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Gençlik dün andiçti 
Dünya matbuatı 

Atatürk'e 
Oeniş sütunlar tahsis 

ediyorlar 
Atina, 13 (A.A.) - Bütün gazete· 

ler, Atatürkün hayatı ve eseri hakkın. 
daki uzun uzun neşriyatlarına devam 
etmektedirler. 

Gazeteler ayni zamanda Ankara ve 
!stanbuldan gelen uzun telgrafları d:ı 

neşrediyorlar. 
Selinikte belediye meclisi huauar bir 

toplantı yapmııı ve bu toplantıda Ata
tür'kün hatırasını taziz iç.in bir dakika 
ıusulduktan sonra Büyük Ölünün evi. 
nin bulunduğu sokağa Atatiirk isminin 
verilmesine karar vermiştir. 

B~tün gazeteler ismet inönünün 
Cumhur Başkanı intihabım selamla. 
nıakta ve Türk • Ycnan dostluğu po1i. 
tikasın 1a Atatürkün mesai arkadaşı o
lan İsmet İnönünün bu politikaya de -
vam edeceğini kaydet. •• ~ tedirler. 

Proy.a gazetesi yazıyor: 

"Dost ve müttdik komşumuz, yeni 
Türkiyenin en yüksek vaziyet ve şeref 
,mevkiine Kemal A tatürkten scnra en 
mümtaz şahsiyeti çıkararak ittifak 1ca. 

r -. Taksimde 
Çok heyecanlı bh tol""' 

Cenaze merasimi ıantı yapıldı 

programı Nutuklar söylendi 
hazırlandı 

Ankara, 13 (Telefon
la) - Atatürhün cenaze 
merasimine ait program 
ikmal edilmiştir. Cenaze 
bu ayın 16 ne' çar§amba 
günii aabalaı Dolmabahçe 
sarayından top arabasına 
konarak Saray burnuna ge· 
tirilecek buradan Yavuz 

1 
zırhlısı ile Derinceye çıkar
tılacak, hazırlanan hususi 
trenle Ankaraya getirile -
cektir. Cenaze Çankaya 
köşkü yanında veya Anka-
ra kalesi üzerinde mutena 
bir mevkide yaptırılacak 
abideye konacaktır. Abide 
inşa edilinceye kadar ce -
naze etnoğrafya müzesin· 
de bulundurulacaktır. 

lstanbul dün de büyük bir matem 
günü yaşadı. Sokağa çıkan halk sağ
da, solda ve rastladığı yerde Atatür. 
kün resimlerini gördüğü, ismini duy. 
duğu zaman göz yaşlarım zaptedeme.. 
di. 

Gençlik, Atatürkü sevgisinin yüli
sek heyecanı ile, dinmez göz yaşlarile 
bir kere daha andı. 

Gençlik. Atatürk rejimine ve TUrki. 
ye cumhuriyetine, onun eserlerine bağ 
lı kalacağına dair yemin etmek üze.. 1 

re, dün sabah saat on birde Taksim 
anıtı önünde büyük bir and içme me. 
rasimi yaptı. Merasim yerine sabahın 
daha pek erken saatinden itibaren 
yüzlerce halk geldi, saat on bire doğ. 
ru koca Taksim meydanına iğne atıl .. 
sa yere düşmiyecek kalabalık doldu. 
Gençler, evvela hep bir ağızdan lstik
lal marşını söylediler ve büyük ölü • 
nün hatırasını anmak maksadile bir 
dakika sükfittan sonra göz ya§ları a. 
rasında söylevler verdiler, ağlaştılar. 

içimizde yilksclen sonsuz iştiyakı nasıl 
anlatacağız? 

f ~ rarı ile tebarüz etmiş bulunan o nadir 
birlikle iftihar edebilir. 

(Atatürk hakkında7ci diğer yazılar 
sc7d::i11ci say/amı::dadır.) • 

Ankara, 13 - Anadolu 
Ajansının haber aldığına 
göre Büyük Onder Ata
türk, Ankaraya getirildik
ten ve cenaze merasimi ya· 
pıldıktan sonra muvakka
ten etno!!rafya müzesinde ı 
askeri ihtiramatla muha-

nk olarak Edebiyat fakültesinden 
Abdülkadir Karahan kürsüye geldi ve 
çok içten gelen. bir teessürle sözlerine ., 
başladı: r .M 

"- Atatürk evlatları, §U tunç 
abidenin huzurunda onun yüksek ~ 
sahibi milli kahraman Atatürkün 
yarattığı büyük inkılapların saade. 
tini ifade 1için toplanıyorduk. Ne 
yazık ki, şu meydan ve levent kah
~aman, bir gün ölümünden duydu
gumuz acınrn, hasretin içimi:r..dc bir 
şimşek gibi alevlenen yakıcı hisleri 

Suriyeliler ağlıyor 
Berut, 13 tA.A.J - Büyük Atafiı 

kün ölümü haberi Ankara radyosun 
dan öğrenilmiş. Berutun bütün maha. 
filinde büyük teessür ve hüzü:ı uyaıı 
dırmıştır. Dün akşamdanberi başkon 
.solosluğumuza akın halinde gelen hallı 
ve cemaatler teessürlerini bildirmekfr 
Atatilrkiin matemli bayrağımıza sa 
rıh reı:mi önünde eğilerek ~öz yaşları 
dökmektedirler. • 

l aza edilecek, ve ebedi Şe-
f in şanile mütenasip bira· 
nıt yapıldılıtan sonra ora-
va konulacahhr. (A. A.) :Juyacaktır. 

Atam, 

(Demavı 9 :uncuda) 
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· M·esut şehir 
Bir ~ ehir yol ve n1eydan yığınından 

i b c. ret bir te ş r i. ı değ i 1 dit ; o rt un 
bir de ruhu vardır 

Yazan: lsmaıl Ha~ kı Baltacıoğlu 
İstanbul §Chri planının tatbik cfillc,_ 

ceği bir devirdeyiz. Şehir pla.itlannt 
yapmak ıehir mimarlarının itidir. Fa
kat gehir mimarını idare eden bir ta • 
lam prensipler vardır. Bu prensiplu 
arasında ıeyrüseferi kolayla~tırmak, 

mmtakalar ayırmak, temizlik imkanla· 
rııu sağlamak, geniş yollar, meydan • 
lar açmak gibi sırf çebrin göv-desini. 
teşribini ilgilendiren fikitkr vardır. 

Halbuki bir 9ehir bir yol ve meydc:n 
yığını değil, onun bir de canı, riıbu var 
dır. 

Bundan bir hafta önce Bn. Suat D::r. 
viı Bugün gazetesi için yaptığı ankete 
benden de cevap istemi~ti. Muharrir 
''iatanbul gehrinin en büyük eksikliği 
nedir?., diye soruyordu. Ben de "net: 
merkezleri,. dedim. Bu merkezlerd~n 
maksadım gudur: Şehrin muhtelif ke· 
nfet merkezlerindt: iki üç yüz metre 
uzunluğunda çok ayd.nlı~ asfalt yol. 
Jar yaparım. Bu yollara halk gece top
lanır ve neşelenir. 

Bence lstanbui §ebrini yalnız mad. 
diyatı bakımından C:eğil, bir de mane
viyatı bakımından 6üzeltmek ve catı • 

1 
!andırmak gerektir. Bu psikolojik t"e • 

1 

formun, gehircilik ve şehir planlarıyla 
alakası olan noktalarını sıralayalım: 

i 1 

1) Tiyatrolar ve sınema s;lonla. ı 

topluluk merkezleri ' değildir. 'Burada 
toplanan insanlar sosyal hay~t yaşa -
mazlar, yalnız bedii zevk al;trlar. Ti • 
yatro ve sinemaların topluj.Uk hayatı
nı asıl elverigli olan yerleri büfeleri ve 
ıezinti yerleridir. Bu bakıfudan bütün 
latanbulda tiyatro binası. 'denilebilecek 
tek bina' Kadıköyiludeki "Süreyya sine~ 
ı:na binasıdır. / 

2) Balo ve milsamere yerlerinin top. 
luluk hayatı için fayda~ı çoktur, 'An ·• 
cak, bu toplantılar müt~cani•~ biribiı i. 
ni . tanıyabilecek davetı:ı~rden teşekkül 
ettiği zamandır ki sosyal vect en son 
d.erecesiqi pulur. Ouun için Ha\kevleri, 
Kızılay, Çoc'1kla.rı koruma gibi cemi _ 

_yetler tarafından yapılan balo ve müsa· 
merelerde bu ahlaki ve psikolojik ta. 
biat ç:>k yüksektir. 

3) Bizde şehir .Jahçelerl en çok park 
olarak anlaşılmı~tır. Halbuki İngiltere.
de büyük parklardan başka ikinci de. 
recede bahçeler ve üçüncü derecede de 
"Skuer" denilen dört köşe bahçecikler 
vardır. Bu "Skuer,, ler uzaklara git • 
miye vakti olmryan ihtiyarların, kadın
ların~ ordan tesadüfen geçenlerin otu. 
rup dinleneceği yerlerdir. 
· 4) Halkevleri şehrin neşesine en çok 

• hizmet edebilecek durumda bulunan 
sosyal kurumlardır. Çünkü faaliyetleri 
arasında fikrt toplantılar, tiyatro. mii
zik ve gezintiler de nrdır. Ancak bu 
ahlak ve sanat mabetlerinin kapılarını 
yalnrz Uyelerine değil, mümkün olduğu 
kadar blitün halka acmahdır. Hatta k:ı . 

pılan acık n"' •n ' rtı""'k c1:ı. vetm .... 

halkı oraya girmiye teıvik ctmı.ılidir." 
5) Kahveler memleketimizin aoyal 

hayatında eft m~im hizmetler yapabi. 
lecek olan halklyerleridir. Bunları ba
zı fikir sahiplainin iatediği gibi birer 
ufak dershane haline getirmiye çaltı • 
mak için sebep yoktur. Yapılacak it 
bunları mod'ern yerler hal:tlc getirmek· 
tir. Bununı da te.nelli §artları temizlik, 
~ydınlık, ferahlık, bilardo, çok gazete 
ve dergi,!ir. Şehir idaresi bu hedefe · 
varmak için ufacık kahveleri kapamalı, 
bil)·ük .kahvehanelerin açılmasına im • 
kan b'ra'kmahdır. 

Bu satırları yazarken denizden 80 
metre ylikseklikte ve ıchir merkezin • 
den en aşağı bir sac~ uzaklıkta ç~· · 
~nın Altunizadc mahallesinde bulu .. 
nuyorum. Burada yaz hayatı çok iyi 
geçer. Çünkil bahçemiz, gezinti yerle· 
rimlı: vardır. Gec~len en aşağı iki yer. 
de açıkhava sinemalan buluyoruz. Fa
kat kış bizim için büyük bir azapttr. 
tJsküd:ıra, Kadıköyiine kadar oturula
bilecek tek modern kahve, temiz bir 
çay içecek ve bir dostumuzla birleşe. 
cek tek yer yoktur. Bütün kış azap çe
keriz. Metan'kolimu ilkbahara kadar 
silrer. ilkbahar yalnız böcekler ve kuş. 
lar için değil, biz Çamlıcalılar için de 
bir azat mevsimidir 1 •• 

İstanbul şehrini imar ederken yollan 
meydanlan gibi ruhunu, neşesini de 
dtişilnelim. Yeni Cami'nin etara!mdaki 
mezbeleyi yıkarken ruhumuzun etra· 
f ındaki mezbeleyi de yıkalım. 

Çamlıca: 10. 10 • 1938 

l. H. BALTACIOOLU 

·Alm a n 1'Allbln 
eenaze meras!ml . 
Yahudilere 
kesilen ·cEza 

Paris, 12 (Auka) - Von Rathtn ce.. 
naze merasimi bugiln burada Alman 
kiliscsiııde yapılmıştır. Merasimde 
Fransa namına Hariciye Nazırı Bonnet 
hazır bulunmuştur. 

Berlin, 13 (A.A.) - Von Rathm 
katilini cezalandır,nak için hükQmet 
Alman Yahudilerine bir milyar ceza 
kesmiştir. Diğer taraftan Gobbe111 Ya. 
hudilere tiyatro, sinema, gazino vesair 
eğlence yerlerine ·girmeyi yasak etmit· 
tir. 

Berlin, 12 (A.A.) - Yahudi mese. 
lesinin halli için bugün Göringin riya· 
seti altında bir toplantı yapılmıştır. 

Neşrolunan emir~ıameler mucibince, 
Yahudiler toptan, ;-erakende ticaret, 
komisyonculuk ve rr.üstakil olarak es. 

Meclisin beş .dakikası 

Ayaktayız. Onun ruhuna saygnrnzı ve ba~ızı göstermek tçln 
<ilusuyonız. Susmak istiyoruz. Kıp:rrtı yok; en küçük bir hareket yok ... 

Bu sessizlik belki bir saiİ.lye sürdli. Ye sonra zaptedilmek istenip• 
ıle bir tfırlü göğüslerde tntulnmıynn, duramıyan hıçkmklllr ... TürkJye 
Büyük Millet MecUsi; aziz Önderi. sevglli Ata'sı. Büyük kurtanCl8ı itin 
'lğlıyordu. 

Du beş daktka ..• Duygulu, vakur, içli ve heybetli. Tıpla, aramu:
:Jan ayrılmasına a~ladığ"Ullız aziz ve mukaddes lnsan gibi ••• Olümü.ne 
bizi ağlatırken de blzJ kcncUslne benzetehlllyor. 

Ağladık~a gözyaşlarının ondnn gayrı her fJCyl benden stlcllği.nt 

h.lssediyQı·um. Onu diişündü.k~e o olduğunu duymıyan aramızda kim 
var? • 

BilyUk ~ımet Mccltsl a~lryor. Onnnla beraber Bfiytlk Türk miUetl 
ai;lıyor. Bu beş flnklka{la l\llllet ve onun Meclisi Onun lc;ln en büyük 
c leml duymaktadır;bu duygu blrllğlndc Türk \'arllğının milli blrll~i 
canlanmaktadır. O, l\leclls, )fillet; bir göz yaşı tufanı içinde blrlblrlne 
karışıyor. 

Aziz Atam, kurtardığın bu topraklar üstünde her şey ve hepimiz 

H aııan • Alt YCOEL 

-ıendo blf leşlyonız. 
'\.- _,, . ......... - - ...... 

Eski Fransız n(z1tlarından Pol Bonkur soruyor: 

-uebistan~ · 
nereye. gidiyorsun ?· 

Ko vadis? (Nereye gidiyorsun?) bu, 
Lehistanın da. peka.Ia bildiği bir kita· 
bm ismidir. Bu suali bugün. ,yalmz I.,e.. 

~uıldfMIMtlluı-~ı . 
· YAZAN · G e rCinen 

histanı sevenler değil - Lehistan bu Pol Honkur 0 ku nan 
sevgiye esase:ı artık pek ehemmiyet 
vermiyor • onun bugilnkU AVr: .ıpanm ... 11 
başlıca bir parçasını teşkil ettiğini bi. 
lenler • yani Lehistanm tercih ettikle
ri • de soruyorlar. Bugün Lehistan, 
hakikate:ı, harpten sonra ortaya çı • 
kan Avrupanın mühim .. bir parçaatdır 

ve A vusturyanın ilhakında.rı sonra Çe.. 
koslovakyanın da Almanyaya geçmeaJ 
• tamamen geçmiş değilse de hemen 
heme:J öyle sanılabili~ · bu ımemlekete 
bir ölUm darbesi indirmiştir. 

Acaba J~hlsta.n zaıinediyor nıti ki 
aynı derecede korktuğ\ı iki dilşman a· 
ra.smda şu son dört, beş senedir tuttu. 
ğu siyaset kendisbe sulhU temin ede
cektir ve Almanyayı bitaraf bıraka • 
caktır 

Lehistanm bunu kendisinin anlayıp 
takdir etmesi lazım. En emin dostla
rına onu::ı bundan aciz olduğunu dü • 
şilnmeğe sevkeden sebepleri söylcm@>lt 
muvafık dtişmez. 

Fakat, Lehistanın bu · dostlarına, 

Bitler dinamizmaamın bazı neticeleri. 
tıi objektif bit şekilde tahlii etif)eğ~ 
de haklan vardır. Çlinkü b dbamiz· 
ma bugün Çckoslovakyada, bir sa1ıra 
harbindeki zafer gibi, hiç limit edilmi· 
yen bir muvaffakıyet kazanmıştır. 

.v. • ~ ' . 
Bu neticelerden yalmz birini işaret 

etmek isterim: ı ' 

Münib anlasmıısmı:ı hemen arka • 
sından Ukranya civarında bulunan ve 

Şunu da itiraf edeyim kl, ben kendi 
hesabıma. Almanyanın Rul!lya aleyhi· 
ne girişliği mlfoadelenin gayesini ve 
şekilde. farzediyotum da, buna var · 
mak fçi:ı ne gibi ·vasrtaJara milracaat 
ede,ceğini ve hangi yoldan ilerliyeceğt· 
ni tahmin edemiyordum. 

Bohemya k&lesinin parçalanması bu 

ahalisi aslen Ukra::ıyalı olan l.!ehistan • :-
şehirlerinde bazı karışıklıklar ~ılfü. yolÜ ·a~mış öulunuyor·. Bunun üzert:ıe 
Bu hMiseler blr taraftan, Karpataltı derhal, ncf es almadan.. bir giln bile 
Rusyasmın Ukranyaya bir geçit eldn kaybetmedeil, ıiattA muvaffakİyetini 
etmek talepleri, diğer ' taraftan aa haimetfueyi bile 'beklemeden H·itler pru 
Rtı.Sya tratillhide1l:me Uki'a.tıya filrl!U· ·p~g~nd~sı, ,yUrn'ki '. fa.aliy~tlere l&zffiı 
Unin, belki ya.1nIZ 1i'e:idiliğinden· gel -. 'har~ItJtiefi' hazırlama.gıi. ~şlİyôr. Bu 
miyen bir ~iddet alması ile bir zamana propaga.:ıda eğer dünya sulhÜ için bir 
rastge!mlştir. tehlike olmasaydı, gösterdiği o:ıaharet 

Her şey ne kadar açıkça gfü111Uyor! ve cUretkarlık, sahip oldui{Ü te§kilAtı 
Her fon BU.lov'un bu kitabr 1914 tem· takdir etmemek kabil değildi. 
muzuna yakm bir zamanda. çıktiıış bJ- . ~ • . ., 
duğu için göze çarpmamıştı. Çü:Jkü ~o vadi.s.; f · 
bir kitabın tanınması için bu, mü5ait J3·"' günlük 'anlaşmalan ne olursa ol. 
bir vaziyet değildi. Falfat, o gilnden • ~n. ·ı:ehistaffyine- bir an gelecek, ken· 
beri herkes pek iyi biliyordu ki Alman di istik1alinl kurtarmak zarureti Ue. 
siyasetinin daimt gayelerinden · biri A.Iina.11 ilerleyişine karşt ola:ı tarihi ro· 
şarka doğru yürüyüştür. Alma:Jya için lünU ele alacaktır. 
asıl müstemleke toprakları oradadır. 

Hitler siyasetinln bazı teZa.htirleri· 
nl ancak bu çerçfve dahiJinde gördü • 
ğümUz zaman anlayabiliriz. Esasc>.n 
bu siyaset ananevt bir, Alman siyase • 
tinb devamından, daha mütekamil bir 
şeklinden başka bir şey değildir. Yal
nız bu siyaset, en cilretklr ve serf tıolf
tasına vardırılmıştır. · • · 

MUnih anlaşmasının tahfif. ettiği bu 
günkU vaziyet bir mUddet için son de-
rece bUyUk bir ihtiyata me~bur edlyor 
Bu vazi)'€t dahilinde Alma:ıya · ile Le· 
bistan aral!lmda çıkabilecek ihtilMlara 
çok fazla dikkat etmemiz laZlmdır 

Çünkü" bu ihtilaflar Lehistanı ınüşte . 
rek emniyet nizamından belki daha 
fazla ayınnak gibi bir netice verebilir. 

Halbuki bu nizam da şarki Avrupada 
Lehiı:;ta:1 İn yardımı olmaksızın tesis 

J • 

OJ ltr!l'P'IU\1.. " 

Komunlzm aleyhtarlığı diye ortaya 
atılan duman perdesi arkasında Alman 

1 

birliği siyaseti orta ve ~arkt Avrupa· 
yı fethe doğru gittikçe adımlarını hı~ 
lanclırara k iler i iyor. .. -------"--"-.:.------------

ideoloji arkasında yehl bir Avrupsı 
haritası pek sarih olarak göriililyor. 

Ziraat, sınaat ve maden zehgfnlilde
rlne sahip olan Ukranya:iın: Donetz'P. 
ya.kın olması, Karadenize ve Asyaya 
bakan hudutları bulunması ona mev . 
ut toprak gibi bir mahiyet vermekte
dir. Muhteris gözler, aç mideler onu 
böyle görüyor ve orada bir millet için 
mühim kaynakların artacağı ümit olu· 
!luyor. Bu millete o zenginlikleri kul . 
Ianmasını bilmiyeceği söylenemez. 
Çi.lnkU çahşkandır, cesur ve askerdir, 
devlete iman ve itaati son dereceye 
vardırmıt vatani:iaştrr. Onun mllhtaç 
olduğu. dlinyanı::ı diğer milletleri ' için 
tahammülsüz bir hal ahnıyacak eef -
lerdir. 

Yugoslavyanın 
hudutlatı 

Knhrnmanların 
, lutol.e ç{zılmlşllr 

Belgrad, r13 (A.A.) - Novisad'da 
bır nutl'lk söyliyen Başvekil Stoyadino· 
viç ezcümle dentlştir ki: 

.. Hudufları'mız hakkında herhangi 
bir komşumuzla mUzakereye ihtiyacı. 
mız yoktur. Bütlin komşularımızla en 
iti mitnasebcfler hiılin.de yaşamalC isti· 
ycruz. Yugoslavyanın hudutlan, yeşil 
masa etraf nda değil fakat kahraman. 
lann k"anı ile çizilm:ştir. Bundan dola. 
yı 'bu huduHıfr değişmez hudutlardır. 

~~yMenon 

1 921 senesi:ıin nisan ve temmuz 
ayları lstiklfil harbi mücadele

lerinin en çetin safhalarını teşkil eder. 
Nisan ayında garp cephesi ku.mandatu 

ismet Paşa lnönünde müstevlilerle çe
ti:ı bir harbe girişmiş ve harp Türk 
silahlarının za.ferile neticelenmi§ti. 

Temmuı• ayında yapılan ve llk anla· 
rında milstevliler lehine inkişaf eden 
harpler esnasında Yu:ıanistruıdn akıl 

ve hayale sığmayan haberler neşrolo-

nuyordu. Bunlardan biri de ağusto13 a· 
yında Başkumanda.:ı ~ilen Mustafa 
Kemal Paşanm cephede esir edildiği i-
di! -

Bu doğru olmıyan ve olamıyacak ~ 
lan haber karşısında muhalifle.rden 
biri kulağıma eğilerek bazı sözler fı -
sılda.mrştı. Bunun üzerine yazılan fık
rayı Sellimet koleksiyooundan istin -
sah ediyorum: 

0 MusWa Kemal Paşa bir kuman. 
dandır, ve bir asker gibi yaralanıp e
sir de olabilir. Bu bal başka yerlerde 
zuhur etmi§ ve esirler alınmıştır. An
cak ne silah atılmış ne de bu kadar 
gürUlttiler yapılmıştır. 

Bizi istihlM edenler eahıslardan izi· 
yade gayeyi gözönünde bulu:ıdurma • 
lıdırlar.,, 

Türk milli mUcadeleslnfn gayesini 
çok iyi anlayan bu Yunanlı muhalif 
o gUn bana, bCSnUnde kendi trkda§la.. 
nnı mağ!pp eden İsmet Pa§adan da. 
bahsetmişti. of • •• ,., 

Lcizan muahedesinin •tniıuasından 
eo:ıra kendisiyle kaı:şılaştığım bir bu· 
çuk sene evvelki muhalü §U sözleri -söy 
lüyordu: 

- Esir edilcmiyen ve arkada§lart 
birlikte bilyUk bir zafer temin ec!en 

Mustafa Kemal Paşa sil8.h arkadaşı 

lsmeti, bugün siyaset arkadaşı olarak 
intihap etmiştir. 

• • • 

O ON TUrkiye BUyilk Mlllet Mec
lisi, AtatUrkUn vefatı .dolayı. 

sile Riyaseticumhur makamına mütte
fikan İsmet lnönUnü intihap etti. 

Ay:ıı gaye uğrunda Mustafa Kemal 

Paşa fle senelerle silah ve siyaset ar 
kadaşhğı yapan lsmet lnönU. askerlik 
ve siyaset hayatında 'i'ürk vatanına 

ve Türk milletine ifa eylediği bilytl!c 

hizmetleri, devletin en büyük maka· 
mmda da yapmağa muvaffak olacak. 
tır. 

A TANIN ölilmil ka~ısmda ~öz
leri yaş, ve kalpleri acı ile dol:.ı. 

olan Türk vatandaşı İsmet İoönUne 
de bağlılık gösterecek ve kendisinden, 

kendi refah ve saadeti için isteneoe1~ 
her f edakArlığı yapacaktır. 

Millet yekvUcut olarak vatan için 
İsmet lnönU ile beraberdir. Cum,buri• 
yet TUrkiyesi:ıin ikinci Reisicumh~u 

İsmet İnö:ıUnün de vatan için bizmle 
beraber olduğuna eminiz. 

KEJI' 

KUR UN'a Yazı•ınn 
a {bone \'az dırmız 

Bununla beraber, komilhlzme kerı;ır 
hlc;btr yakınlık hissetmeden. Atman 

, emperyalizmini kolayca kabuT etmekte 
I hiçbir endişe bulmıyanlar kendileri-

B. Stoyadi.fıovi~, bundan sonra milli ,.-----------

! 
:ıe ancak şu şekilde teselli buluvnr'ar
dı: Ukranya ile A1manva arasında Le· 

ı hlstan vardır. Lehistan da, Almariy:t 
' ile yaptı~ lyt komşuluk ahla~ma1arı 

her ne ohınıa. olsun, siyiısf'istlkl§.li ve 
arazi bUtUnlU~ hmmsnnda' rok titiz • 
dlr. Alma.:ıyayı hudutlamidan içeri 
hAkim vaziyete sokmaz..~ 

ekalliyetlerdeh bahsetmiş ve §Öyle de
miştir: · 

"Yugoslav nıilletinin adalet hissiyı. 
fı, ekaıtiyetler "iç.fn en iyi garantidir. 
Bü elcalliyetlerln dili, imanı ve kültil
ril: YÜgoslavtar tarafından muhafaza 
edilecektir. Fakat biz de bu ekalliyet. 
leraen adalete mukabil dürliıtlUk ve 
8adakat bekliyoruz.,. 

"'. 
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Anafartalar kahramanı ivl ııstafa Kemal 
Askeri dehasile kat kat faik düşman müstevli

lerin talihlerini ters çevirtmiş, lstanbulu 
n ası l k u r t a rm ı ş t ı 

Dlln &'elen Avrupa razetelerlnfn 

1 
• tuvveı Hferlyeal tumandanhlına 

birinde bir cürule vardı: '"Atatun.. (( d iZ i g on der en ku ffi d l ı cıa n 1 fi a l tı n mu ka b ı I i n1e. n 1 e. Kt; t nakledilruı,se de Şawa kadar elde. 
padi,ahlar ıawanında da blr otoritt- rek oı·ada Hicazın ve Surlyenln umu 

ldl;,ud~;r~Umlenin lçide saklı bulu menfaatle ri hakk ı nda müsamaha gösterecek insan- ~~t::z~~:!:\~:~:l~~ ::ı!:~lt~h~~~ 
nan öyle muazzam .tıAdlseler vard11 d 1 m ad g .. 1n1 çok tan o'' "" ı · d • • ç k keyi &örmüe Te Şamda dördüncü or. 
ki tek bir teşeu..ıuste muvaffakıyet 1 ar an Q 1 g fen ffi e 1 y 1 n 1 l • ()l du kuwandanına ve ona llUhak eden 

•izlik görmeyen eşsiz TUrk da.tıislnıı t ı · 1 "M t f K e 1 . . d k 1 ~ IJaekumandanlıta müeahedeainl 'Ye 
blltUn hayatında mllletf için ıösteı ~ ıvme 1 0 an US a a ma JJ lffiZaSf Sf2 e a C. ffi3.L~)) ııoktatnazarınıvazıhnkat'laurette 
4111 fedaklrllkların ıiJçUıllz numune. t~aC:e etmleUr. 
leridir. _ Pekiyi, 0 halde fazla ıh:l rahat. mllletine aekındır, ama dneünmüyor. lan Mustafa Kemal, bir taraftan ,11.· Derhal Hicazın tahllyealle, kunet 

Muıtafa)ienıaJ Sofya ataşemiliterı ıız etmiyeylm. BrkAnı barbl71 lle ıö· ıun, kl bu memleket ve halk senin tee hattında harikalar gösterme.e celbederek Suriye cephealnl kunet • 
iken umumi harp llAn edilmittl. Uer- rütürllm, dedim. hararetli a'kına zannettltin kadar hazırlanmıştı. Bir ay içinde, har1* lendlrmetl teklif etU. Buna nazaran 
hal Başkuwandanlık uklletine wU. Başkumandanlık erklnı harh'-eal. llyık mıdır? Bizim başımızda pek bU kudretli ıUzlde blr fırka teşkll etti.. kendisine teklif edilen reni vazifenin 
raca.at ederek orduda kendisine va· ne mllracaat ettim, icap eden rUeaa· yük adamlar var: Sen henUz onlarla Evvell "Teklrdatı .. nda bulunaıı fır. de bittabi hUkmU kalmamııtı. 
zlfe verilmesini istedi. ya kendimi fU yolda takdim ediyor· konutmamış, onların tecrllbedide na- kasını vaziyet icabı ''Maydoı,, a nak· Bu tekllfl orada kabul edllmleken 
Başkumandan vekili verdiği ce · dum: zarlarına nazarlarını tevcih etmemiş lettl. Emrine 7enl kunetler de lltl • ;ııonraları bazı eahsl duyplar calip 

Tapta: ''Sizin için orduda daima vazı. _on dokuzuncu fırka kumandanı ve memleketin her tarafındaki mu • hak etmiş ve kendisi, ··seddUlbahlr, 9elerek tatbik olunmamıe n fellket 
fe mevcuttur, fakat Sofya ataşemlli- Ka)·makam fuıtafa Kemal; Taffakıyetlerinin esrarını anlıyama· Arıburnu, Anafartalar, Ece limanı,, "'1kua gelmiştir. 
terliğinde kalmanız daha mühim te. Kendilerine kendimi takdim etti. mı,ıın. Eler bir defa kendllerlle gö. nı ihtiva eden (Maydos) mıntakaaına , \ YILDIRIM ORDUSU 
llkkl edildiği içindir, ki sizi oradıt ıt•Jı ıevat bPyretle JIÜZUme bakıyor· ru,een, aynı fikirleri kabul etmekte kumandan tayin edildi. \ KUMANDANLIOI 
bu•akıyoruz . ., diyordu. benim kim oldulumu anlamakta nereden daha ileri gideceğine eUphe Miralaylığa terfi edilen Mustafa S~ müllkatından ıonra ualeten 

Bu cevap Mustafa Kemali tatmin mileklllt celllyordu. Nihayet baeku. rolltur!,, Kemal, az zaman sonra mıntaka ku- lklnc~ ordu kumandanlıtına tayin e. 
edemezdi. Tekrar yazdı: ·•vatanın wandanlık erklnı barbtyeainde böy· Kimlerden bahsedilmek istenildi· n1andanlığından ayrılarak fırkaılle dildi.den oraya dönmUetur. 
mUdafaaıına ait Cilll vazifelerden da· ıe bir fırkanın mevcudiyetinden ha· 'ini peklll anlamıetım: fakat teyit ''Higalı,. köyüne ikame edildi. ttuu Bu •rada Bağdadı istirdat maua
ha mühim H mUbeccel bir vazife ola· berdar olan bulunmadı. Simdi bale et!irmele lüzum görmedim. BUyUk de' Jetlerinin "Gelibolu,. yarımada • dile bl~ Irak seferi terUp olunuyor
maz. Arkada,ıarım muharebe ceph::. bakınız, ne garip mukideylm; ke • bir bata içinde bulunduklannı ıöy- t ma bUyUk kuvvetler ihraç ettikleri du. Bu ktıvvetin batına maruf Alman 
lerinde, atee hatlarında bulunurken mali ciddiyetle berkeae on dokuzun- ıemekle lktifa ettim. Muhatabım, ki nisan 1331 tarihine kadar orada kal. GPncrall•inden Folkenhayn ceUril. 
bın Sofyada ataeemiUterllk yapa· fırka kumandanı oldutumu ı~y. harbı umumide vefat etmletlr, o za. dı. mlyti. Mu,afa Kemal Paea da 6 tem· 
mam. Eğer birinci sınıf zabit olmak ıurordum, halbuki böyle bir fırkanın man kendini yUkaek hayali.tın fail! Arıburnuna ihraç başlar başlamaz, ı. •·· 1333 tarihinde Falkenhayn or. 
llrakatinden mahrumaam. kanaati· mevcudiretindeu klmaenln haberi 1ı·,· taaanur etmekten müteTellit bir .Mustafa Kemal kendi teşebbUsile der dul'\rı gruı;ıUnu te,kll eden ordular-
niı bu iH. L6tfen açık ıöyleylnlz" yok, Adeta sabteklr vaziyetinde t • heyecan içinde idi, diyordu, kl: hal yetişerek taarruz ve düşmanı sa. dan (yedlnc4ordu) ya nakli ve tayin 
· Buna cenp gelmedi. Mustafa Ke· edlldl. 

d B
I f 1 dim ... ,, - K'9mal, Kemal, bizi rahat bırak, hile tesblt etti. Yarımadanın tahliye. 

mal ıabredemlyor u. r ne er "'J UM.U!rlt HARP HAKKINDAKİ sonra vicdanen mes'ul olursun: biz ılne kadar düşmanın ilerlemek için Bu deTir, Almanların TUrkiyede 
de olsa cephede çarpışacaktı. Eşya· t 1 müdahalelerini •e tahalrkUmlerlnl Mustafa Kemal, atanbulda umu· öyle şeyler yapacağız ki netlceı n • yaptığı müteaddit taarruzlar, akura· • 
larını hazırlayarak arkadaşı Sofya arttırdıkları zamandı. ml harbe ılrielmlzlo çok fena netice. den sen de memnun olacakaın, dUo. . . ... hücumlar akamete mahkftm oldu. 
Hflrl J'ethl Beyin rızaa1lı aefaretha. Muatafa Kemal P•- Falkenb.,, • • 

1 al J-Qı:eeelfitJ•lltaıı-toıtaoaamaıa· 7• ,., ıaa,.r.,"4t ~·~' A?,~ıla&\ •• Yql Zel&D41Jlar -- -
M7e "D&kletUr4J. LUaam ~evi -;aaı JWl dnlet aclamlarma d7Jemetten Çolı: sUıel lı:ODUf&D H .D&DlJmhtal'- 7apıeıp kaldı.klan Anburauaua 7al. nla tuaTYUrat Te lcratıaı, bllhaua &. 
bir bavula yerlettlrdl. Bv a ter • • çekinml7ordu. Bunları da tö71• aa. ıa .. Tanin,, • 7uı 7uaıa muhatabı. çın lı:a7alanndan bir adım ileri a~ ta7lrle maauebatıaı Jılç befeamlyor 
lllek Usere iken laman Hakkı imzab latmaktadır: maehemml7etTereaJerçoktu. ben IH ır" •'ar. du. Irakta 7apılacak harekeUerden 
bir telcraf almıetı. ''Ben barbl umuminin mlltteflklr bu çok aamlmt. çok Tatanperverane 19 may11 1331 tarihinde rUtbeal mi h!çblr nıUce çıkma7acafına kanldl. 

Telcrafta: rlmlz için iyi bl.r netice nreeıtlne iti n hayalpervırane ıözlerden teeuür ı alayhla terfi edllmieU. TUrk cep • Bu ıeferl JhUrar etmekle reni bir 
"On dokuzuncu fırıu. kumandanlı. mat etmiyordum. Falı:at emrlnlı:l • duymadım, fakat ne söylesem bütün heelni yanından, Anafartalardaa ç3· tanal fel&keUne maruz kalacatımı· 

tına tayin buyuruldunuz, hemen tı· den ıonra bulundutum cephelerde ıöılerlmln muhatapıız kalaca.tına ka vlrmek için çıkan (H tenımuz 1331) z.a loaret etti ve haklkaU anlatama. 
taııbula hareket ediniz.,, harbi muvaffalu119te taal etmete ça. naat ederek auımalı ve düşUnmetl Klçner ordusu da kareısında 7ine jıaca protesto mahlyeUade ve orduıu 

Deniyordu. Jıştım. Diler cepbelerde IH aankl ak· tercih ettim. Yalnıı bu muhavereye Mustafa Kemall buldu. Anafartalar Halep etrafmda iken taUfa etU. 
Bu tayin, o zamanın askeri vazife· ılne müsabaka vardı. Bqkumandan k11a blr cümle lllH etmekten kendi· kumandanı Mustafa Kemal Bey 26, Hatıratında bu hldiıeyl törle an-

ıial ıöıtermeai itibarile çok entere. nktlt ber hareketinde blr ordu mab. mi alamadım: 27, 28 temmuz cttnlerl (Sovla) Uma. latır: 
tandır. Bunu bizzat Mustafa Kemal vedlJordu: Sarıkamıfta olduiu &lbl.. - Ent çok ee1Ier 7apacakaınız: fa. nı istikametinde, "Conkbayın,, ve "- Yedinci ordu, )'&nl Yıldırım or
töyle anlatıyor: 0 ve arkadaşları satın daba enel kat 7apacatımı feyler korkarım, ki "Kocatepe,, de yaptıtı muclzeklrane da1>unun llk defa kumandanı oldu • 

•·sofradan 1stanbula geldiğim za. TUrk mllletlnl n ordusunu ca7rlta· mentleketl çıkmaz bir clrdaba ıok· kudretli ve şanlı taarruzlarla (Klç. tum sırada, • zira ma16mdur ki arnı 
man Enver Paşa da Sarıkamıetan av. blf bir vaziyete ıokmuelardı: Bu cay· makltan başka bir te:re 7aramıyacak- ner) ordusunu mafl6p etti; ralnıı or- orduya blllhare tekrar kumanda 
det etmle bulunuyordu, evvel& ken· rltabll vasiyet ordunun ecnebi bir hı. tır. Bter ben H benim ıibl düeUnen. dumuzu detll, merkezi ve dolayıane ettim, • bu ordunun da dahli oldutu 
dlalnl ziyaret için makamına ılttım. yeti ukerlye eline terk n tHdl edil· ler o ıttn berhayat bulunursak, sizin blltün vatanı fellketten kurtardı. crup kumandanı ceneral J'alkeaha7• 
Haber ıönderdlm, ıeıecek cevaba ınealdtr. Bu noktalnazardan Alman. buıUakU aözlerlnlzl takdir lle yadet· Conkbayırı muharebesinde blr mer nın askerlik n ılrueU dahlllyemlı 
kapıda intizar ediyordum; bu aralık ı:ırı ve AlmaJI beyetl aıkert7ealnl ten mlyecıtiı. Temenni ederim, kl bizi mi parçuı tam kalbinin üzerine ıel· noktalnazanndaa takip etUll uıul 
muamelltı zatiye müdUrU Osman şev klt ~trrı"'· •stemem, aııl tenkide llyik çıkmaz mütklllt lçlnde terketmeye. lanmaaiyle hayatı kurtulmuştu. ve tavır ve hareket aramızda mUhim 
ket jleyi elindeki doayaslle orada , . 'ar. bittabi bizim dnlet relılmlı ılnlı. mle, fakat cebindeki saatin parça. bir mnnakaşaya sebep oldu; bu mU· 
ıördllm; kendisine ıordum: "' btlbaaıa deTlet adamlarımızdır. Muhatabım, sözlerimdeki clddlyetl Anafartalarda utradıkları ma&IQ. aakaea nlharet daha bU7tık mata • 

- Beni on dokuzuncu denilen fır· TUr!r ordusunun &clz Te lr.ablUyetalı H aamlmlyetl anlamamıe ıörUnerek: biyetten sonradır ki iUllf devletleri mata aksetti. Ben çok ehemmlret Ter 
kaya tayin eden Harbiye Nazırı Vekl. oldualu kanaati ne, o be7etl ayakları· • ._Merak etme kardefim! dedi ... ,, Gelibolu şiblcezireslni tahliyeye mec- dltlm mUtallatıma Utlfat edilmedi. 
ıı ıamail Hakkı Paea mıdır? na ı.adar giderek ve rica ederek mem - "Zavallı Talat Pata: kendlılnla bur oldular. tini görOnce, aükdt edemedim. 

0•man şevket Bey çok ciddi Te bl· Jı . .. w~• ,11ıze daHt eden onlar4ı. Bu he. bir çapkın Brmenl kurşunne Berlln Bunu tngillzler dalma her naile Her tUrlll llr.ıbetlerl evvelden ka. 
raı mahrem bir llaaola: etc1 'fUrk milletinin kabll17et1lıll· sokaklarında )'ere ıerlldlllnl lelttl • Jle tekrarlarlar. BU7Uk TOrk dlhlıl. bul ederek uıul ve teamuı harici, 

_ Hayır, dedi. Dotrudan dotruya ~inden ye becertkılıllj1n4en aarlb tim zaman ne kadar mtıteealr olmu,. nln acı ölüm haberi Uzerlae en saml. deneblllr, ki biraz lıyanklr eekllde, 
!laekumandan veklli Enver Paşa baz. atı rette babsedllmle, kendnerlne l.de. tum! Sadrazam oldutu &ünlerden bl. ınt duygularını söylemekten ceklnme- kendi k'!ndimi ordu kumaadanlıtııı· 
retıerldir; Erzurumdan telgrafla • • ta gelip blıl adam etmeleri teklif rinde aadaret makamında kendlalaıe 7en hıgllizler bugün de tekrar edl7or- dan af Te hattl nklllml de blzat 
lrıir buyurdular; emin olunuz beye· olunmuıtur. Bö7le bir mUracaat uz.. baıı hayati meselelerden bahaetmle· lar. 'laymia gazetesi bafmakalealnde tayin ederek (kolordu kumandanla. 
fendi.. rlne selen bu h~yet, dahlll o:dut,u tim. Verdlll cevaplarla beni &üzelce föy'e diyor: "Gelibolu :yarımaduın. nndan A.11 Rıza Paea ldl) vazifeme 

Blraı ıonra Enver Pat• ile kartı mu.biti ye o muhite h&klıo 0 an an • atl.fttıtına kani olmue. Hatt& bu drJil epik mUcadeleai lnglllz mUatev. hitam verdim, ve bu emrivakii bUyUk 
kareıya bulunuyorduk. Enver bira& clj, batt& bayalyetalı tellkkl ederse memnualyetlni blr saat aonra müll· lilcre karşı talil tersine çevirmle olan makamata bildirdim. Beni bu hareke
ıa71f dU,müş, rengi solmuş bir halde maıur görtUebUir. kat etUll yakın bir arkadqıma hlk&· a,; •·rt dehası, nihayet kendi davuı- ten vazıeçlrmek lçln General Fal • 
ldl. Söze ben başladım: Ben orduııun blll kayıt ve eart, bU· Y•t etmlftl. Fakat iki ıun sonra ken- r a tam ,.e parlak bir zafer temin et· kenhayn hususi bir mektupla, baeku· 

- Biraz yoruldun, dedim. tUD eararı Ue, Alman beretl ukerl. dini tellşa dUeüren blr nılyet hlsıl ti . ., mandanlık nklletl ve bu vaziyetle 
- Yok, o kadar delil. dedi. ıne teTdi ve t.eallm tdllme1lnden olması Uzerlne beni ıeceyanaında e. ANAJe"ARTALARDAN SONRA. allkadar dördUncU ordu kumandanı 
- Ne oldu? Y: mUtee11lrdlm. Daha karar veril· Tine davet ederek, çare Te tedbir ıor- 1J ~:ma·. Çanakkaleden çeklldlkten hayırhahane ve dostane tavauutlr 
- Çarpıştık, o kadar... ~eıden evvel. teaadUfen bu vakay~ mak lUıumunu hi1Httl. O cece tellt. aonra, Mustafa Kemal, tarın edlldlll da bulundular. Bu hal, hakikatin h · .• 
- Şimdiki vaziyet nedirı muttali oldutum vakit, aeılmin er • lı 1&drazamın mıcllalnde aynı arka· on altıhcı kolordu lle bir müddet JD. l& bu ıevat ve makamat tarafından 
- Çok iyidir, cevabıoı verdi. ttblleceil makamata kadar ltl~aza~- dqım da hazırdı. Şu tözleri ıöyle • dirnede bulundu, sonra, Kafku cep. ne kadar anlatılamamıe oldutuna 
Ben claba fazla Enver P•t•Y1 ü;İ ta bulunmalı vazife addetmlet m. • meklı kendimi teselll ettim: besinde aynı numara altında kıtaat- yahut anlafılmış ise hakikati sakla. 

.aek istemedim .MükA.lemeyl kPD tlraılarıma bl~ kimH cenp vermedi, - Benden fikir,.. mUtalAa soruyor tan mürekkep bir kolordura tayine· mak lçln ae hazin eeralt ve mecburl-
'ta lfeme intikal ettirdim: cevap vermete ıuıum dahi cör

1
m•:1•• aunuz, •öylemekte mazurum. Çünkü dlldi ve Dlyarbakırda mlrlivalığarUk yetıer içinde kalmı: olduklarına (A· 

- Teşekür ederim. beni numarası Yalnız bllmUnuebe bu zem n 18 ben ıize daha Uç &ün evel çok hayatı aeldl. illet ettiflnden, beni, ancak, tee11ür. 
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Keşt.asej> Başmuğ'un önünde 
diz ç8ktti ~ 

--'-R~st min ,.anındf n kaçtım, size s1 .. ırtııy()ttım, ·~e~i 

Gök bo~nyn dUridll ·e elini onun 
omuzttna koydu: 

Ö) le bir adnmm boş kafan ye-

rlne gı'!c,:\rniek sana ha:kart!t -görUnU
yor. Bil kl scıı böyle biı· hnl karşısın
da değilsin. DUıı'e kadar bulundı)tu 
) .·ı o --ıate11 doldurMı1amıştı. Tifrk 
t.rnuı·urtu 'beu ınsıı Ş'f'infü ırazanı}'o

ruın . Uiireyiııı seni! 
Türk talfoı-a toplanlrı. 
JlUstemin ·özleı•i ı,:ıptın oa1kışlarhı 

karşılaııdı. 

<Mkho;';;u ı;abuenl< keçeden hir a -
cıunı "'lien~eri .-a'Ptır<rı. "So'h'i'a kıJıcmı 
t ::!: rek atını sürdtl. Onun baŞını ya
l ııı k ılıdyle hi r "" ruşla gt5vclesindeıı 
a~ ıı arak R "stome döndU 'l.'e t>ağ!ırd ı: 

- nu c·a'tı 'e bu lı<ılıç hep s'izln'air. 
. : ·•· k " r9ı \koya<'ak olanların haşları
m IJıı) le )'<'rt! serel'eğii. 1\nd fc;lro-

Memleketıe oyu cal{ 
kurn1a1ı in a18.lhar~e1eri 

Güzel ist:ı .. bul şehri ıimar ed:ıiyor. 

Yaliın bir tarihte rnt:aern bir şehir 'kis. 
vesini alabilecektir. Yiiln:z htan~ulun 
bazı mahaJJi vaziyetleri vardır ki, hiç 
b:r zaman ' ghi,, yi ifade etmemekte
dir. ~ünler, Jel1irdn:tı nisler:ini, ~ehirli. 
nin zevkfrii ve şeh.rlihitı zaman1a ya _ 

rattığı ve kô1<1eştirdiği 'gÜzellil<Jerdh. 
Eyüpte bir kanve, Boğkziçi'nin l:iir· 

çok yerlerindeki kahvdcr, bütün <k 
korlan ile muhafaz:ı edilmeutlir. Ta -
nmmış b:r §Birimiz, bu hu!ustak'i fikri. 
ni "i(fyle anlattı: 

- 1'.Birçok >günlerimi, ak§amlan Kan 
hcanm, Anadoıtlhisarının daha birçclt 
'i~ke)elerin kalıvelerinde geçiririm. Bu. 
r:ılarcla bir kahve i~mck, denizin gü-

2'elliığine ba'k:ırnk dimağı dinlendir. 
mek mş1,a ye'rler<le buiurrmat. Biz 'bu 
§Ckil kahveye altŞ'tığfflnı için değil, fa

lcat oralar n ke~utıerine mahsus husu. 
siyetleri 'Vardır. Deniz 'ıcenarlarınd:t 
môd~I'n gazinolar kurulabilir. IYeöiğim 
ıekiıde ka'lıVeler:n mUŞ\~rileri bulun • 
mayabilir, yahut liarılabllec'ek 'kadar az 
olaöilir. Falcat aüş::nmel:dir ki, bun -
Jar, :as rların 'birer yaaigarıdır. Başlı 
başına 'birer şiir olarak muhafaza et-
1ne~i.i.r.,, 

Bunları anlatan şairin birçok şiirle
rini 'b'..ıralarda oturup aimağını din. 
lendirdikten ilhamını aldıktan sonra 
yazdığını bildiğim için, Boğazın bu bir 
'kaç vaziyetini muhafaza etmenin ~ü _ 
zumlu olduğuna kanaat getiriyorum. 

Yukarda işaret ettiğim Eyüp semti
nin hususiyetlerine gelince., bunların 

ıiir kıymetinden başka jktısadi ve sı. 

nai cepheleri vardır. Bu hususta ileri 
sürülen fikir şudur: 

- Hükumetin ki.:çük sanaya himaye 
ettiği bir sırada Türk oyuncakçılarının 
mübdileri bulunup tarihin me§hur E
yüp t>yuncakçıhğı ihya edilmelidir. 

L_ 

Eey:;ğlundtı büyük b:r oyuncakçı ma. 
ğazası, çok basit, çok ipti<lai olduğu 
kadar çok '1lz kı~mttli oyuncaklar: 
fazla süslü, fazla boyalı olduğu -için 
akla gelmez naboş fiatlerlc satmakta. 
clır. Halbuki tmim Eyüp oyunca~ıla
rının yarattıkları "ile g~"ttl oyuncaklar 
var. 

Eyüp şehrin sapa bir ~tnti 'halirfe 
geli:liği için oralan !uğraygn bile olmı. 
yor. Sonra Eyüp öyuncakları 'ÇOk ipti
dai görülere1< evlere sdkuJmıYo'"r. Tuhta 

parçalarının memleketten ne kadar :-:ı. 
ra çıkardığını düşünecek olursak duya· 
cağıma lüzüntü çok büyük «o1malıdır. 

Eyüp oyüncalcçı1annm, gittikçe 'Sön. 
melerirlin trıühim Uir !geliebi umüırli har 
'lfüı getiraiği bulirandfr. Bu nvalhlar 
sertnaye"SiIDik yütilnöen '!ıöndülCT. tıer· 
1eytiıne1Jiıtr ... 

Oyun::ak yapa.ılcr<lan l:Jiri de şöyle 
lıert yanaı : 

- ~vrupadiın "getrtt:ıen oyunC!llda. 
rı görüyoruz. içimiz sızlıycr. Bunların 

kat kat iy'is:ni yapai'ız. Fak11t 1'le yatık 

ki, e1irniı:dc Sermaye ıydk. Sonra yap. 
sa'k da 'Eyiiptt-ki atikkfrmmı~da ne kl.
<!e'r '!!atıp kazanacağız. 

:'Bizdcıiı oyurlcak Mesirrler, n~ıl çe. 
tı'it olursa olsun, ne kaaar -:çok olum 
olsun. 'Ha't'ti oynı'tca\ te;:gMılarmı 'bile 
hiz ken'Cii ICllermn!lte yaparız . ,, 

Bu <'ıert cidCJen miihim ve günün de
nebilecek mesel~sidir. İhtiyar oyun _ 
cakçıların sanatına güvenilmiyorsa, 'ki 

maharetlerini sö!:le değil. Tül ile isb:ıt 

etmeğe bazırdırlar. genç n~sil de oyun. 
cak yapab"lcce'lı: sar.atkar~arımızı in1Car 
etmemeli .. On ye~i milyon nüfuslu 
Türkiyede her aile çc<:uğuna ôyuncak 
alamk zaruret:rıdedir. Bu mühim 
serveti, hudut ha.;cine göndermemeli. 

• • • 
-usan rrsn rnrrxs mm - s wmn· ,, , 

~ r<aramazof Kardeşiet 
, f'virPn: 11ak1u Ohu t,ez~ıu W 9 "? '? 

- OnlaNn ll~!an ..:-a benim "hakem,, 
liğimi kim teklif etti? 

Diye :Aliy'Oşaya scnnuştu. 
Bn mffiikat\ öğrtnin~e, t\liyo~a. pek 

müteestrir göıiindü. Çünl:ü Dimitri He 
kendi~in8eh ba!kl, aHe erlciı'ıır.:dan 

hiç birisi buraya ıg~rçek lir inanışla 

gelmi~ccklerdi. Hatti bel!ci -alay et. 
mele, Zosimayı üzmek içi:ı böyle bir 
mUnasebetsi.rliğe giri'şmi~ 'Obbilirlerdi. 
"lvan,. •a "Ale~sandroViç,, 'Ş\iph~iz 

mtt&'k ve tecessüs için, bamsı maska
n'hlr ottun diye gelecekti. Aiiycş~. 

htpsini lJ'tı ayn lanıyor ve bu yüzden 
mü4D:at ıgtihUnü yürek çarpmtısiyl~ 

btkUtordu. 
Eftditetl trendi hesabın1 değil, Sta. 

reç (Çfndi. Zeki ve müstehzi bir adam 
otaa "Miyorov,, ile atim tvanırl Zosi. 
mayi m{iı'knl imvtritere tokmahırından 
tmrhyordu. Bıt kor-ku öhu, Stareçe dü. 

§ÜndüklCTini ~öylemeğe bile koıturdu. 
Fakat vaktinde aklını })aşına tcıpladı 
ve sustu. 

Mukarrer giinün sabahında A1iyoşa, 

Dimitriyt k0f8rak on~an vaatierini t';.lt 

masını istedi. Dimitrl, tie vaadettiğini 
banrltlmadı ama, kardC1in~ !S11kin ela. 
eağ nı, tiıı "te bir tudk: lrokttsu trez. 
mekle bchbM" yine hrç bir eiliğe ma
hc:t vcrnıiye«ğini •ö:f*di ve: 

- Stareç iibt bit adama lemı r-r
ler söylemektense. dilimi yutmağı ter
cih ~~riıf!. 

Dedi. 

U~GÜN'Sbi '.8\ıt TÖPLANTİ 
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M'AN.\\'STIRA VA'Rı'ş 

Dı}ardl AiustOI WbtılanM mltlsat 
m&k n •fa nhk bir fıravt vttdı. ".Sta. 

1 iZ ~ 

As kerler bn sözleri tekrarlaruılnr. 
Suııra yeni kumandanlarının al' -

d (Lı atlarını dört nal sU~r&k Rtfs
•Pmın iiııUrıden geçtiler. 

';lırk ylğitle''i'i, başlarında asil bir 
'filrk prensini görmekten doğan ha~lı 
bl r 'i;n ru ı' a -kana tlamyorlar gl bfyfti. 

HUstemin yUzUnde ha)'lltm ~ ibU
) Ulc Se\·lncl ışıldıyordu. 

fruzl11. Beinrren 1de 011ditn f~Mrı

dılar. 

Ilehnıen hl'r aralık Rutteme: 
- Keştnseb acaba bereye gitti? 

Hte~ifan'n ( c) gi<lip de bi'r tinlt *lrn
ı ıştırınasa~·ılı! 

Dedi. 
- Orada babanı var. Billreln ki 

her ..,ey onun cliu'dedrr. 
lJoğru söyltiyordu: BtiyUk vezir 

rerruhzad Arap çölleırinclen esmeğe 

Lıı..<7layan korkunç rı rtıııanıu yaklaş

tığıııı aıılaııııştı. Onu önlemek için 
hazırlanıyor: bu uğurda asker ve pa
ı a topluyor; herkese istediğini yaptı
rıyorçu. O kadar ki kraliçe bile ona 
karşı lrnyamıyor; çılgınca ihtiras ve 
israflarıııa gem vurmak zorunda ka
Jıyor:.111. 

Buııuııln bol'ahcr Keştasebin kaç
tığını haber \·ermek Uzcre Ferruhzn
dıı bir adtun göuderildi. 

Bu adanı Kubad'dı. 
F'errnhhznd bunu öğrenlncP. Keş

tnsebln nerede görUIUrse ölü veya di
ri olarak kendisine gönderilmesi için 
h<'r tarafa emirler yollıyncaktı. Uöy
lclllde onuu franda uzun zaman ba. 
rınmııtrna inıkfuı kalmıyordu. 

• • • 
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nışı V AMP1 R ••• 
Güneş Dlelenin bulanık sularında 

kızıl akisler bırakarak batıyordu. 
Iltezıron'un yüksek kulelerinde 

davullar çalınıyor ve tellAlfar bağ'ı
rıyorlard: 

- Akşam oluyor, şehre girin, ka.
pılnr kapanacak. 

~ebrin etrafı göz aiabildiği kadar 
yt;nıycşlldi. Bağlar, her çeşit yenılş 
ağaçları dümdüz ovayı doldurmuştu. 
Hurmalar bu yeı;;llliğln ötesinde be
risinde ylikseleıı kocaman yeşil Şem
siyeleri andırıyorlardı. 

Burası bUytik tran imparatorlu
ğunun merkeziydi. llk duvarların 

iç t:ırafıııda taştan evler, konaklar, 
zengin ve büyük çar:;ıılnr bulunuyor
du. ~Ierkczdc Talu Kisra (xx) yUkse
llyordu. Beş katlıydı ve kesme taş
tan yapılmıştı. Ortasında Ye sarayın 
yüksekliğiııcc, on beş yirmi adam bo
yunrla kemerli kap,ısı vardı. 'I>en
cereleri ve diğer kapılarının üstleri 
de onun gibi kemerliydi. Renkli 
mermerler, zarır bir şekilde yontul
muş sUtuıılar, çatılarla kapı ve pen
cere kenaı·lnrını sUslcycn renk renk 
nakışlar göz kamaştırıyordu. Güneş 

o akşam sanki bunların Ustune altın 

reç,, le görüşme, -bugün sabah iyini bi. 
tince, saat on bir buçukta olacaktı. Zi
yaretçiler iki partide geldiler. Evvela 
güzel, .pahalı atlar koşulmll§ süslü bir 
fayt:onla Aleksan.droviç Miyosov ve o. 
nun uzalC akrabasmian Piyonez Femiç 
K-alkanov göründüler. Bu yirmi ya!lll· 
daki deiikanlı, ünivereiteye girmeğe 
hm:ırlanıyordu. Onu evinde misafir e.. 
den Miyosov, delikanlıya ""Zürih,, ~a. 
hut "iyellil., ya rötür~i teklif edi -
yordu. Pakat o, Mı üz kati bir kara~ 
vCf'mi1 d~ildi. Pü§üncc'li ve daJcın 
yüzü güzeldi, Kuvvetli bir vfü:udü var. 
dt. Bakıthı.rmia Gelgtn adamlara mah
sı1s, durıunlıık seriliyordu. B&Hft size 
UZUfl ll"Zttt'I görm~öen bakardı. Buan 
ansızın 1lCŞelcniT, muhayyiksi parıltılar 
için-de ke.l*ch. Fa-kat bütün bunların, 
hlr 'ltlman atCfi gibi yamnalariyle 11Ört. 

mekri f>ir oluma. İyi ıgiyinirdi. -Epey 
~erV'Cti 'Olduğa için "tttıtin iifnitleri k 
vardı. ~:lfyoş* tile dostça görüpyorlar· 
dı. 

Fiyodor Pavbv!çle oğla; -etki ~ m . 
yıf iki beygirle çekilen bir '8.ra-baya -l:rin
mi!lttdi. !691ü fa.ytok, tpey u~aktan 
takip ediyorlardı. Dimitri, ~z o u. 
hah buld!lhiıı ~\iiıariı JııaNirdar edil· 
mi! \'t ... ~ ~fttr. 

•yaH.lız serpiyor , ... e gUz~lllğlni btısırn
t Un arttırıyordu. 

Sarayın etrafında gene kesme taş
t dn yapılmış k~~ter, lfoftlaklar var
<.lı. Bunlar vetlı1erin ,.e yluk'sck de\·
let adamlarınındı. Sarayı etrafında

ki ~uvarlardan başka ona yakııı ev
lerıtve lfunakfar da ku\"vetli bir iç ka
le ile cevrllmlşti. 

(x) Bağdadın yirmi altı kilometre 
~~ı1tt!l!ltttltıtlfr.•tft'Mtllett'n ı

nıantlanlarmdıa n Seletkiis kunlu. 
' rıtrt'Pıirfn merkezi dMu. Sn n•nitcr 
ele i\rada hüküm $Ürdüleı·. 

ÇiUÇlıer, bttğcılar,-'geç tıi:almiş ~·ol
cular Ye satıcılar şehre lıir an önce 
ıt;fıitnek lçtnlacele ecll orrardı. Çtlnkti 
biraz.geç kalırlarsa sabaha kadardı
şafrda kakıeakrardı. 

Bu kalabalığın arasında, yağız bir 
ata binmiş olan uzun kara cUppell, 
kara klilAhlı, iri yarı bir Muğ (3) da 
ilerliyor; görenler ona yol a1:ıyorlar
dı. 

Atlı şehre girdi. 
Dolambaçlı sokaklardan geçti. 
Kapanan çarşıların uğultusunu 

d uyoı uyor gt blydi. 
Karanlık iyice çökliyordu. 

!·; kalenin kapısından da girdi. 
l'k.enln kenarına doğru saptı ve sağ
lı sollu iki hurma. ağacının sUsledlğl 
bUyUk kara bir kapının önllnde dur
du. Yavaşça Uç defa vurdu. Çekingen 
!Jlr hali vardı. 

Gö:alerlnln ucuyla etrafı kollayor
du. 
Şuradan işlemeli entari, 'tistüne de 

sırmalı ve incili bir cUppe giymiş o
Ia.n bir adam geçti. Arkasından elle
ri göğüslerinde dört uşak yUrUyor
du. 

öt~de uzun mızraklı, kal kanlı as
!<erlerfn karaltıları görUlUyor; kule
lcı·ln Ustunden nöbetçilerin ayak 
se~!erl duyuluyordu. 

lCapı açıldı; siyah entarili ihtiyar 
ve kambur bir adam şUpheli bJr ses
le sordu: 

- Kin\dir o'! 
- Horasandan gelen bir Muğ ... He-

men Başmu~ efendimizin önUnde diz 
çökmek istiyor. 

- Yarın gelsin! 
- Söyllyecet.leri de var. 
- Yarın söyler. 
- Onun söyliyeceği şeyler HUr-

nıUz ( 4) Un llhamlarıdır. Ehrimen
( 5) elen erken da\"fanmalıdır. 

- Olr d~ adını söyle! Hemen Daş
mt:J efendimize haber vermeliyim. 

- K cştaseb ku 1 unuz! 
- Horasanın neresinden? 
-Men·'den ... 
Uşak birıL; 90nra geri geldi: 
- !Arkamdan yUrUyUnUz! 
KUçUk bir mcşalenln aydınlattı~ı 

mermer !!Ofayı ,geçtiler. Dar bir korl
aora saptılar. TA uçta bir kapı görUn
dli. Uşak orayı a~tı ve misafire glr
ıı.esinl i.şa-ret etti. 

Ziyaretçiler arab:ılarını dışardaki 

Han gibi yerde bırakarak, manastıra 

yaya girdiler. içlerinde Fiyodordan bq 
~ hiç birim bu mana'!ttırı biHrıiyorlar. 
dı. Hele Miyosov, otth sencdenöeri bir 
lrilheye ~rmernifti. '.Alfkasrz görünmi
Ye çab~arirk etrafım ba1uyordu. Bu
ratsı C!iVkati çe~ek ınamaralarla dolu 
bir yer değildi. -Mabed~n isen dindar
lar, haç çıkararak •Yrıliybrhfrdı. Ziyıı. 
ı"cftçi~i d'e tfüencıler nrdr~r. F:t1cat 
liiç ltiriıfi "118aka \'ermedi. Vırlnrz, 'K-al. 

"kıintb'V .. für ~abôtta:t işler ıgibi, kesesin
deh oh kofkk çtkaratak bir 'kadmcağı
ı:n v~i V'C; 

- 'Pkyra}ıftız! 

Dedi. Bereket versin buna kimse 
-dikkat etmedi ve delikanlı mahcubiyet. 
ten kurtuldu. 

z~~ÇilC'rin lbiri, daha aı: e\'vr-1 
i1;fft ruôTelik liir ~~ balurimttJ 
bir Ham, ~ tibi 1113irastın rnüıttiil 
irfevlftN!~ tsoltmatı nııihtemel iengm ve 
Wifuzıa 'bir ,ami~t Olduğu 'htlde, ken
diM'ini '-Is JkiıMe 1'rr§thrin&dı. Miye
sov kilisenin etrafında ~ırlllanan 'meztr 

ıtqtarıtna t>•'kıyor ve hndi ~hfe böy. 
~ frıııtıtmades biır yere gömü~ için 
'bu •wtl4erın 4rim tnHr ıne f)ll1l1rlı ıf!-

Kcştaseb g4rdl. 
Karşıdıikl ocakta hlc stınmeyea •· 

~eş yanıyordu. Bu, senelerce evtel 
lıuraya mukaddes büyUk ateşin ara
sından alınarak gctirilmlştl ve o za
mandanberi hlc durmadan bealen-
1ıılş, söndUrUlmemiştl. BUyUk ateş 
lıin yıldanberl aralıksız yanıyordu. 

Oc: ... ~uıı.ı uu ateş de bin yıllık demek
ti. 

Keştaseb ale\·lcriıı loş bir aydınlık 
s ı·ptlğl bU~ Uk odaya ') abnncı değil
di. Buraya vaktile birkaç defa gel
mişti. Hatta HUsrev Pervizfn tahtına 
bir kadın çıkarıldığı zaman şlkAyet 
etmiş. Artabandan şu cevabı almıştı: 

- HUsrc\' Pcrvizin torunu henUz 
l.ü~'UklUr. Sus ve bekle! 

- HUsrcv Pervlzln torunu var mı~ 
drr? 

- Sus ve uyanık dur! Kuvvetli ol
maS'a Cnlış! Tanı 'Zamnnrnda sana vc
reccğhı 1şareti bekle. 

Bn~nıuğun halk ve askerle Klsta 
litcrlndekl nllfuzunu blltyordu. Bu
nun 1çin ona dayanmağ'a karar vet
mlştl. 

Horasanda TUrk taburunun başı
na geçtiği zaman da ayni dHŞUncele· 
rin tesiri altında kalmıştı. 

Arta ban onu hemen tanidı: 
- Seni niçin bl:Jyle görUyorum? 

Kılıcın nerede? 
Keştnseb cilppesinl açtı ve sa}>ı kol 

tuğunun altına kadar l Ukselen •nıı
cını gBsterdl: 

- lşte! 

- Niçin gizli taşıyorsun? 
Kcştaseb diz çöktU ve yalvarır gibi 

cevap verdi: 
- Size sığmıyorum. RUstemln )''a

nından kaçtım. Her taraftan öeni 'a
rayacaklarına ştlphem >yoktur. Yal
nız buraya ,giremezler. 

- ŞUphesfz ... Fakat ne oldu? An
lat bana! 

Keştaseb uzun uzun anlattı. Sözle
riyle liep keni:lislnln ona ve Hlısrev 
Pcrvizin heııUz yalnız Artabaiı tara
fından bilinmekte olan torununa kar
şı l'sevglslni, bağlıhğını meyi:lana nr
nıağa çabalıyordu. 

ŞUyle bitirdi: 

- RUstenı bir Türk taburu kurdu. 
Bunların başına bir TUrk hanının Of
Iunu koymak Uzcredlr. dnlllra bol 
l)ara veriyor; gittlkce sayılannı ar
tırıyor. Yakında koca bir ordu kura
cak; Htezıran Ustu ne y\irUyecek. 
ı isranın tahtına kendi babasını o
ilırta'cak ! Gizil bir toplantıi1a bunu 
acıkça söyledi. Ben hoş görmedtğlml 
söyleyince kızdı. Öldtırtecektl; kaç
tım. 

Artaban omuzların'&. k:ıaar tratk'an 
kırk bl'r hrgUIU 'saçlarını dUzelttl Ye 
sakalını avuçlayarak ISıktı. 

Sonra sordu: 
- l< .. erruhzad burada şimdiden Kis

ra gibi... 1\'rnllçc ona -çok yUz veriyor. 
~.Kendisinin Yefalr bir l<ulu 'Santyor. 
Dana söylediklerini onatla söylfye\n
Hr misin? 

(DevMb ~r. ____ ;.;,,;,,.....,....,,.;;.,,,..;;..::...;... 
· (~~> lmpaı·ator sarnyı. 
( 3) Zerelii':'t dinindeki ı•aı.as 1 

( 1) iyilik tanrısı. 
(l>) l<"t•nahk tanrısı. 

dakarlıklarda bulunduklarını dütünü • 
yordu. Fakat içinde heyecandan !rCk 
alay ve kızgınlık vardı. Kendi kendin~ 
söyliyormuş gibi: 

- Bu mezarlıkta kime başvurmalı, 
bilmem, ki boşuna vak.it geçiyor l 

Diye mmld':indı. 
Ansızın yazlıklar giyinmiı a1tmı"ı 

öeşlik b:r adam, onlara dbğru yürUdU. 
Başı çıplaktı; fa'kat bakışlarınC!a ga. 

rip bir tatlılık o1<unuyordu. Şap'kasım 
elinde tutarak "kendisini, arazi sahip .ı 

le:-inden "Maksimov,, diye takaim etti. 

Ziyaretçilerin şaşkınlıkları ona .do • 
kunmuştu: 

- Stareç Zosima, manastırdan dört 
yüz 1ldı11:1 kadar ilerideki zaviyede otu
rur. Ağaçlık bahçeyi geçcceksiniı:. 

Deai. lf'iycdor Pavloviç: 

- Biliyorum; fakat çok zamannan. 
ben buraya uğramadığımız için yolu 
şaşırdık. 

Cevabını verdi. 

- '8u kapıdan çıkınrz ... Sonra klj~ 
dan dosdoğru ~iniz ... Müsaadt edi~ 
niz de ben size yolda~lık edeyim ... Bltlo 
ndan ... Buradan ... 



1'iuret llllıılıırınıu 'Bntııo • satın son· 
dao ıtıbareıı ılA.ı :sıı) lıılarıııds 40, tc MIJ· 
(ahırda !>O kuru~. durt.uııcıı 50yl11d11 J. 
ıluucı ve u~ uııcuJe 2. l>1rnıcıcle 4. b•J· 
tık yauı kesııu:ce !ı lırııdıı. 

Huyuk, çok dc\'amlı, klı~eli, renkli ilin 
verenlere ayrı ayrı lndırıııcleı y11J.1ılu 
Ur.sın! ilanların sanlırıı. sııtırı 30 ııunı; 

ıur. 

J lr:urı .. ıahıyellt uı111ıuaıı 1<iıt·ıilı lldnlut 

Uır dcfıı 30, iki dıılu.sı f)O, lıı; delB!ll !\!>. 
dllrl dchısı 1b ve on defası 100 kuru~tuı 
('ç ll)lık il!ln vereıılcrııı bir cı~ı11sı bedii 
voılır Uört suıırı ~l'ı;cıı ıliiıılıırın laılı< 
satırları lıl'$ kuru~ııın tll'~ıııı eıtılır 

ant hl:ımel k1111011u uttır,.nlttt ~O 
rDk tMn tııriluı uüıtlt 2~ tnıllrilu 

KUIHIN hem duğı-udıııı duıtru)a ICt"O 
ı. ·aıl•''"':lD dı ıdare )erınıltı, tıcııı "'""arıı l -~· 

de Vukıt 'urılu ııllıııclN l\E\tALH>l>I!' 
lllEN ıPln tıbro~ıı elı\11' ilAıı kııhııl t"llt• 

( lli\roııun lf'lt'loııu: .!O:i:i!> > 

Rndyonun ro'll 
R1dyo, yalnız. eğ!ence ve vakit öl. 

dürme vasıtası değildır. öğle:len ev. 
vel ev işlerini tamamlıyan ev kadınla· 
rı yorgunluklarını radyonun yard.mı 
ile dinlendirir. 

Gı.indiiz yorulan iş adamı gece ya 
tağm.. t:z:ı.nmca bütiın dUnyadan ve. 
rilen havadis \'e mt.sikiyi dinler ve 
yorgunluğunu gıdcrirdı. Fakat . r~d. 
yonun gördüğü bu vazifeler es 1nmış. 

tir. Radyo cemiyet terbiye.si için ~n 
mühim rol oyn:ımıı~n başlamıştır. Bu
tUn dünyada büyük ticaret evleri ve 
fabri1mlnr. umumi hiz."llet için modern 
radyo tec:kilatma s:ıhipt!r · Bu t.ür!U 
hususi radyo merkezleri bır çok ışlcr 
görür. Ticaret m"rkezi teknik bürola 
rı imnlfıthnne'eri olnn fabrika sahip. 
le~i verecekleri emir1eri ve tanzim eL 
tiklel programı radyo merkezi ile teb. 
lfğ etmektedir. Bir çok k1üpler. spor 
sabalan, çocuk evleri, ve şubeleri çok 
olan endUstrl merkezleri husus! rad
yolarla işlemektedir. 

Radyo. modern hayatta.gaz. su ve 
elektrik kadar lüzumlu bir vasrta ha· 
line gelmiştir. Radyolar. hiç bir ip.. 
rete lüzum kalmadan tebllf edilecek 
evleri, fabrilrn amele'erfne bildirmek. 

tedir. Yangın haberleri ve süratle ara
nılan bir şahıs hususi radyolar va~ı
tasile aranıp bulunmaktadır. Öyle 
za.nııedilivor ki, yakın bir istikbalde 
radyolar: ordularda da hizmete alma· 

caktır. 

VRFAT 
:Eski Darphane mtidilrü merhum 

Bay Hafız Jhsanın eşi. M~Jiye. Vek~ 
Jeti hukuk milşnviri Hıimıt Çıftçioo· 
lu, Feshane ~irketi memurlarında~ 
Bay Sadullah Çiftçioğ'unun validelerı. 
Son Posta gazetesi sahiplerinden Se. I 
Hm Ragıbın kavınvalidesi Bayan Fat· 
ma Fermet mU

0

ptelıi olduğu hastalı~· 
tan kurtulamıyarak dünkü pazar gu. 
nü öğle Qzeri hayata gözler~ni .~apa. 
mıştır. Cenazesi bugiln öğleyın Cıhan. 
girde. Cihangir caddesinde 56 numa· 
ralı Hasan bey apartmanından kaldı· 
rıJarak Merkezefe~dldeki aile makbe. 

resine defnedilecektir. 
Cenabıhak rahmet evlcsin. 

( !)lkİlVPlll"'r-) 
Gene ı ru nı vay derd• 

Bebekte oturon·Hayri Erol yazıyor· 
"Geçen gün saat onda Eminöniın.!en 

tramvaya binecektim. Buradan her ak. 
pm sa.nt onda bir tıamvay kalkar. Ben 

E . .. .. . t mvaya bef aln 
mınonune, yanı ra 

metre kadar yaklaş:n•ştım. Yanar.da 
annem vardı. Kadmcagız ihtiyar oldu· 
ğu için koş mıyordu. Tramvay k~lk. 

k .. "d" Y 1 unu d· söylıye· nıa uzcre ı ı. a nız ş 0 
•• 

.. gelmi" ıçın-yi:n, ki tramvay, henuz ,.. 
. . k cı.'ardı. tşa • deki mü§terıler yenı çı ın ,.. . d . 

ret ettim. Aldırmadan yürUdU. Bır. a 
B bir dakıka. 

kika bile durmıyacaktı. u k 
yı kazanmak için hareket etti. Bu ço 
mülıi;n meseledir. Çünkü Bebek tram· 

r Vatmanın, 
vayı yarım saatte bır ge ır. • 

. rada yarım 
benim ve iht:yar annemın ° 

. t"nde katacc&-
saat b~klemek mecburıye 1 l!. 

•.. .. . b" dakı"ka durması 
gm:uzı aurunup ır d 

"' . . . elcizden, 0 -
zım gelmez mı ıdı. Saat 5 olda dai. 
'kuzdan sonra tramvaylar bu Y h· 

• · "derler. Sebe ' 
ma yıldırım süratt ıle rı 1 b't:r. 

kika evve ı. 
do 1eferleri birkaç da "dare 

mvay ı · mek lmiı. Doğrusu bu tra 
lli....balkı .hic düeünmUfO!·• 
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Niçin •• ı d •• d •• ~ 15 asır evvelki bir şehir o u r u m r Karndenızde, Kerç şehrinın biraz 1. 
• lerislnde Ruslar, hafriyat yapmakta. 

fefrika No. 7 
• ~·· G • 

t. t>vİrt>n·. v • • 1 dırlar. 
Son hafriyat, on beş asır evveline 

ııKatı•ı 1·ık kurbanı 0fail kadllll aitoıanTirlta.k.veNirmesişehirleri. nin bulunduğu yerde yapılmaktadır. 
bir ev temeli. çömlekler ve heykeller 

1nasıl boğduğunu anlatıyor ... bul~:::· kııvvetlerl 
1 ~on gilnlerde, bUtiln devletler l)a-

(( 1 k İ e l 1 m b Q ğ a 2 1 n d a Y İ t m İ d a k İ k a k a d a t k a 1 d 1 g'" 1 m 1 va kuvvetlerine bUylik bir ehemmiyet 
"'eriyorlar ve mUsta.kll bir harbe ha· 

z a n n e d iyot u m. N i l ayet' k 1 p 1 r j a m a z o 1 d u . . . )) zırlılnıvorlar. Hali hnzrrda. dünyanın 
en sUratll tayyareleri lngilterrdedir. 

Vakit ilerliyor, Ethel hala gelmiyor. 
du. Fakat, geliyordu, gelmiyordu diye 
hiç bahsetmedim, mi.tcmadiyen, yap . 
tı<Yı.rn resimle meıh~ı.1 o!.dum. ., 

Misis Gedeon'un artık sabrı tüken· 
mişti ... Yeter artık! bu resim ne kadar 
uzun sürdU !,, diye açıkça da söyleye. 
mi yordu. Yalnız, nezaketle: 

_ Vakit geç oldu, dedi. Ha<li gidin 
yatın artık, Mister trvin. Sizin de din. 
ıenmeye ihtiyacınız vardır, benim de. 

o zaman açıkça: 
_ Ethel'i görmek i~tiyorum, dedim 
_ Ethel evde yok, İrvin, bil:niynr 

musun? 
- Biliyorum, fakat 

Kendis:ni muhakkak 

rum ... 

bekJiyecegim. 
görmek istiyo. 

Kac! n birdenbire kı::.dı ve: 
- Serseri! diye bağırdı. Defol git 

şurdan. yo!:sa lngilizi çağırırım. seııı 
kolundan tuttuğu gibi kapı dı~rı c· 

deri ... 

!LK ClNAYET ..• 
işte o zaman, biltün kuvvetimle ka

dının suratına bir yumruk indirdim. 
öyle müthi~ bir çığhk kopararak yere 
yuvarlandı ki bütiln ev halkı ayağa fır. 
ladı ..• Avazı çıktığı kadar ba~myorcu. 
Susturmak için üzerine atıldım ve ağ. 
aına yuouujuoıu dayadım. Hila bağır. 
Dil' ya çabpyordu. 

O zaman. lnta.zından yakaladım. 

Şimdi seai çıkmıyordu. Baı;ıramayor • 
du. Fakat kollariyle, bacaklariyle tep~
niyor, müthit bır kuvetle debeleniyor. 
du. öyle de gUrWtü yapıyorrlu ki hala 
şaııyorum, nac;ıl oldu da bUtUn şehir 

uyanmadı ... 
1ki elim boğaz nda, yirmi dakika ka. 

dar kaldığımı zannediyorum. Bu müd. 
det zarfında mütemadiyen tepinmes~ne 
devam etti. Elleriyle yüzümü. gözümü 
parçaladı. Bileklerime kadar kan için· 

de kalm·ıtım. 
Nihayet, artık kıpırdamaz oldu. Öl-

mUştil. Kotundan tuttum, yatak odası. 
na sliri!kledim ve çırçıplak s-;yara'k 
karyolanın üzerine attım. 

Köpek. bulundu~u köşede donup 
kalmıt. bir kere olsun bağırmam ştı. 
Her halde bu fino köpekleri öteki kö. 

peklere benıenıiyor. 
Bu mUddet ıarfır.da, tngilizden bir 

es aeda çıkmamıştı. Halbulci yanı ba. 
1 ımızdaki oda.da yatıyordu. GUrWtüyü 
~uyup uvanmamasına imkan yoktu. 
Her haldt korkusundan odadan dı~arı 

çıkmıyordu. , .. 
Ogiinden soııra doktorlara olan ·J· 

tün itimadımı kaybettim: Yaptıkları 
ede 1ngilidn Misis Gc.deon· 

muayen • .. d'.ğ"' .. .. 1 d·ı hemen sonra ol u unu soy e ı er. 
dan .. 1 U 
Halbuki en aşağı altı saat sonra o m ş. 

tü~kinci olarak öldürdüğüm Ronni'dir 

UdNCtSt .. • 
Halbuki ben Ethel'i öldürmiye karar 

. ti·- ve onu bekliyordum. Uzun 
vennış ... 
mUdet bekledim ... 

Nihayet kapı açıldı. Fakat gelen Et. 

d ~u-•ı' Ronni idi ve yalnızdı. Bu. bel eg ;.ı • 

ün dU§Unüyorum da iyi y_alnız gc~ • 
g. d" orum Çünkü ekserıya Jan ıs· 
mış. ıy · . 

. d k' bir arkadaşı ile beraber gelır -
mın e ı . ~ 

. J benim sevdiğim bır kızdı. ı~en. 
dı. an . 

. . . ··ıdUrmiye mecbur olmak ıste. 
dısını o 
ınezdim. 

Ronni, her geceki gibi, yine sarho§· 
Gel'.r gelmez banyo dairesine gitti. 

tu. ~ b h. 
Uzun müddet 'kaldı. Hatta ana. ıc; 

k Yacakmı§ gibi geliyordu. 
Cjl tnl k, 

Ben mutfağa saklanmı§, be lıyor. 

d 
• bUtün bir kalıp sabunu bir bezin um. 

içine sardım ve bezin dSrt ucunu bir 
ar•Y' getirip burdum, ucundan tuttum. 

Bunu, olanca kuvvetimle, sallayacak ve 
kızın kafasına indirecektim ... Bir yer. 
de okumuştum: Böyle bir şeyle vurul
duğu zaman insan ölmez, yalnız ser -
semler ve bayılır ... 

Benim de ı.,tediğim esasen, krzı öl 
di.ırmek değiMi. Ethel gelinceye kadar 
onu sesi çıkmaz bir hale koymak isti. 
y:>rdum. 

Ronni nihayet banyo odas ndan çık. 
tı. Elimdeki s<.bun bağlı bezi salladım 
ve üzerine atıldım. iyi nişam alamamı· 
tım, boşa gıtti ve sabun bezin içinden 
kayarak yere yuvarlandı, 

O zaman, kızın ensesinden yakala· 
dım ve odaya sürükledim. Hiç muka • 
vemet etmiyordu, tamamiyle kendisinı 
elime bırakmıştı. Çünkü sarhoştu ... 

Yine ölJürmek niyetim yoktu. YaL 
nız bağırmasın, etrafı ayağa kalkırma. 

s n diye ağzını kııpamış, sımsıkı tutu· 
yordum. Hatta, nefes alaıruyarak bo · 
ğulmasın diye de dikkat ediyordum. 

Fakat, düş'.in .. yorum: Ethel nere. 
deyse gelece.:ti. Halbuki, onu muhak. 
kak öldürmek 'stiyordum. Fakat Ron. 
niyi bırakmadan onu nasıl öldürecek· 
tim? Ethel'in üzerine atıldığım zaman 
Ronni bağıracak ve o zaman imdada 
koşacaklardı. Kaçıp gitsem bile, ben 
gidince İngiliz çıkacak ve biraz evvel 
Mis:a Gedeon benimle beraber bulun
dul7umu söyliyecekti... 

Bir taraftan bunları düşünilrkc;ı j'r 
taraftan da Ronni'y: elimin altında tu. 
tuyordum. Fakat canım sıkılmaya da 
barlamıştı. Ort::ılık aydınlanıyor, Ethel 
hala gelmiyordu. 
R~nni l:aranlıkta benim kim olduğu. 

mu görmemişti. Sesimden de tanımasın 
diye sesimi mümkün olduğu kadar de. 
ğiştirerek sordum: 

- Kardeşiniz Etbel nerede! 
Cevap verebilmesi iç:n parmal:lanmı 

biraz gevşet tim. Boğuk bir ıesle, Et· 
hel'in Kudner isminde bir adamla ev· 
lendiğini söyledi. , 

- Bu gece eve gelmiyccek ır.i? diye 

sordum. 
- Hayır, dedi. 
Ortalık iyiden iyiye ağarmaya baş. 

lıyordu. Biraz daha geçerse Ronni be. 
ni görecek ve tanıyacakt;. Ethel'in ôe 
artık gelmiyeccğini öğrenmiştim ... 

Ronni, Uzerine atıldığım ve yere ya. 
tırdığım zaman kendisine tecavüz et • 
me:neyi yalvarmıştr. Ameliyat olduğu· 
nu, böyle bir rnı:n fena netice vertte. 

ğini söylUyordu. 

Bundan da, beni tanımadığını anh. 
yordum. Çünkü, Ronni pekala bilirdi 
ki benim için Ethel'den başka bir ka. 
dm mevcut değildi. Haldkaten, Ronnı 
ile aramızda hiç bir geçmişimiz yok· 
tur. Esasen, ben cna lafık bir adam 
değildim. O mılyoner oğullariyle dil • 
şilp kalkan bir kadındı. 

o da benimle hiç arn'kadar olmazdı. 
Yalnız, benim yalnız ve yalnız Ethel'lt 
meşgul olmamı biraz kıskanır gibi idi. 

Hatırlamıyorum, geçen temmuz, Et. 
hel'le annesi seyahatte iken, bir gün, 
kendisini pek yalnız hissettiğini söyle. 
miş ve odasında biraz yatmaklığımı is. 
tem'.ştim. Ondan sonra, üç gece bir o
dada yatıp kalktık. Fakat, yataklarımız 
ayrı idi. Yalnız bir akpm boyııuma sa
rılıp beni öptU. Hepsi o kadar ... Esa. 
sen, evde benim önümde yarı çıpl .. k 

gezerdi. Kaç kere, Etheli·n karşısında 
kendisini kucaklayıp öpmüşümdür ... t. 
kisi de bu gibi şeylere hiç ehemmiyet 
vermezlerdi. 

HUlba, Ronni'nin bUtün koketlikle. 
rine rağmen, soğukkanlılığımı muhafa· 
zada bUyU'k bir mU~külat çekmedim ..• 

O gece de kendisine karşı hiç bir ar· 
zu duymıyordum. Fakat, bu gibi biı 
teşebbüste bulunrr.azsam benim kim 
olduğumu anlayacaktı. Onun için, el· 
bisesini paraladım ve çırılçıplak soy • 
dum. Kendisini öldürmek için bir arzu 
duymadığımdan dolayı memnundum 
ÇUn~ü. güzeldi. Halbuki ben, bir san. 
atkar olmakhğım itibariyle, gilzeli öl. 
dürmek katiyen iı1temezdim ... 

ÖldUrmiyecektim. Fakat, beni ken • 
disini öldürmeye aevkeden sebebi biz
zat o meydana getirdi: 
Henüı tafak söküp ortalık tamamen 

aydınlanmamıştı. Odada birbirim:zin 
yüzünil farkcdemiyorduk. Fakat, ıe 
simi anlaşılmıyacıık ka.dar değiştireme. 
mişim; veya o. bunu farketmiyecek ka. 
dar aptal değildi. Beni sesimden tanı 
mıştı. Blrde:ıbire: 

- Bobl dedi. Sen misin? Ne yapı· 
yorsun çıldırdın mı sen? Bu yüzden 
kendini de felakete sürUkliyeceksin 1 

Bu sözleri ile ker.disinin de, benim 
de felaketime karar vermiş bulunuyor
du. ÇUnkU, beni tanıdığını öğrendikten 
sonra kendisini bırakamazdım. Muhat:. 
kak onu da öldürmem ve bu sırrı mey. 
elana çıkarmasına mani olmak lazımdı. 
Ondan sonra da, diğer bir şahit olan 
tngilizi de öldilrmck icabediyordu. 

(Devamı var) 

Mütarekenin yirminci 
senesinde bir bil<lnço 

Untumi Harbin 
kutbanlatı 

hala ıstırap çeken 
nekadatdır ? 

Ayın 11 lillci cuma günü, umumi 
harpten sonra Mütareke ilan edildi. 
20 sene olôu. Bununla beraber, harp 
tehl!kesi::ıin her an bütUn dünyayı kor. 
kuttu~u bugünlerde umumi harbin fa. 
cinsı hcniiz unutulmuş değıldir. 

Bır tnglliz gazetesinin neşrettiği is
tatistiğe gö"e, bugün tngiltercde umu. 
mi harbin kurbanları olarak yarım 

milyon kişi alil, sefil veya fakir bir 
halde yaşamaktadır. 

nu hesaba göre, 50 İ:lgilizde bir ln. 
giliz umumi harbin kurbanı vaziyetin. 
dedir ve h5lft o facianın ıstırabını çek
mektedir. 

Bunlardan 224 bin kişi, oğullarını 

veva ailesinden diğer kimseleri kay· 
betmi§ bulunmaktadır. 127 bi:ı kadın 

umumi harpte kocalarını kaybc~iş 
ve dul kalmıştır. 

Bugün, harpte bir veya iki ayağın.. 
dan mahrum kalmıı 8 bin kişi vardır. 
Bir veya iki kolunu harpte kaybetmiş 
olanlar da 3600 kişidir. El ve ayakla. 
rından sadece hafif surette sakat kal. 
mış olanların sayısı da 90 bini geçmek 
tedır. 

UmumI harpte zehirli gu. bomba 
veya şarap:ıelle gözlerini kaybetmiş o
lanlar l 0000 kişidir ve bunların iki 
bini tamamile kör olmuştur. 
Başlarmdan yaralanmış ve henüz 

hususi tedbirler içinde yaşıyanlar 15 
bindir. 

Sinirleri boıularak, kollan veya ba· 
caklan tutularak pJıpmıyacak ~ 

've saatte vasati 640 kilometre yap • 
maktadır. 

Geçenlı>rde Moskovadan kalkan bir 
Uıyyare, Sovyet Rusyan n şimali şar. 

kisindeld en uzak nokta. tJlan Dejnev 
burnuna gidip dönmUş ve bu seyahati 
esnasında havacılık için mUhim teL 
kiklerde bulunmuştur. 

Seyahat. giderken 27 gün sürmüş. 
dönüş 12 gilnde yapılmıştır. 

Tay,vnre havada 120 saat kalmış \'e 
29 bin kilometre yapmıştır. 

Haklı bir tees,Ur 

Alrnanynda Yahudilere karşı alı
nan vaziyet bütUn dünyada infialle 
karşılandı. Bunu izhar eden İngiliz 
gazetelerinin neşriyatı Almanyada te· 
'essUr uyandırmış. 

Almanyanın. bu hadiseden mUtees. 
slr olmıun kadar tabii ne olabilir? 

Amma bu teessür bu hadiseden de.. 
ğilmiş te. akislerindenmfş, bundan ne 
çılmr? 

Rltlremedller 
Çinliler, bir Japon alayını k!milen 

imha etmişler. Japonlar, Çin kuV\•eL 
lerini inhizama uğratml§lar. 

Hemen her gün bu havadisi gazete
de okuyoruz. Fakat bunlar ne auıan 
bfrlbfrini bitirecekler? 

Verilen havadislere nazaran bunun 
imklnsız olduğu muhakkak. Bari şu 
harbi bitirseler de kurtulsak. 

Fltrenlzl Hava 
Kurumuna veriniz 
(Fitre) sini göklerlmlzin selAmeti 

için harcamağı Adet haline getirdiği· 
mtz Şeker Bayrnmına artık Ha,·ac.ıh
ğa yanlun giinil adını vermek çok 
yerinde olur. ){urban Bayramına da 
aynı n.ı.lı \'ermek çok uygun olacqı 
gibi. 

gelmiş olanlar da 10 bi:ıi bulmaktadır. 
Harbin sebebiyet verdiği bir çok 

hastalıklarla mallll olanlar da yüz • 
binleri geçiyor. Bunların kırk bir bini 
göğüs hastalıklarından veya verem.. 
den muztariptir. 38 bin kişi de kalp 
hastalığı vardır. 28 bin kişi romatiz. 
malıdır. 25 bin kişi sf:ıir hastalığına 

uğramıştır. 3 bine yakmı da yatalak. 
tır. 

lngilterede, umumi harp kurbanı 
olarak akıllarını kaybetmiş olanlar -
dan bugün timarhanelerde henüz 3200 
kişi bulunmal-tadır. 

Hnrpte aldıkları yaraları henüz ka. 
pa:ımamış ve tedavialt:nda bulundu.. 
rulmakta olanların sayısı da 14 bin. 
dir ve yllzlı>rce doktor, hastabakıcı, 
bunlarla meşguldür. 

Harp kurbanlanna bakmak için a
çılan hastanelerde bugün 2 bin kişi te
davi altındadır ve bunlarda:ı birinin 
bacağındaki yara daha g-cçen giln ka_ 
patılmıctır. Bu yaralıların tedavisine 
her sene binlerce İngiliz lirası sarfo. 
lunmaktadır. 

nu hasta.nelerde her sene dört bi:l 
yeni tahta bacak, 3800 cam göz kul •• 
lanılm:ıkta. bir S('nede doktorlar 25 
bin muayene yapmaktadırlar. 

İngiliz hükumetini:ı malül, yetim 
ve dullara verilen maaş senede 40 mil 
yon J ngiliz. lirası tutmaktadır. Bu he 
sapla, her @ne 110 bin sterlin di\şü
yor ve lngıliz bUtçesinin 24 te birini 
tutuyor. 

Yirmi senedenberi verilen bu para 
bugün 2 milyar İngiliz llrasmı bulmq 
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Dün de herkesin hükmü bu idi: Jlfç bir milli ncı hu ka. 

dar derin ,-e samimi olnıarnı-:tır. J<'akat ldms~nlıı gözynşımla 
tbir tek yeis dnınlnsı yoktu: Tiirl.: milletinin cesaret \'C ima
nı ttımdır; knrnr \'C irndc Jrnn·cti ycrfıulediı'. Asil ,·c <·ı· mille. 
tin büyiikliiğü, biitiin \'L\ ıfları ile, IJir daha, \e en çetin im 
tlhamln, Atntiirk'iin anlndıf.ı \'ci .sc,·diğl gibi gc<;lyor. 

]{amııtay, <Hin .Atatiirk'iin hatırnsım nr;lıyarnk tak<lis 
ettikten onra, ilk i':' olnrnk t met lnföıii'nii dc,·lct reisliği 

uız.ife ,.e Jıizıııetlne çnğınıırştır. ı:\tntlirk gibi bir kaybı, mil
li ittifakı temsil c<len hylc intihaplıı tcs<•lli edebilmek yiik· 
sek blr t.illih e cıidir. Her 7.auıan na ip olnınz. 

İsmet lnunfi hnrp, zafer 'e ::mUıtıı Atutiirkc dalına 'c 
en ynkındnn arkadaşlık etti: Orduyu Jmı·uıakt:ı, zııfcı·i hn· 
zırlnnrnktn, ulhu ynpmnktn, de\"leti tesis etmekte, hıkHüıı 
e erinin tamnnılaıııııasmdn cephe kunuındanı, \'ekil 'e dip. 

lonınt, hiikiimet reisi, fikir adımıı \'e hntip, hiilfısn, her ~·-
fatln şefine ikincilik etmiştir. fsmet lnöııüııün şnnlı mesleği, 

sfiy, fnzilct Ye niznnı hnssalal'ı ile tchnı·iiz cdeı·. 1.snıet İn()· 
nfi, osmnnh i<lnrc ... iııin tel'c<ldi ve yolsıızlııklnrınn knl'şı, ~c 

ne Atatürkle bernber, isynn etmiş olnnlnrduııdır. Hiikfımct 

reisliği ,·nzifc \'e mc ııliyetini üstiine uldığı znınai1, tiirk mil. 
Jetinin a ırlnrdnnberl hnk \'(' mcşı·iı hnsl'cti içinde yamLığı 

m biliyor<ltı. Yalnız yeni bir hiikfımct cihazı değil, politika 
,.e lşdc yeni bir nhliik ananesi kurmak; sonm, milli knlkıw 
ınnnın ullzım. prcnslıılerini buluıı koymak, iç \C <lış her tiil'. 
lü menfi cercynnlıır ,.e ınukayemetlerle mücudclc ederek; 

memleketin mocldi bitkin ll~ini tedıt.\'I cylcyeı·ek, ~·eni hlr iu. 
şa \'C refah dc\'l·lnin mc ut imkfınlarııu temin etmek lfizıııı· 
dı.At.ntüı·k gibi bir Şef, tiirk milleti gibi bir millet ,.e İnHnii 

gibi blr jclcal, irnclc 'e hizmet ndnmı nııııhuriyetain on beşinci 
yılında bizi şu içinde yaşadığımız Tfırkiye'ye knnıştıırıııu-:;. 
lardır. 

İnününiin nutkun<lnn şu fıkraları istinsah edelim: Ata

tiirk'ün hntırnsmn en biiyiik hiirmct delili, onun eserini tn 
mnmlamak ''e ilerletmek \'C crnfnleştirnıck, oldıığ-ıınu bilen· 
ler, yeni Cumlıurreisinin, milli ''ic,l:ından nkscden bu lıii 
kümlerinden ,.e onlnrın Jmclrctli ifadoshıdc teselli bulacnk· 
lnrdır: 

"Sulh \"e ternkkl yoluna biitün gnyrctlcrhıi nsil bir su. 
rette vnkfctmiş olnn ml1lethniz mecbur olıırsn, kendisi \'O 

şnnh orclusu gcçmi':' knhrnıııanların hayrıınlı~ını celheılecek 
yeni knhrnmanlnrla dolu olnn fcclaklh• giif'\.siinii en parlnk 
zaferlerle süslcmcğc hazırdır. (Her znman sesleri, şl<l,letll 
\'8 sfirckll alkışlar). 

Türk miIJetini az znmnmln biiyük bir medeniyet sc,·i
yc ine yük~eltmfş, tiirk milletlnc en kı n. yolc1an temiz ce· 
mlyet hayatını, fel·izli ternkki yollnrnıı nçmış olnn hıkılllp· 
lnr, kalp ,.o '1cdnmmızın en aziz ynrlıklıırı<lır. 
(Alkışlar). 

Siikün, istikrnr vo emniyet. içinde çnlışmnktnn başkn 
arzusu olınıynn milletimizi anarşiden 'e cebirden uznk, bii. 

tün ,·atıındn-:Inr için miisnvi bir enmiyet hn,·ası içinclo bu· 
lumlurmnğı, cnmhuri)·ethı en kıymetli nimeti biliyoruz. 
(BrAt'O se leri, nlkı~nr),. 

'l'a rlfı I Pn hf r v orak: 

Otokritik: 

••• u 
İki mUnevver, bir lokantada 

espri yüzünden, tokat tokata 
gelmi§lcr, gazeteler bu hadise. 
ye Viyananın işgalinden, Çe
koslovakyanm taksiminden, 
Frankonu:ı taarruzlarından çok 
fazla yer verdiler. 

Mahiyeti henüz malum olmı
yan bir nükte ve iki tokat, on 
beş senelik hocanın şöhretini 

fikrile, yetiştirdiği talebesilc, 
ne~rcttiği şiirlcrile varamadığı 

bir irtfarı çıkardı. 

Resimleri Çembcrlayn veya 
Hitlerinki kadar büyüktür. Bir 
nevi zabıta vukuatı kanalile 
kollektiviteye mal oluşu, fikir 
ve sanat adamı için bir talih.. 

1 
sizliktir. çankü hadiseyi gaze. 
telerden takip edenlerin çoğu 

biribirlerine şu suali soruyor-
du: 

- Hangisi ha::gisini patakla
mış? 

Nükte ve kitap bahsi birden. 
bire bir lh.ıks m:ı;:ı. bir horoz 
dovüşü, ~e~line intikal ediveri. 
yor. 

İki mtinevverin kalabalığın 

ortasınd.ı seyircilerini eğlendi
ren iki kanatlı ve ibikli mahlfik 
şekline istihale edivermeleri, 
kalabah!c iGin bir eğlence ve 
hoş vakit geçirme- vesilesi olsa 
bile bi'lim :ailnevverliğin itiba· 
rı bakımından tehlikeli bulu. 
rum. 
Vakıa nüKtenin tokat budu. 

dunda durmasını. esprinin ta. 
rihimizdeki ehemmiyetli rolü -
nü düşiinünce biraz hafif buL 
mak da uıü"llltfu.cür. 

Zira bir nükte uğruna kelle. 
sini ver~n eairleri. 

Bir nükte uğruna imparator
luğu feda. eden c:azırları, 

Bir nükte uğnına hakikatle
ri ve ba~tanbaşa ilmi feda e.. 
den fılimle.!'i ile nükte devrini 
hatırlamamak l"'ıvmkün değil -
dir. 

lki deniz arasında ve yedi 
tepe üstünde mevsimleri ve bi· 
ribirlerini espri peneeresinden 
seyreden ve nükte dekoru i
çinde bir hayat temsil eden sa. Tari i zeng • natkar insarıJarı bird~:ıbire za. 

ı·ren ··············································. 

Yazan: Niyazi Ahmet 
niyetinin Türk kanı taşımıyan 
bir tefekkürüdür. 

O neslimiz, hiçbir devlet ve 
Tarih .sayfaları, binlerce sene. Atatürk devrinin harikuladelL 

millet inkılabını:ı Atatürk ta. 
ği söruniyecek ve Atatürk dev. rafından yapılan fevkatadesini !erin bin bir hadiselerini satrr. 

ları arasına alan tarih sayfala. 
rı, korkunç bir frrtı:ıadan kur
tulan· en şiddetli bir rüzgarla 
bir anda birer birer devrilerek 
gözümün önünden geçiyor. 

Ne tarih profesörü, ne tarih 
meraklısı olmanıza lüzum var
dır. Medeni insan, mektep sıra. 
ları::lda tahsil gören her insan, 
Adem oğlunun geçirdiği inkL 
lapları bir anda hafızasında 

canlandırabilir. Efsanenin sa. 
yısız ilahları, devirlere hakim 

yrlmaz kumanda:ılar birer birer 
canlanırlar. Tarih hfıdise!eri 

seyrini takip ettikçe, devirleri 
devirlere. bağladıkça bir evvel
kinin harikuladeliği söner, ya
hut bir ı~ık noktası halinde ka_ 
lrr. 

Tarih, diyorlar. ileriye daha 
metın adım1 ar atma!c, gerinb 
iyi ve kötü tecriibelerinden is. 
tifadc etmek için faydalı bir 
bilgidir. Bu mütalea gösteriyor 
ki, t:lrih, gerinin malıdır. 

Misalleri çoğaltabilirsiniz. fa 
kat ne lüzumu var. Atatürk 
devri tarihi. yirminci asır in. 
c;a.:ılığında yarattığı harikalar-
'l binlerce asır sonra bile bü
. n şar.a3'"I ile ya~ıyacaktır. 

>cvirlcr birbirine bağlansa da 

ri ~ihi gerinin değil, ilerini:ı görmemiştir., sözü de, tarihin, 
tarıhı olacaktır. insanlık tarihinin yuca varlığı 

Bir Avrupalı mütefekkir şöy. liçi.:ı yine bir ecnebi mütefekkir 
le diyor: "Dünya, bu harp ve tarafından söylenmiştir. 
sulh kahramanı Büyük Adamın Dünya, Büyük Adamı kaybet 
ölümü ile fakir düşmüştür . ., mekle fakir düştü. Fakat fi. 

Bunun manasını anlıyoruz. kir1e.miisbet ilimle yol alan in
Yirmi:ıci asrr dünyası fakir düş sanlık. en mütekamil ve mesut 
tü. Fakat insanlık dünyasının devreye onun idealini takip e· 
tarihi zenginleşerek. derek dolaşabilecektir. 

İnsanlık, zckô., kahramanlık, Bu:ıu. Türk milleti, Yuca A. 
tarihi, Büyi.ik Türk adı ile dai- tasının yolunda yiirüycrek bü. 
ma övünecektir. Tarih bu adı tün dünyaya isbat edecektir. 
ke:ıdine baş tacı edinecektir. 

"O yaşarken bile, ilahlaBmrş
tı., diyen yirminci asır mede. 

NlYAZl AHMET 
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SC) <lim sizi Upcrdlııı ... 
- A! Dernek 8iz de!;,rildiniz Jıa'f 

ley •• •• zu 
bıta vakası dekoru içine sokma. 
nın faciası bence şcradan baş
lar: 

Hadise aslıııda o kadar mü
balagalandıracak bir şey de. 
ğildir. Her rrıiiııevver grupta 
bu:ıa benzer ~uhaflıklar olabi. 
lir. Fakat nıııharrirden başka. 
sına ait ola'.l hadiseler gazete
lerin sUtunl ırına ~eçmez. 

tki hekim \'eya mütesanit 
meslekler mer.ı:upları arasında 
da böyle bir hadise geçebilir. 
hatta daha f eci1eri bile.. Fa
kat hekimlik veya mütesanit 
meslekler birbirine bağlı öyle 
bir kuvvettir ki.meslek haysiy~ 
tbe dokunan bu hadisenin ef. 
karı umumiyeye bir satış mev. 
zuu olarak ~arfcdilmesine ta -

den 
hammül etmezler ve iki mü. 
nevverin arasında bir sinir me.. 
selesinden doğan ihtilat yüzün_ 

den mesleğin me:ısupları için 
şöyle veya böyle mukayeseler 
yapılmasına imkan vermezler? 

Mütesanit meslek mensupları 
itibarlarını biraz da kendilerini 
afişe etmekten uzak kalmakla 
temin etmektedirler. 

İtibarlı bir muharrirlik mes. 
leği kurmak içi:ı sanıyorum ya
pılacak ilk hareket muharrirli. 
ğin erfkarı umumiye önünde 
dövüşünden farklı bir şey oldu. 
ğunu anlatmaktır. 

.Miinakaşa edebinin henüz 
meyha:ıeden dışarı çıkarılama. 

dığı bir devirde bunu hüzünle 
hatırlamağa mecburuz. 

67 sene hapisanede kaldıktan 
sonra göğsüne nişan takıldı 
Leonida hemşire diye anılan 

bir kadın Paristeki Sen Lazar 
hapishanesinde 67 yıl kendi ar
zusile kaldıktan sonra geçen 
gün hapishaneyi terketti. 

Bu kadın bütün hayatını ha· 
pishanedeki katil ve mücrimle. 
re hizmet etmekle geçirmiştir. 

Hemşire Leonida hapishaneye 
girdiği zaman genç bir kızdı. 

Çıktığı zaman 88 yaşında çok 
ihtiyar bir kadındır. Fransız 

Adliye Nazırı bu kadını hapis. 
hanedeki hizmetlerinden dolayı 
nişanla taltif etmiştir. Bütün 
Fransada ismini herkesin tam. 
yıp sevdiği bu kadın son 50 se
ne içinde bu kadın hapishane
sinde yatan, yahut idam olunan 
bütün mücrimlerle, casusları 

tanıyor. Gabriyela Bompar, 
Stcnlayn, Jerman Berton, Mata 
Hari, Viotela Noziyer, bu ihtL 
yarın eski ve yeni 8.şinalandır. 
Madam Koyu ile mahpusiyeti 

esnasında dostlaşmıştır. .Mata 
Bariyi idam edileceği yere ka. 
dar götüren yine bu kadındır. 
Mata Hari hakkındaki bildikle. 
rini hemşire Leonida şöyle an
latıyor: 

Otomobil içinde .Mata Hari i-
le birlikte Vensens poligonuna 
doğru giderken o sakin bir ta. 
vırla benimle konuşuyordu. Po. 
ligona vardığımız zaman oto. 

mobilden ilk önce o çıktı ve e. 
lini uzatarak benim de çıkma
ma yardım etti. 

Mata Hari ile kucaklaşıp ö. 
püştükten sonra gayet sakin a. 
dımlarla idam edileceği yere 
doğru ilerledi ve orada kurşu. 
na dizildi. 

88 yaşında hapishaneden çı
karak birkaç gün serbest ha· 
yata karışan bu ihtiyar kadın 
ölüm sükfınunu beklemek Uze.. 
re tekrar manastıra girmek ar. 
zusunu gösteriyor. 

7 sene kin besledikten sonra 

Bi ·kadın 
koc· s ö dürdü 

1 
Jandarmalar kendisini tevkife geldikleri zaman: 1 
- Evet .. KocamI ben öldürdüm .. Diye bağmyordu . 
Şimdi bu feci hadisenin mahkemesi yapdıyor. 

Katil Blnuche Desuain, siyah 
kumrak saçlarını omuzlarma 
bir mantoya sarılı, başı açı!{ ve 
dökmüş, yüzünde renk yok, göz 

• leri kıpkırmızı bir halde müc • 
rim mevkiine oturdu. 

İsticvap baştanbaşa, hakiki 
bir facianın, sorgularını teşkil 
ediyordu: 

Yedi se.ıe evvel evlenmişler· 
di. Katil Blanche bir karton fab 
rikasında amele bulunuyordu. 
Kocası tayyareci idi, fakat ve· 
remdi, bir yılbaşında biribirlcri 
ne rastlamışlar, sevişmişler ve 
evlenmişlerdi. Fakat kadın ko
ket ve müsrif idi. Şimdi şahit
ler buna şahadet ediyordu. 

Hakim bu hususa katilin ne 
diy~ccğini sordu: 

Katil - Bazan kahveye gider 
dik .. Fakat ben ya'mzca maden 
suyu içerdim. dedi. 

Hakim - Kahvelerde maden 
suyu kaçadır bilmem, ancak si. 
zin gibi dört çocuk anası bir kn
dr:ıın kahvede maden suyu içme 
si de israftır .. 

Dedi ve sonra şöyle sordu: 
- Kocanızın birçok kereler 

~amaşır yıkadığını drı. gfrmüş -
,ler hatta. çocukların altları:ıı 

lbile değiştiriyormuş buna ne 

j 
i"'rsiniz? 

- Mademki çalışmıyordu. Ba 

na yardım etmesi Hlznndı diye, 
katil cevap verdi. Sonra kocası· 
nın kendisini dövdüğünü iddia 
etti. 

Haklın - 1stbtak hakimin • 
deki ifadenizde biribiriniz.i döv
düğünüzü söylemifLsiniz .. Bu ay
ni §ey değildir değil mi.. 

Fakat Blanche Dcsuain koca
sına karşı müthiş kin besliyor
du. 

12 haziranda katil kocası:ıı 

öldürmeğe teşebbüs ederek bir 
silah tedarik etmişti. 

14 haziranda kocasile beraber 
baloya gitmiş fakat eve döndük 
leri zaman her zamankinden da 
ha şiddetli bir kavgaya tutuş
muşlardı. 

Hlkim tekrar sordu: 
- Vaka gecesi, kocanız yat· 

tıktan so:ıra bifr;ik odaya ge
çerek evvelce hazırlamış oldu
ğunuz silah1 almışsınız ve koca 
nızın uyuduğuna kanaat getire
rek. üzerine ateş etmişsiniz öy· 
le mi? 

Katil soğukkanlılıkla: 
- Evet. hakim bey, vaz·y .. t 

öyledir. 
Demiş fakat sonra rengi ki· 

reç gibi kesilerek jandarmala · 
rıı kollarına düı;üp bavılmı;hr. 

r,.,ı,..re 1t r"1 '""•1" lrnlilin an:-2· 
si dinlenecektir. 

Şnntfnn bmırlan: 
~._ --. ,--,~ 

Neoutıu kıymeti 
Eğer dünyadan çay, kakao •. 

kahve, tütü:ı kalkacak olsa, in
san oğlunun hayatı yine eskisi 
gibi devam eder. 

Fakat ot kalkacak olursa, 
insan da beraber gider, ve in. 
sanla birlikte bütün sıcak kan. 
lı mahlukat .. 

Yuvarlak bir hesapla, küre!. 
arz üzerinde 4500 muhtelif ot 
\'ardır. Bu:ılara umumiyetle ot 
diyoruz. Fak:\t mısır, buğday, 

arpa, yulaf ve ınsanların ekmek 
yahut diğer yiyecekler için kul
landığı bütüıı nebatat da bu 
kelimenin şümulU içindedir. 

Ayni zama.:;da hayvanların 

beslendiği otlar da buna dahil
dir. 
Eğer bu otlar olmasa biz ne 

pirzola, ne ı::rtek, ne tavuk, hiç 
bir şey bı.ılamnyız. Keza tere. 
yağı, süt, peynir de olamaz. 

Bundan başka elbise yapmak 
için yün bulamayız. Ayakkabı 
yapmak içi:ı deri bulamayız. 

Şimdi kullandığımız bir çok 
yağları temin edemeyiz. 
Doğrudan doğruya veya bil. 

vasıta insan oğlu bir otla ya. 
şıyor. 

En Uzun Otomobil 
Tüneli 

Scngotar demiryolu tüneli i
le birlikte dünyanın en uzu:ı 
ve otomobillere mahsus tüneli 
de yapılmağa başlanmak üze. 
redir. Bu tünel Sengotarm 25 
kilometre uzaklığında olacak -
tır. İki tünel başka bir tü:ıelle 
birleştirilecek ve hava temizle.. 
me makinelerinden bu suretle 
her iki tünel istifade edebilecek 
tir. Otomobil tlineli iki buçuk 
senede ikmal edilerek 1941 se. 
nesini Roma sergisi için açıl

mış olacaktır. 

Genişliği 8 metre olacak, tU
:ıele 48 milyon İsviçre frankı 
harcanacaktır. 

Matbaacılığın 
500 üncü Yılı 

Matbaacılığın 500 inci yılı 

münasebetile 1940 senesi mayıs 
ayında L§.ypzigde beynelmilel 
bir sergi açılacaktır. Bu sergi. 
de Götenbergden bu güne ka.. 
dar matbaa makineleri:ıin ge. 
çirdiği istihalelerden sonra e
riştiği en son tekemmülılt teş
hir edileceği gibi, beş asır için. 
de gazeteciliğin terakki edilişi 

de gösterilecektir. Sergide iki 
büyük pavyon ecnebi memleket 
lere ayrılacaktır. 
__ iM ............ , - ... ·--·--------

Japonyanıo nüfusu ve 
büyük Şt!birleri 

Japonyanı::ı. 1937 senesi ni. 
hayetinaeki nUf usu 103 milyon 

idi. 
Bu nüfustan Japonya adala· 

rında 71 milyon 372 bin, Ko
reyede 23 milyon 640 bin, For. 
moz adası:ıda 5 milyon 445 bin 
700, Sofalinde 338,500, Kray. 
tung körfezinde 194 bin, Okya. 
nus adalarında Japon mandası 
altındaki yerlerde 78 bin, ecne

bi memleketlerde yaşı yan J a
ponlar 2 milyo:ı 16 bin insan 
yaşıyor. 

1930 senesinde Japonyada 
yaşıyan insanlar 64 milyon 
500 bindi. 

Nüfus artışı müthiş süratle 
oluyor. Şehir halkı köylüden 
fazla artmaktadır. Japonyada 
1 on binden fazla :ıüfuslu 4 5 şe.. 

hir vardır. Umum nüfusun 
dörtte biri şehirlerde yaşar. 

Ba;lıcn nltı şehirden Tokyoda 
6 milyon 27•1 bin, Osakada 3 
milyon 210 bin bu şehir on bir 
asır Japon imparatorluğuna pa 
yıtahtlık etmiştir. Buda namoa 
inşa olunan 900 mabedi vardır. 
Nagoiya şehri 1 milyon 180 bin 
[\cı~rle 9JG bin, en büyük liman 
oln:ı Yokohamada 70 bin insan 
yaşıyor. 
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Ya paranı, ya canını 
Bir Havana sıgarı Bir kadının 

Londrayı 
cesareti 
meşgul 

bütün 
etti Bilmem onu tanır mısınız? Yazan: 

;ya anlat:cağım hikayenin ta.dı. 
na varmak imkanı yoktur. 

Bir gün, dostum ve üsta?ı~ 
Arif Dino beni ziyarete gelmıştı. 
Ogün, bir başka dos~um da. Av

adan dönmüş, gelırken bırkaç 
rop . . A 
sigar getirmişti. Bir t~nesını -
"f Dinoya ikram ettım. Aldı, 

rı . - · 
yaktı, bir nefes çekti, en se.v~ıgı 
koltuğun içine yerleşti ve hıkaye 
anlatmağa mahsus ktasik vaziye. 

ti takındı: 

Fikret Adil ğımdanberi ıekk ay geçmlf ol -
du, Kitaba nuar~Jimdi Y.eni bir 

'( 
Venezuellada Karakasda ya_ 
ıyan Nora Hopper isimli bir 

İngiliz kadmı, cesareti ve kar
şısındakini ik::ıa kuvveti ile 
me§hur olarak, bütiln şehri 

günlerce meşgul ettiği gibi, va-
7Jyetl hariçte de akisler bırak.. 
mıştır. 

Bu İngiliz kadını, şehirde vil. 
laların bulunduğu mahalledeki 

yuvasında y~ıyorken, geçende 
bir gü::ı kapıya hızlı hızlı vu • 

ruluyor. Nora Hopper, kapıyı 
açınca, elindeki tabanca namlu

sunu kendisine çeviren suratı 

rinde tesir ediyor, ta.bancasmı 
cebine koyan adam, maskesini 
çıkarınca, en fazla 20 yaşı::ıda 
bir delikanlı olduğu görillüyor. 
Kadın, ona oturmasını söyJü. 
yor ve bu yaptığının doğru 

olmadığından bahse girişiyor. 
Delikanlı oturmuş, sözleri:ı te
siri altında kalmış, dinlerken, 
kadının akrabası eve ziyarete 
geliyor ve bunun üzerine de.. 
likanlı kaçıyor. 

Aılan başı, pehlivan gövdesi, ço. 
cuk tabiati, hoş sohbeti ile mü
kemmel ve güzel bir insan nü. 
munesidir. Buna rağmen birçok 
kimseler onu anlamaz, hakkında 

yanlış hükümler verirler. O, bu
na, hiç bir hırsı halis sanatten 
gayri bir endişesi olmadığı için 
aldırmaz. İstese, muarızlarını, sa
dece mantıkının değil, yumrukla· 
rmın kuvvetiyle de susturabilir. 
Lakin Arif Dino iri pençelerine 
bir zülf alarak, en hassas tezhip
çileri, eski Japon üstatlarını kıs
kandıracak kadar ince çizgilerle 
sonsuz helezonlar çizer, mantıkı 
ile beşeri sanatların tahlilini ya. 
par, susar, }alnız kendine mek. 
şuf alemler içinde, 110 kilosuna 
rağmen bir hayal kadar hafif, do· 
laşır, durur. 

Arifin, garip ve lüzumsuz gö. 
rünen merakları vardır. Bu, Pa
pene buhnn, Arşimede siklet iza. 
fiyi, Markoniye telsizi bulduran 
meraklara benzer, ilim ve fen ha. 
kınundan olmasa bile, sanat ba· 
kımında.1, merak bakımından böy 
ledir; Arif sana ti sanat için ol
duğu gibi, merakı da merakı tat
min için yapar; hiç ulmazsa, on. 
lan neticeye vardıran büyük sab. 
ra sahiptir. 

_ Ben de, dedi, bir aralık Ha· 
vana sigarı yapmıştım. Bir ha/·· 
li uğraştırıcı bir iş. Fakat ..•. 

Sigar'ın dumanını koklad~, bir 
nefes daha çekti, devam ettı: 

_ Pariste idim. Yunanistan

daki emlakimizden gelen para ile 
yaşıyordum. Fakat Drahmi d.üş. 
tü. Bu sebepten orada kalmam ım.. 
kanı azaldı. Korfu'ya gitmeğe h
rar verdim. Bilirsin, Kr •• du ga • 
yet güzel bir adadır. Birçok zen. 
ginler ve meşhur kimsele~ o~aya 

iderler. Elizabet de gıtmıştır 
g k . . . 

a 0 kralire olara gıtmışt:, am, , :ı 

Ben sadece drahminin düşmesi 
yüzUnden, başka yerde geçinmem 
i-r. ' ·'1ı olm:-d•ğmdan gidiyordum. 
ı;: .;,.fJ\la nasıl vakit geçireceği· 

de k~nmrycıcak. Sa<lece keçi güb. 
resi, hafif bir gübre ... Bütün bun
lar mükemel.. kitap yazıyor, bah. 
çıvana anlattım. Razı oldu. To • 
humu ektik. Fidan oldu. Fidanı 
da, kitapta yazılı olduğu veçhile, 
elli santim ara ile ve naklimekan 
ederek diktik. 25 • 30 santim o. 
tunca, toprağa yakın olan yap -
rakları kırılacak ki daha büyü -
sün. Bunu da yaptık. Yetmiş san
tim kadar büyüdü. Çiçek açanla. 
rın çiçeklerini kestik. Çünkü, ki
taba göre, yelnız tohumluk olan. 
ların çiçekleri saklanırmış. Ben 
işin nazariyeı:ini bahçıvan da tat. 
bikatmı yapıyordu. Nihayet, beş 

ay çalıştıktan sonra 300 sap çıktı. 

devre başlıyordu: Yaprakları tav maskeli bir adamla karşılaşı • 
lamak. Bunun için de yaprakla - B d k d t hd'tl 

. . . yor. u a am a mı e ı ~ 
rın sapı kesılıyor, bır fıçıya a. ba ~ ku · 

. . . mut ga so yor ve para ıs. tıhp orada tahammur ettmlıyor. 
T h k 1 1 t nnak ·r·ın tiyor. Kadın imtina edbce de, a ammuru o ay aş ı ıs , 
Havanada zenciler fıçının içine i. şöyle diyor: 

şerlermiş. Aradım, taradım. Kor- - Ya paranı, ya da canını! 
fuda bir zenci bulamadım. Naçar. Haydi çabuk ol, ikisinden biri. 
bu vazifeyi ben yaptım. Sonra ni seç! 

yapraklar suya batırılıyor, istif Tehditçi şu cevabı alıyor: 
edilerek üzerine bir ağırlık konu. - Öldür öyleyse beni! Haydi 
Juyor. Yaptık ve iki ay daha bek. çabuk! 

ledik. Yani on ay oldu. Kadının bu korkmazcasca 

Bir Havana sigarının elli misli davranışı, maskeli erkek Uze • 

Birkaç gün ara:ıdıktan son. 
ra, polisçe yakalanan delikan • 

lmm henilz 17 y~mda olduğu 
anlaşılıyor. Yakalana.cağını ö:ı
ceden kestiren delikanlı, polisle 
karşılaşır karşıl~: 

- Aradığınız adam, benim, 
diyor, fakat, beni ne diye arı
yorsunuz? Kadı:ıa bir şey yap. 
madmı ki, ben! 

Delikanlı mahkemeye veril • 
miştir, kadın davacı olmamak. 
la beraber, evinde tehdide uğ
radığını bir kere haber vermiş 
bulunduğundan ... , 

fazla insan bile dokuz ay on giln· ---------------------------------------------
de olurken, bu, hal.1 almıyordu. 

Teşebbüsümden, bahçıvandan 

gayri bir kişi daha haberdardı. 

Bu, dünyanın her otelinde mu -
hakkak surette rastlanan İngiliz-

Harri Bor'un 
mektubu O çok okumuş, muht::lif mev

zulnr üze : 1de senelerle çal şm -
tır. Mesela 13 yaşında si ekleı iı1 

ve kuşların u~u~u mera\ını cel -
b:tmiş, 35 yaşına gelene ka ' a: 

bu mevzu üzerinde durmuş. balık. 

lan~a muvazenenin de bu işle a. 
13.kadar olarak tayyareciligin e· 
sasını teşkil ettiğini anlamışt r. 

Arif Dino Cenevre üniversite. 
sinde yaptığı bir tecrübe ile az 
kaLm b:.ttüu fen .. ' :nini altüst 
edecek bir net:ceye varacaktı. Be· 
reket versin merakı onu antro . 

polojiye sev ketti, profesör Pitı:: r 
ile beraber üç binden fazla kafa. 
tası ölçerek dolikosefalleri bra · 

kis:fallerden ayırdı. Sonra mera. 
kını mikroplar üzerinde teksıf 
etti. Resimlerini çekmek üzeı e 

henüz fabrikadan çıkmış, hiç bir 
mü.ses:de eşi bulunmıyan mü -
kemmeliyette ve gay~t pahalı bir 
fotoğraf makinesi aldı. Lakin ~u 
makinenin adesesi, sadece denız. 
cilik ile meşgul genç kızların 

- bunlar da bir nevi mikrop de. 
ğil m:? - Üzerlerine açıldı. 

Daha sonrcı. Arif Dinonun Pi
toef lerle beraber tiyatroya mera

kı vardır. Oradan şiire ve ekono
mi politike geçiyor ve kadim Yu. 
nan filozofları ona sırlarını ver· 

mekte geç.ikn.iyorlar. Fakat A.rif 
Dino, bu muhtel'f şubelerde ıh
tisas sahibi olduğuna kanaat ge
tirmekle iktifa ederek, tahsilin 

tek gayesi gibi görünen diploma
lardan istiğna gösteriyor. Bunun. 
la beraber, onun diploması yok 
değildir. 

Vardır: Brüksel şehri belediye 
fen heyeti tarafından verilmiş lıir 
"Kadastro mühendisi,, diploma. 
il. işin garibi Arif Dino, baya -

tında birçok şeyler bildiği ve bun
lardan diploması olmadığı hah.le. 

- t k diplomasma sahip ol.dugu e 
bir mesleğin de ne olduğunu kat

iyen bilmemektedir. Arif bunu 
nasıl almış? Bir aralık, Belçi!ca. 
da iken Cenubi Amerikaya gıt • 
ınek istemiş. O zamanın mevzu-

atına göre, bu memlekete gire • 
bilmek için bu veya buna b~nz.er 
bir meslek diploması lazım unış. 
Arif Dino bir hafta çalıştıktan 

Çık· acnra fen heyeti huzuruna 
tnış, imtihan vererek bu diploma. 

Yt almıı. 

Maksadım burada Arif Dino. 
nun methiyesini yapmak değildi. 
:Ne yapayım ki onun şahsiyeti 
baklanda bir fikir vermeden ap· 

mi c:~· i nürken, te.,adüf, beni, 
Fariste meşhur tohumcu "Vıl 

Moran • An.driyö,, nün dükkanı. 
na sevkederek elime ''Culture 

des Tabecs de Havane et manip~ı. 
lation,, isimli bir kitabı verdi. 
Tesadüften aşağı kalır mıyım? 

Ben de derhal kararımı verdim. 
Romalı meşhur Cincinnatus nasıl 

politikadan çekildiği zaman ma. 
rullariyle meşgul clmuş ise, ben 

de Paris hayatından çekilerek 
Havana tütünü ziraatiyle meşgul 

olacaktım. Kitabı ve bir miktar 
'tohum aldım. Korfuya geldim. 

Tuhaf değil mi, hemen her yerde 
bir Britanya veya Büyük Britan-

1. vardır ve bu isim rahat. ya ote ı • 
lık temizlik için bir nevi kefalet 

'k.l der Bu sebepten ziyade, 
teş ı e • 

h 'b' . tanıdıg·ım için buraya sa ı ını 

yerleştim. 

f da birçok yerlerde oldu. 
Koru • .... d 

ğu gibi reji vardır ve tutun. en 
' Tütün zerrıya-bandrol alıyorlar. . . 
"thı"ş takyidata tabıdır. E-

tı da mu . . 
r deki tohumları nasıl ekıp bı-
ım •. En kolayı dört duvara. 
çecegım.b' bahre bulmak. Ara. 
rasında ır :ı . • 

'h t Antonio Macottı ı-dım, nı aye 
·mı· b' İtalyan bahçıvanı bul -sı ı ır 

B. kahveye oturduk. Ken-dum. ır . 
. . b' "uzo ikram ettım ve: 

dısıne ır '' 
" - Yüksek bir gayem var, 

ff k olursak ikimiz de zen. 
muva a .. .. dünyada 

in olacağız. Bu tutun 
g da çıkar bir de Kor. bir Havana • 

k ak Dü•ün bir kere, ne fuda çı ac . s 
servet .. .,, 

D. bir sürü laf ettim. Sözle-
t.ye . .. .. ü 

. den ziyade ik.incı ve uçunc 
nm 1 tesiriyle teklifimi ka-"uzo arın . 

'' . Havana tütünü zerrıya-bul ettı. 
1
. 

1 • . kuru ve fazla bereket ı o • 
tı ıçın b" toprak lazımdır. Hattl 
rnıyan ır "d" 

. toprak daha lyı ır. 
işlenmemıf güb 
Kitap böyle yuıyor. Sonra re 

Hadiseyi ikimizden başka kim"e 
bilmiyor. Bir öğrenseler, mut s 
ctza ... Bandrol vesaire .. Yaprak· 
]ar 35 santim kadar, fevkalade 
ince idi. Topladık. Ben hemen ki. 
taba sarıldım. Baktım.Mesele as•J 
şimdi başlıyor. Yapraklar iplere 
asılıp, kurutulacak. İtalyana, 

rr.ahsulün mühim bir kısmını ver. 
dim. Ne yaparsa yapsın dedim. 
Artık onunla ortaklığımız bura • 
da bitiyordu. Asıl tecrübeyi ben 
yapacaktım. 

Şimdi, kurutmak lazım bu yap
rakları. Fakat nerede? Her yerde 
olmaz. Kolcular, polisler görür. 
Düşündüm. Bir çare buldum. O. 
dam otelin en üst katında idi. 
Garsona bir miktar bahşiş ver -
dım. Susmasını temin ettim. Oda. 
yı iplerle donattım. Kitap diyor 
ki, yaprakların kuruması için, ha.. 
va cereyanı H!zım. Fakat hafif bir 
cereyan. Pencerenin birini açtım. 
Kapıyı da aralık ederek, hafif ce
reyanı temin ettim. Odanın iç.i 
çamaşır gibi yapraklarla dolu. 
Yalnız, geceleri, rutubet dokun • 
masın diye, pencereyi ve kapılan 
kapamak icabetti. Ne çare, müt
biş sıcağa rağmen bu zahmete 
katlandım. Hem kokudan, hem 
sıcaktan çıldırıyordum. Nasıl ol -
du da sigardan ve tütünden eb('. 
diyen nefret etmedim, hala şaşı • 
yorum. Değil bu cenabet tütün _ 
ler, ömrümde hiç bir kadın bile 
bu derece mahrumiyete gireme • 
mişti. Mesele rnühimleşiyOf'du. 

Bu, böylece üç ay devanı etti. 
Fakat ben karar vermiştim, hiç 
bir şey beni caydıramazdı. Baka. 
lım tütünler mi, ben mi daha i. 
natçıyım? Nihayet, üç ay sonra, 
dayanamadılar, ya kıvama geldik 
terinden yahut da benimle bu ka .. 
dar müddet lberaber bulunmak • 
tan, sararmağa !başladılar. 

Böylece, tohumu toprağa attı " 

lerden biri idi. Neticeyi o da me. İstanbulda ve Ankarada tem.. 
rak ediyordu. Ve ilk sigarları klr siller vermek üzere, gelmiş elan 
şıhklı içip muvaffak ol~p olmadı büyük Fransız artisti Harri Bor, 
ğı hakkında hükümlerimizi bera. memleketin matemi dolayısiyle 
her verecektik. Şimdi artık ima- temsillerini geri bırakmaya mec-
15t zamanı gelmişti. Kitaba mü • bur olmuştur. 
racaat Yaprakların kalın damar- - F h · t"• 

bahtiyarlığına mazhar olmuştum. 
Emin olunuz ki, benimle beraber 
gelmiş olan ve trupumuzu teşkil 
eden 18 arkadaş da umumi mate
minize iıtirak etmektedir ve için. 
de bulunduğunuz tarifi kabil ol
mıyan teessürde beraberdirler. · . . . ransız sa ne ve sınema ar ı ... 

Jarı çıkarılacak, büyüklerın ıçıne . . t' d k' t eh ı"mı"zden . tı maıye ın e ı rup ş r 
küçük yapraklar konulup sıgara Atinaya hareket ederken gazete. 

Istanbuldan, kalbimizde tees
sürle aynlrrken size samimi tazi. 
yelerimizi beyan ederiz. gibi yapılacak, s~nra iri yapr.ak. · ektubu go"ndermı' •tir· 

. k .1 k il . mıze ıu m ıı • lar kurdeUl gıbi esı ere zerı. 

ne 'sarılacak. Yaptım. Oldu. MU· .. Bu mektu.~u .. bir yabancıya 
kemel. Tıpkı "Corona,, Bir kutu- ~zmryorum, çunku matbuat ~
ya yerleştirdim. Kurusun diye, a~n ~~ıtudur. Bu an~a Tilrki:; c. 
kitabın tavsiyesi mucibince, bir nı~, ıçınde. ?~un~~gu mateme 
ay daha bekledim. Nihayet, bil • iştırak ettiğımı ıo::lemeden ts
yük gün geldi. Otelin holüne in. tanbuldan ayrılmak ıstemem. 
dim. ingilize haber verdim. Ingi. "Ben Büyük Atatürkün hay. 
liz bir viski ısmarladı. Sigarlan ranlarından biriyimdir ve kendi. 
aldık. Bir elimizde sigar, bir eli • sinin yapıcı ve inkılapçı büyük 
mizde kibrit: Bekliyoruz. Asıl dehasını sevmek ve takdir etmek 
heyecan bu, hep bu dakika. Ni • 

Ayni zamanda bliyük ölünün, 
bu rnevkie pek layik olan halefi, 
Ekselans ismet inönüne, büyiık 
bir it arkada,, olarak çalışmış ol-

duğu eserin devamı hususunda en 
hararetli temennilerimizi sunar 
ve kendisine rnuvaffakiyet ve u. 
zun ömür dileriz. 

Harry Baur 

hayet yaktık. Koku fevkalade gü 
zel, yanış da mükemmel. fakat 
müthiş sert. Barut gibi. İngiliz 

bile tahammül edemedi. 

" - Çok sert!,, 

Dedi. Muvaffak olmuştum ama, 
tahammül fevkinde kuvvetli ol -
muştu. Gidip bahçıvanı buldum. 
Gübre atıp atmadığını sordum. 

" - Gübre mi? dedi, çok pa. 
halı. Tabii koymadım. Fakat kuv 
vet vermek için, akşamları ben 
biraz, kendi gübremden koy
dum.,, 

Tevekkeli cieğil, bu kadar sert 
olmuştu. Lakin iş işten geçmişti. 
Maamafih ilk tecrübemde muvaf 
fak dmuştum. İkinci defa, mu • 
hakkak ... 

Arif Dino sustu. Sigar'ının taı 
külünü dökmemeğe gayret ede • 
rek son bir nefes daha çekti, elL 
nin zarif tedevvürü altında sak· 
ladığı Yemen fincanından bir 
yudum kahve aldı: 

- Şayet, dedi, Havana siga· 
rı yapmak istiyen bir dostun o. 
lursa, tenbih et, İtalyan gübresi 
kullanmasın, pek sert oluyor. 

Ve kendine mahsus uzun, bo
ğulur gibi, öksürük ile kanıık 
gülmesiyle gülerek ilave etti: 

- Bizim tecrübenin neticesi 
barut elde etmek oldu, tütün de.. 
ğil. Linm olursa işte formUlU: 

Havana tohumu + İtalyan 'lilb 
resi .+ .. benim idranm = barut. 

FlKRETADlL 

-
Saniyelerle beslenen acımız 

Yara sıcakken acısını duyurmaz. İlk vurulduğumuz 

daklka.larda, ıztırabımm, bUtUn genişliğiyle duymayız. Kan 
soğuyup da vUcudumuzda açılan yaraya, hava değince, sızı, 
saniyeden saniyeye artarak bizi bayıltacak derecelere yük
selir. İşte bu yUzdendlr, ki Atamızın kayboluşu karşısında 
gittikçe çoğalan ıztırabımızı, milyonlarca insan paylA.ştığı 
halde, herkesin kendl hissesine dUşen ateş, bir yUreği kUl 
etmlye yetiyor. 

BUyUk evlAtlannı yaradılış da mı kıskanıyor bilmem. 
Fakat tarihin ve zamanı bBlcn takvimin söylediği bu .... 
Fatihler, lnkılApçılar, tarlhtn yolunu, alın yazılarının aktığı 
tnU yataklarını değiştiren dAhller çok yaşamıyorlar. Galiba 
gUnlerJne yılları ve yıllarına asırları sığdırdıkları için, çok 
yaşamıyorlar. BUyUk hAdiscler, yaratıcılarının başlarında 

yuğrulurken, onları yıprandırıyor. Bir milletin bUtun mu. 
kadderatını omuzlannda taşıyanlar, çok yoruluyorlar. Son
ra dehanın kendisi de engin bir denizdir. Kasırgaları, bora 
larr, tayfunları hiç .dlnmlyen bir denize, böyle bir enginin 
dalgalarına, hangi baş ve hangi gövde uzun zaman dayana· 
blllr? .• 

Atamız, istidat ve dehasının harikalarını bln cephed 
birden göstermiş canlı bir mucizeydi. 

Onda blr "Napolyon.,, bir "Petro,, , bir "Kromvel,. , bir 
"Löter,, ve bir "Vaşington,, 1çlçe geçmiş bir halde yaşadı. 
1918 denberl akan zamanı, incelerseniz, onun bu almaların 
topuna birden nasıl muadil olduğunu görUrsUnUz. Saniye. 
den saniyeye artan acımız, yalnız yUrek yaralarımızın sofu
masından ileri gelmiyor. İdrakimizin de bu ıztırabı dayanıl· 
maz bir hale sokmakta bUyUk bir payı var. 
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.Reisiounıhur nöf4lüne , Bone'nın 
t e 1 r f ı 
' Parls, 13 (A.A.) - Reisicumhur 

Löbrön, Abdülhalik Rcndaya gönder. 

miş olduğu taziyet telgrafına karşı şu 
cevabı almıştır: 

Şerefli Önderinb şahsında Tiirk 
milletinin uğramı§ olduğu ziya mUna.. 
sebetile bana E?Ör derm,iş olduğunuz 

te.ziyef telgra!ın~an 1ohyı ekselan
sınıza hararetle lef;e~kur ed<:rim. Şöh. 
ret§car mUteveffanı:ı eserini hatırlat. 
mak için kullann•ış olJ.ığun1& tabirler 

Fransız mtllctine RJ.mır.ıi bir dostluk 
la bağlı olan oütUn Türk milletinin 
kalbinde yer tutacaı.:.tır. 

Met_ ksasın, Başvekil Celal Bayata 
g c n d € t d i ğ i t e 1 g r_ af ı 

" Vunanist· n, asli Türk mllltıl"nfn mukad
deratını ebediyen tayin etınlş olan HUyük 
Ölü hakkında çok beyecau.ı bir hatıraya 

sadakate muhafnza edecen.tlr,, 
Atina, 13 t i\..A.) - Ba.c;vı:kil Me. 

taksas, bu_pllı Tü.d.iye Başvekili Cc
Jfil Bayanı a§ağ!dk .. u tcl6r::.fı çekmi§ 
tir: 

"Dost ve mUttcfik Türkiyeyi pek 
acı bir surette mUtcel!im eden milli 
mateme kraliyet bUkftmeti, Elen mil 
Jeti ve ben çok elemli bir heyecanla 
İ§tirak ediyoruz. Bir çok çetin imti. 
handa bUtün Yunanistamn düşüncesi, 
e:ı derin sempatisini izhar ve arzeL 
mek için nsfl dost millete münatif bu
lunuyor. Namdar Şefin, Kahraman As 
kerin ve Türkiyenin münevver yftra
tıcısmm hatrrasmı tebcil etmekte o. 

la:ı Yunanistan, Reis Kemal Atatilr. 
kün Türk - Yunan ittifakının ba~Jı. 
ca mllcssısi olmuş Vt. iki memlekeJ 
mUşterek bir ideal ve muslihane bf r 
te.'.;rikl mesai çerçevesi içinde birbiri
ne bağlıynn ve çözUlmesine imki.n mU· 
tasavver olmıyan dostluk rabıtalaroı 
vUcude getirmiş olduğunu asla unut. 
mayacaktır. 

Yunanista::ı kuvvetli eseri, un 
Tiirk milletinin mukadderatını e~edi. 
yen tayin etmiş olan BUyUk ÖIO hak. 
kı~da çok heyecanlı bir hatırayı sa
dakatla muhafaza edecektir.,, 

Matem kanunu bugün Mlcliste 
müza~~r re edilecek 

Ankara, 13 (Telefonla) - HUlcti • dtlmck Uzere 3 • 4 husust vagon ha· 
met hazırladığı matem kanunu It\yl 

hasını buı;Un Meclise vermiştir. La. 
7lba yarın öğleden sonra Meclis u· 

mum! heyetln1o görüşUiocektlr. Ma· 
tem !:anunu cenaze merasiminin te

ferruatını tesblt etmekle beraber mu 

ayyen bir mUddet zarfında AtatUrkUn 

aziz h !lurasınn hUrmeten yupılacak 

hı,ısusl ter'llbatı tl\Ytn edccekdr. 
l • 

Aldığım ma1Qmntn göre, bu iş için 
600.000 liranın sariına !Uzum 'göste. 

rllmekledlr. Anknrada matem ba•;ası 

zırlnnacaktır. 

Mecliste matem kanununun mUza 
keresinln fc\·kalA.de heyecanlı ola<.'a 
ğı talım 1n ediliyor. ZJra AtaturkUn 
vefatı Mccl'-;e tebliğ edildiği zaman 
b":ı;ok m1>buslar teessUrlerinf irade J· 
çln süz söylemek arzusunda bulun. 
m uşlnrclı. ~·ukat Uels, TcşkllA.tı Esa
sı ye Kanunu mucibince Cumhurrelsi 
ıPfbnbniın tterlial lAzrmgeleceğml ve 
mobuslnrın teessUrlerinf ifade edebil 
L'ıc:ıe·rı ı m ktı.nını temin ıcın ayrı bl r 

celse tayinini muvafık olduğunu söyle 
v. •ı !.I . .l\lntem knnununun müzakeresi umumidir. l\1ubte1Jf memleketlerden 
mi.innsPbetlle bu maksat da temin o. 

gelecek heyetler yUzUnden cenaze 
meraslmJııln yapılacağı gUn Ankara. 

da şimdiye kadar görUlmemlş pek 

fa~Ia lzdlhn'iı1 olacaktır. Otellerde m!-

tu .• a.·nk demektir. Cumhurrelsl inli 

lıal>ı asnaeında BUyUk Millet Meclisin 
de gBrUlen olgunluk ve birlik escrJ 
hor yerde takdir edilmektedir. Bil· 

saflrlere yer temini lmkAnı mevcut hp.ssa ecnebi mnhafllde Meclisin man 

olmnc\ığ1ndnn ikametlerine tahsis e· ! zarası bUyUk bir tesir kr.cı etmlr;tır. 

Beoda'itın Lö.,rone 
c·ev ahı 

Parls, 13 (A.A.) - Hariciye Ve. 
kili Bay BOne· Fransız sefiri 
vas.t sı'c Reisicumhur lsmt:..l Inönüne 
aşa~ Jaki mesajı iblağ &.ı.içtir: 

"Dev'Letin en yUkse1' trı.ıJ:amıır in· 
tihabınızı öğrerımcl:tcn şahsen duy • 

makta olduğum memnuniyeti ekselan. 

Bınıza arzetmck isterim. Bu milnase. 
betle ckselamıınıza dostane tebrikleri

mi arZ'3tmelc benim için bilhassa zevk

lidir. Eksclansını:::la tesis etmek im. 

kdna bllna nasip olnİuş dostane miina. 
Btı'betwrin hatırasına sadakatla met. 
but bulıınuyorıım.., 

~ntakyada umumi teessür 

Antakya, 13 (A.A.) - Ulu Şef, A
tatUrkUn ölümünden duyulan umum; 

tcessilr bUtün şiddetile, ar:ılığı ile de
vam etmektedir. Ölüm haberinin yıl. 
dırım hızı ile Hatnym her . tarafına' 
yayılmasından itibare:ı çarşılar ka • 

panmış, bayraklar matem alameti ol. 
mak Uzcre, yarıya indirilmiştir. Ka
dın. erkek, <.;oluk, çocuk binlerce in
san Büyiik Kurtarıcının hazin ölüınil 
ka~rsınrJa tC' cışür vaşla ı dökmekte~ 

c:Ur, Hat } h ·in VE' T'1 z p r. , ı oL 
mnksız1:ı b ' tiin h lk t ~virı inı1.;Ps /. 
bir teessür içindedir. Anavatanı kur. 
taran ve onu yeni b"'=tan kurduktıın 
sonra Türk yurdu PıtPVl da istikHi
line kııvuşturan A tatürkün hatır'l31 
'ter Tilrk ~ihi h<'r Hııt11 11',.H:ı da ebe· 
rlh'"'"' ltstlhlnıirı vrunvsı.Ntktır. 

riulAndlya gazPlel~ri 
••~ler YHzıyor 

Hclsinski, 13 (A.A.) - Finlandiya 
ajansı bildiriyor: 

Biitün Finland!ya gazeteleri, Ata • 
türke geniş si.:tunlu tahsis eylemekte. 
dir. 

Svenska Pressen, başmakalesinde di
yor ki: 

Bütün diktatl>rler arasında, Atatürk. 
memlekette vücuda getirdiği inktllp 
eserlerinin büyüklüğil bakımından, çok 
mühim bir mevki i§3al etmektedir. 

H uf ... ud Staclbladet diyor ki: 
Atatilrk, fevkal&le bir devlet adamı, 

harp sonrası dünya tarih!nin en mühim 
simalarından birisi idi. Atatiirk olma. 
sa idi, yeni Türkiye mevcut olmazdı. 

Helsingin Sanomat diyor ki: 
Atatürk, za-ammız büy .. k adamlan 

,arasında çok büyük bir TTlevie maliktir. 
A"keri meziyetleri ve memleketinin in. 
k'Jabı içindeki muazzam mesaisi çok 
büvük·.~r. 

Uusi Su.~t. bu bilytik inkıllpçr. n 
büyük şahsiyetini tebarüz etirdiktetı 
sonra diyor ki: 

Atatürksüz, Tilrkiye büyük bir dev
let olamazdı. 

Varşova, 13 (A.A.) - Pat Ajann 
bildiriyor: 

Atştl!rkün hatırasından bahseden 
Goniec Varezavsk, diyor ki: 

Atntii kün öi .. mU, cnte·n:syonal ma. 
hiyette bir h11 disediı. 

Atatilrk, 1 S sene içinde, Türkiyeyi 
modern bir devlet yaomrştır. AtatUrk, 
Türk ordı,sunu ı'\lah etmis ve Balkanla 
nrı ve yaktn şarkm ı-n kttvetli ordusu 
hali'le 1?etirmişt:r. HAy,im harici politi
kası sayesinde, Türkiye, dUnya pcliti. 
bamda çok mUhim bir unsur olmugtur. 

Dünya matbuatının neşriyatı 
t si De Chambrun un ŞU .satirları okun- da gösterıyoz du. 'I'iirkıyeyi arnkadar una r 1 s ~ r maktadır: eden her hadisenin karşımııda derhal 

m a t b U a t 1 
.. ,., B1na -be§ ytl zarf mda gösterdiği dos ve enerji ile harekete geçiyordu. 

tane hayırhahfığı ve parlak tarihini 
sevdiği Fransaya karşı olan halisane 

İsmet lnönü Lozanda görünmil§ son
ra da inı;iltere ve Fransa ile a'.ktcdil • 

miı olan muahedeler esnasm1a büyük 
bir devlet adamı olarak görülmü~tür. 

Bizim için lamet Iı.önü, Kemal Ata· 
turkten ıonra, Türk. Yunan dostluğu. 
nun &milidir. Güzel faziletlerinden bi. 
ri olan kad doğruh.ğu ve samimiliği, 
icab ve mantık mahsulü olan ve artık 
ilci memleketin vicdan ve ıuurunda kök 
leımlt bulunan Türk - Yunan dostlu
ğu için kıymetli bir dostluk vlmuştur. 
Türkiyenin yeni CU11Jhur Başkanı Ati. 
nayı müteaddit defalar ziyaret ve An.. 
karada da Elen diijanlanrun ziyaretini 
kabul etmigtir. Buna binaen Yunan mil 
letinin yalnız kendi memleketı hakkın. 
daki değil kendi sahsı hakkındakı his
siyatını da görmek imkan na malik ol· 
muıtur. Bu sebeple Yunanistanda, ken. 
disinin Cumhur Ba!jkan!rğına seçil '"'lC

ıi yalnız yeni Türkiyenin yaratıcısı ve 
ıslahçısının layik bir devamcısı olarak 
değil ayni zamanda Yunanistanrn tec. 
rübe edilmif bir dost ~ olarak selirnlan
maktadır,, 

''Bu suretle yeni reisinin idaresi al· 
tında dost ve müttefik T~rld:;e, yıllar. 
ca önce başlamıı olan ve Türkiyeyi ce. 
nubi doğu Avrupasında barışın muha. 
fazası için kıymetli bir garanti olaı:ak 
hayatiyet ve terakki dolq ku,dr~tli bir 
devlet haline getimıiı bulµnan Jayaı:u 
hayret hamleleriııe devam edecektir.,, 

Etnos ::az et esi eliyor ki: 

"Etenler tsmet tnönünü bilhassa nfü 
m:t ve takdirle sevmektedirler ve seçi· 
minden dolayı duydukları samimi se· 
viny onun büyii~ selefinin ziyaından 

tevellüt eden derin teesslirc wüsa idir. 
Etenler yeni Türkiye Cumhur Ba~Ka.. 
runın kendilerinin ilk saat dostu cldu. 
ğunu unutmıyacaklardır. Bu iyi görli1. 
lü politika adamı, Lo:ı:anda YunMis -
tanla Türkiye araaındaki tarihi ij:ıtili· 

fın ıkatl llW'ette taUiyeai y~ılır en, 
TUrk • Yunart ~cşrikl mesaisine hilr..a... 
retle taraftar bulunmu§ ve iki millet 
münasebetlerinin takyjyesi için çahı. 
maktan hiç bir zaman hali kalmaıru§· 

tır." 

Atinaikanea gazetesinden: 

'1smet 1nönil, Tl.jck • Yunan uılaı
ma ve teşriki mesaisinin başlıca amil. 
Jerinden biridir. Bu uzlaşmayı başaran 
Ankara anlaşmaları onun imzasını ta • 
şıma'ktadır. Kendisine yaşamak azmini 
tekrar vennlı olan Atatürkün ziya:n· 
dan dolayı pek elim bir surette müte. 
essir olan Türk milleti için, memleket 
iradesinin kahraman, kiyasetli, sükQ • 
netli ve memleket menfaatlerinin feda. 
kar h!diml olan ismet İnönünün elleri. 
ne teslim edildiğini görmek hiç §Üphe· 
siz büyük bir teselli.dir. Türk milleti. 
nin, İsmet tnönünü intihap ederken. 
milletlerin ruhuna tecrübe edilmiş bir 
kıymet ve otoriteye malik adamlar ta
rafından idare edilmek ihtiyacını veren 
emniyet ve huzur hissini tamamen mu
hafaza etmiı olması pek tabiidir.,, 

Tipos gazetesi de, ayni fikirdedir. 

Fransız Hasını 

hatt~ h&ı'ekctini düş~nüyorum. 
edenlyet eserlerıle müftehir <>lan 

Atatürk, zaferlerinden tevazule bahse.. 
diyordu. Her §eyi çok derfnden göriL 
yordu. 

Paris, 13 (A.A.) - Havas Ajan!lJ 
muhabiri bildiriyor: 

,Prcuısız matbuatı İsmet İnönüyü 
methüsepa etmektedir. 

Petit Parisien gazetesinde Vitoux 
t 

yazıyor: 

İsmet İnönü, Nazilo: etvarlı ve vatan· 
~la§larının arasına demokrat bir ıurett: 
kanşmaktan çekinmiyen bir insandır. 

Mtlharrir, İsmet tnönünün ge~en 
Mayısta Parise geldiğ:ni hatırlattıktan 
tonra, sözlenne şöyle d~v~m ediyor: 

Fransa ile TilrJdye arasında iyi mü. 
nasebetler lüzum.ma kani bulunan ta. 
met İnönü memleketimizin bir dostu. 
dur. 

Ordre gazetesinde Betourneur yazı
yor: 

Kemal :Atatürk, Türk inkılabının de· 
hası, .tnönU yapıcısı idi. Namuslu bir 
insan olan İsmet İnönünün bu dürüst. 
lüğil poHtika sahasına da şamildir. tn. 
önü, kombinezonlann düşmanıdır ve 
ve:-ilen teahhUtlere l:ürmet eder. ln • 
önü Atatürkün eserini takviye eyli,, c
cektir. 

Journal gazcte!!nde Saint • Brice di. 
yor iri: 

Atatürk bUtUn büyüle inkıtaplannı, 

yrlmaz bir işçiler ekibi taşında İnönü 
tahnkkuk ettirmiştir. Binaenaleyh bu 
kadar uğragtıktan sonra bugünkil ıe. 
rem ınevkie bihakkın liyakat kesbct
miştir. 

Ou lgn·r gazele1erln!n 
neşriyatı 

Sof ya, 13 (A.A.) - Bü~iln gazetcleı· 
Atatu.c.ıtuo lıayat ve eseruı~ V\: bO.ı.ya. 
daJ<1 iı<amQ~Re ~ıt hatmılara uzwı u. 
~un sut.umar tatis1se devam edıyorlnr. 
i/ıftutıüta'Kaıeıer;Buy'ilıt Şe:trn:r1caybe
detı Tilrkiye,Ye kar§ı sc,,.gı nişaneıerıle 
dofudur. Hu ınakalelere ~len cumhur
başkllitırud hayatına ait mUteaddit fo. 
togtafh1r mı.ve edilmiştır. 

Slovo gazetesi, ba§muhartiti Maç. 
katôf t.ar fmdan yazılmış olan başma. 
kalesin mımi harbin sonundaki 
ınilli b... ııluğuıı bir Uısvirini yap-
tıktan sonra diyor ki: 

"Osmanlı imparatorluğunun vllcu • 
dunu merhametsiz bir surette kesmek. 
te oıan cerrahların bıçağını çekip alan 
Mustafa Kemal olmuştur. Milli ener. 
jiyi harekete getirdi ve mflletin haya.. 
tt kuvvetlerini aramak 4Ve daha -sonra 
Sakaryada galip gelecek olan silahı 

tavlamak Uzere Ana.doluya geldi. Bu
nunla beraber, silah zaferiyle iktifa 
etmiyordu. Türkiyeyi kurtarmak, hat
ta büyUk ve ungin etmrk istiyordu. 
Onun kUlti\r seviyesini vlikseltmek is. 
tivordu.BütUn ~illeti lGin kahraman. 
lı~mın ve insan faziletlerinin sembolil 
olan o, diaerlerinden daha az mlit'h;., 
nT....,~v!l'l h!r tt"::ft""'"',"'""' \...,..,1'1dJ, ~.1'iT 

1t ve sos:v:ıl f:ık,1An nıt'radPlesl... tı:ıte. 
on becı yıldrr devam eden ve en bUytlk 
bacıarh1ar tetevvüç eden inkı1ap bu in· 

Paris, 13 (A.A.)- Havas ajansı kılii.p fdi. 

btldiriyor: Zora ga?.etesiu.de, gazctenir. direktö 
Matbuat AtatürkUn askeri ve poll. rü Krapçcf tarafından yazılan bir ma.. 

tik bir deha olmuş olan şahsiyetine \4 kalede de ezcümle au satırlar okun • 
zun sena makaleleri tahsis etmekte maktadır: 
berdevamdrr. Kemal Atatürk, açık kıvılcımlı göz. 

De Courson, Jour Echo de Paris 9 lerini hayata kapadı. Politik sahne
De Courson. Jour Eeho de Paris ga- den kudretli bir sima, tülı:enmez bir 

zeteslnde diyor ki: enerji, çeki1ivor. Büvük Türk ıslahnt-
Atatürk, hür ve müstakil bir Tilr· "'~·mn ecıerı muazzamdrr. Filh?~P· 

kiye bırakıyor. Tilrkiye sağlam • ve Türkiyenin hudutlarını eski impara
modern bir ordunun iyi muhafazas! al hık hudutlnrmdan öteye genişletmiş. 
tmdad1r. ti •• Fakat dünya harbi esnasında par. 

Albert Kammerer, Excelsior ga?.e.. calan!\'1 Tiirlcivevi birleı:ıtirdikten son-
tesindeşu satırları yazmaktadır: • ra. halk kUtte'crini yeni ve meceni 

Atatürk bUyUk bir adam, çok bUyUk bir havntıı sevk if'in uv::ındırdı. Arka· 
bir adam, politik. bir d,..hadır. Memkke rln<>lırilt> b:,.1 ·1·t" trolr .. ., H • dE';;lJ ~i1 ·i 
tine en bUyUk h:zrnetleri y:ı:nm~•ır. bir rl('vıp r '·W ! ı rd '· F<>C'r;'l'lin t"C'. 

Kelimenin .en iyi manasında bir. dikta. bedi kalara-rntd:ın kimse ı:ıUphe f'de • 
tör olmuştur • .Bütün sahalarda itidal mez. Faltnt kendic;lle btrlfüte gidPn hir 
ve memleketine ait menfaatlerin en ka~ şev var: A 1evli nı!zacı. kuvvetli ve 
do~ hissedilmPsi gibi mukayesesine ttlkcn'l'Tle'! pnorii~f. }lııre'•ı:otJi ••0 daimıı 

fmkAn olmıyan liyakatlar göstermiş. ''''""''lf Jı.,l~p "'"" r.nı::ıı.,.,,.oc:ıi VP. p;T 

tir. ritmez iradesi, Hemal Ab.tlirk yalnız 
Diğer taraftan Figaro gazetesinde Tilrkiye cumhurjyetinin esaslarını de

ve Franaaıım eski Ankara büyüJt. elçi- ğil, ayni zamanda günlük politikuını 

Eski Başve1cı1 Muşanofun .sözleri 

Utro ga.fA?tesi, başmakale yerinde 
eski Başvekil Mu~anofun birmül!ka
tını neşredıyor. Muşanof diyor ki: 

Tilrkiye, mevcudiyetindenberl en 
büyük ıslahatçısını kaybetmiştir. A.. 
tatUrk, Türkiyeyi ihya v~ teccddildü. 
nUn temellerini attı. Bazıları Bulgaris. 
tana teveccüh gösteren sadık ve zeki 
arkadaşlarmrn da yardımı fle, adını 
yeni Türkiyenin en büyük başarıları
na baf;ladı. Ankarayı resmen ziyaret 
ettiğim zaman, A tatUrk bana Sofya· 
dald ikametine ait bir cok gilzel batı. 
ralar anlattı. Selanikte çocuk iken bir 
çok Bulgar dostlan mevcut olduğunu 
söyledi. Bulgaristan hakkında en iyi 
hisler besliyordu. Bana dedi ki: 

Butgariı:ıtan ve Türkiye dost olma. 
hdırlar. Bulgaristana hasnn olan Tür. 
klyeye de hasımdır.,, 

Z-orya gazetesi. Atatürkün vefatı 
hakkında sütun siıtun haberler neşret;.. 
mekte ve uzun tercllmelhalde yeni 
Tilrkiyeyf yaratanm milstesna icra&· 
tınm bUyük merhalelerini tahlil eyle. 
mektedir. 

Macar Mehu~a n ve 
Aynn MecUs!erlnde 

AtalürkUo aziz 
hAlırası anıldı 

Budapeşte, 13 (A.A.) - Macar teı. 
graf ajansı biJ.diri yor: 

Mebusan ve ayan meclisleri buglln· 
kü celselerinin başlangıcını Atatilrkün 
hatırasını tazize tahsis etmişlerdir. 

Mebusan meclis!nde, reis Korniı 

ayağa kalkarak demiştir ki: 

"Atatürk, 'Xürkiyenin siyasi, içtimai, 
askeri, iktisadi, idari ve kültürel haya.. 
tını ba~tan bcışa değiştirmiştir. Ata
türk modern bir millet yaraımıı, tera.k. 

..ki ~deb:ıecek bir devlet kunnuıtur. 
Kendisine \."erilen Gazi unvanına bi. 
hakkın liyakat kesbetmiştir. Çünkü 
Atatürk, zaferini bütün Türk di:şman .. 
larına karşı kazanmış ve asker dehası, 
teşkilatçı kudreti sayesinde kısa bir 

müddet içinde vatanını parçalanmak., 
tan kurtarın ştır. Büyük harpten aor .• a, 
galip devletlerin diktalanna karıı ce
saretle göğüs geren ve Sevr muahede. 
sinin tezlil edici hükümlerini çiğniyen 
ilk adam o olmuştur. Atatürkün kendi 
miletinin kuvvet ve kudretine sarsıl • 
maz bir iman verdi. O, milletinin inld .. 
§af kabiliyetini hudutsuz görürdü. U .. 
mumi harpten sonra milletin maddi ve 

manevi enerjisine siyasetini istinat et~ 
tiren ilk devlet adamı o olmuıtur. Ev. 
vela kumandan olarak memlekette nl. 
zamı kurmuş ve sonra milletin şefi ola· 
rak Türklerin rubur.da kendi kıymetle.. 
rine inan ve imanı uyandırmıştır. Bil· 
tün bu derin inkılap eserinin kayn:ığı 
bu tek adamın hür vicdanı ve yapıcı 
kudreti olmuştur. 

Atatürk, otorite rejimile parllmento 
rejimini telif etmit ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisini müesir icraatta bulu. 
nan bir teşrii kuvvet haline getirınİ§. 
tir. 

Atatürlc, bu na"mı bakkilc kazanımı· 
tır. Çünkü milletinin hakikaten seven 
ve se .. ilen babası idi. 

Atatürk, kurduğu devleti baı dŞn. 
dürücü bir süratle terakki ve refah yo
lunda ilerletmiştir. Bundan 20 sene ev. 
vel mağlup, büyük bir kısmı Knebi 
kuvvetlerinin işgali altında ve infisah 
halinde bulunan bir devletten bı·~ün 
Avrupa hudutlarından Asya hudutlan. 
na kadar ekonomik ve kültürel bir re• 
fah nümunesi olan, harici siyasette nU.. 
(uzlu ve bütiln koır.şularile dostça ge
çinen Türkiye çıkmıştır. 

Türk m:ııetinin matemine i~tirak e. 
cl-lim ve Büyük Öh.iyti hürmetle ana. 
lım.,, 

Diğer taraftan ayan meclisinde • .ı-eiı 
Kont .Sze:hcnyi, modern Tür'kiycnin 
yaratıcısı Atatürkiin <>1ümünün Maca· 
ristanda uyandırdığı teessür ve eleme 
çok heyecanlı bir lisanla tercüman ol. 
muı ve bütlin Ayan azası reisin sözle. 
rini ıya~ta dinlemiıtir. 



Gençlik dün and içti . 
Taksinlde çok heyecanh bır 

toplantı yapddı 
· go"z yaelan araamda aöylemeğe bat- kerl, maneviyatın, yüksek ıaluıiye. 

(Baş tarafı ı incide) ı . tin yalnız 938 gençliği değil, asır-
Senin evlatların iç1erindek~ ya • l!dI. Ne mutlu bize Tilrküı tarın Türk gençliği için de umman-

tıan acıyı, yas kelimelere sıgdıra- !arın ddguı gibi yürüyüp gidecek. 
mryorlar. B .. yal"ın granitlerin adını tir.,. ugun 'il ••• 

Atarıı. tArihe .)'azdığı Atamızı k~ybe~tıgı. Bu yoL.la oan v1trsen gönül kal~, 
İçimizden yükselen sonsuz işti. miz günde, bu gün on aekız mılyon Ru öyle b1r gönül ki can dayanmaz. 

yakı nasıl anlatacağız? Sen ki bize genr, ı'btı"yar. kadın, erke.k. ayni a. .. 
· ·ıı .. Bayan ufet Oruz, bundan sonra "Türk ~ençleri yirmi yaşına gırmı cının ve ı•tırabın tee•ilril altında 

d miş- .. yazdığı bir şiiri. Tıp fakültesinden nice Mııstafa Kemaller var., e d 
·· ·· ün kıvranmakta ır. Fahri de Atatürkün gençliğe hitabını 

tin. Bizim vazifemiz onun sozun Asırt.arı devreden tarihleri yakan 
hakiki olduğunu isbat etmektir. t okudu. En aonra Bayan Vedia kilrBU. 

ArkadaQlar. biz isbat edeceğiz gılyesine ula~an, gir~iği .. s~.vaı ~n ye gelerek. bütün talebeler birlikte ant 
"' ., temiz alınla çıkan aeıl Türkun mü-

ki, içimizde bugünkü Mustafa K~- . · d içti. Gençliğin içtiği and ıudur: 
r.uller, otuzuna da. kırkına da gı. tevazi yüzünü küçük lbidenin .~çı~. e 
receklerdir. Çanakkale şehitleri. Sa görüyoruz.Ne mutlu bize Turkuz, 
karya kahramanları dikkat ediniz, ne mutlu bize ki, onun eserine iL 

aranız:t dünyanın en büyük adamı hibi1 .. Müstakil bir bayrağa tapı. 
gelivor! 

Bu adam Conk bayırının kahra -
nıan adamıdır. 

Toprak! .. Dikkat et sana geliyor. 
Atatürk geliyor, onu hürmetle ta. 
ıı! 

Türk gençleri. Atatürkün bize bı
raktığı Türk inkılabını, Türk reji· 
mini, kanınız bahasına da olsa mu. 
hafan edecek misiniz? (Edeceğiz 
sesleri>. Atanın en büyük istediği 

budur. Bunu yapacak mıamız'r (Ya· 
pacafız se!lleri.) 

. Arkld~lar; 

Fakat etin ve kemiğin Mustafa 
Kemali öldü. Fikrin Mustafa 
Kemali yaşıyor.,, 
ar abanın sözleri boğuk hıçkırıklar. 

la karşılandı. Bu sefer hukuk fakülte
sinden Meserret kürsüye geldi ve: 

0111.ı 7re:r.?r Türk milletinin kalbidir .• 

.. Atatürk kızları Atatürk oğul
ları; 

Yüreğimiz yanarak, hıçkırıktan 

tıkanaı-ak ağlıyoruz. Onun irade 
kaynağından kudret alan, duyan bir 
nesil o:masaydık. bu acıya dayanı. 
ıımız.a ~aşardık. 

Ona ~anlı bir mezar kazacağız. 
Havır, tek bir mezar değil, koca. 
'fü; k taı ihine sığamayıp. dünya 
tarihledne taşan o büyük Adama 
b:r mezar yeter mi? Ona milyonlar. 
ca TUrk gönlü mezar olacaktır. O, 
h?r şeye olduğu gibi ölüme de 
h·~kmetti. Ölilm onun büyük var
lığı karşıeında küçü!dil. aramızdan 
ancak cismini alabildi. Onun bron.ı 
başrnın heybeti gözlerimizin önün· 
de sönmiyen ışıklı bakışlarının ak. 
ıi var. l~u!:ıl:larımızja hail onun 
sözleri vnr. 

yoruz. b" "'k 
Şimdi hep birden bu en uyu 

Türkün bize verdiği parolayı 11.aykı. 
ralım: "Yük.sel Türk senin için yük 
stlmenın hududu yoktur .• , 
Tıp fakülteeinden T~rık ta çok he. 

yecanlı bir nutuk verdı: 

Ay!ıyoruz. haykırıyoruz 

"Duyduk ağlıyoruz. Toplandık, 
ağlıyoruz. Duymıyan ağlamıyan 
kalmadı ki. Babamız öldü. Öksüz 
kaldık. Milletinin saadeti ve istik
lali için onun sevgisile ~arpan Bü
yük Adam KocaÇimentepenin, Ana 
fartaların, kızıl saçlı zafer kartalı, 
Dumhpınarın, Sakaryanın, 30 ağuL 
tO!un kahraman Başkumandanı. En 
çetin harp sahnelerinde aana yak. 
!aşmaktan korkan ölüm bile seni 
yenemedi. 

O, ölüm ki. senin çelik vücudü
nün zerrelerini anc~ hile ile yavaı 
yavaş alabildi. Atatürk öldü, diyor
lar. Gece olunca gün~in de kay
boldufu u.rmedillr. on.san 11ık
larını alan milyonlarca yıldıs par
ladığı zaman o parlak varlığın kay-
tolduğunu aananlar aldandığını an. 
]arlar. Evet belki faııf A~tllrk öl. 
dü. Fakat onun hatırumı büyük 
Türk milleti ebedi\'en yaptacaktır. 
(Yaşatllcak~rr teıleril. 

F.n son olarak lktıut fakültesinden 
ltf et Oray kürsüye geldi ve çok heye
canlı bir eeılc tıör.lerine başladı: 

Tabtcıt yaltırı onuN mtıdd.eaitti ald• 

TUrk gençli,?i. Atatürkilnil. biri· 
cik hlminf tabiat elimimen aldı. 

Fakat ey zalim tabiat onun yalnız 
maddesini alabildin .. 

F.y 19 Mayıs 1919 un 1tenç adamı 
Saksıryanrn. Dıımhmrııırın genç as. 

And içiliyor 

"Biz. Türk gençliği, Atasmm 
bıraktığı mirasa, onun cumhuriyeti. 
ne, onun inkı!ibıııa, onun kudretli 
ve kuvvetli rejimine daima sadık. 
toprağma canımızı, istikl~line ka· 
nımızı vermeğe şerefimiz, namusu. 
muz ve Türklüğümüz namına Yuca 
Abidenin altında söz verip and içi. 
yoruz. .. 

Gençlik. and merasiminden sonra 
göz yaşları arasında dağılmışlardır. 

Ankarada yapılacak cenaze törenine 
fıtirak etmek Uzere icap eden tedbf r-
lerin alınması için bu gün saat 9 da 
Üniversitede bir toplantı yapılacaktır. 

Gençler, Atatiirkün yiizünil gör

mek istiyorlar 

Diğer taraftan gençlik Atatilrkiln 
yalnız tabutunu değil. hiç olmar.ııa son 
bir kere daha onun solgun amalinl 
görmek arzusunu izhar etmişlerdir. 

Rektörlük allkadarlarla temas e. 
deeeğini ve her halde bu arzularının 
yerine getirilmesi için çalııacağmı 
kendilerine vaadetmtıtlr. 

Cenevredeki talebeler de 
and içtiler 

Bern. 13 CA.A.) - Cenevredeki 
Türk talebeleri tarafından neıredilen 
b!r beya.:ınamede töyle denilmekte • 
dir: 

"Biz Türk gençliği, Atatilrkiln ph
ıınfia cumhuriyetin yaratıcısını ve 
milletin ıadık bir hAdiminl kaybet • 
mekteyiz. Bu tamir kabul etmez zf. 

yaın heyecanı ile miltehueia olarak 
hatırası ilelebet kalbimizde yaşa. 

cak olan kurtancımızı~ bize emanet 
ettiği eaeri muhafaza etmeği taa.hhUt 
ederiz.,, 

.... 
Anafartalar 

Mustafa 
(8u1 lara/ı l üncüde) 

bulunan eski orduma, lktncl ordu ku. 
mandanlıtına tayin ettiler; zahiri 
bazı mazeretler göstererek onu da 
reddettim. Kuvvetle ihsas etmek Is· 
tedlğlru feci "vaziyet,, 1, basit işler. 
denmiş gibi te!A.kkl ettiklerini göa. 
terlr bir hareketle, "bir ay kadar blr 
mUddetle mezun olduğumu,. bildirdi· 
ler. 

Burada hatırıma gelen hazin bir 
noktayı da, alA.kadar olursanız işart>t 
edeyim: Ben Ilalepte mevki ve va. 
zlfeme nihayet veren bu teşebUsU al 
dığmı ve en son teklif olunan ikinci 
ordu kumandanlığını da reddettiğim 

sırada, Halepten lstanbula gitmek için 
şimendifer Ucreti verecek kadar pa
ra olmadığını bilmiyormuşum. 

Vakıa, Yıldırım ordusu kumandaı.ı 
lığını deruhte edip lstanbuldan Hale· 
be hareket edeceğim gUnUn gecesi l. 
dl, l"alkeııhayn karargA.hında hulu 

nan bir TUrk erklnıharp zabitinin 
refakatinde, gene; bir Alman zabiti 
Akaretlerdeki 76 numaralı ikamet. 
glhıma geldi, ufak ve zarif sandık
lar iclnde Falkenhayn tarafından ba· 
na bazı şeyler ıetlrdiğinl söyledi; o 
"şey,, lerln kendilerini kabul ettiğim 
odaya nakledilmesini emrettim. Sa • 
ıon kapısının yanına ufacık sandıklar 

istif edildi. 

- Bunlar nedir? dedim. 

Alman zabiti dedi, ki: - İstanbul· 
dan mUfarekat ediyorsunuz, size Ma· 
reşal Falkenhayn tarafından bir mik 
dar altın gönderilmiştir. 

Kimseye hiçbir ihtiyacımdan bah
setmemiştim; fakat zannettim, kl 
Mareşal bu parayı ordunun ihtiyacı· 
na sarfedilmek üzere göndermiştir . 
Onun için tercümanlık eden TUrk za. 
bitine dedim, ki: 

- Bu sandıklar bana yanlış geldi. 
Ordunun levazım reisine sönderllmek 
llzımdı; benim için fasla kUltettlr. 
Muhatabım sözlerimi Alman zabl· 

tine naldettl. Zabit derhal: 
- Efendim o da baeka! dedi. 
Bizim zablt1mlze - Paranın mlk • 

darını bu zabitten iyi tahkik et, hu
zurunda alındığına dair bir senet yaz, 
ver, imza edeyim, dedim. 

Bu zat emrimi yaptı, fakat zabit 
imzalı senedi kabul etmek istemedi, 
tekrar: 
- Bu zabit bilmiyor, dedim, ae. 

nedl alsın Ye Mareşale versin ve ılz 
de bu paraları gelip alması için le. 
vazım relslme haber gönderiniz. 

Bittabi iş böyle bir cereyan takip 
cUJ. 

Bu sandıklar ve muhteviyatı ordu· 
nıın JevRzım rlyaı:ıctlnde, Ye benim 

NCITl!llUN' 'JISa 

kahramaııı 
Kemal 

bunlara mukabil verdiflm ıenet te 
1''"alkenhayn'ln mahrem doeyasında 
birkaç ay blrlbirlerlne muntazır kal. 
dılar. hte yukarıda söylediğim Uze· 
re, yedinci ordu kumandanhğındaıı 

kendimi atrettikten sonra, kumarı . 
danlrğa tevkil ettiğim All Rıza Pa. 
şaya bu sandıkları tesllm ettim ''e 
kendisinden aldığım eenedl o vakit 
yaverlerim bulunan CeYat Abbu 
(şimdi Bolu mebusu) ve Salih (şimdi 
Bozok mebusu) Beylere tevdi ederek, 
kendilerine şu emri verdim: 

- Heme·ı Falkenhayn'ln kararcA 
hına gldecekl!linlz. Bizzat kendini gö. 
rüp bu senedi vereceksiniz ve benim 
1·cndl nezdinde bulunan senedimi a · 
lacakınnız. 

Yaverlerim blzat Falkenhaynı gör· 
mek huıuıunda biraz mU,ldllta ma. 
ruı kaim~ 1: la beraber emrJml harfi· 
1en yapmı,lar. Biraz ıonra yanıma 
relereı~ dedller ki: 

- llll•lr Falkenhayn size böyle blr 
para vermlf olduğunu hatırlamıyor 

ve bu para lc;ln sizin imzanızı havi 
hiçbir veaikanın kendiıinde mevcut 
oldufunu bl1mfyor; binaenaleyh .Ali 
Rıza Paşa imzalı senedi de kabul et. 
mlyor. 

Tekrar yaverlerlme dedim, ki: 

- Şimdi ıize çok ciddi emir veri • 
yor"'m. İkiniz tekrar Falkenhayn'in 
vut..Una gireceksiniz ve diyeceksiniz 
kl, verdiğiniz altınlar olduğu ribf 
ınt'htuzdur. Buna mukabil ıize senet 
vcrllmtştlr, senet olmadrğını iddia et· 
mek, altınların mevcudiyetini nefye. 
demez. Vesikayı kaybetmiş olabtlir· 
siniz, o halde verdiğiniz altınları ıl. 
ze iade edecdlz, aldığınıza dair ılz 
lılze vesika veriniz. Ve diyeceksiniz, 
ki bizi buraya gönderen kumandanın 
altın mukabill memleket menfaatle
ri hakkında müsamaha göeterecek in 
sanlardan olmadığını çoktan öğren· 

mellydlnlz. Hlll bunda tereddüdU. 
nUz vana Jı:umandanımıı bunu ılze 
ve efklrı umuml1e1e daha bafka tür· 
lU dahi lıbat edebilir. Paralarınız du. 
ruyor, fakat bu paralardan daha cok 
kıymetli olan •·Mustafa Kemal., im
zası sizde kalamaz. Ve mUabet netice 
almadıkta kareıma relml1ecekalnlz. 

Emir verdlflm arkadaşlar grup 
kumandanı Falkenhaynt tanıyan a· 
damlar def ildi; fakat bent çok iyi ta. 
nryorlardı. Onun tc;tn bir saat ıonra 
Falkenhaynın elinden benim imzamı 
hı:.vi kltrt parçasını alıp avdet etmi•· 
lertll. 

E olayca tahmin etmek mUmkUn. 
dUr ki Mareşal Falkenhayn beni, bel· 
ki henden başka birçoklarını bö1le 
Rai\dıklarla altın vererek iğfal etmek 
rolı1ndaydı!., 

Atam hl:fü:elere sen istikamet 
verdin. ? !u~:adderata sen kumanda 
ettin. Dünya kadar ihtiyar, tarih 
bir Ata nratamamııtır. Fakat sen 
onu yar~ttın. Sana kuvvet boyun 
eğmiş, ölüm elinde oyuncak olmuş. 
tur. Kafaların kalıbına ıığmıyan 
ölü vaz-lığm yere ve göğe değil, mil 
yonlarca gencin kalbine taştı. Her 
büyük davanda bize güvendin. Se. 
nin büyük rs:rirıe biz hız verdik. 
Sen Tiir!dilğe bir meşale yaktın. 
trraktığm bu meşaleyi ilelebet tu
tam rya n eller taş olsun! (Taıı olsun 
1esleri). 

- KUBUNun .ldtap,,.ıillnde ruwau Lefrlk.uı -

Bayan Meseretten sonra Mühen~iı 
okulundaı1 Berkı kürsüye geldi ve soz· 
lerine 15öyle başladı: 

At11mı.: b'lmem~rm 

Oç gün evvel gözlerini ebedi uy. 
kuya dalmak ic;in kaparken mu~ak. 
kctk burada toplanan Y~ binlerı. ?· 
nun arkasına gelen milyonları, bil
tü:ı TUrk genrliğinin hayali karııı· 
ı·nda belirmiştir. • 

C.ı..,.ün gi'z yaşlarımızla ıslattıgı. 
~ meıa 

m:z anıtının başında, yarın d' • 
rmır. ucunda and i<'enler gençler ır. 
T11rk gençliği hiçbir zaman Ataaız: 

') Hay kafama~ (Kalamaz seıslerı · • 
krrıyorum. hep beraber haykır~Iı~, 
Atarrııa ölmemietir. (Ölmemıştır 
1esleri) Ebediyete kadar yaşıya • 
nktır. 

0
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GUlUftUler, ıonra sene kız, çantasını açtı. 
- Şimdi sana mektubu göetereceğlm, diyor-

du. 
- Fakat çok fahıl bir mektup ise, okumıya. 

yım daha iyi. 
Meri bu nezaket eaerlne, sadece mektubu u

zatmakla mukabele etti. 
- Rica ederim, okuyunuz, dedi. 
Ciminin okuduğu mektupta şöyle deniliyor· 

du: 
"Renim •evslll kızım. 
lngilterede bir 7erde, eter hfil yaşıyorıın, 

senin bahan \'ar. Bu anahtarı al. Londrada aclresl. 
nJ Terdlğlm enınl1et sandıtına git. Bu zarfın l~er· 
aine ko1dujum evrak, ıana oradaki bir kasaya 
aakh olan kutuyu almana sal&hiyet verecektir. 
Bu anahtar o kutunun anahtarıdır. İstediğin bil. 
tün malumatı o kutunun i~lnde bulacakııın. An • 
nen: AUS PAMEl.A GURSEY 

HAmi,: - l"ukarıya kendi kızlık ismimi kO),J· 
1orum. Çünkü o kutuyu da bu isimle 7allrmıştıoı. 
Hu mNele etrafında da başka bir isimle tanınmak 
btemenı . ., 

Bu mektubu okuyunca, gazeteci Clmlntn yU. 
zU ciddi bir ifade aldı. Dlr mUdet dUşUndUkten 
ıonra: 

- Jılaaleaef, dedi. Şimdi emniyet ıandığı~a 

LASTİK TUZLU ADAM 29 
- Şimdi bu bAdlıeden kendiniz için bir lbrcı 

pa:n çıkarmalısınız deill mi? Yabancılara asla ltl
mat etmemelisiniz. Zira, tanımadıfınız bir adam, 
işte gUnUn birinde böyle çantanızı kavradığı gibi 
meçhul bir istikamete dolru sıvışıp gider • 

Dlrkaç dakika sonra her ikisi de, Fellkı patl
srrlnin kUçUk maaalarından birinde karşı kareıya 
oturuyorlardı. 

Her ikisi de, tallhln sevklle bir araya dUşU
rUlmUş ve arkadae olmak Uzere bulunduklarının 
farkında idiler. 

Patlseride kaldıkları mUddet zarfında Cimi 
Stanton, kendi lşlnl Amerikalı kıza kıaaca bUllaa 
ettl. Amerikalı kız da, ona kendisi hakkında baıı 
:~aHımat verdi. 

- Maaleeer, diyordu. Ben alellde biriyim. Fa. 
kat annem Judlt Mortlner Amerikanın oldukta 
meşhur bir aktrisi idi. Kendisi bundan altı aJ ev
vel San Franelsko'da HldU. Annem benim dünyada 
kalmış tek dayanatımdı. o da gittiğine rtsre eimdl 
yapyalnrzım. 

- Bu fena ... 
Mister Stanton! Benim Londraya niçin geldi· 

ğlmi öğrenseniz, birinci sayfalık gazete havadisi 
çıkarırsınız. Fakat her halde yazmazeınız delll 
ml? 

- Bana itimat ediniz . 
- Ben Londraya bir esrarı aydınlatmak ar. Ş. d' Yüksek tktısat fakülte. 

ım ı sıra Jale, 
ıinden Bayan Jaleye geımiftl• _....:._........_. ........... .....;...~.ıılıılıiiııııı.MİMİM.iu•iıit.o..;...,L,,.........,...:;ı:..ı,..........ı~~~~~--.:....:.:....ı......~...o.-..........:....rJ.....~i.l.ııılllı.4ıııı:..~~~ııı.ıı.....;---.......... .....a.:r..i2.1Jiiılıeıiııtllııilıriı...,.ıM.ı...ılı2..0..;.. ........... _.....~~i!.ıW.....:ııı.ı&.ıMMıı~ 



isterse~ Zlyabbili· . 
i)"'dne aitftanerniş .,ıan~ 

Qsram ·ll·am~Mll. 
Jlmllanın~ 

'f -

. ..... .,,uı • ·r. f'. n • 

- • •azmt±:ll# il 11111•1111 1 1 nwın:ı••••• 1 1 )[ ,,,., 

-gı 
Taksitli em .. i k 

.. ........,_., &ac? ıınM *1-

•· l'J, ~·9'tlıil 112, ao, M,"41 o. 
lı. 

·ffwııııl)m -auıcıe ,..'""••de 
B Lci• •~eki 
.,.. ........ h. 

~·~ ..Salır.ay.ıeedit .ma· un-... eKi IUıYPiı )llelll 
Oaklldar caddesinde eski ı&, 15 
.mil. ',mi 1UJ.68 No. lı. 
~ Bavuzbqmda .ee
Jd W, .21, 21/l yeni &:s No. lı. 

.w ............ .. 
_.ı elr.li,.U. ..... . 

Bir bucak ~atta-ste 4*ıJ 
--ı.ı •lleap 1ıdr tl:Glldbt 
tamamı. mesahat 1athiye81 

'7m metre mUri.bbaıdJr.) 
Dört katta .on iki QClab 

babceJI .ütç .bir -m .ta-
mamı (meaahal satMyeal 
~ metre-m •tr• > 

100 

.1290 

Kueıal llaltepeainde ~u bi-.U. dlrt 4lllıllı -..p 9DO 
t0kümda Mki 409 _yen\ 40 No. lı. :bireftıa imamı. 

ı - Artırma 18-11-938 tarihine 4Uıtm .cuma allnU saat 5 ele nplaeü 
...ı ..,,,...,.,...,.. G IJÇOk flıede1 vere:ıle rln Jlatllnde kalaoaktlr • 

.ll-l&rt.bi...,.9rmlk tgln 'auha ınmen kıymetin yüzde onu ııillı.tb:ıdepe, 
.._,........ •aır. 

• - Jıa6ıaaa Mdtllntn •iJröe biri peıln ve geri kala.:ıı seklz ııenede 1e

lllll 1 • 1 1 ww• &imir. malllttler ~ '5-fahe tAbidtr. 
•- , , Jtkr ....,-.,e 1aıdar .,ri 111eDkUI Baıidıp1m1nd dıneaeSe 

11111 ı tııll llilrr.. f!IM) 

83000 M75 

~ - ıtfl)llkby 'Te Olmmıtye Tdllirlmile prttet. Bes'4lu "paı"talmntleırl "" 
l'abrlka ihtiyacı için 127 ton 18mltok knmttrll acik elad!tmeye ~

't - 'WjiJoamJIR!lı btmet ~.s lira muvaıftltt-1mriln.it 2S6 '!tndbr. 
'3 - 'bt6ırtmıı 'kanmıl vartliları -ve ~t 'tenitnlt 'DnllbuZlarile 

ltW'-1.ı~ l&b gonn aaat"l6 aa 'Btıytlkpoıtahane birinci katta mildtlrltlt alını .Jld11eUıı a'a: 4' ./_ :9irinciklnun / Hl ...... 

'litmı 'konitsymıaııa l"'Jmeleri, tartımne ıi niltdtilllk fddl kalenttnae "iMJebl· Büyük ikra,,...• Ur. fl38() 

Ufılle l41lltnn. 'bibllnıa itıt ~tr esrıırı syttınlatmat 
tı•tymı"1D. 8ftnı aı:ıe 12.ttra 1ıC'Jk lllfllttsnnı. tntnı 
•n ı oıeııe ftttt1nıblOD 'fl!Ya aln'dlıdhmmrz bdkrn 
ı stmnnn nttttı'ttrdu. IJitballi bıtltkrııtıa tiattnı bUIU 
{lın şuıdlsn ılflfa~t: kmıttisl bh' trıgtUmtlş. ~ tn. 
ıUteMcNlındft. :A.ınıenı tnıııu ~ •ttlı ııbytemlttl. 
hb:at mtdırn '?safta ıt~tiır 'ey wyıemettı. 'Dtr suu 
baaa btltttn hakikati anlatacağını •aatte\ltttmtu. 
'llGl&t~n •llla reımedl.1foyıece ô'lltn titr~aman 
'llDU. 'Ntlm)1!t "btr lttn 'ln!n Ne'f'Ycn1tta llmı 8.rn 
J'ranalalt:oclan bir telgraf aldım. ~mı:emtıı ıttır 
,.... itıtlıilu 1ıabel'I ve-rtıryı,ycıu. ~ı ta11are
"'9 'lhımft ~ıı 'li"nnrrillttora u~tuttı. e&tthı trey -
1Mt •• t1Jsn dtmuıtu. A'.nn-enı, ln!n tırıya l'!tmttd~n 
blrlt:ao ıaat önce ölmUt. Bu babsr ırarşmnl:la 1re· 
,...,.. lnl'dlll' llfY&C!llla 4!llŞ1ntlş ofdtttunıu tabmlu 
'Wtldltlrlhitz tı•ltl ını? 

-~tte fabmhı ltde'flm. 
"-r llliMe IOldehtlhı OJttniU'lre ~k aef11ttt&ı. .,..;:' 
- Ama, pek çok acıdım . Gerçi ımne'Dite 1)1n 

dalma beraber defflcHk ... Bundnta 1'el"aber, bir 
-.nı hllelhU A\'tır•I pek °"tt'bliltr Cl~I mi! 
~aun ıemt 'lı..nttnma "btl"lJe'Y ıtnntt&Ml111n. o 
'n'ftlamt 11ınna glitl tutıl'r, '1ltt8\ı't lı~tnMcn 
bir '81' ıızdırmazdı. ÖldUğU zaman bana para 'tar
nlhn1t oldufunu taırmtn 4Jtmft191'1Nt>er ~ıı .. 
1Wlıılt -..ılftau\tei>ıttdft11l'll b~ordum. 

~~~~------------------------------------------------

Bumla IM•l•ı. _..,,.. •••• ,, ~ lllllllmata 
"atll8Gıl1Jıwm11Wı.._.. ... 1a-•..,.._ alt· 
m .. bin dolar bırakmıı ••• Bunu ıııur lfltmes -..ı 
.._.._ .Jttr dııa1*r mııa: •• ..,,.....,._.P ba. 
bam hakkındaki eararı a7dmlatmaktlie lue~ 

:ınm. lMlla Ql9t1111au ....,.1111 •c * tlölııııılntum. 
Nevyorka dönmUettım. A_..1 ••irllll•.._~

du. Ve mUhtıillllblr.,..&up•...at.:aaıaalıldap b& .. 
-.a ldUbedt)'Vllllu. ~ 1lu ~- .._emln 
bıraktılı evrak arasında buldutunu eö7le4I. lllllk. 
tubu siz de okumak ı .. rwUılılll:? 

- l'alllt lblll ize.,.....,,,... t8ftı;l itimat 
'et!Hft.tk blr.,.msell111UB1u .., ... ..._ ., llu 
1'l•r tteft ....... ekJJı•l~ensrnmm ..._._. 
•""*' Bn.llitla ""9ra1Nr, ~ 19°"9 lr~:flllll 
d~nıı. m•W"l>u ,.,amn..,,.,tl9 , •• i .. ""'9 

"6P1lllHllJ fllııllfl'fttn 9'1elM9 ._._ 1&ı'dllll.._llle. 
CMlfDlt'\lle wvıMft\1911m. 9Mtl 11Mn11flf 511 .. la)ftm. 
Jt1 akat tu daklbclaıthtl ..... ...,.._ eı ... 
_,,...~ ...... . 

-..mtm""'9dl• ....,,.,,_ tlıltdllr J!l•tutit 
-19na hltt •tJe tt&p..mtlits. Rina.,..,, 

ılı de Cimi deyiniz. Zira buraya ot11'11111111•"6ıt 

Lıze tekllfalsce Meri dememek için -encllml zor tt.,., .... 
-Wlf&IL71ilctn 'lterl..,_ ~iM~ 
- P•W , bun4an sonra •ala I• aılln~ 

.... " .... t•ı, 



Şimdiye kadar muhtelif mar 
ka bir çok radyo dinlediniz. 
Bugün de T E L E F U N K E N 
radyolarının 939 modeJlerini 
dinliyerek kat'i kararıntzı vere 
bilirsiniz. 

aeş kıtada 70den 
fazla memlekette 
TELEFUNKEN 
radyolarının bO· 
yük bir raQbet ve 
itimat görmesi si· Ankara satış yeri: 
Z 1 n 1 Ç 1 n e n k U V• Elektrofon Türk Anonim Şirketi 
vetl 1 tem inattır. Anafartalar Caddesi No: 10 

7 ürkige Vekili: 

Elektron Türk Anonim Şirketi 
Galata Voyvoda Caddesi 58180 

Tel•fon 41480 Telgraf Elektron-ıstanbul 

Anatto:unun bütün mühim şehirlerinde 
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(8338) 

~ _ _...-.. ~ .---...-.__.....-.-..-.. __ ....................... --..-. ......._._. ._ 

inhisarlar U. Müdürlugünden 
bayilerimiz vardır. _ı ____ .. · 

ı - !em pptınlacak çekitrmep ltekne> ye konmak t1zere eatm almact.. 

--- ------~ ----------- - ,...._._.. 

.. tll: • ........ IJla1e ••ı• illa_... 111tt •MW
1

fıılllll-... ~ •:11/,,...,......,,.. ..................... . 
11-lf~ .. dabJl ~ .............. bldeU '800 lira ft ....... 

ı - Sellml)'e pnatmım De Karade- bt pmtnab m.m Unm. 
olz Bofumdald TUmen Birlikleri lhtl- m - JCblltme S-12-138 tarllılne rutllJUI cama gtlntl aut ıt .. ır.-
)'aCI için 2ISOO kilo tos teker 2300 kilo batqta l89UDll ft mubayaat pbeelndekl alım lıomilyo:nmda ,.prleaütn\ 
plriDQ Jl500 kilo Jnrmm metcimelr pa· iV - Muaddel tutnameler paruıs olarak her Sin 68 PQeD pbeclm aW 
urlıkı. atm almacaktır. nablllr. 

2 - Puarhk 18-11-938 cama sn- v - Mattne 80 ton hamule ne tMDeJ8 'I mD lllrat temin edecek Jmnettl 
Dil aat H de Sellmlye Tllmen Aabr- tam Dlal olmak IUil1e ŞulBter, Vldop, Don. il. V. B. Done Verker, .... 
1Jk DaJrellJıdekf binada TUmee Satı. ,_. Skuadl,a. llYa marbl&rmdaD biri olacak w yahut aJDI eV1afta bala. 

U K LA R 1 N 1 - ~ ,.,.-. """ --- - -- -n,.tı .. u olam teldı. u c ..: ftı!':.. ~ ~= ~· ll&elıUlertıa lwnmen ıı.ı.ııı.~ aruulaa -.Ilı ft Jble T.11 ... 

1 dakkA ıoda arayınız derhal TUmen muhuebe ....ıne ,.. venme pan.larDe birlikte elallltme tein tayin edlle:ı sOn ve l&&tte ,...._ 
ffpr bak k8 O tınlac&Jrttr. CS38'7)) adı pçea koml8yona plmelerl ilin olmav. (7900) 

Apikolhl .................... ==~~=-;,_ ,.__ı_______ • • • 
., . • 1 - l4aremUID ~ Banıt c!epGIU tapa. 1&Ç1Da ve fteet ambuiana-

.. • 11-6! M' da IU'bWne ve projem muclbboe ~ptınlacalı ve 18-X-888 tarlhlDde Dlalt O E N 1 Z B A N K -r. nan ... ayra •ıeootı nan edlleD lıereftt ......, ııeııcere teedlt .. lldlll .. taıııır fllorlııllı 
- ~ rr ... ~~~~~~ :r~~~-=·- :s:;:~:·.;::n:~=:ar~den heyeti 1IDl1lmlJ9ll 

~----~~ _.._---
• 1111Dda nld IDod Parer IOkalı No. n K-'• bedel 

Tam rat ve inşaat ekslltmes. ı.ıo. 611eden-..ıltea7,. m:.Mtıııe~~·~::=.:m:..:ıH::: 
..mam- ald ıtumeUfenerlndeld Radyo kadar. batqta Levumı ve lltlbayu.t ıubealndekl Alım Komflyonmada yapdacakbr, 

Banbansua denli eın.-1,et ıua1n AJacab .... idi De Kllyotta --------- iV - 8artııame ve projeler <tın lrarq bedel mukablllllde .asn POID 18 
hl' iıtaqonunda Payr~ bia••::une yerfleıl flat haddi ltyıJanda cıs- beden ah:ıabilir. 
yapdacaJE inpat ve tamıt•tın e be ODO ublh ... t ıo 4a Merkez bıu- V - Ekalltmeye lttlrak etmek latiyenlerlD feıın! evrak ve veealklnl ihale 
rUlmed!linden ı 7 - 11 • 38 ;>ertem :n.ı puarllk auretlle eblltmeai yap- Dr. Hafız Cemal ~ntıaden 3 gtın evveline kadar Inhlarlar fntut 8ube81ne fbru ederek •Jrt 
tında Yapı ve Binalar -:ı•0~,:.r1a 10 • u. 911 tarlhlnden ltiba· Dahili1e mtltebut111. ııtanbu CI ebllyM vealkuı almaları llmndır. 
pılacaktır. Şartnameleri ak UID oıanur. Dlvınpola. No. 104, Tth 22308 VI - lsteldllerln eblltme için taJID edilen stın ve 11&tte yOade 7,5 aL 
ren mulrOr semse ml\rac:atlan ıo.umu venme p&ralaril~ birlikte yukarda aclJ llGID lromllyona gelmeleri l1b olunur. 

Ke~if ~ ... ı; • ,..._.,,."" n.J.p, (8f'A&) 

OZERINOEN BıR BLJÇUK ASıR GEÇTIGi HALDE 
ilk oOttretlni mu'tlafaza edebilen müesseseler•mizın sayısı pek mahduttur 

TICARETHANELERi 
BU MAHDUT SAY LI MOESSESELERDEN 
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Yavuz Sezen 
Parla Kadna, Erkek Tenlllk A...._ 
mllerlndea dlplomab. 
Be101lu • Parmataın ua. n..- to
to evi llattlade. 

Dr. Necaeddın Atasagu 



Dün sabah Taksimde yapılan heyecanh toplantı. 

Türk gençliği dün Atasının 
emanetine sadık kalmaya andiçti 
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