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Ebedi .ef·. Anka·rada 
• •• 

Giiz ya~larile . ujurlanan Biigiik Olii 
bedi istirahaigDlzznf:J. . ievdi ediliyor 

Ataturk 
~karanm kucagmda 

biiyiik Tiirk..milleti! Atatiirkiin 
layrk olduklan mevkii 

devam ettigin miiddet~e 
emin ol ki 0 daima aenin 

aranda ycqryacakttr 

iirk kurtulu§unun :ve tam Tiirk 
istiklalinin. Dahl kahrarnam 
Biiyiik Atatiirk diindenberi 

Yaratt1g1 yeni Tiirkiye devletinin 
· Ankarada, kendi eseri olan Tiir· 

Bi.iyi.ik Millet Meclisinde misafir 
ve diindenberi orada devlet 

halk1 tarafmdan biiyiik ac1larla 
derin hu~u ve hiirmetlerle tavaf 
· Bugiin onu Meclisten alacag1z 

Slcak gozya§lanm1zla takib ederek 
rahat yerine koyacag1z. Soziin 

budur ki Atatiirk herhangi bir 
T:,di olunmaktan ziyade bugiin 

urklerin kalblerine garniiliiyor. 
YUNUS NADI 

Dun gece on binlerce inaan son 
ihtiram ve tazim vazifesini 

yaparak rattrab i~nde 

aziz naafrn etrafmda 
tavaf etti 

Ankara 20 (T elefonla) - Giinler· 
denberi aglamaktan k1zarm1§ olan goz -
lerden §imdi yeniden gozya§lan ho§am
yor. Atatiirkiin yigit Ankarast Ebedi .Se· 
fine bu s.efer ne aCI §ekilde kavu§tu. 

Sen boyle mi gelecektin? 
Onu bu sabah kendi treninden omuz-

lar Ustiinde indirildi~i zamana kadar hi~ 
kimsenin bunu ooylemege dili varmiyor
du. F akat saat eri§ti ve bu sabah gUn 
dogarken bi.i.tiin Ankarayt bir ·teessiir 
~raresi halinde gordii. Dun goce, zaten 1 f 
1sbrabh bir kayna~a i~inde gec;mt§b. ! 
T renler Buyiik 1nsana kar§t milletleri 
namma vaZJifelerini yapmak k.in gonde-
rilen ihtiram k1t'alanm ~ehre getirmi§ler-
di. Diinya milletleri «Yurdda sulh ve 

Ji;becli .§efimiziQ muazzez _ .~Ba§lt .lsmit istasyop.lgtdal bay_raklarla o.t,tji)ji .x_ago~~ z~_rle§tidlirkeD .!.. 

Ba§vekil Celal Bayar Yavuzun giivertesinde 

Atam1za son tazim 
Ebedi ~fin ruhunu taziz maksadile, bugiin 
~rtlun taraf1nda mitingler apdacak 

ve ii~ dakika siikiit edilecek 

Ehedi ~efimiz Atatiirkiin aziz na~larmin bugiin Ankarada 
mevkibi mahsusuna vaz'am miiteak1h yurdun her noktasmda, la
yemut Atamn habrasma son bir ihtiram vazifesi olmak iizere, 
nutuklar irad edilecek ve saat 16 da herkes, oldugu yerde ve 
ayakta hiirmet vaziyeti alarak ii~ dakika tevakkuf edecektir. Bii
tiin nakil vasatalan da olduklan yerlerde ii~ dakika duracaklar
dir. Taksim meydanmda Oniversite gencliginin tertib ettigi son ih
tiram mitingine tstiklal martile hatlanacakllr. Miting esnasm
da Parti, Belediye, Halkevleri ve balk namma hirer nutuk irad 
edilecek, miiteak1ben de Atatiirkiin genclige hitabesi okunacak· 
br. Merasim nihayete ererken abide, etrafmda met'aleler yakii
mak suretile, siingiilii askerlerin muhafazasma terkedilecektir. 
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TARiHDE BUYUI< DENiZ 
MUHAREBELER 

Tefrlka No. 13 Nakleden: ABIDIN DAVER 

Aksiom 
~1 , 1 .. I ; ;1 Antuan, kendisine inanan arkada,Iartntn lanetleri 

I j: ~I I ~ • I i 

( eehir ve 
Muallim ihtiyaci 

gittik~e art1yor 

Maarif Vekaleti yeniden 
miisabaka imtihanlar1 
a~maga karar verdi 

·i .. , J• i aras1nda, Kleopatran1n arkas1ndan engine a~1ldi 
I Jl I 938 ders senesi.ne aid talebe kaytd cet

Kleopatra gibi fiisunkar bir giizel ka-~ kedip rralakiirek ve pupa yelken M 1su fi. velleri Maarif Vekaletine gonderilmi~' l II t I 
j dmm, 60 ya~mdaki ihtiyar Antuan' a de- losunun pe~inden ko§tugunu goriince j. tir. Bu cetveller esas tutularak elde e

gil; onun muazzam irnparatorluguna a
~lk olduguna ~iipbe yoktu. 0 halde, bu 
imparatorluk i<;in yap1lan miicadelede, o
nun ilk hamlede Antuan'r ve zaferi bira· 
krp karrmasmda bir tebeb ve mana yoktu. 

0 halde, Klopatra, belki battl harbi bir 
az daha a§tiktan sonra donecektir; yahud, 
belki de, Antuan'm hantal gemilerden 
miirekkeb oncii filosunu, Oktav'm ve Ag
rippa'nm taarruzundan biisbiitiin kurtar-

tepeliyecekti. 

1 mak i~in, ka~1yor gi~i goriiniip Garbi Ro: 
'j rna donanmasm1 pe~me takacak, en sen 
~ dii~man gemilerini boylece kendi iistiine 
11 ~ektikten sonra, doni.ip onlara hi.icum ede
.'~ cek ve bunlan i~lerine ok, hatta miithi§ ze-
1 hirli Mrsrr y1lanlan f1rlatarak hirer hirer 

, 1 Biitiin bunlar, beyhude i.imidlerdi; rriin· 
'i:.l 1r:, 1 ~ kii «ihtiyar Nilin giizel yilam» hi~ de boy

) ,1 ',1 l le niyetlerle ri.izgarm online dii~memi§tl. 
I~ 11 ~ Kl eopatra lskenderiyeye dogru ka<;ryor· 

1
1 ~ : ~ du. Ve biitiin filosu da bu kahpece ka· 

1 • 
1 ~ ~- • 1 ~~~ta oha refakat ediyordu. Mrm filosu, 

• 
11 .'. \ •· donanma denize ac;1hrken Kralic;enin ge· 

1• misinf' yiikletilmi~ olan Antuan'm hazinesi 
'' muhafaza mahadile Kleopatranm gemi· 

sini takib ediyordu. Kimbilir, belki de o 
giizel, fakat y1lan ruhlu M1s1r melikesinin 
bu beklenmiyen firannda, o hazineyi teh· 
likeye dii§iirmemek, ona emniyetle sahib 

i': 1 
• olmak endi§esi iunil olmu~tu. 

~·· ,, ~ Miiverrihler, onun bu sebebsiz kac;J§l· tt . i 
': , 1j nm smm1 anlamak irrin bir hayli kafa yor· 

mu§lar, kalem sallaml§lardir. Krah~enin 
) firan, bir ihanet neticesi miydi, yoksa mu
~ harebe manzarasmm dogurdugu ani bir 

11 panik yi.iziinden mi karrroak kararmt ver
mi~ti? En biiyiik dii§manlan bile hirr bir 

~ zaman bu kadmm korkakhgmr kabul et· 

1 , . memi§lerdir. 0 giizel oldugu kadar cesur· 
, ;t. l 1

1 , ~.du. Nihayet kendi kendini oldi.irmesi de 
I '!! •. :, '. j . Kleopatra'mn oliimden korkmadJgll\1 ispat 

1 , t11 , 1 j · feden bir delildir. Onun Aksiom'da ·mu· 
' r, I ' d k 'h '1 r· :·1 ·l harebe meydamn an artl§lna tan ~t.er 
•' , •. , •• t j tarafmdan bulunan en makul sebeb §Udur: 

1
,1 . 1'1. Kleopatra ile Antua~, d~nanma ile denize 

·'I . 1 arJlmaga karar verd1klen zaman aralarm· 
l1 : 1 d1, Kralirrenin ilk fusatta, maiyetinde ka-

. • 1 fi kuvvette bir filo bulundugu halde, Ml-
ma dogru yollanmas1m kararla§tlnm~lar

r J drr. Bu kararm saiki ise, Ambracian kor
fezi kty!larmda kamp kurmu~ olan kendi 
ordulan, Oktav'm ordusu kar§Ismda mag
Jilb olmadan <;ekilmek imkanm1 bulamadi
gt takdirde de, M1mda bulunan ve yeni
den te~ikl edilecek olan birc;ok lejyonlarla 

' harbe devam edebilmek imkanmtn mevcu-
diyeti idi. Onun idndir, ki yukanda, Kle· 

opatra'nm firarmda, gemisindeki hazineyi 
tehlikeye dii§unnemek dii~iincesinin amil 
olmu~ bulunma!l ihtimalinden bahsettik. 
Malum ya bugi.in oldugu gibi 2000 sene 

- evvel de paras1z harbedilemezdi. Ba§ta 
~ Kleopatra olmak iizere 60 gemilik MISlr 

I 11 • • b , • An ' 1 f1losunun yelken1 astp g1tmes1, tuan m .· geri kalan donanmas1 iizerinde manen ve 
II 

maddeten c;ok agir bir tesir hiraktJ. Fa kat 
1 

i§ bu kadarla, yalmz Kleopatra'nm ve Mt· 
str gemilerinin gitmesile kalmad1. Antuan, ··, 

. vazifesini, namus ve ~erefini, arkada§lanm 
.r ve maiyetindekileri, hulasa her~ .... ; a~kma 

feda ediverince vaziyet rrok daha kotiile§· 
ti. 

I '' Kralirreye kar§l olan delice sevdast, bu 
biiyiik kumandanm gozlerini dondi.ir
mii§, yiiregindeki diger biitiin yiiksek 
duygulan siipiiriip atmi§tJ. Filvaki, ergu· 
van renkli yelkenlerin hath harbin sol ce· 
nah1 ucuna geldikten sonra donecegine 
bas1p gittigini goriince Antuan deliye don
mii~tii. 

l. 

- Kleopatra'm, a§krm, saadetim gi· 
djyor, diye bag1rdJ, 60 ythn zayiflatttgt 
ihtiyar kalbini, bu amber kokulu kadm, 
Mmrm ktzgm giine§i gibi yakrp kavur
mustu. Onu, ebediyyen kaybetmek iize· 
re ~ldugunu goriince her§eyi, zaferi, lm
paratorluk tac ve taht1m bile unuttu. He
men agu ve yolsuz gemisini birakti, do
nanmamn ki!riik galerlerinden en h1zh gi-" . 
denine atlad1. Kiirek~ilere bag1rd1: 

- Krali~eye yeti§emezseniz hepini-
zi gebertirim. · 

Kiirekrriler, kiireklere yap1~hlar, Reis, 
galerin kiic;iik yelkenini de ac;tr ve An· 
tuan anavatan Romaya bile k1hc rtekecek 
kadar kendisine inanan arkada~lannm la
netleri ara~mda, Kleopatra'mn arkasm· 

~ dan engine ac;Ji~t. 
j Agrippa, M1s1r filosunun gittigini gor-

~ 
mii~tii; fa kat onu yakalamak i~in, dii§-
man donanmasmm biiyiik bsm1 iizerine 

1 
yapt1g1 hiicumu durduracak kadar tecrii· 

J besiz ve dii§iincesiz bir amiral degildi. 
Sonra, bir galerin has1m hatb harbini ter• 

rrindekinin kim oldugunu kolayca tahmin 
etti. Kleopatra'mn ele gec;mesi o kadar 
miihim degildi amma, Antuan'1 yakalar· 
sa Roma'yr ve Oktav'1 en biiyiik beladan 
kurtaracagm1 dii§iindu. En seri birkarr tri
remi. onu takibe memur ederek kendisi 
muharebeye devam etti. 

;limdi Aksiom burnu oniinde, kanh bir 
muharebe devam ederken cenuba dogru da 
bir yafl§ ba§larni§h, kiirek ve yelken yan· 
§t. En onde Krali~enin al yelkenli galeri, 
arkasmda 60 MISlr triremi, daha arkada 
bunlara yeti~iye c;ah§an a§IKI §Uridedil 
Antuan'm gemisi, en arkada da bunu ko
vahyan Agrippa'nm galerleri. Kleopat
ra, dii§t'llan donanmasmm kendisini takib 
etmedigini gordiigii irrin, beyhude yere 
kiirekrrilerini zorlamiyordu. Buna muka· 
bil, sevgilisine yeti~mek irrin can atan, irri 
ic;ine Sigm1yan ihtiyar a§Ik, kiirekrrilerine 
daha h1zh ve kuvvetli kiirek ~ektir
mek irrin, tehdid, niyaz, kame;!, altm gibi 
vas1talarla mi.itemadiyen te~vik ediyordu. 
Onun bu sinirli acelesi, gemide bir panik 
havas1 uyandmyor. Muntazam ve mev
zun kiirek c;ekilm~sine mani oluyordu. 

Gemicileri daha· iyi ve kiirekc;ileri daha 
idmanh olan Roma galerleri, tedricen 
Antuan'm gemisine yeti§mege ba~ladtlar. 
Aradaki mesafe gittik<;e azahyordu. Boy· 
le giderse Roma triremleri Antuan'm ga
lerini yakalay1p saracaklard1. Kacanla 
kovahyanlarm bu h1zh gidi§i, onlan, isti· 
cal etmiyen Mmr filosuna yalda~tirml§· 
t1. MISlr filosunun arkacisJ olan fuka, bu 
yan§I goriiyor ve Antuan'm forsunu c;ek
mi§ olan galerin kendisine yeti§lllesini bek
liyordu. Fakat bir an geldi ki Antuan'm 

ki.irekrrileri kesildiler ve kovahyanlar bu 
gemiye tehlikeli surette yakla§rnlya ba§" 
ladiiar. 0 zaman Mtsmn filosunun son 
gemileri donerek Antuan'm imdadma ko§
tular. Tam zamanmda yeti§Cli§lerdi. {:iin· 
ki.i, Roma triremleri artrk ok menziline 
girmi§ler ve Antuan'm gemisine ok yag· 
dtrmaga ba§laml§lardi. Hemen M1s1r ok
c;ulan da bun!ara mukabele ettiler. Mtstr 
gemileri, kiirekc;ileri yorgun galerle onu 
kovahyanlarm arasma girerek muharebeye 
ba§ladilar. Bu miidahale, Antuan'm kii· 

rekrrilerine biraz nefes almak imkamm 
vermi~ti. fmdad geldigini goriince manevl 
kuvvetleri de arth. <;ala kiirek erguvan 
yelkenli sevgilinin gemisine dogru karrti· 
lar. Agrippa'mn triremleri, bu arkac1 mu
harebesinde, ilk hamlede, MISlr gemilerin
den iki tanesini zaptettiler, diger MISir 
tekneleri, filonun bi.iyiik k1smmdan ayn 
dii~mek lCorkusile dogii§te 1srar etmediler. 
0 iki gemiyi Romahlara b1rakarak yolla
nna devam ettiler. 

Antuan'm galeri, bu esnada Kralic;e· 
nin gemisine yakla§IDJ§h. lhtiyar a§tkm 
yiiregi sevincden, sevgilisini gotiiren gemi
nin al ipek yelkenleri gibi rrtrplmp yaprak
lamyordu. Biraz sonra, galer MISir tek· 
nesine yana§h. Antuan, ebediyyen kay
bettigini sandJ~ Kleopatra'smt klrr kasa· 
rast iistiinde, i§veli tebessiimile kendisini 
selamlar goriince heyecanmdan ve sevin
cinden gozya§lan dokerek Kralirrenin ge· 
misine atladr. Kleopatra onu memnuni
yet ve ne§e ile kar§lladi. Antuan sevgilisi
ni gogsiine bastlrdi, sonra oniinde diz c;o· 
kiip etegini optii. Kleopatra elini uzahp 
Antuan'm ba§mt ok~ad1. Bu kir sa~h ba§ 
onun a§kile ate§ler gibi yamyordu. Antu· 
an ipekli kuma§larm sard1g1 nefis vi.icu
diinden her erkegi sarho§ edecek tath bir 
koku yayilan bu biiyiileyici kadmm iki 
elini, sanki onu yillardanberi gormemi§ 
gibi sonmez bir hasret ve i§tiyakla oplii, 
optii. 

Fa kat, birl'.z sonra, Antuan'm ilk he
yecam gec;mi§, akh ba§ma gelmi§ti, Kle
opatra'nm pe§inden muh'!rebe meydanmt 
b:rakip ka~masmm feci ak1hetlerini hirer 
hirer dii§iinmege ba§ladi. Y arrm saat ev
vel, bir barb gemisinin giivertesinde, ken
di davasm1 kabul ederek dii§man kar§1• 
swda kendisi ve kendi zaferi i~in kahra· 
manca dogii§mek suretile vazifelerini ya
pan arkada~larile yanyana harbediyor
du. ;limdi ise. arkada, muharebe biitiin 
~iddet ve deh~etile devam ederken kendisi 
altm ve gUmi.i§ irrinde pml pml yanan, i
pek yelkenli, sedef ve fildi§i kakmah bir 
zevkii gafa gemisinin, bir saray gibi siisli.i 
giivertesinde id1. Cariyeleri ve nedimeleri 
arasmda tahtma oturmu§, kendisinin ge
miye geli~ini kutlulayan Kralirrenin siir· 
meli giizel gozlerine ve bir kor gibi yanan 
dudaklarma baknkrra, arkada§larmm ken-' 
disi irrin can verdik!erini dii§Uniiyor ve u
tancmdan yerlere ge~iyordu. 

<Ar~ IICU') 

dilen ihsai malumata gore, son ders se-
nesinde yalmz 1stanbulda ger;en seneye 
nisbetle elli bin kayid fazlahg1 gori.il -
mi.i~tlir. Talebe ~dedinin seneden sene
ye ylikselmekte bulunmast, muallim a
dedinin de ziyadele§tirilmesini icab et
tirmektedir. 

Bilhassa oni.imuzdeki sene talebe kay
dmm daha ztyade artacag1 hakkmda 
simdiden kuvvetli bir kanaat vardrr. Bu 
itibarla Vekaletc;e baz1 tedbirler alm • 
masma liizum basil olmu§tur. Bu arada 
yakmda ilkmekteb muallimleri arasm
da yeniden bir miisabaka imtiham a~1 • 
larak muvaffak olanlar ortamekteb mu
allimliklerine tayin edileceklerdir . 

Lise mezunlarmdan da ihtiyaca gore 
muallim muavinleri ahnacaktlr. Bun • 
dan ba§ka a~tlacak olan ikinci bir mu
sabaka imtihanile haricden de ortamek
teb muallimleri ser;ilecektir. 

Bu vaziyet ayni zamanda biitr;e ile de 
alakadar oldugundan Vekalet~e oniimliz 
deki sene blit~esinin tanzimi strasmda 
~imdiden bu cihetlerin gozoni.ine alm
masma karar verilmi~ir. 

SEHIR ISLER/ 

y eni bir vergi ka~ak~thit 
Son zamanlarda yap1lan s1k1 tefti§ler 

neticesinde bazt semtlerde gizli kadm 
terzilerinin ~o~almt§ oldugu goriilmU§
tlir. Bunlar, miiteaddid makine ve i~~i 
kullandtklan halde, ne tabela asmakta, 
ne de vergi vermektedirler. Bu suretle 
yaptlan vergi kac;akc;lh~I miihim bir nis
bette varidatm z1yama sebeb olmak • 
tadtr. Bunlar hakkmda kanuni takibat 
yaptlmast ic;in alakadarlara emir veril • 
mi~tir. 

Sahaflar car§ISI baska yere 
kaldtrdacak 

Sahafiar r;ar~lSlmn bulundugu yer, 
gii.nden gii.ne harab oldugu i<;in burada
ki kitabcrlara gene §imdi oldugu gibi 
ba§ka tarafta toplu bir yer f.(osterlimesi, 
~ar§mm yeni yere naklolunmasmdan 
sonra a~tlmasr kararla§mi$tl.r. Bu hu -
susta tetkikat yapllmaktadtr, 

V azifelerini yaomtyan it 
miiesseseleri 

Fabrika ve imalathaneler i§ ve h1f -
zissihha kanunlan mucibince alacak ol
duklan ameleden a~1 kagtdt, sthhat ra
poru ve hiisnii hal varakas1 gibi vesaiki 
aramak mecburiyetindedirler. Son za -
manlarda yaptlan kontrollar neticesin
de bu kabil miiesseselerden baztlarmm 
buna riayet etmedikleri gorlildligunden 
haklarmda zab1t varakalar1 tutulmu§ ve 
mahkemeye verilmi§lerdir. 

Hapisane civarmda istimlak 
edilecek binalar 

Umum1 Hapisane binasmm y1k1larak 
bunun yerine yeni Adliye saraymm ya
pilmasi etrafmda tarihi tetkikat yap1 -
larak icab eden rapor Adliye Vekaletl
ne gonderilmi$ti. 

Vekalet, buna dai olan kararmt ya
kmda verecektir. Maamafih hapisane 
binasmm bulundugu yerde yalmz tbra
himpasa saravmm tarihi k1ymetl hai.z 
olup olmad11!1 ilzerinde tereddiidle ha
reket edilmektedir. Bu itibarla hapisa • 
ne civarmdaki diger binalarm ytlalma
smda esasen bir mahzur bulunmadtgm
dan bunlarm istimlakine aid muamele 
haztrlanmaga ba~lanm1~tir. Bu ktsmm 
istimlaki i<;in ktrk dort bin lira kadar 
bir masrafa ihtiyac goriilmektedir. Bu 
da temin edilmi§tir. Yakmda faaliyete 
ge~ilecektir. -···-Bir sandal batti 

Evvelki giin ogle i.izeri, sandalc1 Hi.i -
seyin, Haydarpa~aya gotiirmek i.izere 
sandahna bir ton agtrhgmda karyola 
somyas1 yliklemi~tir. 
Haydarpa~a yakmlarma geldigi za • 

man yamndan ge~en motorlerin dalga
larmdan mi.iteessir olan sandal birden
bire alabora .olarak batmt§tlr. 

Civardan kazayt gorenler yeti~erek 
sandalctyt bogulmak tehlikesinden kur
tarmt~lardtr. Sandala yiikli.i somyalar 
kurtanlamam1~tlr. 

tr 
I Fitreler 

Fitremizi Turk Hava Kurumuna 
goniilden bir istekle odedi~imizi va
tan hizmetlerinin ba~ma ge~irme -

1\ uyiz. 
11 ~ J 
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Memleket Haberleri ) 
·Kanser haftas1 

Bu hastabk hakktnda bir 
hafta konferanslar 

verilecek 

Cukurovada 
portakal rekoltesi 

Bu seneki mahsuliin ge· 
~en seneden yar1 yar1ya 

az olacagt anla~dtyor finiversite Kanser Enstitiisi.i, mer -
kezi Pariste bulunmakta olan beynel • 
milel kanserle miicadele merkezinden 
ald1g1 direktif lizerine biitiin diinyada Adana (Hususl) - Bolgemiz porta-
oldugu gibi memleketimizde de radyu - kal mahsuliiniin verim rtibarile bu sene 
mun ke~finin 40 met ytldonlimi.i olan 28 de yan yanya ineceih zannedilmekted-ir. 
ikincite§rinde ba§lamak i.izere bir hafta G~en sene ~ubatmm 26 • 27 ve 28 inci 
mliddetle kanser hastahg1 iizerinde kon- gunlerinde devam eden soguk riizgarlar
feranslar verecek, yaz1lar ne§retmek dan dolayt portakal verimi yan derecesi
ve her suretle kanser lizerine halkm ne inmi~ bulunmaktadir. 
nazan dikkatini celbetmek iizere (Kan- Dortyolun senevi elli milyondan a$ag1 
ser haftast) tertib etmi§tir. · 

inmiyen portakal mahsulii yirmi b~ milKanser haftasmm program1 ~udur: 
1 _ 23 sonte~rin <;ar~amba giinlinden yon tahmin edilmektedir ki bu vaziyet 

itibaren ba§hyacakhr. 0 glin radyum <;ok k1ymetli iiriinlerimizden olan porta· 
ve rontgen kA~i fleri hakkmda glindelik kallanm1z i~;in ac1kh bir hal te$kil et • 
gazetelerde ve radyoda ne§riyat yap1 • mektedir. Keza Osmaniye, Kozan ve 
lacaktir. merkez Adanada portakal bah~;elerinde 

2 - 28 sonte§rin pazartesi glinii saat de mahsul ge<;en seneki gibi yanst dere-
15 te 'tlniversite konferans salonunda cesinde bulunmaktad1r. 
umuma mahsus toolantt (ar;thl!! nutku, 
Rotngen ve Curie'lerin hayah hakkm - V akzf i,leri 
da bir musahabe ve kansere dair halka Vak1flar miifetti§i Mazlum Develi A-
mahsus bir konferans.) danam1za geldigi gUndenberi Yak1f i~ -

3 - 30 sontesrin ~ar$amba glinii saat lerile <;ok ciddl bir durumda ugra$maga 
18 de Etibba Odas1 salonunda hekim -~ koyulmu~ ve bu meyanda $ehrin muhtelif 
lere mahsus toplantt. (Kansere dair iki tl · d h b · b' h ld k 1 
k f b . f'l' .. t .1 k B" sem erm e ara , pen~an 1r a e a. on erans ve rr 1 1m gos er1 ece . u- I 85 b' 
t .. h k' rkada~larm bu ilam davetl- IDI$ 0 an ma ve arsanm ve 20 de ge-
un e Im 8 " h bl b h · I k " ye olarak kabul etmelerini dileriz.) ne ara a~ml$ a <;emn sat1 rna uzere 

4 - 28, 29, 30 sonte~rin ~i.inleri kan - Yilayet yiibek katmca gerekli i$lerini 
sere dair ~iindelik gazetelerde halka ikmal ettikten sonra Evkaf Umum Mii-
mahsus makaleler ne~olunacak. diirliigilne bildirilecegi haber almm1~tlr. 

Memleketimizde . rrtk~n biitiin ttbbi Cok isabetli olan ~u te~ebbiisten dola-
mecmualar sontesrm nushalarmt kan • .,., M lA D I' · t kd' d 

• • J" az urn eve IYJ a 1r e er ve mu-
sere tahsts edeceklerdtr. ff k' · d · 

6 - Halka mahsus haztrlanan kansere va a Iyet temenm e enz. 
kar~1 apel umum1 mahallere astmla - Mes'ul muhasiblik 
caktlr. Baz1 vilayet te$kilatmda mevcud olan 

7 - Sinemalarda bu hafta zarfmda mubasibi mes'ulliigi.i vilayetimiz Yaktflar 
Curie'lerin ve Rontgen'in resimleri tes- idaresinde de tatbik edilmege ba$lanml~ 
hir edilecek ve kansere dair halka mah- ~ 
sus esash bil~tiler tamim edilecektir. ve bu vazife Yaktflar idaresi ba§katibi 

Hiiseyin Ti.irkele tevdi edilmi~tir. 
MOTEFERRIK Belediyenin iyi bir kararz 

Tarih Kurumunun tetkikleri Belediye dairelerindeki i~lerin kolayca 
takib ve intaCl irrin vilayet dairesinde ol -Tiirk Tarih Kurumu, tarihten evvel 

ya§tyan insanlara mesken olan magara
lar hakkmda tetkikat yapma~a karar 
vermi~tir. 

Bu hususta vilayetlere mi.ilhakatlann
daki magaralar hakkmda bazt sualleri 
havi fi~ler gonderilmi~tir. 

Vilayetler, bunlan mi.ilhakatlarma 
dagitf!cak ve suallere gelen cevabli!ri 
Tarih Kurumuna gondereceklerdir. 

Pamuk sabttmtz 
Son gi.inlerde pamuk sati§l i.izerinde 

c;ok hararetli muameleler cereyan et • 
mektedir. . 

Almanya, !talya ve Romanya son za
manlarda bizden mlihim miktarda pa • 
muk alm1~lardtr. 

Bilhassa akala cinsi pamuklartmtz 
blivilk bir ragbet ~ormektedir. 

lpekli c.orab miitehaaatai 
tpekli kadtn ~orablarmm tslaht irrin, 

Avrupadan getirilmesine karar verilen 
r;orab mlitehasslSI, onlimiizdeki aym ilk 
giinlerinde ~ehrimize gelerek ~ah§maga 
ba§hyacakhr. 

MAI.IYEDE 

Miitekaid, eytam ve eramilin onii -
mlizdeki i.i~ ayhk maa§larmm 1 kanu
nuevvelden itibaren tevziatma ba§lan
mast ic;in Malmiidi.irliiklerinde haztrhk
lar yapllmaktadtr. -···-Mektebler aym 26 amda 

a~tlacak 
Matern ve Ramazan Bayram1 tatille • 

rini bir araya getirmi§ o)Jln ilk ve orta 
mekteblerle liseler tedrisata aytn 26 sm-

t ';:::~' b;:::~;:' 

Bursa (Hususi) - Kucaktaki ~ocuk -
lardan yataktaki kotiiri.irn ihtiyarlara 
kadar blitiin Bursa halkt, gi.inlerdenberi 
Ebedi ~ef Atatlirklin ollimiinden miite
vellid derin bir act ile muztarib bulun
makta ve goz ya~1 dokmektedir. 

Sokaklarda yiiriiyenler bile artik es
ki.si gibi h1zh gitmemekte, ad1mlannda 
kederle me§bu bir dii~iincenin ifadesi 
okunmaktadll'. Radyolann dUgmeleri 

dugu gibi bir halk i§leri bi.irosu a~1ldi. 
Bundan ba~ka daireye miiracaat edecek

lerin rehberligini yapacak daimi bir me
mb~u~ salonda bulu.urulmasl tekarriir 
elm!§ liT. 

Ekmek ucuzlad• 
Be!ediye yaphgi tetkikat sonunda §e • 

hirdeki hirinci· nevi ekmegin sekiz burruk, 
ikinci nevi ekmegin yedi burruk kuru§ ii

zerinden sattmlmasma karar verilmi~tir. 

Pencereden eve atef eden adam 
Ceyhamn Ezah koyiinden Zeyneb is

mindeki kadmm evinin penceresine ayni 
koyden Nuri admda bir §ah1s tiifekle ate§ 

etmi§ ve bu esnada evd~ bulunan Zeyne· 
bin rrocugu yaralanmi§hr. Su~lu yaka • 
lanmt§tlr. 

Hayvan hzrau:lar1 
Kadirli kazasJ dahilinde §imdiye ka

dar miiteaddid hayvan hlfStzltgi vak'alan 

olmakta ve failler mec;hul kalmakta idi • 

ler. Son zamanlarda artan bu hrrs1zhk 

vak'alan kar~ISinda jandarmamJz etrafh 

ve derin takibat ve tahkikata giri§mi§tir. 

Memnuniyetle ogrendigimize gore ote • 

denberi bu kaza dahilinde hayvan hmrz· 

hg1 yapanlar yakay1 ele vermi§lerdir. De

Iiler koyi.inden San oglu Re§idle arkada

§1 bulunan Tiimen koyiinden Mahmud 

oglu Yavuz Alinin hayvan hlfS1zhklan 

vak' alanmn failleri olduklan meydana 

rtikanlmJ§ ve surrlular adliyeye teslim edil
mi§lerdir. 

Al!llltiirk abi«Jesi oniinde Bursa 
gencligi.nin yaphg1 biiyiik 

mitingten bir goriinli§ 

Ankara mevcesinden ba§ka bir tarafa 
donmemekte, sanki bir kumanda veril
mi§ gibi diigmeler bu mevce i.izerinde 
tespit edilmi§ bulunmaktad1r. 

Glinlerdenberi §ehrimizde bir tek 
me§hud su~ ve zabtta vak'asmm kayde
dilmemi§ olmas1 da biitiin halkm bu bi.i
yiik kay1b ve act onlindeki yiiksek say
glSlm anlatmaktadtr. 

Biiyiik 6nderimizin cenaze merasi -
minde bulunmak ve ona Bursamn min
net ve §iikranlarmr son defa sunmak ii
zere §ehrimizde bir heyetle pek ~ok ze
vat Ankaraya gitmi§tir. 

ingiltere - Romanya 
rES) omanya Krah lkinci Karol. 
~ oglu ve veliahdi Prens M1~ 

gec;en salt bir lngiliz barb ge~ 
sile lngiltereye <;tkmi§lardl. Resmi ol 
bu ziyaret dort giin siirdii. !ngiltere J(f. 
h Altmc1 Core misafirini bizzat kar;M 
ve onunla beraber gezdi, Romaoya ~ 
lma lngiliz ordusu karargah1 ve ba 
merkezleri dahi gezdirildi. lngiliz trOt 
ratorlugunun biitiin satveti ve kudt 
Balkanh hiikiimdara gosterildi. 

lngiltere Kralmm da bir harb ge!T1' 
Karadenize rr1karak Romanya Kral 
ziyaretini iade edecegi ve lngiliz h 
gemisinin ayni zamanda !stanbulda du 
dup Altmc1 Corc'un yeni Cumhur R1 

isimiz lsmet lnoniinii de ziyaret eded 
Londradan haber veriliyor. !ngiltere ~ 
hnm tac giyme merasiminde Tiir~ 
Cumhuriyetini o zaman Ba§vekil 0 

fsmet !noniiniin terr:~il ettigi rna lumdo! 

Romanya Krahnm Londray1 ziya 
biitiin lngiliz !mparatorlugunda ve 
husus siyasi ve iktisadi rnehafilde fe\{ 
lade alaka uyandumi§lir. F akat, Rom 
yaya ve alelumum Balkan memleketlt 
ne kar§l !ngilizlerin alakasi bu zi; ar! 
ba~laml§ degildir. !ngiltere ile ltalyaf 

aras1 ac;Ilmi~ olmas1 ve ltalyamn biitii!l 
denizde ve bilhassa §ark havzasmda si) 
ve askeri fevkalade faaliyette bulun111 
lngiltereyi, bu havzada en miihim me 
sahibi Tiirkiye ile miinasebetlerini 
derecede samimile~tirmege sevketmi~ti· 

Avusturyanm iltihak1 ve Cekoslo' 
yamn parrralamp kii~iilerek siyasi ve 11 

sadi cihetten Almanyanm merharoet 
SlgmmasJ iizerine Almanyamn orta ). 

rupada tamamile hakim ve Balkan d 
letlerine yakm kom§U olmas1, lngiltefl 
otedenberi ihmal ettigi Romanyaya ( 
yakmla§tltmi§tlr. 

ingiltere, on senedenberi RomanY~: 
yalmz sevkulcey§ cihetinden ehen:rtld 
veriyordu. Romanyamn Karadentt. 
sahili biitiin Karadenize ve bu deW 
§imalile istanbul Bogaz1 arasmdaki! 
lara ve Tuna agiZlanna hakim oJduS 
dan fevkalade sevkulcey§i k1ymeti h 
dir. · 

Fa kat bur ada biiyiik bir 
banndiracak mahfuz, miistahkem ve 
ni§ bir liman bu1unmamasl bu sevkul 
k1ymetinden ish ade kabiliyetini a'lf 
makta idi. lngilere on senedenbe it b 
da miistahkem bir liman ve deniz iissii 
piimas1 irrin Romanyayi te§vik ediyO· 

Son zamanlarda Rornanya dahi ftu 
terenin bu dii§iincesini muvahk gord 
liman ve miistahkem mevki yerinin I 
lip i~e ba§lanmasmt biiyiik bir ingili1~ 
miralma buakml§h. !ngiliz amirah V 
ricenin Karadeniz sahiline yakm muh~ 
gollerini tetkik ettikten sonra bunla. 
birini se~mi§ ve ameliyata ba~lart11 

Gol derin bir kanalla denize basi'. 
cakt1r. Kanahn sed ve muhafazasJ kO 
oldugundan bu harb !imam diinyarll~ 
mahfuz deniz iislerinden biri olacakl1f1 

!ngiltere, Almanyamn Balkanlar,, 
dar sarkmas1 iizerine Romanyaya sJ 
ve iktisadi noktadan da daha ti~~ 
yakla§maktadir. lngiltere, bol bu¢~ 
yeti§tiren !ngiliz lmparatorlugunu!l 
nada ve Avustralya gibi dominyonls~ 
mahsullerini Ottava' da oplanan fp~ 
!mparatorlugu konferansmm mukarrt 
tile tercih ve himaye etme!Ze mecbUJ 
masma ragmen bu sene RomanY' 
bugday mahsuliiniin yansmr birden ~ 

lngiliz sermayesi ve §irketleri 
dan i§letilen cenubi !ran ve Musul 
lerini tercih ve himaye etmege m . 
Ian !ngiltere, §imdi de Avrupadak1 

zengin petrol membalarmm sahibi 
nan Romanyamn istihsalatma talib 
yor. 

lngiltere, Romanyaya silah 
i~in de yirmi milyon !ngiliz lirahk 
ac;maga haZJTlanmaktad1r. Bir 
Romanya ile~1k1 siyasi miinasebetldc! 
sisi i~in Kral 'Ykinci Karol'u fevkala ~ 
~ekilde aguhyor. 

lngiltere, Akdenizin §ark 
oldugu gibi, Karadenizde ve 
da dahi askeri, siyasi ve iktisadi 
miinasebetler tesis ve idame etrnege 
h§maktad1r. Almanyaya biisbiitii!l 
lanmaktan c;ekinen ve §arki A 
taraf devletler bloku tesisi 
Leh teklifini reddeden Romanya, ·~ 
tiin yalmz kalmamak irrin lngiltere;~ 
lakasmdan istifade etmek istiyor. b1 

enaleyh Londradaki gorii§melerin e 
miyeti biiyUktiir. ('. 

1IA •• ,_ ...... ,._ r:' .... -: "'"' . 

Cumhur•y~ 
NUsbaSJ 5 kum$tur. tl' 

Abone $Braltl: { ~~:lye ~;"' 
Senelik 1400 Kr. 2700 1 

Afb ayhk 750 • 1450 1 

()'~ ayitk 400 • 800 ~ 
Bir ayh.k 150 • Yoll. 
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Atatiirk ve 
Anlcara 

Yazan: PEYAMI SAFA 

Y eni Turkiye Ankarada dogdu. Ankara, 1923 ten sonra hergii.n 
bir safha daha tekemmiil eden manzarasile, yeni Turkiyenin bii
tiin ilmran ve teknik inkisahm kendinde hulatta eder: Harabeler 
i~inden lt~Jkrran yepyeni' bir fehir; inkzrazlar ifinden hfkzran 
J!epyeni bir vatan. lnkrlabrn biitiin mutlak ve miicerred, goze go
riinmiyen krymetlerini, mucessem ifadesinde, teker teker miifa· 
hedeye imkan vereck tarzda gozonune koyan Ankara, bize her za
ntan, Atatiirkun bal}rnda gizli modern ve mamur bir Tiirkiye rii
Yasrnz ebedi ve afrk bir resim halinde gostermiflir: Atatiirkiin ta
hakkuk ve tecessum etmif en giizel riiyasrdrr. 

Bugiin onun cenazesini karfrlayan Ankara, gozlerini bir yum
•a, on be¥ sene evvel grrtlagrna flkan bataklzgrn ve on bel} sene 
evvel gzrtlagrnr kurutan bozkmn nasrl bir harikulade istihale ife 
fimdiki modern Jehre doniiverdigini hatzrlayacak, sonra da, go%· 
lerini afar Ofmaz, iki vatan, iki clevir, iki tarih arasrndaki farkr 
derhal karflstnda bulacakttr. Bu mucizeli istihaleyi yapmu; in
lanlarzn ba,rnda gelen Atatiirkun trenden ayaklarile degil, baf· 
kasznrn ellerile ve dimdik degU, tarihin en kzymetli, lakat en ha
zin hediyesi halinde, bir tabut ifinde indirildigini gorunce, ne 
kaJar aglasa, dogunse, ytrttma yeridir. 

Fakat Ankara bir l}ehir halinden bir sembol haline yukseleli 
rok var. Ankara arllk ne sadece bir 1ehir, ne sadece bir vilayet, 
ne de sadece bir merkezdir: bir vatan, bir zaler ve bir inkrliib 
hulasa11dzr. Atatiirkiin de bir insan halinden bir sembol haline 
J!iikselifi yeni degildir. Atatiirk de ne sadeoe bir lnsan, ne sade
le bir $ef, ne de sadece bir Kahramandr. Bir millet, kollektil bir 
fllur, milli bir kudret hulasasiydi. 

Bu iki sembol l}imdi tek bir cevher halinde birle,iyor. Bu cev
here Turkiyenin Ba,r, Kalbi, Ruhu, ne derseniz diyiniz, fakat 
unutmayrntz ki 0, mezarrn ifinde degildir, 0 canlr bir valan hu
lasasrdrr ve mezar onun ifindedir. 

PEYAMI SAFA 

son yolculugundan 

A tatiirkiin vas1flar1: 8 ) 
Biiyiik Atamtzin 
Ankaraya baghhgi 
Ankaraya gittik. Dii§manlar, bizi zorlamak istedik

leri zaman Sakarya kopriilerini attzk ve oradan biitiin 
diinyaya meydan okuduk. Demek bu, darlzk zamanrn
da, uyanrk halde goriilmii§ ger~ek bir riiya idi. 

Atatiirkiin bu riiyayz hakikat halinde hesab etmi§ 
olacagznr kabulde bir an bile tereddiid £11emeyiz. 

Ankara, Turk vatanz i~in beslenen Atatiirk ideal
lerinin tahakkuk merkezidir, ve bu ideallerin het?si 
biiyiik hatlarznda §imdiden tahakkuk etmi§, kokleri 
memlekette derin ve kuvvetli yerle§mi§tir. 

JA. taturk bugun kucagmda misafir 
~ bulundugu, yann koynunda 

ebedi uykusunu uyuyacag1 An
karaya c;;ok bagh idi. Bu baghhg1 bi.itun 
vatana baghl1k diye telakki edebiliriz. 
Memleketin en zor bir zamamnda, her 
taraftan ergenekon duvarlarile baglandt· 
g1m1z bir hengamda Ataturk buyiik sa
va§ma giri§ecegi gunlerin arifesinde S1· 
vastan kalkt1, Kayseriye ugrad1 ve niha
yet Ankaraya gelip karargahm1 orada 
kurdu. Biiyiik Turk kumandam YI!dmm 
Beyaz1dla diger biiyuk bir Turk kuman
dam olan T opal Demirin kar§Ila§tl~!J ova
l ann §ehri alan Ankarada. Atatiirkiin 
biiyuk Turk kumandam namaglub De
mire biiyiik hayraniJgJ vard1. Onu tarihin 
en biiyuk kumandanlarmdan biri sayar
di. Cazinin gozi.inde YI!dmmla Demirin 
<;Jb1k ovas1 muharebesi Tiirkliik dunyasl 
ic;;in tarihl bir hata idi. 

Ataturk asker kumandan olarak De
miri sever de ayni s1fatla Y1ldmm Beya
zJdJ sevmez degildi. Tariht Nutkunun 
T rakya vaziyetini ~iddetle tenkid eden 
bir k1smmda ~u par~aya bakm: 

«- Efendiler, bir kumandanm esare
ti de mazur goriilebilir. 0 zaman ki, va
zife ve icabah askeriyeyi ifa ve tatbikte 
elindeki kuvveti sonuna kadar, son siingii 
ve son .nefere kadar kulland1ktan sonra 
kamm ak1tmak fusahm bulamakslZln 
du§man eline dii§erse ... 

«Efendiler, biitiin ordusu, faik ha
SIDl ordusu kaiJismda maglub olarak 
kendiliginden ricat ederken, ktltcmt 
~ekip tekbqma abnt, diitman bB.§ku· 
mandanmm ~dmna salduarak oliim 
anyan Turk kumandanlart goriil
mii§tiir.» 

Atatiirkiin sitayi§le yadettigi bu Turk 
kumandam Y1ldmm Beyaz1dm kendisi
dir ki hakikaten yapacak bir§ey kalma
d1g1 zaman, t1pk1 Atatiirkun dedigi gibi, 
atmt Demirin ~admna surerek hasmmt 
~ahsan haklamak istemi§, yiizde doksan 
dokuzu o!Um olan bu kahramanca hare
keti tatbikte bir lahza bile tereddi.id etme
mi§ti. Ataturk Y1ldmma daha az siy~
st olmaktan ba§ka kusur bulmazd1. Demi
re gelince o askerligi en yi.iksek siyasetl.e 
mezcetmi~ bir kumandandt. Y1ldmm bt
raz haz1mh ve daha siyasi hareket ede
bilseydi bu tarihi hata tahakkuk etmi§ ol
mJyacaktJ. <;iinku Demir mutlaka ~· b~ 
muharebeyi yapmak istiyor degtld1. 
Miimkunse onu bertaraf ederek gec;ip gi
decekti... • 

Atatiirku Ankaraya cezbeden manev1 
saikler arasmda Turkli.ik i~in hicran olan 
bu sava~m bir yeri var mtyd1?.. Sur as~ 
muhakkakttr ki Ataturke Ankara yem 
kurulacak Turk devletinde tabii bir istih
kam, ula§Jlamaz bir kale gibi gorunmii§· 
tur. Ve bunu boyle gormekte Ataturk yal 
mz olmasa gerektir. Bizzat kendimizden 
sadu olmu§ bir hukum bunun delilidir: 

Miitareke zamanmm karanhk gi.inle
rinde fstanbuldayJz. Milletin ba~ma c;;o
ken hergun daha kara, hergun daha c;a
mur kabustan kurtulmak ic;in bir c;;are arJ· 
yoruz. BulunmasJ kolay olm1~an ~u c;;~re 
ic;in beyinlerimizi zorlarken bn gun goz· 
lerimizden bir §im§ek ~aktl, ve i:inumi.izd.e 
kuvvetli bir istinad noktas1 parlad1. Ar§J· 
med'in orekasma benzer bir bulu§la yam
mJzdaki arkada§lara aynen §Unlan si:iyle-

• dik: 
«- Ba§ka ~are yok, Sakaryanm b~

tun koprulerini atarak Ankaraya c;ek~l
meliyiz, ve oradan zalim dunyaya .bag!· 
rarak ( eger elinizden geliyorsa gelm de 
ha ktm1zdaki idam hukmiinu bize bura
d, tatbik edin!) diye bag1rmah, ikisi biri 
yok, adeta meydan okumahy1z. ~ele
mezler, gelecekleri varsa goreceklen var• 

du ... » 
Biz bu sozleri soyledigimiz zaman ~ah· 

san Ankaray1 gormemi§tik, bilmiyorduk. 
Hatta o gune kadar hic;;bir suretle Anka
ranm ismi de gec;mi§ degildi. F akat c;are· 
sizlik ic;;inde cografya bize rehberlik ede
rek bu fikri lileri surmii§ti.ik. 

Carib hal, bilahare tah~kkuk eden va-

1
1 ziyet aynen ve tamamen bundan iba~et 
oldu. Biz Ankaraya gittik. Zorlamak IS· 

Yazan: YUNUS NADI 

tedikleri zaman Sakarya kopri.ilerini at
t1k, ve oradan hakikaten biitun dunyaya 
meydan okuduk. Demek bu, darhk za
manmda uyamk halde gori.ilmii§ gerc;ek 
bir riiya idi .. Ataturkiin bu ruyay1 haki
kat halinde hesab etmi§ olacagmi kabul
de tereddiid etmeyiz. 

Giderek Ankara, oraya gidenlerimizin 
umumen ve a§Ikane sevdigimiz bir §ehir 
oldu. ('iinku biz o ula§Ilmaz kalenin 
ic;;inde, hi~bir mahrumiyeti gozlerimiz 
gormiyerek, ideallerimiz i~in can feda e
dercesine zevkle, §evkle ~ah§bk ve ug
ra§hk. ~ahsan biz Ankaramn i~inde iki 
buc;uk odahk bir evde oturuyorduk ki 
hala hayali bizde binbir gece masalla
rmdaki muhte§em saraylardan birinin 
hat1ras1m ya§atlr. lnsan ideal ic;;in c;;ah§ti· 
gi zaman e§siz manevi bir benlik oluyor. 
Bu §artlar ic;inde ba§ idealci Ataturkiin 
Ankaraya nekadar kuvvetle bagland1k~a 
baglandigmi artJk kolay tasavvur edebi

lirsiniz. 
Ankaray1 yeni Tiirkiye devletinin mer· 

kezi olarak kabul ve tespit eden 13 ilkte~
rin 1923 kanun maddesinin miizakeresin
de o zaman Hariciye V ekili olan lsmet 
1nonu Ankaramn nkin devlet merkezi 
ittihaz edilmesi laz1m gelecegini ~ok kuv
vetli sebeblerle parlak bir surette miida
faa etmi§ti. Hatmm1zda kald1gma gore 
1smet 1noni.i c;;ok kuvvetli olan o miidafa
asmda askeri bak1mdan Ankarayl Tiirki
ye amudu f1karisinin taarruzdan masun en 
salabetli noktas1 olarak gasteriyor ve bu
nu ~ok kanaat verici ifadelerle ispat edi
yordu. Netice bi.iyiik bir ekseriyetle ka
nunun kabulii oldu ve bu da yeni Tiirki
ye hayatmm di>num noktalanndan birini 
daha te§kil etti. 

Ankara devlet merkezi olduktan 
sonra, biz oraya vard1gumzda fesligen ve 
kadife c;;ic;;eginin bile nadir yeti§tirildigini 
gordugiimiiz bu harab §ehrin iman lazun 
geldi. Ba§ Y aplCI Ataturk bu i§e daha 
onceden ba§laml§tl, ona buyuk kuvvetle 
sanlarak daha buyi.ik h1z hamlelerile de
vam etti. V aktile fesligenle kadife ~i~e
gini zor bilen Ankarada bugun en guzel 
c;;ic;;ek nevileri ve ezcumle degme yerde 
degi§miyecek giillerin en guzel ~e§idleri 
yeti§iyor. Kara Ankara, ~ole degil, on, 
on be§ y1lda pek c;;ok §ehirlerimize baskm 
ye§il Ankara oldu. 

Atatiirk, Ankaranm biran once ma
mur olmasmda devlet te§kilatml faaliyete 
ve fedakarhga sevketmi§ olmag1 kafi 
bulm1yarak Ankaramn ic;;indeki Orman 
c;;iftliginden bir ziraat ni.imune ~iftligi ~~
karmak iizere bizzat da feyizli faaliyet
lere giri§ti. Bu muazzam te§ebbi.is ve gay
retin bir hedefi Ankaray1 biran once ma
mur etmekse diger bir hedefi de Ti.irkiye
de ileri ziraate bir numune haz1rlamak ve 
gostermekti. Ataturk bu mesaisinde eko~ 
nominin buti.in §artlanm olanca ciddiyetile 
tatbik etti ve ettirdi. K1r ve kua~ bir ova
dan rnilyonlar degerinde bir mamure c;;t· 
kard1, ve bununla iktifa etmiyerek ayni 
tecrubeyi istanbulun Y alovasma kadar 
memleketin diger bazt yerlerinde yiiriittii. 

Goruni.i§te bunlar §ahsl hirer i§ manza· 
ras1 arzediyordu. Halbuki kendi maksad
lan hast! olduktan sonra biiyiik idealistin 
butun bu k1ymetleri millet hazinesine ih
da edip c;;Ikmi§ oldugu §Ukran hat!ralan· 
mtzda mahfuzdur. 

Atatiirkun Ankaraya baghhgmm ikin
ci bi.iyiik sebebi, biitun vatan parc;;alarmm 
hep Ankara gibi harab olarak tevari.is 
edilmi§ bulunmas1 ve bunlardan cografi 
vaziyeti itibarile rnuvAf1k mevkide ol~n 
birinin imannda gosterilecek gayretl enn 
diger bi.itiin vatan parc;alan ic;;in ornek tu
tulacak olmas:du. 

Ankara Ti.irk vatam ic;in beslenen A
tati.irk ideallerinin tahakkuk merkezidir, 
v~ bu ideallerin hepsi buyuk hatlannda 
simdiden tahakkuk etmi§, herhalde kok· 
leri biitun memlekette derin ve kuvvetli 

yerlesmi§tir artlk. 
~i~di Atatiirk Ankarada yerle~ec~g~ 

ebediyet borcundan hep Ankara g1bJ 
umran yolundaki butun yurdun giizellik
lerini tema§a ede ede rahat uykusunil u· 
yuyabilecektir arhk. YUNUS NADI 

T abutu oniinde diinyantn 
egildigi Biiyiik Adam 

Yazan: ABIDIN DAVER 

Atanm naa~t Ankarada. Onu, evvelki gun Istanbul, goriilme
mif bi,- teessiir ve heyecanla son defa selamlamrftr. Diin de, lz. 
mitten itibaren Ankaraya kadar demiryolu guzergahrndaki yiiz
lerce kilometrelik Anadolu topragz, her kar1~rm ayrr ayrr kurtar
drgr yerler, Onun son gefil}i oniinde gozyOflarr dokerek egildi. 
Bugiin de Ankara, kendi yarattrgz ~ehir, Ona son hiirmet ve ta
zim vazifesini aglryarak yapacak. Devlet merkezinin Devlet $e-
line son selamrncla, yalmz Ankaramn degil, biitiin Tiirkiyenin ve , 
biitiin diinyanrn selam ve hiirmeti miindemic bulunacaktrr. Bugiin, 
Ankarada, bu Biiyiik Turkiin naa1r oniinde egilen butiin medeni
yettir, biitiin insanlrktzr. 9iinku bu Biiyiik Turk, ayni zamanda Bii
yiik lnsandrr ve medeniyetin en biiyuk hadimlerinden biridir. 

lhtiyar dunya, nice biiyiik latihler, cihangirler gordii; lakat 
bunlann bir~ogu, kan selleri iistiinde yiikseldiler, maddeten yiik
seldikfe manen alfalanlarr foktur. Butiin diinyaya lahakkiim et
mek hzrslarz, onlarrn, dehalarrm, medeniyeti yiyen bir dev halir.e 
getirdi. Halk adamr olarak ise basladdar, fakat zafer onlarr sar
hof etti; demokrat iken desp~t, hdtk ~ocugu iken halkr hor gorup 
imparator oldular. Kendileri ifin can veren halkrn kemikleri ~s
tiinde kurduklarr saltanatr halkz ezmek i~in kullandrlar. lnsan ol
duklarrm unutarak insanlrgr fiinediler. Cihangir olarak iilkalar 
lethettiler; Fakat medeniyetin kalbini fethedemeden bu diinya
d an go~tiiler. 

Ataturk, bu ~e,id biiyiik adamlardan olmadr. 0, Tiirk yurdunu 
kurtardrktan sonra kdrczm krnrna koydu. V atam parfalanmak 
tehlikesi varken bir Harb llahr olan bu Buyiik Turk, memleketini 
ve milletin istikliilini kurtarrnca hemen bir sulh perisi oldu. Kcn
disine inanan ve gosterdigi yolda can veren halk kiitlelerini, yeni 
maceralar pe~inde ku~turmadr, oldiirtmedi. Halk fOcugu oldugu
nu asla unutmadz. Bunu unutmadtgz ifin de, hep halk ifinde ve 
halk ifin falr~tr. Kendini daha fazla yiikseltmek ifin, arasmda ya
,adtgr halkr yiikseltti. 0 Bafbugluktan tacidarlrga inmedi, lakat 
halkrn ba~tacr oldu. 0, kurtardrgr memleketi, tarihte fOk gori.il
diigii gibi, tekrar battrmadt; milleti ben kurtardrm; hayatrn: bana 
borcludur, ne istersem yaparrm, diye dufunmedi. Bir hastayr oliim
den kurtaran doktorun nastl 0 adamr oldurmege hakkt yoksa, bi
lakis daha saglam yafalmak, nasrl vazifesi ise, 0 da, oyle yaptr; 
milletin nabzrnt elinden brrakmadr ve kendi oliirken onu, giizel, 
saglam, kuvvetli ve ebed-payidar olarak brraktr. 

lnsanlrga, medeniyete hizmet ettigi ifindir ki bugun Ankarada 
tabutu oniinde biitiin insanlrk ve medeniyet hiirmetle egiliyor ve 
matemini tutuyor. 

ABIDIN DAVER 

AtamiZin son yolculugundan intibalar 
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J Atatiirk Ankaran1n 

kucag1nda 
38 ioci sok.agm ve biiyiik bulvann tam - Bu saati bana satar mrsm1z~ 

[Ba§makaleden devam] 
Ona herhangi bir yer mezar olamaz ne· 
silden nesle Tiirk milletioin kalbi Onun 
mezan ve bundan sonra daha ziyade 
biiyuyecek ve yiikselecek yeni Ti.irikye, 
Onun abidesidir. Ataturk, bur ve 
mustakil Turk milleti ve modem 
Tiirkiye demektir. 

• • • 
1 

j
1 
""ko~sini ~kil eden mahalde, neon tiip- Mr. Show biraz du~undu, sonra ceva· 

r· . , .,. leri renkli ate~boceklcri gibi yamp sane- bmr heyecaola bekliyen berbere done -
• : . 1 ' rek Filadelfya'nm en buyiik berberi alan rek: 
,· l. 

1 
«]hon Crystal» in adtm ilan eder. 38 inci - Hay hay Mister Crystal. dedt. 

1 :fokakta, bu diikkamn azametine yegane Y almz bu saat ~ilik, eskilik ve etrafm· 
rakib, kuyumcu ve antikacr «Federy Pe· dan ta~lan dolayrsile ~ok ktrmetlidir. 

jerson ve S.SJ» miiessesesidir. Fakat bu Size ... 400 dolardan a~agJYa btraka • 
rekabet i§ hususunda olmaYJP yalmz es· 
tetilt sahasmda ltald1gmdan, M. M. 
Jhon Crystal ve Federy Peterson iyi eski 

Zati §ahsiyetlerimiz fani, milli •ahsi-mam. • 

ostturlar. Bu dostluk., bilhassa Mr. 
rystal'in antika ve muzeyyenata kar~1 

Ian meyli dolay1sile pek e$ki z..amandan· 
eri tesis etmi~ bulunuyordu. 

19.. senesi cereyan eden bir hadise, 
u iki dostu iki dii§man vaziyetine sok
~ ve dedikodusile de gazetecileri epey 
e~gul etmi~ti. 

o • I 

, ' J Eylul ayrnm s1cak ve giin ..... H bir cu-I ; ' . rr -.-
j. . ~ 1 rex.artesi gunune tesaduf eden bu vak'a, 
~ {, 1 I JVlr. Crystal'in dukkanma, bra§ olmak 
:. r r I ) tizere Filadelfya tuccarlarmdan Morti -
• • I .rr 

c, 11 I • dner Show nammdaki mii§teriyi getirmi§· 
U I" 1 l ti. Kendisi gayet iyi giyinmit. orta hoylu, 
' 1~ ; ~~-
:l f ~·; • c}t~manca bir zatb. Son zamanlarda, Fi-
~ ': p : , 1jh~adelfya' da Mr. Show' un i§lerinin hie; 
t. 1 1yi gitmedigi, hatta iflas t.ehlikcleri bile 
•• tl, c . tc 

~ ~ t • 1 ge~rdigi rivayet olunuyordu. Fa kat Mr. 
:1 [ ,:· l lk Crystal, ne bu keyfiyeti, ne de Mr. 
'1 r :j ! hfShow'u tanunad1g1 ~in, tekmil miimtaz 
111 ' 1 ~~i.i~terilerine gosterdigi ihtimamt, bu iyi 
~: ·l'J ~ Jiyinrni§ kibar mii,teriden de derig et • 
~ l' medi ve onun hizmetine bizzat ko•tu. 
• / . c;. ~ 
~ ''·d 0 giin Mr. Show c;ok tela§lt gi:iriinii-
1 '· -yor, patron kendisini brat ederken miite-
• < 'rr ; . 'l ; madiyen ~abuk olmasmt ihtar ediyordu. 

' II no 1: :. 'siir arahk rebinden bir saat ~tkard1 , bak· 

1 : J , • , uktan sonra: 
~ . 'g 

,I ~~ h.. - Rica ederim Mister Crystal. dedi. 
1 K, ; i j?~ze z.ahmet amma benim saatim bu son 
' i; , . 

0
gunlerde pek iyi i~lemiyor, gene geri kal· 

~. l ; ~ drgmt z.annediyorum, sizinki ile ayar et
. mek lutfunda bulunur musunuz) 

• 
11 

• 'l n Mr. Crystal elinden usturayr h1raka-
~· : j ~ak, kendisine tevdi edilen i~le metgul ol· 
l~. .I h~ak iizere saati eline aldt. Ayar ederken 
. . i "tiz.erinde gordugii i~ilik nazan dikkatini 

•_': 1 r ,j Pcelbetti. Goriiniitte gayet krymetli anti-
' ~Ilk a bir e~yaya henz.iyordu. T ekmil etrafl 
i zta~larla siislenmitti. Mr. Crystal, gittik~e 
~ Dartan bir alaka ile bu eseri san'atr ihtirae· 
j ~a evirdi ~evirdi ve kendi kendine: « Y a
J rah'bi ne giizel feY, §U e§Yayt kolleksiyo-

111.' j • ~ 'il~ma bir dahil edebilsem I» diye du~Un· 
· ··1 • hdu. Sonra mi.itterisine donerek: 

I! ~. t t. A£ 

1
~ . r .. 7.: f edersiniz, Mister •.• 

.' , ,· 1. ~ - Mister Show, Mortimer Show. 

1·'1 · 1 a - Merak1m1 affedin Mister Morti • 
1 Cmer Show, dedi. Bu saati nereden satm 

faldmtz';\ 

l ~ -.- Onu mu? Hindistanda bir seya • 
%attm esnasmda. Bir mi.izayede salonun· 
fda nazart dikkatimi celbetmi1ti. 

italyan • Yugoslav 
ticaret miizakeresi 

c Belgrad 20 (a.a.) - Sonte§rlnde ba§
l chyan !talyan - Yugoslav ticaret mUza

' ' tkereleri 17 sonte§rinde halen mer'iyet
cte alan ticaret muahedesinin esaslarma 
~ygun bir ticaret itilafmm imzasile ne
ticelenmi§tir. ttalyadan yap1lan ithaUt 

, 1' ~u itilAfla eskisi gibi tamamile serbest 
1 11 ,_ala~akhr. Yugoslavya, !talyadan yapl-

1 , 1J.an tthalAh GO~altmaga c;alr§acagr gibi 
1 &niimkUn oldu~ kadar !talyan endi.is • 
1 

rtri ine sipari~ verecektir. 
I ' 

. : · 1 Bu miizakereler esnasmda Yugoslav-
eya, 1talyaya ihrac ettigi odun, hayvan, 

"\ \5elli.ilos ve sair e~ya ic;in daha biiyi.ik 
· :' .J<ontenjanlar elde ctmi§tir. 

IBeynelm "lei bir reaim aergisi 
I I 

,, Venedik 20 (a.a.) - Venedik nahiyesi 
! , · 1939 senesi ilkbahan ic;in 16 net asrm 
, . ltanmmrs ~ssamlarmdan Paolo Veroue-
1 ! 1 •' :t>e'in en ktymetli eserlerini bir araya 
I · ,toohyan beyenlmilel bir sergi vUcude 
' • -getirecektir. 

1 Sergi, gcc;ende tamir edilen ve Grande 
kanahna naztr olan Giustiniani sarayt-
1nm geni§ salonlarmda 25 nisanda a91 -
lac kttr. 

Almanva ile Polonya ara
smda mUzakereler 

Frankfurt 20 (a.a.) - Polonya - Al
manya hiikOmet komisyonlart Alman
:~a ile Polonya arasmdaki ticaret mua
:hedesinde tespit edilen ticari mUbade • 
Jeye aid i§lerin ve rakamlarm mUsaid 

lr • bir §Ckilde inki~af1 Uzerine iki memle-
1 1 kct arasmda gelecek iic; ay zarfmda ya

ptlacak mUbadelelerin miktanm tespit 
I I 

I· 

1 etm~lerdir. 

Balbk antanb konferanat 
Riga 20 (a.a.) - Litvanya ve Eston

ya Hariciye Naztrlart bugUn Riga'dan 
,hareket etmi~lerdir. Uc; Baltlk memle • 
kctlnin Hariciye NaZln zaman zaman 
toplanan Balhk antant1 konferanstntn 
gelecek toplanma tarihinl tespit etmi§· 
lerdir, 

Kon!erans 19 ilkkAnunda Kovno'da 
toplanacak ve u~ gi.in devam edecektir. 

Bu fiat! i~iten berber, saatin etrafm • yetimiz ebedidir. Her ~ahta cemiyetin bir 
daki ta~lan du$iinerek istenen fiah pek ciiz'ii ve milli tarihio bir devamxd1r, Ata· 
ucuz buldu ve iyi bir is yapmak sevincile turke gelince, 0 Dahi simasm1 bi.itun 
pazarhk etmegi bile diif(inmedi. F akat Tiirk mille tine ve mazisile, halile ve is
tam manasile bir tiiccar oldugu i~in, ih- tikbalile biitiin TUrk tarihine ebediyet 
tiyath hareket etmegi bir an bile aklm- t~in naktetmil e§siz milli hir dehadrr. 0-
dan ~tkarmJYarak: nu kucakltyao Ankara bahtiyardtr, fakat 

- Peki Mister Show, dedi. y almz onu Ankarada hiiti.in millet kucakhyor. 
mi.isaade edersen1z bu saati bir de.karuna Ankara memleketimizin o giizel talihli 
gostereyim. Olmaz m1 ~ §chridir ki Atatiirk milli kurtulu§ ve 

- Rica ederim, buyunm. ylikseli§ hareketi i~in bundan tam on sekiz 
Mr. Crystal, bir anda m~terisinin i§i- yd once orasmt karargah ittihaz etti. T a· 

ni bitirdikten sonra, saati kapmca dt§an- nhimizde ·Buyi.ik ~efc;e her ikisi de sevi· 
ya fulach ve kuyumcu dostu F edery Pe-- len- iki biiyiik Turk ordusunun kar§Ilat· 
t.erson'un fikrini sormak iizere onun ma· tlgt bu <;1b1k ova~nnda ne sihir vardt ki 
gaz.asma ko~tu. Atatiirkii oraya cez.betti) Bu suale veh-

Eski dostuna vak'4Y1 anlabp saati gos- leten cevab vermek kolay degildir. Fakat 
terir gostermez Mr. jhon Peterson'u bir §Urast muhakkakt!r ki, hususile lstanbul 
tela~ ald1• en yakm tehlike ve tehdidlerle c;ok nazik 

- Ne diyorsun ~ diye yerinden f1rla- bir vaziyet arzetmege ba~ladJgl dakika· 
d1. Y ahu, bu saati kuk be1 dakika evvel, dan itibaren azc;ok di.i~iinen herkesimizin 
bir ~ek mukabilinde, Mortimer Show is· Anadolu iizerinde dola~an fikirleri hep 
minde bir adama 950 dolara ben saturn. Ankara iizerinde karar kilmt~ttr. Anado
Bu kadar acele ile, yan fiata onu elden lu yaylasmm bu bozkm gozlerimize en 
~1karmak istemesi hie; de hayra alamet cazib bir cennet mamuresi halinde goru
degil. Bu adam muhakkak bir doland1- nuyordu, ve hala da bu cazibesini, belki 
nctdtr, bana imza ettigi ~ek de sahte o- hergiin artan bir kuvvet ve kudretle, mu· 
lacak. Hemen polise haber verelim. hafaza edip gitmektedir. Ve AtatUrk 

Bu karar du~i.iniilmesile beraber mev· Tiirkiyesinde biz, bu bozk1rdan hakika
kii tatbika konulmast bir oldu. Acele ola· ten bir cennet ~Ikarmasmi da bildik. An· 
lark c;.agmlan polis, vak' a mahalline top· kara bi.itiin Tiirkiyenin ula§acagt medeni• 
lanan giiriiltiicii bir merakh kalabah~ a- yet merhalesinin bi.itiin diinyaya parmak 
rasmda Mr. Show'u polis merkezine sev· !Slrtan bir timsalidir. 
ketti. Sade Ankaranm biraz evvelini hilen· 

Bu hadise, cumartesi giinii ogle vakti ler degi], onu ilk defa ~imdi gorenler bile 
cereyan ettigi ictin o gun, ertesi giin ve Anadolu yaylasmm bu havalisindeki 
milli bir bayram dolay1sile bunlan taki - step manzarasma bakarak ~olden bir rna· 
ben diger iki giin zarfmda, bu vak'a hak· mure ft~krrml§ oldugunu hayretle gor
kmda tahkikat yap1lamadt ve ~ekin sahte mekte ve hayranhkla ifade etmekte mut· 
olmad1g1 ancak be~inci gun anla~rlarak tefiktirler. Devlet idaresinde lstanbulla 
mevkuf 90 saat kadar hapiste unutuldu. Ankaranm farkt §Udur ki saltanat idaresi 

Mr. Mortimer Show, ta.hliye edilir gi.izel lstanbulu bi.itiin memleketi degil .. 
edilmez, Filadelfya'nm en iyi avukatla· hatta burnunun dibini goremiyen kor bir 
rmdan birine miiraeaat ederek kuyumcu idare haline koymu~tu. Onun neticesidir 
ve berber aleyhinde bir <lava ~tl ve ki biitiin vatanda alh amltk bir ihmalin 
mevkufiyete sebeb olmak ve hatanm a· harabhklarile kat§Ila§hk. Ankaraya ge· 
gtrhgt dola)'lsile, 20,000 dolar macldi ve Iince o harabhklar i~inden ftrlaytp yi.ik· 
mannr tazminat taleb etti. selen ornek vatan paryast oldu. Kendisini 

M. M. Federy Peterson ve }lion tmar eden ve kendi halindeki biiti.in par• 
Crystal goz gore gore dolandmldtklanm ~alanm imara el atan ve bu meyanda gii
bildikleri halde, mahkemede iddialanni zel lstanbulun kalkm1p yUkselmesini de 
ispat edemedikleri i~in, bu tazminah ver· ilk plana koyan bir ba§§ehir: hte modern 
mek mecburiyetinde kaldtlar ve ik.i eski Tiirkiyede Ankara I ... V e bu mucize, ~ok 
dost bu felaketin sebebini birbirlerine degil, on, on be§ y1l i~inde tahakkuk et· 
yiikliyerek, bir kavga neticesinde, o gi.in- m1~ bulunuyor. 
denberi hirbirlerine selam vermediler. Bugiin memleket i~in biitun bu ferah 

verici saadetlerin Ba§ yap!Cl!l sevgili 

NOBET~i ECZANELER Atamtzt Ankarada ebedi istirahatgahma 
tevdi ederken goz.lerimiz ta~an hiizun ve 

Bu ieee oehrlmlzln muhtellf semtlerJ.n
de~i no bet~! eczaneler aunlardtr: 

Istanbul c1het1: 
Emlntinl1nde (Hil.seyln Hilsnlil, KllQU.k

pazarda (Ben.sa.son), Aloemdarda (SU'rt Ra
siml, Kumka.ptda (Belkls) BaJtU'ki:iyde 
CH1l~D. Fatlhte d. Halll), EyUbde (Arif 
Be.,er) eczaneleri. 
Beyo~lu clhetl: 
TUnelde (Matkovl~), Yilkaekkaldmmda 

<VIngepulo.sl, Galata ToPQularda (Yioepu
lo.s), Parmakkaptda (Kemal RebUil, Os _ 
manbeyde (~ark merkez) • Hallcto~lun1a 
(Bar bud) • Be~ikta.!ita (Sftleyman Receb) 
-eczanelerl. 

Kadtkoy Muvakklthane caddesinde (Ha
lld), BUyUkadada CHalk) Heybellde <Halltl 
Uskiidarda (Ahmedlye>, Sanyerde cos ~ 
man) eczaneleri. 

Romanyada Gagavoz mek
teblerinde tUrk~e tedriaata 

ba§landt 
Bi.ikre~ (Husus1) .- Basarabya ve 

Dobrucada ya§tyan Gagavoz TUrk yav
rularma tilrkec; ders vermek iizere bu 
sene 12 TUrk muallimi tayin edilmi§t ir. 

Bilkre§ sefirimiz Suphi Tannoverin 
te§ebbiis ve gayretleri saycsinde birkac; 
ytldanberi ana dillerile okutulan bu 
TUrk yavrulan biiyiik bir §evk ve se -
vincle derslcrine devam etmektedir 

( Te$ekkiirler . ) 
Te~ekkilr - Bilyiik Atamtzm unul -

maz acrsile gUnlerdenberi yanan kalb
lerimiz, kanh ya§lar akrtan gozlerimiz 
kaderin act bir cllvesi olarak ktzrmtz 
BilOnun henUz bahart omrilnde bfr ka· 
zaya kurban gitmesile bir kat daha ya
ralandt, bir kat daha k1Zllla§h. Bu hie; 
beklenilmiyen felAketi haber alarak 
matemzede allemlzi telgrafla1 telefonla , 
yazt ile, ziyaretlerile ve yavrumuzun ce
nazesine i§tirak etmek, c;elenk giinder
mek rnretile taziye ve tesell!ye ve bl.i
yUk elemimlzi payla§maga §itab eden 
muhterem bilyilklerimize, dostlartmlZa, 
akraba ve taallQkatlmtza ayrt ayr1 te -
~ekkilre ve arzt minnete derin matemi
mizden mi.itevellid elem ve 1ztrrab kud
retbah~ olmuyor. Giryan kalblerimi?.in 
sonsuz ve samimt te§ekkiir ve minnet 
hislerini kendilerine ibl!~a saym gaze -
tenizin IOtufkAr vesatetini dileriz:. 

Raufi ve Feridun Manyas ve e§leri 

elemlerimizin ya§larile tslak olacakt!r. 
Biitiin Turklerio kalbi o Biiyiik Kurta· 
net ve Y aptc1ya adeta bir ebedi hayat is· 
terdi. Heyhat, tabiatin kanunu degi§mi
yen bir saguhkla hukmlinti yiirtitiip git· 
mekte hic;.bir istisna kabul etmiyor. Onun 
u;m bizi canevimizden vuran bir matemin 
elemlerile dilhunuz. 

T eselli noktam1z yok mu? .• Bereket 
versin v.ar, ve c;ok kuvvetli. Maddi haya· 
tmda fanilige kan~an Atati.irkiimi.iz, rna• 
nevi hayatile daima i~imizde olacak ve 
bu manevi varhk bizden sonra gelecek 
bi.itiin Tiirk nesillerinde ebediyete sure
cektir. Boyle kahraman ve dahi bir evla· 
dmt kaybetmekten ~ok mustarib olan 
Turk milleti ayni zamanda btiti.in eserle· 
rini ve prensiplerini kendisine hareket 
diisturu ittihaz edip gidecegi boyle btiytik 
bir evlad yeti§tirmekten dolayr da elbette 
miiftehir olmakta hakhdtr. Atati.irk, men· 
sub oldugu milletin bi.iyi.iklligiine derin 
surette ve zaman zaman hayretlere dli~e
cek vec;hile inanmi§h. Buna binbir misal 
gostermek miimki.indur. Fakat, ne hacet: 
i§te Atatiirk misali. Boyle Biiyi.ik adamr, 
boyle Buyiik insam, ancak kendi cevhe· 
rinde zaten buyiik olan bir millet yeti§ti· 
rebilir I 

Ataturkii bugun Ankarada ebedl ka· 
rargahma, fakat buti.in Ti.irk kalblerinde 
en nurlu, en canh mezanna tevdi ediyo-

ruz. 
Biiyiik Tiirk milleti rsbrabm bi.iylikti.ir. 

Ba§tn sag olsun, sen sag ol. Ve Atati.irk· 
le eserlerine laytk olduklart mevkii ver· 
mekte devam ettigin miiddet~e Bi.iylik 
olunun daima senin aranda ya~amakta 
devam edeceginden emin ol. 

YUNUS NADI 

Bir hava facias1 
Nevyork 20 (a.a.) - Honoluluda born· 

bardtman hava filosunun talimleri es • 
nasmda tayyarelerden biri limandaki 
vapurlann tistilne dii~mi.i§tiir. Tayya • 
renin iki pilotu olmii§ ve be~ ki§i yara· 
lanmr§tlr. Hava kuvvetlerinin kuman -
dam miralay Ashworth yaralananlar a· 
rasmdad1~ 

Ankaraya dog u ... 
lzmit, biiyiik kasaba, sanki yiiregini 
alevini gOzlerinin i~inde top lam I§ gibi,~ 

• 

Atatiirk, •• •• 
u~ yuze yak1n 

biitiin 

~elenkle son Ankara 

seyahatinde bir milleti aglatt1 

Yazan: SALAHADDIN GONGOfl 
~-------~------------------------~ Ankara 20, T elefonla (Sureti mah· 

susada gonderdigimiz arkada~Imtzdan)
Zaferden sonra Cumhur Reisi stfatile 
lstanbulu ilk ziyareti idi. Onu lzmitte 
kar~1lamaga gelmi~tik. T reni agtr agrr 
istasyona yakla!ibgt mada yaverlerinden 
biri perdeleri inik hususi vagonun basa • 
magmda giiri.inerek selam havas1 ~alma· 
ga hamlanan mmka tefine elile siikut 
i~areti vermhti: 

«- Heniiz uykudad~rlar, rnlZlka ~a· 
lmmasm.>> 

lzmit istasyonunda halkm, mekteblile
rin gogi.isleri Onu uyand1rmamak i~in ne· 
fes almaktan korkar gibi derhal hareket· 
ten kesildi. Tren agtr agtr gara giriyor· 
du. Fa kat tam bu mrada beklenmedik 
bir miidahale, biitlin hesablan altust etti. 
Limanda Y avuz ve diger gemiler vazi -
yeti anlatmaga imkan bulunamad1g1 i~in 
hep birden Buyi.ik ~fin geldigini velve
leLi top seslerile ilana ha§ladrlar. Y aver 
tela§la tekrar sahanhga ftrladt. Fa kat i1 
itten g~rniJti. Daglardan daglara ses 
nakleden bu h1~1D toplarm uykusu son 
dere<;e tetik olan Atati.irkU uyandtrma· 
ma3ma imkan yoktu. Alman tedbirler 
bota gitti. Ve lzmitliler Atalanm doya 
doya seyretmek bahtiyarhgma erdiler. 

19 te~rinisani cumartesi ak§arnt, Sus 
vapurile Atati.irkiin mukaddes naa~ma 
refakat eden biz bedbahtlar, 1zmit iske· 
lesi onunde gene Onu bekliyorduk. Bir 
arahk Y avuzun toplan o gii.nki.i gibi 
glimburdemege ba§ladr. Kalbimizde elim 
sarsmt!lar uyanduan bu sesler, heyhat ki 
Onu ebedi uykusundan uyanduacak kud· 
rette degildi. 

Ataturkun milli heyecana kar§t lakayd 
kald1gma ilk defa tahid oluyorum. Halk· 
la ba~ba~a ge~irdigi saatlerin hat1rasm1 
hayatmm en biiyiik zevkleri arasmda tu-
tan Atatiirk, bugiin hususi vagonunun 
penceresinde sadece bir tabuttan ibarel. .• 
Y avuzun karanhklart inkar eden kuvvet· 
li proje!C'torleri bir baki§ta inMnm ruhunu 
okuyan gozler gibi, Onun gozleri gibi lz. 
mitin karanhk gecesini perde perde p;i.in
dtize boyamakta idi. OIU ~1kan evlerde 
bile ornegine raslanmxyan actkh bir hi.in
giirtu sari bir hastahk halinde insan saf· 
lan arasmda dola41Y0r, biitiin bir kasaba 
halkt herkes i~in ayni ktymette olan bu 
i:ili.iye yiireginin c;arpmhsmt durdurarak, 
goziiniin ya~m1 kanayan yaras1 i.istiine 
merhem gibi ba~tlrarak ac1 ac1 ht~kmrken 

Y avuzda gori.ilmemi§ bir faaliyet var. 
AI hayragm kxvr1mlan ic;inde yatan 

emaneti 1zmitliler bir an evvel baibrlanna 
basmak istiyorlar. Cena:unin denizaltx 

gemisile karaya nakli uzun siirdu. Halk 
iskeleden istasyona giden yol i.istiinde bi.i· 
yi.ik bir intizamla yer ald1. 

l§te nihayet 0 geliyor. Bi.iyi.ik ~l'f, §U 
anda bayraktan elbisesile omuzlann i.is· 
tiinde ay )'lldrzh bir apolet gibi idi. Bir 
tek tunc madalya uihuna biitiin hayahm 
vererek mukabilinde bir vatan yaratan 
adam lzmite geliyor. Y avuzun her on bes 

dakikada bir bo~lukta aghyan sesini du· 
yuyoruz. Cenaze iskeleye ~tkanldtktan 
sonra Sopen'in matem havasile harekete 
g~en rnlZlka, bize Onun ebedi uykusun
da asia rahats1z. edilmiyeceginin haberini 
getiriyor. 

Ellerde me~· aleler ve yiireklerde 
Onun hiizniinden hast! alan yangmlar 
var. 

Biitiin bir kasaba sanki ate§e verilmi§, 
yiireginin alevini gozlerinin i~inde topla· 
rnl§ gibi. ·. Y avuz, aydmlattlgt denizin 

~rt~smda §imdi yapayalmz ... Nereye git~ 
t• dtye onu ara§bnyor. Atatllrk, 300 e ya· 
km ~elenkle son Ankara seyahatine, i§te 
boyle c;tktt. 

Tren hep o tren, lokomotifi sevkeden 
makinist Onu 1stanbula ilk defa geliren 
adam... Seyahatlerinde birlikte gi:iti.irdii
gi.i tren ~efi Pa§a Kaz1m, onu her zaman
ki gibi bu sefer de yalmz h1raktmyo;: ve 
biz Onu neredeyse kendi vagonunda go· 
recekrni§iz gibi heyecanhyrz. 

Pa§a Kaz1mm bir arahk yantna so• 

me... Gitme ... » diyen anac1klar vard1. 
Eski§ehire kadar 20, 30 kilometrede 

ayni i§tiyak, ayni ate§le hasret devam et· 
ti. 

Ataturk treni ki:iyden koye teslim edi
lerek ve eller iistiinde ta§mamadise gi:iz
ya§larile sulanarak ilerliyordu. 

Sabaha kar§r saat u~te Eski§ehire var· 
d1k. Burasx hakiki bir ana baba mey • 
dam idi. lki kart§ boylu ~ocuklar bile, 
durmadan: (Ata, Ata ... ) diye haykm • 
yorlardt, Bi~er ista~yonuna geldigimiz 
zaman fecrin ilk l§Iklan belirmege ba§la· 
mt§tJ. Gazi istasyonunda lokomatifler bir 
agtzdan actkh bir vaveyla kopard1lar. 
Ag1r a(br yolumuza devam ettik. 

Nihayet Ankara... T opragmm her 
kan§mda binbir miicadele habrast fx§lo. .. 
ran Ankara ... 

Onun Ankarasr ... 
lstasyonda bat ~ehrimizin biitiin s~kin 

simalanm bir araya toplanrnl§ bulduk. 
lsmet lnonii, ebedi ~efinin mukaddes ta• 
butu bulunan vagona dogru ilerledi, yu
ziiniin kuvvetli ~izgilerinde Tiirk. va· 
tammn boliinmez haritas1 ve par~alanmaz 
milli birligin kat'i ifadesi okunuyor. 

lsl!rabm bu kadar derin vakarla birle· 
§ebilmesi ancak Turkiyenin kalbi olan 
bir tehirde mi.imki.in olabilirdi. Ankara .. 
mn havast, bizi Atatiirkun yalmz maddi 
varhgmt kaybetmi§ oldugumuza aStr, fa· 
kat yuksek, mustarib, fakat kuvveli, derin 
ve fakat manah siik\ltile bir kere daha, 
bin kere daha inandrrdt. Ebedi Sef, fU 
dakikada bir top arabasmdadu. Ve te • 
hir, 101 pare topla Onun ebediyetini ilan 
ediyor. 

SALAHADDIN GONGiJR 
Halkevlerinde 

Si~li Halkevinden: 
Ebedi ;iefimiz Biiyiik Atatiirk adma 

bugiin saat 1 1 ,45 te Sitli Halkevinde bir 
toren yap!lacakt!r. 

Torene t~tiklal mar§ile batlanacak, 
Halkevi Ba§kam tarafmdan Atatiirkiin 
hayab ve yarath~ eserler hakkmda bir 
soylev verilecektir. 

Ogleden sonra saat tam ikide, Harbi· 
ye meydanmda, Y edek Subay Okulu o
ni.inde Y edek Subay Okulile ~i,li Hal
kevi, ~i§Ii Cumhuriyet Halk Partisi tara· 
fmdan rn\i§tereken hamlanan biiyiik bir 
toren yapilacakt!r. Toren programu 

I - lstiklal martt (Ta,kitla askeri 
bandosu tarafmdan) 

2 - Sopen ve Bethovenin matem 
havalan. 

3 - Si§li Halkevi ve Si1li Halk Par• 
tisi tarafmdan haztrlanan ~elenklerle di
ger ~elenkler Biistiin online konacakhr. 

4. - Si§li Halk Partisi Batkam tara· 
fmdan bir soylev, 

5 - Belediye ad1na bir soylev, 
6 - Genclik adma Y edek Subay Q. 

kulnndan bir gencin soylevi, 
7 - ~itli Halkevi Ba§kam tarafm

dan bir soylev, AtatiirkUn genclige hita· 
br, and i~e, 

8 - Tam sa at 16 da iic; clakika sU
kut 

9 - Altr met'ale yanacakhr. 
1 0 - Bi.iyiik ge~id resmi yaprlacak· 

hr. 

Si§li, Ni§anta§l ve civanndaki biitiin o· 
kullar ve balk hu torene ittirak edecek· 
tir. Okullar ogle Uzeri Halkevinden kro· 
kide kendilerine aynlan yerleri ogrenecek· 
lerdir. 

*** 
Fa tih Hal kevin den: 
I - Ulu Sefimiz ve e1siz Atamllln 

yiiksek ve ebedi hattJrasmt anmak ve bag· 
hhgirnlZl aunmak ii:urt- bugUn saat 1 1 ,45 
te Ev kuragmdaki toplantt salonunda bir 
toren yapilacakt!r. 

A - lstiklal mar~1. 
B- Soylev. 

C - Atati.irkun gendige hitabeleri. 
C - Oc; dakika ihtiram vakfesi. 
2 - Bu toplanbya herkea gelebHir. 

Ecnebi matbuatta -kuldum: T· 20 ( uan, a.a.) - Alba ajansx teb· 
~- Ah, diye inledi. Ben bugiinii gor· lig ediyor: 

memeliydim. Atatiirki.in L>liisiini.i Ankara· Demokratia gazetesi, «.Amm1zin en 
ya gotiirmek talihsizligi benim omuzlan· mUmtaz simas1 AtatUrk» ba1hkh makale· 
rna yi.iklenmemeliydi.» ' d B" "k A.!.. ·• • h ] d sm e, uyu v unun terci.imet a in en 

Gecenin ilerlemi~ saatlerinde biitUn is· ve eserlerinden bahsetmektedir. 

t~~~?nlar .?a§tn.da kandiller ya~tlan hirer Bu gazete ezdimle f(>yle diyor: 
gonuller turhesr olmu~tu. Trenm arkasm- «AtatUrk, 4 mmlztn en mi.imtaz aimui-
dan yahnayak ko§u~an ~ocuklar, «Cit· dxr. Filozoflarm muhtelif met'lfizik ma· 

nalar vermi1 ve §airlerin en giizel v~ 
yi.iksek sozlerle tasvir etmi, olduklan i1 
ale o, realist nafhas1 ile ean vermtitir., 
sozleri icraata kalbetmi§tir ve biiyiik 
raatm lisant kendindedir.~ 

Yunan gcu;etelerl 
Atina, 20 (a. a.) - Atina ajansi ~ 1 

diriyor: 

Gazeteler, Tiirk milletinin mat~ 
hakk1nda husust muhabirlerinin gonde~' 
o!duklan yaZilan nearetmekte berde-v.,l 
d1rlar. 

Eleftron Virna gazetesi, bilhassa N 
turkiin siyasi ve sosyal reformlanmn g' 

~~ ~steml~rin~ b~it bir kopyux ohns~ 
gm1, belkl Turk 1bdax oldugunu ve " 
reformlann kuvvet ve hayatiyetlerinin ~ t 
tatiirkiin milletin teceddiidii i~in hususi 
sistem bulmasr ve buou tatbik etmesi te. 
fiyetinde miindemi~ bulundugunu yffl 
maktadrr. Atatiirkiin oliimi!e ba§hyan rr_ 

ni devrin ni§anesi, Onun eserine bagb~ 
Onun direktiflerine baghhk ve Onun pree: 
siblerini tatbik etmek olacakhr. , 1 

Me&Sager Athenes gazetesi, muliarr~ 
lerinden Moschopoulos'un KemaliZJJl ~ 
tlsadt doktrin' hakkmdaki bir makale!' ~ 
ne§retmittir. Muharrir, bu yausmda Oi 
Ia! Bayann F.nansiyal Times'te jnUI 
eden bir makalesine i~aret eylemekted1 I 

Messager d'Athenes muharririnin, J't 
malist rejimin memleketin mutlak istikl~ 
lini temin ettikten, Tiirkiyenin sosyal I• 
siyut biinyesinde bi.itiin reformlan r•~ t 
hktan ve bugun pek az milletin nail old 
gu istikrar ve itimadr tesis ettikten ,oil J 
Tiirkiyeyi iknsadi bakundan, en kxsa tllii 
det zarfmda ve tamamile rasyonel vasl1, 
larla diioyanm en ileri memleketle ' -
seviyesine ~1kannaSt gaye edinmit old 
gunu yazmaktadtr. 

Ethnos gazetesi de, husuet muliabi~ 
nin uzun bir yaz~mt nearetmektedir. , 

Biiti.in gazeteler, cenaze merasimine 1 

haz1rhklara uzun yazrlar tahsil etrllitl 
dir. 

Amerika Cumhur Reiainin teel,atl. 
1 

Ankara 20 (T elefonla) - Ebl~ h 
Sefin oliimii dola)'lsile diinyanm her ~ 
rafmdan taziyetler gelmekte devam ,J; 
yor. Bu ar.ada Amerika Reisicwnhll~ 
Ruzvelt de teessiirlerini §U kelimelerle ~~ 
h.ar etmi~tir: 

«Benim teessiiriim ikoi t:iirliidiir. £.1 

vela boyle biiyllk bir adamm z1ya1nd81 

dolayt butiin diinya gibi muteessifitl" y 
lkinci teessiirUm ise, bu Buyiik AdaJII' 
Ia tamtmak hU!Susundaki §iddetli arzuJll~ 
husulune artJk imkan kalmarru1 o)mas1' 

du.» 

Romanya Tiirklerinin matentl 
Bi.ikre§, (Hususi) - Biitiin diiD~ 1 

Tiirkliigiiniin Atasmm vefatl, Romall~ Y 
Tiirkleri arasmda derin bir teessUr u1•1 li 
dtrmJ~tlr. Dobrucamn Pazarc1k kas~-b~ f 
smdaki Turk Gender Birligi binasmlll .. 
zerine siyah bayrak ~ekilmi§tir. BU1~ 0 

hal~. Birlik binasma toplanrnl§, Ulu o:, 
derm ruhunu taziz i~in bet dakika sU~ 
edildikten sonra dernek heyetinin 50"/Jr 
digi lstiklal mar1ile ihtifale batlanJJ11~1 
Reis Mehmed Kemal, Uiu Atamn haY' ~ 
ve eserleri hakkmda uzun bir hitabede b~ 
lunmu§tur, Ahmed Bakinin okuduSU ~ 
Mayr~ §iiri ham bulunanlan aglatJlllf ..,. 
merasrme Jc.oro heyetinin soyledigi «ClJ.I~ 
h~;iyete and>~ mar§i.l: nihayet veri!~; 
Turk genclermden ogretmen Saban . 
rahim, Mustafa Emin, ve kasaba rnUfU 
ate§in sozler soylemi§lerdir. 

Bundan ba§ka Eski eamide Ulu I'~~ 
tanc1ntn ruhuna bir mevlidi nebe-vi ok~ 
turulmu§tur. Duada pek kalabaltk bir ~~ 
maat bulunmu§ ve Rumen valiri ~ 
sek bir memur temsil etmi§tir. Dr. Core,~ 
ku Primar, Sulh Hakimi, Maarif rvfUO 1 
rii, Rumen heyeti talimiyesi, Bulg', 
Rum, Musevi, ve Ermeni cemaatleri It~ 
messilleri haZJt bulunmu§tur. CernaatJ~O: 
isi Dr. M. Nuri, ikinci reis Hayte~ 1(, 
avukat Orner Halid, Sancak Muftis! ~II' 
Hiiseyin tiirk~e ve rumence hitabede 
Iunmu~lardtr. 

Bulgariatan Tiirklerinin te••';Jriie' 
Sofya, (Hususi} - Ulu Atanlll ~e' 

fah haberi Bulgaristan Ti.irklerini lfllj jl• 
me bogmu§tur. Tiirkler namma miilfle

55(v 
ler Sofya sefarethanemize giderek '~r· 
Sevki Berkere teessi.irlerini arzetrn;tlet (} 
Biiyuk, kii~tik butiin kasaba ve koYie'1,, ~ 
Atam1zm ruhuna mevlid ve hatitn dll' 
n okunmaga ba§lilllll§br. 
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Atatiirk Ve kiiltiiriimiiz 
I 

l~ 
-1 

Yazan: KA.ZIM NAMI DURU 

~ k Atatiirk, J 925 eyluliinde Karadeniz 

~ 
1
Y1larmda ~ehirlerimizi dola§Irken Sam· 

fl suna da ugram1~, muallimler tarafmdan 
"' :~refine verilen ~ay ziyafetinde bir nutuk 

oyJerni§ti. Bu nutku sirasi gelince mev· 
~llllbahs edeceksem de, bu yaz1lanma, 
~lld<~n birka~ ciimle alarak, ba§lamak is
:or~. Ziyafet esnasmda kadm erkek 
A llalhmlerden birka~I soz soylemi~lerdi . 

tJ , tatiirk onlara cevab verirken §oyle di-
1' lOt: 

1 « ••• Muhterem ve hassas arkadaf· 
i~ !'~"11hlz, uzak maziyi ~ok ifaretler
. ( ~I ta\'zih ettiler. Yakm mazinin a· 
t h1'11nt da hakikaten kalbleri dil-
l \In edecek tarzda beyan buyurdu
~~· Bu veaile ile tahSima aid ~ok 

~ .~eccuhatta bulunmak nezaketini 
1 taz buyurdular. Bu teveccuhattn 

~:~llthni kalblerden siinuhu itibarile 
·~l>hesiz ~ok memnunum, miitehas

,1~1•iQJ \'e miitefekkirim. Yalntz, siz
~ ell olan bir ,ahsa sizden fazla e-

1' d~tniyet atfetmek, herteyi bir fer
~ 1 ,lllilletin tahsiyetinde temerkuz 
~h~1~ek, maziye, hale, istikbale 
A 1.iilii? bu edvara aid bir heyeti i~
~'-'~tye mesailinin tavzih ve teba
ll' ~nu yiiksek bir heyeti i~timaiye

~t )Itt llliinferid bir !iahsiyetinden bek· 
~h:ek elbette ki laytk degildir. El
l~ te ki laztm degildir. 
el;~ «Muhterem kardetler! Memle

let \'e milletin hayat ve atisine o
t' ~a.tlllluhabbet ve hiirmetten dolay1 
~., "~-urunuzda bir noktai hakikati i-' ~a.l. 

qa mecburum; 

~ «<Vatanda,Iar, vatammzda her· 
· J·ll.llgi bir fahs1, istediginizi sevebi-
1. ~tainiz. Kardetiniz gibi, arkadafl· 
1 

11
''1:. gibi, babamz gibi, evlid•· 

l.'l Ribi, sevgiliniz gibi sevebi-
1"•iniz. F akat bu sevgi sizi mev
~~diyeti milliyenizi biitiin mu· 

~ ~~hbetlerinize ragmen herhangi 
~ ~ lr 'ahsa, herhangi bir sevdiginize 
~ el'tnege saik olmamahdtr. Bunun 
~sine hareket kadar hata olamaz. 

1• tt, rnensub oldugum biiyiik mille
)1lttin boyle bir hatay• irtikab etmi· 
~;c:egine dair kemali itimad sahi-
t! olrnakla miisterih ve miiftehi
tlll.)) 

q l3i1. A;atiirkii cammiz kadar, canimlz
t~:~ fazla seviyoruz. Onun oliimii bizi yii
~-~1rniz1n eri§ilmez yerinden yaktJ. Ona 
h~ tyoruz, onun i~in i<;imizi yara yara 
~~klttyoruz. Bundan tab it ne olabilir? 
q1~zi, sevdiklerimizin en sevgilisi i~in agla
tag11tltzdan dolayt kim k1myabilir~ Onu 
~ 1111lltzdan da fazla sevmelde, ugrunda 
~~ R~zya ~Ian dokmekle, kendimizi harab 
bi ege hak'bm1z olmadiginl da gene 0 
~ ~e soy]iiyor. E~siz acimiZI, onun ~izdi
YUkolda millet i~in ~ah~mak iizere en bii-
ltlj' en verimli bir enerji kayna~ yap-

•1Yiz. 

~u~llun bize btrakhgJ miras, yalmz bu 
q/tt~i devlet, bu hayat fi§knan millet 
~~~g~ ?1r; onun bize ib1rakh~ miras, bu 
~~~i h liirk milletini ebediyete kadar kud· 
y~ e, §ehametle, medeniyetle gotiirmege 
liz TIYacak olan «Kemalizm» dir. Kema-
f~Jlt!,f SOsyal ve siyasal bir felsefedir. Bu 
P se enin esaslan:::u Cumhuriyet Halk 

artj · · 1 ~~ 811lin, Anayasamiza da ge~en a.t1 
Yiiks~?ollii alh prensipinden ba§ka Bii
l~llttJ I!Iet Meclisinde, kongrelerde, top
led·,~rda, gezintilerde, ziyafetlerde soy-
~~ Sozlerde bulabiliriz. 

~~siz ta.tiirk, yalmz biiyiik bir kumandan, 
~i . tlr kurtanc1, kurucu, yap!cJ, siyaset
~~labc, degildir; Atatiirk, aym za-

manda modern hakikatlere dayanan esas 
fikirlerile derin bir filozoftur da. Onun 
bu felsefesi, spekiilasyon degildir; goriil
mii§, ya§anmJ§ hakikatlere dayamlarak ~ · 
fade ve tatbik edilmi~ realiteler felsefesi~ 
dir. 

Ben, biitiin aczimle beraber, ona olan 
icten baghhgtmm ve sonsuz sevgimin sev
kine tutularak, kiiltiir bahsinde ileriye siir
diigii temel mevzulan burada ele almak, 
a~mak istiyorum. Bunun i~in de sozlerin 
kronolojigini takib edecegim. Birbirini 
velyeden sozler i~inde bazi fikirlerin tek
rar edilmi§ oldugunu gorecegiz. Bu tek
rarlar, 0 sozlerin iizerinde husus! bir JSrar 
if a de eder; ~iinkii onlann hiikiimleri, bu
giin oldugu kadar yarm i~in de, eksilme· 
yip artan bir ehemmiyet ve k1ymeti haiz
dir. 

Atatiirk, Sakarya harbine tekaddiim 
eden giinlerde, 15 temmuz 1921 de An
karada toplanan Maarif kongresinde bir 
nutuk soylemi§ti. Bu nutuk, Cumhuriyet 
Maarif siyasetinin ilk hatlanm ~iziyordu; 
bu nutuk, Atatiirkiin e§siz bir kiiltiir a· 
dam1, bir terbiyeci oldugunu da gosteri· 
yordu. 

Nutkunun hemen ba§langicmda §U 
ciimleyi goriiyoruz: 

(<Astrlann mahmul oldugu derin 
bir ihmali idarinin viicude getirdi
gi yaralar1 tedavi i~in masruf ola
cak himmetlerin en biiyiigiinii hi~ 
fiiphesiz irfan yolunda ibzal etme
miz laztmdtr.» 

Bu sozler, !stiklal sava~mm bir~ok ii
midleri sarsbg1 bir mada soylendi; bu
nunla beraber, hu sozler, hi~ sarsJ!miyan 
bir imanm eseri idi, ve dinliyenlere sarsil
mJyan bir iman telkin ediyordu. Bu soz
ler, mutlaka kurtulacak hir vatanm yara· 
lanm tedavi i~in nas1l biiyiik bir himp1etle 
~all$mak laz1m geldigini anlatJyordu. 

0 kongreyi, bu nutku hatJrlanm. 
Zaten, o sualarda, nas1lsa ani bir yei~e 
kap1lacak olsam, dogru Meclise ko§ar, 
Atatiirkiin gozlerine bakar, Umidimi, ima
mmi tazelerdim. 

Ger~ekten bu millet as1rlardanberi sii
ren «derin bir ihmali idar!» altmda ezil
mi~ti; Me§rutiyet onun yaralarma mer
hem olamad1, belki artmasma sebeb oldu. 
Bunu ~ok iyi goren ve bilen Atatiirk, o 
yaralann ancak «irfan yolunda ibzal» e
dilecek en btiyiik himmetlerle iyi edilebi
lecegini soyliiyordu. 

KA.ZIM NAMI DURU 

Hareket miifettitliii 
imtihanlari 

Devlet Demiryollan idaresi tarafmdan 
hareket miifetti.§i yeti.§tirilmek iizere 
miihendis, yiiksek ticaret, miilkiye ve 
hukuk mektebi mezunlan arasmda bir 
mi.isabaka imtiham affllmi~br, Bu aym 
yirmi sekizinde yap1lacak olan imtihan
da muvaffak oln gencler, miifetti~ nam
zedi olarak §imdilik yiiz otuz lira ma
a~la almacak ve bilahare kabiliyet gos
terenlerin maa~lan yiikseltilerek mii -
fetti ~lige ge~irileceklerdir, -···-·~ Ticarft Umum miidiiriiniin 

lzmirdeki tetkikleri 
tzmir (Hususi) - tktJsad Vekaleti Iff 

Ticaret Umum miidiirii Miimtaz Rekin, 
tzmirde pazarhksiz sat!§ tatbikatt uze
rinde yaptljp tetkikler neticesinde, baz1 
sahcllarm ihtikara saparak etiketlere 
yiiksek fiatlar koyduklan nazan dikka
te ahnmi§ ve fiatlan kontrol i~in bir ko
misyon vucude getirilmesi kararla§tml
ml~tlr. 

Bu komisyon, Ticaret Odasile Beledi
ye memurlanndan miirekkeb olacak, 
toptan satl§lara nazaran saticilarm ka • 
zanclarm1 tayin etmek suretile kona -
cak fiatlarm nisbeti iizerinde ~ah~a -
cakhr. 

Sen Olmedin! • 

n llakka tapan hukuk~ular en yii.ksek haklann en ytlmaz kahrama
b tnt son konagma btraktr ve arttk dunyamn en mukaddes noktaS'I. olan 
'1'(1~ konagm onunde sonsuz tazimlerle egilirleen gozleri, i~leri kan dola-

' :resleri yas ht~ktrtklarlle bogularak agltyorlar. 
be ~tatUrk! Sen cihamn bii.tiln hakikt millet damarlartna milliyet dersi 
1t tdm, tutulacak yollart gosterdin. Her ne zaman bir millet ve memle
'n.et hakmzltga ugrar, mazWmluk duyarsa en bilyilk milli kahramant· 

tzt T.. kl . A h k k k 1 it;i ' ur enn tasmt ansm, a kktm oruma , yurdunu urtarma <: 
n kendisine taze kuvvet, taze can ve heyecan bulacakttr. 

hibz E:":' buyilk ve faziletli insan! Sen dilnyantn biltiln insaniyet mu
'n-u erme de nilmune oldun. Onlardan da her ne vakit insanltk rn.€fhu· 
et .n.a. baglt bir ilmidi kaybeden olursa bu ebedi karargahtnt ziyaret 
ilhtn, Yahud hayattm ve vecizelerini dikkatle miitalea etsin, Senden 
]3'U a~ al~tn, insanlartn tekdmulii hakkmda yeni ilmid ve fikir leazantr. 
'tat> a btr giin olacak, senin yatttgm yer en hilr ve fazHetli gonii.llerin 

a !Jeri ve ilham kaynagt olacakttr. 
'kes Mt!letler olmez, adalet vicdanlarda ya~ar, insanltk al~alttlmaz. tlmid 
in8 rnege hiq yer yoktur. Degil mi ki, diinya, Mustafa Kemal gibi tam 

a~ da yeti~tirebilmi§tir, her zaman ilmidli ve imanh kalabiHriz. 
lrrus Y. necib ve fedakar A tam! Ey Tii.rklerin tariM Ulu Kahramant! 
ha'kterth uyu! Kalblerimize ve butiin insanlann kalblerine ebediyyen 

rn kalacabm. 
leun Senin bu hii7d mliginden faudalanacak gene biz insanlartz. Ey huku· 

da Atam Atatiirk! 

Fuad Huliisi DEMiRELLI 

Konya 

lis in in 

Sehir Mec· FILISTIN MEKTUBLARI: 

'toplantJs• AtamiZID Oliimiine 
ikinci celsede enciimen 

intihab1 yapddt 
Konya, (Hususi) - Sehir Mecl;~j 

ikinci i~timamda ruznamedeki maddelerin 
miizakeresine ge~mi~tir. Evvela ihtisas en
ciimenleri intihabi yap1lmi~ ve bu intihab 
sonunda biit~e ve hesab enciimenine: a~ 
vukat Fahri Agaoglu, Nail Erer, Nuri 
Kii~iikkele§, HaZim BakJrcJ, ~ afiz T ah
rah, Ziihtii <;eran, Ahmed O!ker, Fey
zi <;elik. idare ve miilkiye enciimenine: 
avukat Ri.i§tii Altunel, Ali Haydar Er
alp, Fuad Anadolu, Mustafa I~tk, Ali 
R1za Cansu, Mustafa Cimcime. 

Baymdnhk enciimenine: Nuriye Bar~ 
dak~t, Ali (::ekirdek~i. Mustafa Daya· 
c1k, Mehmed Rii§tii Kele§, Ali Haydar 
oglu, N a sib Ertiiziin, Siileyman T a§pl· 
nar. 

S1hhat enciimenine: Nuriye Bardak~I, 
Taliha D~ok, Mehmed Haydaroglu, 
Memduh <;ivil, Kadir Y1ldmm, Hiise
yin Borucu, N afiz T ahrah se!;ilmi~lerdir. 

!ntihabdan sonra, I 938 masraf biit<;e
sinin muhtelif fas1llannda ilave ve tenzil 
suretile icras1 teklif olunan 6500 lirahk 
mi.inakalenin yapilmasi ittifakla tasvib e
dilmi§tir. • 

1937 kat'1 hesab cetvelile senelik me
sai raporunun meclisin ~ubat toplantlsm
da tetkik edilmek iizere mesai raporunun 
teksir edilerek azaya ve enciimenlere tev• 
ziine karar verilmi§tir. 

Ruznamenin bir maddesini te§kil eden 
~ay sularile sulanan bag, bahc;e, sebze ve 
ekin tarlalarmm tahriri i§i, miizakere so
nunda liizumsuz goriilmii§, bu cihetin hu
susi muhasebedeki tahrir komisyonu def
terleri ahnarak temini miinasib goriilmi.i§· 
tiir. 

Daimi enciimen azal1klan i~in yapdan 
gizli se~im sonunda 22 mevcuda kar~J 16 
reyle F eyzi <;elik, 1 4 reyle Mehmed 
Haydaroglu, 12 reyle Ali <;ekirdek~i a
zahga intihab olunmu§lardJr. 

Ilgtnda orman 
ka~ak~tlar1 

Ilgm (Hususi:) - Ilgmm Bulcuk ki:i
yiinde Orman koruma erlerine teslim ol
miyan ve silah ~eken orman ka~ak~1larile 
koruma erleri arasmda bir musademe ol
mu§, bu musademe sonunda bir ka~ak~I 
yaralanarak olmii§tiir. 

Hadise §oyle cereyan etmi§ti!': 
Ilgmm Bulcuk koyii ormanlannda 

devriye gezmekte olan orman koruma er• 
leri burada orman kac;ak~1lanna tesadiif 
ederek bunlan ellerindeki agaclarla bir ~ 
likte yakalamak iizere ge~id yeri olan 
1 erciiman kopriisi.ine g~mi~lerdir. Biraz 
sonra kestikleri agaclarla birlikte kopriiye 
gelen ka<;;ak~1lar koruma erlerinin aga.c~a: 
n teslim etmeleri hususundaki tekhbm 
kabul etmemi§ler ve erlerin bunlan zorla 
musadere etmek te§ebbiisiine silahla mu
kabele etmi§lerdir. Bu vaziyet kar~Ismda 
koruma memurlan da silah kullanmak 
mecburiyetinde kalmi§lardJr. <;arp1~ma 
biiyiimii§,bu suada ka~akc;Ilardan ~eli 
kas1gmdan yaralanarak olmii§tiir. D1ger 
ka~ak~1lar yakalanmt~tlr. 

T ahkikat devam etmektedir. 
Dilsiz bir dilenci zehirlenerek oldii 

Dils-iz olup ad1 bilinemiyen dilenciler· 
den sermaye Miinevverin babas1, ge.;en 
ak~am yatmak Uzere istasyonda gec;id 
bekyisine aid kuliibeye girmi~ ve buldugu 
ki:imiirleri mangala koyarak uyumu~tur. 

Dilsiz dilenci komiiriin ne~rettigi gazle 
zehirlenerek olmii~tiir. 

• ••••• 
Balyada zirai i§ler 

Balya (Hususi) - Kaymakam Bedri 
ilhamn ba§kanhgmda t-oplanan Bele • 
diye heyeti ve Partiler, kazanm zirai i§· 
leri iizerinde gorii~melerde bulunmu§ • 
Iar ve kararlar vermi§lerdir. 

Toprak mahsulleri veriminin arttml· 
mas1 i~in devlet tohum 1slah istasyon -
Ianndan mmtakaya uygun ve vcrimli 
tohumluklar getirilmesine ve bilhassa 
yulaf ekiminin ~ogalt1lmasi i~in koylii 
ile temaslara ge9ilerek istihsalatm ar
hrilmasi hususu karar altma almmi§br. 

Kaza mmtakasmm agaclandmlmas1 
igin de kaza fidanl~mda yeti§tirilmekte 
olan meyvah ve meyvas1z fidanlarm 
koyliiye paras1z verilmesi temin edil • 

istir. 
Ba yamn me§hur alan Bozk1r kara

SI~lr hayvanlarmm Iay1k oldugu fiatla 
piyasaya sevki i!fin ~areler dii§iiniilmii§ 
ve koyliiye faydah olacak tedbirler a
hnml§tlr. 

Ermenak Belediye reisligi 
Ermenak, (Hususl) - Ermenak ka

zast Belediye Reisligine Umuml Mcdis 
azalarmdan ve Daimi Enciimen iiyesi 
Hami Ko~a§ intihab olunmu§ ve bu in· 
tihab Vilayet<;e tasdik edilmi§tir. Ham-i 
Ko~a~. bu intihab iizerine enciimenden is
tifa ederek yeni vazifesi batma gibni1tir. 

aglayan Filistin 
Q, yaln1z • • 

SIZID 

zamanda bizim 
- Kudii•~ 16 ikincite~rin -

Atatiirkiin oliim haberi, hi~ §iiphesiz, 
biitiin diinyayJ miiteessir etmi§tir. Fa kat, 
di.inyada hi~bir memleket yoktur ki bu 
oliimden dolay1 Filistin kadar miiteessir 
olmu~ bul unsun. o~ giindenberi biitiin 
Filistin Arabhg1, radyolann ba§•nda 
toplanarak Ankaranm ne§riyatmJ dinli · 
yor. Bu dinliyenlerin arasmda gozya§J 
dokenler pek ~oktur. Fa kat, butiin Filis
tin Arabbgt, yahud bu memleket halk1· 
nm ~imdi biiyiik bir nasyonalizm duygu -
sile ate§lenmi§ olan pek biiyiik bir k1sm1, 
aglamiyorsa bile muhakkak pek miitees -
sir ve mahzundur. Bunlardan bir tanesi, 
ileri gel en bir nasyonalist bana dedi ki: 

«- Atatiirk, bize daha bugiinden elle 
tutulur derecede iyi neticeler vermi§ '.llan 
miicadele fikrinin de babasidlr. Sizin 
Atamz oldugu kadar 0, bizim de Ata -
miz oldu. lngilterenin taksim siyasetine 
kar§I miicadele fikrini biz On dan ald1k; 
cesaret, azim ve sebat duygulanmiZl 0-
nun ve Tiirklerin bize verdikleri misalden 
toplad1k.» 

Bu sozler ~ok dogrudur. Biitiin Filis • 
tin hareketi, iki senedenberi hep, Tiirki
yede Atatiirkiin elile idare edilmi§ olan 
istiklal miicadelesinin ruh itibarile aynen 
kopyas1 halinde cereyan ediyor. Bunu 
her harekette gormek kabildir. Bunun 
i~in bu mektubumla size bu noktalan bi
raz olsun izah edecegim. 

*** Bundan sekiz ay evvel, heniiz Filistin 
hareketi, dagm1k, aralarmda tam bir ha
reket insicami bulunm1yan ~eteler elile 
rasgele idare edildigi stralarda, nasyo
nalistlerin ileri gelenlerinden ve Kudii • 
siin en miinevver Arablanndan bir zatla 
konu§urken lngilterenin malik oldugu 
biiyiik tedib kuvvet ve vasttalan kar§Ism· 
da bu miicadelenin neticesiz kalmasmdan 
tiiphe edip etmediklerini sormu§tum. Mu
hatabtm, bana takriben §U cevab1 vermi§
ti: 

«- Ayni suali siz, on sekiz sene evvel 
Mustafa Kemal Pa§aya da sorabilirdi • 
niz. Nitekim soranlar da c;ok olmu§tu. 
Halbuki netice, onun pek dogru bir yol
dan gitmi§ oldugunu gosterdi .Biz de ii
mid ediyoruz ki ayni neticeyi elde ede
cegiz. Filistin Y ahudi istilasmdan ve 
hatta lngiliz mandasmdan kurtulup miis
takil olacak. Arabhk alemine modern 
milliyet~lik niimunesini biz Filistinliler 
verecegiz l >> 

Muhatab1m bu sozleri aoyledikten son~ 
ra bana Tiirk hareketile Filistin harcketi 
arasmda uzunuzad1ya bir mukayese yap
IDI§h. Bugiin bu mukayeseyi hulasaten 
nakledecegim: 

«- Sevres muahedesinin gayesi Tiir
kiyeyi par~alamak ve onun her prac;asm1 
A vrupahlar arasmda taksim edip bu oar
~alan hirer miistemleke lokmau yapmak
h. Balfour' un Filistinde Y ahudilere 
yurd verme projesinin ve bu projenin bu
giinkii tatbikatmm da gayesi baz1 huausi 
farklarla ayni §eydir: lngiltere bir ta~la 
ii~ ku§ vurmak istiyor. Ku§larm biri. ln
gilterenin diinya siyaseti iizerinde miihim 
tesirleri bulunan fngiliz Y ahudilerini 
memnun, ikincisi Siivey§ kanalma yakm 
bir sahada hem zamam gelince Siivey~i 
miidafaa etmek iizere bir istinad noktast 
viicude getirmek, hem de biitiin Aarabis
tana hulul i!;in daima kendisine a~1k du
racak bir kap1da varhklari kendisine bag· 
h olan Yahudilerden miirekkeb bir bek~i 
kuvveti te§kil eylemektir. D~iincii kuta 
gelince, o da Arab nasyonalizminin iler
leme~ine mani olmak, yani teqrici surette 
Filistini Y ahudilestirip Ar11b alemi ara -
sma bir de Y ahudi kuvveti hn§hrmak· 
t1r. 

Tiirkiye hakkmda da Loid Corc'un 
hesablan hemen hemen ayni mahiyette 
§eylerdi. Ancak, !ngiltere Tiirkiyenin 
ba§:na kiic;iik Y unaniatam musallat etmi§· 
ti; Filistinin batma da bilahare Y ahudi -
leri musallat etmek iizere evvela ite biz
za t giri§ti. 

« Tiirkiyede, memleketin i§lerini ln -
gilterenin arzusuna gore idare etmek isti
yen ve ba§mda zamanm padi~ah1 bulunan 
bir ingiliz M uhibleri Cemiyeti vardt; biz
de de bir N a~a§ibi ailesi ve bu ailenin pek 
az taraftarlarile birlikte ftrkasl vardn. 
Sizler !Ultanlara kar§J miicadele 'ettiniz, 
biz de bu aileye kar§I miicadele ediyoruz. 
Goreceksiniz, onlar mahvolacaklar. 

Siz de i§e <;etelerle batladmJZ, biz de 
oyle yaphk. Siz de neticede bir ordu yap
tmtz, bizde de yava§ yava§ ordu te§ek ~ 
kiil ediyor. Siz Ankarada bir devlet kur~ 
dunuz, biz de Safd ve Nablus daglarmda 
bir devlet kuruyoruz. Siz de oliinciye 

de gil, 
de 

fakat ayni 

babamizdi 
kadar miicadele ettiniz, biz de oyle yapa
cag;z. Sizin devlet, askeri cephe yapml§ 
ve buna dayanan a~1k bir devletti; biz1m 
kar§Jmizda !ngiltere bulundugu i~in bi -
zin'l devletimiz de ~imdilik gizli bir devlet 
olacak, fakat Filistinde ingiliz hiikume
tinden daha fazla kuvveti haiz buluna
cakhr . 

Atatiirk ayaklandtgJ zaman herkes 
Ona deli demi§ti. Bizim Ba§ Miifti mu
kavemet karanm verdigi zaman da her
kes ona deli dedi. Fa kat, goriiyorsunuz ki 
o kadar deli degilmi§iz. Gittik~e kuvvet~ 
leniyoruz. Tiirkiye gibi, biz de muzaffer 
olacag1z I» 

*** Evet, biitiin bu Filistin miicadelesi mi
salini Tiirkiyeden almi§tiT; burada Ata· 
tiirk bundan dolay1 ~ole sevilirdi. Ba~ 
Miifti, Elhac Emin Elhiiseyni, heniiz 
burada bulundugu malarda ve bilhasJa 
ilk ingiliz anket komisyonunun burada 
tetkikler yapt1g1 zamanlarda etrafmdaki
lere daima Tiirkiyeden ve Atatiirkten 
bahsederdi. !cabmda, «Onun gibi» sila
ha sanlmaktan ba§ka <;are kalmiyacagJ 
fikrini, silaha sanlmazdan ~ok evvel, 
Ba§ Mufti kendi muhitine hararetle tel -
kin etti. Bunun i~in taksim projesi ilan 
edildigi zaman, Filistin hareketi, evvelden 
haz1rlanm1§ br hareket olarak, birdenbire 
meydana c;Ikiverdi. 

Hakikaten, vaktile bizde oldugu gibi, 
burada da ilk hareket miiteferrik ~eteci
lik §eklinde ba,ladJ ve yava§ yava§ te1ki
lat tekemmiil etti. Dart be§ aydanberi 
arhk c;eteler ortadan kalkmi§, yerine sey
yar bir askeri te§kilat kaim olmu§ bulu
nuyor. Bugiin bu askeri te§kilat memle
kete hakimdir. Bir~ok yerlerde ingiliz as
keri ve lngiliz otoritesi kamilen meydan· 
dan kalkmi§hr. Mesela, Lut denizinin 
§imal ucunda ve Kudiise iyi bir §OSe ue 
bagh, Kudiisiin yamba§mda denecek ka
dar yakm bir mesafede Eriha §ehri ka<; 
aydanberi asilerin elinde idi. lngilizler, 
son giinlerde biiyiik bir asked hareket 
y k il ri urad ~Jk rd lar. Fa
kat, hi!; §iiphe yok ki onlar oraya tekrar 
gelecekler. Halen lngilizler yalmz Ku ~ 
diisle Tel Ebib' e hakimdirler. Diger ta
raflarda bugiin hakim olurlarsa yarm ge· 
ri ~ekiliyorlar ve Arab asker! te§kilatJ, 
bugiin c;IktJklan bir yere birkac; giin sonra 
tekrar giriyorlar. 

Siyasi otorite bak1mmdan da ayni hal 
vard1r; mesela, lngilizler gec;ende ka~ 
d1 te§kilatmt lagvettiler. ~iinkii kad1larm 
miicahidierle birlikte hareket ettiklerini 
goriiyorlardi. F akat, onlar bu te§kilatJ 
kaldmnca miicahidler de yeni bir «ka -
nun» ne§rettiler. Filistinin her tarafmda 
gizli hakimler te§kil eden bu kanuna go
re, her kim, isyan hiikumetinin her tara
fa tayin etmit oldugu gizli kad1lardan 
ba§ka bir yere, yani !ngiliz mahkemeleri
ne miiracaatla bir hak dava edecek olur
sa miicahidler tarafmdan idam edilecelt
tir. Bu ilandanberi Filistin Arablann -
dan hi~ kimse resmi mahkemelere miira· 
caat edip herhangi bir dava a~am1yor. 
Her i~ Filistinin gizli hiikumetinin tayin 
ettigi gizli kad1lann elile halledi!iyor. 
Safd daglan arhk ~etelerin makarn de
gildir. Muntazam askeri te kilata sahib, 
fakat gizli ve seyyar bir nasyonali~t or • 
dusunun cevelangahJdJr. ArtJk, lngiliz 
dostlanndan miirekkeb olan lngiliz mu • 
hibbi N atatibi fnkasmm taraftarlan kal
mamJ~tn. Ciinkii bu fnkaya taraftar olan· 
lar peri§anhgm son haddine gelmit bulu • 
nuyorlar. Bizzat bu ailenin bir c;ok efradt 
katledilmi,, malikaneleri ve bahc;eleri ta· 
mamen harabeye donmii~tiir. 

Demek oluyor ki, Tiirkiyenin ve Ata
tiirkiin verdigi niimune iizerine kopya e~ 
dilen Filistin hareketi arhk muvaffak ol
mu§tur. Bu muvaffakiyetin ilk maddi ne
ticesi, taksim fikrinin resml surette orta
dan kaldmlmastdir. Bir haftadanberi 
ilan edilmi~ olan bu karar bir emrivaki ol
makla beraber Filistin nasyonalistleri bu
nunla da memnun olmuyorlar. «Biz in
~ili7lerin bu oyunlarma avlanw1vacagJz. 
Y ahudilere kar§I tam karar ve Arab ha
kimiveti i~in tam teminat isteriz.» diyor· 
lar. TIPkl Atatiirkiin Tiirkive ic;in soyle
mi, olduitu gibi «Milll hududlar i~inde 
mil! I istiklal» istiyorl ar. 

**~ 

Filistin Atatiirkiin oliimii kar~1smda 
aghyor. Mubalaga eltigime zahib olma
ymtz. Evet, aghyor ve gozya~t dokiiyor. 
C,:iinkii bu memleketin yaphgt, iki sene· 
denberi verdigi kurbanlarla varmak is -
tedigi gaye, Tiirkiye misalile o kadar a
lakadardJT ve herkes bunu o kadar iyi 
biliyor ki Onun oliimii, burada kendi 

KO$• •' 

PENCERESiNDEN 
0, Ankarada 

~ nkaray1 tarih, belki yirmi am 
~ yetim bir ~ehir olarak tamdt 1 

Onun etrafma yiiksek duva1 ' ' 
c;evirenler, kalesi kaplSina kitabe nak~e· 1 

• 

denier ve i~inde mabedler kuranlar ol · 1 
• 

madt degil. Fa kat Ankara tarihin he · 
men her devrinde bir oksiiz simaSI ta~I· 
dJ: Ctplak ve hatta su bulamlyan bir ok· I • 

siiz!. Boyle bir ~ehrin oziinde ne~'e, yii. 
ziinde tebessiim olamazd1. Nitekim An· 
kara da uzun omiir yJllanm hep bahtma 
kiiskiin ve daima olgiin ya§adt. 

Onun melale ah~km, her ihmale miite· 
hammil ve miitevekkil yiiziinde ilk gii • 
lumseyi~ 2 7 birincikanun 1 919 da belir· 
mi~ti. Ciinkii Atatiirk o giin - saadetlei 
getiren, giizellikler ve inki~aflar vade • 
den - bir giine~ gibi onun sinesine dog • 
mu tu. 

Ankara o say1h giinden sonra tarihine 
ve biitiin hatJralarma hayret ~,:evirdi, goz· 
lerini Atatiirkiin iradesine bagladt ve 
ne~· eli bir i.imid kinde bekledi. Hergii11 
yeni bir bahtiyar hatira ile siisleniyordu, 
siirur ve p;urur haleleri ic:;inde nuran! bi1 
sima ahyordu. Tiirkliigiin hiirriyete ve 
necata kavu~acagm1 miijdeliyen ilk Bu· 
yiik Millet Meclisi onun koynunda a~ll· 
d1, birinci ve ikinci 1nonii zaferlerini ka· 
zanan miralay lsmet Bey onun agu~un· 
da alki~lanarak general oldu, Sakarya 
harbinin en biiyiik heyecamm bu ~hit ' 
ya,adt. Mustafa Kemal Pa~a}'l Turk or· 
dulanna Ba~bug yapan, ona Mii~Urliik 
riitbesi ve Gazilik unvam veren mille! 
kararlanm ilkin Ankara duydu, Dumh;.· ' 
pmar zaferi ve hmirin istirdadJ miijde- ' 
leri biitiin Turk yurduna ve biitiin ciha· '· 
na Ankaradan yayi!dJ. Saltanatm ilgas: 
karanm her yerden evvel Ankara duy • 
du, Cumhuriyetin ilamm ve Gazi Mus • 
tafa Kemalin Cumhur Reisi se~lmesin 
gene her yerden once f\nkara gordii. 

Biitiin bu bahtiyar habralann ebed~ 
bir ~refle tekemmiil etmesi de mukad· 
derdi ve bu hadise 1 3 te~rinievvel 1 923 
te vukua geldi, Ankara ,ehri (Tiirkiye 
Cumhuriyeti) nin merkezi oldu. 0 giin· 
den sonra f\nkaranm inamlmaz bir h1z· 
Ia, fakat pek ince bir planla giize!le,me· 
si devri ba~lar. T arihin yirmi amdanber. 
tamd1g1 kara ve kuru Ankara artJk bit 
medeniyet goncasi gibi ren.k i~inde, ziya 
i~inde serpilip ac;1hyordu, biiyiiyiip gii· 
zelle$iyordu. Eski cografya telakkilerin~ 
gQre Asyah olan Ankara. Atatiirki.in ya· 
pJct, gtizelle~tirici, kuvvetlendirici deha· 
smdan bol bol ald!gt feyizle AvrupamD 
gobeginde kurulan §ehirleri imrendirecelc 
bir inki~af i.;indeydi. Y ollan miikemmel· ' 
di, binalan muhte~emdi, parldan zarifti, 
abideleri birer ~aheserdi ve o, asfalt cad· 
delerin giimii~ kollan arasmda yii.kseleD 
nefis bir mamure oluvrrmi§ti. 

Y abancJlar, yiiz YJl ic;inde yap1lmas1· 
na imkan olmJyan, fakat on be§ YJlda 
kurulan bu yepyeni Tiirk §ehrini hayret· 
le ziyaret ve hayraniyetle seyrediyordu. 
Biitiin Tiirkiye, Cumhuriyetin be,igi n 
kalbi olan Ankara !le iftihar etmekten 
geri kalm1yordu. Ankara, medeniyel ' 
diinyasmm en enteresan mevzuu idi. ·· 
Kiirenin her yerinde onun giaellikleri 
konu~u!uyordu. 

0 giizel ~hrin tarihine bugiin yap1lan • 
cenaze merasimile yepyeni bir sahife ka
t!lmJ~ oluyor ve Tiirkiye Cumhuriyetinin 
merkezi Ankara, bugiinden sonra tariht 
bir s1fat daha kazamyor. Atatiir.kiin tiir· 
besi ~eklinde ifade edilmesi icab eden bu 
s1fat Ankaray1 evvelkinden ~ok fazla 
kiymetlendirecektir. 

AnkaraY'a bu §eref ve Atatiirke de 
kendi eseri olan Cumhuriyetin merkezi 
gibi bir tiirbe yaki~Jrdi. 

M. TURHAN TAN 

Bey~ehirde bulunan komiir 
Konya (Hususi} - Vilayet Maden 

Arama miitehasmlanntn Bey§ehirdeki 
eski ocaklarda komiir aramasm1 faydah 
bulduklarm1 ve ilk sondajm Be.kdemir 
koyiindeki ocaklarda yaptlacagml hildir· 
mi§tim. Ocakta yap1lan sondajda 5-6 
metre aralarmda su tabakasile beraber 
komiire tesadiif edi1mi§tir. Ara§tirmaya 
devam olunacakt1r. 

Yaralanma 
Haydarpa§a Hayvan Saghk okulu ta

lebesinden Salfthaddin, mektebin bah -
~esinde kof?arken dii§mii§ ve bu s1rada 
elinde bulunan bir ~ak1 kas1~na bata
rak yaralanmasma sebebiyet vermi§tir. 

Yarah tedavi altma almm1~ ve tah -
kikata baslanm1shr. 

mJ!li miicahidlerinden birinin oliimii ka
dar tesir yapti. 

Filistinin hayah halen biitiin insanlar 
i~in bir cehen 1em hayatid1r. Sinirlerio 
nekadar gergin oldugunu tasavvur ede
bilirsiniz. !~te bu gergin sinirler ic;indedir 
ki Atatiirkiin oliim haberini ald1k. Bu • 
nun icin, Tiirkiye<'ien sonra, Atatiirk ic;in 
hakikaten aRhvan tek bir memleket varsCJ 
o da burasJdJr! 

V. MIHRI 

(, 
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Riitenyada • vaztyet 

Be§ bin Riiten diin 
Macaristana iltica etti 

I aleyhtarhgt 

Ruzveltmuhacerete mini 
olacak ~areler anyor 

reliiten topraklarindaki halk, <;ek askerlerine kar,l <;ekoslovak matbuatJ, y ahudilerin memleketten 
tel 
b isyan ediyor, ciddi hadiseler ~Ikmas1 muhtemel! tardedilmesi lehinde geni' ne,riyat yapmaktad1r 

Budape§te 20 (a.a.) - Gazetelerde 
e~redilen son haberlere gore, 5,000 

~<t:IJLuo::u miirekkeb yeni bir grup Ma
iltica etmi§tir. <;eklerin baki-

liyeti altmda kalan biitiin Riiten top -
:nf'"'""'""''"'" balk <;ek askerlerine kar§t 

an etmektedir . Huszt civannda kain 
nahiyesinde Riiten nasyonalistleri 

jandarmay1 oldiirmii§lerdir. Bundan 
1aada <;eklerin etra£1 c;eVTilerek Ung 

I ~ehrinin garbmdaki mmtakaYl terket
i 1·C'lege icbar edilmi§lerdir. Bu mtntaka 

• 1 I \LlZamilen nasyonalistlerin elindedir. Nas-
~· ' ! 1 .~ n~~nalistler Riitenyamn oldugu gibi Ma-
.~~ . , ~ ti.aristana ilhakmt istemektedirler. Rii
·. 4': i ,]i~nyada <;eklerin yaptlklan ta.zyik ne
·; fl: . na cesinde hastl olan galeyan gittik~e art-
._ \ ' }Y)aktadtr. ~ · 1 · , )r 
·' r. • ge Hiikt1metin or gam olan Esti Ujsag 
• ; 1: (~p.zetesinin bildirdigine gore milli Rii-
.t 1: I !:;¥n mecEsinin murahhaslan yakmda Bu-
i111 ~J ~pe§te ve Var§ovaya giderek Macar ve 

~ olonya hiikumetlerinin Riiten halkt -
, 111 

1 g\n <;ek rejiminden kurtulmasma yar-
~ ', ~ . tmlm etmelerini taleb edeceklerdir. 
\ 1 1 

11 Ciddi hadiseler bekleniyor 
I , ·~ . 1 'yc Var~ova 20 (a.a.) - Budap~te gaze -
i ;/l : ,r m~lerinin bildirdigine gore, hiiktimet 
1; :

1 
. !Btahfilleri, <;ekler\n tazyikt altmda bu-

•J 
1 
h~nan Riiten halkt lehinde miidahale e-

~ ' ;~ ~ · . llmesi iqin K arpat - Ri.i.ten mil~t mec-
·1 . Sisi tarafmdan hududdak1 kttaat ku -

1 ~ : : I gpandanh 11;ma yamlan mliracaati tetkik 
~ d1~mektedirler. Budape~te hliktimetile 
1
• 00 ngvar'daki k1t'alarm kumandam dai.-

1 

ti temas halinde bulunmaktad1rlar. 
'I Macar mahfilleri Ri.itenyada vaziye -
r~ gittikce vahamet kesbettigini ve ya

i mmda kat'i hdiselere intizar etmek la -
ibm geldigini soylemektedirler. 

t ' 1 1 ce M acar hududuna tecaviiz 
k< Budapeste 20 (a.a.) - Macar Telgraf 
tiljansx teblig ediyor: 

'I , . ar Cumartesi ak~am1, Ri.iten asker ka -
1) 11 I lalklanm takib eden <;ekoslovak as -
!':1 . , j r~rt kuvvetleri, Feketepatak kasabast -

I . 1 I · ijnl.n vakmmda Macar hududuna tecavuz 
: (:.1 

1 
• dimislerdir. Bunun i.izerine <;ek askerile 

1 

1

\ \ } acar hudud mu.h afizlan arasmda tii -
1 ' 1, ·k atec; i baslamt~ ve yar1m saat devam 

1 
1 l mic;t ir . Bundan sonra Cek askerler o-

11:1 ·: mt v: :'aral~!an~I goti~rmek suretile <;ek 
faz1sme donmu~lerd1r. 

I a Riiten firarilerden iki olii ve sekiz ya
~ 1ll vard1r. 

I Jh! Sl k h • • d. ova yanrn mu tarryeflne 
' aid kanun 
~ Prag 20 (a.a.) - Meb'usan meclisi 

, . j ::>miinistlerin 23 muhalif reyine kar§t 
'
1
•1; 1 14 reyle Slovakyanm ve Karpatlaraltt 

usyasmm muhtariyetine dair olan ka-
1 un layihalarmt kabul etmi§tir. 

l1J · Cek Cumhur Reisli~i namzedi 
• kE Prag 20 (a.a.) - Reisicumhurluga 

1 1 teegane namzed olarak Hariciye Nazm 
I' 1 u,valkovski'nin gosterilmesi i~in <;ek, 
l . : ti)ovak ve Ri.iten partileri arasmda kat'i 
. . 'btir itilaf hasu oldugu soylenebilir. 

· kl Reisicumhur intihabx ~ar~amba veya 

1 1' 18er~embe gi.inii yapilacakttr. tntihabah 
'm1iiteakib hiikumet istifa edecek ve yeni 
~~ tzii.ktimet ayni giin te§ekkiil etmi§ bu -
r tnacakbr. 

· · · Ba~vekalet i~in yeni milli temerkiiz 
. ~ Y'areketinin §efi Berau'nun ismi xsrarla 

· .. ~~~edil~ektedir: .. • _ 
: E Amerrkadakt Rutenlerrn karart 

Nevyork 20 (a.a.) - Amerikadaki 
. :arpat Ri.itenleri birligi bir karar su -

• 1 '·lf.:ti kabul ederek Karpatlaralh Ruten-
1' taasmm kabili taksim olmad1jpm ilan ve 

m Tefrika No.48 -=· 

i~tifa edecek olan (:ek Ba§vekili 

UkraynaYl istemiyen Karpatlaraltl Rii
tenyast hakkmda yabanc1 alan Ukrayna 
hareketi reisi Volo§in'in ba~vekalete ge
tirilmesine itiraz etmi~tir. 

Karar suretinde Volo§in'in derhal is -
tifa etmesi ve mevkuf bulunan Brody -
j'in tahliyesi taleb edilmektedir. 

Polonya - italya 
mali tediyat1 

Polonyaya ilhak edilen 
araziye aid bir itilafname 

imzaland1 
Var~ova 20 (a.a.) - ttalya maslahat

giizarile Polonya Hariciye miiste§ari 
diin ak~am 1938 senesi iqin Polonya - t
talya mali tediyabm tanzim eden bir iti
lafname ile son zamanlarda Polonyaya 
Uhak edilen araziye mi.iteall ik Polonya
italya t icari tediyahm tanzim eden bir 
itilafname imza etmi§lerdir. Yeni tica
ret itilafma ve yeni turizm itilafma da
ir mUzakerelere ilkkanunun 12 sfnde 
Romada ba~Janacakttr. 

Norve~ Krali~esi oldii 
Londra 20 (a.a.) - Norve~ Kralir;esi 

Maud, vefat etmi§tir. 
M emlekette mat em 

Oslo 20 (a.a.) - Norve~ Kraligesi 
Mand'm oliimii miinasebetile Kral ~a -
tosunda, umumi binalarda bayraklar 
yanya indirilmi~tir. Bi.itlin tiyatro ve 
sinemalar kapattlmt~tlr. Ba§vekil Nyga
arsvold, Starting reis muavini hirer nu
tuk soyliyerek miiteveffa Krali~enin 
Norve~ halkmm kalbinde yeri oldugu
nu soylemi~lerdir. 

*** CUMHURIYET- Kraliqe, Kral 
Yedinci Eduard'm klZl idi. 1869 da Bo
rovhhhavse'de dogmu§, 1886 da Kral 
Onuncu Kristia'mn oglu Olannygeni 
ile evlenmi~tir. 

Kristian, o zaman Danimarka Prensi 
idi. 12 te~rinisani 1905 de Norve~, ts -
vegten aynldtktan sonra Yedinci Has
kon ismini ald1. 

Goniilliiler ~erefine bir 
toplanb 

Paris 20 (a.a.) - ispanyadan donen 
goni.illi.iler §erefine komiinist f1rkas1 
tarafmdan k1~ veledromunda yaptlan 
bir toplantt esnasmda komiinist partisi 
genel sekreteri Duklos, kararnameleri 
~iddetle tenkid etmi~tir. 

·=· 
Nakleden: 

KEMAL RAGIB 
Yl 
hi T akJid1m: I yandan da anla§Ilmaz bir yarallb§l vard1. 
le - Siz erkek!er boylesiniz, i§te .... ~ki c;tlgm, §Jmank, kendini begenmi§ bir k1z· 

·iin ge~meden nJ§anlmJZI unutuverdm1z, d1 ... Beni hem sever gibi goriiniirdii, hem 
11 

f kbfitti... de ezmek i~in, iizmek i!;in, hatta siiriin ~ 
! I ( 

Ac1 ac1 giildii: diirmek i~in elinden geleni yapard1. Y Il-
l P1 - Bunu siz soylemeyiniz, bari ... Ka;; Ia rca neler ~ektigimi bilseniz ... 

1 
' e~iindiir neler ~ektigimi, nas1l ktvrand1g1- Sustu. Merak ettim. Onlarm arasmda 

m gordiiniiz. bir tats1zhk oldugunu daha ilk guniinde 
Sonra i~ini ~ekti: ben bile sezmi§tim: 

1 yl - Hem de bu, bizim F eriha ile ara· - Anlatsamza .... 
hPizdaki bag kolay kolay anlatJlacak g1bi Diye ilstiiste sordum. 

'k)egildi ki. .. Anlatmaga kalksam §a§JTJT· - -5imdi dursun, dedi. Bu kadar aci-
hoJntz!.. Bir zamanlar ben, onu nekadar nm, ijziintiiniin ortasmda mas1 degil! .. 
] everdim; ona nas1l baglanmJ§llm... ileride, daha iyi arkada§ oldugumuz za
~ ~( Fa kat o ... N as1l diyeyim, bilmem ki... man, birbirimizi daha iyi tamdigimiz va

e3eni sevrnez miydi, severdi... Hele bir kit uzun uzun derdle§iriz. Y almz §U 
I;, 1rahk deli g1bi iistiime dii§i.iyordu. Bir kadanm soyliveyim. Ben kendimi onun 
.• c 

Va~ington 20 (a.a.) - Ruzvelt, diin 
Almanyadan tardolunan kimseler ic;in bir 
melee bulmak c;areleri hakkmda rnuhtelif 
zevatla gorii§rnii§tiir. 

ltiraz 
Va~ington 20 (a.a.) - Meb'us Dies

le ayandan Borah, Reisicumhurun rniil ~ 
teci Y ahudilerin memlekete girrnelerini 
kolayla§hrmak i~in muhaceret kanunla ~ 
nmn degi§tirilrnesi lehinde yaplig1 teklife 
itiraz etmi§lerdir . 

Amerikada protesto niimayifleri 
Nevyork 20 (a.a.) - Ellerinde «na~ 

zilerin tethi§ hareketlerini eziniz» ve 
«Alman Y ahudileri i!;in s1gmacak bir yer 
bulunuz» levhalanm ta§Iyan 500 ki§i AI~ 
man konsoloshanesinin oniinde bir gec;id 
yapmi§lardir. Herhangi bir hadise vuku
una clair malumat yoktur. 

Oniimiizdeki !;aT§amba giinii 20,000 
perakendeci tiiccar, Almanyada ekalli ~ 
yetlere kar§I yap1lmakta olan rnuameleyi 
protesto etmek iizere bir saat rnagazalan
m kapatacaklardir. 

Cekoslovakyada 
Prag 20 (a.a.) - Nasyonalist <;ek 

matbuah, naf1a i§lerinde kullamlan Y a· 
hudi duvar,.c1lann tardedilmesi lehinde 
ne§riyata devam etmektedir. 

N arodni Novini gazetesi, Yahudilerin 
daha miihim mevkiler i~gal ettikleri So -
kol rniidiriyetinden de c;Ikanlmasmi iste· 
mektedir. 

Macaristanda 
Budape§te 20 (a.a.) - Uj Memze -

dek gazetesinin bildirdigine gore Yahu • 
diler hakkmdaki kanunun t.adilile me§gul 
komisyon kanunda §U degi§iklikleri yap • 
mt§hr: 

1 - Memleket hayatmm baz1 k1s1m· 
lannda be§ ve bazt klSlmlannda 20 sene 
olarak tesbit edilen ilk kanunun rniiddeti 
kJsalhlmi~hr. 

2 - ~imdiye kadar zikredilmiyen ba
ZJ endiistriler i~in h1ristiyanlarla Y ahudi
ler arasmda bir nisbet tesbit edilecektir. 

3 - Milli hayatm baz1 faal kisimla ~ 
nna Y ahudilerin i§tirak nisbeti yiizde 
20 den daha az olacaktir. 

Komisyonun gelecek hafta i§lerini bi ~ 
tirmesi beklenmektedir. 

Rador aiamr hadiseleri 
tekzib ediyor 

Biikre§ 20 (a.a.) - Radar Ajans1 
bildiriyor: 

Bazt ecnebi gazetelerde inti§ar eden 
ve Romanyada Y ahudiler aleyhinde if • 
ratkarane bir tak1m muameleler yap1l ~ 
makta oldu~una dair olan haberler, astl 

ve esastan aridir. Bu haberlerin istinad 
etmekte oldugu hadiseler, bilhassa askeri 
bir fabrika bulunan Rechstza kasabasm • 
da, kii~iik bir orman atolyesinde yangm 
~1kmas1 kat'iyyen hususi mahiyeti haiz ol
miyan alelade kazad1r. 

Y ahudiler aleyhinde hic;bir hareket 
olmad1ktan ha§ka §ahsi en ufak bir teca· 
viiz bile kaydedilmi~ degildir. · 

Alman spor kuliiblerinin karara 
Memel 20 (a.a.) - Biitiin Alman 

spor kuliibleri nizamnamelerine azalanDJ 
Y ahudilerle her tiirlii miinasebatta bu
lunmaktan, Y ahudilere selam vermekten 
ve bunlarla konu~maktan meneden Ar -

yiiziinden ziyan ettim. Senelerce a vare 
dola~tJm. Bomho§ bir iimidin arkasmda 
ko~mu§um! .. Sonra aldandigJml ben de 
anladJm amma i§ i~ten g~mi~ bulur.du. 
Hele §imdi... Bu son faciadan sonra ... 

Ha§met, ne de olsa oliip gitmi~ bir ni
§anlmm arkasmdan atlp tutmak istemi
yor; onun ic;in lakJrdJyl da degi§tirdi. 
Hact Hiisameddini kim oldiirdii, gene 
onu konu§miya ba§lad1k: 

- Biitiin bunlar o kadar kan~1k, o 
kadar karanhk ki, diyor, hala bir ipucu 
bulunamad1. Ba§ta vapurun siivarisi, ko
miseri, biitiin kaptanlar, size vannctya 
kadar herkes bu i§in arkasmda.. Ka~ 
giindiir benim de ba§lm ate§ler i~inde ya
nJyor, geceleri goziime uyku girm;yor, 
giindiizleri hi~bir yerde duramJyorum, 
hep bunu dii§iiniiyorum. Hep o herifi bul
maga c;ah~1yorum. Hact Hiisameddin E
fendiyi, elbet, durup dururken zehirle • 
mediler; Ferihayi bo§Una yere oldiirme• 
diler. Bunun bir i~yiizii var. Birbirine 
bagh, birbirine kenetlenmJ§ bir esrar zin· 
ciri uzan1p gidiyor. Bu i§i kim yapabilir? 
Y a pan adam bir deli degil ya, bu i§te 
mutlaka bir kazanct var. Onlann olli -
munden kimin kazanc1 olabilir. Dii§iinii
lecek olursa bunu bulmas1 da pek gii«; 

-, 

Amerika Cumhurreisi Ruzvelt 

yen hiikiimlerini ithal etmi§lerdir. Bu hii
kiimlerin hilafmda hareket edenler, §id
detle tecziye edileceklerdir. 

Barselon'da biiyiik 

ve miithi' yang1n ! 
Bir mahalle tamamen 
harab oldu, bir~ok kim-

' seler tevkif edildi 
Paris 20 (a.a.) - Barselon'da biitiin 

bir mahalleyi harab eden bir yang1.n 
Gtkbgl bildirilmektedir. ttfaiye ve kita
at patlayxc1 maddeler depolannda s1k 
s1k vukn bulan infilaklar dolaytsile yan
gmt sondiirememektedirler. 

Cumhuriyet hiikumeti yangtntn bir 
kundakr;tltk neticesinde qtkttgmx zan -
nederek tahkikata ba~lamt~hr. Bir~ok 
ki§iler tevki£ edilmi~tir. 

400 ki~i oldii 
Paris 20 (Hususi) - Barselona'dan 

gelen yolcularm ifadelerine gore, fab -
rika infilakmda 400 ki§i olmi.i~ti.ir. 

Romanya Krah Pariste 
Paris 20 (a .a.) - Romanya Krall ile 

Prens Mi§el, di.in ak§am saat 19,20 de 
Parise gelmi§ler ve istasyonda Hariciye 
Naz1rt Bonnet, Lebrun namma Reisi -
cumhurun askeri maiyetlerinden mira
lay Marceau, Paristeki Romanya elgisi, 
Rumen kolonisi ve daha biryok zevat ta
r afmdan kar§Ilanmt§lardir. 

Hlikiimdar dogruca Rivoli sokagmda
ki konaga gitmi~tir. Pazartesi ak§amma 
kadar burada kalacak·hr. 

Paris 20 (a.a.) - Kral Karol ve Veli
ahd Mihail §erefine Elize saraymda bir 
ogle ziyafeti verilmi§tir. Halk, Krall 
qok alki§lami§hr. 

Polonyah ve Ukranyah tale
beler arasmda arbede 

Var§ova 20 (a.a.) - Leopol'da Polon
yah talebelerle nasyonalist Ukranyah 
talebeler arasmda bir arbede vuku bul
mu§tur. Ukranyalt bir profesoriin oda
sma bir kestane fi§egi atllmt~hr. 

Politeknik enstitlisi.iniin rektorii gay
rimuayyen bir zamana kadar derslerini 
kesmi§tir. 

degil... Anlatay1m da bakm1z, siz de ba
na hak vereceksiniz. Nitekim, gun g~ -
tik~e. yeniden yeniye olup bitenler, be
nim yamlmadigJml gosteriyor. Hac! e
fendinin bir oglu var, bunu siz de bili -
yorsunuz. Herkes onu M1suda samyor. 
Babasma dargm, orada kendi ba§ma ya
§Iyormu§, diyorlar. Acaba oyle mi? .. 
Belki de degil!.. Bunu MISira gidince an~ 
hyacag1z. F akat ne de olsa insanm i~ine 
§OY le bir §uphe doguyor: Hact efendi, 
mtmdaki gomlege kadar nesi var, nesi 
yok hepsini kans1 Bedriye Satvet Ham • 
mefendiye verdi. Gec;en ay bu!JUD i~in 
biitiin resmi muameleler yaptldt, bitti. 
Aynca bir de vasiyetname var. Bunun 
ash noterde kald1; bir sureti de kamm
da ... F akat Orhan, Hac1 efendinin oglu, 
biitiin bunlan bilmez. Olsa olsa gunun 
birinde ba§ma boyle bir§ey geleceginden 
korkar. Ne yap1p yap1p babasmm mirasi
m kurtarmak, ona kendisi konmak ister. 
Onun i~in de lstanbuldan yola c;Ikacagt
mtz giin, gizlice vapura binmi~. babasm1 
oldiirmii§ olamaz mt?.. hte ben boyle 
dii§iiniiyorum, boyle anhyorum. 

Ben §a§trdim. Bel i olabilir. Fa kat 
kendi babasmt oldiinnek i~in bir insan, 
ltimbilir ne korkunc bir canavar olmaht .. 

F enni bahisler 

Atomlar nastl sa y1hr ? 
Evvelki yazimda ( 1) atom! ann ko • keskin hatlarla t;evrilmi§ olan bu 

layca saythp tartilabildigini bildirmit • lekeler kQ.pi.ijiin en ince yerleridir. 
tim. Simdi buna aid usulleri bildirece • lerden yap1lm1§ c;e~eveler iizerinde 

giro. ve donuk renkte filimler te§kil eru.teD~~"I~\n 
Altmm kolay dogiilebildigini ve pek T ebahhurun online g~ildigi takdirde 

ince tabaka haline getirilebildigini hepi • filimler uzun miiddet dayanrr. 
niz bilirsiniz. Altmt dogerek kahnhgt bir yagmdan yaptlan filimler arasmda 
milimetrenin on binde biri kad!u olan in- dort ay dayananlar vardJT. 
ce tabaka h~line getirilebilir. Bir d1l'1 bir 
santimetre olan mikab §eklindeki bir al- Sabun k()piigii diyip ge{miyelim. 

nun iizerinde yapilan miihim ve ent~rt 
hn par~asJ doguliip bu kalmhga getirilir- d 
se mesahas1 1 0 metre murabbat olan bir san te<:riibeler koskoca bir cild te§kil e t' 

tabaka halini ahr. Bu halde altJn mole- bilir. Gen;i sabun kopiikleri iizerinde tr 
kiiliini:in kutru milimetrenin on binde bi • kidenheri tecriibeler yap1lmakta ise ell 
rinden kii~iiktiir. Buradan altm atomunun son zamanlarda pek miihim neticeler . 'l 
agrrlJgma bir gaye bulabiliriz. Hidrojen de edilmi§tir. FranSlZ alimlerinden P~rtl# 
atomunun altm otomundan 200 defa ha· sabun k()piiklerinde goriilen ve koplii~ ~? 
fif oldugunu hatJrlarsak bu halde hidro- en ince yerleri olan siyah lekelerin kahn 
jen atomu aguhgmm bir gramm milyon ltklarmt cil~mii§ 4 ~ 5 milimikron (2) 
kere milyon kere milyonda 50 sinden ha· mu§tur. 

fif olmas1 icab eder. .Diger bir yo! pek ince tabakalarin kr ir 
Suyu fuksin dcnilen bir madde ile bo- lmhklanm ol~mektir. Su yiiziine dokii 

yarsak bir damla sudaki fuksini goz len zeytinya!h damlas1 gayet ince bir t.J i 
ayJrdedebilir. Bu damladaki konsantras- baka te~kil eder. Bu vadide yapdan tee d~r 
yon suyun beher santimetre mikab1 i~in riibeler arasmda 1904 te D----···--.,"' 
bir gramm milyonda 7 sine kadar i~di
rilebilir. F uksinin bu Ultra hassas hassa
smdan su i~lerinde pek istifade edilir. Bir 
memba suyile uzaktaki diger bir memba 
arasmda bir baghhk olup olmadJgt veya 
membam miitemadi olup olmad1g1 bu 
madde ile muayene edilerek bulunur. Bu 
misal de bize bir molekiiliin cesameti 
hakkmda kaba bir fikir verebilir. 

Ball kokulu cisimler havada pek az 
miktarda mevcud oldugu halde kokulan
m hissetmekle takdir edilebilir. Bugiin 
koku tartilabildigi gibi fotograf1 da c;e· 
kilebilmektedir. Mesela misk dedigimiz 
kokuyu veren maddenin havada yiiz mil
yon kere milyonda bir grammm mevcud 
oldugu anla§Ilabiliyor. Bu halde misk 
molekiillerinin ag1rhg1 bundan az olma~ 
hdJT. 

Mikroskopla muayene bizi daha iyi 
neticelere vardmr; bilhassa ultra mik • 
roskopinin buradaki rolii pek biiyilktiir. 
Adi mikroskopla iiltra mikroskopi i§i ya

pJlabilir. Ultra mikroskopide goriinecek 
obje yal'ldan aydmlahliP karanhk bir 
kutu oniinde bulundurulur. Adi mik • 
roskopla santimetrenin yiiz binde biri 

mertebesindeki miktarlar goriindiigii hal
de bu usulle santimetrenin on milyonda 
biri mertebesindeki miktarlar goriinebi • 
lir. 

Bu usul 1903 te Siedentopf ve Zsig -

moudy adh iki alim tarafmdan ke§ • 
fedilmi§ti. Simdi bundan daha mce 
$eyler ~in el<;ktronik mikroskop usulii 
var. S1ras1 gelince bunlardan bahsedece
giz. 

Kolloidal mahluller iizerinde bu su ~ 
retJe tetkilder yap1br. Fluoresin'in mil • 
yonda bir mahlulii ultra mikroskopla tet
kik edilirse hacmi santimetre mikabmm 

milyon kere milyonda biri kadar olan ye
~il fluorein g(iriiniir. Halbuki fluoresin 

denilen maddenin molekiilii biiyiik olup 
hidrojen molekiilunden 350 defa ag1r -
da. Bu halde hidrojen molekiiliiniin a • 

girhgl gramm bin milyon kere milyon 
kere milyonda birinden kii~iik olmahdir. 

K~lloidal ve fluoresan cisimlere aid 
tafsilatJ gelecek makalede bildirecegim. 

Molekiillerin eb' admt tayin hususun ~ 

da ince filimlerden de istifade edilmek~ 
tedir. Uflemekle sabun kopiigii te§kil 

edilirse kopiigiin kendin~ mahsus parlak 
ve yanar dOner renklerinden maada baz1 

yerlerde siyah daireler §eklinde kii~iik 
parc;alann mevcudiyeti anla§Jbyor. Pek 

Tam o arahk, gel'le -5iikrii Pa§a goriin· 
dii. Ishk ~ala c;ala geliyordu. Beni Ha§· 
metle ba§ha§a goriince birdenbire sustu. 
f~ki i~mi§, hem de biraz ~ok~a ka~1rm1§ 
olacak ki sendeliye sendeliye yuruyor. 
Bize dogru geldi. Kar§Jma dikildi: 

- Haniya, dedi, beraber dansede-
cektik? .. 

Goziiniin ucile Ha§meti gpsterdi: 
- RahatSIZ ediyorsam, o ha§ka ... 
0 zaman Ha§ffiet de ayaga kalktt: 
- Ben, zaten kamarama gidecektim. 
Dedi, c;ekildi. 
-5iikrii Pa§a koluma girdi. Salona dog· 

ru yiiriidiik: 
- Siz yammda olmazsamz, i~ime bir 

korku giriyor. Sanki kap1verecekler, sam
yorum. Hie; goziimiin oniinden aynld1g1· 
mz1 istemiyorum. Dii§iinsenize bir kere, 
zavalh Feriha da boyle, Adnanla guver· 
tede oturup tath tath konu§urken, en 
sonunda dalgalann arasmda <;trpma pr
pma can verdi!.. N as1l oluyor da bir ya
bancJ ile yalnJzba§tmza dola§lyorsunuz l. 
-5a§Iyorum, dogrusu ... 

- Camm, artJk Ha§metten de korka-
cak degilim ya ... 

- Kimseye inan olmaz !., 
- Ona bakarsamz, vanurun ic;inde 

yaptJ81 tecriibe ~ok kl)'metlidir. Bir 
furu par!;as1m saf su yiiziine a 
bu par~amn w yiiziinde oteye 
ko§tugunu, ,gayri muntazam 

yaptJ&'Jnt goriirsiiniiz. Bir legene 
su koyup bir tahta parc;asmdan 
bir kibrit kutusunun bir yiiziinden) 

pJlml~ kiic;iik bir gemi modelini su 
ne b1rakmJz. Bu geminin krc;ma biraz 

furu siiriiniiz. Geminin su yiiziinde do ' 
la~tJgl goriiliir. Bu hareket kafurunun sll' a d 
d ' L~ • I l\ a a gayn muntazam mr surette erune , tk~ 
sinden dolay1 kafuru ile su arasmda~ ~~~ 
satlh gerilmesi dedigimiz kuvvetin hel alld 
noktada birbirinin ayni olmamasmd'~ f1lld 

0 

ileri gelir. Suyun yiizii yagh ise bu hat~' d~ an 
ket goriinmez. Bu yoldan giderek s• 
yiiziine dokiilen zeytinyag damlasJll~ 
te§kil ettigi ince tabakanm kalmhgt ol ' lll()llii 
Qiilmii§ ve bunun d.a 2 milimikron oldug# ~~ 
bulunm.u§tur. Demek ki zeytinyag1 mole' ~ara 
kiiliiniin kutru bundan kii.~iiktiir. Devau1 ~~~tar 
zeytinyagmi banzolla ~alkahyarak ka ' ~t~j 
n§tiTmakla yapmi$ oldugu siibye daml•' al\1 
sm1 su yiiziine dokmii§. Banzol tebahhilf ~~IIlli~ 
edip su yiiziinde ince zeytinyagt tabak• ~~~r. 
s1 kalmJ§. Bu tabaka o kadar iocedir 
gozle goriilemez. Bunun mevcudiyeC 

Talk dedigimiz beyaz tozla anla§J!Jl' 
Boyle bir filmin kalmlr&l I. I milimiktc' Ill ~ 
bulunmu~tur. UnutmamahYJz IU bi~ol v~f 
atomlardan miirekkeb ve kan11k bir !P~ A.a.k. 
Iekiil olan zeytinyag1 molekiilii hidroi~ ~~ Ct 
molekiiliinden c;ok kalnu:hr. 

1§te size bir alay tecriiheler. 11im • 
1 dilcl· 

damlan bi~ok kimselerin pek adi s~ bll t; 

rdiikleri birc;ok §eylerden miihim neticelt' 6 
elde ederler. !Jim adamlarmm elleriD.Jt 0llcle 

bunlardan claha muhim bir alet var ki ' ~~ti. 
da matematiktir. Gozle goriilm.iyen J!lO' 
lekiillerin kuturlan matematik kanunl'r 

Ia kolay okiiliir, adedleri ~abuk saJlht• 
1~di. 

Bu yol ol~iide endirek yoldur. 11iJ!lJ1 

endirek ol~ii daha &ibhatlidir. cu~;i~ 
beher metre murabbamdan heher sanh'e' 

de ~1kan radyasyon kudretini boyle eO' 
direk yollarla olc;eriz. Kandilli • Art16' 

vudkoy akmtlsmdan akan su miktstill 

giine~ten ~ikan radyasyon miktanm ol( 
tiigiimiizii farzedelim. Bana hangisi111n 

dogru oldugunu sorarsamz ben giine~te~ 
~1kan radyasyona aid oJQiiniin dogrU 0 

dugunu wylerim. 
I 

(1) Evvelkl yazllar Z9 blr!nclte§rln ve 1 lklnclteo\!rln sayilammzda intt.,ar etml$tJ 0 
(2) Bir mlllmlkron blr santlmetrenin ° 

mllyonda blridir. """"' 

benim ic;in herkes yabanctl .. 
- Beni de yabanc1 gibi mi tutu1°r 

sunuz?.. . 
Salona girdik. Nerminle Sadedd~ 

Nec~i yanyana bir kanapede ... Ce"8!1' 
Sam1, yanmda da ii~ ki§i, ayakta konlli 
yorlar; mutlaka oyun oymyacak!~r·1 
Nizameddin goriiniirde yok. Melek P~ 
mm radyoyu kan§tmyor. Ortada da11\ 
denier azalml§. Herkes hirer iki§(lr >'.~~, 
m1ya ~ekilmi§ olmah . .;liikrii Pa§anm S0~¢ 
Iii olsun, diye bir kere dansettim. Bak1 

1 
ki adamcag1z biisbiitiin sendeliyor. Bit~ 
hava &lmak ic;in, beraber, gene giiverte $fl 
c;IktJk. Hac1 Hiisameddinin oglu Orh , 
i~in, Ha~metin soylediklerini anlati1°111)~ 
dum: Y amba~Imlzda a yak sesleri duiJII· 
du. Iki golge bize dogru yakla~J}'0r 01 
Sustuk. Onlar, hemen iki ii~ adun °.:~ , 
kiipe§teye dayand1lar. Arkalan dontl)l' 
tii. Bizi gormediler. Konu§maga bad·~· 
d1lar. Seslerinden, boylarmdan tani : , 
Birisi Sadeddin. oteki Cevad SaJ11

1
',, 

· d' at• Ilkonce ald1nmyacakhk; gene ken 1 ~~~ 
mJZda konu§maya ba§hyacaktJk. ~a 'tl 
denize a~JidlgJmJz giindenberi, . i.?~1~, 
c;oken oliim korkusu, hepimize bJr ur e 
lik verdi. 



t'li [BCZ$tarat1 1 tnct sahttedel 
1 and a sulh» iilki.isi.inii giiden B iiyiik 

~ ~~ntn aziz hatJTaSl oni.inde birbirJerile 
arn]a~JyorlardJ. fnsanhgm bi.iyi.ik kay-

~ 
1 kar~tsmdalci cihan~iimul teessiiri.in bi
tt titnsali halindeydiler. 

li~ ~tatiirki.in kurdugu ve tarihe malettigi 
. ara, TUrk istiklal ve inktlabmm rem

. . . Ankara, Ti.irkiyenin en manah ~eh • 
~:· tkara, i~te boylece kucagma on bir 

v ttin askerini ve bi.iti.in cih.amn mu -
ssillerini almt~ olarak Atatiirki.in aziz 

~btast kar§tsmda egiliyor. 

~~ ~?~iram merasiminjn tam bir intizam 
~ lltnde cereyarum temin edecek emni

·~ "e inztbat kollan vazifeleri ha~ma 
, tk iizere erkenden yola C"Jkti!ar. Bi.i
k Millet Meclisinden istasyona uza -

" ~? cadde iizerinde de asker! ihtiram 
tlan sagh sollu yer almt~lardJ. 

\In stasyon hemen ayni saatte dolmu§ bu
lh I!Yordu. Hazin merasimin yapilacagJ 
i ~Ya hakan strtlan bir an kinde kesif 

· t lnsan seli kaplamJ~h. 
, i Carda her g~en dakika, yi.ireklerde

~lelllin agtrhgile yi.izleri sararttl. Arok 
ab er .~mlm~ gibiydi. Kahred.ici bir tstl
.• 1 Rori.ip katlanma:;a mahkum yi.izlerce , Of' ,., 
trd\ln tsnrabt, kenarlarmda beliren ya§· 
O an okunuyordu. 

1 F' nu bOyle mi gorecektik ~ 
le 1.akat dakikalar amans1z bir §ekilde 

! /JYor. Atati.irkiin her zaman geli~inde 
~dian ~tktp otomobiline bindigi yerde 
i htr top arabasJ tabutunu ta~unak 

' ,n. ~kliyor. Cenaze trenini uzaklardan 
' tt1hYan tayyare filolanmn motor ve 

van~ 8esleri i~itil~yor. 
a ektller ve P.arti erkani, meb'uslar bir 

, rk~da ihtiram saft te~kil etmi~lerdi. Ordu 
~~~ da toplu bir halde i<liler. 

a lr~z sonra matem mar§t ~lacalC olan 
ftn~do hir tarafta idi. Di.inyamn her tara· 
~~~ bn Relmi~ olan gazeteciler bir kenar
~~lll ekle~m.ekteydiler. Fotograf~!lar, SI

S acJ!ar mevkilerini alml§lardt. 
J, .. ~at 9,50 de Cumhur Reisi lsmet ·•on·· 
~~ t "U gara geldi. On dakika sonra cena-
~ar renin1n lokomotifi goriindu. Katar, 
l~k a. aglil' .a~r giriyordu. T oplar atJldJ, 
~~~~r ha-va filolan u~u~tular. Cumhur 
~a l.st lsmet lnonu, Genel Kurmay Ba§· 
~el1 . Mare~al Cakmak, ayni trenle 
~llllll$ alan Ba§vekil Celal Bayar, Ve • 
b11~r, Orgeneral F ahreddin Altay, ta • 
~~Is 11 buiundugu vagonda htlyiik C>liiyi.i 
~iil~ladtlar; garda bulunanlar tazimle 

'-Iller 
Curnh R ' ' t t .. .. h 1 ll!ak .• ur e151 smet nonu a~ta o • 

~aff kzere kimse gozya§lanm zapta mu· 
A..a. olamadt. 

~l ~ Ct \'e ag1r vazife ba§laml~h. Sandu
larat"Rondan indirildi ve on iki general 
di!q·tndan tazimle top arabasma nakle
b\t 1

; ~anh Ti.irk bayragma sanlch ve 
slrad .. b' ld 6 . a yuz · 1r pare top ah 1. 

lenk konmu~tu. 
Alay, Bi.iyi.ik Millet Meclisi onune 

vannca 12 meb'us tarafmdan top araba
smdan indirilerek mahalli mahsusa kon
du ve vi.icude gelen katafalkm oniine 
Cumhur Reisi lsmet lnoni.ini.in c;elengi 
bJraki!dJ. Birer general, hirer subay ve 
erden miite~ekkil biiyiik iiniformalartnJ 
labis heyet kihclan ~kilmi~ olarak tazim 
nobetine ba§ladJlar. Reisicumhur lsmet 
lnonii, Meclis Reisi Abdiilhalik Renda, 
Celal Bayar, Vekiller, meb'uslar, ba~ta 
Mare~al olmak i.izere kara, deniz ve ha
va kuvvetleri mensublan, mi.ilki erkan, 
Cumhuriyet Halk Partisi erkam kata -
falkm oniinden ger;erek resmi tazimi ifa 
ettiler. Bunu dekan ve proferorleri ba~ta 
olmak i.izere Ankaradaki fakiilteler, 
Harb okulu ve diger yi.iksek okullar ta
lebeleri, memurlar, mali ve ticari te§ek
kiiller mensuhlan takib etti. Bir yandan 
da caddelere birikmi& olan halk bu sua
dan sonra katafalkm oniine ,itab ettiler. 
Aghyanlar, ht~kJranlar ve bayllanlar ol
du. 

Simdi gecenin en gee; vaktidir; me~'a
leler yamyor ve Biiyi.ik Olii, sevgili An· 
karasmm koynunda engin bir huzur ic;in
dedir. 

MEKKI SAID ESEN 
Bugiinkii rnerasirn 

Ankara 20 (T elefonla) - Ankara· 
ya yakm koy ve kuabalar tamamen bo
§almt§ gibidir. Oralardan ~elen muaz • 
zam bir vatanda§ ki.itlesi katafalkm oniin· 
de bi.itiin gece devam eden ihtiram teza
hi.irlerine katJldJlar. Onbinlerce kiti ya • 
tacak vey; dinlenecek bir yer tedarik et· 
meyi bile dii§iinmeden kendi isteklerile 
a~1ktad1r. Ve §imdiden Genclik parkt sa
hasmda toplanmJ~ bulunuyorlar. Sabah 
saat 8 e kadar geni1 sahamn bir insan se
lile kaplanmJf olacagt §uphesizdir. 

Bu saatten sonora nakil vas1talan i§le -
tilmiyecektir. Otomobiller saat 8 e kadar 
umumi eaddelerden g~ebilecek 8le do
kuz arasmda HavuzbaJI, Necatibey, 
Hipodrom. Medise gidebilecektir. Y a • 
rm milli cenaze alaYJnt takib ede • 
cek olan balk da Belediye binasile 
Samanpazan arasmda 1imdiden yer 
almaga ba~ladJlar. 

Bugiin 13 ten itibaren ge~ g~ vak· 
te kadar Atatii.rkun katafalkJ onunden 
tazimle g~enlerin saym 120 binden faz
Ja tdt Yar'm cenazeyi takib e&eek pro
tokola dahil zevat ve ecnebi murahhas 
heyetleri ve askeri ktt'alar saat dokuza 
kadar toplanm1~ olacaklardtr. T aout tam 
saat onda 12 meb'us tarafmdan kaldm
larak Meclis oniinde hulundurulacak o
lan top arabasma konulacakrttr. Burada 
cenazeye refakat edecek olan 12 general 
top arabasmm iki tarafmda kJltclanm r;e
kerek mevki alacaklardJr. 

• • IZmlt 

yolunda .••• 
iilld 81Yah kadanamn c;ektigi top arabasi 
~~~ olarak, a lay, 10.40 ta harekete 
IIJ~Ill· Sagda asker! inztbat ve solda polis 
illltidl.!rlanndan miite~kkil bir sn, alaYin 
t~l'dthnca ve alayla birlikte ilerlemek- Ankara 20 (Sureti mahsusada gon

derdigimiz arkada§Jmtzdan) - TUrk 
milletine zaferler yaratan Atatiirk, 1s-

11ll~;:Yiik Millet Meclisinin oniinde ~u- tanbul topraklanndan «Zafer» le ayn
~11 ;: katafalkm ~ok muazzam alt! siitu- hyor. Bu, son ve ebed! aynh~mda, val-
l "Zer' 1 mz biitiin bir millet degil, biitiin bir 

~ ~l'ln hne yer e~tirilmi~ olan me~'aleler, di.inya, Onun te§yiine ko§tu: Atatiirk 
lll~t'a] I a~eketile birlikte ate~lendi ve gidiyorf 
~Uks led'erm alevleri ve siyah dumanlart 
t~h el 1: Katafalkm bulundugu bUti.in Onun, biz on bir sene evvel, lstanbula 
liJ. ~en muazzam c;elenklerle oriilmii~- geli§ini de biliriz. Heyhat ki, bu gidi§, o 
f~lk ~~nkler o kadar fazla idi ki, kata- geli§e henzemiyor. Atatiirk gitmiyor, ar
~~d~ tasmda ve yo] boyunca stralan- hk I.. GotUriilUyor... Gotiiriiliiyor ... 
llsin.j r 1· Bu arada Bi.iyiik Millet Mec- ~ok sevdigi Marmara, §imdi bir tahtJ
leli 3· V ~kaletlerin, te~ekki.illerin c;elenk· revan gibi, Onun muhte~em mevkibini 
~e q': gor-Unmekteydi. Tiirk koyliisii ic;in omuzlart iistiine alm1~, arkasmdan hepi -
~rt m~tre kutrunda muazzam bir c;e- mize gozya§t doktii~-~ot~~· ·cammtzdan 

I - l e f r I k a • 31 n a - - - - a a l iTE.$TfiN·il-AMLA 
a 0 Yazan: MOKERREM KA.MiL SU 

de~~ ~atl§tk dii§iincelerin buhraru ic;in-~ f1m1 almadt mt acaba ~ 
~~~~ Ahgu i~indir ki Serab: «Gec;mi~ ol- Serabm ne c;etin bir oiipheye sapland1· 
11llz lt1 ~ed Bey. N asJls1mz? Beni tam- gm1, ugrad1g1 sukutu hayali sezen doktor, 

k~Sltga!1 » dedigi zaman kalbinde kopan vaziyeti idare etmek istedi. ,Sen bir sesle: 
o)tfu. !<~? ~abuk yatJ§tlrmaga muvaffak - Eski dostlar bu kadar uzak mt kar
h~tle k t olmast ihtimali 0 kadar kuv- §Jlamr dostum diye soze kanott. 
~ hak\ aslna yerlemi§ti ki, arbk bu miit- Arkada§tmn sesini duyan Ahmedin, 

Yord\l 1B~e Yava~ yava§ ah§maga c;ah§t· sargtlartn altmda goriinen ~enesinde ve 
1~tl1~ lslerini etrafmda bulunanlara dudaklarmda bir titreme oldu. Kalbinde 
k ........ ollla~ i~in gayet sa kin bir sesle: kopan klyametin sarsmhsl kendini goster· 
."r!thk 0 stz misiniz Serab Hantm, diye mege ba§laml§h. 

1 11li~j 
0
•• "erdi. N ereden ~1ktm1z boyle? Se- Sesi hozuk ve htnc;h gibiydi: 

1!-' nee b' b ;jltirn. 1r a§kasmm sesine benzet· Sen de buradasm N afiz ~ Hot gel-
~e~ k din. 

ll!altta~c .. kz giinlerden beri kendini tamt
~~ olrntt lttr erek hastamn etrafmda perva-

Hem de haftalardan beri. 

~ec § ll, On ~ · I · • k ~ e :Yar I un aga I§ eruu yapma tan, 
d'"nrna~ artna kadar ba§tm beklemekten 
~ ell sinirll§t.1 .. B u pek soguk kar~!lam~ bir-
an !'{ittlt~n 1 bozdu. 0 bir vehme mi kur

l-ias '4b Yoksa ~ 1 
ta tekr " b 1 d '-- B· ar soze a~ a 1: 

11 ba~kasmt bekliyordum. T elgra-

Ya~ Nic;in daha evvel tamtmadm 
kendini? 

Doktorlarin yasagma uymak ic;in dos· 
tum. 

Doktor, arkada~mtn buhran ge~irdigi
ni, Jcalhinin ve kafasmm birbirine z1d his· 
lerle altiist oldugunu c;abuk farketti: 

- HastaligmJ duydugumuz zaman ta-

tat 
can kopanr gihi- gotiiriiyor. . 

Atati.irk, §U anda bir tabut degi], hey
betli bir donanma .. Hatta, yalmz bir tek 
donanma da degil, bir beynelmilel do -
nanma oldu. 

Sus vapurunun kaptan kopriisiinde -
yiz. Zafer torpidosunun ag1r ag1r, Yavu
za yakla§tJgmt goriiyoruz. 

Ti.irk donanmasmm bu en kuvvetli var
hgma, Turk milletinin, bu en biiyi.ik 
emaneti teslim edilirken, Haydarpa~a 
apklarmdan itibaren, limamn agztm dol
duran, yabanc1 harb gemilerinin i.isti.inden 
de derin, matemli bir hava dalgalanmak
ta gecikmiyor. Hepsi de, silahendazlan
m, kiipe§telerine dizmi§ler, i§aret direkle
rinde yanya ~ektikleri bayragtmtzla, Ata
tiirki.in oli.imiinden duyulan milletlerarast 
teessi.ire terci.imanhk ediyorlar. 

En ba§ta Y avuz var. Ark a giivertesi
nin, iizerinde ta§Jdtgt biiyiik milll emane
ti: k1skanc hir dikkatle gogsiine bastJra • 
rak, ag1r ag1r demir ahyor. Haydarpa~a 
a(_tJklarma uzanan tslak bakt~lanmJzda, 
matemden ziyade gururun ifadesi okunu
yor. Biribirini nakzeden, tezad hislerin 
tesiri altmda, kah ba§ba§a verip agl~Jyo
ruz, kah, agla§magt btrakarak, bu kadar 
e§siz bir kahraman dogurmu1 olan mille-

Cumhurreisimiz 

lnonii, dun Yunan Batvekili 
Metaksas'1 kabul etti 

Ankara, 20 (a.a.)- Reiaicum· 
hur lamet lnonii bugiin kendileri
ni ziyarete gelen Ekselana Me
taksaa'l kabul etmit ve uzun 
miiddet goriitmiittiir. 

~ 

madiyen kara dumanlar ft§kutJyordu. 
Bu kara dumanlar arasmda, Sarayburnu. 
matem tiillerile oriilmi.i§ esatiri bir tablo 
gibi, yava§ yava§ gozden silindi. 

Turk denizcisinin derin aCJSI, sanki u
fukta halka halka kabaran bu siyah gol
gelerin dilinden ifade ediliyordu. 

Dumanlar, bir ara oyle kalmla§h ki, 
Y avuzu artJk goremez olduk. Bacalar -
dan ftrlayJp, havada, dolana dolana 
yi.ikselen siyah siitunlara, bir servi orma
nmm hiiziinlii manzaras1 c;okmii§ti.i. Tiirk 
donanmas1, Y avuz zuhhsmm parmagile 
Atatiirkiin olmiyen oliisiine, §imdiden 
yiikseklerdeki eri§ilmez makammt i~aret 
ediyor gibiydi I 

timizin eri,ilmez kudret §ahikast oniinde Biraz sonra, Savarona yati, yiizii do-
igilmek ihtiyacm1 hissediyoruz. nanmaya. doniik, bir vaziyet alarak dur· 

Cenazesi kar§tsmda bi.itiin Avrupanin du. ~imdi, yerli yabanct biitiin donanma 
ba~ kestigi Atatiirk, ne olurdu, §U rengi ciiziitamlan, ba§ta Y avuz olmak uzere 
ic;imizi yakan ipek bayragm altmda bir an Atatiirkiin yatJ oniinden bayraklarm1 ya
ic;in uyansa ve karadan, denizden, hava- nya indirerek, g~iyorlard1. Y avuz, her 
dan manevi hiivviyetine hitab eden bu bet dakikada savurdugu giillelerden biri
miithi§ sevgi tezahi.irlerini -gene bir an ni daha, hotlukta giimleterek kesif du -
i~in· kendi gozlerile gorebilseydi 1.. manlar arastnda kendini biraz daha giz-

Ebedile§tirdigi Ti.irk milletinin, Onu, ledi. 
ebediyetin ba,Iad1g1 yere kadar bizzat Ebedi ~efin, aziz hahralari, sinmi§ 
te§Yi etmek kayg1sile, nastl gece uykula- clan Savarona, sanki, o gene, c;alak gemi 
nm feda ederek, sokaklarda, a~. susuz, degildi I Onun da bizim gibi, ic;indeki bi.i
bekle1tiklerini, be§ikteki yavrulan, ve tiin ne§e kaynaklan kurumu§tu I Atatiirk, 
bir ayag1 c;ukurda, ak sac;h ninelerile, na- ona hi~ binmiyecekti arttk... Ve i§te fU 
stl, hi~bir i§aret beklemeden, hatta ahnan dakikada: koca yat bo§, bombo§tu. A
tedbirlere gozlerini kapay1p verilen ogiid- tatiirksiiz Savaronaya kumanda etme
lere, kulaklarmt tJkayarak, gec;ecegi yol- ni~ azabmt c;ek~n kaptana kar§I yiiregi • 
lar i.istiine, sel gibi bo•andJklanm y tt ~ m1zde sonsuz bu acmma varl 

' ' a tgt Y .. d f k .. k 'I §U iki top taretinin arasmdan, ke§fetmek ~vuz, gen:.o~ .e. a at ote 1 er ara· 
bahtiyarhgma erseydi 1 da b1r rota degt§tlnyorlar. Zaferle Tt • 

" naztepe Yavuzun yamnda, annelerinin 

Demirini tarayan Yavuz, bir an
da, Galata kulesiqd~ki varda. hi\n
dranJn i§areti i.izerine iistiiste iki kere 
h~ktrarak, ilk:· ! mutlli . topunu at
b. Batta Malaya olmak uzere, biitlin 
ecnebi harb gemileri de, kendi diidiikle
rile, bu ac1 c;1ghga ittirak ettiler. Y avuz, 
en onde idi. Bi.iyiik oli.iyii, incitmekten 
korkar g]bi, adeta denizin iistiine hasma
dan; ag1r ag1r ilerliyordu. 

lskelesinde iki denizaltt gemimiz, san· 
cagmda Zafer ve Tmaztepe torpidolart
mtz, Yavuza refakat etmekte idiler. Ha
midiye ad eta ad1m ad1m, Y avuzu takib 
ediyordu. Malaya drednotu, Hamidiye
nin hemen yanmda, yol ahyordu. Mala· 
ya'nm arkasmda masile Rus torpidosu, 
Alman kruvazorii Emden, Frans1z kru -
vazorii Emil Bata, Yunan ve Rumen 
torpidolan, ve sagh sollu $irketi Hayri
yenin. Denizbankm halka tahsis ettigi va
purlar, yer alm1§lard1. 

Bu goriilmemi§ ihti§amh mevkibin i~;;in
de bi.iki.ik boyunlu bayragile Savarona 
yatt da vard1. 

Atatiirki.in, ic;inde, ancak elli a1tt giin 
misafir oldugu talihsiz yat, §U dakikada, 
kahraman siivarisini feci bir kazada kur~ 
ban veren ba§lbo§ bir ki.iheylana, nekadar 
benziyordu l 

Saat on dordii otuz sekiz ge~e, mev -
kib, yanm yolla ilerlemege ba,IadJ. Y a
vuz, gene ba~ta idi ve bacasmdan. mute-

bil c;ok iiziildi.ik. Buraya tayin edilmi§· 
tim zaten. Serab Hamm annemin mek
tubunun bir ko§esine ilave ettigi birka~.~a: 
ttr]a sana gec;mi§ olsun demek isted1g1m 
bildinni~ti. 

- Serab Hamm da haftalardan beri 
bur ada m1yd1? 

- Hayu ... 
Doktor N afiz, biiyiik hir §a~km1Ik1a 

yiiziine bakan gene kiza giiliimseyerek so-
ziine devam etti: 

- 0 zaman Serab Hammm yola c;tk
mast miimkiin degildi. Kendisine soz ver• 
dim. llk fusatta haber yollayaca&'Jmt ve 
kolaytnl bulursam emniyetli bir vas1ta ile 
bu ya alduacagJmt yazd1m. 

Ahmedin i~inde sanki serin bir nefes 
dola§b. Daha canh bir sesle: 

- T e§ekkUr ederim dedi. lkinize de 
c;ok te~ekkiir ederim. Y oruldunuz, zah
met ettiniz. Serabtn zihni, Ahmedin bek
ledigi, telgraf ~ektigi §absa saplamp kal
ml§h. T elgraftan kendisinin haberi yok
tu, Cag1rdtg1 kimdi? Kim olahilirdi ~ Y ok
sa bir kadtn mt, hi~ beklenilmeyen bir an
da ortaya yabanct hir kadm mt c;tktyor
du) 

Ahmedin u:zak ve resmi davrani§i biis
biitiin ~sabtm bozdu. Odadaki mevcudi-

dizi dibine sokulan iki masum ~ocuk gibi 
goriini.iyorlar. 

Ecnebi gemiler, biiyiik milli matemi
mize; ~ii~iin varl1klariie i§tirak etmit . o!
duklarim gO&tennek i~in hi~bir tezahiirii 
ihmal etmiyorlar... Hepsinin i§aret di • 
reklerinde, yanya ~ekilmit bayragtmiZ, 
ve arkalannda, gene yanya ~ekilmi§ kendi 
bayraklan dalgalamyor. y avuzun oniin· 
den ge~erken, bayraklan, biisbiitiin indi
riyorlar. Bu manzara, Atatiirkiin tabutu 
kar§tsmda, hiitiin Avrupamn i§aretsiz, hir 
millet haline geli~i degil midir ~ Sulhun 
en biiyiik kahramanlarmdan birine yapt -
lan hu derin saygtda, Tiirk milleti en 
biiyiik paYJ ahyor. 

Atatiirk, birinci derecede Tiirki.in, 
sonra da, hiitiin diinyanmd1. T abutu iis
ti.ine kapahanlar arasmda, diinkii dii~man
lannm c;elenklerine hepsinden geni§ yer 
aynlmas1, «sulh» un, onu, bi.iyi.ik zafer
den sonra, asia bir taarruz harbi yapar
ken gormemi~ olmastdtr I V e bugi.in, te -
miz Tiirk sulanna, alem§umul matemin 
yaslartm ve ya§lanm ak1tmaga gelen bu 
muhtelit donanmamn, tek manast §udur: 
Atatiirk, stmrlanmlZin dt§mda da ic;inde
ki kadar kuvvetli idi. Bu kuvveti, o ol -
di.ikten sonra da nesiller, nesillere emanet 
ederek ebediyete kadar goti.irecegiz I 

Sa at 16... Biiyiikada onlerine geliyo
ruz. Biraz daha ilerliyince biitiin gemiler, 
Adav1 iskelelerine alarak, ihtiram vazi-

yetinin liizumsuzlugunu anlamaktan gelen 
bir stkmt1 ir;inde titriyordu. Kafasmda 
yekdigerini kovahyan dii§iinceler, kalbin
de ta§an, kopiiren, isyan eden duygular 
vard1. Nereden geldigi belli olmtyan bir 
kuvvet dunnadan ic;inde konu§uyordu: 
« Y az1k, ne yaz1k, ben bir vehme kurban 
olmu§um. YII!arca arkasmdan ko§tugum 
kalb, bir ta§ parr;asmdan ba~ka bir§ey de• 
gilmi§. Kendi hislerimin co§kunlugu i
c;inde bir hayal diinyaSI kurmu§um. Ar
ttk bitti. Hepsi ve her§ey bitti ... » 

f~ini c;ekti ... Kmk bir sesle: 
- Siz iki arkada§ uzun boylu konu

§Ursunuz dedi. Mi.isaadenizle ben gide
yim. Zaten ba§hekim ancak on dakika i
~in izin vermi§ti. 

Ahmed ortUli.i i.istiinde titreyen ellerini 
uzattt. Durgun bir sesle: 

- Giile giile Serab Hamm dedi. Zah
met olmazsa, gitmeden gene gelirseniz pek 
tnemnun olurum. Beklerim. 

Serab odadan c_;Jkacagt dakikada geri 
dondii. Bakt§larmda apac;tk bir §ikayet ve 
isyan ifadesi varch. Dudaklart aralanmt§• 
tt. Birbitine ~arpan di§lerinin pmlhst gO
riiniiyordu. Gene k1z, M§IDa biricik a§kl
nt baglad1gt adamtn Usti.ine ahlmak, onu 
par~alamak, tokatlamak istiyordu. 

a 
yeti ic;inde durdular. Biraz sonra da agu 
agu, Yavuzun oniinden, bayraklanm in
direrek gec;tiler ve bu, yakm ve uzak Av-
rupa milletlerinin, deniz i.istiinde, Atatiir
ke son selamt oldu. 

Atati.irk Ankaraya gidiyor 1 .. 
V e bunun ic;indir ki, bugiin yollanmt

zm hepsi, onun kalbinin gomi.ilecegi top
raga, -k1saca· Ankaraya c;tktyor. 

Biz, bir cenazeyi degil, olmez Turk 
milletinin olmez bir hatJrasmJ, ebedi baa
§ehrimiz Ankaraya teslim etmege gidiyo
ruz. 

Nihayet !zmitteyiz. 
Atatiirkun tabutu, lzmitlilerin gozya§

lan arasmda, gori.ilmemi§ bir heyecanla 
kar~JlandJ. Koylerden inen binlerce mi ~ 
safirle, lzmit §ehri, bir yanm Istanbul 
kadar kalabahktt. 

Binlerce insan, Atamn tabutu huzu • 
runda bir kere olsun igilebilmek ic;in, ge
ceyi uykusuz gec;irmi§lerdi. 

~u satulan yazdJRtm dakikada, 1ehir, 
ktyamet giiniinden bir sahnedir. 

Vali Hamid, ordu, donanma, §ehir 
miimessilleri, Atatiirkiin tabutunu, bi.i -
yi.ik bir hu§u ic;inde kar§Jladtlar. 

Ankara yoluna c;IkJyoruz. 
SALAHADDIN G0NGtJR 

Bilecikte 

Bilecik, 20 - Atati.irkii hamil bulu· 
nan tren lzmitten dokuz bu~ukta kallcb. 
,Sehrin ic;inden gozya§lan ve h1c;kmklar 
arasmda gec;tik. Tren bi.iti.in istasyonlard11 
hirer dakika duruyor, istasyonlar me~'ale
lerle aydmlanmt§, hattm iki tarafmda 
toplanan gozlri ya~h halk, Bi.iyiik Atasma 
son te§yi vazifesini yap1yor. 

Arifiyede Adapazarmdan gelen kesif 
hir kalahahk gene me§'alelerle treni kar~t
ladJ. Aglamalar ve feryadlar arasmda An 
karaya dogru yollamyoruz. 

Bilecikte mah§eri bir kalabahk var, 
binlerce halk toplanml§, BiiyUk Atay1 se
lamhyor. 

Eski§ehirde .... 
Eski§ehir, 20 - Bilecikten sonraki is-

tasyonlarda da ayni hazin ve candan te
zahiirata §ahid oluyoruz. Gece yansm
dan sonra olmasma ragmen her istasyon
da ellerinde me~· aleler tutan kadm ve er
kek binlerce insan Biiyiik Atay1 ziyaret 
ve tavafa geliyor. Aghyan ve doviinen 
insan1arm Biiyiik Oliiniin bulundugu va
gonun etrafmda g&terdilderi hazin ve 

kahraman Mehmedcikleri tunc yiizlerinde 
beliren ulvl bir elem!e son ihtiram selamm1 
ifa ettiler. Bando matem havast ~aldt. 
Halkm, gene klzlarm, Vilayet ve Beledi~ 
yenin mekteblerle cemiyetlerin hazuladJk
lan c;elenkler vagonun etrafma serpildi. 
T ren istasyona bir nur Irma~ gibi girmi§
ti. Y ollarda l§lktan huzmeler ve kalbler· 
de deva bulmaz kederler imakarak Es
ki§ehirlilerin gozya§lan ve derin feryad
lan kadar ag1r ag1r bizden uzakla§maga 
ba§laymca, saatlerdenberi teessi.iriinii zap
ta ~ah§an halk co§tu, ta§h ve sarstldt. Ka
dm, erkek, gene, ihtiyar herkes «.:\tamtz 
gitme, AtamJz nereye gidiyorsun ~» diye 
inliyor, ellerini Onun mubarek. varhg1 ar· 
kasmdan uzatarak titriyordu. 

Sabah o1mak iizere ... Birk~ saat son· 
ra giine~ dogacak, fakat Eski§ehir halki 
gurub eden En Biiyiik Gi.in~in aClsile 
uyumuyor, oturmuyor, agl1yor ve cadde
lerde dola§tyorlar. lstasyunun bir ucun• 
dan ~eker fabrikasma kadar uzanan bii
tiin demiryolu boyunca binlerce T'tirk ha~ 
la Ankaraya dogru bakarak ht~kmyor. 
Polathda 

Polath, 20 - Sabahin yakla§mi, ol• 
masma ve sogugun ar!masma ragmen tre
nin gec;tigi yollarda ellerinde me§•ale tu• 
tan halk YJgmlan goze ~rptyor. Nemii 
gozler Biiyiik Atamn naa~mt ta§Jyan va~ 
gonu anyor. Vagon c;ic;ekler i~inde ve ka~ 
tarm en sonundad1r. Atatiirkiin vagonu 
gori.ini.ince ht~kmlclar ve feryadlar ba~h· 
yor. T ren Polathda biiyiik tezahiiratla 
kar§llandt. Uzak koylerden akan halkm 
iltihakile istasyonda altt binden fazla ka
labahk birikmi§ti. T ren k1sa bir miiddet 
durdu ve gozya,lan i~inde yoluna devama 
ba§lacL. 
Etirnes'udda 

Etimes'ud, 20 - ~afak!a beraber A.
tati.irkiin naa§rnJ selamlamaga gelen tay
yareler gozi.iktii ve geni§ kavisler ~izerek 
trenin iizerinde u~maga ba§ladtlar. Alaca 
karanhkta hattm iki tarafma dizilen balk 
y1gmlan goriiluyor. Herkes boynu biikiik, 
gozleri ya§h, Biiyi.ik Ataya S<ln te§yi vazi· 
fesini yap1yorlar. Ankaraya yakla§tlkc;a 
tren guzergahmda kesafet artJyor. Etimes· 
udda kesif bir kalabahk var. T ren dort da· 
kika istasyonda durdu ve bu tevakkuf 
gozya§lar1mn serbest bir cereyan alma~t
na vesile oldu. (a.a.) 
Ecnebi heyetler 

matemli tezahiirat anlatJlamJyacak kadar Ankara 20 (a.a.) - Diin Ankaraya 
i~ten bir ifadeye maliktir. Ellerinde me§- gelen lrak ve Franstz manda idaresi he
ale tutan ihtiyarlar, kadm ve c;ocuklar <<A- yetile Bulgar heyeti ve Bulgar askeri 
tamiZI kaybettigimize inanam1yoruz» diye k1t'asJ, fran, Yugoslav, Sovyet, Frans!% 
feryad ediyorlar. ve Alman k1taatmdan sonra bugi.in de s1~ 

Eski§ehir, 20 - Aziz naa~1 getiren ra ile hususi trenlerle Yugoslav heyeti, 
tren mukarrer saatten doksan dakika son- lngiliz heyeti ve askeri k1t' as1, Sovyet, 
ra ve sabaha kar§t geldi. Garda hic;hir Franstz, Alman, Polonya, Arnavudluk, 
ferd yerinden ktmJldamaml,h. Tren istas· MlSlr, Macar, ltalyan, Estonya, Holan· 
yon a girmeden on dakika once Kolordu da, Belc;ika, ~ek, J aponya, lran, Efga· 
erkan ve subaylar1, Vali, Belediye Reisi, nistan, Milletler Cemiyeti, Di.iyunu umu
Vilayet ve Belediye erkam, esnaf cemi- miye heyetlerile Yunan ve Rumen heyet
yetleri, Parti, Halkevi mensuhlan, lise ve' leri de askeri ktt' alarile birlikte Ankara• 
ilkokullar ogretmen ve talebeleri, asker! ya gelmi§ler, heyet azalan Ankarapalaa 
k1t'alar, bando, polis ve zab1tai belediye ve Belvii palasta kendilerine tahsis olu " 
efradt ve on binden fazla halk, istasyo- nan dairelere, kendi elc;iliklerine, lngiliz 
nun bir ucundan miintehastna kadar dizi- kttaah Gazi Terbiye Enstitiisi.ine, Yunan 
lerek matemli ve hazin bir ihtiram saft te§- htaah ln§aat Usta mektebine, Rumen 
kil ettiler. Yiizlerce me§' a lenin elemli t§I· k1taatJ da jandarma enstitiisiine yerle§ti • 
gmda biitiin gozler yath idi. T ren ag1r a- rilmi§lerdir. 
g1r gara girince, siirekli hir h1s:kmk ve de· l•panyol heyeti 
rin bir inilti heryeri kapladt. Herkes aziz Atatiirki.in cenaze toreninde buluna • 
Atasm1 derin uykusunda rahats1z etmi§ gi- cak olan lspanyol heyeti, diin ogleden 
hi seslerini yi.ikseltmeden ic;li ic;li aghyor ve sonra saat 14 te iki tayyare ile Ye~lkoye 
<<Atam1z, sevgili Atam!Z)> diye inliyordu. gelmi~ ve bir mi.iddet sonra gene tayyare 
Tren garda durunca on binlerce elemli ile Ankaraya gitmi§tir. 
ba§ hususi ihtiram ve matemle yere egildi. Nana Nazm Bernar Giner Dolsri • 
Aziz Atamn mukaddes naa,lanmn bulun- yas'm riyaset ettigi heyetin arasmda • 
dugu vagon tam alh oklu veda me§'ale· Barselon kumandam General Rikelme 
sinin hizasma tesadiif etti. Ulu Ba§bugun de bulunmaktadtr. 

Ugradtgl hayal kmkhgmm tesiri oyle 
miithi§ti ki, bir an ~1ldumaktan korktu. 
Gene ktztn duyu~larmt yi.iziinde okuma
ga c;ah§an doktor ona yaklagh. Bir§ey SOJC• 
lemeden kolunu Serabm omuzlanndan ge
c;irdi. 0, o kadar kmlmt§tJ ki, uc;uruma 
yuvarlanan bir insamn can korkusile el
lerini par~alayan c;ah y1gmlanna sarth§l 
gibi ha~tnl doktorun omuzuna dayad1. Ko· 
rid ora <;tktJklan zaman: 

- BedbahtJm, c;ok bedbahtun diye 
inledi. 

Doktor, canhhgmJ artJk tamamen kay
beden bahttsJZ klza baktt. fc;inde ona a
clyan ve onu korumak i~in her§eyi goze a
lan bir ko§e durmadan SJZhyordu: 

- Metin ol Serab. Her hadiseyi oldu
gu gibi kabul etmek lazJmdJr. 

Onu, odasma btraktJktan sonra Ah
medin yamna dondi.i. Huta yashklardan 
kalduamad1g1 ba§tnl kJmJ!datarak: 

- Kim var orada ~ diye inler gibi sor
du. 

Benim Ahmed. 
Y almz mJSln,~ 
Evet. 

- ,Su halde soyle de bizi biraz yal
ntz buaksmlar. Seninle uzun uzun konu~
mak istiyorum. 

Doktor, kap1y1 kapad1ktan sonra kar• 
yolantn yamna yakla§b. Sandalyesini bir 
az daha ~ekerek arkada§lm dinlemege ha· 
ZJrlandJ. Hastamn sesinde en biiyiik teh~ 
likeleri goze almt§ bir adamm korkmaz· 
hg1 vard1. Oteden beri maksadm1 ac;tk ve 
klsa rozlerle soylemek adetiydi. Bunu ya
kmmda bulunan herkes bilirdi. On soze 
liizum gormeden konu§maga ba§ladt: 

- Nafiz, ne sorarsam., neyi ogren· 
mek istersem bana dogru s()yleyeceksin. 

- T abil Ahmed. 
- Bun a yemin eder misin ~ 
Doktorun alm km§b. Bakl§lan bulan· 

d1. Pek mi.i§ki.il mevkide idi §imdi. Onu 
biraz fazla bekletmek ku§kulandtracagl i~ 
c;in cevabm1 verdi: 

- Y emin ederim Ahmed. 
- SargdarJm ac;llmc.a biiyiik bir teh-

like beni bekliyor degil mi ~ 
- Heniiz belli degil karde§im. 
- Kor kalacagJmt soylemege dilin 

vanruyor mu Nafiz~ 
- Y emin etmi§tim degil mi ~ Dogru 

soyliiyorum Ahmed. Heniiz hic;bir §ey 
belli degil. 

Hangi ihtimal daha kuvvetli~ 
CArTeaM mJr) 



GONON BULMACASI 
1 2 !I 4 !\ II 1 8 I 10 11 

Kamil Kitab ve Bas1mevi 
Her c;e§id kitab, lo.rtasiye, fotog

raf levazimi ve makineleri satihr. 
Cumhuriyet gazetesi ve diger 

gazete ve mecmualann tevzi ye
ridir 

Profesor Doktor 

ehGet Sabit Erduran 
- Vrolog, Operator -

Hastalanm bugiinden itibaren pazar-

tesi, r;:ar§amba, per~embe ve cumar

tesi giinleri olmak iizere haftada dort 

giin gorebilecektir. 
Adres: Taksim Bahc;esi kar§I-
smda Ceylan apartimam. Di:ir
dlincli kat. Telefon: 49323 

-Bah~e Mimar1 
Mevliid Baysal 

Dordiincil V akrl Han dordiincil 
kat, 18 numara. Tele:fon: 23426 

Telgraf adresl: M1m Baysal istanbul 
I II Ill II II tIll I II I 1111111 II II Ill 1111111 II II II II Ill I IIIII 

Btiyiik §Chir ve kasaba parklan; 
ADit, meydan, !;Ocuk parklan ve 
villa bab~eleri h;in 'llodern proje 
ve planlar baztrlar; ke~ifnameler 

tanzim eder. Projelerin arazide 
tatbikahm deruhde ve taahbiid 
eder. 

Biiket. nisan sepeti ve ~elenkler 
il;in vaptlan siparisler siir'atle ha
zrrlam.r. 

<;ic;ek, sebze tohumlan; fide ve 
fidanlar; sils, meyva aga~ ve agat;
~lklan; bahc;e aliit ve edevatJ ve 

ehlivetli Bah~ivanlar I!Onderlr. -DOKTOR 

KEMAL NURi iMRE 
Clld ve zuhrevT hastaleklar 

Miitebass•sl 

Rumeli hanmdalti muayenehanesini 
Beyoglunda Rus sefarethanes• kar
~tsmda Suriye pasajmda No, 8 e 

nakletmi~tir. Teleton: 40153 

Dahiliye miitehassiSI 

Dr. Hiiseyin Usman 
Laleli Lutu:f aparbmam 4 • 7 ye kadar 

Telefon: 22459 

Zi.ihrevi ve cild hastahklar1 

Dr. Hayri Omer 
Ogleden sonra Beyoglu Agacami 
kar~1smda No. 33. Telefon: 43586 

Kelepir sat1hk arsa ~ 
Cagaloglunda Servilimes~id sok.a-~ 
gmda ko~e ba§mda ~ok ktymetli bir 

arsa satJhkt!r. Y amndaki eve 
.. ____ miiracaat. ••••• 

,... Muayenehane nakli ~ 

Dr. Kemal Ozsan 
Urolog • Operator 

Karakoydeki muayenehanesini Beyoglu 
Tlinel ball• Buraa pazan liatUne naklet-

~t 

mi~tir. T. 41235 ----· 

Dr. Hafiz Cemal 
LokmaJt H ekim 

Dahiliye miltehasa11i 
Pazardan ba~ka ~nlerde 6~leden 

sonra saat (2lh tan 6 ya) kadar fstan· 
bulda Divanyolunda (104) nwnaral 
hususf kabinesinde hastalanru kabul & 

der. Sail. cumartesi gU.nlerf sabal 
c9 lh • 12. saatlerl hakikt ftkarava mah· 
sustur. Muayenehane ve ev telefonu 
22398. 2104. 

Deniz Levaz1m Satm Alma 
J ==:======= Komisvonu ilanlan tt urolog - Operator ._ ____ _... ______ .....,. 

~ Pr. Behaeddin LOtti Yarnall 1- Golciikte bulunan Deniz Fabrika-
' 11 Bi:ibrek. mesane, tdrar ve tena- lar1 agac i§leri lo.smmda c;ah§mak i.izere 

siil vollan hastahklan miitehasSJ- bir usta ba§1ya ihtiyac vard1r. 
' 'k] Sl. BevoiHu - !s Bankasl karSlSl E. 2 - Taliblerin §eraiti ogrenmek iizere 

I te mirnevruz sokak 10 Pananfva Kasimpa§ada bulunan komisyona mii-
l'V ap. No. 2 . Telefon: 42203. 
tic racaatleri. (8424) 
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Meraklandtntz m• ? 2 
Hiddetlendiniz mi ? 

Korktunuz mu ? 
damla 

EVROL CEMAL 
• I P .. c 

J~. 

ahmz. Biitiin sinir buhranlarlDJZI yatl§tlrtr. BaygmllgiiHZ, C(arpmhmz, tees
siiruniiz geQer, derhal terahlarsmtz. Yirmi senedir Nevrol Cemal"i kullan

m•yan, sevmiyen yoktur. Evlerinizde mutlaka bulundurunuz. Yalmz ismine 
henzivenler vard1r. (Nevrol) kelimel'ine ve (Cemal) ismine dikkat ediniz. ............................. 

I' 
' ta 
,, ;'s-
. • t 

r: 
y 
h 

1 l• 
II bii 

f • 

kll 

1p 

n 

t 
y 
}n 

ide 
~toll 
Jge 

[I 
3 

HIT 

Yiiksek Ziraat Enstitiisii Rektorliigiinden: 
1 - Kurumumuz ~ama~Irhanesi i~in 1800 kilo beyaz ve mutfak i~in 

400 kilo ye~il sabun a~1k eksiltme usulile almacaktJr. 
2 - Muhammen bedel 816 ve muvakkat teminat 61,20 lirad1r. 
3 - ihalesi 22/11/938 sah giinii saat 10 da Ankarada Rektorliik bina

smda miite:?ekkil Komisyon tarafmd.an yapllacaktlr. 
4 - Daha fazla izahat ve parasiZ ::~artname almak istiyenler 

:Uairc Mlidiirliigline miiracaatleri. c 4700 • 

KOy defterleri 
Koy biit~e hesab defteri, Koy biite<esi, Koy biite<e ve hesab 

defteri luJavuzu, 100 yaprakh ita emri, Hesab1 kat't cetveli, h 
vesikasJ 50 yaprakh, Hesab buH1sa cetveli, Tahakkuk ve bakaya 
devir cetveli 50 yaprakh, i$ bordrosu 50 yaprakh. 

En giizeJ $eki1Jerinde Cumburiyet matbaasmda bazulan~· 
hr. ihtiyacJ olan koylerin miiracaatleri. 

Tabib aiinacaktir 
Askeri Fabrikalar Umum MiidiiriUgiinden : 

Kmkkale, Ki.ic;iikyozgad ve Erzurumda istihdam edilmek iizere ii~ 
tabib almacakhr. 

isteklilerin vesikalarm1 hirer istidaya bagl!yarak Umum Mi.idi.irli.ige 
miiracaatleri. ( 8381 ) 

Kan§tk ve nas1l yapddJgt belli olm1yan bayat 
~ocuk gtdalarile ya vrunuzun s1 hhatini 

tehlikeye koyarsmtz. 

Allahtn yaratt•ih gibi sal ve tabit 
hububattan yaptlmu; 

Hasan Ozlii unlar1n1 
~ocuklaranaza yediriniz. En yUksek evsafa malik 

oldugu gibl 

Vitamin -Kalori -G1da 
barile dUnyada mevcud <:Ocuk g1dalar•n•n en mUkemmelidir 

Pirinc, Yulaf, 

Patates, M1s1r, 

Mercimek, 

Tiirlii, 

B "day, 

Bezelya, 

irmik, 

Bad em, 

«;a vdar Ozii Unlarini (:ocuklanniZa Y ediriniz. 

~ 
@n~~fH 

c§-!Mi· 
'PREZER 

vatifleri 

Haydar Rifahn 
eserlerinden 

A§k Pe§inde 100 Kr. 
Karagomlekliler ihtilali 100 • 
Etriisk Vazosu 20 • 
!Ik A§k 50 • 
!liqin Oli.imil 50 • 
Efendi !le U§ak 40 • 
Vikontun 6liimii 30 • 
!klimler 100 • 
Oliiler Evi 125 • 
Felsefe 35 • 
Ki.ic;iik hik§.yeler 100 • 
Mev'ud Toprak 125 • 
Stalin 150 • 
Lenin Mezhebi 75 • 
Tarih Felsefesi 125 • 
Anaf§izm 60 • 
Farmasonluk 100 • 

JOSEPH BONNiCi 
PedlkUr 

lstlkiAI caddesi 140 No. 
Siireyyapa~a apartlmam No. 4 

Telefon : 44436 

I 

( Franstz Tiyatrosu PasaJind~l 

Oksiirenlere : 

I 

/ 
I 

I 
I 

/ 
/ 

•' 

ve Dogramacdara miijde ... 

Antalya ve Serik mmtakasmm en k1ymetli ve yiiksek kaliteli 
o;trah kerestesi piyasaya alo.m dolay1sile yi.izd.e 20 ve 30 tenzil'atls 
satJlmaktadtr. 

Eb'ad iizerine verilen sipari§ler de kabul edilir. 

Bu hususta fazla izahat istiyanler kendi menfaatleri icab1 olaralc 
23223 telefon numarasJ,na miiracaat etmelidirler. 

Maliye V ekaleti 
e Tiirkiye Cumhuriye 

Merkez Bankas1ndan: 
28/5 ve 15/12/1934 tarih ve 2463/2614 numarah kanunlar muci• 

bince thracma salahiyet verilen ve geliri tamamen Stvas - Erzurul1l 
Demiryolunun im~asma tahsis olunan % 7 gelirli S1vas - Erzurum. i~· 
tikrazmtr 20 senede itfas1 me§rut 4,5 milyon liralJk be§inci tertJbl/' 
nin kay1d muamelesi 5/12/938 ak§amt nihayet bulmak iizere 19/11 
938 sabahmdan itibaren baglamJ§tlr. 

Tahvtller Mmiline muharrer olup beheri 20 ve 500 lira itibatl 
k1ymette birlik ve ' 25 lik olarak iki kupiire aynlmif;ltrr. Bu tahvillet 
umumi ve mi.ilhak but~elerle idare olunan daire ve mi.iesseselerce 
Vilayet Hususi idareleri ve Belediyelerce yapilacak miizayed.e ve 
miinakasa ve mukavelelerde teminat olarak ve hazinece sahl~ .,e 
satJlacak olan milll emlak bedellerinin tediyesinde ba~aba§ kabul ol~· 
nacaklan gibi gerek tahvil ve gerek kupon bedelleri de tahvilleri.JI 
tamamen itfasma kadar her tiirlii vergi ve resimden muaf buluna • 
caklard1r. 

Tahvillerin ihrac fiatl % 95 olarak tesbit edilmi~tir. Yani 20 li· 
rahk birlik tahvil bedeli 19 ve 500 lirahk 25 lik tahvil bedeli de 475 
lirad1r. 

Kay1d muamelesi Ti.irkiye Cumhuriyet Merkez, Tiirkiye Cumh\1' 
riyeti Ziraat, Tiirkiye 1§, Eml-ak ve Eytam, Halk, Tiirk, Ticaret, Bel~· 
diyeler Bankalarile Si.imer, Eti ve Denizbanklar tarafmd.an icra e.~l· 
mektedir. Diger bankalar vasttasile de tahvil ahm1 temin olunabtllt'· 

Seryame ve tasarruflarm1 en emin ve en ~ok gelir getiren sahll' 
larda I§letmek istiyenlere keyfiyet ilan ve 15 giinliik Suskripsiyo~ 
milddeti zarfmda bankalara miiracaatlerinin kendi menfaatleri iktt· 
zasmdan bulundugu i§aret olunur. ( 8444 l 

~nakkale Miidiirliigiinden: 
1 - Eksiltmiye konulan i~ : 37796 lira 25 kuru§ ke§ifli Gelibolu fl 

kumet konag1 in§aatmm 14999 lira 10 kuru§luk birinci kism1dJr. 
2 - Bu i~e aid. §artnameler ve evraklar §Unlard1r : 
A- Eksiltme §artnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Baymd1rhk i§leri genel ~artnamesf 
D - Yap1 i§leri umumi, fenni §artnamesi 
E - Hususi §artname 
F - Ke§if cetveli, metraj cetveli, fiat bordrosu 
G- Proje. 
tstiyenler bu ~artnameleri ve evraki <;anakkale Nafta 

bedelsiz olarak g6rebilirler. 
3 - !hale 28/11/938 tarihine musadif pazartesi giinii saat 15 te ~ 

Miidlirli.igii binasmda toplanacak Komisyonda yapliacaktrr. 
4 - Eksiltme kapah zarf usulile yap1lacaktrr. I 
5 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin 1800 lirahk muvakkat, 

minat vermeleri ve ihale giiniinclen Jfihayet • 8 giin evveline kadar Vil 
makamma miiracaatle alacaklan ehliyeti fenniye vesikasile 938 yilina 
Ticaret Odas1 vesikasm1 ibra;z; etmeleri lazrmd1r. 

6 - Teklif mektublarmm yukanda yaz1ll giin ve saatten blr I 
evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyona verilmesi .laztmdrr. :E' p, 
ile gond.erilecek mektublar_m nihayet saat 1~ d? ka~~r gelmi§ olmalan ¢ 
takdirde postada olan gec1kmeler kabul edtlmtyecegi. ( 81 



avrunun gUrbUz, tombul, saQiam, ne~eli olmasm1 istersen Fosfatin ecati yedir. BahGekapl Sa ih 
Doktor 

Osman Serefeddin 
Dahill ve sari haatahklar 

rak 'teni adresi: Cag-aloglu Nuruosma 
niye caddesi 5 • Sa.a.t : 2 6~ 

Dr. IRFAN KAYRA 
Rontgen mUtehasstst 
Tiirbe. Bozkurd kll'athanest karOJSin· 

da esk1 Klod Farer sokak No. 8 • 10 
Ogleden sonra 3 ten 7 ye k:adar. 

Telefon: 20893 

Ba,ka kim 
~t GENCLE$MEK 
• • 
ci· 
[11 

is· 
bi· 
1/ 

iSTiYOR? 
Bayan Marcilla, nasll 10 yat daha 

genclettigini anlatayor 

Adapazan asliye 2 nci hukuk hakim

liginden: 
M. aleyh: istanbul Vilayet kaq1smda 

39 No. II diikkanda terzi Osman yamnda 
kalfa Antakyah Sami nezdinde Siiley • 
man laz1 Emineye: 

Bayan Marcilla'nm yil· 
ziindeki §ayani hayret 
giizellik tebeddiiliinii 
gosteren :fotograflan 

fl Siz de bOyle muvaffak olabilirsiniz 

Kocamz Adapazanmn Yahyalar M. si 
Hendek caddesinde oturan ayakkab1 ta
mircisi Hiiseyin oglu Mustafa tarafm
dan aleyhinize ~bg1 ihtar davasmm 
ilanen vaki tebligat iizerine mahkeme
ye gelmediginizden hakkm1zda g1yab 
karan verilmi§ olmasmdan muhakeme 
30/11/938 ~aqamba saat 10 a b1rak1lma-

Cild unsuru olan 
pembe renkteki sma karar verilmi§ oldugundan muay-
Biocel'li Tokalon yen olan giin ve saatte Adapazar1 asliye Lutfen bunlar• okuyunuz 

l']l 60 • 70 ya§larmdaki kadmlarm bu- Kremini kullandtgum anlatttm .. Bir 
ot §Ukluklan altl hafta zarfmda zail ~;oklan bana giildiirler, fakat btzzat 
Silllll.§tur, t§te, hastanelerde tecriibe- tecrube edip §ayani hayret se~eresinl 
s1 Yapi!an ve bir Viyana T1b mecmua- goriince, hepsi de hak verdiler ve 
~ tarafmdan ilan edilen §ayani hay- memnun kald1lar. Geceleri yatmaz. 
h:~ill:ticeler ... Cildin B!OCEL cev - dan evvel p_embe renkteki Bi?celli To· 
!)) tle beslenmi§ olmastdtr. Bu k1y- kalon kremmi kullammz. S1z uyur • 
ltr:tli. c~vher, pembe renkteki Tokalon ken cildinizi bes~er ve canlandtnr. . 

1llltnm terkibinde vardtr. Her sabah btraz daha gencle§ml§ 
de:.te bu kremi kullanan ve yiiziin- kalacaksm1z. Giindiizleri de beyaz 
lat1

1 
§ayani hayret giizellik tebeddii· renkteki Tokalon kremint lrullamnlZ. 

till nt Yukandaki fotograflarmda go- Bu suretle cildiniz yumu~a:rm§ ve be-
te~:~ Pariste Bayan MARCiLLA'mn il i h kt 1 
ht" libesini anlatan §U mektubu oku- yazla§ml§ olur. But n s ya no a a-

''liz: r1 eritip a~tk mesameleri s1kla§tmr. 

ikinci hukuk mahkemesinde haz1r bu • 
Iunmad1gm1z veya kanuni bir vekil 
gondermediginiz takdirde muhakeme -
nin gtyabmiZda devam olunaca~ gtyab 
karan tebligi yerine kaim olmak iizere 
ilanen teblig olunur. 

---- Operattir 

RIZA uN 
DOGum Ye kadln lla•talaklarl mUteh•••••• 

Cagaloglu, Nuruosmaniye caddesi 
No. 22, Mavi yapt 

T elefon: 22683 ---~a~I3~, benim i~in bir harika oldu. Binlerce ahvalde goriilen tesiri kuv • 
g0~~~b~n iki ay oluyor; almmda ve vetli bir garantidir. Hemen bugiin • 

§llktl!l'Unle agztmm etrafmda buru- den itibaren her iki kremden hirer ae,ikta, ---... 
kad llltlar vard1. Bugiin ise biitiin ar - vazo alarak tecriibe edinlz. Birka~ D • k • y d 
bq~ a~tartrn kadife gibt yumu§ak ve 1 1 c U r U 
ta~~-~Ukluklardan ari olan yiizilme hafta zarfmda faydah tesirini gi:ir - T 
t. ~;1 lrle baklyorlar. Hepsine ne yap • mediginiz takdirde bayiinize iade ede- Talebe kayd10a ba,ladi. 3 
;; soyiedim. rek parayt geri alabllirsiniz. aylak devreler de vard1r. 

e\7Jet Demiryollan i,Ietme U. Miidiirliigiinden: •----------
f) I Akaretler Dibek sokak. 1•2 

hi Ankara istasyonundaki kazino binas1 birinci katmda yaptmlacak tes- MQteftaslp IJfr: ftcf$.11J 
ll "e havalandtrma tesisatt kapah zarf usulile eksiltmlye konmu§tur. 4. Rouaal ICoNelarl (Baloe) •• Ka.. 

1 i.a.terl .Ocuda arkmaklma tanaaGIIII" 
- Bu 1~in muhammen bedeli 4500 lirad1r. teml• adar. aavlmllllna .. ,,, aalmtk• 

~ln 2 - lstekliler bu i§e aid ~a~name vesair evrakt D_eylet Dem~ryolla. elzla vaoatu 1umutator •• lncatu,. 
lll Ankara ve Sirkeci veznelermden 25 kuru§ mukab1lmde alab1lirler. FIJat .. •: Kamartar • lll'ldaa. 
3 K-1•• (Oalaa) eatraalt loartblr D - Eksiltme 2/12/938 tarihinde cuma giinii saat 15 te Ankarada D. 25 llradan ltlhran. 

· Vollart Yol Dairesinde Merkez Birinci Komisyonunca yaptlacakbr. eat•• r••• rain••, 
li~ 4 - Eksiltmiye girebilmek i~in isteklilerin teklif mektublarile bir
t.,;~. a§ag1da yaz1h vesaiki ayni gun saat 14 e kadar Komisyon Reisligine 

1 etU'li:;; olmalan Iaz1md.tr. 
tn· A.. - 2490 sayth kanun ahkamma uygun 337,50 lirahk muvakkat te· lllat. 

B - Bu kanunun tayin etti~i vesikalar, 
C - Naf1a Vekaletinden musaddak ehliyet vesikas1. 

o}q ~ - lsteltlilerin ehliyet vesikas1 almak iizere bu gibl i§leri ba§armt§ 
Ve~fun~ dair vesaikle birlikte en az ihal.e tarihinden. 8 ~n evvel. Naf1a 
~ar ~ettne miiracaat etmeleri ve bu tanhten sonraki muracaatlerm na-

1 Itibare almm1yacagi ilan olu~ .. 4818 • ( 8468) 

glda~Uhammen bedeli, muvakkat teminatJ ve liste numaralarile cinslert a~a
s1r Yaz1h malzeme 22/12/1938 per~embe giinU saat 15,30 dan itibaren liste 
lei as1 ile ve ayn ayn ihale ed.ilmek iizere kapah zarf usulile Ankarada 

are binasmda satm almacakbr. 

ltanu:Bu i~e girmek istiyenlerin her liste hizasmda yazi11 muvakkat teminat ile 
lt0 l'rl ~un tayin ettigi vesikalan ve tekliflerini ayni giin saat 14,30 a kadar 

~sYon Reisligine vermeleri lazimdir. 
~ada ~rtnameler parastz olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa. 

esellum ve Sevk Sefliginden da~It!lacaktlr. ( 8416 ) 
List Muhammen Muvakkat 

f' N'o. Malzeme bedeli telllinab 

Cinko levha ve kiil~e ~inko 
Duz ve oluklu galvanize sa« 
Tel halatlar 

Lira K. Lira K. 
11400 855 
16509 44 1238 21 
20500 1537 50 

1 
2 
3 
4 

Rur~un levha ve kur~un boru 
R~l!lr.ov;,.;e~tcneke Ievha 5376 

~ '.... ¥' • • • - • " • , 

Tiirk Hava Kurumu 

BfTYOK PiYANC!.OSU 
ikinci ke~ide: 11 BiRINCiKANUN 1938 dedir 

Biiyiik ihramiye L1 ~. 000 
8undan ba~ka : 15.000, 12.000. 10.000 liraltk ikramiyelerle 

~e . ( 20.000 ve 10.000) lirahk iki aded miikafat vardtr. 
d~1 ~ertibden bir bilet alarak i~tirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz 

Ptyangonun mes'ud ve bahtiyarlan arasma girmi~ olursunuz. 

Dr. M. Osman Saka 
G6GUs ve dahllt hastahklar 

MUtehass•s• 
lstanbul Belediyesi kar~asmda Sloan 

Aga daireleri. Telefon: 23565 

Liileburgaz ticaret mahkemesinden: 

Liileburgazda mukim Bezzaz Yusuf 
ve biraderzadeleri Bezzaziye ticaret -
hanesi namma Yusuf Yiiriik tarafmdan 
vaki kongurdato teklifi talebi kabul e
dilerek verilen mehil ve temdidi ilan 

edilmi§ti. 

Kongurdato teklifi toplantlSlm mii • 
teaktb komiserlikten kanuni miih!et 
i~inde evrak esbab1 mucibeli miitalea -

1 icra dairesi delaletile mahkemeye 
ve1 mi§ ve bu i~ hakkmda komiser ve 
itiraz edenler de dinlenmek iizere 
15/11/938 sah giinii saat 14 tayin edil -
mi§ oldugundan itiraz edenlerin hak • 
lanm miidafaa i~in duru§ma giiniinde 
gelmeleri icra ve iflas kanununun 
296 nc1 maddesine tevfikan ilan olunur. 

r Cioz Hekimi 

I Dr. fii.ikrii Ertan 
~~ lfl~Ju Nurunsmantye cao No !! 
reJ 22566 fOr o~m!ln Sereteddtn 

P. T. T. Levaz1m Miidiirliigiinden: 
1 - Ankara • istanbul, Ankara - Kayseri ve lzmir - Bursa aralarmda 

olmak iizere ii~ takim, ii~lii, Kayseri - Adana, Eski§ehir - Bursa ara
smd::t hirer, Bursa - istanbul arasmda iki~er tak1m tekli olmak iizere dort 
takim tekli kuranoortor tesisatile Adapazarmda tesis olunacak ii~lii ku
ranporti:ir repeti:ir merkezi tesisab kapah zarf usulile eksiltmeye kon
mu~tur. 

2 - Muhammen bedel (370.000) , muvakkat teminat (18550) lira olup 
eksiltmesi 6/1/939 cuma gi.ini.i saat (16) da Ankarada P. T. T. Umum 
Miidiirliik binasmdaki satm alma komisyonunda yop1lacakbr. 

PARtS ve LONDRA'nm 
En son modellerine gore 
BAY ANLAR i~ bUyiik 

Sapka mesheri 
Gayet ueuz fiatlarla BAKER 
MA0AZALARINDA SAPKA 

dalresfnde sablmaktadll'. 
3 - !stekliler muvakkat teminat makbuz veya Banka mektubile ka

nuni: vesaiki ve birinci maddede yazw beher nevi tesisattan hie; olmazsa hirer 
taktm tesis ve muntazarnan i~letmi~ olduklarma dair tesisatl yaptlklan 
idare veya miies9,eslerden tasd,ikli referans ve teklif mektublanm muh
tevi kapah zarflarmt o giin saat (15) e kadar mezkftr komisyona verecek
lerdir. 

- GOZ DOKTORU -;_ 
SITKI FIRAT 

Muayenehanesini: SAMSUN'dan 
ANKARA Y A nakletmi~tir. liasta
tarm• SABAH 9 dan ak§am 19 a 

tadar kabul eder. 
4 - ~artnameler Ankara P. T. T. Levaztm, istanbul Kmactyan ha

nmda P. T. T. Ayniyat §Ubesi miidiirliiklerinden (18,5) lira bedel muka-
bilinde verilecektir. (8467) ._ Ankara • Talas Ap, Kat 1 • 

I 
Esas No. 
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355 
356 
359 
360 
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374 
375 
376 
387 
388 
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391 
392 
393 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 

Emlik ve Eytam Bankas1 ilinlara 

Y E R t 
Beyoglu Te§vikiye Mah. Yeniyol S. 
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,. Yeniyol 
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No. 2/4, 
• 2/5, 
• 2/6, 
,. 2/7, 
• 2/8, 
" 4/4 
" 4/5 
" 4/6 
,. 4/2 
" 6/5 
• 6/6 
" 6/7 
• 6/8 
• 6/9 
" 6/4 
" 6/3 
" 6/2 
,. 6/1 
• 8/3 
• 8/2 
" 8/1 
,. 6/7 
" 6/8 
• 6/9 
• 6/10 
" 6/5 
,. 6/4 
" 6/3 
• 6/6 
, 8/7 
• 8/3 
• 8/4 
" 8/5 
• 8/6 
• 8/2 
• 8/1 
" 8/4 
• 8/5 

12, 10 
12, 10 
12, 10 
12, 10 
12, 10 

K1ymeti 
Lira 

4584.-
4986.-
5650.-
7938.-
5362.-
4400.-
3464.-
3787.-
8325.-
4224.-
2274.-
2189.-
2105.-
2632.-
2700.-
3503.-
2502.-
3181.-
3362.-
4880.-
4620.-
4280.-
3832.-
4172.-
3270.-
7072.-
3354.-
3330.-
3310.-
4445.-
7483.-
6202.-
3701.-
7812.-
5516.
'7154.-
115.-
288.-

Nev'i 
Arsa 
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Harita 
No. 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
11 
12 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
.54. 
55 
56 
57 

Mesaha 
573M2 
779M2 
565M2 
567M2 
383M2 

110.9 M2 
1082.50 M2 
1183.50 M2 

832.50M2 
1508.50 M2 
947.50M2 

912M2 
877M2 
940M2 
675M2 

625.50M2 
625.50 M2 

994M2 
1401 M2 
!220M2 

1155 M2 
535M2 
479M2 

521.50 M2 
511M2 
520M2 

279.50M2 
277.50M2 

591M2 
694.50M2 
719.50 M2 

646M2 
385.50M2 

651M2 
49.2.50 M2 

526M2 
36.50M2 

240M2 

Depozito 
T. L. 
916.80 
997.20 

1130.-
1587.60 
1072.40 
880.-
692.80 
757.40 

1665.-
844.80 
454.80 
437.80 
421.-
526.40 
540.-
700.60 
500.40 
636.20 
672.40 
976.-
924.-
856.-
766.40 
834.40 
654.-

1414.40 
670.80 
666.-
662.-
889.-

1496.60 
1240.40 
740.20 

1562.40 
1193.20 
f430.80 

23.-
57.60 

I 

Adres ve tafsilat1 yukanda yazi11 arsalar a~lk arb rma usulile ve faizsiz s~kiz taksitle ilki pe§in geri kalaru 
yedi senevt ve miisavi taksitte odenmek iizere satllacakttr. 

!vliizayede 5/12/938 pazartesi giinii saat onda ba~hy acaktu-. 
Isteklilerin hizalarmda yazth depozito ak~esini ve znemize yabrarak arttirmaya girm.eleri ve yanlarmda nii-

fus tezkerelerile ii~er fotograf getirmeleri. (747) (8389) 

r--------------------------------.--..-.-.. T. C. ZiRAAT BA KASI 
· Kurulu' tarlhl : 1888 

Sermayesi : 100,000,000 Turk Lirasa 
t;ube ve ajana adedl : 262 

Ziraf ve ticart her nevi banka muamelelerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28,800 LiRA iKRAMiYE VERECEK 
Ziraat eankas1nda kumbarah ve lhbars•z tasarruf hesaplar1nda en az SO liras1 bufunanlara se· 

nede 4 defa ~eki~ecek kur'a ile afia91daki pllna gore lkramiye dagltllacakt•r. 
4 Aded 1,000 Lirahk 4,000 Lira 

I 4 " 500 , 2,000 , 
4 " 250 , 1,000 " 

40 " 100 , 4,000 , 
100 " 50 " 5,000 " 
120 " 40 , 4,800 " 
160 " 20 , 3,200 " 

D!KKAT: Hesablanndakl paralar bir sene l~fnde 50 llradan alia~ dii§mlyenlere tkramfye ~~~ takdlrdt 
% 20 fazlasile verilecektir. 

I Kur'alar senede 4 defa, 1 eyiOI, 1 blrlnclkAnun, 1 mart ve 1 hazlran tarlh· 
lerinde qekihtcektir. 

• I 
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istihastzbk · HaztmsiZ· 
' 

bk- ~i,kinlik · Bulantt· 

Gaz · Sanct · Mide bo· 

zuklugu · Oil - Barsak 

ataleti · inktbaz ·Sari· 

hk - Safra · Karaciger · 

Stktntt · Sinir • Horla · 

mak ve biitiin mide ve 

barsak rahatstzhklartna 

mutlaka 

•• meyva ozu 
Mide i~in her yemekten sonra 1 - 2 tatb ka~1it yanm bardak su i~inde ve miishil ic;in her sabah veya gece 
yatarken a~ karnma 1 - 2 ~orb a ka~1it yanm bardak su i!;inde kopiirterek ic;melidir. HASAN MEYV A OZU 
meyvalardan ve meyvalann ozlerinden yapdnu$ bir ha rikai san'attir. Avrupa ve bilhassa ingiliz meyva tuzlann· 
dan daha yiiksek olduitJ kat'iyetle sabittir. Buna ragmen Avrupa meyva ozlerinden be~ misli daha ucuzdur. 

L HASAN MEYV A oztl' yalmz bir tii rlii olup §ekersizdir ve ~ok kopiiriir. 

Sise 25 iki misli 40 dort misli 60 sekiz ~isli 100 Kr. 
Tiirkiye Pamuklu .Dokuma ve Pamuk ipligi 

• • t-. 

F ABRiKALARI A. ~IRKETINDEN: .. .. ·. 
Bala.rkoy ve Kayseri Fabrikalanm1z kaput b ezlerinin satl§ fiatlar1 a§ag1da gosterilmi§tir. 

Bu fiatlar fabrikada teslim ve pe~in tediye §artile muteberdir 
Bir balyadan eksik sat1~larda fiatlara yiizde 2 zammolunur. 

KAYSERt FABRtKASI MAMULATI 
Tip : 14 Anahtar marka 75 santim bezin 36 metrelik topu 640 Kr~. 
Tip : 14 Anahtar marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 704 Kr~. 

.\ . 

BAKIRKOY FABRtKASI MAMULATI 
Tip : 9 Kartal marka 85 santim bezin 36 metrelik topu 675 Kr§. 
Tip : 9 Kartal marka 90 santim bezin 36 metrelik top.u 705 Kq. 

Ambalaj ve nakliye iicreti mii§teriye aiddir . -Ba§Imz rm agnyor? 
Gripten mi yahyorsunuz? 
Romatizmamz m1 teprendi? 
Di§inizin a~ns1 sizi ~ok mu 

rabatlOKURI'N 

Biitiin bunlan derh"al giderir. 
Ve size goz a~tmr. 

Liizumunda gi.inde 2 ka§e 
almabilir. 

NEOKURiN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek ka§e 6 kuru§, 6 hk ambalaj 
30 kuru§. Her eczanede bulunur. 

SAPKA 
Merakhlarina 
Viyanan1n me§hur 

P 1 ve C. HABiG 
Marka §apkalarm en 

son modelleri gelmi§tir 

T aklidlerinden sak1n .. 
mak i~in §U resimdeki 

markaya dikkat. 

. - . Y a pi i,Ieri ilant 

Nafta Vekiletinden: 
1 - !stekli ~1kmam1~ olan Ankara Hukuk Fakiiltesi ikinci klSlm in~aat1 

gene ayni §artlarla ve kapah zarf usu1ile eksiltmiye ~lkar!lmt§tir. 
Umumt ke§if bedeli 850,000 lira olaf) i§in vahidi fiat esas1 iizerinden 
784,000 lirahk lasmidJr. 

2 - Eksiltme 29/11/1938 sah giinfi saat 16 aa Nllfla Veklleti Yap1 t§leri 
Eksiltme Komisyonu odasmda yap1lacakt11'. 

3 - Eksiltme §artnamesi ve buna miiteferri evrak 39 lira 20 kuru§ bedel 
mukabilinde Yap1 f§lerl Umum Miic!.iirliigiinden almabilir. 

4 - Eksiltmiye girebilmek ic;in isteklilerin 35,110 lirallk muvakkat te • 
minat vermeleri ve Nafm Vekaletinden almrnl§ ehliyet vesikas1 gos· 
termeleri laZ1md1r. Bu vesika eksiltmenin yap1lacagi gi.inden en az 
sekiz gi.in evvel bir istida ile isteklilerin Naf1.a Vekaletine miiraca
atleri ve istidalarma en az bir kalemde dort yilz bin lira laymetinde 
bu i§e benzer bir ~ yaphgma dair i~i yapbran idarelerden ahnml$ 
vesika ili~tirilmesi muktezidir. Bu miiddet zarfmda vesika talebinde 
bulunm1yanlar eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - fstekliler teklif mektublarm1 ihale giinii olan 29/11/938 sah gunu 
saat 15 e 'kad.ar Eksiltme Komisyonu Reisligine makbuz mukabilinde 
teslim edeceklerdir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

«4727» (8286) 

KiMY AGER ARANIYOR 
Miihim bir miiesesenin ~arid Anadoluda §imendifer giizergahmda 

bulunan ~ubesi i~in, maden vesaire tahlilini yapabilecek, muktedir 
bir kimyager aramyor. Bu vazifeye talib olanlar muhtasar terciimei 

ve istedikleri iicret miktanm gi:isterir bir mektubla 
Posta kutusu 498) adresine miiracaat etmelic1i.rler. 

Naf1a V ekiletinden: 
Eksiltmeye konulan i§: 
1 _ Manisada Menemen ovas1 sulama ana kanah in~aat ve sma! ima· 

Iatile Emiralem regi.ilatorii in§aah ke~?if bedeli (552.157) lira (68) kuru~tur. 
2 _ Eksiltme 15/12/938 tarihine rasthyan peri?embe giinii saat (15) 

te Naf1a Veklileti Sular Umum Miidiirliigii Su komisyonu odasmda kapah 
zarf usulile yap!lacaktlr. 

3 _ :istekliler eksiltme ~artnamesi, mukavele projesi, Baymd1rhk t~
leri genel &artnamesi, fenni ~artname ve projeleri (27) lira (61) kuru§ 
mukabilinde Sular Umum Miidiirliigiinden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek i~in isteklilerin (25.836) lira {35) kurU§· 
luk muvakkat teminat vermesi ve eksiltmenin yap1lacagl giinden en az 
sekiz giin evvel ellerinde bulunan biitiin vesikalarla birlikte bir istida ile 
Vekalete miiracaat ederek bu i~?e mahsus olmak iizere vesika almalan ve 
bu vesikay1 ibraz etmeleri &arttlr. Bu miiddet i~inde vesika talebinde bu
lunmiyanlar eksiltmeye i$tirak edemezler. 

5 - isteklile,rin tekli{ mektublanJn ikinci maddede yaz1h saatten bir 
saat evveline kadar Sular Umum Mdiirliigiine makbuz mukabilinde ver
meleri laZimd1r. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (4835) (8494) 

t;im tobumu 
Londrada me$hur Raynes Park mtlesseseslntn ekstra ekstra marka 32 

librelik hakik.t Ray~as r;im tohumu Tiirkiyede valtu2 miiessesem narruna 
gelmi~tir. Bir defa ekildikten sonra senelerce devam eden bu t:im tohumunu 
bahce sahiblerinin, Belediye ve mfiesseselerin tecrilbesine amade bulun • 
duruvorum. 

1 Uncii VnkJf han, 4 UncU knt 18 No. dn Bahce Miman MevlOd Raysal Tel: 23426 

Havayollar1 Umum Devlet 

Bir Terciiman · 
Miidiirliigiinden : 

Altnacak 
tc!aremiz kad.rosunda miinhal bulunan c 200,. lira ayhk iicretli tercii

manhga ~ok iyi almanca ve ingilizce bilen bir terciiman almacaktrr: Tali?,
lerin evralu miisbitelerile birlikte 25/11/938 tarihine kadar ldarem1ze mu~ 
racaatleri.c • oc 4776 ».j ~· ""'· ,( 8376); 

TELEFUNKEN 
~imdiye kadar muhtelif marka @~ ....... 

bir ~ok radyo dinlediniz. 

Bugun de: 

TELEFUNKEN 
Radyolar1n1n 

939 modellerini dinliyerek 
kat'i karar1n1z1 verebilirsini%· 

Be~ k1t'ada 70 den fazla memlekette 

TFLEFUNKEN 
Radyolar1n1n 

Biiyiik bir ragbet ve itimad gormesi 
sizin i~in en kuvvetli teminatbr. 

Turkiye Vekili : Ankara Satu; Yeri : 

Elektron Turk Anonim Sirketi Elektrofen Turk Anonim 3irketi 
Galata Voyvoda caddesi No. 58-62 

Telgraf : Elektron · Istanbul 
Anafartalar caddesi No. 10 

T elgraf : Elektrofen ~ Ankara 
T elefon : 41460 T elefon : 1287 

Anadolunun biitiin miihim ,ehirlerinde 
bayilerimiz vard1r. 

BE!JiR KE 
MA~MUT 
E-C2A.NE:-~I 

i.CJN .. 

MUSTAI-l.lAR~TIN N~ 

P E KTO R I ~\JLl.~ 
Kelepir Mal: 1zmirin pek ~erefli ye

rinde Birinci Kordon cad. Sakarya sine
masi ve ikinci Kordondaki bane ile be
raber ehven sahllktir. Miiracaat: Bey
oglu Posta kutusu No. 2088. 

Dr. Hiiseyin Salor 
Dahllf hastallklar MDtehas•••• 

Hergun saat 15 den itibaren Tak· 
sim, Abide c1var1, Tarlaba~1 cad. 

Atlas Apart. Tel : 43697 

~ 
, NOZAC 

.,. 
rekkepll kalemleri ken· 

di lfUbeeinde en muvaffak 
olunmu11 bir modeldir. f 
Sonsuz hlzmetinin ~ ... 
hca vaeoflaM; zarafe\, 
''khk, hefiflik, eefllam· 
hk ve dayanoklthkdor. ( 

Bir dolduruf~tD aldo!lo 
marekkep vasatl ola· 
rak 5000 iiA 7000 
kelime yazmafla ki· 
fayet eder. 

irrodium kaph 
altm uo;laM kati· 
yen !!g_zulmaz.f' . 

Bl;t!CA riRT dirEct 
MICIZIL.IRIIDA WYWZ. 

.... ~ - _;; 
Sahf'b ve Ci§muharrtit:¥ una• liJ afll 

umumf nem11att fdare eden fazt /f!Mt 

M1ldflrfl: Hikmet Miinil Vl11en 

istanbul Erkek Lisesi Sabnalma 
Bir tanesine tahmin 

edilen fiat 
:Aded Lira 

50 14 
7 12 
8 25 

E~yanm cinsi 

Talebe srra51 
Yaz1 tahtas1 
b~etmen kiirsiisii 

1 - Yukanda cins ve miktan yazill 
eksiltmiye konulmn§tur. 

e~ya yeniden yaptrruacagmdan 8 

2 - A~1k eksiltme Beyoglunda tstiklal caddesind.e !stanbul Liseler 
hasebeciligi dairesindeki Komisyonda 2 nci te§rinin 28 inci 938 p8 
zartesi giinii saat 13,30 da yap!lacaktrr. 

3 - Yap1lacak i§in muhammen be4eli 984 lira olup muvakkat temmat ~ 
~esi 73 lira 80 kuru~tur. 1 

4 - Bu i~ler hakkmda yapuan kroki ve §artname okulda hergiin go~· 
bilir. 

5 - isteklilerin resmi dairelerde ou gibi dograma i§i yapbgma dair s~ 
m1~ vesika ile Ticaret Odasmm cari sene vesika veya ruhsat u!l~ 
tezkeresi ve teminat makbuzlarile birlikte belgelerini ahp belli 
ve saatte Komisyona miiracaatleri. ( 

Soguka1g1nhg1, nezle ve tenef· 
fiis yollarile ge~en hastahklar
dan korur, grip ve bogaz rahat
s•zhklarlnda, ses k1&1khg1nda pak 
faydahd1r. 

iNGiLiZ KANZUK ECZANESi 

Ankara V aliligind en : 
J~ 

<;ocuksaray1 caddesinde Gazi ilk okullar1 oniindeki bah~eye yapt111~t' 
25 diikkanm §artname ve projesine gore in§as1 kapah zarf usulile e~ 
miye konulmu~tur. 

1 - !<e§if bedeli ( 75178 ) lira ( 54) kuru~tan ibarettir. . ·f' 
2 - Istekliler bu i!,ie aid §artname ve projeyi gi:irmek i~in Villi 

Naf1a Miidiirliigiine mtiracaat edebilirler. .. r 
3 - ihale 28/11/938 pazartesi giinii saat 15 te Vilayet Daimt Enciifl' 

ninde yapilacakhr. fl' 
4 - Eksiltmiye girebimlek i~in isteklilerin a~ag1da yaz1h teminat 111~· saiki ve Naf1a Vekaletinden 938 takvim y!lma aid olmak iizere aldiklari 4J' 

teahhid.lik vesikas1 ve teklif mektublanm 2490 say!l1 kanunun tarifat!, 111& 
iresinde 28/11/938 pazartesi giinii saat 14 de kadar Vilayet Daimt Encll 
riyasetine teslim etmi~ olmalar1 laz1md1r. . JV' 

A - 2490 say1h kanunun 16 - 17 nci maddelerine uygun ( 5008) 
( 93 ) kuru!;iluk muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettigi vesaik. ~If 
C - Kanunun 4 iincii maddesi mucibince miinakasaya girmiYe 

mani bulunmadigma dair vesaik. .. o1' 
5 - Posta ile gonderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhiidl.ll 95e

mast ve nihayet eksiltme giinii saat 14 de kadar Daimi Enciimen ltl1 
tine gelmi~ bulunmas1 IaZ1md1r. rJ~' 

6 - Bu i::; hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Vilayet Naf1a819$1 
diirltigiine miiracaatleri ilan nlunur, c 4706 ... ! 


