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Siyasi bir olgun
luk imtihanı 

Ya1ao : Asım Us 
Atatürk'iin ölü.mü ile tsmet lnönü· 

ıün ikinci cumhurreisl intihabı Türk 
nllletl için siyast bir olgunluk imti
ıanı oldu. Bu imtihandan aıman gü
ml netice memleket dahilinde olduğu 
lrn.dıu· haricinde de hayranlık ile kar
,ııandı. 

Atatürk'ün hastalığı vahamet pey
da ettiği sıralarda ikinci cumhurrei
si kim olacağı hakkında şurada, bu
rada çıkan dedikodular hatırlanacak 
olursa bu hayranlığın sebebi pek ko
lay aıııa,tlır. Ilunclan dolayı Büyük 
Önılcr bayata gözlerini kapayınca ta
bii olarak biitiin gözler derhal Anka
rad11. toıılu bir halde olan Büyiik l\W· 
let :Meclisine çenilıniştl. 

Hakikat halde Büyük Millet Mec
lisi ftznlnı·ından hiç biri cumhnrreisi 
intihabı için yapılan toplantı saatine 
kadar bu maksat üzerinde herhangi 
makam ile temasta bulunmuş dcğil
dJ. llazı kimseler CellU Bayar büku
meti tarafından Millet ~leclisine ,·eya 
Parti Grupuna biikfımet naıımıa bir 
cumiıurrci.sl ıuunzeti göst erilcceği ni 
sanı) orlardı. Y ahııt böyle bir nam-
zet gösterme muamelesinin nıebus

rclan bazılaı·ı tarafından yapılaca· 

ı tnhıniıı edenler nırclı. 

. 'akat fiiliyat biç de böyle olmadı. i lı ida sabah saat dokuz buçuktu i ı-.Paı-ti toplantısı yapıldı. Bay Celal Da
'i pr başkanlık kiirsüsüne geçti. Aza
. 'Ta hitap ederek: 

- Ilu;;iinkü Parti toplantımız cunı
hurrclsi için namzet seçmek içindir. 
Herkes serbestçe istediği bir ismi 
namzet olarak yazsın. En çok rey a-

.. • ~nlpr saat on birde yapılacak umu-
. nlt" iı'eyct içtiınaında namzet olarak 

-~istclilecektir." 
. D~i. 

... ~ rlft i toplantısında 323 aza vn:~1: 
llhJbir kimse kim' rey \'crcce;...m. 
~seye söylemedi, ya.but k1mo rey 
vermek mll\·afık olacağını klınseden 
sormadı. 

·ı 899 Neticede gizli olarak verı en ...... 
reyin tamamen İsmet tnönü iizerindc 
toplandığı anlaşıldı. Bu suretle İs· 
met lnönü Cumhuriyet Halk Partisi· 
nin ikinci cunılıurreisi namzedi ol· 

muş bulunuyordu. 

Bu netice şiddetli alkışlarla karşı
landı. Dundan sonra alkışlar, baş-
k ı k k .. .. .. .. . gal eden Celal nn ı ursusunu ış 
nayara tevcih edlldl. Bu alkışlarda 

bil· nay Celiil Dayarm Parti Azasına 
kU.m.et namnıa namzet ismi göster· 
lllemck suretiyle isbat ettiği siyasi 
nezakete kar..,ılık idi. Hükfımet reisi
llliz bu tarzıl;arcketiyle hem hükii
llletl yeni intihapta herhangi bir 
tnesuliyete sevkctmekten kurtanyor, 
hem de bütün Pttrti azaları için inti· 
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Telgraf adresi: Kurun • Istanbul 
Telef: 21413 (Yazı) 24370 (fdarP) 

Sayısı her yerde 3 Kur 

Celô.l Baqar 
kabinesi 

bugün 
itimat 

Mecliste 
istiyecek 

Parti Gurubu iti mat 
reyi verllmeslnl 

kararlaştırdı 
Ankara, 15 (A.A.) - C. H. Partisi 

grupu bugün (15-11-1938) Reis ve
kili Trabzon mebusu Hasan Sakanın 
reisliğinde topla::ıdı: 

Söz alan Başvekil Celal Bayar ya. 
rınki Büyük Millet Meclisi içtimamda 
Reisicumhur !nönünün tasvibine ikti· 
ran eden yeni hükilm2tin, yüksek mec. 
liste-:ı itimat talep edeceğini beyan et. 
miş ve bu beyanatı Parti grupunun sü
rekli alkışları ve muvaffakıyet tcmen. 
nilerile karşılanmıştır. 

Bundan sonra Parti grupu yeni te
şekkül eden Celal Bayar hükumetine 
itimat reyi verilmesini tam bir ittifak. 
la karar altna almış Ye ruznamede gö 
rüşülecck başka mevzu olmadığından 
celseye nihayet verilmiştir. 

Ankara, 15 ( A.A.) - Bugün Mec. 
listeki parti grupu içtimamı rnüteakrp, 
Vekiller Heyeti de toplanmıştır. 

hapta huchıtsuz bir serbesti temin et
miş oluyordu . 

Cumhuriyet Halk Partisi Mec1iı. 

Grııpundnki lm namzet intihabından 
sonra yapılacak şey artık bir forma
Uteden ibı&retti. Nitekim umumi he
yet toplanıp da cumhurreisi intihabı 
yapılınca 348 rey ile ismet İnönü'nü.n 
ikinci cumhurrelsi olduğu görüldü. 

-Parti içtimnıncla reylerin yekunu 
322 olduğu halde ~fedisfn umumi he
yeti içtimnııula toplanan reylerin 
3t8 c çıkışı bazı azanm Parti intiha
bına yetişememiş olmalan, diğer ba
zı mebusların da müstakil olmaları 

hasebiyle Parti içtimnma iştirak ede-

Hükfimetin kararnamesi 
21 lkinciteşrin qünü milli mate 

_günü olarak ilô.n ediliqor 
Bir ay zarfında hükumet mc murları suvare ve 

akşam yemeklerine icabet etmiyecekler 

Ankara, 15 (A.A.) - Hilk6metfn 
kararnamesi: 

Atatürkün ölümü mUnasebetile u.; 
mumi teessürün resmi sahada tezahU. 
rü içi:ı aşağıdaki esaslara göre hs.r~ 
ket edilmesi muvafık görülmilgtUr. 

1 - Ankarada cenaze merasimi ya. 
pılacak olan 21 ikinciteşrin 1938 tari. 
hinde bütün memlekette resmt veya 
nimresmi mahiyeti haiz olan daireler· 
le mekteplerin kapanması temin edile. 

cek, husust mtieasesati, vilAyetler ta-ı fma& hwtnmef memurlan suvare 
ra.fmda:ı kapatmaları için ricada bu. akşam yemeklerine foabet etmiycc 
Iunulaca.kı · ler ve kendileri de vermiyeceklerdir. 

2 -Cenaze merasiminin ferdası giL 4: - Tesbit edilecek program m 
nUıie kadar bayraklar yan olarak çe- cibince vil9.yet ve kaza merkezlerin 
kilecek, eğlence yerlerinin ~'tiyatro, si. ce:ıaze merasiminin yapıldığı günü 
nema, bar vesaire gibi,, açık kalmama. tatilrkUn hatırasına ihtiram meras· 
sına yine ay:Ji şekilde tevessül oluna- yapılacak ve halkevlerinde Büyük ö 
caktır. derin hayatı hakkında söylevler tert 

3 - Atatilrkün vefatı tarihi olan edilecektir. 
10 ikinciteşrinden itibaren bir ay zar. '(15-11-938) 

memiş bulunmalarıydı. ----------------......0..----------------------------

.,!~,:·~:~~ .. l~in~'e,~;~ ~~~~;:::ı: Cenaze törenine iştirak ede c ek 
ceshıde aldığı reyler Adeta memle-

kette yapılan bir plebisit kuvvetin- heyeti er kı· mlerden teşekku·· ı ed. o 
::~~: :,~?~~:d~~!·~~tr~:ı~c~~:~z bub!:~~ l y r 
:~~-;::;:;:~~·!:~~mm;;~:~~· .. ;:.:; Yunan Başvekili Genera 1 Metaksas, Fransa Dahi 1 iy 
ıne,·cucliyet oldn~.,ınu isbat etmiştir. Na 21 r ı A 1 be r Sa ro, F o n N ö y r at, Bar o n A ı o izi, 
cumhurreisliğl intıhabını hususi lo-

calarmclan takip eden yabancı elçi- General Nediç gelenl.er arasında •.. 
ıer ve diplomatlar da bu güzel neti-
c<'yi şiddetle alkışlamaktan kendile- lnglllz, Rus, Yugoslav, Romen, 
ini alamamışlardır ki, bu da intihap- J k o- k l f Yunan, 

gönderiyor :aw ımıvaffakıyetin derecesini gös- ran as er.ı 1 a ar 
teren kn,·vctli bir delildir. 

Bulgar, 

'(Yamı R 1nrTillJ 

Atatürk'ün son günlerine ait hatıralar 
..... ISl .............. ~k .. ~s~ır~r~aın~ı:şt::ır.•B .. ü•y•ü•k•Ö•n•d•e•r .. b•u•n•u•nllld•a .. m•e•r•h•u•m .. K•u•.t•a•b•y•a .. l\•f•c•b•us•n ... N •• u.ri ... &.e•çc•r•e•k•b•e•d•e•nl .. n•e•işlem•e•ml .. ş•tl• ........ a.ç•ılm .. a•k .. ü•z•c•rc .... v.c•rm .. iş•bulunmasto 

· Fransa.dan an ~ d'l' i b 1 d K Ata.türk'ii tccl.ıni içın ri sağ eli ile derhal men ı ın u unuyor u. urşunun göğsüne isa- tarihte hastalığının l"&hnmetinl anla-
nelmi~ olan Profesör Fisenje bast .. alı- üze ne d k ilmiş ayni bet ettiğini hisseden Bay Nuri ken· Atatürk bu defa hastalık devresin-
e y k e çıkarıp dudağın an anı s , de ölüm dakikasına kadar kendini mış olduğunu gösterir. 
ğınııı tedavi usulünü gösterın.e uz.· zamanda yanında o kitabı okumuş o- disine: 
l'e bir kitap yazmış, bu kitabın ter~ü- lan diğer bir zata sol elinin şehadet _ Kemal Bey, vuruldunuz?" ziyaret edenlere, muhterem ailesi et- Atatürk de\·let ve millet işlerine 
llıesi Atatiirk'e verilmiştir. Atatur· parmağını ağzına götürmek suretiy- radma ve hattA doktorİara karşı as- dair hiçbir vasiyette bulunmanuştrr. 
kün beş, altı ay ev\•el başından ~o- le: Deyince, Çanakkale kahramanı la hayattan ümitsizlik eseri göster• Kendisinden &'\)nra kimin cumburre-

tı.una kadar di~atle o~u::ı~e e:. - Susunuz. Sa.km bu kan damla- derhal bu defa olduğu gibi parmağı- memlştlr. BUllun sebebi hastalığın isi olacağı hakkında bir ima ve lşa. 
kitapta hastalıg·ının ın~. tyeriliyordu. hastalığa ait bir vahamet alil- nı dudağına. götürerek: vaha.metini bilmediJinden değildi. rette bulunacağını tahmin edenler 
safı gayet açık olarak gos sının yini " - SUS!'' Çanakkale harbi esnasmd• olduğu. bulunmuş ise de bunu yapmamıştır. 

d ıne dahil meti olduğundan bahsetme z. 
llastahğınm \'ahamet evr t Dem.işti. Bu işaretle vunılduğunn gibi kendisini canı gibi 8 even mille· Yalnız bir gün yanına girip çıkmağa 
o
1 
Iduğunu gösteren Araz do::~ ç:a: Manasına gelen bir işaret yapmış- kumandası altındaki askerin duyma- tine keder vermekten çekinmesiydi. mezun olan sa1Ah1yetll bir zata şfiyle 
ıyıll'ak kan fıskırmıısı ve t IA ldiği 1 1 Atatürkün .,._.en ewlfil ayı içinde demiştir. 

• _..:ıı bildiriliyor- ır. 1 ması zunge n an atmıştı. •'""" ., 
tııırn ld ~ bu arıı.ua Atatu""rk Um11mi Harp esnasın< a k dl 1 i 1 bi -• ası o ııJ,,ru en e yazıs 7 e r ma:.r.cuı halinde - Şayet ölecek olursam memlekete 
(hı. Ilir gün Atatürk yanında bazı ar- ç kkaleyl müdafaa ederken Çonk- Bereket versin, o zaman göıı..,.üne ailesine ait busust bir vasiyet hazır- it .. 11 k hi bi -' kt k _ h ide konıı~ur- ana k Et" a soy yecc ç r şel· ~m yo ur. 
-a<lnşlan bulunclugu ıı ~ ba'·ırında göğsüne bir düşman ur- isabet eden kurşun sol cebindeki al- Jamış ve bu vaslvetl İstanbul noter- Zira mevcut cumhuriyet kanunları 

ı. . i tarafın- " 0 d " 
"'en birdenbire dudağmm ç ı;;unu isabet etml~ti. sıra ayanın· tm saate tesadüf ettiği için içeriye }erinden blrlne - ölümünden sonra bu işleri temine kAfldir." 
,. ...... k '·n•·ılır ı;tlbi - .. 'f•n - alJzdan tııkunı '" ... 



Taymis'inbir haşmalıatesi:. 

Türkiyenin yeni· Reisicumhuru 
"Se~i!'e ve mesleği Cu~huri~~tin Karolun Londra 
teahsıne rehber olmaktakı kabıhye- h t• 

tine itimat telkin etmektedir,, seya a 1 
Romen Gazetelerinin yazdığına göre .. 

L>UnkU posta ile gelen 12 tarihli Tay 
mia gıu.etesinin lsmet lnönUne tabaia 
edilmig başmakalesinden: 

"Dll.-ı öğleden az evvel Türkiye Bü-. 
ytlk Millet Meclisi General ismet lnö. 
nilnQ Reisicumhur seçti. Mecliııin ~ 
yi müttefikti ve bu iııtihabında Türk 
milletinin hisııiyatını aksettirmiş o. 
luyordu. O Türk mil~eti ki, bu giiJı 

kaybettiği milli kahramanile takriben 
yirmi ae:ıe harp ve tiulb anında teşriki 
meeal etmiı olan azimklr, sebatkAr ve 
tecrilbell aaker -devlet adamında mll!I 
kahramanına halef olmak meziyetini 
garmekteydi. 1 

Loan muahedesi dolayııılle aoğuk. 
kanlı ve Hbatklr bir diplomat olmak 
eöbretinl kazanmadan önce • o zaman. 
ki llkabfle • tıımet Paşa, Tilrkiye dı· 
IJDda vı ukerler arası:ıda bir asker 
olarak tanmırdı. 

Sonra bviçrede yaptı#? uzun muza. 
kereler, kendisinin bir devlet adamı 
oldufunu gi5eterdL 

1923 1ene1I tetrinfevvellnden geçe:ı 
bfm bqlangıcma kadar bf r kıs., f atı. 
la mo.tesna olmak tiz.ere ismet f nönfl 
TUrklyenln Bqvekill olarak kalmış ve 
ba müddet zarfmda kudretli bir fdar .. 
el olmakla beraber. Şefi:ıin genfı fn. 
bllp programmı tatbik etmek buau. 
nndaJd ytlbek kabJlJyetiııJ göatermff 
tir. 

l'flha1rl1ra ismet tıı&ıtt, korJruaus, 
ve radikıtl AtlltUrkUn mflkf'YTimf'I bir 

r· 41 .,, 

M selpfpr • • 
i . 

ismet Inönü ve Millet 
Yazan : Sadri Ftem 

Iıtırabnm.s ne kadar kalpten geliyorsa, ve bu ıstırap ne derece 
mill.?timizın tahteş~uuruna kadar işlemişse ayni niıbette bir ol&unluk, bil. 
J ük bir millet olmanın tezah~rlerı de en büyüğümüzden en kilçüğlimlize 
kaJar hepimizin ruhunu san~1or. Büyük ıstırap içinde bllyuk millet oldufu. 
muzu biz belki bUtün tefernıat'yle ilrak edemiyoruz. Fakat Kemalist TUr· 

İ kire buıün dünyanın ıözleri önüne aerilmiJ ışıklı bir levha ~ibidir. Bu lev. 
İ hayı hayretle ıeyredtn •unyil efkinumumiyeıi Tilrkiyecle yqıyan ruhtan 
• harikulidelik gibi behsclmtyi bir zaruret ayıyor. 1 Dünya ıuetcleri, ra • 'f.J antcnlcrı ve kon utan ağızlar ıözlerinla lnllıa· 

de usanıp ıideıı Kemal manzarasının tek kelime ile hayranıdırlar. 
Atatürk ıç!n dôkül..ı gözyafı mili tnbdetin vakur, uil, ol&un bir cep. 

he.tini tcıkil etti. Bu ıözyaıı iım;tdzliğe, yeise kartı oldutu kadar Atadlr. 
Jdln mimarisıni, vücud3 getircrği yeni hayat, yeni devlet, yeni iman tellk· 
kisi önünde kalpkalte, yanyana, elele afları uJdattınnak Ye müıterek• 
ilerlemek mlnalarını da ifad~ etmektedir. 

Atatürk bu millet naııl kanunlarının tayin ettiji sersevelerin dıpnda 
rllyilf nizamını seyıcde.niyen!er ancak gafillerdir. 

• • • 
Bu olgun brilenin '>aşır.da art:k Mill" Şef AtatUrkUn devamı olaralı 

tsmet İnönüdür. Yeni fütub:ıt ycllaıına bi.s onun kumandaıına p1madan, 
yoculmadaıı. saflarımızı uozıı.adan, d:nck yoklayarak, ve adımlanmın kıt· 
maıt.n devam edece.';i21. 

Atatürk rejimi tab':-te. fenalığa, be!crt olmryaıı her bare'lccte karıı sa. 
ym.s fetihler kaydctmd •ir. lnön:.1 Ataturk rejiminde, Atatilrkün faaliyetin. 
de daima birinci planda hizmet kabul etmiıtir. 

fnkıllp fütuhaunın, hıç'·hinde tnönünU, affın dıtıtıda glSrmedik. Va
tanı kurtanrken usta bir asker, ve kahraman, 'kurtulmuı vatanın sulbünde 
'.li~l..:mat devlet adamı, ıükt\n icinde lıtcnen memlekette fikrin, hOrrlyetin, 
toleranım bil} ilk ka teıi ,.an fikir adımn olarak gördük. 

lnönU meydan hartindt:ı Tür'khenin Cumhurreilliil makamına kadar 
geçm hayatı, Cumhuriy t tarihinin mukadderatiyle beraber ytlrilyen tna.. 
niln in bir gün bu m. • ':~t iı:sanlan aramda vasıflannm ıpldan aönme
di, bl!ızalarda A tatürk'in t,ı JÜ bir devamı, millet .clarealnin AtatUrkten 
sonra mU1111hhu misali sayıldı. 

AtatUrlrU bu millet naJı1 ununlannrn tayin ettiği çerçlvelerbl qmda 
bir kalp ve abltk rabıtalı ite ıevmişae. onun devamı olan ismet tn8n0ne de 
a)'fti sevgiyi, ayni bağl;•ığı i•har edeli çok zaman olmuştur. Onu Rdncum. 
bur elduğu ~Un valmz Meclis ~~ ··1. sokaktıı'ki h:ıt11r da btlyilk kayrbm tek 
tesel!iıi otanlr alkı•la"111trr. Co"'an Millet Meclisi ve sokaktaki halk 1evgl. 
sini ona ti fnfüıU pürı!eı4nde nnmuştu. 

tn8nU hU'-Omct bA-.m<h bı• mi11rti vakından tıtn•dr, mmet onun sevRf
.tnt ılık bir "efes 9ibi h·t•f"tti Rı•nnn lrtn f'ftU, ya'n'Z rolftik revlerlnin de. 
"1. 1ca1oler"•n f'l"lt'., .1•••tı-"nın . ıt•km. sev"{";" ve .l'tatvrkOn refimlne bal!· 
1r1ık h!!ler;nfn tf adest o'aral.: bağnna baııyor. ÇQnkU onda Ataımı •• ken. 
dlılnl buluyor. 

erklnıharp relai idi. Büyük adamların 
• bqka yaratllıtta • bazı muavinleri
ilin akalne olarak, milll menfaatler, a· 
çık ko:l111mayı icap ettiği zaman doa. 
tu ve liderinin ılyuetinaeki tef errua· 
tı tenkit etmekten geri kalmamıştır. 

Fakat butün esas meseie!erde bu i. 
ki kiti mUttereken o kadar ahenkl..-! 
çalı1D111lardır ki, bu teeriki mesai 
Tilrk tarıhinin en mühim devrini tef. 
kil etmektedir. 

Kaybolan liderb muvaffakıyetlerl· 
n1 dün bu aütunlarda sayıp dökmüş. 
tük. Bunlann bir çoğunda yeni Reisi· 
cumhurun ehemmiyetli rolU olmuştur. 
Anadoluda timdi bitn4eel yakmlqmı§ 
olan bOytık demlryolu ve yol aebekes .. 
bllhuaa onu:ı eeerld!r. 

Hiç tllphe yok ki, Kemalist tnkılAbı 
TUrkiye eumhuriyetir.ln biltiln aka • 
mmda tam tealrlle görmek için yapı. 
lacak çok itler vardır. Bilhaua yr '•ıı. 
T&kte kadar milnakallt yokluğu dola 
ptle terakkiye engel olmq, tark ha. 
ftllalnde görülecek itler mevcuttur. 
l'akat yeni Refalcumburun leClye ve 
lllellefl cumhuriyetin taallal:ıe reb. 
ber olmaktaki kabUiyetlne itimat tel 
kin etmektedir. 

ilk nutkunda vaad ettlkJerlnf tama. 
mile Japaealı'na filhakika bUtUn mes 
leld hayati tablttir ft bbWyetli 
auvtnıert olacaktır. 

ı.tiraııate çekUdJfl OD iki ay lt:fn. 
c1e tncnt..,s kolaylıkla konu.,.cak 
....,_ tık~ olu t.,net t:ıonn. 
ln~ltenmla iyi bir doehJ olmuştur. Dı 
hill ve harici bUtUn itlerde Türkiyeyi 
Avrupada ve yakm prkh blr 1Ulh ve 
istikrar lmlll haline getirmt, olan lf. 
yuet hatlarmı takip edeceği saralsat. 
la PlllOyor. 
Muhteşem aelefinhı kaybı dolayıli. 

le dilnya:ım duydu~ teeaUr. tuönU 
nlln, Atatilrklln fzJnden avnlmıyara. 
imt bir katlyet halinde bilmekle ba. 
ffflfvm-••• 

Ar.kara BelEdiye 
Meclisinde 

l\nharaya "AtatUrk" 
ismi verllmt-sl tekili 

ed•ıdl 
Ankara. 16 (Telefonla) - Beledl1e 

meclis ikinci reis veklll tbrahlm A· 
1athnrn relıllflnde toplandı. 

Aakaranın hemterlıl AtattırkUn 

GlUmU mtınuebetlyle aziz ruhu beş 
dakika ayakta durulmak suretiyle 
tallı edlldl. Milli facia '1akkında baş. 
ıebrln ıonıuı teeBSUrUne Azadan 
Mecdi Sayman ve Makbule Eldeniz 
l~ll bltabelerle tercUmen oldular. A· 
vukat Hayrullah Oıbudun Ankaraya 
Atatürk lımlnin verilmesini teklir 
etti. Teklifin bUkOmete blldlrllmeaı .. 
ili karar verildi. 

---ar.--

01' fakültesinde Atatüık 
günü 

Ankara. U (Telefonla) - Ankara 
Dil, Tarih fakOlteılnde bugOn Ata
tOrlt gllnU 1apılmıttır. Evvell prote
aörler IÖI almıtlar, AtatUrkUn TUrk 
ıençllllne ltasandırdıtı muvaffakı-

1etJerl tebarUı ettlrmltlerdlr. Bun
dan ıonra talebeden bir kaçı ıöı al
mıı ve AtatttrkUn aılz hatırasına bUr
meten Uç dakika ayakta durmuşlar

dır. Yarın aaat on dörtte ıtyasl bilgi· 
ler, Harbiye, hukuk, 1tıkıek, straat, 
dlJ, tarih fakülteleri, Gazi terbiye 
enıtltUsU talebeleri Ulus meydanın

da toplanarak !Jbed! Şef'e bağlılıkla. 
mu baylnracaklar, duygularını an. 
ıatacalrlardır. Mlthu~de Bavveklt ve 
Parti Genel Sekreteri huır buluna· 
eUıır. 

lngilterenin Orta A"ru.Ja siyaseti 
bu seyc.Lc.tten sonra aydınlanacak 

Kral Karoı 

Eski partner llğvedileli dokuz ay o. 
tuyor. Eski partilerin Romanyayı bir 
anarşiye doğru götUrdllğüne kani olan 
Majeste Kral Karoı geçen ıubat ayın. 
da Rpmanyanı:ı yeni bir rejirn ile l· 
daNeinl mUnaııip gördU ve memleketi 
dahili bir ıbtilAlden koruy:ıcak tedbir. 
leri tiddeUe tatbik ett;recek yeni bl.t 
idare kurdu. Kral Karolun isabetli gô
rUıU Romanyayı ikinci bir ispanyaya 
be:ızemekten hakikaten kurtardı. Par. 

"tiler lağvcdi1dikten sonra memleketin 
idaresi partilerle münasebeti olmıyan 
kuvvetli bir kabineye verildl Bu ka. 
bine eekisi gibi palA.mentoya kartı de
ğil. doğrudan doğruya krala karaı me. 
suldUr. 

Yeni kabinede Molduva liberalleri 
eski şefi Vıktor Yamandi hakik~ •en 

yama:ı devlet adamı olarak temayüz et 
rnişır. Eskı nazırlardan ve RomenJe. 
rin bllyilk itimadmı kazanmıe olan bu 
zat Adliye Nazırlığını deruhte edeli. 
denberi Bağ ve ııol ce:ıablarda bulur ~n 

mUfrit bozguncularla c:<>k az bir va
kit ic;inde başa çıktı . .Memlekette ada. 
let tesis etti. Ceza görecekler cezala. 
nnı gördü. Kanun berkesin yakaama 
müsavi olarak yapışmağa başladı. Ye. 
nl Maliye Nazırı Mirço Kanclkof, n""lt 

karışıklara nihayet vererek devletin 
mali emniyeti:ıi tesis etti. Devlet ha. 
zinesi biltUn dahllt borçlan karşılama
ğa ve ıillhtanmaya earf 1 llecek pa. 
ralRn bulma~a baRtadı. Bu iki ener
jik devlet adamı eski liberatlerdendir. 
Fakat Kral Karolun itimadmı hakktte 
kazanmış olan kimeelerdlr. Dahiliye 
Nazın Arman Kalinesku demir elU 
bir naıtr olarak ke:ıdtni bUtUn Roman. 

muhalua teşkilltmı llfveden Ye mUf. 
rit unsurların şimanklıklarma k&r11 
hllkflmet otoritesini teliı eden Kaliııes 
ku. dahili nizam ve lıtizamı yerine ge
tirdi ve kanunlan tam manasllt ve 
mUeavf bir şekilde tatbik ederek ~ 
yiş tam manasile teessns etti. 

Yeni kabinenin en kuvvetli btr el&
manr otan Dahiliye Nazın RomlDJL 
yı eski Roma:ıyaya bP.nzem1yen bir ha 
le ~etirmeğe muvaffak oldu. Maartf 
Nezareti de bu za tm idaresine verlL 
mı,ıır. Yeni metotlarla bu nezareti de 
esklve benzemtyen programlarla ida
re etmekte olan KalfneskuKral Karo. 
lun <'Ok eevdlfti bir zatttr .. 

Mfh11yfl Kelmeclvan Nafıa Nmıa~ 
tinde c:ok bUyUk ıslahat yaı>mış ,,1up 
eski na•yonaJ Sarstist partiel:u!en ay 
nlmış ve partiler llivedftdfkt.en eon. 
ra Kral Karolun emrine girmiştir. 

F..skf Preptata gar.etest muharriri 
olup bUyUk bir ilim adamı olan Mllal 
Nazrn Mihayil Ralya ise, emyaJ ..U,. 
da bir çok yeni kanunlarla (if) me. 
selesini halletmlıtır. 

işte bu yukarkl zatlar eekf partDa. 
rln en ta:nnmııı p)ısiyetlerl iken ,.., 
ni rejimde bUyUk blzmetler g6rttek 
Ronaanyayı tanırunıyaeak bir hale 
.koymağa çal11JDaktadD'. 

Mttf tııa Komtantlneaku eül mlDt 
banka direktörtl iken yeni ka~ 
nezaret mevkU fıpJ etmektedir. 

Yine bir IJfm adamı oJan Yonellnl 
Ştşeştı ise Ziraat Nezaretlnl idare e. 
diyor. Partili rejim zamanmcla vuku. 
bulan bir çok suiistimallert bu DUll' 
meydana ~ıkıırmıştn. Hariciye Nur· 
n F.omne.lden eonra diğer llUU'lal', 
asker ve kralı:ı mutemedidir. BOtlla 
bu zevatın başında Bqveldl Mtroa; 
Romen mJtletl arumda ltlmadmı ta. 
mine muvaffak olmuftur, 

Romanyada e11d bqvekfllerden m~ 
rekkep olarak. bir laltanat mecllal tef 
kil edilmiştir. Kral mfthlm meeelelerta 
halli için bu mecll81 sık •ık toplantı. 
lara ~fırarak latltarelerde bulu:nıJG( 
ve eeki Başvekil Tatareelm bu ~ 
ıin en faal bir uzvudur. 

Geçen ,ubat aymdanberl bu laret1I 
teesı.011 eden yeni rejim memleketi lit&" 
gUn bir df'J?.Ce daha ttt1lya ~tara~ 
Demagojilere nihayet veri1mlı oluyor. ~ 
Devlet ve mlllete nafl her tUrlO teee1t' ~~ 
bUslere gtrlşitmlştlr. Yeni rejim a • ~ 
yesfndedlr ki, mltlet ve devlet ara lf 
ımda itimat hbıl olmue " em:ıf,.C 
teessOe etmiştir. 

Yent Ziraat Nazın Şişeşttnln blJD; 
metne partili rejim senelerinde yap 
lan 42 milyon teylik bir 1111Hsttmal bt' 
diBPıl ortaya c:1kanlmıştır. 

Bu -i2 mllvnnhrk euthrt.tmAtf yanaJli 
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1 i vapur çarpıştı 
Hasara Uğrayan Vapurların 

ikisi de Ecnebi 
Evvelki gece Hisar önlerinde Kara. 

denizden gelmekte ola:ı Yunan bandı. 
rali 2200 tonluk zahire yüklü Helat
ros vapurile, İngiliz bandıralı 970 ton.. 
luk Polo vapuru suların akıntısına ka 
pılarak sancak baş tarafından şiddet
li sure~te çarpışmışlardır. 

Müsademede:ı sonra her iki vapu. 
run baş tarafları ha.sara uğramış, y.ol. 
larına dev.anı edemiyerek Helatros va
puru Beşiktaş önlerinde. Polo vapu. 
ru da Büylikdere önlerinde demirle -
mişlerdir. 

.Nüfusça hiçbir zayiat olmamıştır. 
Deniz ticaret müdürlüğü kaza hakkın. 
da tahkikat yapmağa başlamıştır. 

-o-

General Seyfi Şehrimizde 
Gümrük Muhafaza Teşkilatı Gerıel 

Komutanı Ge:Jeral Seyfi Düz.gören dün 
sabah Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Gençliğin ismet lnönü'ne çektiği telgraf 

Gençlik Atasına son ihtiram 
borcunu ifa etmek üzere 

behemehal Ankarada 
bulunmak istiyor· 

Okullarınziyaretprogramı tesbit edildi 
Akşam san' ' t 
mektepl ~ ri 

1 

Genelik, AtatUrkUn Ankarada ya-ı 
pılacak cenaze töreninde bulunmak 

Uzere BaşvekAlete Ye Maarif VekAle-j s t d n da rd İZ a S y Q n 
tine eektlği telgraflardan sonra Rei- · 
slcumhur lsmet lnönUne atideki tel- m Ü d Ü r Ü g e J d İ 
gra!r çekmiştir: 

Ka nta rcı buhra 
m ı var ? 

Bu Yüzden İşlerin Yüzüı · 
Kaldığı İddia Ediliyor 

İhracat mevsiminde bulunduğum 
şu sıralarda piyasada kantarcı ve h 
mal buhranı başgöstermiştir. 

Eskide.l depo ve ardiyelerde en f 
la tekasüf ettiği Eminönü ve Sirke 
mıntakasında belediyenin Uç, dört 
ne kantarcısı vazife görürken bu gU 
bu mmtaka yalnız iki ka:ıtarcıya 
rakrlmış bulunmaktadır. 

İkinci olarak bu mıntakada eskide 
işlerin fazla olmadığı zamanlarda b 
le 170-180 hamal çalışırken bu 
bu miktar yüz yirmiye düşmüştür. 

Bu suretle gerek kantarcı, gere 
hamalın ar.alması yiizü:ıden bir s · 
işler geri kalmakta, tüccar ve ihraca 
çı malmı tartacak, depolara ve arab 
lara malını yerleştirecek hamal ve 
kantarcı bulamamaktadır. 

Öğrenildiğine göre, bir kısmı tüc 
carlar bu vaziyeti gözönUnde tutara 
belediyeye ve bundan müsbet bir neti 
ce çıkmadığı takdirde İktısat Vekll 
tine müracaate karar vermişlerdir. 

-o-
General Seyfi, öğleden sonra Mu -

hafaza Başmüdürlüğüne gelerek bir 
milddet orada kalmış, Başmüdür B. 
Hasan l{opcr ile görüşmüştür. 

Birçok Vilayetlerde Yenileri 
Kurulacak 

Maarif VekAietl balkın akşam sa
nat mekteplerine gösterdiği rağbııtl 
dikkate alarak yeniden birçok vill
yetlcrde akşam sanat mektepleriyle 
sanat enstltUlerl kurmaya karar ver
miş, bu hususta hazırlıklara başla-

Büyük ~lllli Şefimiz İsmet l nönü 
REİSİCUMHUR 

A..~KARA 

Bursa Merinos Fabrikasında 
Tiftik Kursu Çok·iyi Gidiyor 

Bir Çocuk Dü,ürme 
Bostnnbaşında Cami sokağında 1 

numnralı evde oturan seyyar sUtt 
Mchmedln karısı Hadiye doktor Fi 
cnnclyanı1t \'erdiği bir flAela beş ay 
lık çocuğunu dUşUrmUş, işe müddei 
mumfllk clkoymuştur. 

General Seyfi. şehrimizde bir kaç 
gün kalarak muhafaza teşkilatını tef. 
tiş edecektir. 

İstanbul t'nh·ersltesi gençli
ği l"üce • .\tasına . son ihtiram 
bor cunu ita etmek üzer e An
ka rada belıenıehal bulunmak 
istiyoruz. Ulu Atamıza, siz en 
büyüğiimiize ,.e rejime bağlı
lığımızı bir kere Wıha göster
mek, dinmek bilmeyen arzu
muzdur. Emirlerinizi htyecan
la bekleyen Unlversite gençli
ğin<len siz milli şefimize derin 

Iktısat Vekaleti standardizasyon 
müdüril B. Faruk Sünter dün kıka. 
radan şehrimize gelmiştir. 

lar nezarette yüksek mevkiler işgal e
d~n bazı memurlarla, bazı hakim ve 
avukatlardır. Suiistimal ve irtişaya a.. 
it yeni Ziraat !'.iazın:ım neşrettiği Pro. 
bitaka isimli bir kitapta şunlar yazı
lıdır: 

"İrtişa ve suiistimal Romanyayı ke
ınirip durmuştur. Binlerce namuslu in 
sanın ağzından her gün dökülen bu 
Yürekler acısı feryat hepimizi ürkütü. 
Yor. Hariçten Romanyayı bir irtişa 

:nıemleketi olarak tıısvir ediyorlardı. 
Siz, bu telakkilere .:ıihayet vermek il. 
tere harekete geçtik .• , 

Filhakika, devleti 42 milyon ley so. 
Yanlar birer, birer yakalanmış, bun • 
lardan bazıları henüz mahkeme huzu
tunda cevap vermeden ölmüştü, Zira. 
a.t, .Maliye ve Adliyeden bazı memur. 
larm böyle büyük bir su!istimale işti
tak etmeleri efkarıumumiyede nefreL 
le ka§ılanmı§tır. Bu soyguncularda:ı 
~-Onfiyam is01indeki zirai ıslahat di
rektörü. Dobriccde bir çok Türklerin 
eınıakini ucuz fiyatla almış ve Kuyu 
ltöyde büyük bir çiftlik yapmıştır. Fa 
kat geçen ayın 19 unda bu adam an. 
llızın ölmüştür. Ondan b~ka Hi:ıku 
lsıninde bir hakim, şcrikicürüm olan 
C:örgi Durma ile daha on kadar yük. 
11
Çk memur hapsedilmiştir. 
lşte, yeni kabinenin eski suiistimal

lerj araştırırken meydana çıkardığı 
l!Qvg-unculuklarda:ı birisi budur. 

~ral Karol Londra Yolunda 
Kral Karo! lngiliz kraliçesi Viktor. 

~anın hafidinin hafididir. Bu itibarla 
~ardeş çocukları olan İngiliz kralı ile 
oınanya kralı arasındaki sıhrıyet 
f0k kuvvetlidir, Aylardanberi hazır
~kları yapılan Londra ziyareti:ıi kral 
lilroı, bu ayın on beşinden itibaren 

0ndrada bulunmakla yerine getire -
~ktir. Kralm Londrada bulunacağı 
tİl!l!er içinde sivasi müzakereler de 
~ . . 
~ reyan edecektir. Bilhassa iktısadi 
~akınlı.Ya çok ehemmiyet verilmekte. 
~ r Fakat Romen tüccarlarının, Lon-
1 ra piyasa ve bankalarına olan borcu 
O illi!yon İngiliz lirasıdır. 
~İngiliz maliye mahafili ve iş ada~-
rı bu borç ödenmedikçe ye:ıi kredı
~ \'eııneğe yanaşmadıkları içi~, bir 
1i ~ ay evvel Londraya giden eskı Baş 
~l!ltiJ ve şimdiki kral rnJşavirlerinde!l 
tıat:ırcsku yaptığı temaslardan bir ne. 
11. ~e alamadan BUkrese dönmüştü. l\faa 
"ıarı ~ . b· h Tatarcskunun Lo:ıdra ziyaretı 
ır d . t' ~I ereceyc kadar da kralın zıyarc ı. 
e .lıazırlamak içindi. Romen gnzete
tı:~tlin yazdığına göre. Jngiliz siyase. 

ın orta A\Tupa ve Balkanlarla :ıe 
r Y• • 

~ ~ceve kadar alakalı olabilecegıaı 
~ aı Rarol Londrada anlamak iste • 
e1tted' l! ır. 
~ u itibarla. kralıl'I. bu seferki ı:on
tf tlvaretine fevkaldde ehemmıyet 
~diliyor. 

M. Necmettin Deliorman 

mıştır. 

llk iş olarak şimdiye kadar hiç sa
nat mektebi kurulmayan vll!yetler 
gö:ı:önUne ahnmıştır. Bu sene bura
larda yeniden 15 e yakın sanat ensti
tusUyle akşam sanat mektebi kuru
lacaktır. Dundan başka lstanbulda 
da Bakırköy ve Sarıyer kazalarında 
birer sanat enstltUsU açılması için 
tetkikler yapılmaktadır. 

Halkın sanat mekteplerine daha 
kolay devam etmeleri için mevcut ta
limatnameler Uzcrlnde de bazı değiş
meler yapılacaktır. Bu değişmele

rin esası onların kolaylıkla ve işleri
ne engel olmayacak bi r vaziyette de-
vamlarıdır. 

Ziraat Vekaleti Meyva 
Kursları Açıyor 

Ziraat Vekaleti memleketi:ı muhte. 
lif yerlerinde meyva yetiştiren hal -
kın bilgilerini ve pratiklerini arttır • 
mak maksadile kurslar açmağa karar 
vermiştir. 

Bu kurslara devam edenler, kursu 
ikmal ettikten sonra veka.letçe tayin 
edilecek mcyva yetiştirn mıntakalara 
giderek bizzat köylü ile birlikte çalı
şacak, o:lara noksanları gösterecek. 
tir. 

VekA.lct, bu kurstan mezun olanla. 
ra, "Tarım B~ı., adını verecektir. Ta
rımbaşılardan istifade edildiği görüldü 
ğü takdirde, adedinin arttmlması için 
icap eden tedbirlere tevessUI edilecek. 
tir. 
Denizbankın Yeni Mesai 

Saatleri 
Denizbank umum müdürlük teşkila

tı ve tsta:ıbul şubesi için ba günden 
itibaren tatbik olunmak üzere yeni 
mesai saatleri tesbit etmiştir. 

Buna göre umum müdürlük teşkilatı 
memurları sabahları saat 9 dan 12 ye 
kadar. öğleden sonra l 3.30 dan 17 ye 
kadıır çalışacaklardır. İstanbul şubesi. 
nin iş saatleri de sabah saat 9.30 da:ı 

12 ye kadar, öğleden sonra 13.30 dan 
l 6 va kadar çalışacaklardır. 
Ak~am çıkış saati olan 17 de ancak 

günlük işlerini bitiren memurlar 
çıkabileceklerdir. 

Tiftik Piyasası 
Tiftik piyasasında ihracat içb ywe. 

niden hararetli muameleler olmaga 
baş1amıştır. 

Sarı çengelli tiftiklerden 250 balye 
kilosu 106-107,5 kuruştan Fransa -
ya satılmıştır. 

saygı l"e sevgiler. 

JSTANilUL UX1VERS1TES1 

GESÇL1Ct 

B. Faruk Sünter şehrimize gelme. 
den evvel Bursaya uğramış, Bursa Me 
rinos fabrikasında bir müddettenberi 
devam eden tiftik ve yapağı kursunu 
tetkik ve teftiş etmiş, alakadarlara 
bu hususta bazı talimat vermiştir. 

Tiftik ve yapağı standardizasyo:ıu 
hakkında hazırlanan projeler İktisat 
Vekfüetine verilmiştir. Bu nizamname 
ve projeler Vekaletçe tetkik olunduk
tan sonra tasdik edilmek üzere Vekil. 
ler Heyetine arzedilecektir. 

Gençliğin Başbakan CelAI Dayara Sta:ıdardizasyon müdürü B. Faruk 
çektiği telgrafın da cevabı dün saat Sünter dün !ktısat Vekaleti kontrol 
15 de Ünh·erslte gençliğine gelmiş- dairesine gelerek bazı tetkikatta bu. 
tir. Bu cevapta Daşbakan CelAl Ba- lunmuş, bilhasa laboratuarın tanzL 
yar: 11 Üniverıılte geneliğinin :.rUksek mi hususunda a!{ikadarlara 'direktif 
heyecan ,.e hassasiyetin i ya'kmdan vermiştir. 

t akip ettiğini ve bundan fevkalAde Standardizasyon mlldilril bu gUn .kı 
mütehassis olduğunu bildirmektedir. karaya. hareket edecektir. 

KUltUr Bakanlığına çekilen tel- • --p--
grafa da verilen cevap Oniversfte S b K f 1 T h• 
gençliğinin Ankarada yapılacak tö- er est on ~ra!1s ar e ır 
rende bulunmalarına lmkAn olmadı- Edı]dı 
ğı hakkındadır. Üniversitede halk ve talebe Jçfn 

Genellt;ln aralarında yaptığı dUn- tertip edilen serbest konferanslann 
kU toplantıda, Ankaraya. yUrUyerek ikincisi dtin ynpılmamrş, tehir edil
blle gideceklerini, yahut halk glbi, mlştlr. 

Ankaraya DeYlet Demlryollarının ya. --------------
pacağı tenzllAttan istifade ederek ge sanat okulu, akşam kız sanat. 
gidebileceklerini kararlaştırmışlar- Snnt 15,30 da: Cumhuriyet kız 11-
dır. Bu görllşme tamamlyle hususi sesi. Darllşşafnka ,Hayriye ve Istikw 
mahiyette olmuştur. HU liseleri. Vera lisesi, Fener Rum 

Ünh·erslte gençliği bugün saat 10 mektebi, Sclcuk kız cnstltüsU, kız 
muallim. dan itibaren AtatUrkUn naaşını gör-

mek Uzere rektör ve profesörlerle Saat 16 da: BUtUn orta okullar. 
birlikte Dolmababee sarayına gide-
ceklerdlr. 

llk, orta ve liselerde okuyan gene
ler AtatUrkUn naaşını görmek ve son 
hUrmet vazifesini yapmak Uzere ken
dilerine ayrılan 16, 17, 18 lklnclteş
rlu gUnlerinde Dolmabahçe sarayına 
gldereklcrdlr. Sarayda hiç bir izdi
hama mahal vermemek için maarif 
nıUdUrlllğllndo dUn lise ve orta okul 
mUdUrlerl öğ leden evvel, ilk okul ba~ 
muallimleri de öğleden sonra topla· 
narak bu işi görUşmUşlerdlr. Hazır
lanan programa göre saat 13,30 da: 
Galatasaray, Işık, Şişli Terakki, Al
man lisesi, ltalyan ticaret lisesi, Sen 
Lul, Feriköy Sen Mlşel, Sen Benova 
erkek, Nlşantaş Hayskul erkek, Notr
dam DUsyan, Sen Jorj Alman, 
Beyoğlu Zogro!yon, Zapyon kız, Ga
lata Getronogan, Pangaltı lisesi, Mu
sevi lisesi, akşam sanat okulu. 

Saat 14,30 da: lnönU kız lisesi, Ka
bataş lisesi, ArnaYutköy Amerikan 
kız lisesi, Bebek Amerikan llsesl, Bo
ğaziçi Jlsesl. 

Saat 14,45 de: Erenköy kıı lisesi. 

llk Okulla r İçin Ayrılan 
Gün 

Ayın 17 ve 18 inci günleri de ilko
kullara ayrılmıştır. 

17 perşembe gUnU: 10.10 dan ıtt. 

burcn: Kartal, Bakırköy, Adalar mm 
tnırnsı okulları ve Beyoğlu, Eminönü, 
Beşiktaş, Fatih mıntaknlarındaki o
kullnrın bir kısmı. 
Ayın 18 inci gUııU: Sant 10.10 dan 

itibaren Sarıyer, Beykoz, EyUp, üs
klldar, Kadıköy ve gene Beyoğlu, E
mlnönU, Beşiktaş, Fntıh kazalarının 
dUnden artan okulları. 

Maarif memurları buralarda bulu
nan ekalliyet ve ecnebi okulları 
talebelerini de resmt okullarla birlik
te gönderecektir. 

Cenaze merasimine yalnız izciler 
iştirak edecek ve diğer mektepler ce
nazenin geçeceği caddelerde kordon 
şeklinde dizileceklerdir. 

Üniversitenin Matbuata 
T e§ekkürü 

Ulr ceset bulunda - DUn Galat 
rıhtımı açıklarında bir gencin ceae 
bulunmuştur. Tahkikat sonunda bu 
nun Gnlntnda Hendek karakolu kar 
şısında oturan Molz isminde birisi ol 
duğu anlaşhmıştır. 

lln,. mdım yaralandı - Şoför Neea 
tinin fclareslndeki 14 U numaralı oto 
mobil dUn Kuruçeşmede 8 yaşınd 
Ahmet isminde bir çocuğa çarpara 
bnşından yaralamıştır. Yaralı hasta 
haneye kaldırılmıştır. 

Askerlik Derıleri 
Kız talebelerin geçen ders aeneı 

başından itibaren görmeğe başladık 
ları askerllk derslerinin b1' '-'ne ba 
~undan itibaren Jkf saate cılraı:ılaca 
ğı hakındakl haber uılnsdır. Dan 
Genel Kurmaydan gelen Te Kareta
lın imzalarını taşıyan bir tamime sö
re erkek mekteplerinin müfredat 
programı kız talebeye de &)'Den oku
tulacaktır. Kız talebe kampa gltını. 
yeccktir. 

Doçentlik lmtibanlan 
Üniversitenin muhtelif fakUltelert

nc alınncnlr olan doçentlerin imti
hanları bu ayın yirmisinden ıonra 
yapılacaktı. Fakat BUyUk Şefin ölU
mü dolayıslyle imtihan OD bet CUD 
sonraya bırnlnlmıştır. 

Mesken Bedelleri 
llk tedrisat muallimlerinin 7enl

dc ·. almalan :tcap eden meıken be
Jc!l(·rlnl henUz alamadıklannr yaz
mıştık. 

Df'lcdlye muhasebecllltt bu m•ele 
ile dUn yakından al&kadar olarak 
bUtün muhasebe mUdürlttklerl~e bir 
tnmim göndermiş, mualllmlerln pa. 
ralarının derhal tediye edilmesi bil
dirilmiştir. 

Eminönündeki fıtimlakler 
Em1ıı6nUnde lzzetpaşa mesclcUnin 

olduğu sahanın da yakında lıtlmlA
klne bnşlanncaktır. EmJ&k Bankası
nın bulunduğu adanın takdiri kıy
met işine de tıışlanmıştJr. 

Donanmamız Limanımıza 
Geldi 

Bir müddette:ıberi Karadeniz.de bu. 
lunmakta olan donanmamız bqta Ya
vuz olduğu halde dün limammır.a ge. 
lerek Haydarpaşa açıklannda demir
lemiştir. 

Teıekkür 

Bundan başka Almanyaya da kilosu 
114 kuruştan olmak üzere 85 balye 
Su:ıgurlu tiftiği satılmıştır. Jzmir, 
Mersin ve şehrimizden de bu lııafta zar 
fmda takas yardımile kilosu 75 kuruş 
tan Amerikaya 250 bin kilo yıkanmı~ 
yün ihraç olunmu~tlır. Pivasa~a istek 
il muamelelerin devam edece;ı umul. 

Çamlıca kız lisesi, Haydarpaşa lise
si. Kadıköy Sen Jorj ve Kadıköy kız 
sanat ensUtusU. 

Üniversite gençliği gerek TUrkiye 
matbuatının ve gerekse ecnebi mat
buatın AtatUrkUn ölUmlcri ve genç
liğin bu hu~ustaki hassasiyetine te
şekkUr ctmcğe karar vermişlerdir. 
Bu knrar ve teşckkllr şekil tanzime
dilerek Anadolu Ajanslyle bUtUn 
memleketlere yayılacaktır. Ayni zaw 
manda radyoda da bu hususta neşri
yat yapılacaktır. 

Eski Dnrphnı•c rnndürii merhum H•fıs 
İhsanın eşi nnncmiz Bayan Fatma Fenne
lin ölümii münasebetiyle gerek cenaze me
rasimine llıtfrn teşrlneriyle bizi mlnnellu 
hırnk:ın, gerek y:ızı ,.e sözleriyle elemlmlıe 
iştirak buyur:ın ZC\ ata kıymeUI ıaselenlıin 
lavnssutu~ in rııent şiikrnnlanmııı arzedl:ro
ruz. Knbulünü dileriz. 

maktadır. 

Saat 15 de: Üsküdar Amerikan, 
üskUdar kız enstltUsU, Kandilli kız 
lisesi. 

Saat 15,15 de: İstanbul erkek, ts
tanbu l kız liseleri, EyUp Ülkü, Böl-

OGUl.T.AnI: Maliye Vekdleli lıukuk ma
faıılr muaııinl l/6mii Clftrlolla: Feılıane 
şirke/inden Sadrıllrıh Ciflriollu. 
DA~IATJ.Alll: Diııanr mulıaıebal balı· 

ğındarı mıilrkaı't l/asan Zeki Apak: Sontoı
ta sahiplerinden Selim Ragıl' Bae,. 

'• • . f.; r. ' 



Uzun boy u, d ç ve iuvvet i 
Dicle balıkçısı 

Sarayda geçirdiği bulunmaz gecenin sabahında 
aç arslan ara pa çalatıldt 

ıacak şekilde koydu. 04anın lot ay
cmlığı bUa&lltüa aaaıdı H heı te1 
blre r karartı ba!tai aldı. 

K rance divana ctotra ytlrUclfl. 
ııellkanlının yaıııbaşında, mıce diz 

ı,;öktU, sonra oııu• omuslarnıı. aaçl&
r.nı. yUzUntı okşadı. TaTat f&'hl u
zaodı ve bo11un1a nrı!dr. 

Lelikanlı gerindi. 

llUya görUyor glblfdJ. 
o sabah gene Dlclenln kaarma. 

Kraliçe ra.ftald kandile dotru yu. ç\inıeldiğlnl, oltasını bul«nık nlara 
rUdtl. Onun yanıbal)lnda duran 1u. attığını llatırlıyord•. •ter bir (Sa
mtışten bir boruyu kandlll ortaya a- ~.aı l ya•alayaınua a.t kalacaktı. 

Bu tabancayı 
gürftyoı· musun .. 

Eger seni dövdüğümü sövl rsen .. 
14 Y -.uıdald Çocuğunu Böyle T elıdit !den Bir Baba Tevkif 

Edildi 
On dört yaalarmda. kad.ar t.abmb 

olQDan bir muWD ıeaen gün Daren. 
el Qzuı judarıııaBDt& her tarafı kan 
iginde ..ur.caat ederek babuııım ke:ı· 
diliat ~)'6 döv4üğüai1 " eikL 
,. ebnameli itia öltl.ıe tehdtt etu
ğiııi söyledi. 

Altı ay evvel annesi urhoı kocası. 
mn clmunlı hırpalamalan:ıa, her ak. 
tam munt&ifm ~ dayaklara ta
llirmntıl ed&ıemif, nlha)'et bir gUn 
bgmaia karar ~. Kendisini 
de laeraber götUrmeet tçhl yalvararak 
bo:ynuu mı.a oğla Rae Baallni ku. 
eaMtmlft 

*"*'*'*Yl~ ......... J.11!fe tmkln yok •• Sen onmla beraber 
kalıabm. Benim artrt tahammfllflm 
'*lmadr,0 

Da,atr ~ kktun, demtf, ,. 
Jawaau:nt allıyarat ı.ketmlftl 

Akfamleyiıı baball fitil gibi urlıOI 
eve dönmflgtll. Yine her ıecekl ıibi 
çacufu milkemmelen dövmüg. lıer ta;. 
r&fIDJ çtlrlik içinde bıralmııttı. ZavaL 
1I k~ ertwt glni! ~atta oldu
la kuyamcunun yanma gitmek fçi:ı, 
)'ataktan kalkacak kuvvet buJamam11 
tı. 

. O lbd8l'1 eonra bir daha çalıpna. 
la gitmedi. Evde bldı.. Sabahle)'hı 
erkenden yatatta.:ı kalbyor. ı.&ban
nm kaJft'aJtmmı bUlrl,,... eonra o 
Ptince fJY itlertnl JaPIJCr. ewelce 
U!Mllliab ıqmakta ddaP vUif9ji 
sfırllyorcla. 

Bir gUn de gömleğini yıkamap ta. 

...... fttl. --- iM filıırt J11r1ak bul 
•uttu. Oerhal kendi giırdeklerinl "' 
6 O llndea IODl'a k8flk Bme nbllE 

- ---- - ----

haftada ı.a guıasr ,..,_.. .. 
Bcbalı ....... ...,...,. dlQL 

yordu. Düa aaktu ,,.....,... dıır • 
,.. fQCllk '* klfeJ• bl ,,.,.... ıra 
dlltld .... ma bal• •1111tarDM11ım 
satlamala~ 

YIDe - ÜfaDI bUılsı ArlıGf gel
IDlfti. Ufü tefet. arıtm. bam k . 
llnflı, aronor yWO bir adaach. 

3apkunu Mr kllt1' flllatti: 

- Aynlaeafız.. Seni Sen • Lufye yol 
luyorlar. 

r>edt. ~ bu halJercten memnun
du. 1Jer iamankl gfbl mutfakta atpm 
~ llautıJOI', IOfrıaıım &tild. 
na ,ayaıata c;at111Jordu. 

Her akşamki gibi hiç yil.zilnden ba
baaı yine çocuiu dôvmep, bluma, 
gtSzlhıe VUl'lllals, lllmlap bqladı ... 
Çocuk kan fçfırcle tilımetı. 

Bu her akpm böyle (eli. Babası ço. 
.. klW,. llr ., •1'•.....rm 
tenbih etti. ftııuell: ldtçilğün kimseye 
bir 111 aöylediğl JQktlı ki .. Soma al. 
Wmu çelrtl. "bu tabancayı görl.Jor 
lllQIUD. afzmı ac:u da bir teJ söyler
sen gllnilnll göıilrsiln. ne olduğuau 8Q. 

rarlarsa bisikletten dilatilm. dersb... 

m,. tfıhdtt ettf. 
fımdt jandarmaya mt!J'acaat eden 
~ artık bu deft!Dlr dayaklımfan 
bitkin Mr hale gelmfftl. 

lel'!Jot babumm ınzmumdan fltt
tade edere\[ karakola kadar gelmff, iL 
k&yet fbalftf. 

Jandarmalar ha.ia ı;.ı.,. karakola 
getirdikleri mma:. hAll kendine gele. 
memişti. Sabahleyin ayılınca: 

- h daha yapmc.m •• dfye, cevap 
vermekten utanml70l'du. 

Karamazof Kardeşler 
Yazan: Dostoyevskı 

•·----- °"" ........ tt.klu ~Oba ti~ta _,l_m. 

Du, sık sık böyle olurdu. Do&dulun
dubad lı9p böyle yap.ıııJllı. Zeııgl~ 
ı..ı va o...ı1m11 rahat r•ar.rşıarı•ı 
ır:;-.18~ imrenir, ııttn Mr tey 1'8-
pa.rrazdı. 

1il yl ıttml9t1. tkl sazan yalr.al•
mış. çaJttPa gttmlttL Or-1a Ystıa 1ııtr 
JtAnı ftll kştaR .,.... lllldar ıtta
dttkten sonra balığı iki misli para ile 
aatın almış. ıonra da şöyle demişti: 

- Aslan glbl deıll.b.nlı•n; eler be
•• dıfaler.sea l>ıa perannı •tlklllf. 7ua 
ııılalinl de yalnız bir defada kazana .. 
bWrslıı! 

-Nasal' 
- Bir haıuaıım var 1d. sen ona gıt .. 

HB tuf '1ttftl7le beeler41. 
-BTH mldlrT 
- Hartrf Bler pel: itoı1tııta &fcle'l'lle 

n•htl'e l'V'fenlr de! 
Zeng1ır kaclmlal'la eYlenea yalfıttk

lı dellkanlılardan bir kae'l•ı taınyer
cht. 

Kocakandrn &&dJltt dinlemiş, O• 

nurda ıttmlştl. 
Dar eokaldardan ~ ... Bir evde 

yıkanmak v• &171ımıek. Sarıra bir 
tab.tıren• ~•tfe ~a Mr 7ere, şlm
cU lnrhnrdttfu aok etıtltt odaya gel
me-. Jhırna Cfn)el'f kamaşıyordu. 

Adeta •J.'Üllatnuttı. IMm>-anın en 
a11Rf ~l:Ief'fnt yemft, prap btıe 
~mtşd. Sonra U9ttfiM tatfl Mr ağırlık 
retmft. l\lftftrtlırcten ff l$Jek kaplı 
genlf ctmuıa ~yle yasıamvermlştl. 

Oelle eski yerlntferctl. 
Şimdi uyaıu~u. 

ıı. ... uaı 
Fallatı falla olarak boynuna dola

nan Uıl 11dak ve be7u ka4m kolu da 
Tar. Bir V•dınm .sıcü nefesleri 7tı
s'1nde dolaşJor! 

Kauı,4Utn aneak borunun. tepqln
dea eö.ıit. );dııan öldn a7d.mlı~a. 
(!J. o kadına bakqor. Kendi kendine: 

.- Ne cU.zel kadm! ••• Ne ctızel rU
J&t-.. 

Dl7ordu. 
O da ~llarmı açtı ve sardı. Böyle

ce M&Uerlıı geçUllDden hab4nlzd1. 
K.ortclor.u tepealn4ek1 JıUgtlll. pen· 

cereden hafif bir ay4ıa1ık J0111DdA. 
Hwıdl kUçllk kapıyı araladı ve 

'baktL 
Stırahlde earap kalmamıştı ve ye

mltlerln tolu 7oktu. Yatakta lkl 
1orpn vllou\ blrlblrlae keııeUenmlt 
yatıyor~u. Ellerini lkf defa 1avqça 
blrlblrhıe vurdu. 

Krallce başını kaldmlı ve kapıJ• 
it aktı. 

Hlzmetol fwld&tiı: 
- Gln «etu1orl 
Y• llapı11 llapa41. DUttslere 'orl

c'c,run diler köşesini dönmelerlnl n 
.~ ... ı.naı ıtaret ew. 

lteı1d•n bati! Jsonuı•alar pllror-
4" 

idddıill .,.... ... ilan 'bndimi. 
.._ fildrWmi. klçllte«limL.,, Mdi. 

-2-
•SB 1H'llYAlt Jd41KARA. 

ı .. rallçe gtızel dellkanlıom boynu. 
nö4 urlldı. ü~l lıaUae göre tır. 
t91&ıtaa aonr"°' yal sf bl juıgunlaşa11 
btr c!eıtt~ andın70rcttr. 

- Çağırdığım zaman gene gel! Se-
nl buluruDI beıı! 

Dıııereu. 
- Ah, HBMll a,nlamıyorum. 
- ŞlmdUik gitmen llzım ..• 
- Ne zaman buluşacağız? 
- VOUn •asıl ge<;tlğlnl anlıyamı-

Y•lklil! 
Ne iyi? 

Kapıyı açtı: 

- Uu41,, bu eaJaDa bir lres• Tef! 
Sonra gizil kapıyı göster! 
Kadın delikanlıya bir torba altın. 

u:aattı. Delikanlı sordu: 
-B11aa? 
- Harcarsın! 

Blrdeablre llqları çaht•ı: 
- istemem! Onu seıı al! 
Ded't. 
Kraliçe gtÇJıt ,ıtm&ll lçln acele e· 

ctı;rordu: 

- Fakat aana Jlzım olur. Benfm. 
g~ . ;fHme yakışır bir ha7&t sttrmell
sin t 

· - Senden para alam&m. 
Ona BarıJdr ve genff ğffsttnde cfe

rln derln lçlnl çekerek ııktı. 
Kraftçe çırpındı: 
- Bırakf Yeter artık! HarcH git. 

Çok geçmez seni çalıntım. ~-
sen karışmam. HaycU ıtmdf gttf 

Kendisini satan kollarm araım

dan sıyrı1dı ve l:or!d'O!"IID ucunda tay 
boldu. 

Hunc!l dellkanlqa aksi tarartakl 
kapıyı gösterdi: 

- Bura4an çık, bir ~erdlven lae
eeklin. Orada. b•kle. B~n seni gene 
'UDlttl ıfbl .ıır, ke11.cU 1J1Vıe ıetltl· 
rtm.. HanliMDl--«'I bliflf• o'Wilailla ,..,. 
•ın or&dadır. 

- Ben onunla evlenmek ıst179ruııı. 
Onun uğrunda canımı btle veririm. 
Hem de ıeve san! ... 

- Bu ıözlerlnt ona ısöyl11ecreıım. 
Çok hoşuna skfeeell. H-'1'411, çabuk ol 
artık! 

Dellkaolr kapıdan çıktı. Arkadan 
gelen btr ıtıkta taştan Mr merdlTenl 
tndt. 
Kapı yavaş yavaş kapandı ·.e iç ta

raftan sttrgUlenclt. 
Kadın işaret edince clört dlhslz fle

nıen oraya koŞtular. lklat ıaldall 
ka.pı:rı açarak kayboldular. Krstıte 
de onlarm ardından gtttt. 

Dllsbler kaı..,nlıkta bir de-1r par
maklılJ tuttular ve 1utan ..-ıuu. 

DerlaO.• blr ta~a Jaomwt\ılar 
dUYlllıı.r gibi oldu. 

u l allot l&alnı 4emlr -.,roı.ıta ar
dında kızıl şalına btırUamtış olarak 
karwıta 4al•ıt. cwacia blrer kor 
gibi ışıldayan ~Jert, kabaran yele-

ibtir~ eplcrek ~ iade et
ti. o da. oaılarJD b&Jırdualannı istedi.: 
Bu COfk1"1 cliJıl ıuruiuün tatıı.s Vf 

m\ibalicak Ws bir tarafı yoktu. 
Bu aıradar hey•tin eıı önibMk Dulu. 

naıa Miyaeo•, keııdi inlllıfJars ne e&ur .. 
Yatak ....._ heaiis çıkan a-.. aa oı.ua. Stares6 1aldqJp .uai ı...-

r~I• bUlitte haceıeye glrdlJer. ita. ii en baaiı bir nezaket icabl .. yJlllftl. 
dlleriMea 6nc. &elmlt iki papea da an F.U. öteki papaılan da orada bam 

0.fle1-a de onu ipret ttdil aa· ve ciddi olun, ani takdirde vay hah· da idiler. Bua!Mdan Wri f8f'l'dan.... görünce, yalnıı bir Hlocı ..._ iacaU.. 
hada bir gül bUPll uaıuyordu. Mer ntıe. ha llrtiyar gcırtlnea IOlgua Wr adam. iiJlc. cJerht bir' rwnaıa ,apuü ye-
wrltr •ıumda n Stares isia JMicrwi Fiyodor Pavlo•iç alayh bir tavırla: 41; fabt OBWI pek renit Mıcm ola· ria• ıcfti. Fiyodor d1 Jıllyosow bil 
dJ,ıyarJaruada ytai apmo çiçekler ıöse - Sizi bu Jradar tdltJanduan Nbe. tu liyleninl. Hlcerede yll'mi iki ,... maymun gibi talcJit ederek aJfti pyl 
SUPIJortlu. bi bir tUdil bulamıyorum. dedi. GaUı. Jmmda redingotla bit ıeat de nrds. yaptı. tv~, heplied .. -.. zarafetle 

fiyedor ._diYCDlai pkarlıen ıiae 1Una1'Jarmızdaa korkuyoraunuı... De· Bu, Bnlwnit.,t bitmlilaten IOltra, eiildi. Kalkonova ıeUU.çe~ bu \ıtaaaaç 
dayanamadı ve: diklerine ~ Stares bir ""1tta "tllhi,at,. a merak 1Hduımf " ma. dclikaııh, o Jcaar k~ôiliadcaı ıesmJI. 

- Geçen itartt nmanmda da 1N-- insanın içinden geçenleri au gibi oku- naatına bimayeam. .ıımmpı. ti kit ıellmlamalı bile unqttu. Starts 
ruı böyle miJdiP d17e 110rdu. ltittip· YonDllJ. Pakat tiliD aibi liilrlnU Pa- Ytbil tue Ye t~ kupik ıllleri de takdia için lıaJdll'dıjı elini, pftf 
me care BarmıUf, zaraf'etten hiç hol"' riste ıeçirmif Wr Diri •damın. bu pa· ateJI Wl. Hainde pek ileri ftnm'811 yavq indirerek. mieafirltı4- OıWnN 
lanmaı n kadualan eopa ile koYalaı· paıJaıa bu derece taraft.aıhk e.tmai. a. bir biirmetklrhk l>kunuyordu. Geı.me.. 1annı rica etti. Aliyota ~ u. 
-... kıl abr tcY dtlU.-. 1>.ojruau beni bay- ri Ml&mJadr. PIAt \Mı fllf\INldaD de. silmifti. gorkıuiu ıeJlcr ~ aa pli· 

- Banaailf bakntda lterkw, iatedllt retler isinde ~.onum. pı. 'keaditinl ...ıı tuttuğandaadı. 1'o yoı-du. 
nı uyfurablHr. Fakat o. hiçbir' slblml MJyoeoun,. lnı ~ cevap ver- •...- llÜldiiiit 1Bicldotçe, 1'eP ayakta Stareç. deri kaplı kii$Uk b& "'1'" 
1dinaeyl aopa ile kovalamamıttzr .. lhQ· muine vakit kafma4a Çfkıldt kaPJ acı· durdu. o~Ullk, daafideriai. 1ııupma .adi. 
eli uiı efendilerim. bana bir daldke 8"' iıarts, ıeas bit papaaı. Aliyopmn Pa,pu1ardaa Wıi JN?M#8, atMi ..,. 
aude buyurun a geldltimlsi ubtr aramada olarak &ötimalitıi. Papallar ~ J01' ..._ .,._~t,, il U. 
vereyim. ayağa kalktılar. Parmaklan Y•Mte AliJ01a iM, ayakta kalmlflaıclı. •iee. 

lli1CJIO' •: clfi_. M.Mr •IJlerü teihlldrlar ,., ıenif dıfiiWi- •• _.. ~. 
- Pav~, lıMraı. ıeJh:ke.n '1'~ W kopp el.W 8ptiltı', u,ırcı... Zateıt ..,a a•nııma da Wr.ı4a _...._ 

4~ ·~··ik;.:..lfl•'!ı ~ - ...... ~ "' ... 1 - it .. .,, 
~~~~~~~~~ ... ~iilıiiilll1ılii ... iii1ii~llll~· 

led. bbel t.,ace bt parl&)'U 
Jıin dişleri görüyordu. 

Buola.t btr t;itl 11.Q aalaıu!L 
Krallç,enlıı ıttzUncfl nh•I blr r 

hatlık aetrftf1ord11. 
Dalikull meröveala 711Urmın 

arkaBıladaa kapeaaa 4emJr il 
daia'ı• dal,gıa ltakııori ltelllt 
•'ftiCl kadıam lla7allu.l arııerdu. 

o ll&4u dalallMlı ki .... ba.l1m 
J'91L dUfQ.aU.Jor; ae O. JaklaiaDla 
görüyordu. 

.A.Blaıı:Lar blı aDıılıla oaa AWucıılar. 
Yarım kalaa lllr Qlılbkl 
Kaa btr llırıltı
v. uıanıuıa aafeı ~wuı 

u. UMıl& tıeda DMÇaluaumd 
ı.-unıiklerln kırılmasından tıku 
lu1 

KnlLQa. ged dıaUO.. 
1'wl l&lıu dıaıba çok u.naü ve lt 

alev dalgası gibi loş koridordan me 
dlvene, merdivenden ktıçtık odaya 
oradan da yaldızlı odaıa girdi. Yat 
tıaa. malldı. 

Huudl ona. örttL 
Ve çeldl4l. 
Dolabııı tıatUılıcle oııwa.~a 'bır&kı 

mıt olan altın dolu keseyt ıtoynu 
Jroyarkea 1>11' bqka deHllanh;yr a 
Jamu .. aer•"8 litnlentn cletn 
lacalmı Jtmdldea •ı,a-.a7ori111. 

Kraıtoe uyurken ıara1 n telıtr 

yaa.qordu. 
Azıeak. Oilede• emva tatlı t&Ur ı 

rlnerek gözlerini açtı. BaJUlı blr
tahla yedi ve lçtl. 

Ba, baflialanaıa liaaım 

yaşayan bir vamplrcıt. JDmclllt k 
ne kadar neU ve Caae ola1M o fla 
cUJı; o kadar ı~ ·~,.. m .. ut 
raalrdt.. 

Bir Jaanmal&lt o:naa ••luele 1 
kapaa4ıw~ 

- Başmal' Artaban sabahtaıt 

lrallgtpbt ılltebfl••k lçla 1tek 
)IWl 

- eacu.-ıs:ca •trMllı 
ne 1'&J'1lllf.1 

- Dtlmlyorua efe1u1llllıltd 
- O.. taht ..ıa.ull4a blMll 

cettm. 

-·-ltB.A.IPR>A • r• 
xa,_. ~tıncte t>._ a., 

kadar. anlı ft 119" c.1"1 Pli uter 
m11 c11m110ffam; sentt atn11 kıbç 
:nnı aıJ'INllfHt, ut eJleiı!nde t 
70rlal'4t. 

Artaltaa l&J'87 nanr:dltn arct 
Jlrtlft. Xoeaman fal d.V"eler ar 
edmnee ıeclef kakmalı a1tanoz 
•örflltdtı ve bh' tana.el! açılclJ, 

A.rta•aa s'lona stnı~ .ın 
iapah ltlr yM'den aoılı h&~~: 
DHf glbfydf. SallOllllll 1mllllutlf 
ytız, genltfflt tez 7f1"!lll atlnD. 
Arkada Ye 1'~n cfuvar!arm llt ta 
larlyle taYanıtırdakt reııJr ~nl: 
lardaa foet'IJ'8 bol bir Jflll "rplll 
en'llf stımrn.~ ,.., ... ~ tllUll."'ehıılu 
diler ber cettt mleHberler, h 
tenalerl kad._r aratarak tepeden: 
Jaalardn ya;,,ıwdu. 
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,-KURUN, Amerz '<anın en esrarenezz cınaqeti ~H.at>etinı2 var mı?j 

O ELi? 
ı\HONE l"AHIF~I 

llemtekeı il emle hı 
trınt11 t111ındo 

Aylılr 8~ J" K"' 
3 ., lılr 260 '~ • 
' •> lılr 476 8%U • 
Vıllıt 800 lti!HI .• 

far l le:uııdım Rolkan Hlrli~i için eyde 
..>tuı kuru, du~uıur . t'oııta tıırlığınt llf· 
ıııı)·eo yer Jc:re ayd11 yelıu•t beter kuruı 
1.n nııııeıJ ıtır. 

4hone kaydını bildiren mektup n 
lelıırat Orretıııı. atıoııe pıırııııınıu pml• 
ve)' ll tıoııke ile yollum• Qcretıoı ıdart 
ktıııtlı Ou•rıne alır. 

rnrt.·ıu,.nln heı posta mulu:rlnd• 

li.l/Jtl/N'o abone ua:ı/11, 

"dres de~ıştlrmc Ocrell 25 kuruştur 

iLAN ccnETLERİ 

'ficorct ilftnlorının s:ıntlm - s:ıtırı 
sonıJnn ilıho rcıı ıl ii ıı snyf:ılorındn 40, İ\' 
.s.ıyfolarılıı 50 kuruş; dör<lüncü sa>.fıı
dJ ı, ikinci \'C iiçuıwlidc ı, birlncıde 
4, lnş l ı k ) on ı kcsnırcc 5 liraı' ır. 

Puyiik, çok dcvomlı, klişeli, renkli 
il', ı \'erenlere a) rı a) rı indirınrler ya
rı ılır. Rcsıııl iUınlıırın santim - s:ılırı 30 
ktıruşlur. 

Ticari nıah fytllt olmıuan J:ıirfık 
ilı'inlar 

Bir defo 30, iki dcfıısı 50. O-: dcfıı s ı 
li!'>, dllrt dc fıısı 75 ve on cıcro,ı 100 laı
ruştur. Oç aylık ilftn vcrcnlcrın hır de
r.ısı bcdın odır. Dört sııtırı g!'\'Cn ıl!ın -
1.trın fnzlo :;atırlnrı heoş kuruştıın lıcs:ıp 

edilir. 
lli:mtl /.:11pon11 oetlrenlert kücıil. 

lldtı ıarifı•si yıı :ılt 25 imlirflir. 
KPHl 'N hem ıloğruclnn do,ı1nıyn kcn. 

dı lclare yerıncle, hem Anknrıı co rlıfc,in \ 
de \'nl;ıt \'urılıı oltınılıı Kl:l\IAl.EI>Dl:-. 
fil EN il iı n tıiır y~u elıl lr iliın kal!ul cılcr 

( fliirn1111'n ltlef <11111 . 20.13:>) 

Dünkü Hava 
' 

Hava yurdun Korndcniz kıyılıırındn Ro· 
eneli \'C frakv:ı lııilg,·Jcrınde. Egrııın ş i nı:ı· 

Jlndc urııuıniyclJe bıılullıı . dıt(er Jıiilgcler· 

de açık geçmiş, rü7.ııiirlıır ılo~n . cenup ılo· 

Rusu ve Orta Anaıloluıln umumiyetle rlıır

gun, dığer bül~elerde ~irn ıı ll i~l iknınellen 
orta kuvvetle ,Ege dcıılzlııde kun·ctlice es
miştir. 

fsınnhuldn hııva hulııllu .ııeçmi,, r07.ı;.:lir 
şimali şarkidcn sıınıyecfe 6-7 nıt'lrc lıızln 

esmiştir. Saııt H de hn,·o tm:yikl 771 .7, sfı · 
hunet en yük!iôck güneşte 41,5, gölı;.:rde 14 ,2 
ve ıcn düşük 7.6 sant igrat kııydedilınışllr. 1 

BUGÜN KALKACAK VAPUIU.AR 

(ol - 18 B ıınn} (Sus - 9 Mııd:ın· gen nr • ) IK 
'1ı:ıyn) (l\fnrnkaz - 8.15 Bı:ıııdırnııı~n • c

' '>O flanılır· mnl - 15 t\y\'ı:ılı~u), (Sanılel - -
uıııyıı) gt;'lcc:ckıir. 

mnya) kıılknrnktır. 
GEl. ECEK VAPt'lll.AR 

(Su, - 20.35 Mııclnn.rodan), (Mnrıı1k;~: 22 Onndırmndon) (Uumlııpın:ır 
. • ' 16 15 Jznııttcn) se· radcnızdcıı), (t:~ur - · 

leccklir. 

Ankarada itfa'ye müdürlüğü 
Ankara, 15 (Telefonla) - Anlrnra 

l i Sa itfaiye mUclUrlllğUne grup A.m r -

mi tayin edlldl. 

ANKARA HABERLERİ: 

• Spor işleri umum mUdUrlUğU u
mum! kAtlpU~lne beden terbiyesi roU· 
dUrU Cemal Kokdoğ 126 lira ınnıışla 
tayin edilmiştir. Tll 

• Yalova hUkômet tablf lbsan · 
UdUr muavini maç tstanbul sıbhnt m 

1 Osm
0

an Oman sıhhat mUtettlşlikler -
ne tayin edilmişlerdir. 

1 lltt mnh~U ve •Hatay devletinin m · . 
mnmulô.tını me mleketimize ltbnltuıı 

mcr'f gumrtlk 8.· 
teshil etmek Uzcre IH\t yu· 

rlfesl üzerinde yUzd~ 99 ::~arnrlaş 
pı lmnsı Veklller He) etlnw 

mıştır. 

n Slllcı:Dlmllml•·----.a· 
TERZı 

Yavuz Sezen 
Partıı Kndın, ErkPlt Terzilik Akade· 

mllerlnden dlplomah. 
Beyoğlu - ParmnkkRPI 113, Türk fo· 

~to~P.~vi~U·t~nmnmdmo.İlll•••••ll -

• • 
ıçın öl ürdü ? • Konyalı Mehmet isminde biri.si ka· 

zara bir adam öldürmüş. Delidir diye 
tstanbula, timarhaneye göııdermi§ler. 
Çok muvafık bir hareket. Çünkü adam 
öldürmek muhakkak ki deliliktir. Fcrdf 
de olsa, cem'i de olsa. Vakıa bu ferdi 
deliliğe cinayet, cem'i deliliğe harp di
yorlarsa da, netice hep aynıdır. 

ref rika No. 4 

Katilin· son günleri 
Robett lrvin'i «Mutfaktaki ger.ç kız bana 

tanımadığımı sordu. Tanımiyorum, 
tanıyıp 

dedim» 
Konyalı Mehmet cvvelki gUn ti -

m~rhaneden kaçmış, müddeiumumili. 
ğe gelerek: 

Bence öyle değil. .. Ben diyorum ki, 
inranda bir tek ruh v~rdır ve bu ruh 
alemi gümuldür. Biz, hariçten gelenle· 
ri pe'lt fena bir şekilde alan radyo ma
kineleriyizdir. Radyo makinemizin al • 
dı~ı dnlgalnr muhtelif boydadır: Ma -
kinemiz hazan uzun dalgalan nl.r, ba. 
zan kısa dalgaları . 

tLK SIR ORTACI 

Cuma günü öğleden sonra Villiam 
Lamki'lere gitmiş•inı. Kendileriyle çok 
iyi konuşurdum. Villiam'dan s<ı ladı -
ğı:n hiç bir şeyim yoktu. Ba~ıma ge.. 
tenleri de kendisine anlattım. 

Villiam'ın tanıdığı bir avukat var. 
mış. Onu gitti buldu. Sonra-:laıı öğren· 
diğimc göre, bu adam polis memurla. 

nna: 
- Bob İrvin'den cinayetleri hakkın

da izahat isteyin, demiş. 
Bu suretle, benim cinaye•i ne gibi 

şerait dahilinde işled iğimin, tetkik c -
dilmesi lazım gelen mühim bir nokta 
olduğunu kendisi anlamış bulunuynr. 
du. 

Bir müddet için Filadelfiyaya, Şiks
goya gitmek, sonra tekrar Ncvy~rka 

dö:ımek istiyordum. Onun için, gider. 
ken evde bavullanmı bırakt•m. Halbu
ki, bavullarımda da benim için en de. 
ğerli şeyler vardı: Hayali zihnimde 
görmek nazariyemi yazdığım, EtheL 
in resimlerini çizdi~im bütün kağıtlar 
bu bavullarımda idi. 

Bavulları Grand Ccntral otelinin ka
pıcısına bırakmıştım. Polis de bunlan 
orac!a bulmuıı. 

HENRlETTA'NIN MERAKI 

Pazar günü FiUidelfiyada idim. Pa
zartesi sabahı da elime ilk aldığım ga. 
zetcnin 'Deli hcykeltraş., dan bahset. 
tiğini gördüm. 

Saat ondu. Hemen otobüse bindim 
ve Vaşingtona hareket ettim. öğleyin 
bir gazete aklım. Ba.l:tım gazetede be
nim resmimi dn.ha büyük bir şekilde 
b"asmİ!ilar. Y2nımdan geçenleraen biri 
yilzil~e bakınca beni derhal tanıyabi
lirdi. 

Bununla beraber o gün Vaşington
da kaldım. Ak~am yük trenleri garı
na eittim. Bir hattın üzerinde yük va. 
gonları dizilmiş duruyordu. Ben bu 
tarzda şimdiye kadar hiç seyahat et • 
m:ş dcğild:m. Fakat, bir tecrübe ede

cektim. 
Sabahl~yin uyandım, baktım tren 

hala gidiyor. Yanımda benim gibi tre
ne gizlice binmiş biri vardı. Kendisine, 

Şikagoya gittiğimi söyledim. H~lb~ki 
Klcvhıncl'a ı?İtmeve 'karar vermıştim. 

Yanımdaki adam Kumberlaııd'da indi. 
Ben de Vilard'da indim ve Akron'a 

kadar yilrüdüm. Oradan da Klevlanda 
geldim. 

Klevland'da Stalker otelinde bir iş 
buldum. O telin lokantasında ç;.alışıyor. 
dum. Rahatım iyi idi. Yalnız, boş dur. 
mıyor, mütemadiyen resim çiziyor
dum. 

Mutfakta çalı~an kızlardan biri var. 
dı. Henrietta ismındeki bu kız Cuma 
günü yanıma geldi. Kendisinin resmi
ni yapmıştım: 

- Şuna imzanızı atar mısınız? de
di. 

Sonra soyadımın ne clduğunu sor. 
du. 

- Murray, dedim. 

Bu isme o kadar alışmıştım ki, nere
deyse asıl ismimi unutacaktım ... 

llenrietta yine birdenbire: 

- Bob İrvin diye birisini tanır mı. 
sınız? diye sordu. 

- Hayır, dedim. Bu isimde kimseyi 
bilmiyorum. 

B undan sonra, belli etmemeye çalı
şarak bir fırsatını buldum, mutfaktan 
çıktım. Odama çekildim. ötemi berimi 

topladım ve istasyonun yolunu tuttum. 
Baktım bir tren kalkmak Uzere. He • 
men atladım. Fakat trenin nereye git. 
tiğini bilmiyordum. 

SON GUN 

Cumarteı:i gUnU saat 6 da Şilca"'r"a 
geldik. Şehirde ve Mişigan gölü kena
nnda dclaşmıya başladım. Biliyordum: 
Bu benim hür bir adam olarak son do
faşmam olacaktı. ÇünkU gidip polise 
teslim olmıya karar vermiştim. 

Fakat n:çin Şikagoya gelmiştim de 
Nevyorka gitmemiştim? Bunun sebebi 
eayet ba ... itti: Ncvyorka kadar gidecek 
param yoktu da ondan... • 

Gedcon'ların evinden çıktığım daki
kadan itibaren her an gidip pclise tes. 
lim olmnyı düşünüyordum. Kendi ken. 
dime: 

- Bob, diyordum. Madem ki bu suç 
Jarı i§lcdin ... Cezanı da çekeceksin ... 

Onun için, bu anda bana ne ecza 
verseler razıyım... Çünkü, biliyorum 
ki, ben, öldürülünce tamamiyle ölecek 
değilim... Kendilerin.den şahsiyetlerini 

almak maksadı ile öldürdüklcrim de 
tamamiy1e ölmemiş sayılabilirler ... Çek 
tiğim ceza maddi varlığım için olacak. 
Fakat manevi vnrlığım yine yaşayacak. 

Yalnız müteessir olduğum bir şey 
var: O da, daha fazla serbest kalıp e
serimi bitirememiş olmamdır ... Kitabı 
bitirip bir kütüphaneye p.öndermek is-

tiyordum, Kitap çıkınca büytlk bir şöh 
ret kazanacağım muhakkaktı. İki kar
deşim var: Pembcr'le Ben irvin. Kita. 
bın parasını bunl:ınn almasını istiyor. 
dum. Bu suretle onlar bari benim gibi 
olma.,ınlar. Kendilerine daha iyi bir is
tikbul temin etsinler diyordum. 

Hakikaten, bütün ömrümce parasız
lıkt<ın ç~k sıkıntı çekmişimdir. Bütün 
çocukluğum dilencilikle geçti. Kim ne 
verdi ise onları yiyerek, giyerek yaşa
dım ... Bakardım: Başka çocuklann cc. 
binde para vardı. Halbuki benim ce. 
bimde on para görmedim~.. Yalnız el 
aiıp dilenemezdim... Onun için, bütün 
fanliyet:mi heykeltraşlığa ve dini me
seleler üzerindeki düşüncelerime ver _ 
dim ... 

Daha çok küçlik bir çocukken ek -
mek içini parmaklarımın arasında ezer, 
ona heykel şekilleri verirdim. Ekmek 
içi gibi, elime yu:nu~ak ve yuğrulabilir 
ne geçerse onlarla heykel yapardım ... 

Mektep mildürü benim bu istidad1.. 
mı gördü, teşvik etti. Kardeşimin de 
musikiye istidadı vardı. Mektep müdü. 
rü onu da bu sahada teşvik ediyorau. 
Kardeşim, eline her hangi musiki !Jeti 
ahrsa çalar, İnsanı hayrette bırakacak 
kadar harikulAde bir adamdır. 

Kardeşimi de, beni de Aregon'daki 
hükiımet mektebine aldılar. Ben orada 
bir sene üç ay kaldım. 

(Devamı var) 

Hariciye Vekıl h f fnd~ 
tayinler 

Ankara, 15 (Telefonla) - Hariciye 
memurları arasında şu tayinler yapılmış
tır: 

Moskova büyük elçiliğinden orta elçi
lik başkatibi Şakir Emin Bencitaş, Berlin 
elçiliği başk~tibi, Arif Hikmet Parnukoğ· 
lu, Peşte elçiliği ktltibi AbuUi.hat Birden 
merkeze, Viyana başkonsolosluğu muavin 
konsolosu Pertev Şakir Kandemir, konso· 
losluk islerini de görmek üzere Peşte elçi
liği ikinci katipliğine ve merkezden doku· 
zuncu bölge memurlanndan Muammer 
Hamdi Moskova bürük elçiliği ikinci ka· 
tipliğine, Abdurrahman Mulav Vh·ana . . 
ba~konsolosJuğu muavin konsoloı:luğuna 
nakil, tayin ve tahvil olunmuslardır. 

- Ben deli değilim. Cinayet iıJedim. 
Beni mahkemeye verin, l!kin timar
hancye göndermeyin. 

Demiş. Fakat onu, tekrar timarh:ı
neye göndermişler. ÇUnkU, Konyalı 

Mehmet, bu hareketiyle, ikinci bir de
lilik yapmış oluyor ve aeli olduğunu is· 
b:ıt ediyor. Öyle ya, mahkemeye ver. 
seter, adamc"'frız belki de işlediği cina
yetten idam edilecek. Yaşamak durur· 
ken, ölümü istemek deliliğe en kuvvet· 
1i misal değil mi? 

Konyalı, istediği kadar "dedi dcfi
Jim !., diye çırpınsın, delidir. Delidir. 

Biz, ne kadar akıllı isek, o da o kadar 
deli. 

Mektepten Firar için Garip 
Bir Usul 

Almanyada 17 yaşında bir dellkanlı 
allesl tarıtf ından tahsil ve terbiye gör
mek Uzere bir enstltUye yerleştirllmi§. 
tir. Fakat, kendisi, orada kalmaktan 
hoşlanmamış, çıkanlması için blr ça. 
re dllştinmUş ve bulmuştur. 
Bulduğu çare de, paslı çiviler. eski 

kalem uı;ları. cnm parçalan vs ... yut
maktır. Bu suretle 100 parça şey yut. 
tuğu tahmin olunuyor. 

H:ısta:ıeye knldmlan delikanlı, zor
la sokulduğu o müesseseden kurtul -
mak için en birebir çarenin bu olduğu 
kanaatile böyle hareket ettiğini söy. 
lemiştir. Şimdiki halde tedavi edilmek
te. !çerisinde kalan madent maddele • 
rin seyri araştırılmaktadır. 

Viyanada fdam Edilen 
Kadınla Erkek 

Bu ayın 12 f nci cumartesi gUnU Vi. 
ynnada bir kadınla bir erkek idam c· 
dilmişlerdir. 

Bunlardan kadm. 1900 se:ıesl klnu. 
nuevvellnin 20 sinde doğmuş, Roza Ha 
zel ve erkek, 1889 senesi nisanı:ım 2S 
inde doğmuş Kari Dudektlr. 
Viyananın 1 numaralı ve jilrili ce

za işlerini görür mahkemesince, el • 
birliğile ci:ıayet iı.ılemekten idama 
mahkf1m edilerek haklarındaki 'karar 
yerine getirilen bu kadınla erkeğin, 
tacir Leopold Knvf ere en dehşetli bir 
şekilde kıydıkları ve sonra da cesedi 
ufak ufak parçalara aynrarak parça. 
ları şuraya buraya dağıttık.lan neti
cesine varılmıştı. 

• Rir mücldeltcnbPri Ankarndo bulıınnn ıurıılllllltlıllııdJllll--llftl'llıı••lllll•-.... 
lktıo;ot \'ckfılctl torırok mahsulleri umum 
müdQr mUO\'lnl n. Şakir Turall şehrimiz(' 
gelmiştir. 

• 7.lrııot Vckftlctl dün nlfıkadnrhırn '.\'eni 
bir l:ımlm ı::öndcrmlş, her ırlln :o;o:ıt lS de 
zlrıınt ve hn) Yon mnhsııllcrinin günlük bor· 
ııa çnzlrrllerl)le stok mlktnrmı · telgranıı 
\'ckAlete blldlrilmeıılnl fstcml~lir. 

~ U fR< UN 11 aı Y azılmız 
al {t)(Q) ıril <e Yazdırımz 

( 

N~ V@llrg N~ Y©lk? 
-------·-------~~-------~ ~-------------------------~ Kadın Casus Anlatıyor luyor, Teşkllatın Gefi de Yohannada kendilerine iyi bir memur keşfediyor. 

Kadınların anlatt ıkla.n daima alft.ka. ile dinlenebilir. Fa. Alma:ı gizli istihbarat teşkilatına dahil olan Yohanna daha sonra Fosko-
knt her halde bir kadın crumsu:ı anlattıktan daha fazla vada çalışıyor. Oradan Uzak Şarka ge çfyor ve Çinde çalışmağa başlıyor. 
alaka. vericidir. Amerlkadaki Alman casuslar hadlsesln- Ondan sonra Yohan.ıa Amerikaya geçiyor. Evvel§. Cenubt Amerikada çalı
dc başlıca l!l'Uçlu olan kadın da nihayet yaptıklarını itiraf ~:ı~. sonra Şiınalf Amerikaya geçiyor. Bu gün de Nevyork mahkemesi önün. 
etmiş ve mahkemede macerasını ıı.nlntmıştır. 

"Evropa,. vapur unu:ı gUzcl manikiircU kızı Yohnnna 
Hofman evvel~ kabahatini başkasına atmak istiyor: 

"Caetı!luğa beni Şulter teşvik etti. Kabul etmezsem 
beni öldüreceğini söyledi. Ben de bu tehdit kar§ısmda 

casusluğa başladım ... ., 

Y h havatı hakikaten bir -oman gibidir. Almanynnm Magdeburg 
o ana~m ~ h · 

1 
.. k 

h · d b' diı:;rinin kızı olarak dUnyaya. gelen Yo anna yırm uç ya§ında 1 en 
şe rın e ır ' ·-1 • • t •hb t t k 'JAt t bir askerle sevişiyor. Asker. Alman gıuıı uı ı ara eş ı " ına mensup ur. 

M a heveslisi bir kız olan Yoh anna, uıkere: 
acer Ut d' . _ Beni kumandanı:ı!n tanrştır! diye m cma ıyen t rar edıyor. 

Hans ismindeki bu asker, sevgilisinin ısrarlarına dayanamıyor ve o:ıu 
kumandanı ile tanı§tTnyor. 

Bundan sonra Yoha.:ına casusluk te§kfl§.tmda kendisine muvafık biri§ bu 

Bir Artistin Çocuğu Olacak ... 

Amerikanı:ı çok sevdiği artistlerden Lili Pon.s yakında 
ana olacak ... 

Bu haber, Holivutt an pek nadir duyulan haberlerden biri
dir. Çünkü, ismbin her gUn dilden dile dolaştığı binlerce 
kadmm diyan olan Rolivut bize onların yavrularına dair 
pek az; malCımnt ve rmektedlr. Çü::lkU. oradakiler çocuğu 
tercih etmiyorlar. 

Lili Po:ıs'un yak rnda çoculhı do~acnğma dair evvelden 
haber verilmişti. Fakat. bııı?iin yıldız bunu teyit ederek 
"Mesut bir hAdise,. beklcdl~ni bildirmiştir. 

Artist Holivutta verdiği konserleri bir mUddet içi:ı kesmiştir. 



-- _: ______ -- -~~-...::.._:__~ .... ~-~- ,.. .. ·_:.:-_.r_._. - ' 
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Beşeriyeti ""' ışıg 

Altı a~ danbt'ri zerre zcı·ı·c ışığ'ıııı ı.a3 heden giin~ş. ebe-" 
diycu süntlii. N lhn) et hizlm gibi et 'c ı.cmiktcn ihnrct 
olan BÜ) iik Adam, tnl>lutin ezeli lrnnunlurınn günün bi-, 
rinde elbette hoyun cğcc·cktl. Fnknt O'ııııu iııısıın!ık diiıı

yasında nçtı~ı )eni ufuk, hiitiin renk ''C zl3alnri3 le gittik· 
ı,.·o ~enişte) erek ebediyen yn<;.r~ ncnktır. Atatürke nit birçok 
ı;.cyler yazılılı ve <lnhn dn ciltler ynzılacnktır. 

Sokrntm fikirleri aradan onlnrcn asır geçtikten son
ra insanlık diinyasınn nasıl bir mcşalo olın u-;;sn, ,.c nası! 
bugii ııkü medeniyet tliinya ı c ki grek mütefckkh•lerinlıı 
dchfllarınııı e::.cri ise, .A tntürkiin koyduğ,ı cısaslnr da biitürı 

insanlık tıleıııfndo ayni rol \ ' C tesiri ynpncaktır. 
rk nedir? 

Atatürk; Tiirk milletinin yaratıcı kabiliyetine ruhu· 
mm bütiin snmirniyetiylo hınnmı~tı. Nutkunu huştan nşa
ğı okuyunuz. Yapılan işleri Tilrk milletine maletmek için 
hususi bir dikknt ,-e itinn göstermiştir. 

Yazan · Refik ince 

Atatiirk realistti. Her hal.il atin realiteden çılrnbile
ccğiııe imarı ettiği için, hnllrn biiyilk hir kıymet ,-e ehem
miyet ,·cı·miştir. Gene bu itibarlndır ı.ı, lı:emlisi knral'~ 

lnrında milmkiin olduğu kndnr giiniiıı :;.nrllnrı içinıle Yn
zlycti mütnlcn ederek .,.nfim ,.e csnsh karnrlnr \ermek nıu
HıffakıyeUnl gcistcrmiştir. Sh ns J on~rc ile nçtığı hii3;ik 
haı·ekette kentlisine daima hu fikir rehber olmu~tur. O, bi
zim umumi harp içinde heyhet Ye delıf;""tini tanıclığımı:ı: 

IJ.iyiik dii<;-maıılnı·ın hiç birine chcınuılyct , ·ermedi. ~·nıı

kii onlnr Türkiye dinnsınılıı nyni ku\\ette değildiler.· Hu
ıuı nııcnk O'rnın keıskin ,ıch!isı sczebilirdi. 

Uiişmun ordusunun Afyon füıüııdeki umumi durumu
nu giirerck tmu-ruz l.nrnrrııı ~ene ı.eııdisl \'erdi. 

Bizdeki diğeı· !Jütiin inkılftp lınınlelcı·i, millete rnğ
ınen değil, milletin umumi psikoloji i giiziiniinde tutulnrnk 
yapılmış harcJrntlertlcn bnşka bir şey deb-ildlr. içtimai 
bünyemiz hnkımıııdnıı en ruciiknl lnlulfiplnı·ın mmaffukı

yetle hnşuı,lnrak en ufnk bir aksiililmcle bile maruz knl
ınnınn mm luıkiki sohcplcrini gene burada nı·aınnhdır. 

lştc l\emalizmfn orijiııalitclcrinden hlrisi budur. 
\·nktile (.]ini teı:;irler nltında Arnp harflerini do al

mıştık. Arap hnrfleri hiçbir znmnıı 'J'iirk dilinin organik 
biinycsinc uymamıştı. Li c tnh ilini ımnaffakryctle ha
şarnn gençler her kelime~ i cloğru diiribt okul auıryorlnı·
dı. işte bunun lçhı ciirctkfn· hir ndun ntnrnk liitin hnrfle
rlnl lrnlml etmek Hh.ıınclr. J\nhul ettik. Bugiin liseler
de, üııh·ersitelerde mürııcant eden ke~ır talebe kiitlcslnc 
yer lmlunnmnmnsının sebeplerinden birisi de <llliınlzde yn
pılnn bu esaslı <leği';'lklik olduğıına şüphe yoktur. 

JI er milletin kendisine göre hir inkişaf tıırzı ,·nrdır. 

Hn) atın hu ~n~ıunz deteı·ıııinizm knhlesini hozmak hl<; ı;;iip

hc yok ki ıııüınkiin <1eğilclfr. Unşkn ıııillctlcrc muhtelif 
ıul, , e sıfntlarln rehberlik eden milletlerin hu hııreket tnrz· 
lannın rcnlitcye ne kndar uymndığrnı tnrlhi ınlsnllcriylc 

lsbnt edebilir:iz . . Atntiirk (her millet kendisi it.;ln ... ) prcn
sipinl kurınnkln, ,·aktilc esaretin Imldırılmnsınn dair mil
letler arasında Yerilen knrarn yeni bir şey llfwc etmiş ol
du. Gerçi bu ilfl\"C milletler tnrııfın(}an lmbul ooilerek hu
h.-uld bir mnhiyct iktisap etmiş değildir. nu lıaklkntln no 
zaınnn milletler tarnfmdnn hukuki bir müeyyideye mnz
har olacab"lnı bugünden tahmin biraz miişkiil<lür. l 1'akat 
insnnlık. hnrckeileriııde ileri \' e Jnı\'\ etli bir adımdır. Jlu 
ışığın ilk eserlerini bııgiinkü cliinya harekctlcrlıulc nz çok 
görmek ıııiimkiindür. Dün in anlık <liiııyıısındn sönen Gii· 
neş yalnız Türk nıllleti için değil, biitiin beşeriyet için 
büyük bir kayıptır. Türk milleti kcmll sinesinden hısnn
hğa bu kn<lnr bii);ik bir adam \'ermeJdc hakilmtıen lttlhnr 
edebilir. Dalma \'elfıt \'C diri o1nn Türk ,·nrhğrnın 1 tik
balde daha birçok l\lustııfa Kemaller yetiştircceğinde nsln 
~üphenılz yoktur. 

N. A. U:OÇCJ{A 

1920 Nisanında idi, kara gün
lerin insana yalnız ümitsizlik ve. 
ren o dakikalarında bir (Musta. 
fa Kemal) isminin ışığı etrafında 
toplanan Türkiye Büyük Millet 
Meclisi azaları arasında ben de 
vardım. O vakit yaşım 35 idi. 
Mektebimi bitirmiş, Balkan har
bına, umumi barba iştırak etmiş, 
mütarekenin acı hatıralarına şa
hit olmuş, niha) et lzmirden baş
lıyan Yunan işgalinin verdiği ıs. 

cırap içinde ailece muhacerete ma 
ruz kalmışt.m. Işte mebusluğurn, 

b:.ı muhaceret zamcınında olmuş. 

tL. Hayatta bilgi, görgü, tecrübe 
ve bilhassa devlet idaresi hakkın
Ja tebellur etmiş bir kanaat hasıl 
edecek ne bir devre görmüş, ne 
de bir fırsat bulmuştum. Fakat 
ıüreklerimizde, mütemcıdiyen ka 
r.ıyan derin bir yaranın kanı do. 
taşıp duruyordu. Yaln.z ve yal
nız bir teselli ile, Mustafa Ke. 
:nalin (ben vatanı, millete 'daya. 
narak her halde kurtaracağım 1) 
yc lundaki sesine koşmak sureti
le inşirah buluyordum ... Bir ta
rafta harabiye dcğru giden bir 
vatan gürültüsü, diğer taraftan 
bu vatanı kurtarmayı vaad ve te
ahhüt eden ilahi bir sada ! .. 

Koştuk, 23 Nisanda Ankarada 
Mustafa Kemal'e kavuştuk! .. O 
g üne kadar simasını hiç görme. 
miş olduğum o vakur endamın, 
kürsüye çıkıp da içinde )>ulundu. 
ğumuz milli feliiketi bütün çıp
laklığiyle bildiren ve bunlara ça. 
reler gösteren beyanatını dinler
ken gönlümün yeis ve nevmidi • 
den kararmış ufuklarında, güneş 
gibi feyyaz bir nimetin parladı. 
ğını görüy.1r, sevincimden ağlı
yordum. Tahassüsatımı, kanaati
mi o zaman cephede bulunan kar
deşim Hamit Şevket'e bildiren 
mektubumda aynen şöyle demiş. 
tim: 

- Ben ömrümde bu kadar 
kuvvetli bu kadar canlı ve bu ka. 
dar kendisine bel bağlanacak ne 
bir asker, ne bir sivil, adam gör
medim. Müsterih olalım, ati mu-
hakkak bizimdir!.. Ve Türklük _______________ ._ ____________ bu büyük adamın alemdarhğiyle 

mutlaka kurtulacaktır. 
Ben (Atatürk) ile üç sene mil

li mücadele devrinin bütün buh. 
r-.nlannı, elemlerini, yoklukları. 
nı, zaferlerini, varlıklarını, neşe
sini beraber yaşadım. Ben onun 
Adliye Vekilliğini, Parti reis ve
killiğini yaptım. Ondaki zeka, i
hata, iktidar, görüş ve kavrayış 
kabiliyet ve derecesini hiç bir za. 
man hiç bir kimsede tasavvur e. 
demedim. 

O, en çetin meseleleri kolay 
bir yoldan e.1 doğru bir surette 
halletmenin müstesna timsali idi. 
::;ize ufak uir misal ile tarihi bir 
hatıra bırakmak istiyo~ um: 

Yunanlıların bizi mağlfıp ede
rek Sakaryaya kadar geldikleri 
tarihlerde bir taraftan da Türk
lerle Yunanlılar arasında bir sulh 
yapmak teşebbüsü eksik clmu -
yordu. Bu teşebbüslerden birinin 
yapıldığı zamanlarda Atatürk or. 
du başında idi. Bize gönderdiği 
haberde müzakerelerimizi yapıp 

yapılan teklife bir cevap hazırla. 
rr.amız bildiriliyordu. Diz bir haf. 
ta uğraştık, sualler sorduk, ce -
vaplar aldık ve nihayet çok iyi 
olduğuna kani bulunduğumuz bir 
formül hazırladık. 

Atatürk geldi, bize heyeti ve. 
kile halinde riyaset etti ve biz. 
den hazırladığımız şeyi sordu. 
Biz izahatını verdik, o bir daki
ke. tevakkuf etti, sağ elinin baş. 
parmağını, mutadı olduğu üzere 
üst dişlerine dayadı ve söze baş
ladı. Bize vaziyeti o kadar güzel 
anlattı ve öyle bir hal çaresi buL 
du ki, biz derhal bir haftalık e. 
meklerimiz üzerinde en ufak bir 
tesahup kaygısı göstermeden 
kendisine iltihak ettik, emekleri
mizin bir su damlası bile olmadı
ğını görmekten azap bile duyma
dık, bilakis halledilmesi zer bir 
davanın içinden çıkmış olmanın 
saadetine kavuştuk. Hiç unut. 
marn, celsemize nihayet verildiği 
zaman şeriye vekili olan sayın 
Mustafa Fehmi ile beraber aynı 
zamanda başbaşa gelerek: 

- Allah bu büyük adamı ba. 
şınuzdan eksik etmesin, diye dua 

ettik ve beraberce ağlaştık. 
O zamandan bu zamana kadar 

' tamam 18 sene geçti, hep o faa-
liyet, hep o zeka, hep o alaka ve 
hep o kuvvet ve idrak hükmünü 
sürdü, Nihayet yeni bir Türkiye 
meydana geldi. 

Ben Atatürkün dehasını, mil. 
Jetini her türlü vasıtadan mahrum 
bir zamanda, her kuvvetin ken
disine hasım olduğu günlerde 
dimdik kafasıyle ve: her tehlikeyi 
bertaraf eder azmiyle, millet na. 
mına hareket eden ve millete 
mensup olan her fertten istifade. 
yi temin etmek dirayetıyle gös -
terdiği müstesna varlıkta tecelli 
etmiş görürüm. 

Azası (360) ı geçen Büyük 
Millet Meclisin.de imparatorluk 
devrinin meclis reisler~ azalan, 
nlZırları, sefirleri, milli mücade. 
le devrinin hocalan, hacdan, ağa 
lan, şeyhleri, çiftçileri, mektep· 
lileri mektepsizleri vardı. Bunla. 
rın hepsi ile anlaşır, hepsine an. 
latır, ve kendisi bütün bu kala
balık içinde ir.tirasları, endişeleri 
susturarak bir "mihrak,, halinde 
dururdu. 

Meclise hürmeti ilk gününden 
sc.ın gününe kadar zerre k4dar ek
silmemiş idi. Her hizmetini ken
disine medyun olduğu milletini, 
Meclisin hakiki surette temsil et. 
tigini görür, ona milleti kadar 
hürmet ederdi. 

Atatürk, blitün davasında her 
ferdi millet kazam içinde kayna. 
tarak mütesallip bir kütle vücu
da getirmek için her şeyde benli
ğini daima millete izafe etmekten 
geri kalmadı. O'nun düsturunda 
(ben) yok (biz ve millet) vardı. 
Esasen eski zihniyet ile yeni zih
niyetin farkını bu teşkil ettiğini 
o bizlere öğretmedi mi? O değil 
mi idi ki, hayatın en büyük saa. 
detini görmek ve tatmak istiyen. 
lere, bunun ancak millete hizmet
le kabil olduğunu göstermişti? 

Bir gün, Sakarya harbına te
kaddüm eden günlerde attan düş
müş ve göğüs kemiği çatlamıştı. 
Haber aldık ki, cepheden Anka. 
ra askeri hastahanesine gelmiş 

Yeı i Türkiye 
DünkU posta ile gelen Deyli 

Meyi gazetesinden: 

n geç i"' i bir yol ... 
''Atatürk Büyük Harpten son

ra iflas etmiş ve bitkin bir Tür
kiye bakiyesini önce kurtarıp 

sonra yeniden yapmağa kendi 
il.tiyariyle giriştiği zaman, hiç 
bir muasır liderin karşılaşmadığı 

maddi, manevi vazifeler karşısın. 
da bulunuyordu. 

O, Büyük Harpten sonra mem
leketi kurtarmağa tavzif edilmiş 
değildi. Çanakkalede itilfif kuv. 
vetlerini mağliıp etmekle şöhret 
alm ş kudretli bir general olarak 
tan nıyordu. Fakat milli bir mü
cadele açarak memleketini kur. 
tardı. 

Türkiye büyük ve yeni bir 
memlekettir. Harp sonu günleri. 
nin kcrku ve sefaletinden çıka -
rılmış bu yepyeni memleket, Ke
mal Atatürkün dimağında doğ -
muş bir mevcudiyettir. ı:emal 

Atatürk onu kendi elleriyle dün. 
yaya getirdi. 

Atatürk zamanımızın herhangi 
ti 'erlerinden daha çok iş gör. 
rcJş; büyük bir asl:er olduğu ka
iar da büyük bir devlet adamı ol
Juğunu göster~tir.,. 

Onun geçtiği bir yol vardı. O, 

bu yoldan yazın en olgun zamanla 
rında, denizlerin, samimi kalpler 
gibi ılıklaştığı mevsimde geçer· 
di. İstanbul Marmarasının cenup 
kıyılarını şehre bağlıyan bu yo
lun, •bu başından, kaç yazdır, o
nun geçişini görmek insanın ru. 
bunda ne sırri, ne anlatılması 

güç bir şevk yaratıycrau. 

Olgun yaz günlerinin bütün 
yürek1ere ferahlık veren bu, et
rafı yer yer yeşil, yer yer nefti 
ve: yer yer boz, yer yer sarı yo
lunda, kaç yazdır, alrşmış oldu

Yazan : O,;mı:ın Ceaml 
l:lim:i•WMı&lfiııE..;.A&~~ôSC!.:.:~ıl2~~~!1!~~~~~-.. bağa sesleri arasında, ilmi t dolu 

bir yürekle eve döndüm ve ya -
zın kalanı ile sonbaharı hep bu 
ümitle geçirdım. Vakte ki, bay· 
ramdan önce, iTk resmi tebliğle 

ilk rapor neşrolundu. Işte o gün 
ben ilk tebliğle ilk rnporu aynı 
arkadaşla birlikte, aynı dikikada 
gördüm. Bir gazete idarehanesi
nin yazı od:.sına ikimiz birden 
girmiş ve hademe ikimizin önü. 
ne henüz çıkmış olan bir gaT.ete 
uzatmıştı. Şimdi tebliği ve rapo· 
ru ben ckuyorum. o dinliyordu. 

Birkaç satır okur, okumaz ga· 

ğumuz bir manzaradan bu yaz iti!lll!ll!~~~B:~!!!!!!!!!!! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıii~iii ii~=~iiiiu zete elimden düşüvermiş ve ben, 

niçin mahrum kalmıştık? 
Yaz çoktaı, olgunlaşm•ş, deniz 

mevsimi başlıyalı bir hayli ol -
muştu. Faitat kaç yıldır bu yo -
lun üzerinde görmeğe alıştığımız 
o tarifi güç manzarayı bu yıl ne· 
den göremiyorduk? 

Dlişünüyor-, düşünüyor, buna 
bir mana veremiyor ve beklediği

mi göremeyir.ce akşamları o yol
dan boynu bükük <lönüyordum. 

Nihayet duydum ki, ka1 yaz
dır, yazın ortalarında, bu yolu 

sırrilcştiren, kudsileştiren Ulu külmüştü. Çok zeki biı k"lem ve 
varlık hastaym ş... O zaman ben yazı arkadaşım e lan bu adam en
aynı yolun garip bir yetimi ol • dişemi sezmiş olmalı ki beni şöy 
muş, babası, bir müddet için gur- le teselli etmişti: 

l.ıete gitmiş içli bir çocuk gibi, M k h t 1 k h .. . . . - era etme, as a ı a -
ha bugun ıyıleşıp buradan geçe· f'fl · · h " b · · . .. . . ı emıştır, attcı una, geçmıştır 
cek, ha yarın dıye gunıerı sabır- d d. b'li · 0 k d · e ıye ı nz. , ya ın a yıne 
sızlıkla beklemeğe başlamıştım. b d k . 

ura an geçece tır. 

Bir temmı:z akşamı, aynı yo - O gece, o top ağaslarm altın· 

lun öbür başındaki top ağaçların dan kalkıp yaz gecesinin: "Ha -
altında, bir arkadaşla otururken yat, hayat, hayat!,, diye haykı. 
söz döne dolaşa bu mevzua dö • rışan ağustos !böcekleri ve kur-

olduğum yerde sam vurmuş bir 
hazan yaprağına dönmüş, o da 
sapsarı kesilmişti. 

O günden sonra tekrar gelen 
iyilik günleri, bana önümüzdeki 
yaz, yine 'l.ynı yolda 01.u gördük· 
çe duyacağım şevkleri gözümlin 
önüne getıriyor; kalbimde, çok· 
tandır ayrı kalmış olduğu baba. 
sına kavuşacc.k olan garip bir ço· 
cuğun sevincini uvanclmvordu ... 

Heyhat! .. 

tedavi olunuyordu. Ziyaretine 
gittim. Kendilerine yolda tesadüf 
ettim. YUzU sapsarı idi. Kemik. 
Jerini sardırmıştı. Belli idi ki, ıs
tırabı vardı. Kendilerinden istira.. 
hat etmelerini ricaladıırı. Cevap
larında: 

- Olamaz, istirahat ve tedavi 
vazife ile beraber cephede 1 Ben 
behemehal orada bulunmalıyım t 

Fedakarlığın böyle necip mi. 
sallerinden O'nun hayatında ka~ 
binlercesi var 1 

Biz o tarihlerde kendisine Baş. 
kumandanlık salahiyeti vermiş
tik. O, ordunun hayat ve idare
sine tealluk eden bahislerde Bil. 
yük Millet Meclisi salahiyetini 
haiz olacaktı. Bu kadar büyük 
bir kuvvete, biran en ofak pir hu 
dut tecavüzü ilave etmedi. Her 
üç ayda bir yenileştirdiğimiz bu 
salahiyeti istihtastan sonra tek • 
rar yenilemek istiyorduk. O bi. 
ze: 

- Efen<liler 1 Size teşekkürler 
ederim. Memleket artık benim 
başkumaııdanlı,ğımın devamına 

lüzum göst<!rmiyecek bir vaziye
te gelmiştir. Bu kanunu yenile .. 

meyiniz! .. 
Biz O'na kuvvet veriycrduk, 

O bize fazilet ve tevazu ve zama.. 
nında kullanılmryacak kuvvetler 
arkasında koşulmaması dersini 
veriyordu. O günün heyecaruıu 
her zaman hatırlıyarak aldığrm 

bu yüksek dersin intibahım ve 
faydasını taşırım. 

Hukuka ht.rmet O'nun esaslı 
şıarı idi. Millet hukukuna teca
vüz edildiği için milleti ayaklan
dıran Atatürk, kadın ve erkek 
hukuku arasında milsavat temin 
etti. Amme hukukuna yeni hü • 
kümler ilave etti. ilim ve irfana 
bağlılığı ve çalışkanlığ. bizlere 
ve tarihe nümune olacak derece. 
de fazla idi. 

Atatürk, her manasiyle büyük 
bir adamdır. O'nun büyüklüğU
nün şulesi, Türk ·için ve beşeri.. 

yet için ebedi bir rehber olacak .. 
tır. 

Bizler, onunla beraber milli 
davada çalışmal< bahtıyarlığı i . 
çindeyiz, bugünkü nesil ise o·_ 
nun açtığı zafer, muvaHakiyet, 
önderfik yolunun takibi saadeti 
içindedir. · 

Her kalbin nefesi, her ailenin 
babası, Türk milletinin en büyük 
fazilet ve vatanperverlik abidesi 
olan Atatürk 1 Müsterih uyu, te
min ederiz ki, yetiş~irdiğin mil-
1... t ne (Ata'yı) ne (Türkü), ne 
de (Atatürk'ü) unutmıyacak, o. 
nu, istediğinden daha iyi muha. 
faza edecek, ve Türk milletini 
çizdiğin program içinde yüksel
terek, yaşatacak ve :hediyen ya. 
sL.tacaktır !.. 

REFiK tNCE 

Bütün bu muvaffakı
yetler yalnız benim ese
rim değildir ve olamaz. 
Bütün bu muvaffakıyet
ler, bütün milletin tev
hidi mesaisi neticesidir. 

1923 
••• 

Benim için bir taraf
lık vardır; bir tarafım. 
O da Cumhuriyet taraf
tarlığı, fikri, İçtimai in
kılap taraftarlığı. 1924 
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ustafa Kemal'in Sof yad 
hatıralar bıraktığı __ .... ______________________________ _ 

,, ·rgün Türk Ordul~rı Başk!Jma~~~nı .'! ~ sam 
Türkiyenin nasıl ıd~re edılec~pını bulun 

- düny~ya gosterecegım, 
Atatürk 1913 ten 1915 sened 

nihayetine k .. Jar Sofyad.. ataşa.. 

militer olarak bulundu. 
O zamanki Mustafa Kemali ta-

nıyan Dulgaılar bugiırı yaptıkla

rı ne~nyatta Ulu Onderimiz için 
şu &atırları i .. zıyorlar: 

"Temiz gi}inen, genç ve dip. 
diri bir ·ı ür.- kaymakJmı.. Bu 
Türk zeb:ti herkese karşı ga-
yet d.kl;atli ve sayguıaır. Kar~ı
laştıgı bütiın insanlarııı kalpleri
ni bir defa f;.J iışme ile kazanabi
liyordu. E.ı müddet zarfında 

Mustafa Ke .• ıll 8ulgaristanı ve 
Bulgarlık h~kti ruhiyesini tam 
manasiyle Öbrenip anlamaya mu. 
vaffak olmuştur, Iler ~eyle alfıka. 
1ı görünür ve Bulgarlık hayatı. 

nın bütün şub~leriylc mqgul c
lurdu.,, 

A tat .. rkü Sof yada yakından 
tanıyanlard.ır e ki mebus D. Aç
kof ve Bayan Açkof Mustafa Ke. 
n:alle ya.tın.:an tı:.nışn:aya mu
vaffak olmu~ bahtiya.rlardandır. 

Açkof Atatürkün Sofya hayatı 
hakkında şunları anlatıyor: 

"E::lkan harbi biteli henüz bir 
sene olmuştu. Tfaklcrlc Bulgar. 
ların iyi gözle birbirlerine bakma 
dığı bir sırada Kaymakam Mus
tafa Kemal Sofyaya geldi. Fakat, 
çok az bir milddct için.de tanıştı· 
ğı bütün Bulgarların kalbini fet. 

betti. 
Bolayırdaki Tür!c ordusunda 

Bulgarlara karşı vatanını müda
faa etmek için harbetmişti. Bu i. 
tibarla Bulgar askerini yakından 
tanıyordu. Sofyaya yüksek ve 
münevver bir ataşemiliter olarak 
geldikten sonra Bulgar mahafili 
ve tanın'TlIŞ aileler arasında sev
gili bir k?.valer olmuştu.,, 

Profesör Kirofla 
D~stluğu ... 

Atatürkun Sofyada Dımıtır 
J\çkoftan başka daha birçok dost. 
lan vardır. Bulgar profesörü Ki
rof' un evi ı 913 • 1914 senelerin
de resmi ziyafetler verilen müs. 
tesna bir yerdi. Yüksek mahafil
de verilen ziyafetlerin hiç birini 
Mustafa Kemnl ihmal etmezdi. 
Sofya yüksek mahafilinin merkez 
ııikletin.i ise Bay ve Bayan Gene. 
tal Baço Petrof'un evinde topla
nan yüksek zevat teşkil ediyordu. 

T odor Alcksandrofla 
Tanışma 

Gospodin Açkof At~türkle Sof 
nda yakındar dostluk ettiği ve 
kendisi de Makedonyada doğmuş 
C>lduğu için, Makedonya komite
tileri reisi Dotor Aleksandrofu 
litatürkle tanıştırmıştır. Todor 
fileksandrof Atatürkü Makedon
l'ada ihtJaller yapan belli başlı 
~ornita reisleri ile tanıştırmıştır. 
Onların kullandıkları metodlarr 
/\tatürk sorup öğrenmiştir. 

Gayet dikkatli bir erkanıharp 
~abiti olan Atatürk maskeli bir 
baıo.cıa Yeniçeri kıyafetiyle birin. 
tiI:ği almıştır. 

Sofyada bulunduğu sıralarda 
811: sık tekrarladığı cümleler şun-
' •ardır: 

•'Türk orduları başkumandanı 
t>bnayı çek isterim. Eğer Türk 
C>t-duları ba~kumandam olursam 
'tiirkiycnin nasıl idare edilebilc
te~İni bütün dünyaya gösterece
ti1:1. 

» f 
Sofyada yaşıyan Bay Açko 

/\tatürkün kendisine birso'k ke-

Bir Düşman Generalle 

\R~E OME Misa!i~k~~!ı'1:.!~~' C~a 
·~ günü idi. Sofyanın bütün kıbar 

Mustafa Kemal cephede (iUşman 
olan generallerle konuşurke.ıı IL 
yakatlerine göre hürmet etmesini 
de çok iyi biliyoTdu. 

, 
reler tekrarladığı bu ı;:.'zleri dai. 
ma söylüyor. 

Bulgaristanla Müzake
reye Memur Edilen 

Mustafa Kemal 
Bulgar orduları eski başkuman 

danı General Jekof da Ulu önde
rin Sofyada bulunduğu bir buçuk 
sene içinde kendisiyle en fazla 
temas eden bir zattır. Umumi 
harp içinde Bulgar ordularım 

idare eden General Jekof Atatürk 
hakkında şu hatıraları anlatıyor: 

"1914 senesi Teşrinievvel a
yın.da idi. Ben o zaman Bulgar 
orduları erkanıharbiye reisi mu· 
avini idim. Sofyada Türkiye ata. 
şemiliteri olan gayet münevver 
ve yakışıklı Kaymakam Mustafa 
Kemal Harbiye Nezaretinde bizi 
ziyarete geldi. Türkiye Harbiye 
Nezareti keı.disini Türkiye ile 
Bulgaristan arasında bir askeri 
muahede projesi tanzimine me. 
n.ur etmişti. Bu ziyaretten daha 
evvel Türkiye ile Bulgaristan a-

da bir ittifak akti imkanları 
n~n . 
arastınlmıştı. Hatta 1913 senesı 
nih;yetlerinde müzakereler ol -

Bükreo:: sulbünden sonra 
muştu. "' . 
A drey Toşef ile ben aynı mak. 
s:ıla istanbula da gitmiştik. En. 

T ll!t ve Cemal Paşalar o 
\•eı, a i1 • 

ki Türkiyenin en kuvvetlı 
zaman f'h .. 

hsiyetleri idi. Maama ı , mu -
~kereler hiç bir neticeye vara
madan münkati olmuştu. 

Umumi harp başlamış ve ya. 

b. angının tehlilteleri Bul. 
kın ır Y .. ki . 
garistanı olduğu gibi . Tur yeyı 

hdit ediyordu. Bınaenaleyh, 
de te . h"kQ 
T .. kiye ve Bulgarıstan u -

ur . 1 . h 
tlerinin erkanıharbıye erı ar. 

me . kA 1 mü terek girmek ım an arını 
be ş • · 'f k o araştırarak bir asken ıttı a pr -
jcsi hazırlıyacaktı. 

T .. k erkanıharbiyesinin mah-ur . 
.. essı'li Mustafa Kemahn rem mum 

kültürü karşısında hayran kal. 

t Bütün Balkanların harp 
mış ım . 

. et' ve hadiselerine va. 
vaz.ıy ı .. 
kıf olan bir Türk erkanıharbi ıle 
karşı karşıya bulunuyo.:dum. Bu 
zabit Bulgaristanın Bukreş sul
hi le ugwradığı haksızlıktan dola. 

Y • ".. du yr bizim vaziyetimıze goruyo~ . 

B "t'barla Türk erkanıharbıye. u 1 1 ' • • 
siyle aramızda hazırlanacak ıtti· 

1 

· aileleri o zaman bizim evimizde 
buluşup görüşürdü. 

Mustafa Kemal hemen hemen 

Evimizdeki salonu Atatürkün 
bize bir buçuk iki yxl hemen her 
Cuma geldiği zamanki gibi mu
hafaza ediyoı-uz. Hayatında ilk 
defa olarak tavla oynamayı Ata
tilrk birim evde öğrendi. Karı

mın kızkardeşi Gunçeva Musta. 
fa Kemali tavlaya alıştırdı. Bu 
tavlayx laymetli bir hatıra olarak 
ömrUmilzün sonuna kadar muha. 
faza edeceğiz. Bana öyle geliyor 
ki, evimizin salonunda Ata tür
kün daima oturduğu köşede o 
bi.ıyilk adam tavla oynuyor .. Bu 
salonda Atatilrkü andıran ve o. 
nun Sofyadaki hayatiyle çok ya
kından al!kalı olan daha birçok 
hatıralar vardır. Evimizde piya
no Atatürke birçok konserler 

' 
KEM.4L ATATURK - He madc 

backtrard Turkey lnto one ol 
thc modem Poır,crs. 

Ldt: Twkish suffragcttes of 
1923; Rlght: 193~-4 kc"-p.fil 

her Cuma günü evimizi şereflen
diriyordu. Yine böyle Cumalar
dan bir gün Fethi Beyle birlikte 
Mustafa Kemal de gelmişlerdi. 

Balkan harbinde l;lolayir cephe. 
sinde kumanda eden General Ko
vz.çef de misafirimizdi. Mustafa 
Kemali Generalle tanıştırdık. 

~yni cephenin öte tarafında 

Türk ordusunun harekit şubesi 
kumandanı olan Mustafa Kemal
le General arasında şöyle ibir mu
havere cereyan ettiğini hatırlıyo. 
rum: 

- General, bizim karşımızda 

sizin kuvvetleriniz 12 !uka idi. 
Bunun için siz harbi kazandı. dinletmi§tir. 

ruz.,, . Bulgar Milli Tiyatrosunun en 
General fırka~ınl d~dedı .ki0

• 'ka- bilyilk artistlerinden Bayan Pro. 
dar olmadığını soy e ı ve ı as.. k •1 ölil · M rf epova ı e mugannıye o o-
ker arasındaki göriışme o kadur ıb • oda k 

1 
. 

. . . . . va u pıyan onscr er vertn\ş-
cla.<s ot a Turldsh gırl$' s h01)l ....., __ ta tlı hır şekilde devam e~tı, ki 1 a· K t rt" d'ld'W• • er ır. onser e ıp e ı ıgı 

bu iki kişi, ıanki kaış.ı karşıya Unl Atatllrkil uh kkak _ fak muahedesi projesini hazırlı -
yacak Türk murahhasırun güzel 
düşüncelerinden memnun oluyor

dum. 

On Gün Müzakere 
Müzakereler on gün devam et. 

mişti. Hadiseler bizi müşterek o. 
Iarak harbe sürükliyecek olursa 
Türk ordusundan Bulgaristana 
gönderilecek askeri yardım me
selesi bahis mevzuu oluyordu. 

Mustafa Kemal her gün Harbi
ye Nezaretine gelerek müzakere
lere devam ediyorduk. Çek ileri 
idealli ve ruban liberal bir zat o. 
lan Türk ataşemiliteri, Türkiye. 
nin Avrupa tarafındaki kapısın
da bulunan Bulgaristan tarafın
dan ve arkadan emniyet altında 
bulunmasını istiyordu. Bulgaris • 
t:ın ise milli emellerinin tabak • 
kuku için de Türkiyen.in tam 
dostluk ve hatta askeri yardımı. 
na muhtaçtı. Mustafa Kemalin 
bana tekrarladığı şey şu idi: 

iki memleket arasında dostluk 
olmazsa iki hük\lmet elele ver
mezse, ne birinin, ne de ötekinin 
sük\lnetle inkişafının imklinı yok 
tur. 
Başbaşa vt!rerek Mustafa Kc.. 

malle ben askert ittifak projesini 
hazırladıksa da, o zamanın siya
si bazı sebepleri yüzünden bu 
proje imzalanamamıştı. Çünkü, 
İstanbul erk5.nıharbiyesi Roman. 
yanın da bu ittifaka sokulmasını 
şart olarak ileri sürüy.cı-du. Fa. 
kat psikoloji noktai nazarından 
Bulgaristan bunu kabul edemi
yordu. 

Mustafa Kemal İstanbul erka. 
nıharbiyesinin fikrine iştirak et
miyordu. Yalnız Bulgaristanla 
Türkiye arasında bu ittifakın ya. 
pılabileceğinde ısrar ediyordu. 
Sonradan Romanya itilaf hükQ. 
metleriyle birlikte harbe girdi. 
Bulgaristan da harbe girmek 
mecburiyeti karşısında kaldığı 

zaman iki devlet arasında böyle 
bir ittifak imzalanabildi.,, 

Diğer Hatıralar 
Bulgaristanın eski başkuman

danı General Jekof Atatürk hak.. 
kındaki hAtıralarına şöyle devam 
ediyor: 

"Harbiye Nezaretindeki müza
kerelerden çrktıktan sonra Kay. 

Sofyanm o zaman en mut::. a b.r 
lokantası olan Slavyanska Bese. 
da'nın karşısındaki (Koprivişti
na) ya gidip oturuyorduk. O, 
Bulgar milletinin 40 • 45 sene 
zarfında yaptığı ilerleme hamle
lerini takdir ediyor ve Osmanlı 
idaresi ile Türk milletinin asır. 
larla geri bırakılmış olduğuna te. 
essüf ediyordu. Ve şayet Osman
lı devleti ayni yolda yürüyecek 
olursa Türkiye istikbalinin teh
dit altında bulunduğ:.ınu ve Tür
kiyenin tamamiyeti mülkiyesini 
muhafazadaı. başka ideal olamı. 

b • 1 d ğild' H g er m a su 
har etmiı ınsan ar e ı. er tt la d t d' d k . re e ve :rsrar ave e ıyor u . 
halde Mustafa Kemalin çok he- B" k al f Bul ·· . . ırço a ranga ve gar tur. 
saplı konuştuğu ve kültilr ıtiba. kül • • Ata..ıı-k •. ,_ k ti" tl 

d ğu beli
. "d" ennı ~= yuıı.ı>e ar s e. 

riyle yUbek ol u 1 1 ı. rin x. d a· 1 • k a6 zm an ın e:meyx ço ee -
Edime Kumandanı verdi. 
General Jvanofla 

Karşılaşma 
Başka bir Cuma gilnü Musta. 

fa Kemali General Ivanofla ta
nıştırdrm. General lvanof Bulgar 
askerlerine Edirne cephesinde 
kumanda etmiştir. Mustafa Kc.. 
mal bu tanışmadan sonra Genc
ral ivanofun çok sevip takdir et. 
tiği yakın bir dostu olmuştur. 

Bayan Prokopova piyanoda 
çalarken Morfova da ağızdan 

söylerdi. Bu artistler sanatkar 
olan lazkardeşimin daveti üzeri
ne biz.de konser vermeyi kabul 
ediyorlardı. Gayet ciddi ve ter
biyeli olan Mustafa Kemal saat. 
lerce bu konserleri dinlerdi. Bu 

(Devamı 10 ıuncu sa.yfaiia) 
yacağını söylüyordu. -----------~----------------------------------------

Eski Türk Harfleri 
Kaç kere eski Türk elifbası 

aramızda konuşuldu. Genç Türk. 
]erin bile kültürüne zıncır vu
ran şeyin eski harfler olduğunu 
Mustafa Kemal söylüyordu. Bu 
meseleleri konuşurken ruhunun 
ateş ve ümitle dolu olduğu, belli 
idi.,, 

Hatıraların Saklandığı 
Bir Oda 

Sofyada Gurko sokağında ya. 
şıyan Profesör Kirof ile eşi Ata
türke ait birçok loymetli hitıra. 
lan evlerinin bir odasında h!la 
saklamaktadır. Bulgar profesörü 
Atatürkün Sofyada geçirdiği 

günlere ait hAtıralarını şöyle an. 
latıyor: 

"Balkan harbinden sonra Fet
hl Bey Sofya sefiri idi. Makedon. 
yanın Prilep kasabasında doğan 

Fethi beyle Sofyada çok yalan 
dost olmuştuk. Evime sık sık mi
safir olarak gelen Fethi Beyin 
yanında Kaymakam Mustafa Kc. 
mal de bir gün gelmiıti. Bütün 
aile efradına bu genç Türk zabiti 
tanıtıldı. Ogünden itibaren Fethi 
Bey gibi, Mustafa Kemal de e. 
vimin kıymetli misafirleri arası
n<. girdi. Türk ataşemiliteri bü • 
tün .diğer misafirler üzerinde fev
kalade tesir yapıyordu. Fethi 
Beyle Atatürk ayrılmaz dost idL 
ler. 

1 ~ötiip !J~ü~~ 1 
Kendi kendini tavaf 

Atamızn karşı ynpıln.cnk son ,·azitenln, onun geçtlt"1 , 
yerlere lmnılııcak son mııddi sntlnnn programı gazetelerde 
çıktı. Bıinlann el·sikslz olup olmndığını b}lmlyorunı. }""'n

kat ben, kendi kendime knldıl;,'llll demlerde bu iş için büs
bütün başka türlü diişünnıüştüm. Düşünmiiştüm, diyorum; 
nma galiba bunn sııdece duymuştum demek daha ynkışa
cak. Çünkü her şeyden önce bu, son bir vnzife değildir. 
Ataya karşı biz sağ oldukçn, kendimiz, öldükten sonra dn 
çocuklarımıza bırakılncnk vasiyetlerlmJzle, bu vazife, uza
yıp gidecek ve hiç bltmiyeceldlr. 

li'akat maddi ,·arlıl;,'lnıızln ona son kere divan dura. 
cağız. Söylenildiğine, yazıldığına göre Atn, Dolmnbahçoden 
Karaköy caddesinden gcçirllecelc. Jlnlbukl bu yol, hem' 

içine dökiil~k mahşeri nlmıyncak knı:lnr dnr, hem de 
mana bakımından kısırdır. 

Atatürk, askerdi. 310 dn ıınrlıık bir erkftmharp yüz
başısı olarak çıktığı Hnrblye mektebi, son geçişinde bir 
durnk reri t~k.11 etmemcll miydi? nu bhınnm, çatılnrı nl
tmda yıllarca ;raşAdıktnn sonrn, hnyntını hnrlka 1·npnn ulu 
varlığn, bir kere dnha di\'nn durmnıunlı mıydı? Şeref sn• 
lonundn ettiği yemini, bn.şnrdıklnrlyJc geride bırnknn bn 
biiyiik evlAdı üstünde elbette o çntılnrm dn bir hakkı '\'Rr

dll'. 

Bayrağa sarılı bir ,.-ıicut hnllnde biitiin bir '\'atıın olaıı 
)frutnfa Kemal, o blnanm ()nilnclc cllhn hnvnlnr:iyle karşı
lanmalı değil miydi? .• 

~iha.7et Cumhuriyet dbldcsl önünde.. }{endi yarattığı 
bir inınn timsalinin etrafmdn, bir kerecik olsun kendi ken
dini tıl'\'afa çıkma ı, ~ok yerinde bir ziyaret sayılmaz mıydı? 

"İstlkldl caddesi" nln ı)rogrnmcla yer almn ı, işte 
bu sebeplerden dolayı bence, bir znrnrettl. Yoksa ben mi 
yıı.nılıyorum, içimin nrısı beni mi '.\vntlhyor, yoksa? •• ~ 

~~ ,, a;:; 

Mustafa Kemal gibi Fethi Bey ı 
de genç Türk idealleri taşıyordu. 
Çok konuşmadığı halde Atatür.

1
1 

kün büyük bir vatanperver oldu- . 
ğu hal ve hareketinden seziliyor. , 
du. 

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



8-KURUN 18 IKINCITEŞRIN 1931 

Partinin vilAyetlere'Cenaze törenine iştirak edecek 
tamimi heyetler kimlerden teşekkül ediyor ·· 

Ya~ılacak t··renl r hak: ında Genel 
S kreterlik t~ ıimat verdi 

Ankara. 15 (A.A.) - Cumhuriyet{ 
Halk Partisi Genel Sekretcrlığınin vi
l!yetlere, Parti ve Halkevleri teşkilatL 
na tamimi: 
PartimWıı Umum! Reisi, Türk mll

Ieti::ı.in Büyük Kurtarıcısı ve Şefi aziz 
Önderimiz Atatürkün varlığına ve ha. 
tıraıma bağımızı, onun ölümü dolayL 
sile yapılan büyük törende temin edi
lecek intizam ve ihtimamla göstermek 
ödevi k&J'1ısmdayız. Bunun içi::ı şu nok 
talara fevkallde dikkat edilmesini dl. 
terim. 

Dahiliye Vekaletinin yaptığı tamim· 
lerde cenue töreninin zaman ve sure. 
U icraaı bildirilmiştir. Bu esasa göre, 
Aııkaradan başka bUtil:ı vilayetler 21 
lkinciteşrin 938 pazartesi günü ~asL 
ılaki maddelerde yazılı tedbirleri ala
caklardır: 

l - Tören saat 14 de ba§lıyacak. 
br. 

2 - Halk tam saat 14 de heykel ve 
bil.st olan yerlerde bunların etrafında. 
Dlııııyan yerlerde Cumhuriyet meydan· 
lannda topla:ımıg bulwıacaktır. 

3 - Heykel ve blist bulunmıyan mey 
knlarda güzel ve büyük bir kürsü U. 
ilerine AtatUrkUn iyi bir fotoğrafı ko. 
DulacaktJr. KUrsU Türk ve Parti bay
rağı ile örtUlecek hiçbir siyah i§aret bu 
lundurulmıyacaktir. 

• - Toplanma. işi gUdilmltl ve lntt. 
zamlı olmalıdır. Bu maksatla alakadar 
ve sallhiyetll teşekküller mUmessille· 
riııden bir komisyon topla.:ıarak top. 
!anma yeri tetkik edilmeli ve bunlara 
ftZlfelerf öfretilmelidir. Parti mensup 
larmm bu itte ödevlendirilmesi esas. 
tır. 

5 - AtatQ,rklln bUyUk eserini ema
net ettiği Türk gençliği:ıe ve talebe. 
tere top anma meydanında ön safta 
yer vtr'ılm~Hdir. , 

e - Bando mevcut olan ve Şopenle 
Bethovenin matem havalarını çalabl 
lecek vaziyette buluna:ı yerlerde Is • 
tiktll marşmdan sonra. törene bu ha. 
valarla bqlanılır. Bando bulunur ve 
bu havalan çalmak imkanı olmazsa ta 
ren lstiklAl marşı ile başlar. bando ol
mryan yerlerde dahi İstiklal marşı a. 
lızdan söyle:ıi'erek tören açılır ve ar
tık bundan 10nra hiçbir gey çalınmaz. 

7 -Tören bu suretle açıldıktan son. 
ra, her yerde ilç nutuk söylenecektir. 
Bunian Parti mtlmessili, belediyeden 
biri. belediye olmıyan yerlerde köy lh. 
tfyar heyetleri:ıden biri ve halktan bır 
pnç 16ylfyecektir. Bu nutuklarda A
tatUrkUn eserleri, memlekete ve mtL 
lete yaptığı bUyilk hizmetler, hayatı, 
Ye onun aramızdan ayrılma.sile duyu
lan yu ve elem tebarüz ettirilecektir. 
Kendi nutuklarından onuncu yıl :ıut. 
ku ve gençliğe hitap gibi parçalar, ve. 
ebelerden aeçilmig bazı kısımlar oku
nacaktır. 

Nutuklar mfltettn Atatilrke aaygı 
Ye levgiBini ebedi o1arak onun ma~evt 
nr~ığı ve hatırası etrafında toplana. 
cağım ve bu topluluktan en büyük mil
U vahdet ve kudreti alacağını, eserine 
bağlılığın bu birlikte ebooileşeccfrini 
IÖyliyerek ve ::Jihayetlnde AtatUrkün 
eserlerine ve yaptığı inkıl§plnra daima 
artan bir inanla bağlı kalıp onlan ile. 
rl rötUreceklerine and içerek bitecek. 
tir, 

8 - Tam saat 16 da Dahiliye Ve
kltetlnln yaptı;;ı tamimde zikretti3i 
~hile ve vasıtala•la bildirilerek üç 
daktk•lık bir sUk~t ve ihtiram vakfe. 
al yapılacaktır. Tanı bu saatte sükut 
ve ihtiram vazifesini yapabilmek için 
yukarda söylene:ı mera.sim ve nutuıe. 
lar ona göre tertip ve tamim edilecek. 
tir. 

9 - Uç dakikanın hitammda altı 
meş:ıle derhal ateşlenir ve AtatUrkil:ı 
heykeli, bllstll ve ~·~but resmi cinlinde:ı 
i~iram p .. ldi b:ı~iar. Bu suretle ha:k 
dağılarak merasim sona erer. 

10 - Toplanma. meyda,m:ı gel•rkeu 
arzu edenler heykel. bUst veya foto~
r~ tı:ın l:Snllne relenk, buket veya ye
"1lik koyabilirler. 
tı -llalkmm 22 UktMriıı 1938 sa. 

lı gününe k:ıdar kapalı kalacak ve bi. 
na içinde hiçbir faaliyet yapılıiuyacak· 
tır. 

l 2 - Hareket, toplantı ve meruim 
esnasında. hiçbir liyah ip.ret bulu:aau· 
yacaktır. 

13 - Bütün bu merasime alt tafıt. 
lAt her yerin ayrı ayn vaziyeti teebit 
edilerek bir raporla ve mUmkQn olaa 
yerlerde bu merasim intibaları fotoğaf 
la. sinema ile tesbit olunup bunlar da 
bili.hare basılmak Uzere Parti Gen'tl 
Sekreterliğine gönderilecektir. 

Bu busus1ara edilecek dikkat TUrk 
milletbin bütün dünya gözü &ıQnd~ 

intızam ve olgunluğunu gösterecettne 
nazaran işe fevkallc\e ehemmiyet ve. 
rilmesini her teferruatına kadar allka 
gösterilerek icap eden sarih emirlerin 
verilmesini Parti arkadaşlarımdan rica 
ederim. 

Da1ıl1fye Vekm 
c. B. P. Genel Sel.-retm 

Dr. Re/ik Scıydoırt 

Partinin Güzergahtald 
Vilayetlere Tamimi 

Ankara, 15 (Telefonla) - Parti 
üenel Sekreteri btanbul, Kocaell, BL 
lecik, Eskişehir, Ankara gibi lils•rslh 
vilayetlerine bir tamim ıöndererals ce
naze töreninin yUrliyütünil ceçlktlq. 
cek her tUrlU hareketten tevakki olun· 
masının teminini Parti tetkilAtına bD. 
d:nnit. yol üstlinde hiçbir ıuretlt aaı 
söylenmemesini, nutuk verilmemealn1 
iıtemiıtir. 

Ayni tamime göre merasimde siyah. 
1ı hiç bir işaret kuJJ.ıınılmıyacaktır. Gu
zergahta hazırlanan çelenkler, 'buket
ler tabutun bulunduğu vagonun dıpn
da ve önünde yere kcınulacaktrr. 

Partinin haşs tt.ı~ı 
Ankııra, 15 (A.A.) - C. H. Partlıl 

Genel Sekreterliğine yurdumuzun her 
tarafından, bUtUn Parti, Halkevi, Be
lediye ve diğer müesseselerle bir çok 
yurttaşlardan ebedi Şef Atatürkiln 6-
lümlinden duyulan sonsuz acıya teren. 
ma::ı olan bin1erce telgraf gelmlftir. 
Her biri, bütün memleketle beraber bir 
yurt köşesinin ve bir millet kütlesinin 
acısını dile getiren bu telgraflara par. 
tice verilen cevapta. unutulmaz mate
mimizln bUtün dilnya tarnfı::ıdan pay
laşı1dığı kaydedilerek millete bq uğ. 
h~ temenni edilmiştir. 

Başvekilin Oniveriate 
Rektörüne Telgrafı 

Ankara, 15 ( A.A.) - l3aıve1dlln 
Vniversite Rektörü Cemil l3ilsel'e yu. 
dığı telgrafın aureti: 

Matemli gt:nle.imizde Univenı!teJL 
terimizin yaptıktan gösteriyi yakından 
takip ettim ve büylik iftihar duydum. 
tnkrlAp gençliğinin bu astı hareketle
rinden dolayı kendilerine teıekkUrlerl. 
nıln l>ildirilmesini rica ederim. 

Ba19ekD 
Ceral Ba,w 

Celal Ba.yar'm Nutku 
Ankara, 15 (Telefonla) - Celll 

Bayann yarrn'ki Mecliı toplantıs nda 
itimat isterken yapa.çağı beyanatı kıaa 
olacak, e*i programını aynen tatbik& 
devam edeceğini söyliyecektir. 

Yannki içtimada İstanbul meraıl. 

minde bulunacak Mec:llı Heyeti kura 
ile ıeçilecektir. Baıvekilin yann akpm 
İatanb:.ıla hareketi muhtemeldir. 

8ugünkü tazim ziyaretinde 
kıyafet 

fı.tanbul 15 (A.A.) - lstanbul YL 
it yetinden: 

1 - AtatQrke yanılacak tazim ziya. 
retlnde ~rifata dahil olan ukerl se
vatm bUyUk U:ıiforma ve mWkt erki. 
nm cakehtay ve ıtllndtr ppka. 

2 ~ 19 sonteşrlnde yapılacak ttnll. 

ıe me-raslminde de y!ne te,rifata da
hi' a.~1tet1 zevutm bUyUk tınfforma ve 
mUI d er't~11ı:ı siyah yeto1t ve beyu 
bovunba1ı flc !r::ık ve ıtllndtr ıankı 
giyeceklerinin Hin buvurulmasmı ı. 
tanbul valisi Anadolu Ajansından rica ....... 

Ankara. 15 (A.A.) - AtatllrkUn 
cenue törenine iıtiraki bildirilmiı o. 
lan yabancı devlet resmi heyetlerile 
ukerl k.taların teıekkülü apğıdadır: 

YUGOSLAVYA HEYETt 
a - Heyet: General Milutin Nediç, 

Harbiye ve Bahriye Nuın, EkaelAriı 
B~ank Adzemovlç, Yugoslavyanın An· 
kara elçiai, Amiral Dragutin • Prica, 
Yueo-laYJa Kralı fahri ya.eri. 

Heyetin mal yetinde: 
K.clonel Yeromoviç, Harbiye ve Bah 

rtye Nuınnm kalemi mahsus mUdllril. 
Yarbay Peter Tomac, YugoalaY Ataşe· 
militerl, Deniz önyilabap Nikita Ta. 
ranovkl. 

b - Kıtaat: 4 Subay, 4 Yarbay. 10 
nefer. 

Heyet. 19 tldndtqrinde tıtanbulda 
bulunacütır. Aıked kıtaam muvua. 
Jatı bir ıtın eneldlr. 

INGILIZ HEYltTt 
a - Heyet: Marepl Lord Birc!vood. 

Yarbay Vhiteford. 
b - Kıtaat: Amiral Sir Dudley 

Pound, Akclcnla filolu kumandanı, De. 
nta MUlbiml Duff. 12 Subay, 120 er. 
eo sillhendu. 56 kitillk bando mısın. 

Heyet. ll tldncitcırinde lıtanbulda 
olacaktır. Amiral Pound, Malaya Dret
nctiyle ayni tarihte •bab aut 1 de 
tttanbula ıetecektlr. 

YUNAN HEYETt 
a - Heyet: Bbellna Cieneral Me

taklM Bqvekll. Genen1 Demntlcbu. 
laraJ Aabrl Ku•nd•na. General 
Papadlmu, Harbi,. Neand mUıte. 
11n. Ebelbe R. •phaet, Yunaniıta. 
nıa Ankara elslal. Bay Androulis, Bat· 
HklJet ve Haridye nızın huıust ka
lem mildOril. Bay Syndca, Yunanistan 
Ankara aef aret mOatqarı, Deni• Albay 
Junnudla. Yunan denb ata1nl,Yarbay 
Zumbula1dı, atateııılllter, Yarbay No
belis, General Metabasın yaveri, Yllz. 
ba'1 Korokaı, Oencral Metalnaaın ya. 
verl, Bay Tendiı. Mkara elçilfği Htl
bl. Bay Ka"-1YH&toa, Yunaa ~aridye 
Nezaretinde ataıe. 

b - Kıtut: 100 nefer, 4 1ttbıy. 
Heyet n kıtaat Jıtanbula trenle a. 

yın 19 unda gelecelrtlr. 

ROMANYA HEYETi 
a - Heyet: Genc.ral Paul teoderea

co, hın ve harbiye num, General 
Motaf, ordu umumi müfettiıi. Gene. 
ral Traian Grigoreaco, Eksellns Tele. 
maque, Romanya Ankara elçisi, Bay 
Elliad R~nya sefaret milstcıan, Yar 
bay T. Teodoreaco, Ataıemiliter. 

b - Kıtaat: 60 nefer, veya birkaç 
ıubay. 

Heyet ve kıtaat, 19 Tcırtmsanide 

latanbula ıetccektir. 
BULGAR HEYETi 

a - Heyet: General Panof, Baray 
'1ann, General Daakalof, General Bu· 
kacbL 

b - Kıtaat: 72 nefer, 5 ıtıbay, 6 
yanubay. 

Heyet ve kıtaat, tıtanbula il Teı
rlnlaanide gelecektir. 

AP'GAN HEYET! 
Alteı Mare,al Şah Veli Han. 

.. Kralın amcasıdır", Ekselans Sul
tan Ahmet Han, Afganistan 
Ankara bUyOk elçlıl. lsllm Bey Han. 
Parlı ıefarett mUstee:ın. 

Heyet, J 8 te,rlntsantde ıabah tre
niyle lstanbuta gelecektir. 

IRAN HEYETi 
a - Heyet: Ekselans Hall1 P'nhlml. 

fran Ankara bUyUk elçisi, Orgeneral 
NakdJevan, Korgeneral Koupal, Al

. ba7 Arfaa. 
b - Kıtaat: ı Blnbap, 1 Ytızbqı, 

il nefer. 
He1et. An karaya 17 te,rtntsanl sa

bahı ıelecektlr. Kıtaat. ı 7-11-1938 
1aat 18 de Telkftçekten hareket ede
cek olan Toroe eapretlyle gelecektir. 

SOVYET HEYETi 

BaT Potemkln, Hariciye halk ko
mlı .. r muavini. Amiral Yumqef, Ka
ra4entı filosu kumandanı. Bay Te
rentle• Sov;yet Ankara bU7Uk elçisi. 

Heyet, bir Sovyet Destroyeri tte 17 
uertntaanl sabahı btanbula gelmle 
olacaktır. 

MISIR HEYETi 
Ekselans MUftl Gazaerll, l\f1S1r An-

1cal'a elçfıt. lla1 Amla Fuat, BUkre9 
mul&batatıaan. 

Heyet, 15 teşrinisani sabahı latan 
baıda. bulunacaktır. 

IRAK HETETt 
JnJrcıelans Naci Şevket, Irak Anka 

ra ı,,Uylık elçisi, Ekselans Abdullah 
Dumlucu, İsmail Namık, Yarbay Se
IAhattln Sabbag. 

Heyet, 19 teşrinisani sabahı Anka
raya gelecektir. 

FRANSIZ HEYETi 
Heyet: B. Albert Sarraut, dablUye 

nazırı, Fransanın sabık Ankara bU
yUk elçisi, General Georges, Amiral 
Laborde. 

Heyetin muvasalAt tarihi henU1 
malfım değlldir. Blllbara blldlrlle 
cektlr. 

ALMAN HEYETİ 
Baron Voo Neurat, Korgeneral Llıı 

Yarbay Von Ilost. 
Heyetin ne zaman geleceği blllha· 

ra bildi rl lecek tir. 
AU.NAVUTLUK HEYETİ 

Ekselans Palk Shatkok, Adliye na· 
ım. Bay Kortcba, Bay DJavld Lesko
\"lllou, Asaf DJadJoull, Arnavutluk 
ı.nı..ara eltisi. 

Heyetin muvaeallt tarihi bili.bara 
blldlrllece k tir. 

MACAR HEYETİ 
Ekae1anı Zoltan Marlasfy de Ba. 

ttzCalva. Macar Ankara sefiri. Tuğ
general Eugene Buszkay, Albay E
merlom Nemet, Albay Alexandr Mag-
1aro11y. 

Heyet. 19 tetrlnlıanlde tstanbula 
ıelecektlr. 

MlLLETLER CEMlYETl HEYJDTl 
Walters, Milletler Cemiyeti kltlbl 

umunıt muavini, Bay Agnldlı, direk· 
tör, Uay Tevfik Erlnı, şube bası. 

Heyetin lstanbula muvasalA.t tarı. 
hi bll!hara blldirllecekUr. 

İTALYAN HBJYICTt 

t 

Ekselans Baron Pempeo Alotzl, Ge- bi 
neraı Currlo Barbazettt, Amiral AJ. 
berto Lalı. b. 

Heyet, 19 teşrinisani sabahı trenlt Ba 
lstaabula gelecektir. 

Memleketlerini Ankaradald elçllel'I 
,·asnaslyle temsil ettJren deyletlerı 

JAPONYA: Ekaelane Taketo~ 
bUyU k elc;I. 

POLON 'i A: Ekıelaııa Sokolonlckl, 
bUyUk elçi. 

ÇEKOSLOVAKYA: Ekaelana Roı
bert 1-.. eltcber, elçi. 

HOLLANDA: Ekselans Chrlatal 
Wisser, elçl. 

lSVEÇ: Ekaelana Baron Bre 01J. 
lenstlerna. elçi. 

FiN LAN Dl YA: Ekıelanı Onnl Ta-
las. elçi "lludapeştede mukim". m 

SURiYE: Emir Adll .Ulan. mt
messll. 

lSPANYA: Bay Begonaar Oan4 .. 
ron , maslahatgüzar. 

DANiMARKA: Ba1 Fenamark. 
nıastahatgUzar. 

LETON y A: Bar Koconf, !atubal 
bu:;ıkonsoloıu. 

Romanva Kralı I.Jonorada t 
b ----• 

__ ._ _____________ r 

St 

lngiliz matbuatı Kr a11n ziyaretınden ~ 
memnuniyetle bahsediyorlar b 

lngllfz - Romt-n lklı~adl anlaşwau 
imza dile(•eğl sllylenlyor 

Londra, 1'5 (A.A.) - Kral Karo! 

saat 16.10 da Vi'ktorya ganna muva· 
salat etmiştir. 

Londra, ıs (A.A.) - Romanya Kra. 

h Karol ve V eliahd Mişel bugün Kral 
ve Kraliçeye ilk ziyaretleri yapmışlar. 
dır. Sa.rayın avlusunda Krala askeri 

merasim yap.lmıştır. Kralın maiyetin
de bulunan Hariciye nazırı B. Komnen 

ve digcr zevat Jngıliz Kralına takdım 

edilmışlerdir. Kral ve Veliahd halk ta. 
r.ıfmdan hararetle alkışlanmışlardır. 

Londra, ıs (A.A.) - Romanya Kra· 
Jı Karol ile Veliahtinin yakında Lon. 
draya yapacakları ziyaretten bahseden 
Taymia gazetesi. Romanya Kralı ka· 
dar memleketinin siyasetine aıt me•u. 
liyeti doğrudan doğruya deruhte .et. 
mit hiç bir hUkömdar mevcut olmadı· 
ğmı yazmaktadır. IngiJtere, kendisine 
dostane bir ıurette b.opmedi beyan e. 

decektir. Bu ~iyaret, Avrupanın cenu· 
bi prkiıinde mühim kararlar ittihaz 
edileceği bir sırada yapılmaktadır. AL 
man ticaretinin Tuna havzasında inkt. 

ıafı tabU olduğu kadar arzuya pyan· 
dır, çUnkU beynelmilel ticaret ile lngi. 
liz ticaretinin menafiine hadim olacak· 
tır. 

Taymiı gazetesi, cenubu prld Av. 
rupadaki memleketleri kendi iktıaadi 
ve aiyast hareket serbestileriai muha. 
faza etmk aerzusunda bulunmalarının 
gayet ıabil olduğunu illve etmektedir. 

Daily Telegrapb, Kral Karol'M ya
pacağı ziyaretin selAhiyettar tngilb 
mahafilinln Romanyan:n ehemmiyetini 
:ıer zamandan ziyade takdir etmekte 
olduğu bir sırada yapılmakta bulundu. 
ğunu yazmaktadır. 

Aynı gazetenin diplomasi muhabiri, 
K,al Karol'un Londrada mühim bir iı· 
tikraz akdetmcalne ve bu iıtikrazın tn. 
giltercden yapdac:ak milbayaata tahılı 
edilmesine intizar edilmekte oldutunu 
yazmalrtıdrr. 

Daily Herald, prensip itibariyle 
Kral Karol'un en y:·k ek hedefi mem. 
leketinin iktısad! istiklali olduğunu 

yumakta dır. 

Ankarada Konan Çelenkleı 
Anf\ara, 15 (Telefonla) - Buglla 

öileden evvel ıchrimlzdetd Sovyet 
Kolonisi, öğleden sonra Macar Koloni· 
ai Anıta birer çelenk koymuılarchr. 

Macar Kabinesi istifa Etti 
Budapeıte, 15 (A.A.) - lmredy 

kabineei istifa etmit ve yeni bükametl 
teşkile tekrar 1mredy memur edil.,._ 
tir. 

Budapeıte, 15 (A.A.) - B. tmredl 
yeni kabineyi apğıdald tadiUtla iuı'. 
muıtur: 

Ticaret Bakanı B. KÜnder latifa .. 
den B. Bornemisza'nm yerine endtıatrl 
bakanlığını da deruhte ctmittir. 

Ziraat Bakanlığına B. SzttanvaJ'P.7 
nin yerine B. Teleky ıcçmittir. 

Adliye Bakanı B. Mikica'in yeriu 
8. Lasftdinau geçmektedir. 

Müdafaa Bakanlığına da General 
Ratz'ı General Bartma iıtihW etmek. 
tedir. 

Fransa-Suriye Muahedeai 
Parla, 15 (A.A.) - Havu A.JIUlll"'l'l:t 

bildiriyor: 
Bir mUddettenberl 7apılmakta 

lan Fransız - Suriye mUıakerele 

1936 muahedesini tamamhyan bir 
laşmanrn lmzulyle netlcelenmlttlr. 

MezkOr muabedenln akdlndenbe 
dahilde ve bartçte cereyan eden il 
dlıeler bu 11rada bazı tadlllt 7apı 
masını icap ettiriyordu. Ba t&dll 
Suriye hizmetindeki Franaıs mema 
ları ile ekalllyetlere aittir. 111111 m 
daf aa meseleleri de ıoıden seetrll 
mlştlr. Suriye mekteplerinde fl'aD' 
sızca tedrisatın mevkii de 1&11tıaul' 
mayacaktır. 

Bu yeni anlaşma ı 931 maabe41' 
ılnde olduto gibi Surlye7e mattaJdl 
bir bayat temin etmekle bera.,.ı 
Fransaya da Otedenberi Yakın 8ar•' 
ta malik oldntu lmklnlannclaıa m~ 
rum bırakmamaktadır. 

lnmliz Nazırlan 
Parla, U ( A.A. l - B. Çember1• 

ve ı .. ord allllfu 23 teşrinisani ç 
şamba gUnU uat 2 de t>arlse m11 

lat edecekler ve 25 te•rlnlsan! CU 
.U•U 1&at lf da d61tedekretcıtr. 
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Bütün dünya onu a~ı~or Büyük Atamız için 
''Asular aşan adam,,, "eseri kahr.amanlıgınçı!~ de~----------·----

!, tanı otar ak ya~ıyacak,,, "O, .şa"hs!ye~ ~e kaDırıyetın ismet inönü namına 
c ev gibi bir tımsah ıdı ,, b. 1 k h 1 d 

ti- LETONYADA: 
"Asırları Atan Adam" 

Riga, ıs (A.A.) - Letonya ajansı j ' 
·~~ı!e=~~e:::~~~~ sadakat' ~;~klln ölUmUnden bahsetmektedir. 1 r ç e e n az 1 r a n 1 

Gazeteler, Balkan memleketlerile, Berlinske Ti dende diyor ki: F r a n s a Re ,· s ,. c u m h u t u d a .. k k 
bildiriyor: j 

Avrupanm diğer memleketle~i:ıin .~· "Atatürk ömrü:ıün en mükemmel yu Se 
naze merasimine iıttiraklerı, lngılız çağındo ve başında iken ölmüştür. Fa- $ n ' a t k 1 et . 1 b • 
bahriyelilerinin gönderilece~ ve aaire kat onun haya_tmdaki eseri, tarihte a y m 1 o a n 1 r ~ Atatürklln ölümü münasebetile ~~ 

hurreisı Ulmanis Büyük Millet Meclısı ı 

• Baekanı Rendaya telgrafla taziyeleri. 
hakkında tafsilat vermektedirler. kahramanlığın çift destanı olarak ya. ç e 1 e n k g o'' n d e r d ·, TA ııyacaktrr. Eserini o, bir muharip ve 
ARNAVUTLUK : bir de devlet adamı olarak meydana 

Qi bildirmiş Dış Bakam Munters Tür
kiye Dı3 llaka:ılığına taziye~ telgrL 

- rı göndermiştir. 
!ı Büyük Şef in ölUmü dolayısile bütün 
~ rueteler sütunlar do!usu makaleler 

ıeşretmektedirler. 

Yan resmi Briva Zeme gazetesi, 
biltü:ı bir sayfayı Atatürke tahsis et. 
miştlr. "Asırları aşan adam,. başlığı 

altında çıkan bu uzun yazıda, denili • 
yor ki: 

Atatürk. zamanımızdaki devlet a. 
damlarmı:ı en büyüğü ve modern şef. 
lik prensiplerinin en dikj<ate şayan mü 
messili idi. O, tasvirine bile imkan ol. 
l'?ay:ın b·r inkılfip'a millet ve devlet 
ha~·atında kuvvetli ve durendiş bir 
şahs·yet }tıratılabileceğini isbat et -
miştir. O, Avrupadan ayrı kalmıi olan 
l'ürkiyeyi, Avrupa medeniyet seviye
sine yükseltmiş ve ona modern bir 
tievlet şekli vermiştir. Bunların hepsi 
o kadnr kısa bir zaman zarfında olmuş 
tur ki, bunu, evolüsyondan ziyade sıç. 
l'ayış diye ifade etmek daha doğru
dur. 

Mcm'eketin en yüksek tirajlı gaze. 
teai olan Jaun:ıkas Zinas. "Ankaranın 
bUyiik kurucusu., ba~hğı altında Ata. 
türkün biografyasmı ":"eşrctmektedir. 
Süyük Ölünün fotoğraflarının ebedin letn)iş olduğunu kayıt ve bırakmış oL 
uğu şeylerin, Türkiye cumhuriyetine 

llıer devirde mfllete, gittikçe daha gü
t.el ve daha mesut bir istikbalin ku • 
ruımasma imkan verecek olan e:ı e. 
l'rıin bir temel olacağına işaret etmek
teaır. 

Rits, bundan bqka. Tllrkfyede son 
o:-. beı yıl içinde yapılan ilerilikleri 
~ve tebarüz ettirmekte, Atatürkün 

teeri olan ge:ıçlik terbiyesine işaret 

erek. yeni cumhuriyette, gençliğe 
ayyUI edilmesinE> imkan olmıyan 

hayat bahşedildiğini yazmaktadır. 
Latvijaa Koreivisleta adındaki or. 

u guet'8i de Atatilrkün resmipi ba
:a.1<. hakkında uzun yazılar yazmak. 

dır. 

TiNADA: 
BüYuk Gazeteler Ata'mızı 

Anıyor 
Atina, 15 (A.A.) -Ati:ıa ajansı bil. 
l'iyor: 
G:ızeteler. Atatilrklln cenaze mera-
?nine ait hazırlıklar hakkında mufas. 
1 mnl"ımat vermekte berdevamdırlar. 
ZeJeler Büyük Ölünün Yavuz zırhlı
ile 1zmite ·ve oradan An karaya nak. 
ileceğini yazmaktadırlar. Ayni ga. 

~eler. yeni TUrkiye:ıin yaratıcısı o· 
Büyük Ölünün naşını kendisine iL 

1t bir anıt yapılıncıya kadar muvak· 
ten Etnografya müzesine def:ıedi. 

11U119lft"""ği hakkında Anaaoıu Ajansının ver 
ı, olduğu haberi neşretmektedirler. 
~teler, Türkiye lif.riciye Vekili 
ltrll Saracoğlunun Yunan Başvekili, 
~taksasa gö:ıdermiş o'duğu telgrafı 
neşretmektedirler. 

)fathinaika Mea gar.etesinin hususi 
habirf, telefonla vermiş olduğu üç 
Unluk bir haberde Türk milletinin 
~ derin olan matemini tasvir etmek. 
lr. Muhabir, bu matemin bilhassa 

bir sükut ve kederle ifade edil· 
ltte olduğu:ıu bildirmektedir. 
tthnos gazetesinin hususi muhabiri 

,_ ... ...,.~tkalakis de üç sütunluk bir maka. 
1'lde intibaat ve hissiyatını yazmak
tr 

~Sti. Vradini ve Typos gazetelerinin 
etonta almış oldukları haberlerde 
•:vni tafsilat vardır. Yuna:ı gazete. 

•"""'""-ın haberleri, Tllrk milletinin his. 
?tekte olduğu derin keder hakkında 
l'ih bir fikir vermektedir. Bu gazete· 

bilhassa gençliain tezaJıüratmın. 
t'l?'kUrı miras b~akm1ş olduğu ve 
d.bıinfn n,•akatl! halefi ve ilk l!l&at. 

ınt"saJ arkadaşı olan tnönUnlln 

le ·~ ıı.vam edeeCl premip-

"lnönü, Atatürk'ün E~rine getirmiıtir. 
Devam Edecektir' Kılıç siyasetinde iktidar mevkibi 

Tiran, 15 (A.A.) - Alba ajansı teb. kura:ılann biT çoğundan tamamile 
farklı olarak o.zaferi kazandıktan son

liğ ediyor: 
Türkiyenln ye:ıl Reisicumhurunun 

intihabı hakkında mütalealar yUrUten 
Drito gazetesi eöyle diyor: 

'Tilrkiyenin yeni Reiıicumhuru İs
met lnönü, ziyaı Arnavutlukta tiddet. 
li acı uyandırmıı olan ye:ıi Türkiye ba
nisinin eserine devam edecektir. . 

Yeni Türk Reisicumhurunun yük • 
sek meziyetlerini hatırlatan bu gazete, 
şöyie devam ediyor: . . .. . 

Arnavut milleti. Türkıye Büyük Mil 
let Meclisini:ı kararını büyük bir mem 
nuniyetle karşılamııtır. Burada lamet 
Inönllne Türk siyasetini id&me edecek 
mümtaz ve kıymetli bir Şef nazarile 
bakılmaktadır. 

Dri ta gazetesL yazısının eonunda 
TUrkiyeni:ı refahı hakkında temenni· 
lerde bulunmaktadır. 

Shş:>ti gazetesi, İsmet lnönünün in. 
tihabı hakkındaki haberleri neeretmek 
te ve birinci sayfasında bilyük bqlık
Jar altında Tilrkiyeni:ı yeni Reialcum. 
burunun tercUmeihalini yazmakta ve 
yüksek meziyetlerini saymaktadır. 

BULGARIST ANDA: 
La Parale Bulagare'nin 

Bir Makalesi 
Sofya. 15 CA.A.) - Bulgar telgraf 

ajansı tebliğ ediyor: 
Gazeteler, Atatürkiln ölilmüne ve 

)'eni Reialcumhur tamet lnön~U:ı in.. 
tihab~ U&UD makaleler ve haberler 
tahsis etmekte berdevamdır'""· 

Fraııııız Usanlle ~tipr ~ ~ ol&!l 
haftahk "La Parole Bulgare •. gıız.etesi, 
müteveffa Reisicumhurun fevkalade 
meziyetlerini tadat ettikten so;ıre. mü
ıarUnileyhin bilhassa harici siyuet 
sah:ısmdaki meziyetlerine işaret et. 
mektedir. 

Bu gazete, ezcilınle ıöyle demekte
dir: 

"Dahili vaziyeti tanin etmiş olan 
genç cumhuriyet, mümtaz reisinin idL 
resi altında siyasetini biltü:ı memle. 
ketlerle anla§ma yoluna doğru sevket
miştir. 

Çok buiretkA.rane olan bu siy..._ 
tin semeresi. Tilrkiyenin komı,ularile ve 
blitün devletleı 'e olan mllnasebatmı::ı 

salah bulması olm111tur. AtatUrkUn 
ve mesai arkadaşlarının birer harika 
olan eserlerini hayranlıkla takip eden 
Bulgaristan. 18 birinciteşri:ı 1925 te 
Türkiye ile bir daiml dostluk, 6 mart 
1929 da bir bitaraflık. uzlaşma. adU 
müzaheret ve hakemlik muahedesi ak
detmiştir. O zamandanberi iki memle. 
ket arasındaki münasebetler, müsa:t 
bir şekilde inkişaf etmiştir. Balkanlı. 
Jann teşriki mesaisi fikrine azimkA
rane merbut olan Kemal Atatürk, Tür. 
kiye He Bulgaristan arasr.ıdaki dost
luğun takviyesine kuvvetle yardım et. 
miştf r. Filvaki Atatttrk. Türklerle Bul 
garların yapacakları mesai birliğinin 
Balkan yarım adHmda sulh için en iyi 
zamanlardan biri olduğu mUtaleasın. 
da idi. Bu:ıdan dolayı Bulgar milleti. 
şöhretşıar ölünün naaşı huzurunda de 
rin minnettarlık ve teessUr hissi ile 
eğilir. 

Zora gazetesi, İsmet lnönUnUn pb
siyeti hakkında yazmış olduğu bir mL 

kalPde mUşarUnileyhb insanı, askeri. 
ve !'iyasf meziyetlerinden bahsetmek
tedir. 

DANiMARKADA: 
Eseri, Tarihte Kahramanlı
ğın Çift Destanı Olarak 

Y atıyacaktır 
Kopenhag, 15 (A.A.) - Danimarka 

ajansı bildiri10r: 
Bu 1&bah çıkan guetelerin h•1 A. 

ra kılıcını çekmiıtir. 
Atatürkün askerlik eserini lyl 

ce anlıyabilmek için Ciha:ı Harbinden 
10nraki Türkiyenin vaziyetini hatır. 

lamak liLımdır. İzmihlal etmiş bir dev 
let, inhizama uğramış bir ordu, bit • 
kin ve yeis içinde olan bir millet.. 

Buna rağmen Atatürk, karşısına çı
kanlmıı ola:ı bütün ordulan er.dikten 
sonra, Lozanda 1923 haziranmda mağ. 
JQplara milll Türkiye devletini dikte et 
mittir. Atatttrk, hudutlarını çizmiş ol
duğu TUrkiyenin ona, öncekinden da. 
ha bllyük vazifeler yükliyeceğini müd. 
rikti. O, arkasr.ıda garplılaşmış bir 
modem devlet bırakmııtır. 
Şapka giymek, Arap harflerini atıp 

bizzat hocalığını yaptığı yeni Türk 
harflerini kabul etmek, gibi tamamile 
zevahirden sanılan yenilikler Türkler
de ezeldenberi mevcut olan muharip 
ruhu bugün de ya.gamakta olmasına 

rağme:ı, kurulan yeni devlet sulh po. 
litikuınm en sağlam mesnedi olmuş. 
tur. 

Atatürk. MusuJ ve Hatay mel!lelele. 
rln1 halletmiş, memleket içinde enerjik 
bir ıurette ulahat yapmış, endüstri 
ve demiryollan kurmuştur. 

Şahsiyet Ve Kabiliyetin Dev 
Gibi Timsali idi 

Kopenhag, ıts (A.A.) - İ>&ıılıiiaria 
ajauı bildiriyor: 

AtatUrkUn ölllm haberi tberine, SQ. 
sial Demokrate:ı gueteıi yazdığı bir 
yazıda diyor ki: 

Türkiyenin Şefi Atatürk, biltUn dev 
!etlerin hiç beklemedikleri 1'ir eeyi 
gerçekleştirmiş ve hasta adam diyen 
anılan Türkiyede güçlü, kuvvetli bir 
memleket yaratmıştır. 

Böraen gazetesi de, Kemal AtatUrk 
Sevr poraelen diktumı kırarak, vatanı 
nı 18 yıl içinde ye:ıiden kurmuş ve 
yeni Türkiyeyi yaratmıştır, demekte. 
Mustafa Kemalin "Askerler ilk hede· 
finiz Akdenizdir., emrini ve ondan son 
ra da büyük bir enerji ile cumhuriyet 
rejimini kurmuş olduğunu hatırlatmak 
tadır. 

Kristelig Dagblat gazetesi şu:ıları 
yazmaktadır: 

"Atatürk, Türkiyeyi bir harika gibi 
yaratmış, milleti için hiçbir f edakirlık 
tan çekinmemiıtir. 0, hazırlanan her 
komployu amansız bir surette ezme•ini 
bilmi§tir. • 

"Kılıç kullanan kol ancak hikimL 
yet asasını eli:ıde tutmağa liyakat kes 
heder., dövizi bozkurdun Bian olmt11-
tur.,, 

Natio:ıal Tidence guetesi diyor ki: 

Bu sabahtan itibaren ziyaretine baş 
lanacak olan Büyük Atamızın tabutu 
önüJe konulmak Uzere Reisicumhur 
lsmet lnönün namına büyük bir çe -
lenk hazırlanm~tır. 

Yine Ankarada:ı gelen talimata gö. 
re bir tane Meclis Reisi B. Abdülha
lik Renda, bir tane Başvekil B. Celal 
Bayar, bir tane Erkanıharbiye Reisi 
Mareşal Fevzi Çakmak. bir tane Bü. 
yük Millet Meclisi namına çele:ıkler 

konacaktır. 

Jf ercırim '11.aarlığı 

Ankaradan şehrimize gelmiş olan 
Orgeneral Fahrettin Altay ile lsta.:ı. 

bul kumandanı General Halis Bıyık
tay, dlln sabah Dolmabahçe sarayına 

giderek bugUnkü ziyaret resminin ha. 
zırlıklarile arnkadar olmuşlardır. 

Frartmz Re'8icumhurunun çelengi 

Fransız Reisicumhuru B. Löbrön, 
Atatürkün cenazesi için kendi namına 
pirinçten bir çele:ık hazırlatarak dün 
şehrimize göndermiştir. 

Fransız konsoloshanesi memurları
nın nezareti altında dü.:ı sandık içinde 
gilmrükten çıkarılan çelenk, akşamki 
ekspresle Ankaraya gönderilmiştir. 

Çelenk müteaddit parçalar hall:ıde 
sandıklanmıştır. Ankarada monte edi. 
lecektir. Muazzam bir sanat eseridir. 

Hariciye memurl.an ge'ldi 

Atanın büyük cenue merasiminde 
ec:ıebi devletlerini terpsilen §ehrimiı.e 
gelecek olan devlet adamlarını kar. 
şılamak üzere Hariciye Vekaletinden 
tayin edilen mihmandarlar heyetinden 
B. Hikmet Naci ve Halil AU, dün 
şehrimize gelmişlerdir. 

Misafirler için Perapalaa otelinde 
daireler ayrılmıştır. 

Ecnebi devlet mümessilleri yarın -
dan sonra şehrimize gelmeğe b&flL 
yacaklardır. ltk olarak Yunan &§ve
kili General Metaksası:::ı gelmesi bek. 
lenmektedir. 

Ayni günde Fransız Cumhurreisini 
temsilen, sabık Ankara bilyük elçisi 
şimdiki Dahiliye Nazın B. Alber Sa
ronun gelmesi muhtemeldir. 

A 
. ., 
tıM polis müdüra geldi 

General Metaksasın ziyareti dolayı. 
sile Ati:ıa polis rnildürü B. Kantopu. 
los, dün şehrimize gelmiştir. 

lki Yunan gazetecisi de şehrimiı.e 
gelmiş bulunmaktadır. 

Şehir Meclisi 
Dün Reisicumhurdan gelen telgraf 

okundu; Ankaraya gidecek 
zat seçildi 

Şehir Meclisi dUn saat on dört bu
çukta birinci reis vekili Bay Necip 
Serdengeçtl'nin başkanlığında top. 
landı. Geçen celsenin zaptı okunduk
tan sonra Reisicumhur lsmet lnönU-
ne çekilen telgrafa gelen cevap okun
du. Reisicumhur bunda şByle diyor-
du: 

"Teşekkür eder, değerli vazifeniz
de muvaffakıyetler dilerim." 

Meclis reisi AbdUlballk Rendaya, 
CelAl Dayara çekilen taziyer telgraf
larına gelen cevaplar okundu. 

Bundan sonra Ankaradaki cenaze 
töreninde bulunmak Uzere bir arka-
daşın seçilmesi hakkında riyaset ma
kamının teklifi okundu. Hefik Ahmet 
Sevengil söz alarak dedi ki: 

"- GönUI arzu ederdi 'ki hepimiz 
bu tBrene iştirak edelim. Buna mad-
deten lnıkAn olmadığına gBre, birin. 
el reis vekili Bay Necip Serdengeçti. 
nin seçilmesini teklif ederim." 

Bu teklif ittifakla kabul edildL 
Bakırköy A.zası Selim ve arkadaş-

Dr Murad Rami Aydın 
raksim - ra li'!lhane. f•ırla b8f$1 

r.,ddesi No. 10 Urla apt. 

Tel: 41 •fl:~ 

!arının takriri okundu. Ankarada 
yapılacak mez!_ra İstanbul toprafın
dan da alınmasının BUyUk Millet 
Meclisine teklifi isteniyordu. Takrir 
alA.kadar makamlara blldlrllmek ü
zere divanı riyasete havale edildi. 
Bundan sonra ruznameye geçildi. 

Bostancıda VUkelA. caddesiyle E
renköy caddesi arasında pazartesi 
gUnleri kurulmakta olan pazarın 

Yazmacı Tahir sokağının deniz tara
fında kurulması uygun görUldUIUne 
dair mülkiye encümeni mazbatası 
kabul edildi. 

Yeni tesis edilen tenviratı umumi
ye ll\mbalarının muhavvile merkez
lerinden yakılıp söndUrUlecek Şt'

kllde tebdlll uygun görUldUğUne dair 
narıa encUınenl mazbatası uygun cö
rtildU. Diğer bazı teklifler alA.kadar 
encUmenlere havala edildi. Meclisin 
fçtlmn mUdcfett valinin bir tezkeresi 
ile on beş gUn daha uzatıldı. Cumar. 
tesl gnnu toplanmak Uzere içtlmaa 
nihayet verildi. 

Sabahları 8,30 a kadar ve akıam. 
lan 1 7 ,20 de J.ilr li Tayyare A pr. 
2 nci daire No. 17. Okuyuculan. 

Tel: 23953 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
PiYANGOSU 

İkinci k~ıide: 11 / Birincikanun / 938 dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 liradır. 
Bundan baıka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 

ve 10.000) liralık iki adet mükifat vardır .• 
Yeni tertipten b:r bilc:t alarak ittirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Sb de 

piyanconun mea'ud ve bahtiyarları araıma cirmiı olurıunm. 
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Alm8nyada 
Ya ·1udilt r servetlerini hükumete 

bildirmeye mecbur tutuluyor 
Brüksel, 15 (A.A.) - Hükfunet Al.I 

manyadan hicret eden ve memleket i. 
çin hakiki bir yük olan Yahudileri hu
susi kamplarda toplamaya karar ver
miştir. Yüzlerce Yahudi Mertpalastaki 
serseriler kolonisine sevkedilmiştir. 

Bunların masarifini Brükselde teşek. 
kül eden bir Yahudi komitesi gö.""lder. 
mektedir. Bu neviden diğer kamplar 
teşkili tasavvur edilmektedir. 

Londra, 15 (A.A.) - Evening Nevs 
gazetesinin diplomatik muhabirine gö. 
re, Fransa, Amerika ve İngilterenin 
Yahudi muhacirleri:ıe yeni bir mahreç 
bulmak için birleşmeleri mümkün ol
maktadır. 

Amerikanın Londradaki büytik elçi
si Kennedy Yahudi meselesini Macdo. 
nald ve diğer eahsiyetlerle görüşmüş. 
tilr. 

İngiltere şimdi dominyonlarla müş. 
tereken Yahudileri:ı İngiliz imparator
luğu içinde kesafeti az olan bir yere 
gönderilmesi imkanını tetkik etmekte
dir. Ayni zamanda Amerikadan, Ya. 
hudi muhacereti nisbetinin arttırılma. 
s1 için ce:ıup Amerikası devletleri nez.. 
dinde teşebbüste bulunması rica edil
miştir. 

Varşova, 15 (A.A.) - Almanyadan 
çıkarılan Lehli Yahudilerin vaziyeti 
hakkında bir anlaşma akdi için yapı-

,\il 'JStaf a Kemalin 
Soffa hatıral..:tı 

(Baş tarafı 7 inci sayfada) 
ciddiyeti sayesindedir ki, Sofya. 
da bütün yüksek ailelerin kapıla
rı kendiaine açık bulundurulu.. 
:yordu. 

lan Alman - Leh müzakerelerine me. 
mur eLh delegeleri talimat almak içi:ı 
Var~ovaya dönmüşlerdir. Müzakerele. 
re yakında tekrar başlanacaktır. 

Yahudilerin ~ervetleri 

Berlin, 15 (A.A.) - D.N.B. ajansı 
bildiriyor: 

26 nisan 1938 tarihli emirname ile 
Alman Yahudileri servetlerini hükti • 
mete hildirmeğe mecbur tutulmuşlar -
dır. Servetleri beş bin marktan yuka
rı o1up da Berli:ıde oturan 35.802 Ya.. 
hudiden 894 ünün her biri 300 bin , 
346 smm her biri 500 bin, 122 sinin 
her biri bir milyon, 37 sinin her biri 
iki milyon, 17 si:ıin her biri dört mil. 
yon, sekizinin her biri 5 milyon ve bi. 
risinin 6 milyon mark serveti vardır. 
Bu rakamlar bizzat alakadar makam
lar tarafından verilmiş olduğundan 
hakikattan da aşağı olmak gerektir. 

Londra ve Vaşington ar08mda 

Londra, 15 (A.A.} - İngiliz diplo
matik mahafilleri Yahudi vaziyeti hak 
kında Londra ile Vaşington arasında 
bir noktaı nazar teatisi muhtemel gör. 
mektedirler. 

İki hükumet son .Alman kararından 
müteessir ola:ı Yahudilerin mukadde. 
ratı ile ayni derecede alakadar bulunu. 
yorlar ve me~eleyi birlikte mütalea e
deceklerdir. 

Berlin 14 (Haber) - Alınan maarü 
nazırı, bütün üniversite rektörlerine yap
tığı bir tamimle yahuclilerin derslere işti
rakten menedilmelerini bildirmiştir. 

Alman hükOmetinin emrile Bedinin bir 
çok yahudi şahsiyetleri son günlerde ya· 
hudHik aleyhinde cereyan eden kargaşa· 
hk esnasında art nümayiKiler tarafından 

, 
I · • // 
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I 

Ulu Önderin 
Bir. I'tlektubu 

Derlindeki yahudi mağazalarına yapılan _....__... a • ~ 
zararları tazmin etmeğe davet edilmişler- 1""'~-·..... ""'-" ib& -.. 

Profesör Kirof, Atatürke kar
tı be.elemekte olduğu hayranlık. 
lan ve eski hStrraları anlattıktan 
sonra, Reisicümhur olmasını mü. 
teakip gönderdiği bir tebrik tel· 
grahna Atatürkten gelen melttu.. 
bu da saklamakta olduğunu itave 
etmiştir. 

Lüiin Balkanunda 
Bir Konuşma 

Atatürk Sofyada ataşarniliter 

tken Gurko sokağındaki Gümülci 
ne mebusu İsmail Hakkı Beyin 
hanesine gelip gidiyordu. 

dir. Bu tazminat ile beraber von Rathın 

katli dolayısile yahudilerden istenilen bir Re 
5 

i m 11• H afta , n 
1 
n 

milyar mark da aynca yatırılacaktır. ' 
Berlin 1 4- Nasyonal sosyalist parti

sinin gazetesi olan Angriff, 8 ikinciteşrin 
nüshasında Von Rath ve Gustlofun katil
lerinin resimleri altında Ç',örçilin ve Ede
nin resimlerini de basmıs ve altına _şu i
bareyi yazmıştır: "İki katil ve harp müş
vikleri,,. 

Gazetenin bu şekildeki ne~riyatı, lngiliz 
mümessilinin Alman hariciye nezaretini 
protesto etmesine sebeb olmuştur. 

~ Dncı sayısı 

• 
Dolgun münderecatla ve tam 

bir ev mecmuası halinde 

çıktı 

. ,. ~\ŞJ},;.~~ .' F A~~-İ~AL~R U~U.M:-l\-1PDU~R~ÇCO 
" . · c· tstaı:ıbuL Satınalma Kömisvonu .t!anfan ... 

• f • - ' • • • 

ı - Tahmin edilen bedeli (2408) 
cins ve ebatta kereste 28 ikinciteşrin 
saat 11.30 da açık eksiltme usulü ile 
tur. 

2 - Muvakkat tembatı 180 lira 

lıra 93 kuruş olan t>U kalem munte~ 

938 tarihine rastııyan pazartesi gUı 

alınmak üzere münakasaya konulmı 

67 kuru~ur. Şartnamesi komisyondf 
her gün para.sız olarak verilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun da yazılı vesikalarile birlikte ve bel 
gün ve saatte Kasım paşada bulunan komisyona müracaatları. (8304) 

1914 senesi Hıclırclles günü 
resmt elbiselerini giyen Atatürk 
bir otomobille bu eve gelmiş, 

dostlarını ve bunlar :ır~sında AL 
ber Gratsiyani isminde birisi ile 
birlikte Sofya civarında Balkana 
doğru bir gezintiye davet etmiş. 
tir. 

Almanyada.ki Polonyalı yahudiler hak
kında Polonya ve Almanya murahhasları 
ara:.:ında yapılmakta olan müzakereler in· 36 Sayfa 5 Kuruş Kırıkkale ve Küçük Y.ozgatta yaptırılacak i~t. 1 

Vladaya köyiine kadar gidil -
dikten sonra yaya olarak Lülin 
Balkanı eteklerine dcğru y\irü • 
rr.eği Atatürk teklif ~tmiştir. Bal 
kanın eteklerine kadar varıldık
tan sonra Gratsiyani ile, o za.. 
manki Türkiyenin idare ve insan. 
)arın yaşayışına dair sözler ko -
nu§an Atatürk aynen şu sözleri 
söylemiştir: 

"Türk milletinin kabiliyeti çok 
yüksektir. Fakat karanlık ve ce. 
halet içinde bıralolıyor. Rejim biç 
bir yeniliği lıabul ebniyor. Ted
riı usulleri modern değildir. l'~e 
devlet makinesinde, ne sosyal ve 
ekonomik hayatta bu rejim var. 
lcen bir yenilik yapmak mümkün 
d:?ğildir. Türkiyede birçok inkı. 
Japlar yapmak lüzımdrr. Ve bu 
yapılacaktır.,, 

Bulgarca Zarya gazetesinde 
Alber Gratsiyani imzasiyle basx
lan uzun bir makaleden alınan bu 
hülasaclan başka, Atatürkün Scıf_ 
ya hayatına ait daha yüzlerce 
hatıralar vardır. Bir kişinin bu 
hatıralan toplayıp neşretmesi 
Türk inkılap tarihine büyük ~ır 
hizmet olur .. 

M. N. 

kıtaa uğraımştır. Keşü bedeli 494.992 lira "03,, kuruş olan yukarıda yazılı inşaat Ask~ 
Polonya heyeti Berlinden ayrılmış ve M lYlve:zD n izden Fabrikalar Umum Müdürlüğil Merkez :3atrnalma komisyonu:ıda 2-12-938 c: 

Alman heyeti murahhasasına, yapmış ol- ma günü saat 15 de kapalI zarf ile ihale edilecektir. Şartname "24,, lira "7 
duğu tekliflerin cevabının Varşovada bek- 1sl:ey1 n D z kuruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olf 
lendiğini bildinniştir. "23.549., lira "69,. kuruşu havi teklif 4ll ektuplarmı mezkür günde saat 14 

Londra. ı i (A.A.) - Binlerce komü· ............... ,,..._ ..... "' ... ılllfl kadar komisyo:ıa vermeleri ve kendiler inin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 
nista Ilayd Parkta bir karar sureti kabul maddelerinde yazılı vesaikle muayyen g Un ve saatte komisyona müracaatlar 
etmişlerdir. Bunda Almanyada yahudilere (8338) 
karşı yapılmakta olan tethiş hareketi tak· 
bih edilmektedir. Karar suretini kabul e
denler, bwıun bir metnini Alman sefareti· 
ne götürecek bir heyet intihap etmişler

dir. Nümayişler, alay halinde, Alman se
farcthanesine gitmişler, takat binanın pek 
'Ziyade yanına yaklaşamıyarak uzakta 
kalmışlardır. 

Avam kamarasında beyanatta bulunan 
Çemberlayn Almanyada Yahudiler aley
hinde alınan tedbirlerin maatteessüf doğ
ru olduğu ve Pariste yapılan cinayeti kim 
senin müdafaayı aklından geçirmiyeceği· 
nı, ancak bu yüzden zulme uğrryanlar hak 
kında t ngilterenin derin bir sempati bes· 
ledı~ini söylemiştir. 

Başvekil, Atmanyadaki Jngiliz tebeası 

Yahudilerin himayesi için Berlindeki tn· 
giliz büyük elçiliğinin icap eden tedbirleri 
almış olduğunu bildirmiştir. 

Londra, 14 (A.A.) - Bazı İngiliz rica
linin mütaleasma göre, Münib anlaşma
sma hakim olan zihnivet filivat ~aha!'.ına 
çıkarmak için Londra ile Berli n tarafın· 
da açılması mukarrer resmi müzakereler 
Almanyadaki son hadiseler üzerine bizza· 
rure tehir olunacaktır. 

Londra. 14 (A.A.) - Amirallik dairesi 
sekreteri Şekspir, Norvich'de bir nutuk 
irat ederek Alman milletinin İngiltere ile 
olan münasebetlerindeki salahın kaba-

hatleri başka· bir ırka mensup olmaktan 
başka bir şey olmıyanlara karşı yapılan 
itisaf hareketleri ile hiçbir veçhile temin 
edilerniyeceğini anlaması ümidini izhar et· 
miştir. 

Hatip, ilaveten demiştir ki: 
Esas itibarile dürüst insanlar olan Al

manların bu kabil tezahürlerden sonra 
memleketleri ile hakkile i rtihar edecekleri· 
ni zannetmem. 
Amsterd:ım, -14 (A.A.) - Holanda a 

jansı bugün neşrettiği bit tebliğde, Al
manyada yahudiler aleyhinde alman ted· 
birlerin efkan umumiyede uyandırdığı 

galeyanın Holanda hükt'.'!metini Alman 
yahudilerinc muhaceret ve transit kolay· 
lıklarını geni§letmeğe ~vkettiğini bildir· 
mekteriir. 
Franmz matbMı1Ztı Yahudi dii§manlığı 

hakında 7ı6 diyor1 
Pariı:!, 15 (A.A.) - Ga?.eteler, Al. 

ma· .. yadaki Yahudilik düşmanlığı hak
kında tefsirlerde bulun.mağa devam 
etmektedirler. 

Jour g:ızetesinde Aguesse diyor ki: 
"Son hadiseler, son zamanlarda Ya

hudilere tahmil edilen mecburiyetlerin 
manasını aimdi bize daha iyi anlatı • 
yor. Geçen haziranda Yahudilere ma. 
ğazalaroa işaretler koyarak diğerle. 

rinden ayırmaları tenbih edilmişti. Bu 
hareket. bu mağazaların tahribini ko
lay1aştırmıştır. Yahudilerin silahları a
lmnuştı. Bu da ameliyatı tehlikesiz bir 
hale koydu. Yahudilerden nakit, miL 
cevher, möble ve halı olarak ne kadar 
servetleri varsa bildirmeleri isten.mi§. 
ti. Bu tedbir servetlerinin elleri:ıden a. 
lınmasmı kolaylaştırdı . ., 

Figaro gazetesi, Alman halkının bir 
kısmı:ım Yahudiler aleyhinde alman 
şiddetli tedbirlerden mün!ail olduğunu 
kaydettikten sonra diyor ki: 
"Zannedildiğine göre Berlinde Ya

hudilere yapılan hakaretler dolayısile 
alenen nefretleri::ıi izhar eden asgari 
300 kişi tevkif edilmiştir.,, 

Bu gazete bundan maada "haliha_ 
zırda Alman emlakinin büyük bir kıs. 
mınm halen Yahudilerin elinde bulu:ı. 
duğunu., yazmaktadır. 

Yalnız Berlindeki binaların takriben 
yüzde a1tmışı Yahudilerindir. 

Ordre gazetesi, pardfunento:ıun ha
riciye encümeninin ikinci" reisi Ernest 
Pozet'nin bir makalesini neşretmekte
dir. Müstemleke meselesine dair olan 
bu makalede ezcümle şöyle de:ıilmek. 
tedir: 

"Geçen ağustosta parlamentolar bir. 

Iiği La Haye'da İngiltere, Fransa,~ 
çika, Hollanda, Japonya mUsteml 

-memleketleri, Polonya, ltalya, Macıı: 
tan ve Yugoslavyanın mümessille 
buzurile topl'ti'llilıgtı. 

Birlik müstemleke ve iptidai ırı 
deler istiyen memleketlerin bu tal 
leri hakkında 30 reye karşı 124 re 
hükumetimizin nazarı dikkate alıJl 

13.zım gelen bir karar sureti kabul 
mi§ti. Bunda müstemlekelerde ipti 
maı.ldelerin işletilmesi için i§birliği. 
mak mümkiin olduğu knydedllmi3, 
kat her şeyden evvel yerlilerin meı 
at!crini muhafaza etmek ve mti.st& 
kelerin Eiyas1 statüsünü dğiştirme 
lazım geldiği tasrih edilmişti. I{ 
suretinde bilhassa müstemlekesi ol 

yan memleketlerin tebaasına ana"' 
nın hakimiyetini haleldar etrne 
,artile. kendi vasıtalarile müsteıı1 
kelerdeki muhtelü işletmeleri kı 
lendirebilmeleri için imtiyazlar "e 
zı haklar verilmesi tavsiye edilfll1 

Almanyanm ihtiyaçları meseJesile ~ 
tenıleke istiyen diğer bütün mernlt 
lerin ihtiya.c;Iarı meselesinin bu şe~ 
halledilmesi icap eder.,. 



Şirketi Hayri yeden: ---
bO Dk balAskArın muazzez tabulu huzurunda 

Eb€dt şefimiz ıl sini ıra edecek olan sityıo Boğaziçi yolcu-
son ihtiram vaz r' PerQembe ve Cuma gOnlerlode 

1 için Çarşe ma, v 
arımız tarifede yapılan iUlveler: 

.., • • · .. .. e 73, 77, 87, 89, 97, 103, 119, 127, 131 ve 14S numaralı 
1 - Bogazıçınden Kopru~ tat iıkeleaine de uğrayacaklardır. 

lniı seferleri fazla ol~ra~ !<-a f 32 136 lSO, 156, 160, 172, 196, 198 ve 200 !'U· 
2-Köprüden B?gazıçı~e t S) deki ~ece poıtaaı fazla olarak Betiktaı iıkelesme 

maralı çıkış ıeferlerıyle (2 ' 
uğrayacaklardır. 

14 
lS ve 15 de Bebekten birer vapur hareketle Amavut-

3 - Saat 10, ! 1, 13, · b t a uğrayarak Köprüye gelecektir. 
Jcöy, Ortakö}-, Beşıkta~ ve KS a a/6 45 ile 17.4S de Köprüden birer vapur hareketle 

4-Saat 12, 13, 14, aklS:~ :eA~vutköy iskelelerine uğrayarak Bebeğe gidecek
Kabata§, Beşiktaş, Ort oy v 
tir. • O küdar ile Köprü araımdaki seferlerle Oıküdar • 

S - Üsküdar il.e Beş~taş ~:u :eferleri ihtiyaca göre çoğaltılacağı gibi, diğer 
Kabataş arasındakı ara ~v'!P • betinde zuhurat postalan kaldıPilacakbr. 
"3oğaz iskelelerinden de ı~tı~aç ms kan vapurlardan Osküdariıkeleıineuğrayan va-

6 - Boğazdan inen ve ~ ;:;:a!!-csizin araba vapurunun Kabataı seferlerinden 
?Urlann yolcuları ayrıca farK . 1 I eli 
.kt • 1 . ff de edeb?lece.c er r. ·ı· 1 kt 

'A. arma suretıy e !s ~."a.. . tPrtibatı geferivemiz ayrıca ı an o unaca ır. 
7 - Cumartesı punune aıt ~ "W 

+ r±rtfYMJi*MNU~11m 

. ................. --------------1 F FA -

Blş - Diş - G.r:p 
ağralan .dernal 

ve bütün 
geçir:r 

Takllt~erlnden salunınız .. l ı~ ilk 
umbuh1Jtarın1 ısrarla isteyin z. -------

f•.. ·: -: . .~: ·.ti .. . . . ,.., . . 
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.,. r. ırf an c!l..ayra 
KöNTGEN ~OTEHASSISI 
fürbe, Bozkurd kıraath<.ııesi kar 

ısında eski Kbd Farcı aokc1k No. 
~ • 10. öğleden sonra 3 ten 7 yr 
~adar. 

11 , i !K.tNS1TEŞRIN t• 

Muhammen B. 
C1J1lt Miktarı Beheri Tutan 9' Temiııab Ekalltme 

L. K. L. K. L. K. Saati 
Emme basma tulumba 11 adet 200.- 2200.- 165.- ıs.30 
Hortum 455 Met. 1.30 67U50 50.36 16-

1 - Yukarda yazılı D adet emme tulumba ile 455 metre hortum şartnamele
ri mucibince ayrı ayrı açık ekılltme usulile satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedellerile muvakkat teminatları bizalan:ıda g68t.eri1· 
miştir. 

m - Eksiltme 18.11-938 tarihine rastlıyan cuma gUnU hizalarında yazıh 
saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alrm komisyonunda 
yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her glln sözU gec:en şubeden alı:ıabillr. 
V - lsteklılerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yUr.de 7.5 gU· 

venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri UA:ı olunur. 
(80rs3) 

SllpUrge 
Baskın 

Cinsi 

Etil eter 
tçki bandrol 

• • • 
Miktan Tartma Muhammen bedeli 9lı 7,15 Eksiltmenin 

kabiliyeti Beheri Tutan teminatı Saatf 
L.K.S. L. K. L. K. 

3000 A. 
3 A. 1000 Kg. 

1500 Kg 

-.11.375 341.25 25.60 
248.-.- 744.- 55.80 
-.90.- 1350.- 101.~ 

14. 
14.30 
ıs. 

kAğıdı 70X 100 ebadmda -.40.- 2800.- 210- lCS.30 
ı - Nllmu:ıeslne uygım olmak ıarttle 3000 adet sUpUrge, prtnamelerl mu 

cibince 1000 kilo tartma kabiliyetinde 3 adet yerli mamulitı bukül ne smaı 
işlerde kullanılmak Ur.ere 1500 kilo Etil eter ve ta&hhUdünll ifa etmlyen mtl· 
teahhit hesabma numunesi evsafmda 70 X 100 ebadında 7000 kilo içki ban.. 
drol klğıdı ayn ayrı açık eksiltme mru lile satrı alınacaktır. 

II - Muhammen bedellerile muvakkat teminattan hizalarmda g&sterUmle. 
Ur. 

m - Ekstltme 29-11-938 tarihi ne rasttıyan satı gUntı hlzalarmda yazılı 
saatlerde Kabataşta levazım ve mu bay aat şubesindeki alım komisyonunda J'&· 
pılacaktır. 

rv - Şartnameler paruız olarak her gün sözU geçen şubede:. almablle. 
ceği gibi silpUrge ve içki bandrol klğı dı numunesi de göıillebfür. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gUn ve saatlerde yU.zde 1,5 gL 
venme rıaralarile birlikte yukarda adı geçen komisvona l?'elmeleri il.l.:ı olunur. 

(8355) 

Cinsi Miktarı 

,.-

Yassı ve nıvartak karıe 1676 Metre 
37X68 san tırtıklı 
alümtnyom 200 Kilo 

••• 
Muhammen B. ~ 7 ,6 Eksiltmenin 
Beheri Tutarı temlnab Saati 

Ll. Kr. Ll. Kr. Ll. Kr. 
896.-(slf) 67.20 u. 

2.24 us.-(slf) 3.36 u.ao 

ı - Şartnamelerine ekll listede ebat ve miktarı yazılı 1575 metre ya11ı 
.,8 7uvarlak kayıs ile 87X68 san tırtıklı aIUmlnyom klfıdı ıartname Ye 

numuneleri mucibince ayrı ayrı aeık ekıtıtme uıuille satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedellerlle muvakkat teminatları hizalarında gl)&tt:· 

rllmlştlr. 
111 - Ekalltme 80.11.988 tarihine rutlıyan earşamba gttntl hlz&lann. 

da yazılı saatlerde Kabataıta levazım ve mubayaat şubesindeki alım ko
misyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler paruız olarak her gtın sözO. geçen ıubeden allnabl· 
leceğl gtbl numuneleri de glırOiebUlr. 

v - tsteklllertn eksntme için tay in edilen gUn ve saatlerde ytızda 7,6 lb 
venme paralarlle birlikte yukarda adı ıeçen komisyona gelmeleri llln 
olunur. (82R2) 

Gayrimenkul satış ilanı 
tıtanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Sultan ve Seherin 19551 hesap N o. sile sandığmımian aldıklan 170 li. 
ra borçlarına karşı tirincl dt.recede ipotek edip vadesinde borçlannı Meme. 
diklerinden dolayı haklarında yapılan takip Uurine 3202 No. lu kanunu:ı 46 
mcı maddesinin matufu 40 mcı madd~ sine göre satılması icap eden Balatta • 
ki Hoca A!l, yeni Fener Molla Aşkı mııhalleslnin eski Demirci, ye:ıi Demir. 

el Hilseyin sokağmd~ eski 12 Mtl. yeni 14 No. lu klgir bir evin tamamı blr bu
çuk ay mUddetle açık arttırmaya kon muştur. Satış tapu kaydma göre vapıl. 
maktadır. Arttırmaya girmek istiyen 50 lira pey akçesi verecektir. Milli bUl 
kalarımızdan birinin tembat mektubuda kabul olunur. Birikmiş biltUn vergL 
lerıe belediye resimleri ve vakıf icare si ve taviz bedeli ve tellAliye rll8umU 
borçluya c.ittir. Arttırma eartnamesi 21-11-938 tarihinden itibaren tetkik 
etmek istiyenlere sandık hukuk leleri servisinde açık bulundurula.caktır. 

Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şart:ıamede ve takip dostyum
da vardi?'. Arttınnav1 gi1""C\'liş olanlar, .bunlan tetkik ederek satılığa çıkanlan 
gayri menkul hakkında her şeyi öğre nmtıı ad ve itibar olunur. 

........... 1m .......... , 

Birinci arttırma 2-1-939 tarihine mllaadif pazartesi Cağaloğlunda kllll 
Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkııt ihale ya.pıla.. 
bilmesl içi:ı teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri menkul 
mükellefiytti ile sandık alacağını tamamen gecmlş olması ısarttır. uksl tak
dime son arttıranın taahhUdll baki '·almak eartile 18-1-939 tarlhbe mtla· 
dif çarşamba gUnU ayni mahalde ve ay:ıi saatte son arttın:::ıaBJ yapılacaktır . 
Bu arttırmada gayri menkul en çok ~· ttıranm Ustllnde bırakılacaktır. Hakla.. 
rı tapu sicillerile ~abit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin '-u 
haklarını ve hm:usile faiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihi'lden lttbr9:1 
20 giin icinde r-v!'" in mii 0 biteleri1e beraber dairemi7.e bildirmeleri Ilzımchr. 
Bu suretle haklarım bildirmemiş olan tarla hakları tapu sicitlerile sabit olım· 
yanlar satıı bedelinin, paylaşmasmda.'l hariç kalırlar. Daha fıızla malQ.mat al. 
mak istiye:llerin 937 /121 dosya numa rasile sandığımız hukuk itleri eıervtalne 
mUracaat etmeleri lüzumu il!n olunur . 

DİKKAT -.. . ~te Rektörlüğünden : Ur. Hafiz Cemal 
unıvef St öz ikinci hariciye. doğum ve kadın, kulak, boğaz 1 Dahilivr müteha'isısı. tstanbu Emniyet Sandığı, Sandıktan alınan gavrl menku1U ipotek gasfermelr fltt-

Tıp fakillteıl adıt tıp. g . 1 in fakülte deka:llığma. mUraeaatları. Divanyolu. No. 1n4, Tel: 2239fl yenlere tahmin edile:ı kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak utulUne ~ 
run asistanlıklan açıktır. tstiyen e r (8391) •-----------•ı kolaylık göetermektedjr. (8'20) 



TÜRKive uMur-t ruı ra n oD. tM ~ 
MUMESStL'ı Ln.JL.9~ ~~ 

EN iYi YOL ARKADAŞI 

HASA 
M YVA z 

Olduğunu her tecrUbell 
seyyah bl ir, tasdik ve 
tavsiye eder. 

f 

Deniz tutmasına, tren ve otobüslerde gelen başdönmesi ve 

gönül bunaltılanna karşı seyahate beraberinizde 

Hasan meyva özü 
F t AT 1: 25 - 40 - 60 - 100 KURUŞTUR. 

Almayı 

unutmayınız. 

tslm, mikdar ve muhammen bedelleri ile muvakkat teminatları a· 
şağıda yazılı 5 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 30-ll-ll38 çar. 
camba gUnU sat 15 ten itibaren sıra ile kapalı zarf usuıu ile Anka· 
rada idare binasında satın nlmncakt ır. 

Bu işe girmek tstlyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi. 
nat ile kanunun tayin ettiği vesi kal arı ve tekliflerini aynı gUn saat 
14 e }{adar Komisyon Reisliğine vermeleri H\zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankaradn Malzeme Dairesinden, 
Haydarpıı.şada TesellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktnrlır. (8345) 

Mikdarı Muhammen bedel Muvakkat teminat 

Z AY 1 

3291 pli'ıka snyılı çift yilk arabasının plA· 
kasını zayi ettim. Yenisini çıkarncnğımdan 

eskisinin hükmü olmndıiıı ili'ın olunur. -
Ifosımpaşa Camiikebir Aşlıane sokak nu· 
nıara 1111, Mehmet oğlu llalit. (2i357) 

Z AY l 

Leylt Ebe Yurdundan aldığım hOvfyet 

varaknmı zayi ettim. Hükmü yoktur. - 552 
Fatma Nükhet. .(27356) 

Z AY l 

İstanbul Unlversitesl Tıp Fakillteslne 

bağlı Diş tababeti okulundan nldılhm hO· 
viyet vnrakamı zayi ettim. Yerine başkası· 

nı aldığımdan eskisi muteber değildir. -
355 No. lıı Nikola Bouanof. (V. P. 2790) 

Bakırköy Sulh Mahkemesinden: 

llakırköyünde Huban sokağında 23 nu· 
maralı evde mukim iken bernyı tedavi 
Sen Jorj h:ıst:ılıımcsinde ,·efat eden Karıı 
Yuvanoğlu Dimitri oğlu Nikolinin varis· 
lerl ol:ınların üç ny içinde Bakırköy sulh 
ahkl'ımı şahsiye htıkimllğine müracaat et· 
meleri ve aksi h:ıldc tereke hazineye de,·ro· 
lunacağı ve sene alacnklıların bir ny fçln· 
de ınürnc:ıat etmeleri k:>ı unu medeninin 
534, 561 inci maddesine istinaden ilan olu· 
nur. ,(V. P. 2795) 

KlRAUK EV YE DÜKKAN 

Beşiktaşta Akaretlerde 5/9, 41 numaralı 
evlerle 20 milkerrer 20, 21, 24, 28 numa· 
ralı dükkanlar ile 42 ila 58 numaralı arsa 
nı:ık nrtırm:ı suretiyle kiraya verileceğin· 
den isteklilerin ikinclteşrinin 28 inci pa· 
zarıesi günü saat on lıeşe kadar Beşiktnşln 
Akaretlerde 54 mımaralı Mütevelli Kıı:,·mn· 
kamlığına mürnc:ıat etmeleri. (Y. P. 2798) 

1L.A.N 

Hamburga "Smyrna" vapurla yükle· 
diğim 55 \;'U\'Ol ve 50 sanrlık iç cevize 
ait lst. Ticaret Odasından musaddnl, 
11·1·38 tarih ve 412 numnralı menşe 
şııhacletn:ımesini z:ı~·i eıtisimden, yeni· 
sini nlacnğımd:ın mezkur şahndelnnme· 
nin hiç hir kı)meti knlmndığı be:,nn ve 
"Jl'JIIOJWJS u11ım1sııo)J - ·Jnıınıo uuıı 

{V. P. 2797) 

li o Ton tsmi ı ... ı ra LI ra ••• 'tc::::::ICl-cmm•ıamc:me?:~ 
1 300 SUrşBför yağı 67500 4625 
2 1200 RezlclU yağı 120000 7250 
3 350 Mazot 24500 1837,50 Sahibi: ASIM US 
4 400 Petrol 69500 4725 

150 Pis gaz NPşriyat Müdürü Refik A. Sevengil 
5 150 Benzin 33000 2476 

Kabızı 
Unrs:ıl,, lforaciğer \'e midenin ku'!iurlu lşlemc~i demektir. Ilu iiç 

A UZ\'Un ıyi işlemesini temin için mulı:ıkkak gece yalnrken ,;e 
ı;ahah aç karnına bir kahve kaşığı :\t \ZON :\tEY\'A Tl'ZU 

alınır. Alınması sayct liıtir, tesiri tahıl ve kolaydır. 

Askeri Fabrikalat 
ilanları 

200 Ton Ferro silisyum alınacak 
Tahmin edilen bedeli 42.000 lira o. 

lan 200 ton Ferro silisyum askeri fab
rikalar umum müdürlüğü merkez sa
tın alma komisyonunca 3-1-939 
salı günü saat 15 te kapalı zarf ile 
ihale edilecektir. Şartname 2 lira 10 
kuruş mukabilinde komisyondan ve. 
rilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olsa 
3150 lirayı havi teklif mektuplarını 

mezkfır gUnde saat 14 de kadar ko
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad. 
delerindeki vesaikle mezkfır gü:ı ve 
saatte komisyona müracaatları, 

(8337): 
• • • 

lO ton nikel alınacak 
Tahmin edilen bedeli 25.0UO ura o. 

lan 10 ton nikel askeri fabrikalar u
mum müdürlüğü merkez satın alma 
komisyonunca 2-1-939 pazartesi 
gü:ıü saat 15 de kapalı zarf ile Uıalo 
edilecektir. Şartname parasız olaro.lt 
komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat tem.inat olan 
1875 lirayı havi teklif mektuplarını 

mezkfır gilnde saat 14 e kadar ko • 
misyona vermeleri ve kendilerinin de 
2490 numaralı ka:ıunun 2 ve 3. mad. 
delerindeki vesaikle mezkür gUn ve 

~ saatte komisyona müracaatları. 
1 (8336) 

. Ç~~u~~Sef Rlf\1 ... senele~ 
denberi herıtürlü __ s~ğukat· 

glnt.lclarına Lve iağrıl~ karşı 
res~ri. şaşm~Z1.'bii:. !taç.._olduğ~n& 

.İsbat etmfştir: 
A. . ..,S P İ ff i N itJ .testrınden 

emin ·olmak 1çiri lütfen EB ma(.k~ 
sına,.._dikkat ed1niz. 

......................... ~ ............... :~ 
DENiZBANK 
atın alınacak telsiz cihazları şartnamesi 

Evvelce satın alı:ıacağmı ilan ettiğimiz yirmi iki adet telsiz cihazına 
ait ve Materyel şubemizce alakadarlara verilen şartnamenin onuncu 
maddesinin ternflme:ı şartnameden ~ıkarılacağmı ilin ederiz. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Ko
misyonundan: 

1 - Tamamının tutarı bi:ı yüz on lira tahınln edilen doksan bir çift vcte. 
riner ecza. açık eksiltme usulü ile 2-1 2-938 cuma günU saat onda satın alt. 
nacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyo:ıu muzdan alınabilecek olan bu eksiltme
ye girmek istiyenlcrin seksen üç lira yirmi beş kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile şartnamede yazılı belgelerini saat o:ıa kadar komis. 
yona ibraz etmiş olmaları. (4784) (83 79) 

Meyva Tuzu 
nun ismi ıtaklid edilebilir, 
fakat ne terkib, ne de tesiri 
taklid edilemez. Mazon isim 
ve horoz markasına dikkat.1 


