Wa ayanaıbilmit ol..ydı, öl
miit olduiw ... nmazdı: Türkiye, dört yıl 
Uıha ilerdedir. ~ Ye dıt nizamı odur. Hepi
'8is, hiç a,n .......... kadar, onun yakınmda 
,.. yanındayız. 

Türk tarihinin en kara devrinde geldi· 
Türk tarihinin en terefli devirlerinden birin~ 
.6cut ftl"Cli, gitti. Yeni çai devletleri araaında 
amcak on dokuz 7J}danberi müatakil, n»lletls 
..... ..,._ ancak on dokuz yıldanberi htir an
.ık 19 ,..&clanberi garp medeniyet niz..:ıınm 
bİI' _...... oldujumuzu naaıl unuta.biliriz? 
H4111 ı · b batmcla O, baflanglClllda O gelir 
Türtı: milleti taomNrstzm Mu.tala Kemaİ 
iHla ecliMmez, cloinıl Fakat Muııtafa Ke
mal'm Tib-k kurtu1Qf1I nud anlablaıbilir? 
Zaler kaaanan bir ordunun h• uık•iıne bir 
:riiidik, ı.kmn çadınndan umumi kanırg&ha 
clotnı, küçük biiyqk bütün eubaıylU'ID& giidan 
Ye ~a tenfi düter. Süriiniin batbuiu 
olamaz, fÜphe ,ok; fakat, milli kurtulut da
Yalarında, fikir yaratıcı deha, iyman aalıcı 
feVk. rüdücü Ye yüritücü irade hel' 99yin 
b,...ğıd.r. 

Mmt.afa Keaau'ia ... -... .. ..,......_ ....... - ........ .-..... ,,...ı.r. ....... 
-rw..t dütünea ...,...., Mil ·- ı ılldla ,..... 
.,_ lraMtia, ilt..liiini hilen ,,.. IW.cliiini iMi-
yen ceearet Ye aanin, yani inean'mclR". Mwta
fa Kemal, miHetler ..... mc1a bıüyiik adam, 
Türld• ......... büyük Yatanclqt ... 

Muatafa Kemal, zaferini taht p"'bi utma 
çelaniy ... , miru gibi yiyip tüketmiyen, altm 
semli Ye anma eieırli abm çatlatmıyan pek 
aa7'11 --, ondan dtıl,a as uyılı mil reia
lerden biridir. Türk tarihi, 90ll aaltanat bahn
cıya kadar, zaleniz kalmamıttır. Zafer nedir? 
Baz-an her feY, bazan pek az teYI Buan Ma
lazicirt'tea 80nl'a, bir milleti, 8 yılda bir kıta 
üetiine )'&7M'; bazan, kazandığı, biricaç yılda, 
bmc~ miali ile e1c1 ... gider. Öyle zaferler olur 
ki Wr millete, uırlen aflP giden bir devlet 
Tair; zaf.-ler olur ki onlardan muzafferin 
aıc1mc1- .,.._ habra kalmaz. 

EeW Tİİrtl: fatihl.min ihtirularmclan hiç
biri kendtade ekUk olmıyan Mu.tafa Kemal'e, 
ölünciye kaAlar, Türic topraillllll aevgiei, aeı
aı, aeırlanlanberi, dunnaluızm dinmeluizin, 
ya gözyqı ya kanı akan bu halkm babahğı, 
kardetliii, evl&.tlıjı duygu.u hakim olmuttur. 
lnanclmnak güçae de, btr defa inandn'dıktan 
80lll'a bir milleti hin defa aldatmak kolaydır: 
Mu.tala Kemal aldatmaclı l 

BiliWe daima hakikate, katı, çetin, zorla 
hakikate çaiınlL Uçmak in...,di, hepimiz 
O'na kanad ol\lllda: O bizıim bayaHerimizin 
lırenedlarma kadı. IC.u1.al, ,.a.umda ökli. 

Muatala K--1'i bilmİJ'enlel', 1939 danberi, 
......_ ...nar: aealNL aai olaydı ne yapar
dı? Bu Ml&lin ce.almu, llDCM, harpte " ba
l'lfla u-kad&fl Ye 70ldatı lnönü verebilir. Hiç 
W..... dlflirdan Ye içeni .. \ hiç kimae, Ata
tiiıtc'ü onun ka.clar bilmez. 'JM2 de, T~ 
1'. kencliliiinclen, ıc- Ye atete boimut olac.a-
11111 aöyliyenl•, ona küçültmek İati)'•lerdir. 
O ,..mm bu )'Ul'dun Ye bu hallun adamı idi. 
Enwam'daa IZIDİl"e dotru kurtulat hal"bini 
,...... M•tafa Kemal, lzmıir'dea Erw'a 
clofnı Tirki)'e'yi fethetmiye bati....-. Hl. 
11 bu fetih ,.,ı.. G.tüncle,ıis. 

.. 

Devletimizin bônisi ve milletimizin 

fedakôr, sadık hôdimi, 
1 nsanhk idealinin ôJık ve mümtaz 
. 
sıması, 

Eşsiz kahraman ATATÜRK! 

Vatan sana 

Bugün bütün yurtta saat 9.5 te 

Atatürk saygı ve 
tazimle anllacak 

Halkevimizde yapdacak törene bütün 

ankaralalar davetli bulunmaktad1r 

o-it •ltanatı t..ıiln oldufu Yaldt Mu. 
tala K..U'i bulduk, baıhtiyuuı. Atlldirk öl
düiü ·Hıldt lnöeü batmusa geçti, ne a,.:lıa 
W.tmuz • .,........ Çünkü hala lmrtulat imti
hanıncla;ra. Hlli, büyük iımtmaa aiialerincle
ki kafa, ruh Ye it-..,.te aailıiı ile, yanılmakaı
zm, aendelemeluizin, engin aydınlıia doiru, Ebedi Sef Ata.rift'üa ölümünün dördüacil yddö. j n ızı su_. cknt edüettlı:m. 
tehlikeli, dar ve ......... -:..ııi -a--L &Ol uada- nümü münuebetlyle, butriin IMt dokuaı 11,ş ~ Buod.a -- bit hluip, Atatüık'üa bayeıı, _. 

~ r •~ ..,._ ~ ber yerinde tören yapıieaık ve Ebedi lebt ve miıllec ~ ,..,cılı büfük hizmeti« ft 

yız. Atatürtl'ü yqarken MVmek. ölümüne llCI· Şef Atatürk'ün adı saygı ve ıninnede ıunhıaıku~. kahnımmlıkı- lwlckuıclıa bir biaıbede buılunacıık
mak, batwMmı .... ak neye yarar? Ona li.yık Buaiiııı .,.. w.ıte bütün HaHce.ıerirıde ... 11a1ro- m. Bıllldıla .,... .Milll Sel ID6aü'aüa ~ lıııık· 
olmı,. b.kalan. dalanodıa, HaJkevi W Haftcodw olmt,_ ,..Jerde lr.mcWd lıeJ W"ei ....... ft .,.....,. IOD 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~:-=::u~ --- . ""...,.tap. =-·~ .. :=-=~ "!::, = 
E haberle 

• • A • • • f Bugün bütüo )U't'ta H.ıknieri, HalkocWwı ... gidilealt ft çeoierık kooııırak törene IOD ~. n son fllftlZ son Jlhlfemızdecllr ı Parti merlcezleriode ram ölüm -rinde, Atatüırk'ün Bugıiio büri)n meluepterde alebder obBua .~ü-
1 bu saatte öldüğü kl8a w veciz bir tekilde anlaa· naştp bi.r 9Uoouada toplıuııacıııklar ve &)'Ol torrn 

lll,11111111111111111111111111111111111111111111111111 lacak :ve toplantida bııl~ar, ayakta bet dakika (Soaıı 2 ioci •rfada> 

Bu anda Atatürk'ün hôhrası 
teselli bulmaz acılarla dolu 
olan kalbimizin aziz timsali

dir. 
Atatürk'ün fevkalôde hiz

metlerini bugünkü Türk Dev· 
letinin bünyesinde tam ve 

metin eserler olarak tecessüm 
etmiş görüyoruz. 

İsmet İn6niJ 

• 
eşiwd lüyük Kurultay' da, 

Partimizin kahraman müessisi, 

sevgili AT ATO RK'ün aramız-
da bulunmamasını düşünerek 

derin bir elem içindeyiz.,, 

İsmet İnönü 

• 
Kadir bilen ve büyük evlôt 
yetiştiren milletimizin yüre-

0ğinde (Kemal Atatürk) 
adı, sevgi ve hürmet içinde 

ebedi olarak yaşıyacakt1r. 

İsmet İnönti 

Bu fıkra, Atatürk'ün dil işlerine dair el yazısiyle ver. 
miş olduğu direktillf arasından alınmıştır. Vesikanın 
diğer bazı klişelerinı de iç saylalarımızda bulacaksınız. 
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~ "Cumhuriyetimizin damgasını bu ylla da mutlak -
Atatürk icin: 

ATATÜRK ve lNÔNÜ Onuncu Cumhuriyet Bayramında 

Büyük Atatürk 'ün dördüncü ölüm yıldönümünde 

• 

ilk üc tamim, 

A TATÜRK'iln tA.nl \•ücudu 
toprak olalı bugUn, tam 
dört yılı dolduruyor.. O

nun olUmU Uzertnden geçPn her 
711 da onun gönül erim zde min
net dolu hltırasının biraz daha 
4-rmleetttı.nı duyuyoruz.. Yalnız 
bllyOk bir Başbu~ olarak degll, 
)'alnız bir Devi t adamı olarak 
41& delil, bunların hep ı ıle bera
ber bUyUklUğU dünya ı saran bu 
• BüyOk lnsan'ın y{lksek vasıf
lanndan. derin mPZiyetlPrınden 
blııble kalkışmak benim gibi bir 
iman içln belki bir hııddınl b lmez
Uk olur.. Ben O'nun hınhlrlerl 
..cen meınkıbelerınden yalnız bir 
aelTMl u.zertnae durab 1 rsem. ne 
mutlu!. 

- Derle!' ki: "B~huğluk sana
ftatı, normal zamanlarda yapıla
mıyacak ve yapılın ına h <; bir 
ldmlıe tarafından tmkfln örule
mty~k işleri yapab lmek sanatı
dır" 

- Derler ki: "Hıırp sanatı. han-
81 kuvvetlerden ne kadannın, ne
ı'elerde, ne vakıt ve nasıl kulla
IDllllMI JAzımgeld nl ar8$tlnı> 
bulma ft yapabilme sa.natıdır.'' 

- Ben de bu demlerden ilham 
atarak diyorum ki: "Başbuğ uk 
anatı; - <Tnrk mlll(>ti g bl Trab
J~. Balkan ve BUyllk Harp 
~ 'btriblri tt.rdısıra tnm 8 sene 
dTell ve heıııılnden de başarısız, 
cıkarak ntbayeıt Mondros Mllta
l'ekesl slbl bir !<lam hilkmilnü 
kendi eliyle lmzalamnk bahtsızlı
lm& ufnyıı.n ve bu rnlıtarekeye da· 
)'lıllarak) - ordusu da trıan, hPr ye
ıt tutulan, her yanınd n sarılan. ve 
alhl!Yf!'t eline CSevr> gibi kendlslnl 
w-nP&l'C& ed~ek bir siyasi idam 
karan verilen. ve m l1i v cclamn
dald herkese ııörllnml'Z. fakat blt
llMS tükenmez mlin v1 kudret haz
IMllnden bll$ka. rlınd hM11rn h ç 
llıJr vMıta :ve kuvı; bırnkılmıyan 
w bu haliyle kurtulu iç n butiln 
tlnıttl~n yabancı yıı.rdımlann IQt
fmla batlandıih. yani e r olmaktan 
ltlııtka kurtulue yolu kalmadığına 
lnemldılt bir zamanda, O milleti 
eıv'V'ell ıuuruna erd r b imek, son
ft mltlt ıra.ye etrafında toplıyabil
mek. Kurtulwı hed flne yönelte
Mlmeo'k ve nihayet onun yoksul, 
"-lzı ve b tkln dPnllen varlığın
dan, 'koca bir milli on'lu yaratıp, 
bitttın dünya dU mnnlı~ının ç~e
~. toskıvrak eti Tilrk yur
dunun harim nıfo dil man ordula
rmı bo.tup yurdun ve milletin ls
tHrllllnl kurtardıktan sonra. bu 
9ıfer herine. y("l>Yenl, tertemiz 
W mOsta.kll bir C'umhuri)t't Dev
leti. 'bir inkıtı.ı> TUrki)esl kurabil
mek eanatıdır.'' 

Atat11rk: itte Myl<' büyilk bir 
llarp 181\atmın f"hl , ve böyle bir 
lllıtbulluk vaafmın s bl olduğu-

I 

üc kurultay, 
dört zafer 

ATATÜRK Hakimiyeti Milliye (Ulus) u okuyor 

I"'""""' Yazan : ::::::::::::ı A. R. Erem .................................. 
nu yı\ra da, ağyara da tasdik et
tirmiş, tam anlamiyle bir da.hl idi .• 

*** B r mHleUn kadrlnl korum&k 
veya, bizde o zaman olduğu gibi. 
kurtarmak vnzlfosini üstüne alan 
bir Şeof, bir Başbuğ ilk önce ken
dlSine şu ıtna Ü<: sorgu:ı: u sorar: 

1 - Nıı.sıl bir durum içindeyim 
ve bu durumda güttUgüm maksat 
ve gaye nc'<lır? 

2 - Bu maksat ve gayeme en· 
ırel olmak için le ve dı.t dllşman
Jar neler yapabilirler? Ve bunla
nn yapahllf'Cekl!'rlnden benim !<:in 
en kötıisU ve zararlısı hangisidir? 

3 - Bunlara knrşı ben ne yap
malıyım? Yani mnk!ıadıma ermek 
için hangi kUVVl"tlr.-rl "" için, ne 
vakit. nı:m'<le ve naısıl kullanma
lıyım?. 

B U ııorı::ulann cevnplannı, A
tatilrk'On lsUklAI savaşına 
giriştiği llk gilnlerde yap-

tıih ilk ile tnmlm ile ilk ordu em
rinde görcbılırlz: 

O'nun sevk ve ldnre etti~! <Kur
tuluş Savıı.şılnın da, devrim uğra
şı>nın da bugün eŞS!z ve celin şart
lan ile. hu ilk üç tamim ll,,c;tünde 
yükseldiğini sezmemek kabil de
ğıldlr_ 

Bu Uc tamimden blrlnclsl, SMn-
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ııun'a çıktıtınm h&ftMında 28 ma
yıs 1919 da Havza'dan yazrlığı ta
mimdir .. Bunda, O, milli vicdanı 
tutuşturup kUkrctlyor ve Türk 
milletine içine dUştilılU mlllt ölUm 
tehlikesinin z!firlll~lnl ve bUtiln 
yurdun düşmanlar tara{ındıın çev
rllmlş ve her !Snemll yerlerimizin 
tutulmuş, dUnya ile nr•fesimlzln 
kesilmiş bulunduitunu anlauyordu: 

Millet "BUyUk ve heyecanlı 
mitingler Yıtı>mağa, mlll! tezaıhllr
ler! artırmaıta ve canhlaştırmağa 
ve bunu tekmfi memlekete )"BIY• 
maAa" teşvik ediyor ve "Mllll ha
yatı, milli ısttkll\.11 sarsan (işgal 
ve ilhak> gibi ola:ı:ları~ bütün m 1-
lete k:m ağlattığını. milli ıstırabın 
zaptedllt>mez bir hal aldığını, haz
medilmesi, kııtlanılmMı kabil ol
mıyan bu hallerin önemllsl"nl bek
lediğimizin telgrannrla bUtUn dün
yaya yayılmasını bildiriyordu. 

İşte bence yurdun ve ulUSUl'I en 
kara $UnUnde yıldınm gibi Ç&'kaııı 
bu ses iledir ki milli vkıdıın ken
dine g1>1lyor, içine dUştilitll tehll
kl'nln derlnll~lııl bu sesteki ışık 
ile görUyor.-

Bence Büyiik Parti programı
mızın esaslan arasında en mUhlm 
yeri alan "dil birliği, kültür blrli
i:tl, QJkU blrllitl" gibi ile temele 
dayanan ''Tllrk<;UIUıtllmUz" de ilk 
kPSin kaynağını llk temiz ateşlnl 
buradan almışbr. 

Birinci tamimi yaptıktıım blT 
gün sonra 29 mayıs 1919 tarihiyle 

<Sonu 4 üncü sayfada) 
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:Atadlri'la kendi el yazısiy_ le dil i§.lerine dair verdii,i direktillerdeıı 

Milyon \milyon 'icdanda 
dikilidir o heykel ! 

------------
vuracağız. tünkü bütün dünya biliyor ki Türk 
milleti her ihtimal i~in haındır, Atatürk yaııyor, ölüm 

yılında 
-Ararürk, insan gövdesi,.n çcrçc'Vfl.i : ı• " " d nd b '"'il iZ 

~~e :ı7eS~t!':;nd~r:;iam~ k': E nonuye e ca an ag y • 1 ömckıi. Tiırkun tarihte görülen burun : ŞÜKRÜ SARACOÖLU 
büyuklukleri onun yüce varlığında be • ':iı 111 Hll l il l lllll il il il l il l il il l il llll l il l il il l il lll il l llllllllllHlll r" 
lirmişti. O hir, (t~) değil, (hep) idi ... 
O biiıun insanlar için dahi en geni~ ışık 
)açan bir meşale demekti. 

Nihayet her insan sarılı ömrü içinde 

·· · - k". ka '---'-!' d' ı !el ı >ıtJlalaJlını yaptıktAD sonra ~Oııüp ıtıtrnek F aııı Atatur u y,_..,. i ort >·ı o u. <l d f k adde da - 1 k d 
1 IX"<li Aıaıürk yaşıyor. O, büıun hır mil· zorun a ır;kala at m aı ır, u • 

· oda kalb" d b" "d 1 1 ret 'c ~r ır. ktın ıu~ ve ın e, ır 1 e~ Aıaıurk de ölmezlesmi$ ve Tannlat· 
ve scv~ı olarak yaşamaktadır. O, bu· b" k el lmas ..::.- Tu·..ı. ı....:" 

•• .• <l T . ki b - . mış ır u ret o ına ... -·~ "'"'-~· ıün gonullcr c ur ugun ugununu • . 1 ruh d ..,....,..,..-L---'-r • 1 haııa msan arın un a ,_,_. • .,...,..., 
ve yarınını a>dınLııan hır nıcşale o a· k 
rak )-:ınmakıadır. >"aŞl>ala ıır. 

Bu ıoprağın üzerinde ii\ ünülec~k lı'--r 
cı;erdc O'nun danıga~ı \ardır. (ıenÇ· 

!iğin gii1lerin<IL·ki ar.imli ışıkta, mil· 
!et ruhundaki başarın hamlede, fikir 
vcra madde halin<l~ki her C.umlıuri· 
>·et es<.•riııde ve şanlı Tlirk Ba>·r.ı~ın· 
da o bir mana halinde ch<Xlilqıııiştir. 

Büıiin ha> atı boyunca her müc.ıdl·IL"tlcn 
başarı ile çıkan, her zoru ve inık:tn
ıızı yenen Atatürk; füümü dı: >en • 
miş bir milletin kalbine ve kafasına 
sinerek o milletin nabzı aııığı müd· 
det<;e »aşamanın, u~uz bucak ız bir 
ha)atın sırrına ermiştir. 

17 milronun ~oı.u hlll nemlidir, aosı 
hl.Ji tazedir. O ilk inıihaın şiddet ve 

deh;etini, değil dört yıl, dorı >Üz> ıl 
da silemi>cccktir. Türklük diınrası, 

insanlık dünyası ve tarih, O'nun )Ok· 

ıuğu ve boşluğu rle <laima hornu 
hükük kalacakıır. 

Biz Türkler O"na karşı du)duğumuz son· 
wz minnet.in borlunu aoc.ık hır şart• 
la tide>t."'1iliriz. O'mm eserlerini da • 
valarını dimdik a>ıakıa ıutnıak ve 
O'na vt.·rtliğimiz namu5 slızuııü hir an 
hile aklımı:ıtlan çıkarmamakla... O 
büyük ruhun bi7..dcn tek isıcği de 
buJu-r. 

Gö,lerimhin )-aşla doldui;'U, kalblcrimi· 
z.in acıyla burkulduğu bu dorduncü 
f;iüm yılında O'na verdiğimiz bu na· 
ınus sözünu bir daha haıırlı>alım, 
O'nun dih asını ve eserlerini )&şat -
ma.k andımızı bir daha >'Cniliyelim. 

1J. 
O, iildü)tü gün diıxliri ve )'eni bir ruhla 

yıııtrulmuş ileri bir milleti bir barış 
dünyamxla arkasında bırakmıştı. 
()'nun dilrdüncü ölüm yılında bugÜn, 
dünya harbi diin yaıına basmıı bu • 
lumıyor. Fakat Türk milleti kanla ve 
ateşle kuşa<ılmasınıa rağmen, ,ilene 
dipdiri ayaktadır ve ,ilene barıı için
dedir. 

O yaşıyor ~ İnönü başımızdadır. 

Türk milleti, ba$ında Milll Şef olduğu 
halde rer )"er g1içcn bir dünya orta
sında barış içinde )1lll)'M. o·.,,., her 
bqarısında $Cref ,.e iş onajı olaa 
lnönü'nün bu bü} ük ba~rısi) te bcnır 
her Awürk'ü bir daha sa)gı ve min
nede -1ım •. -

O'nun yuce şahsı>etİnİ, yüce ruhunu, 
bunda.o ıam on yedi } ıl önce ( 1925 l te 
~i:uııiye çalışmıştım, sonra büyük fiilinin 
ıııillcı gonlundeki yerini de göstermek 
bıcıııi(ıim. Kc;n<füine (17) yıl önce oii· 
lum ı~rafımlan okunmlll olan bu ıiiri 
olduğu J:İbi aşağıra yazıyorum: 

nüYi' K HEYKEL 

Gün< şk"fl.lcn süzülaı 
ı\lıın ışık ~aç olmuş, 
Derin, nafiz gözlere 
1.)chanın nuru dolmuş. 

Gözüne göz bakamaz 
Farzet ki baksa biraz 
Orda ıı:orı.ir bir umman 
Yahuı sonsuz asuman. 

Ku<lret, şiddet orada 
Sevıı:i. şefkat orada 
Bazan şİm}ekicr çakar 
Sonra menek~ açar. 

Başı bir filli iklili
Alnındaki çizgiler 
Bdl.gadi, kudretli 
Bize bin mlna söylttl 

S<•riirle gözüodedir 
Muncimizin sihiri, 
Flunlarla irşat eder 
Millet yÜrur ileri. 

Ke~in dişi zamanın 

Her bir ıeyi kemirir, 
Mermer, çeli1c, runç, dmW 
Hepisini devirir. 

Milyon milyon vicdan<b 
Oikilidir bu heykel, 
Asırlarca duracak 
Dokunamaz ona el! 

Cumhuriyet, milli~ 
lnanımızdır evet, 
Fluna candan inandım 
Medeniyet bir cennet. 

BÜ)'Üklüje 1apınmak 
Benim için emeldi. 
Bu heykelin önüMe 
"Gültekin" dize ıteldi 

Gezi' sanma bu (OOJk 
Ör. ~ığırrlan UJMlca.k; 
Harır. daim o aziz 
Varlığına tapacak! 

Ankara : 
2..c .. İlktetrin -~ 

Büyü§< Aramız! Sen Türklerin aön
iünde yqı)"l.n en kutlu bir varlıksın. Se-
ıtin açtığın yoldan en derin iMnla, ttöz 
kırJ>madan yürümek Türkün en büyük 
i~i olmuştur . 

Türk milletinin ıtönlündc ıizio - · 

1 ! 
iinizin hlU gelincikleri lıÇl)"Ot, Türk 
milletinin gözündco smn aam:r.ın hlla 
incileri, papatyaları saçılı)"Ot ve bunlar· 

1 

Jıuı k~koca bir millet sizin için hill 
• •ygı i1dilleri ôrü}'OI' •• 8'Km böyle bil· 

Yarıya inen Bayrak 
ve O'nun sözü l

• .nelisin Aram! 

Hakkari Met.usu 
lzzd U/rJi AYKURT 

GÜNÜN GÖLGESİ 

Ahdimizi 
H AZİN teeıelli: OCI gün önce bü

yük millet tı.yramun kutladık; 
bugüa, milletçe y&I f.UCU)'ONL 

Fa.kar bu tı.yram ~bu,_. giioü, biri
birlerinin taımamlayıaM gibidkler. Bi
rinin eogİo nqe ve grunı içinde, di
Jimjzde geoe Atatürk'ün ad_ı, goı.u -
miizde O'nun hayali vardı. Öbürünün 
yuıoda. Atatürk'c ve C9Crİoe Jlyık 
evlidar ol~ ahdini tazeliyoruz. 

İlk ayrıbş günümü7de, g()zyaşla • 
nmw "soo kanlı d.ınılasına kadar" 
O'nun yoluna akıııık. Yaıuğı ıoprak, 
90nuna kadar nemli kalacakur. Her 
10 sonteşriıı sabahı, ilk İç sızısını, 
olanca ıidderiyle duyuyor ve anlıyo • 
ruz ki ,hail O'nunla dopcloluyuz. 

Atatürk, diitt y~I önce, yaşa>'lln in
san obrak aramızdaydı. Bugün, ol • 
f.'\Jnlqmıı bir "ıııur" olarak gt.-ııe içi· 
mizde ve aramı7dadır. "Atatürk öl • 
mez" diyenler çok haklıdırlar. 

Atatürk'ü sevmenin tek faı1U ve 
tek vecibesi, O'nun aerine bqlı kaJ .. 
mak ve sadık olmaktır. Mustafa Ke
mal'kı müsterih uyuyabilmesi de bu
na bağlıdır. Cumhuriyeti kurdu ve 
teslim etti, Onu }'llşatmak ve yuksclt· 
mek, A&atürk'ü sevmek vı: anlamış ol· 
makfır. 

Her millt toplantı vesilesinde, 
İnönü, gençlik ve halk yığınlarının 
dilinden, bağlılık ve adakat söziı aldı. 
İnönü, cephe ve devlet idaresi arkada· 
şımn yerini, yalnız devlet reisliğinde 
doldurmuı değildir. Rejimin baş da • 
vacı91 ve bq koruyucusu olarak da 
onu #)rüyor, onu tanıyor ve ona lna· 
nıyoruz. Mustafa Kemal, dava ve fuut 
olmuş, lnünü a<lını almışıır. 

Alll(ürk'ün karwuında nasıl bir ve 
~abcr idi)sek, ıimdi de, iminu'nün 
Bayrağı altında gene bir ve bcrabc· 
riz. Fert ft millec olarak, aşkımızdan 
ve imaııuııızdaa bir ICY kaybetmif 
dejiliz. 

Aadkk'&l her &Hlım ydd&tOmn, 
hia ondan mıııklaşttnnaz; belı:i, cWıa 
- ......... ııWla .... ,,... 

tazeliyoruz 

ura inkıllheımiı sevgiyle O'nun ese
rine kapanmak fırsaıı verir. Bugün o 
fırsatlardan biri önünde)1z. 

Biribirimizc başsağLığı dilemek ye
rine, parolamızı tekrar edelim: O'na 
Jlyık evlaıiar olmanın tartını yerine 
getirelim. 

"S1inmcz meş'ale olarak ruhları -
mızı daima u>anık ve aıeşli tutan aziz 
hltırası önünde" avuçlarımızı göie 
açaraic veya gözlerimize kapıyank de
pı, bütün gücümüzle eserine IM'tla -
rıık ymün edelim: "ş..lı e.ynp.. 
1n&ıll'rriln t>Hnde, biz onua t1'dmdl • 
... y~, p.ıda kahcrin. 

Yı k 
anar 

" At 
etti. 

4 üiıcü 10 sonteşrin 
Avrup 
•~et" 
hUnü 
aulhtın 
faada 
leş k O ıünkü "bugün" ün üzerinden 

geçen zaman, bu sabah saat dokuzd<l 
dört yılını dolduruyor. Buyük acımı· 
zın yıldöniunüniı anarken her zaman 
o gunun o acı saaıiıu de haıırlarınız: 
çünku F.be<li Şef'in en son fani lakır· 
dıM ıu olmuştur: 

- Saaı kaç? 
Onun )atıığı son )'atağın >anı ba· 

ıımla işlirt'll saaı, dur"""1dt da O'nun 
içine bütün bir milleti, bürün bir va· 
t.ını, harı:ı bütün insanlığı alatı bü) ük 
kalbi durmasa)dı ... 

O'ııun ölümünü ilk öğrendiğimiz 
~e inanmadığımız, inanmı)'arak .ııök
lere ofkeyle, ôçle bakıığımız zaınao 
içimizden geçen du)gu bu olm"""" 
Fakat O, o kadar büyük bir yaıradılıt
aeçmiıle ~lcccıie a}W zamanda hlJJm 
olmuı liyle eım bi~ varlıku ki m lcü
çiiğünden en bu>"Üğüne kadM" bir mil
letin her çocuğunu ağlatan bu mıa -
temin tesellisini de - hayatta iken • 
'-ermişti: 

"Benim naciz vücudlım, 
bir gün elbet toprak ola -
caktır; fakat Türkiye 
Cumhuriyeti ilelebet pay
dar kalacaktır.,, 

Büyük vvifc~ini )'aJ>mıı, tarihin 
Jeçmc sayfala-rına 'kendi hcykelfoi 
kendi eliyle dikmiş ve "Cumhuriyet" 
adlı, mü~üz emanetini tÜJft ft bü -
tün, o zamanın "yirmİ•ine yaklaşan 

Mu•tafa Kemal" lcrinc emanet etmiı 
olarak güıel ve kmlrctli gözlerini 
ölümlu hll)-ata yummuı olan Musta -
fa Kl'mal'in eheclt ve manevi alanda 
ökiüğünu, ölumünün dördüncü yıldö
nümünde, O"mm emrinde yıllara ca
lışmıı genç bir arkadaşının kelime~ 
rİ}•le ralanlı}onız: 

- Aıaıürk )'llŞt}'or! 
Buıtün, O'nun her ıeyden fazla 

!le'\0diği, her IC)'den u~rün ruıruiu aziz 
milletinin, dunyanın bu kapkaranlık 
çağında, etraftan yüloelen ateşe, du
mana ve ımraba rağmen, tıpkı O'na 
olduju gibi, Milli Şefi İnönü'yc olan 
bağlılıjı da bu "ölmez" liiin, bu 
"yqa> ış" ııı en parıldar bir ıanıjıdır. 

Bu dördünciı yas ıtiinümüııde de 
bı.itün ha>ıatını ulus hi1meıine ve in
sanlık sevgisine vermiş eşsiz kahra
manı biıden alan öliıme karşı dolu 
ııözjcrle bakı }'Otuz. 

Fakat Onun daima yqıymı, dal
ma diri ve dirik olea ülküai)'fe beırao 
her; O'nun sava~ta ve barışta, devrim
de ve hamlede arkad&J.1 w kardeıi 
olan Şef imizin emrinde bulunduju -
muzu hatırladıkça içimi:rıdcn ve başı
mızdmı hiç kimse olmcınif(ir; biç bU 
rey ölmiyccekıir ıtibi geli)"OC bize. 

* Buı;ıün dünya ıarihinin bu kar..,. 
lık çağında O'nun hir ay ıtihi parıl • 
dıyar. türbe~i i'ıniinde ve yahut uzak
larda O"nun bir ıtüneşi andıran Y\İce 
hltıruı önünde eğilen!~, ,..jcdan ku
lajiyle O ölümsüz Türk büyUjüaün 
ölmez sözlerini duyacaklardır. 

Tevazu, o ölmez sözler ansuı • 
dadır: 

''Ben, bu vatana ve bu 
millete, ne medyun oldu
ğum vazifeden, ne de di
ğer mitlettaşlanmdan faz
la bir şey yapmış deği -
tim.,, 

* 0, kendi9ine dun)'llDtn en biiyük 
nerini ilham eden kayna.it töYle an
launısur: 

"Bizim ilham menbaı • 
mız, doğrudan doğruya, 

büyük T ü r k milletinin 
vicdanı olmuştur ve dai
ma da öyle olacaktır.,, 

Hazin an: saat 9 u S geçiy« 
Yuan: 

Hutetlin ARTAM 
O'nuo Türk.- pt«di,ti aq. 

pyı bi.r daha dinleyjııiz: 
''Büyük muvaffakıyet -

ler güzide anaların yetiş
tirdiği güzide evlatlar sa
yesinde olmuştur.,, 

* O, kudretli ııöz!erini Türk evllt-
larına w Turk vıacammn ~lecejine 
büyük bir :i)mao besliyerck kapanın ş
u: 

•'Türk milletinin istik -
hali bugünkü evlatlarının 
isabetli nazarı ve yorul -
mak istidadında olmıyan 
çalışmak azmiyle büyük 
ve parlak olacaktır." 

* 
Atatürk'ün 19 JMYll 188l~e bet

layıp 10 iorttetrin 1938 de blen fıwıi 
dmrünü son dakik.asım kaıdar vataıı 
ve mille< emrine ~ Ebedt Şef, 
kunarışıan kurtulUJ&. kunul~ran 
Cumhuriyet ve dewime, Cumhun)'t't· 
ııeo de çaidllf medeniyederin usründe 
bir yer almıya kotan brr ~ -bir 
ıiınşck, bir yıldınmdı. O bayıııanda 
da, haraunilan sonra da medeni oım. 
}"I kendi milletine bir öiül ft biır -
ıiyet gı"bi bırakmıttt: . 

''Medeni olmıyan in -
sanlar, medeni olanların 
ayaklan altında kalnuya 
mahkumdurlar . ., 

* Bütün dünr- atef ft kan tıçtncıe -
dir. Dordüncii yıluıt .türen bu lı:ınr • 
kunç çaA içi~ bM'ıtwı 8)'nlmıyıa -
ra.k tcrd ~rinde lsriklll B&yrait 
clalplanan Türkıye'nin bu ınaztuıriye
tini, Aıarürk'Wı tanduk~ru ta"9fa 
giderken ve orada kahraman~ 
nin runç çehresini ııorii&ea ~ 
O'nun ~ıııi dlJ)"IW8k, nedendir, -
iı} aa-ksınız: 

"Ordumuz Türk birliği
nin, Türk kudret ve kabi
liyetinin, Türk vatan -
severliğinin çelikleşmiş 
bir ifadesidir.,, 

* 
Aziz olcm-lanm, bu an ıı:6n0m6:&

de huta huta yaııdıtım bu andWI 
töYle cama lamak im)'Onllll: 

Birer birer bqıoız ve bqıamdıa 
Bet'urıtz safol9Uft! 

Bugünkü ihtifôl töreni 
( Batı 1 loci ıa.yfada ) 

yapılaaıktı r. • 

Şehrimizdeki tören 
Bu sahatı saat dokuzu bet aeçe şehri

miz Halkcvinde bir tören yapılacak ve 
Ebedi Şefin adt sargı ile anılacakur. Bu 
ti)rene bütün Ankaral-tlu davedi bulun· 
maktadır. 

Halkevimizin huırladı~ t&en PN>I• 
ramıot a)'M11 :1$lliıya koy\wonız: 
1. ~: FAiK REŞİT UNAT (Ankara 

Hallcm ıw.i adına).,; 
2. P.bedl Sef'ia .-nevi huzurunda 5 da-

kik& sayp ve ihunm. 
3. Atatuı'k'ün ha)"lttl: CEVDET KERİM 

İNCE DAYI (Sinop Mebusu). 
'· Nöbetçi mıllet (Şiia'): BEHÇET K• 

MAL ÇACLAR. 
5. Ebedi Şef Ataturk'ün iiM!eri dolayı

Iİ)le MHII Şefımiz İ1111et Lıöou nüo 
Tıitk milletine beyaanamelİ: (BAHA
DIR DÜLGER). 

6. Atatürk ua 10 uncu yd hicabesi (si
nemada). 

7. lhufikle hazır buJurıanlMm qdnıkiyle 
F.bedt Şef Aatürk'un ~ kabir
lerini ziyaret, 

Y<>rk' 
rastı 

ıılze 
d ,ye 
SÖyl\ 
bırt 

v 
l~r·e 
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gbl: 
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nu gördükten ve 11r 

::.ı dinledikten sonra 
1 O'nu düşünürken ... 

I N e zaman içime bir be?:.,rinlik yazan . 
QÖk.se. nıhumu bir yılgınlık ~ • • 

1 

-:: 1936 veya 1937 yazında bir 
LU: ~e "Atatürk" Parkotel-

,:j o\merlkalı bır gazete-

lir-
· ne 
ış-

ıı-ıcıyı kabul etmıs ve gün atarıncıya 
kadar kendısıyle konusmustu. 

•·Atatürk., once her şeyden bah 
etti. Totaliter rejımle demokrasiler, 

Avrurıa yı idare eden bellı başlı sah
sıyetıer, A"·rupa sulhü, Avrupa sul
hunü tehdıdeden Amiller, Avrupa 
liUlhOnün mlidafaa şartları, bu müda
fııada kücQk büyük d~letlere ve Bir
leş k Amerika ya düşen vazifeler 
v.s... hakkında ne dUşünilyorsa hep
sını Sôyledi. 

"Atatürk" un sulh fikri, mllletle
rın en zayıf hissedilen noktalarda 
bile aynlmaz surette birbirlerine bağ
lı m!lşterE"k terakki ıhtlyaclanna 
ril\...vanıyordu. SulhU, mllletıer, mll
ı .. tıer araı;ında tercihler tanımıyan. 
insanlığın mlişterek baht!) ar!ığı fik
ri koruyabillrrlı. 
. Amerikalı gazetecinin "Atatürk" 

Un Yilz sayfalık bir kitap doldura
<"11.k kadar uzun olan bu geceki be
yanatından ne kadarını hangi ga
zetede ve nasıl kullandıium bil
m yorum. O. bana, Atatürk'le ko
nuşmak fatıyorum, diye gelmiş, ha
rikulA.de talihinin yardımlyle ko
nuştuktan aonra da bir daha görün
memtştt. 

. Gazetecinin T1ırkJye'den ayrılıp 
Cittliin.l lazetelerde okumuııtum. 

1939 yazında bu pzetedye Nev
Y<>rk'ta bir ıazetecller toplantısında 
rastladım. 

- Ne harikulAde bir insandı O, 
&l7.e n" kadar minnettarım bilseniz!. 
d~ye ellerimi tuttu. Dah., bir ıeyler 
SOyltyeeektt. Fakat arkadaşlarından 
bırf sözllnü kesti, 

- Kim bu harlkul&de ada.m f 
- Atatürk. 
- Atatürk mil? Kim bu Atatnrk? 
Ve gazeteci anlattıktaıı sonra : 
- Kime benzer bu AtatUrk? Hlt-

lf'r'e mı, Muı:sollnl'ye mt, Stalln'e 
ml? Ve daha parlatnu hatırlaın.ı.e 
ı;:ıbt: 

- Cankayşek'e mi! 
Gazeteci: 
- Hayır dedi. ne ona ne de öte

kilere ben7~mez. W86lılnZtOn'a ben-
7.er! 

Şüphe, sual soran arkadqının du
daklarından kirli bir salya gibi ak
tı, 

- C"reorge Washlngton'a mı? 
- Evet Georıre \Vashlnaton'a 
Amerikalıların Gratte - CıPl'lerl. 

~ftUkler! fabrlkalan, Ş("hlrlPrl, her 
Sf!Ylerf Jrlbl. tarihi şaıhslyetlerinl de 
Yaıbl\nC'J hl<: bir tarihin hl<: bir şah
&tyetıyle mukayeseye tahammül e<le
l'lıfKifkler!nl most gibi, est gibi mü
bıtlağ'a ltlhlkalnrını lsrıırlıı. ken<lill'
rlne a1t &PYIPrde kullan<lıklannı ve 
Anıertka dışınıiıııkl kıymetleri tnnı -
l'nıyacak kadar kenclllerlyle dolu ol
duklarını. Aml'.'rlka'da daha ilk giin
l{'rde öfrf'nm ştlm. Onun lı;ln lwnl. 
iki AmPrlkan g117.Pll'<'ldPn birinin 
ıürıhesl defrll, "AtatUrk" ile Washing
ton arasındaki büyük zaman. Is ve 
fikir farklarına rağmen; ötPkinin 
ISTan şaşırtıyordu. Kontısma zaman 
zaman münakasa sokllnl alarak geç 
Vakte kadar dPvam etti. 

Gece. bnyUk gölün Ozerfnde, 
~arkotel'd'ki ılık yaz ıııdlahını ha
tırlatan 111k ve renk ovunlan baş
ladı. G~ dakJkR\~?'C'a bunları 
!!{'yrettı. Sonra bana döndil, konuş -
?nala basladı: 

- "At11;ttırk., tı tamyıncıya ve O'
~~ ölilmünil öğrt>nln<'eYf' kadar. 
·~nim öldükten sonra YOGıya.n ve 
Yatarmış ~bı hayatı idare eden bli
:vtlk insanlar hakkınıta hiç fikrim 
Yoktu. O g~ "Atatürk.. konuşur -
k.,,.., ben O'nun ne s/'Jyledfğlnl değil. 
li5yle<litı GeYlert arkadaıslanmlft gn

zetımın neresine ve n8Sll yerlcşlire
~klertnı, bu uzun )'azının gazeteye 
kaıea mal olacıı.ıtını düeilnQyordum. 
Ne aöylerse yazıyGr, bir fikir a
dıı.mı mbl delil. bir ış adamı gH>I ca-
11'1Yordum. "Atatürk .. ün o gece ba
na. g(infin birinde hayatımı. hayat 
tE>IAkkllP-rhnl, insanlar ve lmımhk 
hakkındaki ~IAkkllerlmi bMtaın ba
~ dt'ğjştırecek ve beni yeoyeni bir 
Alernın insanı yapacak se-yleor ııöyle
d.Jtinln farkında bile değ!ldlm. .. Ata
tark,, tın anlattğı ve istediği, blrblrl
nt lleveın, birbiri ıç1.,, çalı.~nın bahtiyar 
ıntll~lerle dohı dQnya hayali, be-

~ edilebileıı ü1' resmi 

nim, Türklye'den aynldıktıı.n sonra 
idealim olmağa başladı. Ondan sonra 
gazetelerde okuduğum her haberin. 
devlet veya flklr adamlarından dın
ledlf:ım her cümlenin ıç nde "Ata -
türk,. Un cümlclerlndt'.'klne benzer 
şeyler aramağa basladım. "Ata -
türk., bir ta unu kendi Aleminde re
alıze ett i':ı bütün dünyada nasıl 
tek'tl ve hRdlsPll'.'r bU:ıı Udukce ve 
halledilmE'Z mcglak şek llcr aldıkça 
<o zaman diın:ııa harbi heniız b~la
mamı lı ı O'nun teklit!I na ıl hısse
drlebılen lztırnpların en bll;ı;Uğü ola
rak insanın knlhınl dolduruyor 

Giil<le renkler çogaldı. Çamlıca"dan 
Bogaz sulıırınr inen sııbah ışığına 
be-nzcr, r;ok renkli ve ı::-ilzPlllğl tes
lıir eden bir aydınlık elll metre yilk
scktC'n etrafa yu:; ılma~a başladı. Ga
zeteci dcvnm etti: 

- Bütün bunlar .. Gece, karanlık, 
renk, lnsnıılnr. her şey her yerde 
bana o geceyi ve O'nu haUrlatıyor •. 
Knrnnlıktn bir SE'S işitsem bana O 
konuşuyor gıbl gelıyor. Simdi bUe 
ŞU renk Ve alev fırtınası içinde 0'
nun yUzünU görür gibi oluyorum. A
lellıdc yaradılışta hiç kimseninkine 
benzemlyen ne harlkulfıdc bir yUzü 
vardı O'nun? 

Parmaklarlyle uzun uzun alnını 
ovuşturduktan sonra: "İnanınız bana! 
diye tekrar etti. 

Atatürk'U tanıyıncıya ve O'nun 
öHlmilnU ö~rıınlnclye kadar, benim 
öldükten sonra ya«ıyan ve yaşarmış 
gibi hııyatı lrinrP. eriıın bliyük insan
lar hakkıııda hiç fikrim yoktu ... 

* 
Amerikalı gazetecinin son cUmle

slnJ o gecerienbe>rl Rus şairi Nadson'
un ııu şilrlyle berab<!r hatırlarım: 

Bana O'nun öldUitünli ı;iiyh•ıne, o 
hAIA >atıyor, 

Çatlıyan tnM:hahta at~ıtin yanıııı, 
Koparılan dalınıla ııiilün kokusu, 
Kırılan harınn tcliıule ııe.'lln inle:rl&I 

ırihi. 

Ankara,ya ve arkadaşlarına 
son bakışlarından biri 

Elde edilebilen son resmi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal, bir geçit resminde 

Atatürk ve klasik kültür 
YAPTIKLARINA dunyayı hay

ran bırakarak oleli tanı dort 
sene oluror. Tal..'""im duşüncesi 

ile, O, bu harhin oıesinde kalmıştır. 
Ne hu harbin ilanına ne de ~tirdiği 
kanlı ve )"anpnlı facialara ~hit ol -
muşrur. Buna rağmen 40 yaşlann<ia
ki Mustafa Kemal'in pars gövdesini, 
baskumamian muharehesini idare eder· 
ken fotografa aksettiği tekilde, bu en 
büyük harbin ele maddi ve manevi /e
zası ortasında yükselir görıiyonız. 

Onun o ı-ar5 gö\"desi, •anki bu harbin 
de Üzerine, eli çenesinde, eğilmiş gi
bidir. Sanki bu harp« de, o güul ve 
eşsiz baş, derin düşüncelerin uçuru -
munda O, tek, kati ve ~mıyan bir 
kararla, milleri için, zaferin ve bahti
yarlığın yolunu aramaktadır. 

["""""'" Yazan : ~~~~~:::::::::ı 
.......... ~.~.~~~ ... ~.~.~GE 

min etmek kabil olsa dahi, hesaplaş -
madan ~nra, muhafna etmek guç ola· 
t11kt1. ÇU1'kü, medeniyet siamı:ra hiç 
hir Ş(')" ilhc etmiyecek olan hu ka -
u.ncımızla. 1'i1, orıada. ıtene hır hq
larıı:ıçtaki halimizle kalacaktık: kifa
yc.-tsiz hir medeniyet siası 1 

Zira, kendi devirlerini açıuı bütün 
büyük insanlar gibi, o da, n yaptı ve 
ne bırakıı ise, bunu, zaman ile me -
kanın · taM!ikıru ve tasvibini alarak 
yaptı. Yani, yaratacağı ve bırakacağı 
eo;erin, canlı hir un İyt-t gibi, gele -
cekıf'ki mekan ve ıı;eldikçe mf'k1nla -
şacak zamanın hüıün muhtemel oyunla
nna intibak şaftlıtnnı ve intibak va -
sıflarını haiz olmasını hazırladı. 

lsıediji. Türk milletinin, inaanlı
ğın en öz ve en fayd~I· bir parçası ola
rak tanınması ve Türk mili! va.rlıiının 
kendi tarih ve cojirafya ~rçevesi için
de bir yeni ıamamlılıia bir yeni ahen
ge ve bir reni gov<leleşmire ve 1bide
leşmiye doğru giımesi iru. 

Böyle bir harekl!'ti, Türk milleti, 
mevcut medeniyec stllSl ile, birdenbire 
bqaramazdı. Bu sia, W5ıta.lata büı
mından henüz o kadar :ıayıf idi ki. her 
~ öoce bwıuo, bu medeniyec sia· 
sının, zamanJa, hem de epeyce uzwı 
görünen hir zamanla, ys.ratılmaa 11-
zım geliyordu. 

Zira, kuvvetltr ara.~ında hiT nisbi
yet oldu.ıhı, bü)"ik Türk ev!Adının gö. 
zünden kaçamar.dı. Dı.i.rıyada mederıt
yet ~iaJarı, bize nazaran pek büyük 

olan milletll!'r ~ıyordu. Gerçi bunla
rın aralan açıktı. Gerçi, bizzat JlllrP 
medeniyetinin tıef!İrinde, hu milletler 
birihirinden ayrılmıştı. Ve hu ayrıl

ma, pek rakında hiT kıuıl1 bıçaklı düş
manlığa gidecekti. Bcfyle bir hadice, 
kuvvetler nisheıini, lehimize çc.-virebi
lir ve taraflardan biri ile menfaat M· 

taklığı yapmamız şartı ile, orta>ıı ara

cıığımız hir for.nül peşinde kuvvetimi

zi denemiye ve ta.rihiıı geçmekte olan 

arabasından e.Jü usul birkaç mi111 da
va çıkını koparmak i~ıememi1c müsait 
olabilirdi. Ancak, böyle hir kazancı re-

S TJ halde ve h{'I' ŞC>o<len önce, me
deniyet siamın arttım1ak, ga· 
yclerimil'irı haşında gelmeli idi. 

Ancak, hunun da affetmez bir p.rrı 
vardı: rahat çalışacak zaman& malik 
olmak! 

:Bu. prp medeniretinin su yahut 
bu büyüle mümessili ile değil, hu m~ 
deniyetin biZ7.at kendisi ile dost kal
mak )-ani, Türk milletini, garp mede-

(Sonu 6. ına sayfada) 

ATATÜRK bir memleket seyahatine çıkarken 
uğur/ayıcılar arasında 

Atatürk'ü anarken 
1938 denheri dördüncü defa ol• 

rak, O'nu buaün bir bre daha 
anıyoruz. Bu sonbahar gününde, 
O'nun ölüm haberinin Anka.ra'ya 
ulaştığı, bir bomba ıribl patlachiı 
ve- bütün hançe~leri hıçkınldaıia 
düğüm liyocrek bütün jt&leri )'lif -

!arla doldurduğu acıklı anları 

umıtmak mümkün mü? 

Zaten, birkaç gündenberi ae -
len sıhhtıt bültenleri, hiç de cesa
rec verici değildi. Fakat gizliden 
~İye, herkeste aeııe bir ümit var
dı: O, haya.tında neler ya.pm1mıs. 
ne güçlükler )'elH!leftlif. ne engel
leri ~ışıı ... Ölüm ıPbi Hnil~ 
re mahsus bir ,ey:i dıe yeoecelini. 
umuyorduk ••• 

••• Fakat Ulus'un mutat haber
i.erle dolu olan gyısı çıktıktan bir
kaç ..c sonra, ~zyql.an arasın
da ikinci bir baskı yapmak ve za· 
tftl fimtek hıziyl.e, altıdan aiıza 
dolaşan hu haberi, bir de yazı ile, 
herkese bildirmek gerekti. 

* Ölüm haberinin ııeldiji aün, 
ıüneşJ.i ve parlak, fabc Jerince bir 
ıoııbahaır ,ıünüydü. Ankara'mn 
öcedenbeti bayram Pinlerinde ka
labalıklaşan, halkla dolup taşan 

90kaklan ve caddeleri, o siia de 
halkla dolmuştu. Halk o gün de, 
ideta msiya.kl bir hareketle, Ulus 
meydanuıdaJci 7.afer Anıtının etra
fım toplıınmışıı: fakat bu aefe-r, 
bir bayramı kutlamak için delil. 
bir büyük yasa atlamak için. •• 

Surada mt4<tebe aiden bir kü
tük çocuk, burada yetmişlik bir 
ihtiyar nine, daha ilerde ııenc bir 
subay ve onun ya.nın<la saçlan kır
l.qmıı. )"llkasını IJtiklll Madalya
sının rozeti süsliyen eski bir as • 
ker: yedisinden )'ftllliıine kadar 
herkes seniz teniz aiJıyordu ... 
Sess>izliii bo:ıaıı, ara nra işid leıı 
hıçkınklardt. Arada bir, bir kay
naşma olu)'Or, anıtın etrafını • -
ran kala.baltlı: dalgalanıyor ve te
essürden, yauan hı.malan birisi da
yaııamıyarak haylun)'Ordu: yaşasın 
Atarürtc ! hıçkınldarla kuıldtlclan 
halde lcuvverlerin<len kaybeuniyeıı 
sesler ttVap veriyordu: yqasın ! 

İn•ana tff99Ürle ~enmit ml
nuız hir s& ıtıbi aelen hu nidııda. 
bıdbuJd ic:llen Yır .... lıunıetli 

Yazan : 

Samih Tiryaki o ğ 1 u 
vardı: Ataıriiı4c artık lc&D:>le~ ya
şıyaakn. Millet böylelikle. O'nun 
yiice ?e ınanevt varlığının, Türk
lüğü aydınlawı parlak bir meşa
le ~bi, bundan sonra da söruni~ 
cefine, bundan sonra da yalnız 
Türklüje defi!, bütün medeni in
sanlığa ışıklı bir )'Ol ııfütcrmiye 

olan inamın bu sözlerle anlatı· 
yordu.. 

* C- heniiz Ankara'ya gelme-
mitti. Yurdun her tarafında O'nun 
he)4celleri ve bü$t.leri çelenkler al
tında lcayboluyonlu. Bir gea! ııa
zeıedc itimizi bitirdikten aonra 
ubaha lcarp mt!rimize dönüyor
duk. Her tarafı çelenlcleı-le dolmus 
olm Zafer mınnuı bid~ini süıı
li)<en kurt başlt.ntıdlln biri üzıe. 
riftdc 6ç mıc 1tocaıMn ve beye 
~ a&dflt. Onılmda dola • 

~ hu rolis memuru hiff anlattı : 
- Gece hava karardıktan son

ra üç mektepli, önlükleri ve çuı -
raluiyle, bunya gekiiler. Bu ~ -
çekleri bınıKıp gittiler ..• 
~ annaj:anı '3111 .ta

zıM derler. 8a (OCUklac da, gi) 0 
nüllerinde beslftliJc.Jer.i, ç4eklerin 
renkleri kad. temiz ve Mıf duyAU-
1.annı Ata '.lannıa böylece 1N11uyor
la.rds ..• Zar«ı bütün millt-tin O'na 
kafll beslediği s~gi böyle temiz, 
katkısız ...e saf değil midi~? 

* CArıaze t6reı:ıinin yapıldılt ırünü 
hatırlıyor mUIWlUZ? Son defa ırel
diji .Ankua'sı o gün - elbi
aeleri gİymİt gibiydi. S.Nhuınbe
ri ince biT yağmur yağıyor. sc+ık 
bir riizglr ,.üzl.eri kamçılıyordu • 
Fakat bunun kim farkında idi ki ... 
Dünyanın dört bucağından gelmiş 
h~er. medeni lLeınin llOl1 tu.im 
vecibHini yttine ttetiri~ Dün
yıımn dört hucaiındatı ttelmit &$

kert kıtalu, dünyanın en büyük 
ukerini elik hatlar, namlulan y-e
re çevrilmiş tüfekler ve mızıkala
nmn çaldıiı matem havasiyle 9e'" 

11mlıyorlard1. Yiğit Mehmetçikle
rin çektikleri tor> araba~ına. ıtözler 
dolmadan, Y\1Tekler burkulmadan 
bakmak mümkiin müydü? 

* O yuh g\inün akşamı gür hir 
ses, .Atatürk'ün emek ve ü!Jcü ar
lcadqı S.yuı lı:ıörıü'nün '"i, O'nun 
ar~ındaıı tÖylenebileceok sözlerin 
en ~!. en derin ve en minıtlıla
rını 5<.'lyledi: 

"Devletimizin hlnisi 'tt mille
timizin fedaklr, ııadık hAdimi, 

lnun!ık idealinin ilık ve müın-
tıaz simuı, 

Eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan !lana minnettardır. 
Bürün ömrünü hiunetine ver-

diiin Türk milleti ile beraber .e
nin huzurunda tazim ile eği.liyo • 
ruz. Bütün haya,tındıl bi7.e nıhun
daki atqteın canlılık verdin. Emin 
ol, aziz hltıran sönmez meple 
ol.arak ruhl&nmızı daima atefll ve 
uya.nık tutacalcttr .•• " 

Ever, bugün de O'nun niz hl
tıraal l&ımez me,ale olank, nıfı
ı.rtmızı daima ateşli ve ~ 
tutuyor 'l'e ebedfyece kadar da bu, 
böyle olacak.. 

sarsa, başarma şevkime bir , •• R 
karartı vursa. İlk işim, .Atatürk'ün Vedat Nedım TO 
BUyük Nutkundan parçalar oku-
mak olur. 

O vakit, içime çöken ~zginllğin 
<latılclığını. ruhumu saran :vıhrın
hğın eridiğini, başarma ııevkime 
vuran kıı.rıırtını n ııurlanclığını gÖ
rüriim. Ciğerlerimin arleta lıüyii
ytlp daha çok tcml7. hava nl-abil
diklerinl, yUreğimin açılıp ferııh

landığını duyanm. ÇUnkü, insıın 
enerjisinin hangi şahikalara karlar 
yUkselebileceğini. inRan tradesinln 
hangi rfıkımbırn kadar ırivrilebile
<'eğltıl, insan sabrının hanJri hadle
re kadar gerllebilecf'ğini en iyi 
bana o nutuk anlahr. 
O ntıtıık. icimi:ı:d,.!fi al'!alhlık ituv
gusuna karşı açılmış bir iBYan 
bayrnğıilır. 

R11!!-lln clter 'T'i.lrkive. '.V'llrllajh•ar 
dilinde bir mu<'İ7:1' olarak anılı
yorsa, bunun sebebini Atatlirk'lin 
ve savaş arl<adaıılarının Tiirk mll
letin<lrki asalhlık komt>lı>kRini ye. 
nerek. füı•tınliik komrılekaini tem-
11il ,.ilen hlltiln bir clilşman A.lemi
ni, 11nl'e ııll~h ve iman ktıvvctivle. 
ııonrn hak ve ?:Pld kuvvr-tivle alte
cfro kendi iclnde ve dllnva o'rt'&-
11mrla mııvll.7.Pn,.•ini kurabilmiş ol
ma!!ında aramalıdır. 

İkıncl cihan savaşında da bir a
kım karı,.ık aşağılık ve ustünluk 
komplckrılerivle illetli milletle ın 
ve kıtaların tlala15maları a 
oııyııruz. lıısanlık ııncak blltllrı bu 
knmpl k l'"r l('n kurtulıl ıÇ?-tı, ı '"r 
ııe' den önce insan n!ıl 1gun11 e a
dı gı zaman, .ı;crçek barı ın «1rr ~ 
ercbill'cckıir. 
Yalııtz bUvllk ve kalıram rr<;i ıl -
ğil, blltün insanlık Lozaıı pe · t e 
bir Mecnun'dur. 

Atatfırk, nvnı znmımda bit he-
de!leriııe vardıktan sonra b le. ba
şını kavbe•miyen, gozleri ba rı-

1ıın ışıldaklarıylc kamıışmıvan. ta

şıp <'e>şan kuvvetlerini her zaman 
rllzgfnlemeıııinl bilen bir Titan'dır. 
Dile' elim ki yarınm bnnıı kalıra
maııları ela zaferin ı;ıahikasına çık
tıkları zaman, başlarını kaybetme
den, gör.lc-ri kararmadan, in!'IB'llh

ğ'a vııdeltiklcri saf barış dUnyası
nı verebilsinler. 

Yo'ksa, o valdt, biltün insanlık, btr 
Atarllrk özlemiyle kahrolacaktn 

ATATÜRK 
15/Xl./1938 

V
icdanlarımızın Kemalizm ve 

Ttlrk dcmokraııiai dediğimiz 
insani ve tarih! vaklllnın 

yapıcısı olan bi.lyük ada.mm manevt 
varlığına aktı;tı ve perçinledi.ti anda 
bıınılan tam yedi yıl evvel aynı ayın 
on beşinci giintlnrle (1931) yazdığım 
duyı;rularım diyor ki: 

"Gazi için duyduklanmı ve düşün. 
dU'klerlml kelimeler değil hlkat mu
siki söyliyebilir. Kelimelerde bu ge.. 
ni&ı ve hayattar ahengi bulamıyorum. 
Gaziyi Tfirk memleketinin mütefek
kiri beşeri ve içtimai bir hA.dise gibi 
tetkik mecbıırlyeUndedir. Bu buyf,ik 
iktidar iradesi aslında büyük olan 
bir ırk ve milletin ıuur adlı arZll ve 
lşliyaklannı kanalize etmek. !Jlltır
landırmak bahtiyarlığmıı nail oldu. 

Bu büvlik adam önünde 17.000.000 
canlı dıı~an ve dfişünen bir ruhlar 
kütlesine hlta~tti. Bu büyük adam 
"bugünkU sebepler,. diye andığımız 
beş,.ri. ruhi, içtimai faktörlere mü
esııir olmuş ve olacak ~pta kahra... 
man bir lraderlir. Gazi yaşadığı nev
ri tarihte kal)nman bir devir hale· 
siyle ihata ettiren ktlhraman bir in
sıı.ndır. Şuur ve şuur altı arzularını 
mactdeye ve kütlelere eöyliyen ve 
"demirdı-n pençesini asırların bnlmu
munclan heykellne geçiren" bu insan.
ruh fevkalbeşerler grı.ıpuna bağlıdır. 

Gazi'yi tetkik için duymak ve öıt
renmek için bilgiden hareket ettim. 
Fakat bana onun ruhi portresini çiz
dirmek iatiyeo şey şanat diyeceğim 
ruh yaıayışı oluyor. 

İnkı!Abın bana ltade ettiıtt eehre 
ftldur: Yııratmak ve hayan bu top
raklarda cb<'dileştlrmek lstiyen bir 
kudret, beşeri bir kudret vard1r. Ben 
bugün bu halik kudretine Gezi'nin 
şah.ııınrm inanıyorum ... 

Atatilrk ergastik bir kahraman
dır. Bntün uzviyeti, bUtUn ruhl~i. 
bllttln hayatı can ve iradedir. Mor
folojisi yanan ve yakan bir morfolo. 
ji, katabollk bir morfolojic'llr. ÇC'hre.. 
BI nıhumın aynasıdır. Burada omın 
ortanormalin Ustilndeki ruh hayab 
okunur. 

Fırtmaların ortuında tıc:unmılar. 
dan atlıyarak karanlıklardan kactım. 
Buzlu dağ'lann serinliğini ve sertli-

! ~ini si7.e getirdim. Dirim alanında 
hen gülen. Yanıtan ve g{lne~ Altında 
kartal gibi sUz1.llen Tilrk nesillerini 
selimlıyonım. TUrk clağlnrının kava. 
larında ovulıı.n kaya anıtlan snbi s~rt 
ve ı'lik Tllrk adamları ben sizleri 
J?"Ördilm. ben flizleri kucakladım. ben 
si~leri IS:>:Jedim. 

Yetil yurtta gilrliyen bu ses ATA. 
TURK'ttlr. 

t,ıe, tttrl'h yaratan eff1fz 1nı.lıra
man Atııtürk, bir Ttlrk çocutu, 1942 
yılının 90nbaharında, &eni ccne böy. 
le anıyor 

Şevket Aiiz KANSU 

Teşvikıye'deki inkılap 
Müzesi 

Ebed1 Şef imiz Atatürk Se
lanik'te bir evin bu gördlJ
ğünüz odasında dünyaya 

gelmişti 

ATATÜRK'ü doğuran ana: Muhtere1'JBaTJU2 



'·"-~ tatürk 'ün 
hatıralan önünde 

-'in. Tllrk ulusu. d6rt )'ı1 
llnee ~ Ata• 
ttlrk'On .ınata.ı hAtınlan 

....... derin bir M)'SI. IOllSUS bir 
- .. bir dlıha diliyor. 

B1ldn. O'nun lldııu talil'• dev· 
N ~ kadar Nlutb olall biz* vatammızuı ilıtik lllnl reJ m • 
ailln temelini, ulusal varbtama • 
- 9ebebi olan mllU ruh Ye mWI 
_..,enımn:ı ona borclu oldutu • .... ~ 

Bqb, bet kıtuuu at er ar-
- dtlnnnın bOtlln mi !etleri, bir 
ilen üıha hOr vatan, kuvvetli re
tm, ln1Dl6Pcı ruh ve h~ecanın 1em
~tl. TOrk mQc adını 
da t1ıf17an. lnkılAbunmn kurucusu 
.... ıa.raınlıjıını Jıaı.ykırmak fuııa· 
mu tekrar bulacaklardır. 

BqQn. yurdumuzun hOr ııema
lan tında. etıd%, battan e k. 

rt burku u. kadın, erkek, 
tel çocuk; eenç ve ihtiyar yurt-
ı. k eri O'nun blr b ykel 
llepk o JDJYan yerde bir b ırtü 
~ blr portrem kanlsında eııati
l'la .,._elerini andının hayatını 
dlnli7erek Türk lnkıllbmın dotu
IUllU tecekleDdlr • 

Aı.tOrlc ve Tflrk lnkıllbı, TOrk 
Jllıırratuun ay yıldızı sibl uluııaJ 
ftriıiımızuı bir mlna anlatan k 
etmbo r. Birini anmak dl rlnJ 
tMtınektır. 

Atatllrk. bQ:vWc eeerl olan TOrk 
lplnllbına blıelamadan önce, ö • 
lltalll er batarmıt ve tarih n 
..,.ı.ıanna adını ali nm olarak 
lıuakJDJttı. O'nu, 1919 dan önce. 
usun 7ıllar zarfında. eökm kte o
ı.n Ounanh İmparatorlu unun en
Juısu:dan Tflrk m Jet nln ref ve 
~ kurtarmak in t rlü 
........ çetin dOllnanlarla aa
...aw &6rll7oruz. 

1111 de Trabluaprp'te bir 
Ja ordusu karsmındadır. B r 1M1Ç 

~e bu orduya Afrika ça
Jlllde emeeJllz bir cehennem ya· ..... 

Ula tıe Anatartalardadır. Cihan 
...... mukadderlıtuu Tflrk au• 
'lılıırmda .. ~ oımneıc 
._,.. dQn78DIJl iki bQyft lınpa· 
....,_. kAl'll TOrk sOcG ve 
'ftlll MIDl71e, ...ımaz bir 610m 
~ PIQOI'. I>Orıy•ın batka ta
llll&ınnda bundıklan topraklan· 
-.. .-ı.utt arz ve tul d receJe -
ıble Ol en dQfman deYetlerl, 
A1Mııfmtaılar kahramanı kal'918111da 
'llel'lemeleırlnl ..mn De metre ile 
.._,wlar. ve netJcede. tarlıleriae 
9IOen .....,. bir ricat 11e c:eldll • ,..... 

J81I da, tcaıluıeya'cla, 1917 -
~-. 1918 de Yıidıram ordu· 
Jmm ......,....,.r. Her yerde dlll· 
- tok de IMt1ar fıcln• ft dalma 
illtGn bnetlere bqıa J'l)mapmn 
Jlh1lılGtrm. • 

1' IDQl9 1919 da JWnl bir llıtJllA 
M1l9U bab Anadolu'ya ayak ba· 
tm1cm kOeOk bir ftl)Ur MUlta.fa 
x.m.ı 1 ı.tanbul'dan Anadolu'ya 
_.uıı,ıor. llUlltaıfa Kemal, 19 Ma
,. 1119 da Samaurtdadır. O sOn 
..-. ufuJdanmuıda arzın emek • 
w dMll e Tllrk ulusunun tur
.._ stlnetl birden dotmue olu-=• =·:.'f!nn:~;al7le 
...,_ Kemal. kUl"tulut ....,._ 

... ltnde de'ftettn. mllletln. 
IMlllletcetın ~ bulundutu 

~'.tırılıııılıliıı,. ..,... 
.,.._,, ~ Umumi 

..._. ,.... ....... earth bir 

........... .,.. 'P"'9br· Ol • 
_.... lnıısıaratorhılua mutad
...._ ..... eda pedlNıll ... 11111-
- cHlttla. korkak; yabm lı:en· 
............. da.on.t tbmeler • 
er. 

1118.t fakir ve )WSUft dtılmOt. 
.....ıuet yer yer dOtımıa ı.tlll • 
- 1llrmnl .. utramaktadır
.. c1anun t.......,.cla O, bir tek 

~ -- aıDnnelrtedlr. .... lllldıalıJ'ete ........ b • 
llİlıll& .,. l8l'tm bir cle\'let kurma
ilıllr. Bm• iıCln de da.m-tar 
)ı:lmJer oluna olsun onlara lı:aJ'll 
~ tcabedene vatanın 
• .,_. kllıdar celrll rek hal'
tıiltmlıU " neticede ya lltlkllle ta
....-ıı yahut da liWdll utrun• 
.- kadar cm1ı .. teftru bir 

~~••ıaıe llmewllh uı..,..ıldıı: Pa
brbetmek mOmldln mil idi T 
7lkta le bup yaplllll, bel' 
teılkeıtler ve acılar tammıt 

mtUetln. dibıya semaları altın· 
dllfa lnmllmue olall bQ;vO.lı: 

ittifaka k-.ı harp yapma • 
~~-- ... bek1ea b rd • Niye s0-
11::::.:.~ netlcel1ne nmttle 

u IUlllln eeınıbını Muttafa 
Kemlıl bir D Ar e ve
NCeldar: <h 1919 )'Ilı-

• .._.... s.m.wı a cıktı· 
... elimde maddi ille bir 

"8kt1I. ~ Tllrt mllle
lllletlndeo dolan " benim 

f',~a.am• dolduran yQ.Uelı: ml
lll."t *' Jnınet vardı. 1-- ben bu 

pnete bu Ttlrk mUlftlDe 
~-...... 1-ladı,m.> 

.... pllD olmak matlGP 
~-lk ..-ar pnllllbln1 kabul 
......... ...,_Keauıl, mHll 

~:11_..lıite. Tlrk etine bOttın P:••- IMDıb. Onan llWI Saft
' ;;.;--~~ nc.I .. 111118 ....... l';ll mlliıte .. tarihe lrU'll ..... 

_,..e+Jeıatım. m lenin ne-

r 

Yazan : 

Prtf. EnYer Ziya URAL 

sttmemelc katidir.> 
Mustafa Kemal, ı.t1klll w bı· 

kıllı> yolunda m letle biri kte ça
b mata bat adılı andan lt>area 
pek çok tehdit ve tehi kelere 
maruz kaldı. 

I>Onya matbuab O'na k fllr 
yatdmrken. latanbul hOküm d 
a~ktan açı a k nd n kart\ 
memnunsuzluk söster yordu B ~ 
yük kurtarıcı. b r aralık memle
ket eRcln umumlyesln n bile ken• 
dl aıl ylılne dönmesi Lhtlnıallerlnl 
~One aldı ve benıberlnde olan· 
tara tuıılan .ılyledt : 

<M U PıJe için bugttn ortan 
atılacakların lmhMUU d ünen :ıral
zın aaray, hOkümet ve ecneb er
dir. Fakat bütOn memleketin tt • 
fal edNmeıılrıl ve eleytıe çevrilme
sini de lıht mal dahDlnde a61'11lN 
llzlmdır. Pl9va olacakların her ne 
oluna olaun pyeden dünmemeel 
memlekette bannabllecekleri 1011 
noktada 1011 nefeslerini verlftcly 
kadar saye utrunda fedaklrlıta 
karar verm rl lcabeder.> 

B r aralık htanbul H kümetl • 
nln tehd eri o kadar arttı ki Mus
tafa Kemaıl, pad ahın rOtıbe ve nt
sanlanndan kurtularak b r f rt -
bl vıııtan yolunda yQrOmetl d On· 
dO ve bu dlltllnceskıl de ıu satır
larla m Jete b dlrd1: 

<MObarek vatan ve mDletl par
eelamak tebllk.ınden kurtarmak 
Yunan ve Ermem lmlltne kuıt>an 
etmemek tclll acılan mQcadelel 
mlDlye utrunda milletle beraber 
~ surette çah ma a sıfatı 

reem ye ve Mkertyem artık manJ 
olmata b adı. Bu araı:ırel mukad· 
de8 için m nette birlikte nihayete 
kadar Callfll'lala mutaddeabm na
mnıa a verrm19 o dutum el.betle 
pek aflkı bu undutum al1k1 ceuı 
llll'keriYerJ'9 bugtln veda ve ı.tita et
tim. Bundan acınra aaJ9 mukadde
_. mllll7emlz ldD her ttırJQ feda· 
kArbkla calıtmak Gzere alnel mD· 
lette bir ferdi mtıcaıhlt suret yle 
bu undutumu an ve llln 97le • 
rlm.) 

Mustafa Kemai"in mntete, mn
letln Muetafa Kemal'e inanı neti• 
ee9l olarak Erzurum ve SlvM kon
srelerl, BOyQk Mmet MeclJalnin 

Atatürk 
-ve-

İnönü'nün 

millete hitabesi 
....................... 

1
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açılıp, muhtelif cephelerde muh
te f dOtmanlann yenilaeye ut· 
ratılmalan baılanlan elde edildi. 
Buna ratmen 10n taarruzun mi
f ine kadar k in zaferden ftıpbe 
ed nl r otdu DO manlanmızın çok· 
u unu v talanmızın adılını ile-

ri sürerek milli dlvada tereddüt 
söSt renlen, kurtaneuwı eevılbı 
eu d: 

<G ttitknlz yol bir kam yolu • 
•ur: .vet b on milyonluk küçük 
ve yorarun b r mnıetız. DU.manla
nmız ı.e pek çoktur ve pek kavi· 
dlr. Vakıa riyazi d OnOlecek o • 
lunıa galebe çalmamız mlltkOldOr. 
Fakat blme o an teY onlarda yok
tur. Bizde man kuvveti vardır. 
Zaten bu m cad le bir bnm iki r. 
Biz b n bir tOrlü dG1111anlanmı • 
zın kuvvetine rajmen muvaffak 
olarcalız, > 

Yıldınm zaferiyle acın bulan 
Kurtulut Savapndan sonra milli 
tarihimiz bir aerı po ' ve diplo
matik zat r ve bir cok inkı1AP 
hamt ı e endi. Bntnn bu 
nkıllp arın baılarılm'81ftda Ata • 

t r!f lllı aNılrli aöril40 ft TOrk 
m leüne olan tnanı hlkimdlr. 
Bu -4>eptendlr ki AtatOrk'On 6111· 
mil sana tanbte benzeri ~an 
bir matem arnno oldu. 

Yalnm TOrk mi Hetl detıl, yer 
:ıruvarlatı bartutnın bütOn m Jet· 
lerl O'nun GMlmO ile derin aeı 
duydular.. DOn,...111 kurulutun • 
danber.l blnblr ibt1l'Mln zoru De 
blri> rlerlne laıldıran lmanlann bil" 
l kte du duklarf b r tek acı Ebedi 
Şeot'ln Om acısıdır. 

M HetLml.2ln Atatllrk'tın lfül.mQ 
ile duydutu en bUyQk acıaında en 
kuvvetll teaelllal O'nun lrnldlAp 
hamlelerindeki ortalı lmıet İJı6nQ 
oldu. Vatan ve m 'Jet dlvalannda 
saçlarının bel' terllftl atatan Mit· 
u Sef'kDls mHll birHibntıdlı kah-
1'81DlllU ve aembolQdOr. TOrt m!l· 
Jeti kalbinde tatu:htı AtatOrk ..,._ 
Sisine 'ulanacak Ye llWl SeG· 
ne k&r11 duydutu inanla 71lkaele
cektlr. YOkaelecektJr ve Ebedi Se
ftmlzln b r artın millet kOntıalln· 
den 1ln eqnit oldutu aribl Türk!· 
ye Cumhur yeti mesut. b&htl7ar 
ve l:lelebet payidar olacaktır. 

A T AT ÜR K 
Meclis ldlrsilsünde 

A tatUrk'tl anlatacak atem 
ven fırça, tuvir eyled,iti 

"an.. ile ' imtlcladı". bu ikl 
zıddı birle tirmete mecburdur; 
Yanı AtatUrk'Un varhtının aeçtlti 
anından, aynı varlıtın ._ anla
nnı anlattırman llsımdır, Ata
ttlrk'tl mlatırken YeYa resmeder. 
ken ona en sl;vade J9)afık alacak. 
onun belikten mesara kadar ge
oen anlarını anlatacak Taziyeti Te 
jesti nuıl ln\ihaP edebilmeli T A
tatürk Fatih'! hayal ederken ona, 
tatanbul'un fethi e•nuıncla denize 
at allrerek donanmaya kumanda e. 
der vui,.eti pek )'8k11tırır ve o 
"an., ile Fatib'ln blltUn "an,, larını 
11ıldatırdı. TacUt tevarlh mllellUI 
Hoca Sadettln'm ıehit HUdavendi. 
sar Murad'ın layahnı • CtindO la. 
IA.nu bekle mehlikeden • Bunea 
711 lllY-ü-lçtihadmwıı • a..nat 
lcH yahfl adımım • IJtmf '!'ar.b, 
kahnıt ile tebah .. Rlhı cHn lçre 
teda olayını • Siperi ukerl hida 
olayım.., yalvaneında teebit eyle. 
meal Jrfbl bll,.ok HA.mit de Fatih· 
teki bntidadı tatanbul fethinin 

endi9ine nuip olmaa lc;lta sec
delere kapanark yapbtı ,.alvarma 
anlarlyle tellblt ed yor ve "B&ll 
selir zeminden tekbir.O drt1 sa
nn • Sa1'estedlr denilee dünya 
senin mezarın" beytinde Fatib'in 
bUtUn bllvlyetinl ifede eyliyor, 

l'oto E em'in epiz anatı Ata
tilfk'tln Kocatepe'dekl bir anını 
teabit eyledi. Onu T.alm'deld a. 
bidealn buıçlan da ebedil..UrdL 

Atatilrk, "uzun bo1'1u detlldi fa
kat Tftcudu aalonu dolduru)'Ol'du., 
teklinde tuvirtnl J'&PIDtf olan U.. 
dın heba "Leonard de Vinci.. nln 
"kalıba ruh, .. kil verir." eözUn1l 
hatırlatıyor ve AtatUrk'ün kalıbı
na o büyük ruhunun verditl taeo
na, .. Jeli anlatı1'or Ponre, iktid,a
nn en bllyiik lmt hanı ve en bL 
$ c1elild r tbal Kemarln Be • 
Hm n •e Blld'nln 81lleyman'ıa 
Portre eriai zerken .eetet"dikleri 
l ana etini 8'81s tnDntl Ata • 
tO pıdkol j k taritlnl ya • 
parken ~erm r. 

Atatürk'U çlncek kat.m ve rea. 
medecek fır a kalıbı tfaf kı.lmak 
Te o teftaf vUcuttu ruhu .oater
ınek muelffeiDI ,.apmata; 'D1cude 
rahun verdiat tekit vennete mec
burdw. O rub Ata Ork e yerilecek 
YUIJ'et Te Jeat ile .aJatılUi.Ur 
Kooatepe' eki o TU17et o ruhu 

anlatabl~ ... ' 
Atatnrk laadar ldbmmel adam 

,u bulunur. MUkemıııel adUı k&
clar mürekkep adam FOJctur Va
taııiclqlan ile. Jıemct.aalerl ile olaıa 
.....,betlerine kalıp nren .A.ta
tldt ı.,.atı laf •ide tecelli et.-

'* ~Je bal adl111lı aO
(GQel ~·in lltlhaa
~ ....... .,....... 

lllllAd
....... ,.... ...... Be-

.. AMdol• ..... bll - ,.... 

11;ın Jllca4•1itle Onlusua selhulıy_u 
Gni Jla.stala Kemal 

re• ft 11QatıD ilk atıbflannl 
19kh7aa bqka bir .A.tJt0rll'11a da. 
tUne pgm •e kaplanllbl bir Jls. 
dUr AtatOrtc'Ua Anatutalar .. 
fttan mlldafaaa milli mtıeadele n 
lnlnllp abamlan aruındeJd pb9i. 
yeti blltUa Yatanı •• laımniyetl a. 
llkadar ecHyor. Pallat 1* nisam 
rtı)'dlnı, &11nnı, bakikatlerinl Te 
cennetini vUcude Jretlren sisli bir 
ail&Jll daha Tardır. Portre bU ~ .. 
N nlsamı meydana wracak bir 
kudret eaeri. J'Ul AtatOrk'Un peL 
kolojik bir tarlfl olmahdl1'. Bu. 
eutyetin ftltlr tle olan mOnuebe
tlnl anlatmalıdır AtatOrk"tln a•ıl 
dUfllndillQDll çıkatıabllmemi• 
lçtn. bise onun nHll duy.ıatwıu 
ötretme.ı ı&sundır. 

AtatUrk'tl tanire 80riUdlyen 
dunun. A atUrk'ten Jıayıu:vaa llık 
dU..a venr ı.. tanU. -nhdetlni 
bUlur Tantri ,.apama tDD'lndeki 
nrları meydana wracak olaa feJ' 
iM bacluı ile renkler ve:va ifadeler 
aruındald aJlpnlulmlr, alaellktir. 
Bu itibarla AtatUrk'tlıı • dsel 
v muvaffak portre9lnt cıau tıari
bi ,.alntz tes)'lnl Mr sörllnU.U o-
1.,.at kabal emıl)'ft, fttaD Te tıa. 
•nlık eemUt da meteor a"lbl ~ 
mit bu bll,.olc var il balıllll'I ıı08-
ı ,... c;elfrelere batıld:rle etil tut. 
mı,.an tn'"enU rüyalan rG7aa olan 
tnentt· yanıttılt nlftmcla OD&,.. 
rik olmat btlyQ)l tnaaıt ~ 
m n cııw emıA1tbl 1m~lretl1'e an
latnea 1ılslert, blDlt .... 111-
,. nluaaa Te ~ .. --··-

~ t. ınet auflıda) 
Kolcıcdularuıa vercllil blr emlrie 
de. 

~ c8ll& olllt -Met ibtlrnWlertnl '*"-' birer .. 
nıttm:YOl'I lncellTor, ve bunlaırdm 
bizim 1cln - tenı..u.t. doludan. 
lim&klen ve bMldall ve 11.u. ce
nuptan aynı _..,anda lltll& hare
ketine aeçmelert oldutwıu bellrt
tlkten eoma. ~ blr .lı&ı'eka 
bıwı tutaıcatmm mOdaıfaa mte
mkıln <serW&> yani as kuvvetle 
..U. cephelerin m04a'9Mı aıu-

nti lrarlmnda halle -- kuıvvet
ledndell .... .ı.tlfMe 9denılc 
JDUDtuaal kuvvetleri eJclm ..ıcll· 
il bdar derli topla ilnlHMmaJr 
.ı.tem•nı tawılJ'e ecll1ol'du.. NJte. 
kim dWuıt ediline, (BtriDal ln
h(l) 1D8'Jdm muıı.nbeetae 7Md 
Slll"P Cll>bell lnırul~ Juııdar 
ıuttutumuz mtıdalaa -.. he
men her cedlede bu ollnflıa.. 

Blrincl hımlmdm, blr hdta _. 
ra da 3 butnn 1919 taribU tklncl 
tamimi yaptı}_. .. Son Oılmanh hO· 
kQmetinlll Oılmanh baldanıu mo
dafaa ve (Seın') 1 llma lcln <Pa
rla> e çalrıldıtı baberl tısertne 
yaptılı bu tamimde de O: 

TOrk mllletJ.nbı lıckıde bulancta
lu v~aı kurtulmalı: lcln var
mak Satedlli arayeJi ID1'le telblt 
ediyor: 

''BOtnn mllletJn m11u bak1arım 
idrak ettikçe, opu çilnetmemek 
ldn tek vOcut olarak fedakArme 
harekete devam ettlkoe "galiple
rin" milletimize daha ziyade hür
met edeceklerini. haklarına deha 
ziyade riayet e)'llyeceklertnl ve 
milletçe keeln olarak "mOdafaaaı 
behemehal • ereken hakların: 

1 - Deıvlet ve milletin tam 11· 
tikllll. 

2 - Ad v.taında çolun llZll fe
da edllmemeel." 

bulundutunu, w konferansa 
ırtdecek h~etbı bu ....ıan moda· 
faa etmeci ilzam aeld ln1 UAn edl· 
yor ve lltlyordu-

Bu Uk iki tamimden blrtncı.a 
De içine dil.ttOtnmOz feilketln de
rtnlltlnl millete pı.ıeriyoır ve mH-
11 vlcc1anı ateşliyor.. tıdncltıl De de 
aıe.tenen milli vicdanın )'6neleeett 
hedefi. ı.&retll)'ordu.. AtatOrk'Oıı 
bq tik iki tamimi, karanlık TOrk 
dOn)'MUlaı aemMJnda yıldvım ld• 
bl çakınca, 8 haziran 1919 da Ata· 
tOrk'O İstanbul HWdmıetı ı.tan
bul'a çatırdı.. 

A TATORK ı:.tmbul'dan arelt!ll 
davet te'&keresme detıl, 
milletin slnelllnden areleıı 

yQce 1ese kOltu .. Hıwza'dan 1stan-
bul'a delil, (AIDMya) ya arlıtti .. 
Oradan 21/22 hulnın 1919 tarlh· 
ll 1letıncG tamımı )'mlb. Bu tamim
de de q: milletin ne tle ve namı 
kurtulec'alını Pterbor, w dl· 
yor ld: 

"1> Vatamn tamamı w mJlle
Un lst kltil tehUlcededlr. 2> r.tan
bul hOkOmeti &ılllne aldılı Dle9U• 
llyetin icaplarını yapamıyor. 3) 
Mllletın fit klAllnt arene milletin 
ezf1n ve karcı kurtaracaktır. 
4> MtUetın bal ve v&lfını derptı 
etmek, aadamnı dbana lılMtlrmek 
~ her t(lrlQ tealr ve kont.rolden 
üade CmHll bir heyet) in wcudu 
bundır. IS> CMıadolu> nan en e
-. .-. ..... ~s... 

Ayetl~rln t!=tE.: m lletl-
nln itimadına madı&T olmut ne 
muralıhamn hemen yola çıkanl
IDllll.. Her lht male k&r91 keyfiye
tin blır Cm11R 1111'> olarak tutul· 
1naı11 llzlmdır. Sark vtll etleri 
namına 10 temmuz 1919 da Erzu.. 
rum'da blT kon«N topl1111eca1tn
daa o tarihe kadar ötek vtllyetle
rtn murahhutan da SIYM'a va
nrlana Emirum koncreslnln Aza
• da <Sw• umumi kon.srMI> 
ne strmeı. a.ere hareket edecek· 
indir." diyordu. 

f.ı. (Mfttt htfk1&1 s.n.a> DD• 

- ele. <ımn talDllp uını.ı > 1'11-
mı a. ht1kıde 7Qiaıı!4dlltl ilk ~ 
temel plln, U m il vicdanı atee
Jerylp IUUrlamdtran, 2> m 111 pıye 
" maksadı belirten, 3> bu gay.-ye 
vardıracak vuıta ve kudret n 
TOrkOn azim ve karan bulundo
lu:nu aydınlatan bu ÜÇ tamim ne 
kolordulanna verdlitl 29 mayıs 
1919 tarihli ordu emridir .. 

BQtQn ı.tlklll 1&V11rt1nın olayla
n 1ıılTer birer lncelemln. bQtGn lft
kıllp uıra.ının net lert birer bl· 
r.r afbdea ~rl1wtn. bu ptAnın 
tumn ndur blılka ide btr iz 
86r0lenı& 

+ ..\• 
tlttkl&I aavllllmtm\ 1'k iM p1b.-

lki arkadaş. iki Şel: ATATORK ve INONO 
Jarmı tetkll eden bu Oc tam,1111& Da den 'ba mlllneıttatlll tlıeıllılr, 
Kurultay takibetti: Erzurum Kon· l&7 eıdel>br. 
srest.M Sw• Umumi Konsremi
Ankara BOyük MI et Mec:llal-

Bu O.ç Kurultay dan da d6rt 
zafere dotru Blrlncl, 1klncl ln6no, 
Sakarya ve Dwnlu.puıar zal rlerl, 
bıı zaferlerin U.tıOne kurulan, Cum· 
hurtyet Deıv e ı.e bOtOıı lılt1kW 
tartları De dllnya ml1 et erinin 
aayarılı södert 6nQnde cBmdlk du
ruyor. Bunlar 07.erlııde. durmak 
ı•munu duymuyorum. B8l'lı: 
s61ı11 önlindedlr. Yalmz 
Konsreet sQnlerinden bir tabloyu 
Aı.tOrk'On atzınctan dinlet m: 

AtatGrrk Erzurum a vardıktan 
sonra, ckad•lanm toplU)"oriar ve 
onlara dl')'orlar kl: 

"'" Mllll aıaye lçba orbilva atıla
caklann tmhMUU dl u.ıenJer 
dt yalnız saray ve onun h 
met1 ve ecneb terdir .. Fakat b tlln 
memleketin alda .nıaımp ve bize 
kam çenilm le ihtimal dabJ· 

de -•r»R,.. Mlm.-f. ·- . .,,.,..:.:--.....-

[ 
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aydın gençlik 
Atatürk'ü korlu~ uyor 

Atatürk 

ve 
Cumhuriyetgen~liği 

z 3' nrntıcısını, 
knybcdcli tnm 

günUndc. n7.1Z 
iz ıVı ve 

Kemal OR 
D 1 ve Tnrlh Ca~rnfya Fakültesi 

Alaya hasret 
C"':YÖnlürndcld hay~lin gözlerime ııelintt, 
Ha.,cun damlalaşır, dökülur ince ince. 
~cı ı;:öule )'a5 olur, boğazımda hıçkırık, 
ıçımdc bir smdır bu m~ imsiz ayrılık .. 
Yuce hır tabı kurmuştun gönullerin 

us tüne, 
Senden uzak yuz sürdük heykeline, 

bustunc, 
Ha\rctin bir sızıdır )va.lan 

Gönüller birl 

Gözler güne, 

dcşi)'Or. 

ol~ da, gönüller 
birle,i)'Or 

i)'or ~ginde bir dio 
gıbi, 

görmedi uArunda senın 
gibi, 

Bir gun nura hasretken ömrümun 
gl.indüri.ınde. 

Do~~unu seyrettim ''İnonu" nuo 
yuzunde ••• 

Sırrı AKA T A Y 

A T ATÜRK, Cumhuriyetin :sadık bekçılen 

Dört yıl sonra 
arasında, lstanbul Üniversitesinde 

111111111111111111111\11111111111111 

Düşündüklerimiz 
duyduklanmız ... 

O ~"UN olumünd~n d<ırı }il 500• 

ra uuan: 'Ne çabuk L'Çll 1 an· 
nm, dort )ıl oe çabuk itl'Çtı dı· 

:ııe SOru)"or ı.e goz.Jcnmızın unun<le 
mılkti e,,iz bır çalkanııya ui;raıan )'as 
günlerinın gcçıı resmi canlanı)'Or." 

Acı haberı ilk du}uşunıuz: "Ata· 
turk olmu) ' dcnı)~>r. O kadar inan • 
mak i<ıenıi)oru:ı: ki '\lldu" kdınıe~i 
ağz.ıouzdan çıkmı)or. Gozlerımız, us· 
nıne )ıgılan dem altında yarı inık 
baynıga ıııkılıı> kalı)or. 

onrn derin bir iç czJli i, onra 
Dolnıabahçc. Nerc)e .l\ıanı, b111 hıra· 
kıp nere)e? çıslıkları, ko1>runun u~· 
tunde )'aslı bekit> İ$, kııaran ~utlcr, 
bu kadar hu)uk bir acı)ı ın,ımakıan 
)'Ot'J;UO kalhımiz 'e buıun 'arlıı";ımız 
Onıuı onumuzdcn ı;cçm~inı bckli)'m .• 
\'e mha)cl kızıl hir ale,, mRtem rnar• 
~ının ahcngıne bi.Jrunmu, önumw.dcıı 
ebcdıyeıe doğru geçir fridı)·or •• 
"Satmtn b" JM,aJ kaldı hay•fi,,,Je 

gUlerlın,, 
Eğik '\'e yaslı b;ışımızı kaldırdığı· 

mız zaman kar,ımızda lnonu'nun ut! 
çehresini gorduk. Arkasından, ~e· 
ıin uzcrine çokmu~ hu hi.ııunlu hava· 
)1 )ırtan, içimize ferahlık '\eren o q· 
HZ bc}anname ı:eldi : 

"" "l)e,Jcıimizin blnisi ı.e mille
rimizin fedakar, ;adık hadımı, insan· 
lık idealinin iı ıl' 'e rnumtaz siması, 
c •İz kahraman .l\ıaıürk ! Vatan s,aoa 
mınnettardır. 

llutıın l>nırünü hi1mctine verdiğin 
Turk milleti ile bcnıllcr SC'fl

0

n buzu. 
runda tazim ile ej\ili)'Onız.. 

llutün ha)ııtında bıze ruhunda!..; 
aıe~ten canlılık 'er<lin. fmin ol, aziz 
hatıran ~önmez mC$llle olarak ruhla • 
nmızı daima ate~li ı.e uranık rutaak· 
tlt' ... 

O gün, bir kere c.laha anladık ki, 
baıım11daki bın"\ık adam, aynı zaman· 
d~ huvuk bir ediptir. 

Dort )'il !IOnra burun bunlan ltt· 
ıırlı)oru1. tamı71 ıbimle anı)oruz. 

Tesellimiz lnönu'nun ha ımızda olma· 
sı, bi1i duşunme<İ, bizi koruması." 

Geçirmclne olclujiumı çetin ı:un
lttde, bizim her şC)dcn fazla mhale ih· 
tİ)'llCımız var. 

Atatürk \e fnönü'den bü,.ük aıİ· 
Qller hulun:ıhilir mi? 

Milleıimi1iıı u iki mctni, ıükenmİ· 
)ecek bir istekle ibret ve hC') c<ı1nla her 
7Rman okmıcağına ınanı)o"ım: At•· 
turk'ün 2cndi~e hiıahı, fnonu'nun 
mill,.te ht'l'llnnameı.i ! 

Bu satırları )'aurkt'11 Atatürk'ün 
i' et kadar ku\'Vctlİ bU)'\ k hitabı içim• 
de ç ı nJı,or. 

Eserini Turk gençliğine emanet 

/ 

Trablusgarp'te 
ederken Aıaıiirk kinıbilir ne klkiar mc
uuu? 

O an(!a, gcnçli~in )~ncceği güç • 
luklcri anlatır 'e bır panorama çizer. 
ken, büruk Ata, R\"tll zamanda milli 
mucadcle ba,ıoda İçinde bulundui;u • 
muz halı de tasvir cdi)'Ordu. 

"f sııklilimize k ıedt'n duşm:ınlar 
bünın dunrada cm•ali gnrulmt'miş bir 
:alıhı)eUn mume• ılırdıler. Cchir 'e 

hi} le ile aziz vıııa.nın tıuıun kalclt'rİ 

7ııJ>tcd"lmış, hiıtun ter•anelcrinc giril· 
mi<, bıitun orduları ılaı;ııılmısıı . Men» 
lcket d hılinde iktıdara sahip olanlar 
ı::afleı , dalileı '-e hıranct: içinde, ş;ıh· 
t menfaatlerini müstt'\ !ilerin sİ)"ll•i 

emelleri) le te\hiı ermişlerdi. 
lılleı fakr-u ururet içinde h:traJ> 

\'C hitaJ>tı İ3iz hu ah'ııl 'e ~rait için· 
ele inandık, çalı ıık H' )"Cndık.'' 

İşıe bizim için en bü)ük en beliğ 
mi~al. 

Goklcre h!t)kırmak i~tİ)onn. 
"- D;ıb:ı huyük 1:ııı;lukleri }eıt

miye hu.ırız. Muhınç oldufumuz kud· 
ret damarb.nmııdaki asil kanda ille\· 

ruttur.11 

Ölümünün dördüncü yllmda 
Don sene ene! bizi. kederle ku· 

rumuş kalblcr ' yaşı tukenmış goz· 
lerle bırakıJ> giden ATATÜRK ! 

Dön )il son aki olum ununde sc· 
nı, se' ımız scnclcıdcn hız alını) o • 
Jarak anı)oru:ı ! 

Acımın l'\lılli Sdimizın şefkaıırlc 
anıııuk Bu uo T urk gençlc!rı bırak· 
ııı;ın cmancıın, hmeı lmınu'nun ko
muıası nlıındıı nobetı;ılcrıdır ! 

Dunranın her kıta ına tank 'e uy. 
)arclcr öfüm 5ltçaıiccn, yurdun don 
tarafını aıc,J kuyuları ÇC"irclemi•ken, 
bir sulh ve .ıkün mrmlckctinin hu· 
duılarını bckli)oruz. 

Başınkılcre ınancımız ıam, asil 'e 
kU\"\etlı) iz ! 

Ba)rağımıza ren ini 'eren atalı· 
rın, on Turk ölmeden alınlarına g ıl· 

e du n11)eLck, !\On ocak )'lkılıncı)'a 
kadar \-atan )'3 l)Uaktır. 

içte \e dışta, dosıa do<t, duşmanıı 
du m:ınız ! Jlugun. bınıkııJ;ını tamam· 
lamak yolunda ıtı enler, ıarlalarda •· 
f'afl surenle , sıralarda okuyanlar hep, 
ileri ve örnek Tuı-.ki)e nin urlığı i • 
çın, Turkluğuoe ~ır ıtekilde ça • 
!ışıyor ! 

Her geçen ~. dünu geride bırak· 
makıadır. İstendiği an birimix hcpı· 
miz için, Atamız ve Milli Sefimiz i· 
çin, V ıan içinizi 

lnanımızı ,::or. Ve ehe<ll istirahat • 
~ında rahat uru ATAM ! 

1 
Mustntn Ferit HlMMETG1L 
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KALBİM ATATÜRK'ÜNDÜR 
Gözlerimiz yaşlı. ı.?önliim\rz iaıan 

dnlu, yanığı )'t're donüyot- ve: 
"Kcbr;ntlr müıterih "Y" e, ,._J1r 
Atam" di)'Onız. 

Analartalar Kalıramam 
MUSTAFA KEMAL 
Çanakkale' de ce ılfıe 

arkadaşlariyle bir arada 
I 

-ı-

İhıilaı bayrağını alıp eline 
CerhMc.-n c pheye ko$tuğun zaman, 
Anam, ht-nı doiurup \"Oluna vermi': 
Babam, ıorrıga duşmuı Sakal')'l.'da . 
Namlular haber 'ermiı aynı gunde 
'R bamın ı lnnca ~hiı duşıuğünu 
~e hcnım hır ılııılll ı:ihi doğdujumu. 
•• an d< u m m sıni ai::7tma da)a) ıJ> anam 
n ) baban ıh kahraman ol ! 

"Bu)'\I, Musıııf Kemal ıo uğruna kurban 
ol!., 

• di e n'nni si>)lermi5 ... 
hıı 1 l h;ı>nı. ını alıp t'Iİne 
R:ı . lın \-atan ) 1lunda ıı gorm<.-ye .. 
S<-hıı hahamın kulunu 

Ka \\ · ur u nam 
Ve • u ha dan )1lratıın 
Yenı adamını Anadıılu mın ..• 

harçtan )Dillin 
:noııınımn 1 ) urı kal~ini_ 

nmı)en mılleı meş alt ini ... 

Atıttür\; kalbim .enindir ! 
Atatürk. elim eliodedirl 
~ bu kutsal divao.uı )'Olunctadlr!." 

-11-
Öldün YC sonsuzlqtın, adın ülkümüz 

oldu 
Doğdun llcmimitt., ~miz ı:ündüz 

oldu, 
Rize istildll aşkı içirdin avucunda 
Dalgalanan ba)-rakun vaıanı n 

burrundaıı• 
Ölum İnsan içindir, tRnrılar için degıl' 
Yaraııısın eseri gormck iı;in gel, eğıl' 
Gor ki, turklıık en 1>arlnk, t'n }'\ıcc 

gunundedı 

Rııhat U)'U Ataturk, nobcı lnonu'ndeclir. 

R&)'l'llğın elimizde, adın kalbimirdedır 
Yirmi mil)on kahraman gostl'nli/iirı 

ı dedir 

And içıik • istiklili, )'Urdu koru 'ICll ı ' 
Aıaturk, sen olmu)sen, lnonu ~ağ, 

biz ~afııl 
Ülkum · Buyuk Turkı)e, cumhuri)ettir 

)'Ol 1 

Bu tek parolamız var: )"a isııkliıl, 
ya olum ! 

$\nui ÖZDEN 
Si,_ı Bilgila Okull. 

1Jıık11k Fakültesinden 

ilhan LOTEN 

ATATÜRK bir memlel et se~a"lia~ 

M:atürk'ün 
ölmez sözleri 
A 

tamız.a en blJ)'İik sa}ogı. eo bü
rük ba lılık onu 'e ~rini an
lamakıır. Fakat aası bü)'\ık hir 

milleıin bagrında htt yıl derin hıtkı· 
rı klatI a uyan.an bu scı. gili varlı .sın, 
bu bü}iik adamın escrını 'e kudreti· 
ni gerçekten bUıun rucclıgi ile ııor· 
mek İ!;ıo tarıh daha ne k:ıd;ır Onun 
ayakl:ırı dıbindcdir. Eo gur, cıı kutlu 
karrıaktan gelen bu 1..-udrtt, uırlann 
J>Clınde >-arılan zamana doldukça da· 
ha i>i belirecek ve ancak o asırlann 
Turkleri C$enn sonsuzluğa >'İiksclcn 
yuceliğjni gerçek '"c muazzam olçu
~iyle kaHı)abılcccklerdır. 

Aıaıurk'ü uph~ız 19 • 20 inci asır 
Turk tarıhi doğurmuştur. O, gozlcrini 
dun)a)-a aÇtığı zan an hutun a ırlığı 

ıle 1 urk umurunun uzcrıoc çoken ım· 
paroıorluk, m acı ıstıraJ> '\e du kun
luk gunlc:ri içınde idı: 93 barhınio 
kork\lnç ncticel rınd~'° sonra anık hır 
hC')'lliiıdan ba~ka bır C) olmı)an İm· 
1>arnıorlu'k, Yemen çolkrinden Make
donvn da~larına kadar daha mıl)onlar• 
<a Anadolu )'l.vru•unun kanını içmek· 
tc dC'\11m edecekti. O unlcrde "bahtı 
kara maderini,. kunarnuğa ça ıran 
ıairın fery-aıları ruhları sızlatıyor, mil· 
Jet hu karanlık çıkma d n nasıl kur· 
tularnj;ını derin hır ka)~ ile du unÜ· 
yordu. Rilhana fnıma f kriuunın te
sirinde bulun;ı.n bir a'dınl;ır :mmrc5İ 
Tan im:ıı ın O•manlıcılık C-<asın me,· 
ruti bir ı:;ırp de' lc:ıi ideaılıne kadar 
ı:oıur rl'k son ÇRr -i b nda arı 'Orl r· 
dı. f kaı imparaıo lu ı olmaz ş lt'r· 
le canlıındırm k b ı 'a ı ı 1 'en hu 
Chmanlınhr rıı:oıiccde. Tu k un oz 
'"llrlı •ını çnllcrde 'e da b •l rında 
\İ\ ı ı> ıukctmcben ba k oc yapabıl· 
dıler? 

1mı>araıorlu':un MokcdOll)'a, Ama· 
\"Utluk, rabistan is)'anlarını goren 
son ne li nıha)el tek kurtuluş )Olunu 
c'Zİ)'Or \e bu and n ıubaren ll)dtn 

' icdanları mılll urpcrme kaJ>lı)"Or. 
1908 inkılabını b:ı$anın ı;arro "e iç· 
lerindm Turkçu ençler millet hikı· 
mi)eti yolunda bü)uk bır adım atı· 
)'Orlar. Bu de, ir. hiııun Turklerde 
'-arlik muc.ıdcl~inin en tıı kın en 
ka' ılı den •ı hr \rıık a• •ıl r-.ık 
du manlar bcliıdır e\\ iı mılll rnr· 
lığı ukC'lcn o~manlılık hcı."lllli<ını 

Hkmak. Tıırk un kı ılu )"Urdumı 1-ır 
iktı•adi kole meml kete çnirm k is· 
tİ)cıı garp emrıcnalımıının kollarını 
kırmak gcrcktır D' er taraft ım Turk· 
hı. ı , A~pa milletlerin h kim' t •e 
refah getiren f.':lrp k ,. t rune ,okmak 
lüzumu en kc~in bır şekilde anla,ıl· 
mışıır. 

l,te Mustafa Kenı l ılolan impa· 
rarorlui;un mılleıe )"Uklecl i büıun sc
fııl<t, h karcı \"C 1taları şıdd tle du· 
yarak karanlık içındc b r kurtuluş )"O

lu arı)ıın bu ne1ıl içınclcn çıktı Ru· 
\'Uk adamı Çt'\iren ta·ıh, i,ıe bu ıdı . 
Fakoı O. kendini hirun ruhların en 
n.ıhhmı butım kudrcılcrin en kudret· 
li i hi«rım ktc ıdi O da, d n\-anın 
en kudretli devleılerini kuran, en hu
>iik in~anlannı )'l'tİ•tiren ırkının J:U
runı bütün huyuklıı ı ile haş k !dırı· 
)'Ol', "dama lannd i asil kan., büıua 
atc,i ile )'2nıyordu. 

işte hii)-ük milltıin hu eı~iz ÇOCU· 

ğuıN, acı gunlerin d uğü bu çelik 
p:ırçuım bir n 'er, Anadolu yay
l•larınd:ı v' it M hmetlerin ba,ında 
ı;ordu. Turk, Elıeri, ka anı ile bir da· 
ha Frı:enel<onundan çıkm:t'kta id" h· 
ıe tarihte h \'\Jk de•u hu k mud· 
re ı.ıcnr hurada ha !adı Buf:Utlku bü· 
yuk Turk vnrlı~ım doğuran tarihi 
kudretleri irıccler, huni ra akıl c•dire-
bili~ini Fakat b • bll\"l.lk adamı, ze
kl, irade ve a kra hunın ~rt :rirvc
leri a,an Ataıürk'u, bu ümm mille-

-!-

Gazi Mustafa Kemal cephede 

Atatürk 
A TAlÜRK. en ('erin sa~"&ŞI· 

nı ılmımi.ın huri)"t'tı uğrunda 
)'l.ptı. Buı;:unun genç ~ine 

bu sav14ın ne ka.3ar suı ve ,eno geç· 
nıı' o dufunu gereğiyle anlatm:ık çok 
guç olaoıktır. Çuoku onlar ıçın ılim 
hurİ)eıİ kadar tabı! "e basit bir E;er• 

çek )"'Oktur. Fakaı mu ~ ılmı hayat• 
)"Atta ı.e zıhnı)eHe hikim kılma.k o 
kadar dcrın bır ınkıllptı kı dunu bi· 
!enler bundan daha engıo bır hamle 
d~unemczlcr. 

Anlataca ım su bır ikı hitıra genç 
nQlc ımk ımız ıhı clecckıır. Fakat 
(ll\"11i) le 'akı) olmuılardır: 

Babam hır Ao lu kasaha~ında 
belcd e r ı ı ıdı . l r un kah,ede o
turulurken soz nasıl•a dmlerın tarihi· 
ne ımıkal C'dıyor. Babam, bu.ı:un her 
ılkokul ınlcbe.ınin hıldı n gı'bı Musa 
dınin n isllmı)ettcn daha ı o duğu. 
nu so)lu)or. Bu 501'c pcl< hıddcde • 
nm kasabanın muhu u: ,.Demek sen 
1 Hımı)etın katühe:J:ıdan.bcrl m~cut 
oldugunu ı kar cdı) rsun., dı)'t"f"C'k 
hahamı hap e aııırır. Hu ,-akanın 1917 

de eçmh olduğuna buJ:UilWI gen( 

n~li guç ın2Jl!lcakıır. 

191 'i ıe kasabamı ın ru tİ}e mekte
bini hiıimıı~ ı. "la)etteki •sultani" 
m kı b'nc İtmiştim C:ıla için döndü· 

mde bir nım:ı gunu '"ııızın camide 
,unlan so) ledı nne şahiı oldum. 

"Suluıni mektebine gidenler mflcruıt 
olurlar, o~llarınız.ı ıncdreeye yolla • 
),O ... Dıkkate şayandı 'ki bu kürni 
'am hcnuz mikrop demesini bile hil· 
.mi)ordu. 

Bizim nedin iyi tanıdıj;ı bir tip ch
hıı '\'llrdı ki <">t1ların 2'.ihni erini de bu

un.ku nesle anlatabılmc:k hayli güç • 
tur. 

Bu tip her ilmi kC$fin Kur'anda mev· 
t"Ut oldui;uıu kanıdır. Otomôbıl, elek· 
trik tlmhıuı, Ja)')'are, hütün bunlara 
Kur andan l>etler >'llkısunlır ve Kur-

tin başıns r;eıittn ıım, bu U- ~ 
bu millctteld muanam atılısın sımm 
anh)-ama.z.sımz. Tarihe, yiıru\en belli 
unıretlcr ıeline ı-ellfl dur! dcyom mn
dzıe belki insanhlın hayatında bu ka
dar parlak biT 9ekilde hiç görünme
mi,Ur. O millerine ne bdar içten 
lsıkn; mı ileti onu oe kadar candtn 
benimsemişti, 

"Türküm ne mutlu bana" diye bay. 

kırdığı zaman bcnlıiinin en kutlu, en 

kudretli ~ini duyun.o Büyük Tüıi<le 

ıan"'h, bugun her ~en önce, kıtalara 

ve asırlara taht kunnuıt bÜ)'İik ırlcm 

hi~ir zaman, hiçbir dube ile yere 
"l.HUlaınıyaa.ğını öğrenmi,m. Onun 

ve ilmimiz 
r Yazan : ] 

İ Sadi Irmak 
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an d.ı$ınd:a bir tduıik keşfın bile i.
kAn ızlıgı ileri sunılürdü Sanki :K.... 
ao bir ahlik ve hukuk kitabı de~ 
de bır fızık ve kın)"& trete5İ)'di. Hic 
~uphe )'Ok ki bu ur hem Kuram -
mamcn ters anlıyor, hem de muspe& 
ilmın ka)'ll:ıklamıa gJtmek i tiyezı • 
)-aklan :ı:ınorli) rdu. 

Turki>e'n.ın bugun esen ttmİ% ..,. 

bur ılım hava ın o kıymet ni daha i
fl ka\TAmak içın şunu da $Öyl
liyız lı husun hlll ba%l Amen1ca ~ 
nh-eoit lennde hıri riyanlılc nMt.a 
d1$1nda kalan ilmf haktkaderin cibı • 
tulma.5ı )-asa.kor. 8 r kısuı:ı A~ 
memldcroennde ılmın tek bir dokui9 
emrine ~1$ bulunduju da ~ 
dur. Bugurıiio Tuıicıve'sinde ~ -.. 
ve vicdana~ o ak ,aniyle um· 
sil edılemiyecek bir tc:z 'ft ,_.,. 

)'Oktur. 

193 te yapılmış olan ürıiYCnite • 
kıllhı ılmi ı;:fuü$te her neYi sko ı. 
tizir.mden kaıi olarak aynlma 'V'C .... 

bk b'r huriyeı:e kavuşma ~ 
üadesidır. 

Arıık Türle iltm nn ;ÇİTi mnle9 
ve insanlığa yanır i mi faali)ette bıı • 
lunmak huru"1f!<la e:ı lüzumlu olan ,.. 
sur, yani ilim hüriyeti sallanmıfhT. ~ 
:r.ıl'. Mıllt ~imn: ılının ~işini w 
hüri)'Cti d1va.~ru en cm pllnda Wr 
memldcet m~lrsi saymaktadır. 

lurk ilmine bu eş•İ"Z hüri)'eti ,. • 
ratnu' olan Atatürlc, bizzat ilim a • 
damı ol~ da fııaliY'C(te bulunmut • 
tur. Tuıit di'ı ve 1ürk urı"hi tcıı;Jetl 
ılmi araştırma. dahı~-ane se:ı:iş 'ft -

sıC'llk h r millet sev ısinin aıüşıera 
eseridir. 

miicaıdew ~ hu ötcnn mift«iıa 
ruhunu buıcün biraz daha öhnmqtir
miırir. Dünyada aklı p.şnaca\: Jcud. 
retler ~. kıtalar l&t'Slhr, denm. 
kaynar · fıılcat bu ölme%. ruh kiinatm 
olmc:liğinde h~ z:amıın ka)'bolmt
yacaknr. MUft ~ddann en ferizft. 
en ~-etli. ea hakiki ~hlclat Mtı> 
ğumı, hakiki hftatto anak hür tıir 
miUr! Tarh~ ıd:ı keocf'mi ~fiıııi 
insanlık en ('Cık oaun eserinden ~ 
miştU Oı:ıun için baıtiio ooon 6hne 
nhı &ıündc, ilüm ve at~ içine aaı. 

mı1 ohm bütün iMmlt1':: blpteria 

m~ &ti ik "'_.. ~· 

Dr. Halil !NAL 

Ölümünün dördüncü ATA'YA vıldönümü münasebetiyle 

Atatürk 

z. 
gıtmez. 

V. lbrahim AKÇAJI 

E tnografya Müzesf 
24/Eylül/1942 

~Y tanı,tc ıdiyle deoviı' 9(211 Kahram:M>! 
Ey :r.ıalımc roriyle dehşet sa.çan Kahtamm! 
Ey uhtlan devıreo., ıaç dU$fOBN Komutan! 
F.y $eo\T ı ren ı;ören, lcil'. dunya sm uccn.. 
Ey Turkluju dun)-ada, vardır diye hll)'kı.raa; 
Ey ırkımı bıiglıyan, J>a911.ı zincın kıran.. 
Fy karanlık pmlen nura ÇC"'lrcn lih : 
F.y hınanda '°)'UIDUll hıncı paılı> an sillhl 
Ey şercflt mılletın şanlı evlldı Ata ı 
s~n omrunu harcadın vatana, h:ı.k kıua.. 
fy ardından ı:fu}en, gönüllen SWU)'ft1. 

E> coşarak lcükreyı.p oc mutlu Türi."\JUI of)'e9 
F> ıarihın bir daha onm}ettii ,, lık, 
Ey Turkl~uo kıılbınde, )"llŞll)"an Nhtı 'llrl k_ 
U)'20 da b r, 1..-alk da gor, )"&$t)'ONZ dipdiri. 
f n~nhğın alnından ulecegız biz kırl •• 
Ok)-anoslat ardında dalgalanıyor senn, 
Cihan &n)'Or seni, Atatii&! Sen ncrdesin?. 
Kıtabına ııwıdık, ebedism sen bize: 
Yattığın )et kıbledır vaun içuı her di2ıe. 
Ey ahttti dun\'BSt gibi muzaffer o a.n, 
Ey yanında güneşler, hasta renklerle ~•; 
Yens bir u.fer icın emuuz ki fU anda, 
F.diyomm şehiıler ordusuna bm oda. 
MU?llffer hep muzaffer' kal• da b'r kk nden 
Hani TUT'k öl5e bılc, sanma ki hiter efer. 
Kendi olmüşnır bence, lrm deNC du Ata, 
ilahla,an ruhiyle ~ıır kiınata. 
Ata 1 sen SC\ gimizin mukaddes c eri in. 
Öldüğün gündcnberi, her guo daha d n in '-

A. Muhtar KUMRAL 

Balk~ Mustala Kemal 
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Atatürk ve Klasik 

kültür 
"1 (Başı 3. uncu ~>fada) 
niyetinin şerefli hır mume~sılı kılmak 
w dünyaya bu hakıkau kabul ettir • 
melde kabı! olacaktı. 

itte Ataturk, }enı yurt üzerinde 
yeni milletin ana vasıflarını tayın ede· 
rek milletçe düşünce, ve milleıı;e yu • 
.rüyıişümuze hır ıstıkamet verirken, 
bunu düşundiı. Bıiıun inkılaplarda, bu 
11<>ktayı emnıyet altına aldı. Bilhassa 
tarih tezinde! 

Atatıirk'ıin tarih tezi, kllsik me· 
deonıyetin telakki tanınd;1., bir yeni ve 
ileri irÖriıştur. 

Garpte, on dördiıncü asırdan on 
dolruzuı:ıcu a.'ra kadar, inkışaflar kay· 
Mtmiş ve ilmiyatmı ~apmış olan kla
sik kültür işi, maliım hunıanizma h.ı
ttketine vücut vererek buı.ın garplı 
milletlerden, oldukça ııah<leıli bir kül
tür camiası yaratmı~tı. Amak bu hu· 
111anizma.. grek insanına kadar gidip 
srek dünyasının d15ındaki dün}'ll}'l, ke
za, greklerin gözü ile gordüğündcn, 
llUlll, lynO.rt ve malıdm kaldı. Ve biz· 
zat Helen medeniyetinin nasıl vücut 
bulmut olduğunu ne, objektif bakım· 
dan, ilmt bir tarihçilik ne de, sıibiek· 
tif bakımdan, ruhi ve ahllki bir idea· 
JUıma ile izah etmiş oldu. 

Halbuki Atatürk, Turkleıin mede
Giyet davasını, yalnız anıık devirlere 
bağltmakla kalmadı. T('tkik, tefokkiir 
'ft tahassüs mihverini daha derine gö
tiirerek, bizim ilmi huarnnizmammn 
tıemelleriyle kaynaklarmı, bizzat antik 
deovirleri izah edecek olan derinlikle· 
re ~türdü. Ve, ~rek insanına vürut 
Temıif olan kök-insan'a hem ohiekrif 
hem ftibjektif alaka ve tecessüsiimuzü 
micıc. bailadı. 

Bu suretle, Öyle hir neohumani7-· 
ınamn ilmi şartlan hazırlıı.nmış oldu 
iri, bu harbin getlreceı?i büyük insan
lık 1-r-ışı.mn ilmi i<leafüması için te
mel, bizim milli idrakimizde ve me· 
kln bakımından da Anadolu'da atılmış 
oJdu. 

Atatiirk'ün hu sezi,i, dehasının en 
~ delilidir. Zira, ıki cihan harbi 
-mda, Türk milletini, en öz me • 
denryetin meklnında mukim kılmak 
b.aı de o medeniyetin en halis bir 
ocıoktonu vasfı ile mukim kılmak, hin
lerce eenedenberi deum etırıekte olan 
llt1'c - ırt1'P kavgasını birdenbire ve en 
derinlerde, ta.süye etmckıen başka ne
dW? 

Türk milleti, pek gfuel, on yedin· 
ci, OıD seki:ı:inci ve on dokuzuncu asır· 
Jann, prpte garpliler tarafından işle
netı malum humaniz.ma,ına iltıhak 
edebifudi. Fakat ~·le bir şey ne ori
jinal olur ne de Avrupa ve Asya ih· 
tillfım ortada.o lcaldırahilirdi. 

Atatürk, daha derine gidip, antik 
clevirLeri bir nevi muasıı tarih safha
.. P.bi almakla, İnsanlık muamması • 
nın en ı;etin ve en meş'um dıiğiımle • 
rinden birini çözmiiş oldu. Ve Gorrli
um'u, Buyiık İskender kılm ile kese
bilmek ~flerinde bulundu ise, biıim, 
omuzlan arasında gün~İ gezdiren 
Aca'mız, aynı düğumü, ihti'a etmek· 
w olduğu sırra ı;:iire yani, tanrl'al id· 
aık ve zekisiyle, ilmik ilmik çözdük. 

fn~lık külturunde barı~a gitme • 
nin )'Olunu gösıerirken, bir taraftan 
da. :ııorba ve müstevli zihniyeıin tarİ· 
he kanfllltt bulunduğunu bütün siya· 
Iİ hareketlerinin manaM İle mühürle• 
eli. Ne istila edilebilirdi, hundan son
N. memleketler, ne <ie istlll. edebilir
di 1 Bundan 50llra artık, her millet, 
Türk Mill1 Misakı'nın müidcledi~i 
ıibi, biribirinin hürri}et ve isıiklili
ni f*uyarak medeni, karde$ ve şerefli 
ilw.nlık ailesini yaratabilirdi! 

İtte. Atatürk, dümıı}'ll bu 1ıiirüşü 
Jeflrdiii için, d uzaklarda, Amerika· 
da ve Çin'de, hem de Ruzvelt ve 
~k gibi kıymetli ve büyük 
adamlann şahsında., kendini anlıyan 
hayranlar buldu. Ve ıı:ene hu j:i;rüsü 
dolayısiyle, Atatürk'ün şahsi'}'Cti 
mevaıt harp faciasının maddi ve ma • 
.,...J fC'Zllsına, bir dev cesametinde, ak· 
.-ti. 

Ölümünün dördüncü yılında hile. 
"'1 halcikar, hu kadar belirmiştir. F.lli 
sene ge'(Sİn, milletler, hmu•İyle istik· 
llllerine hu hart>ten wnra kavuşarak 
milletler, Aıa'mın paylaşmakta, bize 
bİ1' hayli sıkıntı cektireceklcrdir. 

Haymana ve Polatll C. H. P. 
kıza kongreleri dün toplandı 

Haymana. 9 <Hususi> - Kazamız 
Jren~ rnebuslarımmian Bn. Bel
kıs Baykan ve mUşahit olarak g<'len 
villyet idare heyeti fıza ınclıın Emin 
Halim Ergün ve Rauf Bnykan'ın 
buzurlariyle yapıldı. Kongrede Par
tiyi llgılendiren işler konuşulmus ve 
del~elerın fa~·dnlı clileklerı kabul ve 
t•blt olunarak UstUn kongrı;>ye ıırzı· 
na karar vertldl. Yeni idare heyeti 
ve vUAyet kongreslrlelc e-J('rl seçimle
ri yapılmıs ve Part.inln kurucusu A· 
t&türk'iın ruhunu taz z için 1htiram 
ıU!cCtu icra olunmuş. M ili Şef'ımlze 
batlılık ve büyiıklf'rımize tazim tel
aratıan çekilmesine karar vHilmls· 
tir. Kongre aynen Vail TandoA'an'ın 
kaza, ihtlya.çlan llzerlnrle gösterdıkl 
&llkadan rlolayı t.esekkUr ı>Ollmeslne 
karar vererek sam mi bir hava ıcin
de sona ermıştir. 

Polatlı kaza kongresi de 
toplandı 

Polath, 9 < Husuı;IJ ~Polatlı C H.P. 
lrasa konııreııl mebuslarımızıtan Bn. Bel· 
Jcı. Baykan ve mUşahlt Aza olarak aeıen 
Vil&Y'll't t.dare heyeti hasından Emin Hı· 
Jlm Ercun ve Rauf Baykan·ın huzurl) le 
ıapılm1'tır. 

Konsrede Partiyi llrllendlren l&ler ve 
l91M'1 halk dlleoklerl 2orti&Ulmüe ve t>u 
9ilrtıemeler eo!c samımı bir hava !cinde 
Mnm mntetır. 

Xı:lnlft Ebedi Şe1'1m1ztn a:r.1z hatıra

•1 andıktan ve bUyükl<'rlmlze ttızlm 

~ cek1Jmf'lrinl karar altına al· 
~ IOIU"ll datılm1ttır. 

Fransa - İsviçre 
hududu kapatıldı 

ı~······~i·~~~·~·······~ - . -- -
E Mecmuası ~ - -- -: Sontetrtne ut 7. ınct lllY1ID. cııktı : --- Bayilerden arayınız. --- Poet& k:utuını 274 Ankara ---.., ................................ ;: 

CEMiYET HAY ATI 

Ankara şatranç 

turnovası başltyor 
Ankara satranç kulübünden: 
1943 aene«l Amcara ııatnınc INUTIJ>lyOn· 

lu~u turnuvalanna ı. 12. 942 de Yenlıse
hlr'de Kutlu'nun üstündeki ce•nlyPt lo 
kallnde bnşlanar.ıktıT. 

J\tllı;.;chakalara ıstlrak rtmeok lel1Yen· 
lerbı bu tnrlht<-n hlr hatta evveline ka· 
cl,ır cMnlyı•t veyıı r;;,,~ tcl<'fon numıı.ra

~ın ı mUrarnntırırı rıc:ı. olunıır, Turnuva· 
lanı hc>rıkes ı:elcblllr. 

Mesut bir nikah 
Yalvac eek1 sandık emini lbnıhlm 

Türıaün kızı Nimet Türwiln ile M. M. V. 
Shh. lş. D, il S. ele Mehmet Baf!lntn'ın 
9 !Ontesrln 942 pazart('llj gUnü saat 
11.30 da Ankara BelC'dtyesl evlenm~ aR. 
lonıında nık;ıh tilrcnıerı olmustıır lkl 
tanıta sadcttcr dileriz. 67 

Mutlu bir nikah 
Ankara P.T.T. MUdürliiğil Tel -

gra! memurlarınılen B. İbrahim İlk. 
ç ığ'ın kızı Bn. İlhan İlkçağ ile Zi • 
raat Bankası memurlarından B. NUz. 
het Akın'ın nik~ törenleri cltln An • 
kara beleıliyesinde seçkin davetliler 
huzurun<la yapılmıştır. Genı; nikah • 
hlara hayat yolunda sım.dcller dile -
riz 

Halkevinde beden 

te rbiyesi kursları 
Halkevi Sı;>Or Komitesi Reisliğin· 

de-n: 
Evimizin spor salonunda geçen yıl

larda olduğu gibi beden terbiyl'si ve 
spor çalışrııalarınn başlanılmış bulun
nınktaclır. Bu c;ahşmnlnra hl'rkı~ iş
tirak !.'Cl<'hllir. H:ıftalık çalışma pro-
r,ımı aynı'n nş:ığıya ı:ıkarılmıştır. 

Aynı saatte c;nlışmak lstl~·l'niPrin mik 
tarı salonumuzun alnı:ağından Cazln 
oklu~u tnkrlirde çalışmn.k lstiyı'nlC'r 
iki kısma ayrılacaktır. İslekllforin 
kurs gün ve snatlnrte Mlonunıuzda 
kursları idnre !.'Clecf'k arkadnıslara ad
lnnru yaulırmalan rica olunur. 

Bnşlama Bitiriş 

saat saat 
Pazartesi: Memur ve 
snnntkiırlara (beden 
terbiyesi) 
Sporculara 
Salı: Bayanlara (beden 
terbiyesi 
Rnyan, Bay (eskrim) 
Çarşamba: Güres 
ve boks 
PPrşcmhC': Memur ve 
snnnt karlara (bed<-n 
!l'rblyrsl> 
Sporrulnra 
Cuma: Dnynnlara 
<bl'den tf'>rhlyf'!'I > 
Bayan ve b:lYlara 
(<'Skrlm> 
Cunırırt<>si: Güre$ 

18.15 
19,00 

17.30 
19,00 

17,30 

lR,15 
19,00 

17,30 

19,00 
20,00 

18.30 
2(),30 

19,30 

rn.no 
20.00 

18,30 

19,QO 20,30 

\'I! boks 15.00 lR.00 
Pa?:ar: Ayn<"ll n~ilecı-k pro

grama gi)re yilrQyli.şler veya kayak 
harck<>tlrrl yıwpılacaktır. 

İş esasına da)ranan 
yeni cezaevleri 

J 

Yurdun tUrlll bölgelerinde kurul -
muş bulunan iş eırasına ılııyanan ce • 
zaevlerinılen çok iyi neticeler alın -
<lığını gciz önüne al.~n Adliye V ekil -
liı;i. bazı yurt böl~elerinıle yeniden 
İIJ eııasına göre cezaevi kurulmasına 
karar vermiştir. Bu husustaki ince -
lemelı•r ilerlemiş bulunmaktadır. Ye
ni kurulacak ce7,nevleri bir çok mah. 
kum wt.anrlaşların iş edinmelerine 
sebep olncaktır 

72 yaşında bir kaatil 
latanbul, 9 (Tt.-l<•forıla) - ~lıktruı'ta 

72 yaşında btr lhtl)·nr ye{C('Jt.l tıe kira 
anlaı;mazlıl':ı :yüzündm k:ıruıını demir 
bastıınla nl':ır ynrnlnmış, teyze wdcslnl 
de olclilnnüştUr. lh~ar knntil tevkil e
dlbnlştlr. 

~: 
-( 10/Sonteşrin/1942 )-
8,45 Proııram ve m!'llllcl«.>t saat ayan 
8 48 Ajans haberlerJ 
9.00 Ebı.'<11 Şef Atatürk'Un ölümllfıün 

dönllincü yıldonümü mlinaacb~

tlylc Mllll Şef İlllnet tnön-il'n<\ln o 
&Un bu büyük acı dolayıslyle bü
yük Türk millet.ine ;yaptıll:ı be.Ya
natın okunm811L 

9 05 Ttızlm stlık{ıtu 
910 
9.15 tııttklAI nıareı ve ıaat 12.30 a 

kadar k.apanıe. 
12.30 Proırram ve memlıeket a&t ayan 
12.3.'J Ajanı haberlerl 
1245 
12.50 tstfklal marsı ve aat 19.30 a lıa· 

dar knpanıı, 
19 ı Prnıır:ım ve memleket saat ayan. 
Hl 32 AJnn11 hnberl<?r1 
rn.45 Rnctyo gnzetcel 
20.15 Elı<'dl Şef Atatürk'ün öMlmUnün 

dordUn<'ü yıldımümll mUnm•ebe 
tiyle Mlll1 Şl.'f tıımet tnönıll'nün o 
gün bu büyük ııcı dolayıRtyle bü
yük TUrk mUletlne ;yııptıltı beya· 
natın okunım:tııı 

20 20 Aziz Ala'mı~ın Cumh111'1G'M.lrı onun. 
eu yılında n«lı> mttlt"llmtze YllD
tıtı tarthı hitabenin kendi -ıe
rl;yle rıetrl. 

20.4S 
20.30 İ9U1c1Al ma?'fı ve 1aat 22.30 a ka-

dar kapanıe 
22 30 Memlf'ket saat ayan 
22.32 AJana haıbf'rler1 

Atatürk'ün baJlıca 
nutukları 

ı. İlltJkJAl u trunda. 
2. Cumhurlyett.n ruhi temelıl 

3. Milli ııene. 
4. Sakarya me:Ydıan mubarehe« 
5. MUU dAva. 
6. Yeni Türkl)le'nin ordıııN 
7. Sınıfsız eetnlyet 
8. HAkhn1YeU Mlllt)'e 
9. Bily(1k: zafer 

10. lnkılAplar :yolunda 
11. TUrk lnkılAbı nedir? 
12. Kırılmaz azım 
13. Tar!h!l\ büyük ~ 
14. lsUkltıl ve medeniyet 
15. Şark mustklst ve ııarp mu9Mdııt. 
16. Yeni Türk har'11er1 
17. Tenvir V" treat 
18. Tlll'ktYe sh·ıııoeti 

19. r>Unyanın 11aadetı-mıııetın 911ndeti 
20 Milli ldl.'al 
21. Atsıturk'ün orduYll ııon mesajı. 

Yeni cıktı fl;•atı: 100 Kr. 

Umumi ııatuı yeri: üniversite Kitabevi 

~nkara Levazım A.m~rliğine 

gelen ilanler 

Patates alınacak 
Maraş As. Pos, 3123 Sa. Al. Ko. dan: 

Maraş birlikleri ihti>acı için kapalı 
larfla ıoi ton paıaıes alınacaktır. Mu . 
hammen bedeli 40800 lira, mu-akkaı te
minau 3060 liradır. Mevıuaı bila he<lel 
ciheti a~keriye~·e ıerkedilccckıir. Kapalı 

tarfla ihale~i 16·11-9·12 pazarıe-.i gunıı 

'aat 15 te Ko. da yapılacaktır. hı,klilc
rin teklif nıekıuplarını ihale s;ı.11iııdc11 
hir saaı evvel komi~}ona vermiş hulun· 
malacı. Ev~af ve şartlar her gi.in Ko. da 
gürülehilir. (9232) 5~48 

Odun alınacak 
Yalova As . .Sa. Al. Kom. dan: 

Cinsi: odun, ıııildarı: ·~OO.cıoo kilo, 
-'fııh. Beli.: 2 Kr. 40 Sn., Muv. Tem.: 
7:.!0 lira. 

Cinsi: odun, miktarı: 600.000 kilo, 
\fıılı. !kel.: :.! Kr. ·~O Sn., .\luv. Tem.: 
IOHO mcrkeı. hlrliklcri ıc;in. 

Cins ve miktarı ile ınulıanırııt·n he· 
dd ve ıııuvakknt terrıiııatı yukarııl.ı 
\lızılı odıın ~:ırıııaınc•siııe ı:on• k ıp:ılı 
ı.arfla ilıııl" olunaraktır. İlı ıll'si l:.!. 
t t. !H:.! gılııü s:ıat lfı ıladır. llıına gCi. 
re C\'S,ıf ve •crait hrr gıin 1\0111. ela 
•urıılrhilir. fsl••klilrrin lıelll gıin vr 
,,, ıttı•ıı lıir sn:ıt evvı•l kanıınıın '.!.'! 
11 vldesindl'ki vr~:ıiki lııımil ll'klif 
wklul'larıııı Yaloı·::·.ı~ lııılunan ko. 

rııl~yonumıııa vrrınclrrl. 
(!ı:ısr) IHZ3 

Sebze alınacak 
Yalova As. Pos. 1624 Sa Al. Ko 

dan: 

Cinsi 
L:ıhana 
Prnsa 
lsp;urnk 

Miktan M. 
k!lo 
Grı.ooo 
60 ()1)() 

60.000 

bc<lcll M. teminat 
kuruş Lira 

15 675.00 
15 67:i.OO 
25 1125. 1)() 

Cins ve miktarlarl~·le muhnmını-n 
bedeli ve muvakkat teminatları vu
knrcla yazılı sehzl'l<'r şnrtnrunesln.dc
kl rı;nsn l"ilre knp:ılı z:ırfln lh:ılr olu
ıı:ıcnkrır. flı:ıle.si 12-11-912 gunü snar 
1 ı tedır. Duna alt evsar ve şerait 
her gün Ko. d:ı görülC'bilir. İsteklile
rin belll gün ve saatten blr sııat ev
Vf'>I kanunun 2., 3. madrlPlf'>rindt'kl 
vesaiki hamil teklif me-ktuplannı 
Yalova'da bulurıan Ko. na vermele-
ri. (9386 > 5424 

, Sığır eti alınacak 
Adana Sa. Al. ·Ko. dan: 

60.000 kilo aı~ır eti kapalı zart ııetı· 

ll:yle e.k.-tllt.mC'Yt! konuımuetUir'. Mulıam • 

men tlyntı 42.000 llıra ilk tl"llllnatı 31JO 
liradır. İha~I 14·11·942 cumartesi gü

nü ııaat 11 de Adana Aıı. dalrcslndekl 
As. Sa. Al. Ko. da. yapılnrııktır. f~vııat ve 
şarlnnmC!l!ll 210 kuruş muk:ıblllnde ko. 
misyondan ahnıı.hlltr. lstC'kltlcrln tcıkllf 
zarflarını lıhnlo llllatlndc."!I bir Raat evve
ıı.ne kadar komtAYonda bulundunnnları 

lüzumu ll!'ın olunur. 
(9385) 5425 

Odun alınacak 

1 
Hra l!9 ~. J(~· ~ll-19421 
~ ıııünO. saM lll te SUrt sa. Al 

Kom.da yapılacakıbr. ı.tekllli!rlll. Mr •· 
&t enet tekllf mektapluml tıoml9.Yona 

vemıelert. (96~ 5600 

Odun alınacak 
AA. P<ı8. 1010 sa. Al. Kom.dan 

BOYOKÇY.:Kll<lBCE 
Komlsyon.umUZda mevcut C'VS.'l.! ve 

eartıar dahllt.nde kapalı zarf usu Uyle 
500 ton odun salın aıınııcakltr. MUılıam
men bedeli 20.000 ve tcmtna.tı ır.oo 11 -
radır J::k.slltme 25-11·19 t:.! ca"'nmba ~"Ü· 
nü ııaa.t 16 da Büyükce'1<mccenlnn Hoş -
dt"Nl koyünd<'kl 1010 Sa AL Kom.da ya
pılacaktır lstt'klılerln m("7J{Or ırün ve 
saatten blr ~allt eovvel tC"kll! m!"kt\11> • 
larını komisyona vennclcrt. 

(!l673) 

Kavurma alınacak 
Siirt As. Sa. Al. Ko. dan: 
Siirt garnizonu ihtiyacı lc;in 20 ton 

koyun eUncl .. n mamul kn"lunna ka· 
palı zarf usulü ılP <>ks!ltmeyc ko -
nulmuştur. Tahmin hcdell 65.000 il· 
ra olup ilk tPmfnatı 4500 limclır. MU· 
nıııknsnm 26-11-912 perşembe glinli sa
at 15 tn Siirt sn. Al. I<o. da yapıla -
caktır. İstı>klllerJn bu saatten bir sa
ııt evvel hıızırlıyacaklnrı tPklif ml'k· 
tuplannı Ko. na vcınnf'lerl. Şartnn -
me vc evsafı İstanbul Ankara Lv. 
Amlrllklı'rln<lr ve Diyarbakır Sa. Al. 
I<o. ela ve komlsyonumtız<ln ı::örüle -
bilir. <!>G59> 5698 

Sığır veya koyun eti 
alınacak 

Siirt Sa. Al. Ko. <lan: 
İhtiyaç ic;ln 30 ton sığır \·eya koyun 

t•ti kapalı zarf usulü ile eksilt melo'e 
konulmuştur. Koyun elinin tahmin 
hcddl 18 bin lira oluıı ilk teminatı 
1:350 llrndır. Sığır f'tinln tn.Jımın hNlc>ll 
ıa:ıcı<ı lira olup ilk teınlıı.ıtı J012 lirn 
50 kuruştur. Münakıısası 25-11-04:! 
çarşamba günU "'at 15 te Ko. da ya· 
ııılnrnl,tır, İsf Pklilerin hu s:mt <'ll nz 
hir sant ı•vn•l teklif m<'ktuplnrını Ko. 
nn vt>rmış olmnlan lazımdır. Şnrtıw· 
mP ve r.vsar Ankara tstanlıul L\', 
AmlrllklPrin<lc Diyarbakır satın Al. 
Ko. ela ve konıisyonuıııuzcla giirUle
hilir. (~IG5(j l 5701 

Meşe odunu alınacak 
:ı.ıara.5 As. Sa. Al. Ko. dan: 
~Inra.ş blrliklPrlnin ilılh a<"ı olan 

2650 ton me:w otlunuııun onııaııı !{a
rakaya Gökı•ğiz orıımnlarıııdan ci
hı t1 askeriyt•yc temin C'<lılıııl"k or -
ın<ını!aıı kt•:mw Ke~ıl<'r lsla.<;yonuna 
nakil vagona yliklt'nıc mül~:ıtıhitlP 
ait olmnk üzere kapalı zarfla eksilt
me~ e konmuş! ur. KcÇ!ler isUısyoııun· 
da tonu 21 lirnılır. Mulıunınwn b('(lc
li Gar.oı.ı liradır. Teminatı 1130 lira. 
ılır. Knpnlı zarfla lhııll'6/ 2..1-11-94:! 
ımzartesl günü saat 15 le• l\IerkPZ I<. 
binasın<la satın Al. Ko. da yapıla • 
cnkt ır. İsteklilPrin tl'kllf mek lupları 
ilr lhnle sa:ıtlnılcn bir .saa,t ı•vvı•linr 
kadar komısyorıa vr.rmiş olnwlnrı . 

Şartnnınl'.' vı• !'\'safı her ı::ün Ko. da 
görü!Pbilir. (9655> 5702 

Odun alınacak 
Alı. Pos. 13'>~ Sa. Al. Kum. d .. m Ban· 

llınna: 

Cinsi odun. mlkt:ın :;.ı:; ton. Jllu. Tut. 
:.!lf:ıOO llrıı, Mu. 'l\'m. rn:ı:> llıa, lhalcnuı 

tarthl 27. 11. !1·12, günü cuma, ıpn.t .lti. 

Posuınıız blrl~klcri tlıU~.1cı ~ın yukr.. 
rıd:ı nılk.t;ırı yazılı (r,.ı:;) tım u<lun ka· 
ıı.ıJı zar!la t-ks ıtn.~e kunul:ııuştur. c;. 
(!Unun mJ;tıamm.•r tutarı muvn.kkJt te· 
ııılııatı, ihale t,wih gün ve ~ ı1 1 <•n Yll· 
k.Lnda ııostcrUrıılşUr. Kaııalı zartla l'k· 
ıııttrne&l '-'7. 11. 942 cuma ı:Unü saat tı, 
dıı Kum. da :ynpılaca.ktır. Taliplcrln yu
karıda g<>stt.-rllen rnuvnJ<kat tcıınlnallan· 
nı yaUrılı.klanna dair malclıuz Vt')ıı 

banka mı'lktuptarıru 2400 ıınyılı kanunun 
32. marloek>81 -ıarıına uyı:un olarak 
lı.'lle l!lfl.'ltlnderı bir llOAt twvt>J Kom. na 

vereccklcrdlr. Bu ııaa,t.tm aonra verlle
C.'(.'lk teki it mektuı>Lan kaıbul edllmcyc. 
cc.~Ur. Keyli)'ot al.'lkadarlnra lltın olu-
nuır. (!J7S:;) 5l;23 

Odun alınacak 
As. Pos . .1359 Sa. Al. Kom. dan Ban· 

dımuı: 

Cllı81 odun, nılıktan 2600 ton, Mu. 
Tut. 106.000 llnı, Mu. Tem. 7900 Ura, 
lhalerıln tarlll1 Zl. 11. M:l, ll'ÜlloÜ cuma, 
sıınt 15. 

Poetnmız blrüklerl lht.16'aes i(ılJı ;ııuka. 

rıda m lktıı.rı yazılı (2600) ton od un k.a • 

palı zartla elurilt.m(!)'e konulmıuttur. O· 
dunun muha.'TlfJlen tuta.1 muvrkkat ~ 

Hoşdere As. Pos. 1010 Sa. Al. Ko. mlnatı, lh11Je tarttı &ilfl ve ııaa.tlerl yu-
dan : k.a.nda güsterı.ımtşttır. Kııp:ılı Z1Lrfla ek· 

Komis}'onumu1da mevcut evsaf ve 11Uıtmesl 27. 11. 942 cuma ırünü saat 15 
şarılar dahilinde kapaiı zarf usulü ile tc Knrn. da :yapılacaıktır. Talıtplertn )'U· 

SOO ton cxlun satın alı11.1cakıır. Mııham . k1tnda göııterllen muvaJ<kat tem.lnatıarı
nıeo bt.Jeli ıo.ooo lira ve ıeminau 1500 nı :ııatınlıklnrma dair makbuz veya 
liradır. Eksiltme 13·11-942 cuma gunu banka m~tucııannı 2490 ııayılı kanunun 
saat 16 da Büyükçekmecenin Akçaburga1 32. maddeal eeruılanruı. uygun olıarak 
çiftliğindeki 1010 Sa. Al. Ko. da yapı • ihale aaatlnden bir Eat eovveı Kom. na 
lacaktır. lsıeklilcrin mezkür gün ve saaı· vereedklerdlt'. Bu saatten 110nra verlle
ıen bir saat evvel teklif mcktuplannı ko- ook teklif melktuıılfı.n kabuıl. ed11miye-
mis)'ona vermeleri. (9384) 5426 ook:t.lr. Kt!')'fltYet al!'lkıı.darlllra tllın olu-

N akliyat yaptırılacak nur. <
9784

> 
15824 

Erzurum sa. AL Ko. dan: İnşaat yaptırılacak 
Erzurum Surluha.n yolu \!zerinde 

ve Güzcr gölündeki b.lrlik ve mües
St'Sl.'ll're gidi.ş ve geliş 5000 erlik nak· 
liyat kn.palı zarfla nıilnakasaya ko -
nulmuştur. Mczkür nakliyatın tah
min bedell 77700 il: rı olup mU\•rukkat 
trminıılı IH35 llraclır. Münakasa 23 
11-l!H2 ıraznrtC'si gün·~ saat 15 te )a· 
pıl:ıcaktır. Şartnamesı her giln ko -
misyonda görüleoıl:r: lstl'klileriıı 
belli gün ve saatter. blr saat evveline 
k&dar kanunun tarif ettiği şckilat! 
t:azırlıyııcakları t~h.lif mektuplarını 
h.ontlsyonn verme.ı.:ri. (9628) 5648 

Buğday kırması alınacak 
B.ahkesir As. Sa. Al. Kom. dan ı 

Beher kilosuna :.! kuruş :w ı;aı.ıtim 
fiyat tahmin edilen 1000 ton buğday 
kırması kapalı znrf usulü ile eksilt
meye koııııluıuşıur. Eksiltmesi 2 ~. 11. 
9 ~:? snh gıinii saat 16 da Koııı. da ya
ınlııc.ıktır. Muv,ıkkat teminatı Ul.30 
llr·ıclır. Evsaf ve şıırtlnrt her gUn An
k ırn Istnnhul Lv. Amrlikleri ile Da. 
lıkesir As. S:ı. Km.da giirtilehilir. Ta
llplerin nıuvnkokııt teuıinatlnrı ile tPk
lif ml'ktuıt\arını ve kanunda istı·nilen 
V«"saiklcrin saat 111 e ka.dar ıııııkhıız 
ıııııkahill konıi.~yona vermelf'rİ. 

(9627) 564-9 

Koyun veya sığır eti 
alınacak 

Sltrt Aa. Sa. Al. Kom.dan 
Siirt ırnrnl7.0nu ihtiyacı için 30 ton 

koYllll veya ıııtır eti kapalı zarf ufll1Yle 
ekıılltm~ konulmuştur. Ko:vun eUnln 

Malatya 3 No. lu Hv. ikmal MerkeLi 
Md. den: 

Malatya'da 52047 lira 62 kuruş keşif 
bedelli inşaat i,i kapalı zarf usulü ile 
eksiltmiye konulmuştur. İlk teminatı 3903 
lira 58 kuruştur. fhale~i 3-0·11-942 günü 
s:ıat 14.'ıO da Ko. da yapılaca-kur. Şart· 
nalDC'li 120 kuruş mukabilinde komis • 
yondan alıııabili1'. fha:le}'e girccc.4.:lerin 
hu işe ... nzer bir iı yaptıklarını mahalli 
Vilayet Nafıa Müdürlüklerinden veya 
V('kafct inşaat dairesinden vesika a<lma· 
tarı la1ımdır. Kanuni teklif ıncl<ıuplan • 
nın ihale saatinden e11 az bir §Ut evve· 
line kadar komisyona vermeleri. 

(9783) 5825 

Duvar yaptırılacak 
Gelibolu Merkez Sa. Al. Ko. dan 
Gelibolu iskele sahasında ve salhane 

i ~ arında ya?dacak ambarlarla sahil iha· 
ta duvan panrlıkla eksilımeye konul • 
muştur . .Muhammen bedeli 251615 lira 27 
kuruş ve muvakkac teminatı 19913 lira 
61 kuruştur. Keşif ve prtnanıesl Ko. da 
ıcörülebilir. Pazarlıkla ihalesi 13·11-942 
cuma ırlinü 5allt 16 da Ko. da yapılacak· 
ıır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun iste· 
diıli vesaik ve muvakkat teminadariyle 
hirlikte Ko. na müracaaılan. 
(9781) 5826 

Sığır eti alınacak 
Denizli As. Sa. Al. Ko. dan : 

Borne: 9 . ..a a .• İsviçre jr&Zetelert. 
9e lf6re, fransız mak'Bmlnrı. eltin ak -
f*m eaaot 22 de yeni bir emre kadar 22 !'IO 

Jllr.... .fııviı;re hudı <lunun kapatıl· j..,..., !'• 

- emrlDi vermifür. ı 
tahmin bedell 18.000 lira olup ilk temı

Y ın ı" lr1 ı>roaı-am t.uklıU martı vf . atı 13!!0 liradır. Sıtır !!'tinin tahmin 
k.apanıa. bedeli 1350() ııra olup ilk teminatı 1012 

Sarayki)y gurubu için 60 ton sığır eti 
n,11arlıkla aMnacaktır. Muhammen bede
li 42.000 lira oluyt muvakkat teminatı 
'150 füadır. fhale~i günü 14. 11.942 CU· 

marted saat 11 de Sa. Al. Ko nff nıiira · 

aıatı.n. (9780) '627 

Sığır eti alınacak 
Kan Aa. s.. A:L L>.. .. : 
6-11-942 de 30 1DD 91P edoe iııcekli 

çdcmamı~tu. Yeııideo M fık~ aör'e 
pazarlıkla satın abnaıcakm. Bir~ 
tahmin edilen fiyat (..0 kuro.ştur. İlk tıe • 
mioaı: 1350 Liradır. F.vw kolonlu evsafı. 
dır. Pazarlık 18· 11·9·i2 ça~şamba günü 
s:.ı.t 15 oe Kars'ta komisyonumuzun bu
lunduğu mahalde }"apılacalmr. İsteklile
rin belli gün ve saatıe ıeıninatlariylc Ko. 
na müra(.-.ıadarı. (9779) 5828 

Tamirat yaptırılacak 
İnebolu As. Şubesi Rs. den : 
İnebolu askerlik şuhesine aiı deppoy 

bina~ının 2l•Ü4 lira 20 kuruşluk keşif 
bedelli tamiratı kapalı zarf usulü ile ek· 
siltmeye konulmuştur. ihale 4-12-942 ta· 
rilıine mü,,;ıdif cuma j:ÜnÜ s;1at 15 te as· 
kerfl~ şube-inde toplanac.tk Ko. ela yapı· 
hK'akıır. MU\akkat t\.'fninatı 1606 lira 6 
kuru)mr. Kcşifname muka,·ele proı~ı 
hususi ve fenni şarınanıc askı•rlik şubesi 
riy:hcıinıle ı.:iirülebilir. J..tı:kli olanlar hu 
işe girmek üzere alankları chli>·ct vesi . 
k;ıs1 için ih:ıkılen bir hafıa cvvd vila)C· 
te hıida ik• müraGt;ıt L'<leceklcnlic. l·k· 
silınıc>e İştirak için clıli)t'I \esikası ile 
ıicarcı oda,ı vesikasını \'e muvakkat tc· 
minacı yatırdığına d.ıir olan makbuzu 
teklif ıarflarını ihale s;ıatinden bir saat 
c"vcl komisyon rci,lij:;ine makbuz muka
bilimlc \ermeleri il:ın olunur. 

(9778) 5829 

Saman ve kuru ot alınacak 
Çankın As. Pos. 5108 K. lıjhndan : 
'5108 hap anau ihtİ) acı için 200 ton 

saman ile 300 ıon kuru ot kapalı zarf 
u;uJü ile eksiltmeye konulmuştur. Sama· 
nın ilk tcmiııaıı 1800 lira 'e kuru otun 
ilk teminatı 4050 liradır. l·k,iltme 
28-11·') f2 cumarlc•i g'ÜnÜ saat 111 da Çan
kırı ı\s. Pos. 5 IOI! K. lığı Sa. Al. Ko. ela 
)•l[>ılaC':lktır. l·ksilımeyc JZirmek i,ti}·cn • 
krin ı. f•)O "-l} ılı k.ııııınun hiikiimlcri tl.ı· 
iresiııılc lıanrlıpc;ıkl.ırı nı~kıııpl.ırını 

c·ksilııııc s.ıaıinden en geç bir s:ı:ıt C\'Vcl 

Ko. n.ı vcrınclcri. (9777) SR ~() 

Sığır eti alınacak 
K.ıpı:ri ,\,. Sa. Al. Kıı. dan ; 
Mı111.1ka hiıliklcri için kapalı zarf 

u,uJii il< 80 ton 'ij'iır ~ıi alınat.ıkıır. Mec· 
rııuııııun ıuı.ırı fR.000 lira ve IJk tenıina· 
ıı .3600 liradır. İlıalc•i 2S·ll·9·Ü çar • 
•anıh.ı Pi'ınü sa;ıı J6 da Kn. da }3J>ılarak
ıır. h uf ve şarınanıe~i her gün Ko. da 
gfüüld>ilir. (9i76) 5831 

Koyun ve srğrr eti almacak 
Di>oırhakır "'· Sa. Al. Ko. <lan : 
İlııi}aç için 90 ıon sıj:;ır ve}a koyun 

cıi kapalı ıarf ımılü ile ek•ilını~>'c ko • 
nulmuşıur. Mı.in.ıka•a~ı 25-11•9'12 çar • 
samlıa günii saat 15 te ) aı>ıl.ı(aktır. Ko· 
}un etinin ıalınıin be<ldi SfoOO lira olup 
ilk ıcnıirıaıı 41150 liradır. Sıj;ır etının 
tahmin ht"tlcli 'ı6.000 lira oluı> ilk ıcnıi
ııatı 2700 lira<lır. fa·saf ve şartnamesi her 
,:ün mesai zamanlarında Ko. da giirüle · 
hilir. Jsıcklik·rin hildirik'll vakitten bir 
saat evvel hazırlıyarakları teklif ''e ıe 

rııln~ı mekıuı>larını Ko. na vermele!İ. 
(9775) 5832 

Saman alınacak 
Uşak A~. Sa. Al. Ko. elan: 
Birlijlimiz ihthacı için komi!yonu 

muzca pazarlıkla 200 ton saman 2490 
,;ayılı kanunun 46 maddesinin M fıkra· 

mıa tevfikan acele saıın alma Ko. da ra· 
pılac:ıktır. (9774) 5833 

Sığır eti alınacak 
Tr:ıhzon A5. Sa. Al. Ko. dan : 
Kapalı zarf usulü ile talip çıkmadı 

ğı.ndası paz.arlıkla 25 ton sığır eti satın 
alınacıtkıır. Muhammen bedeli 18750 Ji. 
ra, ilk ıemlnatı 1406 liradır. Evsaf ko • 
lordunun bütün gamizonlaınnda vaırdır. 
Pazarlığı 25-11-942 ı;arsaınba günü saat 
10 da isteklilerin belli gün ve sa.1tte Ko. 
na müracaatlan. (9772) 5834 

Patates alınacak 
Şişli As. Sa. Al. Ko. dan : 
5, l l.9·i2 de ihalesi ilan olunan 500 

ton paıat~ ı.ılip çıkmadığınd.m tekrar 
pazarlıkla nıüooka~a}a konnıuşıur. Ev • 
saf ve hususi şartları Kn. da giiriflchllir. 
500 ton patate<> topıan hir isıekli>·e ihale 
e<lilebilecejH gibi 200 ve 150 ŞC?"r tonluk 
miktarına da talip çıktığı takdirde ihale 
edilebilir, Bc:.ofıer kilosunun muhammen 
fl}ııtı 38 kuruştur. İhalesi 16-11-942 pa· 
zartesi ,ninü saat 11 de yapı la cağından 
isıeklilC'f'İn kari teıminatlanl·le Harbiye • 
de Yd. Sh. Ok. Sa. Al. Ko. na müracaat· 
lan.. (9722) 5836 

Sığır eti alınacak 
Tokat Garnizon Sa. Al. Ko. dan : 
Garnizon ihıi}ııcı için 112 ton sığır 

eti kapalı zufla ek~iltmeye konulmuşıur. 
Muhammm bedeli. 70.000 lira oluıı mu· 
vakkat teminatı 525-0 liradır. itıafe,i 
30. 11.942 pazart~ ~nü .. \aat ı 5 te To· 
kat .ı;:amizon Sa. Al. Ko. da }'llf>llacaktır. 
lswklilt>rİn me7-kiır .ı:iin ve saatten bir 5a· 

at ~I teklif mcktuı•la:riyle diğer ve· 
saiklerini koınis}'Olla vermeleri. 

(9706) 5837 

Odun alınacak 
Tokat Garnizon Sa. Al. Ko. dan 
Gamizorı ilııiy:ıcı için 1000 ton oclurı 

kaı>alı. urfla cksiltnıcye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 37500 lira olup mu • 
vakkat tcminaıı 2812 lir.ıdır. Sarıname· 
•i konıi~ronumunla ı:i)rülehilir. İtıaleı;i 
30·11-942 günü saat 15 te Tokat ı:ami • 
zon Sa. AL Ko. da yapılacaktır. lsıekli · 
1 in m«"'-kur ı:im ve saatten bir saat ev· 
vel teklif mektıır>lariyle diğer vesaikleri· 
ııi Ko. na lermekri. (%99) 5838 

Vilayetler 

Satıhk arsalar 
İstanbul Defterdarlığından: 
Dosya No. 52151 486, Clnsl: BU -

yükada'da Ma<ien malıalleslnln eski 
Ayanlkola ye.nı Yılmaz TUrk cadde
sinde eski 24 yen:! 22/1 No. lu 39 
pafta, 182 ada, 13 parsel 444!5 metre· 
murabbaı arsa. Muhanunen bedeli: 
20002,50, teminatı 1501. 

Dosya No. 51217-1114/ 95, Cinsi: 
Mecldlyeköyü'nde 9 pafta, 63 ada, 8 
parsel No. lu 9876 metremurabhaı 
arsa. Muhammen be<leli: 49380, te
minatı 3704. 

Yukarda y37.1Jı gayrimenkuller 
:m-11-942 pazartesi ~ünü saat 15 te 
MiJU Emlak MUdllrli'ığün<le mllte.şek
ldl komisyonda kapalı zarf usuliyle 
satılacaktır. tsteklilcrin 2490 sayılı 
kanun hükümleri dairesinde hazır -
lanmııs teklif mektuplannı ihale a11· 
Dil saat 14 l9 kadar komisyon .feia.-

ıd 
' 

..... ._. ·- !hd .............. , :Mı9I ~ lamw. :tıeıvtııkan hazır 
Jııet eOzdaınlanm ,.._ ~ ~ kapak zarfa koymala 
nmktatzldlr. mıGarm 14 de kadar komisyon 

Fazla izahat icbı MD Em!tk M6- yuetjne veomıeleri ve postada vukC' 
dllrlüğüne mdracaatlan. (1105) 58 bl?lacak ~elerln nazan :itibar« 

arf 
. ııJ.mmıyaıcağı ilin olunur. 

Kapalı z usulıyle c9364> 5452 

eksiltme ilam Tamirat yaptırılacak 
Bolu Naı!ıa MUdürlilı'ttlnden: fzmıiır Deftıerdarhğmdan : 
ı - Ekslltmeğe konulan iş: Göy- 1 _ 27978 lira 19 Jron.c k-if ~ m11' g"" 

nük - Nallıhruı yolunda ;yapılacak ._,, ~~ 
betonarme Ç~ller ve Uzunoore kop- hammen bedelli fzmior Hükümet kon4'; 
rüledyle on adet m~nfoz inşaatı. ıamkau kapalı zarf usuliyle eksiltmey# 

Kl.',>i{ bcd<."li (100147) lira (30) ku· konulmuştur, 
ruştur. 2 - .Mm·akbt teminat akçt'<ii 2099! 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev- lira olup ihaleyi müteakip ihale bede$ 
rak şunlardır: Ü7erinden % 15 şe iblağ edilecekıir. 

A) Eksiltme sartnameal 3 - Eksiltme 20-11-942 tarihinde ol( h 
B> Mul';avele projesi J 
C) B..-ı:yındırlık lşlt•rl genel şaırtna- ma günü saat 15 te zmir Defterdarlı~ 

ml'si Milli Emlak müza}cde salomında yaP'1 

Dl Köpril ve moofcozlere dair fen- lacaktıt'. 
ni ve hususi şartname 4 - Tekli( mektuplannm ecsitunf. t 

1
• 

E> Ke~i f lıuh'ısası, a!Islleıf fiyaıt, günü saat on dörde kadu İzmir D~f;~ 
ml"Sahnt cctvcllrri darlıjhnda müteşekkil komiı;yona ~ 

1"> Betonnnnc bQyük köpril!e!' Jn· olunma•ı veya gönderilmesi icabeddl 
şaatı hakkında fonnl şartnrııme. Postadaki ~cik~ler kabul edilmez. 1 

İsllyf'nlf'r hu ~artnamrlrri ve (!V· 
rakı Bolu Nafıa MüdUrlüiHlndc göre- 5 - f.ıekliler keşif tafsil5t ve huılt' 
bilirlrr. <a cetveli ile husıı5İ, fenni şarttı~ 

3 - Eksiltme 8-12-19·12 tarihinin her gün mesai <aati clahilinde İzmir, Al 
snlı 'ıdinli snnt 16 da Dolu'ıia hU- kara ve t~ıımhııl Defıerdarlıklart Mi1' 
kliınc-t konağında Nnfıa MildUrliH:U Fml:ik Miklirluklerinde görebilirler. 
Ol!nsınrln ~nrıılncnktır. 6 - Fk.~ilıme)'e işıir.ı:k edecek olanW 

4 - F.kslltme karınlı zarf usullyle 2490 s.ayılı k:uıunun 2 ve 3 üncü ınad 1) 
ynr01lııcnktır. dcleriııde ya7tlı evsaf ve tcrairi g&ıedf 

5 - Ek!<lltmeye girebllm<>k l~ln k 
istrklinin <6238) lira muvnkknt te- vesi alannı komi.~ ibraz ermiye mel 
minnt V<'rmr.sl bunrlnn haşka aşai'..'1· hll'l'durlar. (9<;04) 5629 
dnkı vesikaları haiz olup göst~rmesı Kapalı zarf usuliyle 
lfızırmlır. k · 

1 > Tic:ıret odac;ında kayıtlı bu1un- qşu plStl Ve tUtbO! Sahasl 
dununn cıaır vC'Sikn, yaptırıLacak 

2) İstrklll<-r eksiltme gtlnQndf'n Beden 'Iwu.;ı.c& u.mır liolaeıııt aa.o 
en nz üc; ı:Un l"\'Vt•I vlli\retten nim· k.ıı.nlıf:ından: 
mış t•lılly<>t vPSika.cıını tı'klif me-ktup-
lnriylr l:t"rliktP vf'rf'('<•klC!'I'dir. 1 

- Ka1"11Yaka'da dıeruız ban:YO!d 
G - Teklit ml'ktu1)ları yuknrdn kaııiısıncla:ld &PO!' alanında .l"llı>J.l.aedJc • 

üı;iindi mn<l<l•"<l" ynzılı s:ı.:ıttr.n hir lan ıw.u pl8tıi IJe tu.tbol ~nıa ttUP 
<::ıat ı•vvrl!nr karlar Rotu N:ı·fın MU- ınln edi1en keııi.t bedcl:l (220'75> .1ıiıra (7~ 
ıHir'ili!ii ela rrsin(' ı::M irilerc-k rksilt- 1'uruştllıl'. 
nw komis~ onu rrlııliil'in~ makbuz 2 - Ekıılltme 26 ııanteıınn 942 _. 
mıılrnhllinılp vrrilN'ı>ktir. P()!;tn lll' nLhlllc rast.lı,yan ı>ereembe aıllnil -.t )1, 
R'/in<!Pri l('('Pk mPkf uııln rın nlhnvı>t A l 
iiçiinc Ü ına<lrlc<le '"n?:llı s:ıate kndnr ıla lımtr'de Bahçelller hanında bölalf n; 
•;ı•lıııiş nlmn.'lı vr ·rlış wrfın mlihiir merkudııde toplanan la.QIÜll)'onıda. k.aPB» 
mumu il<' hi<'e kap:ıtılmış olnınffi zarı: U&Ul-liYle Yaı>ı.JacakUr. 
l(mmdır. Postn<ln nl-ı<·nk gr<·ikmC"l••r 3 - lat.eklllerJn PJA.n, proje, k.eeı1tnW 5Q 
knlbul rrlllmf"7.. (1191> 60 me ve llU'1lıamcleri ber 8(ln Alıkaı1I 100 

Kapalı zarf usuliyle beden t.ert>b'ud böııce mıeJirez1nde ıtöretı6" ıso 
li:rlcr. 

eksiltme ilanı 4 - EkBlltmeı;ye gl:reb1lmS ~ ı11 20 
Bolu Nafıa Müdürlüğünden: tErıı.ınat ~ <1700> 1'ı'a (68> bınır 25 
1 - Eksıltmeğc konulan ış: Göy- t.u.r. 

nük - l\allıhan yolunda muhtelif 5 - fi'kllt mellct~ BıaJ.e ll&6dD" ~ 
mevkiler<lc <40> kırk adet betona.r- den bir saat evvoUne ltııdu ~ona 2) 
nıc ıııenfC':r. inşa.atı. 1Nlllc:buz mUık&tıd.lmde ver1.lmeml 14zı1r 

Keşıf oı!'i1dl <104292> lira (15) ku· dır. Poet.ada oıan ııecııcrneıer ka.bW r 
ru~t ur. 

2 - Bu ı.şc alt sartnameler ve ev-
rak şunlaı tln·: 

A > Jo~ksll t mP şn rtnam<!Sl 
nı Mukavdc ııroJl'Si 
cı l3:t>Jll<lırlık ışleı·i genel şartna-

Jl1C!.il 
D> !llPnfl":r.IL•r inşaatına dair fen

ni vt• hususi şartname 
E> Kl'~if huliısası, silsile! fiya.t, 

m,>S:ıhat cı lVt'lleri 
F> Ilf'toııarnıe btı:;ük kciprüler in· 

şanlı ha.kkıncla fonııl ş:ırtnnme. 
lstiypnlPr bu şartnrınıl•lcri ve e'V· 

rnkı Bolu N,ıfıa Müdürlü~ünde göre
bilırk•r. 

2 - Eksillme 4-12-1!>42 tnrıhlnin 
cuma günü snrıt 16 da Bolu'da hü
kilnıl•t konagındn Nafıa Müdürlüğü 
oda ıııda ~ nııılıtcakt ır. 

4 - 'Eksiltme kı.walı zarf usullyle 
yarıılacaktır. 

5 - Eks ltmPye glnbllmek için 
istekllnin tô<\65) lira muvıı:t<kat le
minnt vernwsl bumlan ba$ka aşagı
dald vc>.o; ikaları ha.iz olup göst<·rmc-si 
lfızım<lır. 

1) Ticnrrt orln~ın<la kayıtlı bulun
duı'\unrı clnir vf'sika, 

2l İst<'klilrr ı-ksil1 me ı::ilnün<lf'n 
r.n nz üç g{in <>vvı•I vil ı~Mten altn
lllifi rhliyet VPSik:ısını tı•klif 'meklup
lnrlvle birlikte vl.'rC!<'<'klt•rclır. 

6 - TPkl l m•'ktuı>lan yukmıfa 
UcUncil madd('(le ynzılı s:ıa.t !Pn hir 
saat ı•vvPlim' krıı<lnr Bolu N:ıfıa Mli
dürlliğ'ü drıirPsinP ı::Miril<'rı·k ek ilt· 
me knmis) onu rt·i~ll~inc makbuz 
ınuk:ıfhilinrlr vı•rilı~t•ktir. Posta fle 
gilnılrrilN"t'k mf'kt uplnrın nıbnyct 
üçtineü ına<lrl{'(lı• ) a'l.ılı sante kadar 
ı::l'lmlş olnınsı ve rlış 7.-ırfın mülıiir 
mumu ile iyicr knııntılmış olmnsı 
h1zınıılır. Po tada olacak g~a ml'lf'>r 
kabul cdilnH'Z.. (1190) 61 

Şehir imar tatbikat planı 
yaptırılacak 

Adnaa Bı. lcdh c lts. <len: 

1unmaz. 
(6196-9507) 

Posta nakliyatı 
Kan P.T.l'. MUdlirltıtund.eG: 
Yazın araba, kiilll ara.tıe. ki.zait ._ 

leaıbında ha.Yvanla ha1tada karaı.J.ık,lıı. .illi 
cıeta &e1er )'apması Hı ıkullanılacak c'/1-
l>C.)' atrll anı.w ve Juza.klar :k.'ılın Xaııw • 

Kötek - l'emavut ve ltd.ır maızilhuııl" kf!r 
ler.).n(Je dörder hayvan bul~ kııl 
ve ~t.me. ıtefıne blr ecl'ercle clıı*\lrı: ~ aatı 
klıloya kadar Yllk l.a.&ıma8l ve ~ hııt 
yilık ve >Olcu alma.kta .ııoeıta m~ •il~ 

din n .wrtıcsı i>u.Luııması meeruıt Kan • P.li 
lııdır ara& .ı>OSta müieahhtıt.Llll:i 1500 ldd! nıa 
nıırlıamnten bedelle 11. n. 942 ~bur 
ll'üntlru:leıı ıutıaren onbee ırUn m<ldıılıeıdl tın 
k.ı.palı zart uaulı,yle eıksıllıt.meıYe Jronru»" etm 
eaktır. Uı.ak!BI 25. ıı. 942 ~ 
ııUnü ııııı.at l!i te Kara P .T;T, ~ 

lıın ısında yapılacak, sartnameal me.ıık°" B 
llld, alınacaktır. ll1uva.lckat tenUn&tjha.r 
tradır. ty. 

lsteklllerln kııınuna ıwırun tek1M tur. 
tuplan, teminat mıüıtbuzu, Ucametııtıı t"j elu 
yJ hal ıkUıUarını ~en bir aaat -ılığı 
vellne kadar komisyon rel8l tine verrnf'I de 
!eri Wın olunur. Xo 

(9761) 

Posta nakliyatı 
Kars P.T.T. MUdürlüıtü d<'n: 
Yazın otomobil kışın araba kızak vr 

ya hayvan l'tbl ad1 vesaıue hnrtaoo kat" 
ı;ılıklı l:kl &eter yapmaııı ve bunun içil 
yaz aylarında ve lcab nda filet otomo))ilr 
kış ~ larında cıtt IX'Yır'rle ar ... ba ve kl'I (50) 
zak kullanılmaık üzere Kars, Ki:>t~Da 

Pernavut ve Iğdır menz !hanele n~CLlc 
ılordcr hayvan tıulundurulmn.sı ve ıre n 
me ırltme blr seferde dokuz yuz kllC>>"flUı: 
kadar yük tatınıruuu ve har eten :;ol kı'.ır 
almakta mUtea.hhldl:n serhcsL bulunma 4l. 

Atl.ına ~,·hri ;·~ıı 
trıllıık.~t µ111111 ırı m rut. Kars • Uıdır arası otomobil por 
hı kapalı ı.ıırf ltıııc; e çıkar • m teahhltl iil 2000 lira a:yl k nıuhıtnl" 
mışttr. Ucdcli kc,ıf lUllll lira oldu- men tıcOOUc lL 11 942 cıuııamba g(lnüJI' 
ğuıııl,ın ıııuvakk.Ll tcııılnııt 5:l5 liradır. ! den Jt.~b.a.re-n be& ırün mUddetle kapalJ 
l!:kı;iltıucyc gircl·cklcr 24-!JU sııyılı ıha- zart 1 1.'ksUtmeye konutacaJ.."tll' 
le knııunuıı.dıLki ev~.Lfı I• i:.: olduğu lh 11. 942 ccnıam a Jlünil IMl ... elc 
ı,:ilH lrn i~lc ehliyeti oldu ıı•ııı dair l:.ı le Knrs P.T.T Md. blnaı;ında YR;;;~ka 
!'nfıa \ ' ek ilctin<lcn alat'3KI h'Sika ıi- c &nrUıame& mezkllr Md. alına~No. 
v.criııc Aııkııra'<la hcll'llb der iııı.ır he. tır. 
yeli fen şcflifı;irı<lı.•ı cksillıııeyc işti. Muvakk t teminat bin 9Elklz )'{1-z 91alu 
rak vesikası nlııı:ıl Lrl lllıtıııdır. radır. lsl<kll erin Jaınuna UYR'UTI teltl 

l·:ksiltmcye esns teşkil etlen evrnk- me<ktuplarlyle tem t mllkbu:r~ ıkflmetl-6 
lar Ankara'da Doll'.diyeler imar he- gAh w arzuhal klıltıtıannı !ihaleden 'dl: 
yeti fen şdllğincle ve Acln'ln helrdiye saat evveline kııdar kom18yorı reisli~ 
fen miıılfirlilKiinrlrn alınalıilir. Ta- vermeleri 1lAı1 olunur. -. 
liplerı ıwksiltme gUnil olan 24-11-942 (9716> ll7M .. 
tarihli sıılı günlı füııle zıımanı olnn 
saat 16 trn bir snat evvel yani saııt 
11" te ı::ırflnrrıı iııızn ııııık:ıhllinde he
lrdiye riyasdine tevdi etmeleri ıırın 
olunur. 2823 

Duvar yaptırılacak 
Tiıırclıır Til'lf'dlvrııindı>n ı 
(1 n:n ı lira (İn) kıırıış lıC'deli kf'

şifli Bıırclıır lkledbesince yapılmak· 
ti\ olan Asrt kıılıirlst:ı'l ihaıtıı duvan 
inşaatı ikinci kısmı 21 ıı;lln mii<ldetle 
ve k:ıpıılı T.arf ıı~ııliylt> 26. J O 942 gU
nilndcn itibaren ihale) e çıkanlmış -
tır. 

İhale 16 11. !142 ıı;llnil !IAAt lll te 
belediye l'nrlinı<"ıincle yaptlıı<'aktır. 
Tıılip olıınlıır yilzcle yf'<lihııçıık ku • 
ruş tt>ıııinııllnrını yııtırıırak lhaley«" 
ıı;irrhilrerkl<'ri şıırtt1anıe~lnl ıı;ISrmek 
ve iiı'Crrnmrk istiyenlt•rln dl' Belediye. 
der.ı isUycbileceklerl ilı1n olıının. 

2881' 

Kapalı zarf usuliyle yol 
tamiri 

Çanakkale Valiliğinden: 
Can&kkale - Balya yolunun 5180 

metre tulilnd~ esaslı ta.mirine tıillp 
çıkmadığından 23 gün müdde-Ue pa
zarlığa konulmuştur. 

1 - K~lf bedeli 30432 lira 50 ku
ruştur. 

2 - Muvakkat teomlnatı 2282 lira 
44 kuruştur. 

3 - Evrnkı keşflyesl her gü.ıı Na
fıa MUdürlliğUndP görülı>hllir. 

4 - Ihnlesl 16·11-1942 tal'ihine 
müsadif pa7.artesl günü saat 14 te 
Çanaıkkale Nafıa Müdürlüı'.:ünde te
şekkül PdM komisyonda yaı;ıılacağın
clan isteklilerin muvakkat teminat. 
942 yılı ticaret odası vesikaın ve ta· 
t il a-llnlerl harlı:. Uç ırün P.V\•el vllAyf'· 
te mllnııcıl.atla &lacaklan ~ 

Askerlik l,Ieri 

Çağrı ~ 
Ankara Aslcerlik Daire-M Reoisliği~ın 
Poliıs erutitüw mü<l'iiru iken a;;.J:.{;ıu 

•e hu memuriyet adres.inden baş1ca ad l1ın 
res bio.klirmi)l'en rop yüzbqısı Ali Baş~ 
adlen 9(>82 sayı ile şuhemi7.e veya hu t.a 
lunduğu yerin aS'kerlık ş~ine lüzu~lf'b 
muracaatı ilin olunur. (9790) 5716 it> 

Çağrı 
Ankan Atlcerlik fü.iresi Reislijindeeı' 

Devlet Demiryollan fidanlık.lan f,J, 
nıemunı adresinde bulunamıyan ye<iJ 
1>i>a<le teğmen Çanakkaleli ve 329 -~ 
doıhım1u Ruştu oğlu Arif Tıınker"in 7 si 
sayı ile şuhemh;e 'el'll bulunduğu ye ' a 
askerlik şubesine acele 1ÜZ9mu mı.ira ke 
ilin ı'>lunur. (9789) 5817 

Çağrı 
Ankara Awerlı'k Dairesi Reisliğind 

Dt"Vlet l>emiryollan dosya ve evr 
memuru adresinde bulunmır.tn ~k 
yade teğmen 49766 Remzi Gıiner'in 
le 79119 s.ayı ile şubemİ'Ze veya hulu 
ğu yerin şu~ine lüzumu mı.iracaaıı il 
olunur. (9788) S818 

Tashih 
Gazetemızm 8. 11. 942 tarihli 

sınıfa cıJcan 2906 numaralı Zlraat 
kası IJAnınm ba4lıtı elek altı tavuk 
m1 olaoaık yerde e f'k altı bu ay to:ııu 
ıuı:ru yazılml6tır. Taııtılb ede!' GZW- dıl

Jıeı11. 



m111;1942 

Ankara Defte·rdarhğı 1 

Muhasebe Müdürlü
ğünden emekli, dul, ve 
yetim maaşı alanlarla 
hidematl vataniye ter
tibinden tahsisat alan
ların nazarı dikkatine 

~ Ankara Valiliğinden : 
~ l) Defterdarlık Muhasebe Müdü.rlüğünden ~mekli, 
~ Dul ve Yetim maaşı alanlarla hıdematı vatanıye ter

tibinden tahsisat alanların verdikleri beyannamelere 
göre hazırlanan memurlara mahsus olan ekmek kart
lan evvelce Halk Dağıtma Birlikleri tarafından ve
rilen ekmek kartlariyle değiştirilecektir. Sıra nu -
maralan aşağıda gösteril en maaş sahiplerini?- hiz~ -
larında gösterilen günler de nüfus tezkerelerı ve .?•r· 
likler tarafından verilmis ekmek karttan, maaş cuz -
danlan resmi senetleri ve tatbik mühürleriyle bir • 
likte Muhasebe Müdürlüğüne müracaat etmeleri la -
znndır. 

ASKER? 
1- 500 

soı-1000 
1001-1500 
1501-2000 

- 2001-2500 
2501-3000 
3001-3500 

MÜLKI 
1- 500 

501-1000 
1001-1500 
1501 -2000 
2001-2500 

9/1 1/1942 
10/ 11/ 1942 
11/ 11/ 1942 
12/11/1942 
13/ 11/ 1942 
14/11/1942 
15/11/1942 

Pazartesi 
Sah 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 
Pazar 

2) Tebdil edilecek karneler 16/11/1942 tarihinden iti -
haren muteber olduğundan karnesiz kalmamak üze
re maas .sahiolerinin behemahal gününde mürac-aat
lan lü~mu ilan olunur. (9735) 5762 

MiLLi MODAF AA V. 1 

Bizar tezgahı alınacak 
M. M. VekAletlnden : 
Tomruklardan muht.elif çaplarda 

kereste imali için yenı veyahul az 
kullanılmış hizar tezglhı (ka.trıık) 
&&tın alırııu-aktır. Lokomohilli veya.
but ınoHSrlli olabileceği gibi motor
•Uz olarak yalnız tezgııh rla olahılir. 
'P.linde bu nevi makı•1esi olıırı ~at • 
tnak istlyenlerin Ankara V«'ya İatıın
bııl'dakl Milli Mfidafaa VeJtAlrti sıı
tın alma komisyonlarına mılraeaat 
etmeleri. (9376) 5.H9 

Kanalizasyon işleri 

a 
M. M.. Veklletınden : 
Baı.ıdırma.da jtoSterilecek mahalde 

harıci ı;u ve kanalıı.a.syon tesısatı ylip· 
bhlmaaı paz.a.rlıkla ıhale)e kouuluıu9-
tın·. Keşıf bedeli ııııtia lıra ı:.ı kuruş 
•lup katı teminatı 149:1 Jıradır. Pı.zar
lığı l»-11-9'2 perşembe gunu ııut 11 
de M.. M. Vekaleti • Nolu ~atr.l Alına 
l<omiııyouada yapılacaıktır. Keşif ve 

rnftl IVtnamesl 26 kuruş mukabilınde ko
lllisyondan alınahilır. İsteklilerin kati 
teminatl.!ı.riyle birlikte muayyen g\1'1 
'te a&a.tte komiB)'onda bulun.malan. 

(953~) 6:111 

Tutya alınacak 
M. il. V. Sa. Al. Ko. dan: 
TahmJrı edilen 1>edell 34.!500 Ura olan 

ve <SO> ton tutya müteahhit namı heııa.t>ı· 
Kö il& :ııo. ll. 942 cuma sUnü ııaat l& te a· 

ık 81aılltnıe ue satın alınacaktır. Şart
a.meaı her irlin korntayonda &örülebU!r. 

llk Umllıa.n 517& ltradır. Taliplerin m~
kCır lrÜ!I ve saatte M.M.V. 2 No.lu Sa 

unma 41.. Ko. nuna müracaAtlan. 
1 ı>O'i ( 9420) S638 il'::: Patates alınacak 
ka~ M. M. V. ı No. Sa. Al. Ko. dan : 

eak~ . 1 - 300 ton patatesin kapalı zarfla 
M ekMJtmesi 23-11·942 günü saat 15 te An· 

yapı kara Lv. lmirliği binasında M. M. V. 1 
ma N'o.1S.. Al. Ko. da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 105000 lira 
yın olup ilk teminatı 6500 liradır. 

3 - Sartnamesi her gim komisyonda 
&6riilebili1'. 

4 - isteklilerin belli gün ve saatte 
M.ı~~-ıuni· wsikalariyle ihale su.tinden bir 

911at C9-vel teklif mekruplannı komisyo-
• •emıeletj. (9554) 5643 

Tutya alınacak 
il. M. V. Sa. AL Kom.dan : 

Beher kllpsuna ~ kuru. tahmm edl· 
4l50 1IA :ıoo ton aat tutya 18-11-1942 

Al'Mmba ırünü saat 14 te pazarlıkla 11&· 

ın alınacaktır. Ya.ba.ncı memleket malı 
lup CU 1Btanbul partiler halinde tes· 

edilecek ve tamamına talip cıkmadı· 

takdt.rde parçalara da. bölünetılllr. 

namNI her ailn komlıyonda ırorü • 
t'bll!r. KaU teminatı 10000 liradır. Ta· 
\f>lerin mezk(lr ırün ve saatte M.M.V. 2 

No.lt Satın Alma Knml&Y<111una müracaat 
lah. <954Sı 5670 

·~ 
an ı Boş teneke satılacak 

y-ed M. M. V. den : 
• 3 644 adet boş muhtelif erzak teneke· 

16·11·942 pazartesi günü saat 11 de 
arttırma suretiyle satılacaktır. Bu tene • 
keleri almak i~tiyenlerin Akademiye mü· 
racaaı ederek bunları görmeleri ve tek· 
lif edecekleri firaılara göre hesap ede • 
cekleri kati teıninaıları ile birlikıe art · 
tll"r.la gün ve saaıincle M. M. V. 2 No . 
.Jıu satın alma komisyonUıDa gelmelCf'i. 

(9686) 5718 

Elbise dolabı alınacak 
M. M. V. deo: 
~herine 70 lira fiyat tahmin edilen 

:___,..-. tıo)'ll 1. 70 genişliği 0,70 derinliği 0.45 
olan 54 adeı elbise dolabı 16·11·942 pa· 
::a~tesi. giiniı saat 11 de pazarlıkla i\\tek· 
~sıne ıhale edilecektir. Muhammen bede· 

3780 lira olup kati teminatı 567 lira· 
dır. Sattnamesi her gün komisyonda gö
l'iihhM.~ ilir. fst~lilenn belli aün ve saatte 

lıL V. 3 N~. SL Alma komisyomına 
~ (9680) 574' 

Pamuk attırılacak 
M. M Vek~lettnden : 

Hl.'f<ap memur okulunda bulunan 
2500 : 3000 kilo kadar pamuk attırılma. 
sı 13. 11. 942 cuma ünü saat 15 te pa. 
zarlıkla ihale edllecektlr. Bu ısı yap • 
mak 1:!ttlyenlerın tekil! edl'<'eklerl !!yata 
göre kati tt"!l1inatlan !le birlikte M. M. 
V 3 No. lu satın alma kom syonunll gel· 
melen. (9681) 5746 

Tomruk biçtisilecek 
M. M. Vl den: 
67'50 lira keşif hedclli 400 m3. tom· 

nık biçıirilmc işi B·I 1·942 cuma ızünü 
~aat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Kati teminau 1012 11.ra 50 kuruı olup ke
Jif ve şartnamesi htt gtin satın alma ko
misyonunda 1tösterilir. isteklilerin ibate 
ırlin ve &aatinde M. M. V. 4 No. lu Sa. 
Al. Ko. na gelmeleri. 

(9759) S815 

Cerrahı alet alınacak 
M. M. V. den: 
Pazarlıkla komisyonda mevcut ptt · 

1111:' ve Jisıcsine göre (80) kalem cerrahi 
alet satın alınacaktır. Hepsine tahmin 
edilen bedeli 8745 lira 10 kuruş olup ka
ti teminatı 1312 liradır. İhaleşi UM 1·942 
çATşamba günü saat 15 tedir. Şartname 
ve Lisıesi her gün komisyonda görulebi· 
lir. isteklilerin kaıt ıeminatlariylc bir • 
likıe M. M. Vekaleti V numaralı satın 
alma kom·i.,onwıa müracaatları. 

(97l7) 5819 

Yerli kiremit alınacak 
M. M. V. den : 
2602 lira muhaımmen bedeni 11000 

ad.et Marsilya tipi yerli kiremit ve 300 
adet l'.:.usii}>a sistemi yerli mahya kire
midi 14·11·942 cumartesi günü saat 11 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 
tık teminatı 19'> lira 15 kuruştur. Şart· 
namesi saıın alma Ko. da gösterilir. İs· 
teklilerin ihale ırlin ve saatinde M. M. 
V. 4 No. lu Sa. Al. Ko. na gelmeleri. 

(9688) 5820 

Eczai tıbbiye alınacak 
M. M. V. İstanbul 4 No. lu Sa. Al. 

Ko. dan : 
6 kalem eczayı tıbbiye •tın altnacak· 

tır. İhalesi 17·11·942 salı günü saat 15 
de M. M. V. 4 No. Ju Sa. AJ. Ko, da ya· 
pılacaktı1'. Muvdtkat teminatı 1436 lira· 
dır. Talirlerin beUi günde Ko. na ~I • 
me~ri. (9787) 5821 

Dalgıçlara 
M. M. V. lsıanbul 2 No. lu Sa. Al. 

Ko. da.p : 
Ba1rlt demir zincir veya benzeri mal· 

zemenin denizden çıkarılma işi 13.11.942 
cuma günü saat 15 te pazarlıkla ihale 
yapılacakur. Beher kilosuna 5 kuruş 5 
santim fiyat tahmin edilmitti'I'. Bu işe 
talip olanların kanuni vnikalariyle bir· 
likte belli gün ve saatte komi9yona D)Ü· 
racaatlan. (9786) 5822 

Sıhhi malzeme alınacak 
M. M. V. htaııbul Sa. Al. Ko. dan: 
9 kalem sıhhi malz,eme satın alına • 

cakur. İhalesi 17·11·942 salı günü saat 
15.30 da Fındıklı0da M.M.V. 4 No. 1u 
Sa. Al. Ko. da yarılacaktır. Muvakkat 
ıeminııtı 2006 liradır. Taliplerin belit 
gii•,•lf' knmis}ona r. lmeleri. 

(9770) 

Yüksek Elektrik Mühendisi 

aramyor 
Konya Elektrik Türk A. Ş. den: 
Konya elektrik şirketinin mühen

disliği mUnhaldir. Taliplerin qaıtı • 
daki yazılı evra.klariyle ııirket mü • 
dürlüği.lne müracaatlan ilin oluqur. 

1) Ehliyetname sureti 
2) Şahadetname sureti 
3) Bonservisler sureti 
4) Tr!rcllmeihal 
5) Askeri dunun 
6) Husuııi şartlan 
7) 1etediği aybk ücreti. 

.. 

Sayın halka 
Belediye Re!ıUtıncten: 

ı - Ta.ksl flcretlerlne :vaııı· 
ıan yüzde 60 zamma göre tan· 
zim edilen listeler toförlere da
trıtılmıştır. 

2 - Taks1metreleı:1 açı.it bu· 
ıunduran ve bozuk taks.lmetre 
kullanan ve lsten11en yere ~t
mlyen ve her ne suretle olursa 
olsun talimatname hilllfına ha
reket eden şoförler için derhal 
2890, 2960, 2713, 6983 ve 6847 
numaralı telefonlara maı11lmat 
vermeleri sayın halktan rlC':a o-
lunur. 2789 

Gümrük ve lnhiaa.rlar V. 

Memur alınacak 
Gümrük ve lnhl6arlar VekAlettn • 

den : 
1 - Ture ııUrnrlikleıin4e açık 10 

ıı a.ııll macu.lı kolculuklar icln orta ve 
mekt ' mezunıa.rı araıı.ındaıı mü

sabaka 11e memur alınacaktır. 
2 - Mil&aba.ka ımtlharu 2I0-11·94:J 

cuma &il.nü sa.at .L4 ıe Iatanbul, lzmtr 
Menin, Edirne, 1'rabzon ve Kara .ırtım· 

Ml.kleı1rıde yapılAcaktır. 

3 - Açık yerlere ILkônce orta mek
tep ve sonra ilk mektep mezunlan ka· 
zandıkları notlara &öre tayın oluna • 
caktır. Müsabıkların sa.vısı boe yerden 
fazla olduQ:u takdirde idare bunları da· 
ha &0nra acılar.ak yerlere tayin üe mu· 
kayyet delilidir. 

4 - Mlısabakaya g']receklerln asker· 
llıtlnl yapmıs ve memurin kanununun 
4 ün<'ü maddesinde yazılı vasıflan haiz 
olmaları şarttır. 

5 - Bu sartlan haiz lstekl1lertn Yll· 
karda yazılı gümrük idarelerinden bl· 

rine 19·11·942 perö90lbe günü ak$antı· 

na kartar bir d11ekce ile müra<'.aAt etme
leri ve eahadetname, nU!wı. hüımühal 

ka.Q:ıtıan ve rf'1mll doktorlardan alm · 
mıs saıtJık raporu ve Hkerllk terhis 
vesikası sure-tıerln1 ve 4 fotograt ver· 
meler! ıtızımdır. 

(9209) 

Devlet Orman lşletmesı 

Tomruk satışı 
Devlet Orman İJleunesi ı:ıınop Revir 

Amirliğinden : 
1 - Sinop Devlet Orman İşletme~· 

Genenin Kuzçayı deposunda istiite mev· 
cuı 861 adet muadili 425 M3021 D3 
koknar tomruğunun beher meue küpiı 
23 lira lira 8S kuruş muhammen bedel 
üzerinden açık arturma ile saulığa çıka· 
rılmışur. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut olup hacım kabuk.~uz or· 
ta kutur üzerinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satış pnname· 
si Ankara. İstanbul, İzmir, Samsun, Trab· 
zon Orman Çevirge Müdürlül<lerinde ve 
Sinop Revir Amirliğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların muhammen bedel 
üzerinden % 7,5 muvakkat teminau 760 
lira 26 kuru,nır. 

5 - ı~ıeklilerin muvakkat teminat -
)arını hamilen 18. 11. 942 çarşamba gii· 
nü saaı 14 te Sinop Revir Amirliğine 
müracaatları ilao olUDW'. 
(10604 • 9601) 5763 

Satdrk çam tomruğu 
Sinop Devlet Orman lııetınelert Re· 

vır iımlrHtınden : 
ı - Sla'ıop devlet orman ı.ıetmesı 

Gerzenlıı M("Zarlık del>o8unda latl:tt.e 
mevcuıt 901 a.det muadru 402 MS. 016 
D3. cam tomruQ:ıınun beher metreküpü 
26 lira 85 kurut muhammen bedel üze. 
rlnderı acıık arttırma. ile aatılıta Cıka • 
rılmatır. 

2 - Tomrulclann aynca bal kemne 
payla.rı mevcut olup haclm ka.bukauz 
orta kutur Uzermden heea.pıanmıstır. 

3 - Tomruklara aı.t ıatıs sartnamesl 
Ankara'da.. İstanbul, lzmtr. Samsun, 
Trabzon. Oımarı cevlrll'e müdürlükle • 
rlnd~ ~e. Sinop revır &mlırl1t1nnde görU· 
lebtl!r. 

4 - Tomruklenn muhammen bedel 
üzerinde!! Yil:zde 7,5 muvaJckat teminatı 
809 Ura 56 lruruetur 

5 -- Isteklllertn muvaıkkat teminat· 
!arını hamilen 1!1 11. 942 carsambe. ırü

nü ııa&t •4 te SlnoP ~ Amtrl1tıne 

müracaatlan llfln ol,ınm. 
(10611-9602) 5764 

A. C. Müddei Umumiliği 

Memur alınacak 
Ankara c. MüddelumumlJlğlnden: 
1 - An.kara merkez mahkemeLer!yle 

cezaevlerinde mtiınhal bulunan muhtelif 
maa$Ll zabıt kAUı> muaY!rlllk!ert ve kA· 
Uopllkler ıçm 19. 11. 942 perıernr.e ırü· 

nü aa&t onda. 

:ı - H~ana mahkemeelnde iki, 
B~a.n ve ·Polatlı maıhkemelertnde 
birer münhal za.bıt kAtdp m'1avlrülklert 
için de 20. 11. 942 C'lll1Wl ırtmU aa&t Oll· 

da 
!mtthan yapılaca!ı: ve bu imtihanı 

kazanan d1ter kanuni vuıtıan haiz lıl· 

tt'!klller araamda. maklna 11e bli' daık:lkada 
30 kelime veya daha fazla yazabllmekle 
beraber kazalardaki vazı!eleı1 harcırah· 
B1Z oıa.ralc kabul edenler tercıhan tayin 
edllecelderddr. 

tatekl.Uertn 18. 11. 942 Jr(lnü alc•rnı· 

ne. kadar letldala.n w memunn kanu. 
n1111un 4 Uncü maddeelnde :ııazıb evrakı 
müebttelertyle tıtr!Mrte Ankara AdJ.1)91 

cncümenl!ıe müracaaıtıan. 
(9768) 15789 

Odun ve kömür alınacak 
Ankara C. Müddeiumumiliğioden : 
l - Ankara ceza ve tevkif evinin 942 

malt yılı ihtiyacı olan (20) yirmi tıorı 
kırılmış meşe odunu ile (15) on beş tıorı 
meşe kömürü açık eksiltme suretiyle iha· 
l~-e konulmuŞtur. 

2 - Odınıun muhammen bedeli 1000 
bin liıra ve kömüriin muhammeo bedeli 
1875 bin sekiz yüz yetmiş beş lirachr. 

5 - Muvakkat teminat ak(Ki 215 
lira 62 kuruştur. bü yüz co bet lıiıra ak· 
mıs iki kuruŞtuT. 

4 - Talip olanlıann 20-11·9"'2 ıari· 
ljine rasrlıyan cuma günü saat ıs te An
kıı1'a C. Müddeiumumiılitinde roplamcak 
<atın alma komisyornma ~eleri. 

uı:"s 

MAARİF VEKİLL1G1 

Ambar inşaatı 
Maarif Vekilliğinden : 

1) Ankara Bölge Sanat Okulu Ge
nel Ambar binası in,aatı C elektrık 
tesisatı hariç) kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuatur. 

2) Bu ınşaatın ke§i.t bedeli, 255295 
lira 50 kuruştur. 

3) Eksiltme, 18-xı-1942 çauamba 
günu saat ıs te, Ankara'da bUyi.lk 
Evkaf apartımanındaki Mesleki ve 
Teknik Ögrııtim Mtieteııarlığmda 
toplanacak Vekillik ihale komtsyo. 
nunda yapılacaktır. 

4) Bu ınşaata ait proje ve ııart • 
nameler, (12) lira 76 kuruş muka • 
bilinde V eki ilik yapı işleri mi.ıdür -
li.lği.lndcn alınabl!ir. 

5) Bu inşaat için lüzumlu olan 
çimento ve demir Vekillikçe temın 
olunacaktır 

6) Eksiltmeye ı;drebilmek için, 
A) 13.961 lira 82 kuruştan ıbaret 

olan muvakkat teminatın, 2490 sa -
yılı kıınun hi.ıkümleri dahilinde ve -
rilmesi, 

B} Enaz (150.000) liralık benzeri 
inşaoatın taahhüt edilriiğine ve taah -
hiidUn ıfa olunduğuna dair vesika 
gösterilmesi. 

C) Ihale tarihinden i.Jç glln evvel, 
(tatil günleri hariç} Nafıa Vekilli -
ğİ:nden ahnmış ehl iyet vesikasının lb
raz edilmesi. 

D) 1942 senesine alt Ticaret O -
dasından vesika alınmıı :ılmaaı şart. 
tır. 

7) İsteklilerin. teklif mektupla -
nnı ihale günü nlan 18.xı-1942 çar -
ııamba ırt\nll aaat 14 e kadıır komis • 
yon'll vermiş veya göndermiş olma -
lan IAzımdır. Postada vuku bulacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(9371) 

Devlet Şurası 

Memur alınacak 
Devlet ŞurBıSl Reisliğinden: 

5552 

. 1 - Devlet Şurasında münhal bu 
lunan lkincı .sınıf mulAzımlıklar içın 
28-11·942 cumartesi günü saat 10 da 
Ankara'da Devlet Sı.iraısı binasında 
mlisabaka imtihanı yapılacaktır. 

. 2 - İmUhana girebilmek !çın Hu 
kuk veya lktısat Faki.ılteleri ve ya 
hut Siyasal Bilgiler okulu veya bun 
lara mua.<lll olduğu Maarif VekA1e 
tlnce taısdik edilmiş olan yaba.ne 
memleket fakillt.e ve yüksek mekte-p 
ler!nden mezun olmak şarttır. 

. 

. 

. 
1 
. 

3 - Imtiıhana ıı~erın YMian 

30 u geçrn.18 olmıyacakbr. 
4 - tmUhanda muvAtfaik olacakla 

nn memuriyete alınmaları memuT1n ka 
nunıurıuın 4 ünMl maddeslnde yazılı sart 
ve vası!la.rı ha.1z bulunma.ıanna bakll 

. 

. 

. 
dır. 

5 - tmıtıtıanda mu"Vllttak olanla.Ta 00 
Ura aaıt ~ veril.ecekt1r. 

. 
6 - İmtihanda muvaffak olalililnn 

bMka bir müee.eııeı:ve devam eıtın'b'eeek 
ler1 ve ettlklert takdirde müatatl addo

IUN1.caklan haıldoııda I* taahhü~ 
venneleı1 eal"!.tl!'. 

7 - Müa8bl1ka 1mt1tıa.nı a.ea ıtıda :V!l . 
zıtı mevztılar&ln :vapıhl<'Rktır. 

a) eMll teeldla.t hulruku 
e b) Umumi 11\l'rette kla.re hukulcu v 

bllhaı.a 114&tıdald kanunlar 3';,'\13 MYıl 1 

Devlet sorası kanunu 
l<IAM kıaza naz~b 
Türkiye Cumhuı1)'etl to>şk.lAtı 

Memurin kanunu 
Memurin mutuı.kemat kaznınu ve bu 

. !ele allkah cllıter kanunlar. v ·!Ayt!'t idil 
resi ve ldıllresl umumb"e ~yet ı.a.r.ıın . 
ıan. 

Beloo1ı.\ıe Jaınuna 

Mıı.denler hakkında mf!vzuat 
c > ma liY'! 
8 - tmtlhllnıı. ırtnnek ıırt•y~nll"I" "ü . . 

~ 

fUfl hüvı,.et Mlzdanlan ve t~ .•.sil vetrlkJI 
l11n ve 11c1 kıtll vCftlka fot.•~111.nıırb·l 
b!rll'kte llTZUtıaııa zr. 11 942 ırünü ak 
&amma kftdaT Devlet ŞOnu" umumi kfl 
ttı>lltme mü.ra<"llat eylemelri. 

(9791) 

Enstitüler 

Memur almacak 
Yüksek Ziraat Enatlıtü.0 Rektörlü 

. 

. 

. 

Kurumumuzda a.çıık bulu.narı 20 1.for 
maaıtı ve 40, 60, 70 ve 75 lira üerc-t 
memunyetleır !cin yülaıek mektebe de
vam etmlyen, halen &Bkerllkle alAluı.s 

otınıyan lise ve orta m~eı> mezunlarly 
le bu maa.e ve ücret.1 almağa müstahllk 
olanlar arumda 16. U. 942 P8.2&rtl.'8 

ırünü müea.baka imtihanı yapılacaktır. 

a 
il 

ı 

. 

ı 

tstl"kltlertn evrakl~le birlikte mü . 
racatla.n HAn olunur. ' 

(9714) 5761 

KuJp - Al1bra ıldnd notıeori!A1nden 
tasdllkJI emlAk bftnlaısında ve mahb!me
lerde k'ullandılhm nrilh1k11mü ka)'beot 

tım. Yen1Blnl yaptıra.cabmd8JI eskisin 

. 
in 

hütkmil .)'Okturr. 
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Yeni Sinema 

Ebedi Şef 

ATATURK'ün 

ölümlerinin yıldönümü 

münasebetiY.le kapalıdır 

' 

_,_ 

Milli Müdafaa Hava 1 Umum Müdürlük Merkez vezne-
...... a •. ;:.,12!! ""· - ..... ]sinden tekaüt, dul, ye!im maası 

ıııı:~~:;k=YoZll'attakl As. P~. No. 4830 alanlarla muhtaç, tevhyat ve ev. 
e mrlnde bulunan birine! tabw karllr 

~h.:~~~1:::0~:~ec;s~::ı~:. ~~e;~ lödiyet maaşı alanların ve cami g 

il 

335 drığumlıı ŞilkrU O~. Yaııar Yıldı- h d 1 • • d •ki • b 
m hakkında usulsuz •ikAyet &Uçt.:Man a eme erının ver 1 erı eyan-

aklbat yapıldııtı sırada ve kttas nın 

1 

rı 

t 

nkaradan KU~Uk Yozgat'a nakli C'flT1a- namelere go••re hazırlanan ve me-nda Lalahan'dan firar E'ttıil ve tıraı· 

a \kf'n kendisinin Cuhuktakl As birli· 

A 
81 

d 

e tab1 buluntluıtundan hııh~crek An· murlara mahsus olan ekmek kart. 
arada Gilnll'rır ott>llnde otururken otn. 
ğ 

k 

motıll lflstlf:I AAtacağını 8ciylıyerek Kon· farı evvelce halk dag\J ıtma b•ırı•ık-alı Ş~abın !IOO lirasını rtolandırdıfı• 
drtla edilen ve yukarıda acık aclrcııl f I 

y 

1 

azılı US\llSUZ slkfı.yet flrar ve dolan • ler•ı tarafından verı·ıen ekmek 
ın<'ılık suçlarından ?. nallında bulunan 
aşar Vıldırun·ın yakalanarıık ııanıl • 

y 

d 
y 

on K !ığı 1 numaralı As mahk<"ln<'SI k ti • 1 deg\J • ctı• rı• ıecektı• r 
e ll(.1amlı olarak getlTllmesl a~k"r1 ti· ar a rıy e l"!J •• 

7. 

n 
s ulU muhakPme kanununun 111 mııı1· 

d 

esi ll'ereıt!~cea 1:: :u:u: :721) ~754 va k 1f1 a r u mu m 
Kundura imaliyesi 

Ankaı·a .llln.darma Sa. Al. Ko. Bas-
kanlııtından: 

k 
v 

<1 

n 

Beher cırt! lc1n muktazl kösele, va· 
eta, nalça ve l{abam oıvuerı 11.Ynen 
erllmek ve dllter malzemesi mütC{lhhl· 

dine a.Jt olmak sar'l.l.Yle 2000 çift er kun
uraaı bnallyet; nln pazarlııtı 12. 11. 942 

perşembe ıı:ünü saat on be$t~ Genel Ko
mutanlık t> nılfıında yapılacaktır. Kanu· 

ı $1lrtlan haiz ()!an l6tlklllerln belli JlUn 

v e ı<aatte komisyona mürarııatlan. 
(9754) 578.."i 

Okullar 

Alôkadar talebeye 
YCLkl;ek Mühendia Mektebi MtidürlU

künden: 
s.m ır!Tl4 milsahakaaınde. eıvveıce ka· 

zandıklan llAn ed.lla\ talebeden maadll 
ıra numa.ralfln a.şağ1'ta yazılı namrT.et· 

Jer de mek«'ılılmize yatısız olarak .kabul 
ed lm1slerdlr. Hemen müracaatları. 

8 

Stra Ne.lan: 274, lSR. 280, 508, 94, 85, 

35.'S, 14!5, 4..'I, 3.54, 478, 167, 17, 340, 312, 
48 llO 502 204 13 396, 310, 303, 132, . ' ' ' . 
3A6, 4."i5, 427, 450, 371. 246. 227' 409, l 15, ' 
348, 51l, 527, 416, 399, 60, 36, 218, 418, 
236, 356, 15.'I, 12fl, ~r.5, 417. ııo 111. 

(1226) 

İskarpin tamiri 
SlyıUıal Bllll'ller Okulu satın Alma 

Kom\S)'(lllUMAJI : 
Mayıs 1943 ııon~ına kadar talebenin 

en az 400 en çok 800 çift leıkaı;>ln ta • 
mlı1 a.cık ek8lltmeyıt konulmU1tur. Be • 
her çl.tt !Skarı>ln pençe ve tapuık yerıl· 

ıenme..I 4 lira 50 lrurut, yalrı12 pence ı· 

cm 3 lira 50 Jrurut ve yalnız topuk !~in 
bir ura fl;ya.t tahmin edllml&tir. 1lk te • 
mına.t Z70 liradır . 

Elaı!ltme 24 aonteerm 1942 1a1ı ırll • 
nü saat 15 te Ankara Mektepl(>r Muha. 
seb~lllğlnde yapılacaktır. ŞıırtnR.me he-r 
gün müe&&l.'f<r ldarNlııde ııorületılllr. 

(9589) 5658 

Günpük Muhafaza 

Kumaş ve çizme alınacak 
liuuıru.b. .\1ulıa•"" .. Licnd .h..ouıuıaıı-

113'1 ::iaıın Alma Komisyonundan: 
Cins ve ırukturı: ".'SOO uıetre kıiput. 

luk kumaŞ, muhammen bedelıı -'li4!l:.: 
iıra uo ı..uru~, ıık tt:ııııııau: ıııı:.ı !ıra, 
gün ve saati: 17 ikıııcıteşrin ııa.lı 6aaı 
11 de. 

Cinı. ve miktarı: 780 çift t,1tme, 
u~ııhaınmen bedeli: 27300 lırıı., ılk te· 
ıuiııatı: :.ıoıı; lira. gun ve saati: 17 
ıkin<'İtl'Şrin ııı2 salı saat U. 
Yukarıda yazılı kuuıaş ve çizmeler 

hiıalarında yazılı giın ve saatlerde 
kapalı zarfla alına<'.aktır. 
Şartname ve nüırıuneleri komisyon

da her giın goriıll'bilir. İsteklilerin ka.. 
nuna uygun olarak huırlıyacakları 
zarflarını ,_ııkarıda ya7.ıh f'ksiltme ~a· 
atlerinden bir saat evveline kanar 
İstanbul Galata'da Mumhane cad • 
desinde 54 numaralı daireneki satın 
alına komisyonuna vermeleri 

(818) 42 
Tashih - Gazet(Wlzln :n. :o 942 \<? 

2, 6. 11. 942 tarihli! "ide ı:ıl<an Gilihril<l 
Muh. GE'Tıel K. Sa. AL kuııltıymwnun 

41·818 numaralı :,a•ı.ıım yirmln<"I slllı· 

nnda (bir saat e•11e!fn<ı k-a1'lr btnnııuı 
C..a.Ja.ta Mumhane c~ndıe 54 numara· 
lı) !ılıare8i ekslık yan "'ıı.ıtır. ·rashlh eder, 
özür dileriz. 

Bekçi ahnacak 
Çankaya Kayme.kamhğındanı 
Kazamız& SSlira ücretli lOarlet mtt. 

nhal bekçilik vardır. Kanuni ıartları 
haiz olan isteklilerin Kaymakamlıta 
müracaatlan ilAn olunuı-. 

(9792) 15792 

Park Sineması 

Ebedi Şef 

ATATÜRK'ün 

ölümlerinin yıldönümü 

münasebetiyle kapalıdır 

Müdürlüğünden; 
Umum Müdürlük Merkez veznesinden Tekaüt, Dul, 
Yetim maaşı alanlarla muhtaç, tevliyet ve evLidiyet 
maaşı alanların ve cami hademelerinin verdikleri 
beyannamelere göre hazırı anan ve memurlara malı -
sus olan ekmek kartları, evvelce H a 1 k Dağıtma 
Birlikleri tarafından verilen ekmek kartlariyle degiş
tirilecektir. Tebdil edilecek kartlar 16/11/1942 tari • 
hinden itibaren muteber olduğundan kartsız kal • 
mamak üzere yukarıda yaz ılı maaş sahiplerinin aza • 
mi 14/ 11/1942 cumartesi günü saat 12 ye kadar el -
terinde bulunan resmi senedi, tatbik müh~ nüfus 
tezkeresi ve birlikler tarafından verilmiş olan ekmek 
kartlariyle birlikte müracaatları ilan olunur. 

(9769) 

Stenografi kursu 
Ankara Ticaret lisesi Müdürlüğünden : 

Okulumuzun atenovafi kurılarma talebe ka,.rt Ye kahal 
muameleai 4/Xl/1942 - 14/Xl/ 1942 tarihleri anısmda ya
pılacaktır. Kun, haftada üç aktam den aö..teriılmıek ._. .. 
tiyle 6 ay devam edecektİ1'. 

1 - En az ilkokul diplomaa, 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı. 
3 - Atı kağıdı •e aailık rat>Ot• ile ...ıt 17-19 aftlellMfa 

okul idaresine müracaat edilmeei. 
Geçen devre deneme im.tihanlat"'lftd. ....vaffak olenlana 

sürat imtihanlan 2/Xll/1942 çarıamb. siinü saat 17 de ya-
pılacaktır. Kurslar paruızdır. (9556) 5613 

inhisarlar Umum Md. 

Yemek pişirme kazam 
alınacak 

1 Devlet Demiryollan 

Parke kaldırım yaptırılacak 
D.D.Y • .Adllrııa 6 moa leleUne Art.ırma 

ve ElksWme ~ Rcılsl ğ!nd 
İnhisarlar Umnm Müdürlüğ&;lderlj: 
ı - Mevcut resim •e fa.I"Ulamesi 

mııribinc«' buharla yemek -plşirmiye kenıdeı"Un J.lmamn(laki a.ntrepo 
mahsus 30 adet bakır ve 80 adf't de- M2 peıi<e 1lıe kalıt.ınmlanmns 30 
mir kıı z.an kapalı zarf usul ile sa tıa a ı:ııa.zııl'tE81 ~ -.ıııt l6 dııı. ılaı(llıUı. 
lı n araktır. la ihale ed.l:l:ınlt* ~ elcıııılJılnıeo 1ıqt. 

2 - Bakır ltuanlarır:ı mnh-n ~-
ııedrli 12000 muvakkat teminatı 900 Bil. ı.e JGıaım111 e1a1ı pmtııe "'° ~ 
lira. demir kazanların muhammen be- lflnrı bM loellanndıaA ı. )'eline 
deli 6000 ve muvakk.ıı.t temina.tı 4.11-0 tahmlll taıı.tlı)oe w J18kJı1 ldattoe 

lir Adı\ cakıtır. 
S - Ek•lltme ı3/I 11942 CU(Jla ıı:üntl Tıı.lıı>!ıerin ttcarE'Jt o&ım v 

&llat 10.~0 da Kahaıaş'da levazım 
şu hesi alını komisyO'.ıunda ya.pılacak· teZkerE81, llaı..ıııet.ııAh ves 
tır. tını 75 kunı• tıemlmı.t 

4. - Resim •e şartnameler her illete kanunun tarlı eU.l 
p:Un oli:leden sonra söıılt geçen şube· ıannu. zıırrınrtorıe 1ha1e r n 
de ve Ankara brrıir başmUdurlilkle- saaıt evveline kadar eartnam 
rinde gorıılı-bilir. el, Ankara, Adana 

IS - Eksiltmeye gireceklerkı mil. l'lndeı ve Merslıı. ııar we 
hiirlU teklif m«'ktııplarını ytiııde 7,IS olarak tedarik oı.unuır. 
güvenme parası mllkbuzunu •«'ya 1 (9756) 
banka teminat- mektubunu ihtiva ..Oe- 1 ______________ _ 
cek olan kapalı zarflarını ihale bü· 
nü rksiltnıe sııatı•1df'n bir sa.at evve· 
line kndar mczkı'\r komisyon başkan
lıF;ına mıı..kbuz mııkıı..bilinde vermele. 
ri lhımdır. (81H) 

Postada vııkua gelecek gecikmeler 
kabul olunmıuı. 43 

Kayıp - Ankara Belerliyesl Otoblls 
idaresinilen almış olrluğum tenzilatlı 
otobüs karnemi kaybettim. Yenisıni 
alacağımdan eskisinin hôkmU olma· 
dığı ilan olunur. 

Ankara DördünC'i.l Orta Okul tale.. 
besinden Mehmet Tarın 71 

Kayıp - KcııUiş ta.rltı4 IJ. 10. 942. Jbl 
tarihi 7. ll. 942. beşamıame No. 372'2, 
ve tı.e No. l 9737 olan Jlcl ton Karabük 
kl'mı11r tlıtkıd ka)'lbeottlm. Yen11ııln!I çıkara

ra~ımdruı e&k181nln hülanü olmadığı flAn 
olun UT. 

69 

Sus Sineması 

Ebedi Şef 

ATATÜRK'ün 

ölüırnlerinin yıldönümü 

münasebetiyle kapalıdır 

da ca 1111111. ten: 

lf'kcele-rlnl Türk H va Ku 
Q:ut Tayyare Fa.brlk391 d 
iÖndermeleti Ve(Ya b zzat nı 

Satılık ev 
Ktiçiik evlerde ( A) tipinde 

sokak 15 numaralı eY satılık ır 
telefona mi.Jra<·aat. 

Sümer Sineması 

Ebedi Şef 

ATATÜRK'ün 

ölümlerinin yıldönümü 

münasebetiyle kapalıdır S - Şartnamesini aönndt istiyenle. 
rin Ankara C. Müdddumum:lliii leYa21m 
memuduP- '" fazla izahat aJmllı: İs· 
tiyealerirı Cebeci'de Aokara c:ea w tev· j 
ktt t!'9İ rmidürMijüoe müracaat eyleme! 'lıılll .. 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 .......................... ~~ ıi. (9S9l) '6JS , 




