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~Müsterih Öl ·Ebedi Şef ! 
---- - -- - -

·ve Türk Milleti Milli ,.5ef'in Emrinde, 
Yolunda tek bir kalp, tek bir iman ve 
maz bir inanla Mükaddes Emanetinin 

Senin 
sarsz/ .. 
ebedi 

Yaslı değiliz 1 

Bundan tam 365 gün ev 
"el !:,ir cihan yıkılmış, 20 
flıilyon Türkle beraber bü • 
~~n dünya sonsuz ve tesellisiz 
ır acıya uğramış, Türk mil

leti ebedi yarah~ısını, insan 
1~ en biiyük evladını, mede 
tııyet kendısine yol gösteren 
kı neşini kaybetmişti. 

1' anrrnm.güneşi1hiçbir yur
~~· onun kadar ısıtamamış, 
~ıç bir devır onun devri 
adar muhitini"·'ııura boğma· 

llıış, tarihın hiçb;r safhası 
1tıun gibi bir dahi, bir ku • 
'ndan, bir kurtancı .;ve bir 
)'tatıcı~kayd etmemıştır. 
rl. ihtiyar tarıh yarın belki 
·~ııa bırçok biiyük adamlar 
'Utak ~decek, büyük inkılap 
ta sahne oıacak, takat hıç 
~t ~aman onun ay.ırıııda bır 
~h onun yarattığı muazzam 
~1laplara benzıyen harıka· 
'r göremıy("cektir. 

bııgün birıncı yıldönümü 
~ &örduğtlmüz bu acı, Atd· 
tk'ün kendısinden daha 
~çlık de:Yıldir. J'ees.:ıürumüz 

..:ı 

tısuzaur tesellimız yoktur 
~k ' 
~ itt, me)US degı.ııı, matem 
tn,u> oı uz. 

ivlate .• ı lUlmuyoruz 
\:uııkü r\tatUrk ô mcıniş 

t. \.;' sadt!ce )erım degış · 
llıış, tahtını mıııetlerın en 
lh ve en ulusu olan l urk 
11lt:tıııın kalbınde kurarnk 
lt}l.lıye kadar hıç bır fanı 
~ 
~ h ç bır dahıye nasıp 

1Yan ebedı mevkime yt·r· 
~tıııştır. 
b(j; bizim vicdanımızda, 

ltı 11llizde, varlığımızda bı· 
Y •e beraber ,yaşıyor. Ebe· 
t:te kadar yaşıyacak\ır . 

Y •ıh deiiliz 

\unkiı onun fani vücu • 
ıı~ kaybetti~imiz aün ba· 
1~1 lnönlinün iÖA°süne da· 

~ 1~ ve Ebedi ~efin varlı · 
1b Milli Şef'in benliğiıı

Ulduk, matemimizi ora· 
R<irnd··k 'y . u . 

ilsh dt>ğiliz 
\Gnı<ü Atatürk len' başka 
tıG gibi bir dahi doğu · 
ilsil bir milletin bahtlı 
~klarıyız: O Türk milleti 

endisine eb"diyet mev· 

· bekçisıd • 
ı r • 
• Atatürk ve 

Laiklik 
Ebt-dı: Şefimiz Atatürkün 

milletinden ebediyen ayrıldı· 
ğı günün, bu rratem yıldö -
nümünde biıyük 1 ürk mille
tine hı"diye ettıgi üç büyük 
faziletten bahsetmek istiyo· 
ruz. 

Milletinden ebediyen ay· 
rıldığı günün yıldcnümü de

.dik. hf'nıen ~vracıkta ilave 
edel'm ki aramızdan ebedi· 
yen ayrılın asına rağmen bu 
ıhirak maddidir. )'oksa Ata 
tü rk her 1 iır kiın kalbinde 
ebedıyen ve ebt diyet..- kadar 
ya~ıyacaktır. Gıderek insan· 
lığın t rı biı)'i.ık evladı olan 
Atatürk bütun dÜn)·anın ~uu· 
runda ve kaıbır.de unutul • • 
madan nan Üknahi bır za • 
metn ıçin yaşıyacaktır. Şura 
sı muhakkekur kı, muayyen 
bir devırde. muayy~n bir 
cemiyetin içindtn temayüz 
ederek ve o cemıyetin ıhti· 
yaçlarmı kendi vıcdanındct 

nıakes bulara~ temayüz eden 
ınsan kı buna bıiyül(. adanı, 
dahı diyoruz. B r zamdn sou 
ra o cemıycH ııısbetıııde de 
ğıl, fakat be~erıyet nısb.-· 
tınde bır zeka olarak her 
şeym ve herkesin fevkıne çı 

kar Asırların hayret ve 
takdırle alkı~lıyac t~ıııda hıç 
şüphemiz bu.uıımıyan büyük 
l uı k ıııkılabını ve nihayet 
\..-Ümhurıyetımızi kuran Ata 
tÜı k bu manada tem:\yÜz et· 
miş bir zeka ve bir deha -

11Sonu 2 cide,, 
· - ı. - - ---- - - - - - -- ._......_.-- .. ..... -- - : ' . ' , ._ ....; - .. ~ . 

Ebedi Şef Atatürkün ölümü 
dolay ıs ile 

uttur. 
Müsterih ol Ebedi Şef 
Mukaddes manevi huzu -

runda bir kerre dıha and 
içiyoruz: Senin yolunda, H· 

nin en büyük ve en kudre~ 
1\ half"fin İnönünün emrinde, 
tek bir lcıoılp, tek bir iman ve 
sarsılmaz inanla, bize bırak 
tığın mukaddes emaneti 1 
ebediyete kadar. muhafaza ve 
müdafaa edeceğız. : 

Bu kıymetli hazine}'i mu 
hafaza ve müdafaa için muh 
tac olduğumuz k11dr,.t"dam r 
larımızdaki ıtsil kanda"mev· 
cuttur. 

Milli Şef 'smet 1 öniinün 21,11,938 d .. Biiyük Türk mili tine 
Beyannamt>sİ: 

Ankara 21. 11. 938 
Büyük Türk milletine: 

Bütün ömrünü hizmetine \'akfeattiğili sevgi milletinin ihtiram kolları üstündn .. 
Atatürkün fani vücudu istirahat y~rine tevdi edilmiştir. Hakikatte y~ttı~ı .. yer. Turk 
milletinin onun için aşk ve iftiharla dolu olan kahrama!" .ve vef~h .. goğsudur. 

Atatürk tarihte uğradı~ımız en zalim ve _he~sız ıttı.h:'m gu~u?de mt>r,dana atıl· 
mış, Türk milletinin masum ve haklı olduğunu ıddıa ve ılan etmışt~r. İlk o~ç.~ eh.em 
miyeti kavranmamış . olan gür sesi, asli yıpranmıvan bir kuvvetle nıhayet butun cıha 

(Sonu 3 Üncü sayfadadır) 
- - .L.------r----·- . -
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· Sayfa- 2 _;: YENIGON ... -
Ata!ürk ve Hatay' Bir Millet Ağl~şzqor Bügiik aczmı-

"Ustad İsmail Habibin,,Adana seyahati ve"Hata;- ~bed, nasıl zevalsıt, nasıl ermezse son~, ld .. .. .. adlı yazısından bir parça., Öyle sonsuz bir aşkla bağlanmışız biz o na zın yı onumu 
11 Yolun ortalarına gel Dava "zaferle bitti. Fakat * /: _ Geçen sene bugün birci 

di ğimiz zaman birden bire ; zaferi nasıl . kazandık ·ı Diz çöküp ağlıyoruz bu gurup arka sın.J an ;han yıkıldı. Geçen sene bu 1 
sahne değişti Matem sem- Atatürk 'ciğerinden •has- Bir millet hıçkırıyor acısından, yasından.' ;günı mukadderata boyun eğ:' 
holleri gibi baştanbaşa si- tadır. Fransadan geti~ilen' Görmedi böyle matem bu kürre kurulalı ı miş, ;gözlerimizden 'akan yaf 
yahlara bürünmüş bir küme doktor ~mutlak bir istiraha-~ Görmedi böyle mahşer faorıTanrı oıalı. ' :ıarı dindiremiyorduk. Bu dı. kadın içinden iki levha ta· le kati lüzum gösteriyor. Ha Yazmadı başka tarih Onun bıraktığını, • şımız1 vuran leryat"günler_-
şıyaıı ikişerden dört kız bir tay ciôvasının sarp bir mahi: Bir milletin sel gibi ardından aktığını. ce devam ,etti. Dana sonra· 
denbire yolun ortasına di yet aldığı demlu, Fransız Her kanat şimdi kırık, her gönül şiındi kırık lan göıyaşlar.mız mecrasını 
kildi. Bu. iki levhada An. telsizi Atatürkün Hasta ol· Bu tün cihan duyuyor nihayetsiz hıçkırık... ' değiştirdi, kalbimize akmağa 
ta ky a ile lsk ender unu ıı isim d uğun u ilii n etti. Ne? Hasta Onulmaz yarasile ı:bed i ayrı lığın, başladı. iş le bu lavlar A· 
leri vardı ve levhalar bü· mı'? O davayı halletmek için Cenç,ihtiyar, çocuklar ıstıraptan bir yığın."- tamızın adını andıkça açı · 
yük kurla rıcı ya kendilerini ıı onun hastalığına. mı güveni- Bir va lan çevresinde ağlaşıyor mille tim, lan bir Yara gibi kalbimi 
de kurtarı)ınasını söylüyordu yorlar·! Bir millet oldu yetim, insanlık oldu yetim. zi yakıyor. Bu yakış ve ya 

. . . lki levha taşıyan Hasta yatağından fırladı Fakat,bayır ... O .ölmez ... Şu güneş döner mi hiç, nış bu nesli ölünciye kadar 
dört kızın ününe başka bir Hasta Başkumandanlık üni- Güneşe;.ışık veren bir güneş sönermi hiç!. ta.kibedeçek, ancak onu gör 
kız geldi. On sekiz yaşla formasını giymiştir .Hasta tre O ölmedi, O ölmez. O yaşıyor, O . zi nd • m 

1 yeıı le r la ri h le şan 1ı sayf• 
rında sevimli bir kız nu· ne allıyor; Hasta, hasta olma O, milletin içinde, millet O nuoı içinde! ' larımm okurke.ı hürmeti• 

' d " · · · H k .,, fı anacaktır. 
tuk söylüyor. Elinde kağıt ıgım .ıspat ıçın atay ya ı "' yok ," dilinde sürçmer yok,tav nındakı topraklara gidiyor.Un 1 Ebed, nasıl zevalsız, nasıl ermezse sona Kötürüm bir adama kuv rında yapmacık yok, ruh- ~l.tı yıl evvel "Kırk __ asırlık Öyle sonsuz bir aşk!• bağlanmışız biz Ü ·na. ;et veren, bir ölüye ruh b• 
dan gelen ve ruhlara giden Tur yurdu ecnebi elinde e· 11 ikinci teşrin 1938 gı~! ı ya ıı M esilı gibi (ATA_, · k l d d" "'· T Rı"fat N d t E · TURK) de öldu""ru··ımek 1"st

0

•• 

nutkunu dinhyoruz: sır a amaz,, e ıgı oprak ••••-... --m11l!ll"Enr;o~-ıımı:.g• ec e vrımer " 
1 

- •-!im• nilen bu dinç millete kuv· 

Beş dakikalık bir nutuk;~ ara Af i •• k [ "' kl a Ur Ve al• 1•k vet ver_di ... Kurumaya yüı. 

' 
Fakat bu, nutuk değil, bu O topraklarda günlerce t -

utan cır a$!'acın dalları gibi 

söz c:ekline ·girmi bir hıçkı- teftişten sonra tam do"'rt Başı birincide virler ı"nd d d · b" k b b""k k f "' · e e aıma sa ıt a· oyııu u ü ilizler canlan· 

rıklı . Söylemiyor. inliyor saat ayakta durarak ordu dır, ve bunun içindir ki bü- hrlar. Şu hale nazaran cemi dı, d~kleşti yüzü güldü, et! 
Bu Antakyalı çocuk bir kız suna. geçit: resmi yaptırdı. tün beşeriyetin şuurunda:yu rh~in daima mütehavvil olan fma bır hayat zevki vermeğe 
değil, vatandan ayrı kalan Hasta mı'! nerenin hastası'! şıyacakhr. 1 tıyaçlarıııı karşılıyan lı•itı başladı. V arlıg~ ından b"l ·· h 

A 
h k t k · d ı · 1 

e şup 
o beldelerin tekel\üme gel· Dört saat bir 

1 

heykel tatürk bu 'memlekette are e aı e erıni dinin la· edılc-n Türk m·ıı t" • f 
l k 

yeteğ ' b k · d l · . ı e mm za e 
miş h\r ruhu, o beldelerin metaneti ile ayakta duran >Üyü şeyler yapmıştır, fev- ~yyer ~ aı e erme ıstı hergünyeni bir 5 fh d d 

b
. · k l~d · 1 nad ettırmek ıse ki o cemiyetin ı. • • .~ a a:ze ~e 

ağlayan ağlutan, ır manevı· adam: öte tarafta harıl ha· a a e mucıze er yaratmıştır . ile lebed inkişaf etmemesini es~ı medenı I urk!enn bız 
ye ti ydi.. rıl telgraflar işliyor• öte ta· Onun eserlerini gelecek ne zan n el me k ol ur. Ni teki ın ta rilı le d ugu muz~ m e~d ana çıkardı 

........... ' . rafta yine telaşlı telaşlı ko- sillere ve dünyaya yine onun de böyle olmuştur.Zamanla bu ~syada bır Turk medeni) 
• . ~ Büyük Kurtancıya nuşmalar yapılıyor; öt~ ta- eseri olan Türk tarihi öre - vaziyeti gören vazıı kanuıı· tı~de_ıı bahseden Avruf" 

"Kurtar!., diye yalvaran kıi rafla panik ve .. .Hatay kurtul tecektir. Bugün, ondan ayrı· l~r. ar~ık hallı hareket kaidele t~rıh~ıı~aslorı Yunan med< 
susm uşl u. Şimdi bütün göz· m uştu r. lığımız dolayıaile yürekleri mi r !"' _dm esas 1 an na is t; nad e ı nı Y etı ~ıı nasıl bugünkü Tun• 
le r kurtarıcı ya idi kildi. Ne Ha tay. kurtuldu, faka! Ha. kan ağlırke n üç .büyiik fazi- tı rm 1 Yere k daha baş'< a bir ınes 111

' il ·tıo e h•ğ oş !ı y o rs >: O f Ü 
diyecek diye bekliyoruz. U tayı kurtaran'! Eğer fennin !etten bahsedeceğimizi yaz ned arama;;a mecbur kalmış· medeniyetini bize vcrmiyo' 
nun gözleri de nemliydi, bi dediği gibi o h•sla ciğerin mışbk. Bunlar, Cümhuriyet, lar ve bunu ihtiyacatı adi· lardı. Onlar Asyada kadiın' 
zemi öyle geldi bilmiyorum; sahibi istirahatte kalaydı kim Parti ve laikliktir. Biz-. gö· ye~e. bul".'uşlardır ki İşle bu mevcut ~İ• türk kudriyelİ 
yağmurla yıkanmış birer gök bilir daha ne kadar yaşıya· re bu üç şeniyet bütün Laı~ız~?ır . den bahsederler. O taı İ 
parçası maviliğile ışıldıyan caktı, Halbuki Çukur ova Türk inkılabını kucaklıyacak Parh.°!ızın altı okundanve esas milletler münasebetimizi io 

m b
. .b.d d' teşkılat kanunumuzun umae etmekle berabe b" b" ı 

gözlP.rini bir an göke dikti topraklarında davayı kazan· uazzam ırer a ı e ır · l · d b" · · r ıze ır 
k 

B
i• bıı l d l L. er __ ııı eı.ı msı olan Laisizmi tıhar hakkı vernıezlerdı·. b 

söyliyecek sözleri gökten av- ma azmile ayakta aeçen "'" n ar an ya nız a 
d 

o iklig-e ~ d k .. .. .. r~.ıım_e ıt~al etmek suretile biı g-ü.ı o medeı1'ıyet"ııı b"ızı' 
lamış gibiydi. ört saat . . . Şef vücudun .emas e ere sozumu k k ı- l 

d ıa .. bı"t" k · t" Ayu .. ıkn bı a~-· ar. ımıza hız veren öz ecdadıınıza ait olduf.rufl 
İnsana o an gökten ıın a ne kadar kuvvet ve rıı ırme 15 ıyoruz. tat dd b x L d ur ugun ma eten aramız izim de az zamanda mu• 

yor hissini veren_.bir tonla hunda ne kadar enerji varsa iisizm nedir '! · Laiklik an c\ yrıl~ışlır.. .. . . n.illetler medeniyetine he 
tane tane şunları söyledi:· hepsini hasta ciğerin , hak· bazılarının J ... diği[gilildi"i}: Fakat .. s0y!endığı gıbı olma yetışmek üzere bulund ğo 

'·- Kırk asırlık . Türk kından ,alarak, o dört 'saata ,sizlik demekdeğildir-:-Uii{:" mıştır-Çuıık~ A~aı.ürk 20 mil zu gögsünıüzü gere g:re 
yurdu ecnebi elinde esir ka verdi.Bütün ömrünce Ô kadar lik dünya i~lerinden din iş- yon Turk mılletının kalbioıde tiye biliyorıız. Bunu " tel 
lamaz,. yiğit yiğit bastığı bu -toprak !erini ayırmak ve dünya iş- ve şuurunda dün olduğu kudret "I .. d 'ld' soy ~ 

.. t•• d le . · ıA l . "k gibi bu g_ ün de yaşamdktuJır ret arko .. ~dmaşuış V"'eğHı alıcrf.ı' 0111' 

"0 neyi söyledi de yap us un e son ayakta durabildi- rı~e .. azım ge en ıstı lili b d .. g~i d"' t t d. temın etmektir Nve ele ıyre.n. yaşıyaca'·tır. nünde tecellı· etm"ış b'ır 11•
1 

madl' Yapılmıyacag" ı so··yleme: - 0~ saa : avanın uğru- · ası k dd d b " - . a ıı.ını ı ıa e e iliriz g"b" d d 

k 
.. l d".... . k na ve _ciğer in pahasına dim:- C . .. h . kı bugu··n bu"'tu- T .. ki ı ı ay ın uruyor 

me ve soy e ıgını yapma : dı"k ayag" a k ld ı ·· t _ emıyct. ayatının ,bıdaye ' n ur er S ı f : ı . d k a --- - bundan 36ı; gu··n e ı· d e e ve halef ın urno 
isken erun ve Aata ya t· o~ fıran < 0~ sa, _tinden .son asra gelinciye ka . ld • . .- vve ın e ve ruh birli · "k k 
siz bizimsiniı ve bizim ola· a · • ava muza far • cıg" er d · h 

0 
ugu gıbı kalpleri sızıya . gı yu se 

b
"t"k Ş f b" d " ar cemıyet ayahnı tanzim k ·· ki k temız gayede b. ·· ı. ı ı kve .. e '" ır ahak kalk eden hattıhareket kaideleri· ra ,yure eri an ağlı yarak . ıze orney,. 

caksın1z., 
Antakyalı kızın o nutkile 

Şefin o cevabı Hatay dava
sının en başında bir bayrak 

mama uzere , ifyata tadır. . ayni acıyı duyarak Atalarının luyor ve .! Ür~üıı fitretııı 
Hatay, .Hatay ! seni kur "nı ••mavi veya gayri [se· huzuruna çıkıyorlar ve yiııe mevcu.ı ı?uıekanııl insan 

mavi dinlerin mahdut ..ıcılarını Milli Şef düyük lnö hunu ınkışııf ettiriyor. 
taran ayni zemanda senin h l . h nunun bağrında dı' nlen<lı"rı·· b. Fert ve cemİ}'etleri 1 
şehidin oldu sa a arına,_ ın isar ettiriliyor· du.Bu hemen her cemiyet yorlar. ır şuurla birbirine yakl 

.a •• ••Lm--!'.fliHlllGllill!iiilıiifaliilH-KJ!• •••••-' te bir şekilde idi. Sermet Turgut r~n. bu asil gayelerle bt 
Ş h 

• • d fımıze _emniyetle yürüyof 
Muhakkaktır k\ kanun hat e rımzz e b u metııı arzumuza bii! 

gibi duruyor 

O Ölmedi 
Tanrı ölmez, o dilerse görünür hir müddet: 
Kaybolunca onu kalbinde bulur her millet. 
Biliyordu kaderin cilvesini evvelce, 
Bütün ecramı sema yasla büründü o gece; 
Yaklaşan bir acı önce güneşi kor kuttu. 
Ata geçti ebedin mevki i müstahkemine: 
Bir direktif veriyor arza, beşer alemine; 
Bize ilham il<"; imi ediyor her haberi. 
Ki: O'nun "kudrefi külliye,, emiı ber neferi 
Dağladı darı fenanın ebedi telsizini: ' 
Güdelim açtığı yollarda mübarek izini, 
Atatürkün beşere sunduğu peymane budur; 
Atatürke inananlar er olur, sulhu korur . 

Neyzen Tevfik 

t~~arelce~ ~aidesi Monteskiyö Bu gün yapılacak ~illetler hür,net ediyor. 
nun dedığı gibi tabiat eşya- . h t. f l bıze hayat hakkını çok 
dan sadir olan zaruri mü· Eh d" 

1ş f! ~ . .. .. .. .. ren milletler bugün pe~ 
nas b ti d. B 1 e ı e ımızın olumunun . . b" . e e er ır. un ar cemiye birinci yıldönümü olan bu mı mı ır hısle el uzatıyo 
tin ihtiyacatını karşılamak gün bütün Türk d"" <l Başımız üstünde dalga! 

le d·ı d'l ' unyasın a d'" ma sa ı e vaze ı irler. Bina· olduğu gibi, şehrimizded ve . u~yaıım en manidar 
enaleyh mü:ehavvildirler bir ih .f e sevımlı sancağı olan 1 
cemiyetten, c e m i y e :~~~:.anı tı al yapıla· b:ıyrağı her dalgasında 
t b İhf f 1 Eb d" mızııı ruhundan b ze se 
e ve ir cemiyetin muhtelif .. 1ı a. e. e ı Şef Atatürkü .1 sunuyor gibi ruhumuzu 
devirlerinde tadil ederler gyoz edrı~ıı hayata yor. 
Din kaideleri ise Jayete· um ugu an olan saat 9 05 B ·· h 1 

d 
t b ı k ' ugun er ıareketimizde 

_gayyer ir. Ayni itikada salik e. aş apaca. v~.f ba~t? '(alii eserini onun nurunu bir 
ı n a a n c e m iy e t· :uıg~uveh~ 1 jarthı -~k~ etttışpımı~ ol it gibi başımız üstünde 
lerinde değişmiyecekleri gi a ı ~ u ume ntı er rü o N l ~ 
b
. b. kanı ve Halk bu ihtifalde yr buz. e -~ubt .ul o n 
ı ır cemiy,.tin muhtelif de hazır bulunacakl .. rd mem _mı gore ı ene .0 

.. ır. B.TE.C.Er 

s 
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YENIGON 

IVJilli Şef İsmt!t İnÖilÜııün Türk Milletine 
Bego·nnamesi: 

Başı 1 incide 
nın şuuruna nüfuz etmiştir. ~ 

. En büyü~ zaf~rleri kazandıktan sonra da Atatürk,ömrünü, yalnız Türk milleti-
nnı haklarım, ınsanıyete ezeli hizmetlerini ve tarih~ hakketti~i meziyetlerini isbat et
nıekle geçi~~iştir. Mili:ti~:zin . büyüklüj?-üne, kudretine. faziletine, medeniyet istida· 
dınaı ve mukellef oldugu ınsanıyet vazifd .. rine sarsı!maz itikadı vardı. '·Nemutlu Tür
küm diyene,, dediği zaman, kendi ergin ruhunun hiç sönmiyen aşkını en manalı bir 
surette hülasa etmişti. ' .,( 

Fena zi.~niy~·t :e idare ile . geri bırakıl mı~ Türk cemiydini, ,.n kısa yoldan in· 
san.lığın en mutekamıl ve en temız zihniyetleriyl~ mücehhez modern bir devlet haline 
getırmek, onun başlıca kaygısı olmuştur. Tt:şkılatı es tsiyemizde ve bugün bütün vatan· 
da~larm ~icda ~.ı~~ında y:rleşmiş olan Laik, Milliyetçi, Halkçı, İnkılapçı, Devletçi Cüm
hurıyet~ bıze butun evsafıle Atatürkün en kıymetli emanetidir. 

. Üfiilündenberi Atatürkün <ıziz adı ve hatırası, bütün halkımızın en randan duy
gula~ı~le. sarıl~Jş!ır. ~emleketinıiziıı her köşes· ııde ve bütün milletçe kendisine gös
tı!rdığnnız samımı baglıhk, devlet ve milletimiz için kudret ve vefanın heliğ misali· 
dir. Türk milletinin aziz Atatürke gösterdiği sevgi ve saygı, onun niçin Atatürk gibi 
hir evlat y~liştirebilir, bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göstermiştir 

Atatürke ta.zim vazifemizi ife ettiğimiz bu an1a, halkımıza, kalb mden' gelen şiık· 
ran duygularım. ıfade etmeyi, 3denmesi lazım bir borç saydım. 

Milletler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı Atatürkün en kıymetli ideali idi 
Bütün dü~yada ölümünü.? g~rdüğü ihti~.ımı, insanlığın atisi için ümit verici bir müjd~ 
olarak s:lamla~ım. Bu sozlenm, yazılarıyle vr:- toprağımızda şövalye askerleri ve müm 
taz şahsıyetlerıyle yasımıza iştirak eden büyük milletlere, Türk milleti adana şükran
larımın ifadesidir. 

Devletimizin banisi ve milletimizh fedakar, sadık hadimi, 
insanlık idealinin aşık ve mümtaz sıması, 
Eşsiz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milleti ile beraber senin huzurunda ta· 

zım ile eğiliyoruz. Bütün hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık vıordin . Eınin ol, 
aziz hatıran sonmez meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uyanık tuta
caldır. 

CÜMHURREISI 
ismet lNÔNU 

Ankara Radyosu 
MiHi mateme iştirak ediyor 

Ankara radyosu derin sı ve ajans haJ,erlerini verdik i okuduktan sonra susucaktır 

~ılar ~ ve acı hatıra!arla do· ten sonra Ebedi Şefin h<ıya Ôğle ve akşam:neşriyat,. 
lu olan büyük Türk Milleti ta gözlerini yumduğu dakika da ayni "saatlerde ya-
niq matemine iştirak edecek olan saat tam 9,05 te Milli ni ]12,30 ,,,18~ve 22 de baŞ:
ve bu gün hiçbir müzik neş Şef İsmet lnönünün geçen Jıya~ak fakat sabah neşriya
riyatı yapmadan yalnız ajans sune Türk milletine hitaben tında.olduğu gibi, bu'~ saat-

11 Jiaberlerini vermekle bu yasa neşrettığ"i bey~nnameyi aynen lerde~ ~yalnız ajans haberleri 
fkatılacaktır. tekrarladıktan ve bu beyan· nı vermekle iktifa ettikten 

Radyo, Bu sabah saat namenin Fransızça, lngiliz sonra susmak suretile ma-
8,30 da faaliyete geçecek çe ve Almanca metinlerini teme iştirak edecektir. 

Çok hazin ve tarihi bir hatıra · 

Ebedi Şef Doktorlarının tavsiyelerine r~ğn.ıen, Hatayı kurtar
m~k için 937 sene~i Mayısında Mersjne gelmişti. Yuk~r·ıdaki 
1esim, Ebedi Şefi Mersın istasyonunda karşılayanlarla bir aradcı 

r ırö.~teren çok hazin ve tarihi bir hatıradır 

Sayfa-- 3 -... z 

1 Ebedi Şefin 
Türk Geçnliğlne hitabesi 

"Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istikıa
lini,Türk Cümhuriy~tini, ilelebet muhaf-.za ve müda
faa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istiklalinin yegane temeli budur 
Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbal· 

de dahi, seni bu hazineden mahrum etmek istiye
cek, dahili ve harici bethalıların olacaktır. Bir gün 
istiklal ve Cümhuriyeti müddfaa mecburiyetine dü· 
şersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın va
ziyetin imkan ve şnaitini düşünmiyeceksin; bu im
kan ve şarait çok namüsait bir mahiyette tezahür 

1 

edebilir. istiklal ve Cümhuriyetine kasdedecek düş· 
mantar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibi 
yl!tin mümessili olabilir. Cebren ve hile ile aziz va
tanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersaneleri· 
ne girilmiş, bütün ordulan dağıtılmış~ve memleke-

tin her köşc:si bilfiil iş~.ıl edilmiş olabilir. Bütün bu 

, 

şer aitten daha elim ve dahe vahim olmak üzere, mem· 
leketin dahilinde iktidara ııahip olanlar gaflet ve da 
!alet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. Hatta 
bu iktidar sahipleri şahsi menfaatların1 müstevlilerin 
siyasi emelerile tevhid edebilirler. Millet fakrü uru
ret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istiklalinin evladı! işte bu ahval ve şara· 
it içinde .iabi, vazifen, Türk istiklal ve Cümhuriye
tini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarla· 

1 rın: asil k•:· me=~ K. ATA TÜRK ... ı 

Atafurk'ün 
ölmez sözleri 

Amah!milliye, irade\ mil 
liye yalnız bir 'lahsın düşün 
cesin<len değil, ~bilumum ef · 
radı milletin arzularının, e • 
meUerinin muhsalasından iba 
rettir. 

* * ... 
Anadoluyu geçmekteki 

maksadım, Anadolunun 
ortasında ve Türk milletinin 
kütlei azimesi içinde Türk 
milletinin yüksek seciyesine 
ve sarsılmaz azim v imanına 
istinad etmek idi. 

" . ~ 
Anadolu zaferi, tarih ara 

sında bır mıllet tarafından 
tamamen benimsenen bir fik 
rin nekadar kadir ve ne ka· 
kadar muhyi bir kuvvet ol· 
duğunun en,'güzel bir misa· 
Ji olarak kalacak tir. 

Artık bugün hayat veinsa 
niyet icapları bütün hakikntile 
tacelli etmiştir •fonlara muga 
yir olan rivayeth·r ahlak ve 
imana esas o!amaz. 

Asırlarca devam ede~ bir 
sui idaresiıı bu nesle tahmil 
eylediği vazaif, tadat edilemi 
yecek tenevvü ve müşkülat 
arzeylemektedir. Bu sabeple 1 

yap n~ğ1 mecbur olduğumuz 
mühim bir çok işleri salim 
ve neticebahş bir ~isteme rap 
tetmek mecburiyetiı,deyjz 

Asırlarca ve asırlarca müd 
det mert ve kabraman bir 
azme sc1hai tecelli olmuş 
bir vatanı düşmana teslim 
etmelc cüretini göst~ren!er, 
o cüreti ancak o id<!rı!nin 
ruhurıda. şeklınde ve mahi 
yetinde bulmuşlardır. 

Azami tasarruf~ şiarı mil· 
limiz olmalıdır. 

Asri ve medeni idarenin hü 
tün icabatını basit ve seri bir 

surette memlekette tatbik ve in 
~İ§•f ettirmek icabeder. 

Dış ticııreti-
• • 

mızın 

Bir ay lak blançosu 
. Ankara 9 A. A. _ Dış 
tıcaretimizin bir aylak blan -
çosu :lhakkında neşredilen 
İstatistiğe göre, eyhil ayı.için 
de memleketimize 5 milyon 
3~3 _!>in 687 liralık mal gel
ımış, buna mukabil yabancı -
~mleketlare;t t .. milyon 219 
~bin_ 85 Mıliralık mal "ihraç e • 
dilmiştir. 

930 sensesinin son do . 
kuz aylık irlhalatı olan 99 
milyon 235 bin liryya muka 
bil ihracatımız 84 milyon 
803 bin ?35 liradır. 9j8 yı
lının aynı ayları içinde ıtha 
lat 113 milyon 119 bin lira 
ihracatımızda 70 milyon 3S' 
bin 793 lira idi 

Ankarada mukaddes top· 
raklarımızı her taraft.tn sar· 
rnış ve filen işgal etmiş düş 
man ordularını bu mukaddes 
toptraktan atmak imkanından 
bahsettiğim zaman en şuurlu 
ve dürendiş oldukları iddia 
olunan zevat bütün bu teşeb 
büsatın :raraya mütevakkıf 
olduğundan bahsettiler ve: 

"Ne kadar paran vardır?" 
Veya: 
"Nereden, nasıl para bura 

bilirsin'?,, 

gibi sualler t~vcih ediyor 
llrdı den im verdiğirn cevap 
şu idi: 

•'Türk milleti kendi bayat 
ve st>lametine müteveccih ol 
duğu ıa kanaa tedeceği teşeb 
hüsa tı başar ' ' lecek k ıdar 
servete ınalıktir . ve teşebbü 
sür. ciddiyetine kanaati halin 
de onun istilzam t-lt ki kadar 
:>~rvet mernbaını müteşebbıs 
)erin emrine amaJe kılar .• , 

Bu dediklerim ·sözden fiile 
çıkmış hakikatler dejil midir.? . . 



G 1 

Hitlere yaJJılan suik<tsdi 
Kimler tertir. etmiş? 

Berlinden haber alınıyor : 
Dün Munihte Hitlere yapılan suikaste ölenler ara· 

sındi1 Hitl~rin c.n miihim arkadaşlarından Rodolf Hesin 
de bulunduğu söylenmektedir. Hadisenin bolşevik ateyh· 
darı Almanlar tarafından tertip olunduğu tahmin edili· 
yor. Fakat Alman Ajansının, ~adise akebinde ve hiç bir 
tahkikat yapılmadan suikasti lngillerl.!ye yüklemek iste· 
mcsi şayanıdikkattir. Alman hükumeti bu suretle hem 
Alman halkını tahrik ve hem de hitaraf memleketlerde 
Almanya lehine sempati yaratmak istemektedir. 

Belçika ve Holanda hükümdarlarının 
telgrafları ve müttefikler 

Paris 9 A. A. - Fransız Cümburreisi Löbrön, Belçi· 
ka ve Holaııda hükümdarlarından aldığı sulh tavassutu 
telgrafını tetkik etmek ve buna Cf".vap hazırlarttak üzere 
lngiltere hükumetile derhal temasa girmeğe karar 
vermiştir. Fransız kabineside toplanarak telgrafı müzake· 
re eylemiştir. 

ıngHiz Bahriye Nazırının nutku 
Londra 9 A. A. İngiliz Bahriye Nazırı Çurçil A· 

vam kamarasında beyanatta bulunmuşıur. Nazır harbin 
başladığı günden itibaren lngiltereye bir milyon tondan 
fazla mal ithar edildiğini, zayiatın 100 bin tonu 
geçmediğini Almanyaya sevkedilmek ist~nen harp kaçağı 

eşyalardan 400 bin ton müsadere olunduğunu söylemiş 
ve demiştir ki : 

" Tahtdbahir muharebesinin şiddetlenmesini lı~klemek 
!azımdır. Almanyada hafta da iki tahtelbahirin inş& edil· 
diği iddia ediliyor. Bunu doğru olarak kabul edi· 
yoruz. lkinci kanunda Alman deniz altılarının umumi 

surette ve d ha şiddetli taarruza geçeceğini tahmin ~t · 
mekteyiz. Fakat bütün bunlara karşı lazım gelen tedbir· 
leri almış bulunuyoruz. 

Denizaltı gemilerine karşı faaliyete geçen donanma • 
mızıt' miktarı daha şimJiderı üç misline baliğ olmuştur.,, 

Diğer taraftan muhalef'!t lideri Etli, Holanda Belçika 
hükümdarları tarafından yapılan sulh tavassutunun hükil· 
metçe nasıl knrşılandığını sormuş, Başvekil bunu cevap 
vererek. bu teklif"n büyük bir itina ile tetkik edilmek· 
te olduğunu söylemiştir .• 

Amerikadan lngiltereye tayyare 
sevkıya tı 

Vaşington 9 A: A. lııgilterenin Amerikaya ısmarladı&ı 
tayyarelerin ilk kafilesi yola çıkmıştır. Bu kafiIP: 450 tay 
yareden mürekkeptir. 

A 'manya cevap Vfrmiyecek 
Konpehag 9 A. A. - Norveç gazetelerinin Berlin mu· 

ha~Ji rlerine göre, Belçika ve H"laııda hükumdarlarınm 
5ulh tavas:mluııa Alman hükumeti hiçbir cevap vermeme· 
ğe karar vermiştir. 

İngiltere ile Rusya ar.asında 
Londra" 9 A. A. - İngiltere ile Sovyet Rusya arasın· 

da ticari mübadele başlamıştır. lık defa olarak dün ke • 
reste yüklü altı vapur, Rusyadan lngiltereye gelmiş bu · 
]unmaktadır. Buna mukabil İng:Itereden Rusyaya kalay 
ve kavçuk gör.derilecektir. bu iş için 29 vapur tahsis 
olunmuştur· 

Fransız matbuatı ve sulh teklifi 
Paris 9 A. A. - Bütün Fransız matbuatı Belçika ve 

Holanda !ıükümdarlaı ının sulh teklifini asi iane bir hare· 
ket telakki etme:r.te berdevamdır. Ancak matbuatın n~ş· 
riyat hülasası şöyle hü'asa edilebilir : 
Fransa ile lngiltere, tatmin edilmedikçe sulh tekliHcrine 
müspet bir cevap veremezler .. Almaoyanın istt'!dij'i sull-u 

kabul etmek, Polonya ve Çekoslovakya zaferini yani or· 
ta Avr.upa hakimiyetini lastik eylemek demektir. Fransa 
ve lngilter~ harbi boşu boşuna bir dakika bile uzatmak 
istemezler ve sulh teklifine kulaklarını tıkamazlar. Her 
iki millet makui, emin ve adılane bir sulh istiyorlar. ,, 

Fransa ve İngiltere bütün bitarafları ve ayni zaman· 
da Holanda ve Belçikayı da müdafaa etmektedirler. 
Müttefikler eğer bu muharebede_mağlup olurşa, Holan 
da ve Belçika nihayet A Yusturya,~ Çekosiovakya ve 
PCJlonyanın akibetine uğrıyacaklardır. binaenaleyh Fraıı· 
sa ve İngiltere =ıin galıbiyeti bitarafların galibiyeti de • 
~~ktir. ,, 

YENlGON 
&Q .... SE E • -· 

Şevrem müessesesi Genera/Gu
ro'nun 

Türkler hakkındaki 
mekalesi 

• 
Şevk';Jf Pozcu ve Remzi lmer 

lskenderunda teşekkül eden bu müessese. ~,Hdtayın, ,her 
türlü ihtiyacını karşılıyacak yegane müessesedir. 

Burad.1 her nevi bakkaliye eşyası vardır. Ayrıca Filips 
radyosu ve lambaları, elektrik ampulleri, telefon makine· 
)eri, Filiko markc:lı rd<lyolar. ideal Erika markalı yazı 
makinelerinin envaı rekJbet kabul etmez fiatlnrla satıl· 
maktadır. Telgraf adresi: Sevrem 

Teldon lskenderuq 1 ~47 

Pariste çıkan ~.Vu:' mec· 
muasında General Gurcı'nun 

Türk - Fransız dostluğu· 
nu tebrüz ettiren bir mek
tubu çıkmıştır. Bu mekt.ı · 
bun tercemt>si şudur: 

.,Türklere karşı Çanakaled e 

harb~derken yaralanmıştım. 

..... miKililC:ziıı:ı:oz;:~:::!JJ::~~~ 

O zaman oııları evvela yük· 
sek meziyetleri ile tanıdım 
Türkler casurdur ve alicenap 
tır. yaralılarımızı alnı.ık üzere 
gt-len' hastane gemilerine 
toplarının atış mesafesi dahi 
liude olduğu halde ateş et 

miyorlardt. 
Milletin kendisine Atatürk 

ismini verdiği muzaffer ku 
mandan Gazi vt ustafa Kemal 
memleketi harp meydanların 
da çarpışarak ve onu tenvir 
ederek kurtarmıştır. Memle 
ketin merkezi olan Ankara 
çöl halinden onun idaresi 
sayesinde kurtulmuatşr. 

Ben Ankarada Atatürkün 
halefi Sayın Cumhurreisi 
ismet lnönünün, kadehini 
ktudırırken bana bakarak: ,, 
"Müttefik ordu şerefine'. ,, 
dediğini işittim. Bu günler 
de General Veygand da ayni 
şerefe kadeh kaldırdığını gö 
recektir. 

Daha 16 ncı asırda Fran 
sız kralı 1 inci Fransuva ba 

şında imparator Şarl ken bu 
lunan Almanyamıı hegt>mon 
ya teşebbüsüne karşı Kanunj 
Sultan Sült:ymanla bir ittifak 
akdetmişti. Tarih tek~rrlir 
ediyor! General Gouraud 

Zeytinyağı 
Ve sosam fiatlaıı 

yükseliyor 
bmir 9 A.A. - ihracatın 

serbest bırakılması üzerine ı 
Zeytin yağı ve sisam üzerine 
bugün hararetli muamelelf'r 
olmuştur. f 

Fi~tlarda ehemmiyetli yük 
sel iş vardır. · 
ltalyaya mühim mikdarda 
Zeytin ya~ı ve Sisa:ıı gönde 
rilecektir. 
Fransadan da lzmire külli 
y~tli mikdarda Sisam ve 
Zeytin yağı siparişleri gel. 
miştir. 

Fransız müstemle· 
keleri 

Paris 9 A.A.- Frasız Müs· 
temlekeler Nazırı söylediği 
bir nutukta müstem'ekeler 
halkının Fransaya yaptıkı 
yardımlardan sitayiş)~ bahset· 
miş ve demiştirki : 
,,Müstemlekeler halkı, beşe 
rin vckar ve hürriheti na· 
mına ellerinde ne varsa 
Fransaya vermişlerdir. Şim· 
diye kadar müstemlekelerden 
istediğinizden çok şey aldık,, 

Buğday satın al•nacak 
Toprak Mahsull~ri Ofisi lskı>nderun şubesinden: 

Yüksek icra vekilleri h~ycti karariıe ~ubemizin aşağı· 
daki fiatlar\a buğd;ty satın alınacağı sayın çiftçHerimize 
ilan olunur. 

FİATLAR 
1 - Yüzde 2 den fazla ÇJvdarlı ve yüzde 2 den faz· 

la ecnebi maddeli olmayan ve hektolitresi (76) dan yu· 
kan ekstra ve yumuşak buğdayların beher kilosu 4,50 
kuruş<\ satılacaktır. 

2 ·- Yüzde 3 ten fazla çavdarlı ve yüzde üçten faz· 
la ecnebi maddeli olmayan ve hektolitresi (75) olan sert 
ve yümuşak buğdayların beher kiloşu (4, ) kuruşa sa· 
tın alınacaktır. 

3 - Mahlı'.itların (çavdar ve ecnebi madde hariç tu· 
tulmak şartile) yüzde 80 den az hakiki sert taneyi ih· 
tiva eden yani hakiki sert buğday gayrısı muhteviyatı 
(yumu~ak, dönm~: sün ter) yekuııu t yüzde 20 den fazla 
olan sert mahlfitları çavdar ve ecnebi·' maddeler milrdarı 
hariç 11 olmak üzere yüzde 80 den az yumuşak •buğday 
gayrısı muhteviyatı (Sert, dönme ve sünter gibi) arızi 
tanrler yekunu yüzde 20 den fazla olan yumuşak 
mahlutların beher kilosu (3,50) kuruştan satın alına· 
Cdktır . 

Suikastçıları 
haber 'Vernlere 
Yarım m;lyon mark 

ikramiye verilecek 
Berlin 9 A.A. Müııihteki 

suikı1sdı müteakip. zabıta 
derhal ciyardaki sokakları 
sarmış ve geçer.· arabalarla 
o'omobilleri sıkı bir kontrola 
tabi tutmuştur. biv~ok şüp 
heli kim.,eler tevkif edilmiş 
tir. Suikastçıları mey<l ıııa 
çıkaran veya haber verer.le 
re yarım milyon mark ikra· 
miye verileceği ilan olunmuş· 
tur. 

Alman laar-
rıızu 

Dün baş1 udımı ? 
Paris A.A - Havas ajansı 

askeri vaziyet hakkında şu 
malumatı vermı-ktedir. 

. llatag 
iş Anonim şirke:
tinden: 

Hatay devleti zemanında 
teşekkül etmiş şirketimizin 
Türkiye Cumhuriyeti kanun· 
larına uygun bir şekilde1tadiı 
li ve şimdiye kadar olan me 
sai ve h~sabları hakkındaı 
malUmat vermek ÜZPre '1· 11.l 
39 larilıinde yapılan: fevkale\ 
de toplan:ıda ekseriyet hasıl l 

olmadığından bütün muhte
rem hissedarların 2·1:l·39 
cumartesi gürıü saat 14 te 
şirket binasındaki fevkdlade_: 
toplantıya teşrıfkri rica olu· 
nur. 

Açık eksiltme ~:c 
lskl!ııderun gümn.iklerinin ıııl 

ıhtiyacı ulan yazıhane ve ya d 
zıharıe koltuğu gıbı hepsine utll 
1336 lıra kıyınd takd.r edı ... k 
len mef ı üşatın yaptırılmasırnek 
açık eksıltmey~ konul.o .şlJ;retıCl 
ıvlobilyamıı şekiı,şeraıtı ko nıs..l:ln 

yo.ıd .ıJır. ihale gJ nü 1 o , 11 · · . t 
93:/ perş,..mbe günü saat ıo'erık 
dadır. lstekhlerİn m~hammen ya 
kıymt;"tinin_ ilk teminatı ola~;üyo, 
102 lirayı lskeııderunda .da\ ~ 
müdürlük veznesine yatırma}yor 
lan ve mukabılınde alacaklarJ ço!J 
makbuzla ihale hfü~ü rlaşmiJ..ı r: 
dürlük bındsınd ·satın alm-.at·• 

komisyonunda hazır bul11:1Pal' 
m ları. ma 

İlan lla{ 

H ••l.A d o o k 11rn~ 
uı..umet ev.urının ış ıK ~ 

yakacak odun ihtiyacı azamfu · 
50 astarı 30 ton olmak üu -
re münakasaya konulmuşturT. 

Bir ayı mütecaviz bir za· 
mandanbcri alınanlar bütün 
cephede Mozeldt-ıı RP.ne ka· 
dar mutad topçu ateşlerin· 
Jen sonra dim yeni bir taar· 
ruza deha geçmişlerdir. Fran· 
sız kıtaatı ileri mevzılere 

tevcih edileıı bu hücuma 
karşı koymuşlar ve '""il saf
lardaki kıtaatın yardımını 
koşmuşlardır. Hav nııı çok 
karanlık olmasından dolayı 

otomatik tüf ekler kull .. ıııln a 
miş bunun yerme el bombala· 
rı atılmıştır. Muharebe bilha· 
ssa Mozel ile Sar arasında 
ki mıntakada çok şidd et li 
olmuş ve Alman taarruzu 
olduğu yerde durdurulmuştur 

---------------------------~~~-==-:. 

llô.nlarınızı Yeni-
fhal .. du ayın 10 Ja yapıl~~ 

cağından talip olanlar şeraitij 
anlamak üzere 15 füa temi· \ 
nat akçasile Defterdarlık da· 
iresindc müteşekkil ko~isyon · 
mahsusuna mürecaat etmelt:· •• . ~ gune verınız ri ilan olunur, 
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