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Ebedi efimize ebedi vedaımız 
Atatürk' den yüreklerimiz yanarak ayrılıyoruz 

Ruhumuz ebediyete kadar 
onu takip edecektir 



Orduyu taziy~t 
Ya- ao : Asım Us 

Belslcomhur lsmet tnönü'nün Ge
.tel Kurmay Başkam Mareşal :Fe\ z.i 

{;akmağa g<indcJ'diğl tnri~ et rııcktu· 
b11 Atatürk'i.in ny1.·ılıı'.l;ı ile en derin 
pwııar içinde czıl~n kalı>lerinıize bh 
fi-elli levhası çiziyor: 

\ - Emekli bir mensubu ol
~akla ihtifar ettiğim Türk 
ordusunun başkumandanlı
' ğuu temsil etmekle yüksek 
~vazife h:sleri i-;"n de buhmu
yorum. Azim!~ar ve tecrübeli 
kumandanlar, şefkatli ve fe
·daki.r zabitler, ve Tür!" mil-
' letinin vaz;.tc .. ~verlerden vü-
cut bulan Türk ordusuna, a
~let ve heybetin timsali ola
rak, gurur ve güvenle bakı
ıJ'Orum. Türk ordusu cumhu-

tiyetin ve vatan müdafaası· 
ın yenilmez ah~desi olarak 

·::izlerimizin önünden bir an 
1zak bulunmıyacakbr." 

1 
Di7or. 
Atatürk'iln hayatında mokadde!oi 

Jabsi7etlni tcşldl ellen yük. .. ek vaı.ır. 
lardan biri hcı·hangi l>iı· zorluk iinüıı · 

de asla yeis ve futiıre düşmemekti 

ıOnun izinde yürüyl'lrek halı'\s ıolurm 
!bulan Türk mllletl de öliiınünden 
D>.Ütevelllt tcessüı lerinl \ 'Akar fçill
de göstermekle Büyük Önderin ına 
nevi yarlığına bürruet etmiş oldu 
Gene bunun lçlncllr ki Atatiirkiin rn 
pkm arkadaşı olan Is net t nhnti cı

nua a7rılığlle herkesten daha zlyadt 
lltırap çekmekte olmasına rağmen de· 
~te ettiği yüksek \&Zire hi~lerl ic;m 

•e her ,,eyden en el urtluyu, Mil lı 
llllcadelenJn Uk gilnlr.rlnd:m haşh)B· 
lak bla blr türlü mahruml1etler n 
liatlfkllAtlar içinde birlikte vücuda 
aethdJklerl Türk ordusunu düşünü. 

7or. Zira Atatiirkiin bütiin eserleri 
ancak bu fedakAr ordunun memleke· 
te temin ettiği emniyet aayeslndc> 
bafarılnut bulunuyor. Bu eaerlertn 
au.tıafaza..-.ı, cumlı-ırlyctln "e vatanırı 
mtldataası da gene o asalet ve heybcı 

Umaalinin kahramanlığına med7uıı 

bal11Du7or. 
' lame& lnöntl. Büyük Mtllet Mecll. 
.tilin ittifakla kendisini cumhurrelsl 
intihap etti~ Jt(ln dahi 7emlİI tört• 
nlnden sonra bir nutuk sö7fomlştl 

Ba tarihi nutukta, Tiirk mllletlrır 

sene Atatiirk ordusunu hatırlatarııl. 
fGJlle demişti: 

- Sulh ve terakki yolunda 
bütün gayretlerini asil bir su
rette vakfetmiş olan milleti
tniz ·mecbur olursa, kendisr 
Ye pnlı ordusu geçmit kah
l"aınanlarm hayranlığını cel
bedecek yeni kahramanlarla 
Clolu olan fedakar göğsünü 
en parlak zaferlerle aüsleme· 
ie hazırdır." 

Bll1ü Millet Mec-lf~nde tlddeth 
w ıtlrekll alkışlar ile karşılanan bu 
8&&ler AtatUrkftn en bü7ük kahra 
maahklannı 7aratırken en 7akın hh 
.SIAb arkadaşı olarak ıammla bn· 
lunmut olan ismet lniinU'ni\n af_rzın 
dan çıktı~ l'=fn hllhasf'IR mfihlm ol 
makla bcrahcr aziz Şt>fln geride hı . 

nktıjtı ldenl arlmcfıışlıırının nnsıl 

.. nnlmaz hlr azim \'e lrııım ile mli· 
eehhez hnlıın rhıklarmı ''" e:fist<'l'nlf'k 
tedlr. 811 itibarla t'lhrrlı hn\ata knrı · 

tan ruhu hu man~\1 mü~abcdetlcıı 
'tlpbeslz şaclolacaktır. 

Dahiliye Vekıh de get~1i 
Diln gelen Başvekilimizle beraber 

Dahiliye Vekili ve Parti Genel Sekre. 
teri Bay Refik Saydam da gelmi' ve 
doğruca Do!mabahçe Sarayına giderek 
AtatUr'lcün tauutu önih,den gı:çmiştir 

dr. 
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Ebedi 
Bugün aramız
dan ayrılıyor 

Ebedi Şefimiz Atatürkün cenue !h ( İstanbul valisi, Mevki ve Deniz k~mu· 
reni bu sabah yapılacaktır. DUn vilA • tanlan. tıc:lebi konsoloslar, teşrifata 
yette ve em..ılyet müdürlüğünde iki top dahil askeri ve mUlkt erkin, Oniver. 
lantı yapılmış, esas programın tatbika. site, yüksek okul talebeleri, harp a.. 
tı üzerinde görüşülmüştür. Top araba. kademisi, izciler, halk yürüyecektir. 
sının geçeceği yollara dUn gece kum Alay dokuzda hareket edecek, tramvay 
dökülmüş, gece yansından itibaren yolunu takiben Tophane, Karaköy. 
zabıta memurları inzibatı tedbirler al· Köprü yoluyla Eminönü meydanı, Bah 
m·şlardır. çekapı. Sirkeci Salkıms(')ğUt üzerinden 

Gülha.:ıe parkına ve park içindeki yo. 
Tören için haz!l'la::ıan programa gö.. ıu takiben Sarayburnuna vancaktır. 

re 8.30 da Atatürkün mukaddes tabu. Tabut Sarayburnunda generaller ta 
tu 12 general tarafından kaldırılacak . 

Dolmabalıçe sarayının dış kapısında 

bulıındurulacak top ara basma kona • 
caktır. Töre:ı alaymm başında atlı 

olarak tören komutanı bulunacak, bu 
nu mızraklı bir süvari alayı, bir pfya. 
dP taburu, bir topcu taburu, bir deniz 
taburu, <;('lenkler ve top arabası yU.. 
rUyecektir. 

Arabanm 8ağ ve sol tarafmda altL 
şardan 12 general yürüyecek, Atatilr· 
kü:ı harp ve istiklal madalyalarım ta. 
şryan general. Başvekil a M. Meclisi
ni temsilen Ankan.dan gelen eaylavla.r, 

rafından top arabasından alınarak rıh 
tımdaki dubaya ya:Jaşacak bir deniz. 
altına veya destroyere irkip edilecek. 
bu harp gemisi Se1imiye açığında du. 
ran Yavuza yanaşarak tabut oraya 
naklolunacaktır. 

Sarayburnuna yanaşacak Sus vapu. 
nı da gazetecilerle diğer zevatı alıp tz
mite götürecektir. 

Pazartesi -gllnll sabahleyl:ı halkev • 
terinde AtatUrkUn gençliğe hitabesi o. 
lrunacak, öğleden 10nra Saraybumu. 
TaksJm Abideleri etrafmda mepleler 
yakılıp söylevler verilecektir. 

Resmt . tebliğ 
Evvelki gece izdiham yüzunden 

11 kişi öl :-Jü 
Zabıta kuvvetlerinin vesayasına 

riaqet edilmesi lazımdır 
Ankara, 18 (A.A.) - Resmi tebliğ. 

dlr: 
Dolmabahçe sarayında AtatUrktln 

katafalkı önündeki ihtiram pçidl tık 
gftndenberi muntazam b!r surette cere
yan ederken l17-11- 1938 saat 20 den 
sonra yüz bi:ıden fazla vatandqm te. 
hacUmüyle husule gelen iz.dlham neti. 
cesl g~it mllşkülleşmt, ve gösterilen 
tehalilk yüzünden halk ıaflan a.rasm
da artan tazyikin bir k19mı kadm ol. 

mak üzere on bir vatandaşımızı:ı ha · 
yatlarının sönmesine sebep olduğu bil. 
yU.k bir teessürle haber alınmıştır. 

Zabıta kU\'VetlW,l vatBDdaşlarm .tla
yat emntyetJ fçffi~tavuzluk yapm'ft; 
ta ve hali:ı icap ettirdiği tedbirleri aL 
ma~ olduğu:ıdan bu gibi müessif hA. 
diselerfn tekerrllrllne mi.ni olmak için 
zabıta kuvvetlerimizin vesayasma riL 
yet edilmesi muhterem halkımızdan e. 
hemmlyetle rıca olunur. 

frans1z Basvekilinin uufk1ı 

M seleler: 

Sempatik 
Türk milleti cihan içinde her ZL 

mankinden daha sevimlidir. O'nu sem. 
pati ile anmıyan bir cihan köşesi yoktur 
Korku ve nefretle yadedilmit hiç oL 
mazsa birkaç asır mutat haline sokulan 
Türkiyenin taze bir dek.er içinde genç 
bir çehre ile görllnÜ§Ü, onun sevgi ve 
sempati ile karşılamıı gerçekten bir 
meseledir. 

Ustilnde hasır yelkenli gemilerin do
laıtığı Çin ıulannda Türkiye bir yeni 
insanlık nümunesidir. 

Türkiyenin kayıbı bu harikuladeliği 
yaratan adamdan ayrılımı olmaktır. 

Sarı Asyanın gözündeki yaş Kanto. 
nun sukutundan ziyade oir Mustafa 
Kemale sahip olmamış olmanın ıstıra
bıdır. Ve bir M.ıstafa Kemalin kayıbı. 
na şahit olmaktrr. 

isfahan'ın mavi çinili minareleri, Şi
razın gül bahçeleri, kanatlı boğaların 
Ma\ eradan haber getirdikleri harabe· 
ler kaybolan bir in&&nıo ntırabiyle yan 
maktadır. lnaa.n nıhunu taıuyan, insan 
kalbini her zaman maharetle 'lretfetme. 
sini bilen ıran gönlünde cihanlar tap· 
yan, ganlllndeki dhanı ıııadde ve ben. 
desenin huduttan içine aokan lnunın 
kayboluşundaki ac171 bbden daha de. 
rinden hissediyoı\ 

Tuna layılannda yapyanlar ya1nu 
kendilerinden blrinlrl delil. en iyilerin
den birinin aralanndan aynlmq oldu· 
ğunu hasretle anlatıyorlar.PC§te matem 
çilesi sekiyor; Bilkreı g6zlerinl litiyor, 
Belgra.d ayni matenı lçbade. Atinanm 
bıçtanklarıru buradan fş!tiyoru.ı. 
Manşın ötesinde, bulutlar, ataler, 

d:ı1galar arkaımda kendi kendine bir 
dünya feveranı ve U.tllva hattım be. 
line bir pantalon kayııı geçiren İngiliz 
derin, derin dUtUn&yor; ve g6a uçla· 
nndald yaştan anhyorus ki onun cb 
melltt vat'drr. 

Paris demokraalnln en enerjik ~
~ ... &üaıU.•tht l@•.-ua.. 

Berl:n gülmüyor. Moskovcı bilyük 
emperyalistlerle döğilşen halis insanın 
61UmU ardmda kalp c;arpmttaı duyuyor. 
R~ mustariptir. Suriye aadece ath· 
yor• 

• • • 
Bu ıstırap. bu ıempatf bir 1,tls, bir 

nezaket eseri de~tdfr. 

Ttirkiye 
Yazan : Sadri Flem 
Bu mi.!şterek bir medeniyetin. ruhu. 

nu harekete ı•tirecek, hisıriıd kımılda. 
tacak müşterek bi~kım premiplerin 
Türkiyede yer almış olmasmdandır. 

Avrupa Türkiyeye hasta adam mar· 
kaaıni vurduğu zamanda onu kendi 
medeniyetinin. kendi tahauO. ve te • 
fekkilr tarzının dışında sayardı. Na11l 
hukuk bakımından Avrupalıya nazaran 
Oımanh imparatorluğu bir bqka Biçil 
ile hesaplanmak zaruretinde ile btitün 
kıymetlerinde de ayni şekilde Avnıpa
ya nazaran bir taşralı idi. 

Avrupa egoizmi haklı idi denemez, 
fakat müşterek hislere, müşterek fikir. 
lere sah.ip olmıyan insan camialan po. 
litik rabıtillarla, muahedelerle kefalet
ler altına alınsalar bile onlar nihayet 
bir yabancıdan, garipten bq'ka bir şey 
değildir. 

Rönesansm devamı olan miisbet me
deniyete yabancı kalan bir cemiyetin 
mfisbet fikri Adeta din haline koyan, • hayat ıistem!erini buna bağlayan in • 
san cemiyetinin rulıiyle nasıl bir kara. 
bet tesis edebilir? 

imparatorluğun 19 uncu asrı bu te. 
nt içinde geçti. 

Bunun için bla, Avrupamn kolları a
rasında Avrupa ruhunun aempatlıin. 
den uzak yaşadtk: çünkil biz bir başka 
med .. nivetin 6lçülerj.ne göre hfalerimi· 
d, fikirlerinıizi lşlPtiyc-rduk. Mahvol • 
mus. mevdan harbini kaybe~ bir 
,arklı medenivetin ancak egotismf gtl. 
ıel JYÖriinUrdü. Halbuki bu2Un sevtleo 
Tilrkiye Avrupada yu, yer kaybolan 
Ronesans Avrupasr ruhunun devamı 
rolilnO oynamaktadır. 

Toteran11n, mUıbet llmln, mft&bet 
tefekkilrUn ve bu hayatın ifadetl olan 
hislerin ıon hlmlsi ancak Tilr'ldyedir. 

TUrldye 1(5 mcı asnn kaybolan mOa._. .____ 
hunu kendine rehber edi1'roiştir. için
de R6nesanstan rşık taşıvantar, TtlrkL 
veve sempati g6ıteriyor1ar ve TUrkiye 
Rone9ansmı kuran BUvUk Adamm ar. 
kumdan yu tutuyorlar. 

SADRI ERTEM 

«Te.ıdllleıı ıstıhtat tderım. Kal- R U T E N LE R 
dınma işine devam edeceğim» Ç k I k d 
Parla, 18 (A.A.) - Maliye nazırı dıtım &lbl, inhidam a«amı da olmı e o s ova ya an 

B. H.eynaud, Başvekil B. Daladler ve yacağım. Halihazırda cumhuriyetin 

Reisicumhur Lebrun, dUn Franaıa ga- ıelA.metl ve Fransanın hürriyeti mev- ayrı I m ak ı• stı• yor 
zetelerl oıillt federasyonunun sene- zuubahfstlr. Fransa, heyecan i~ID· _ 
Uk ziyafeti münasebetiyle birer nu- de yaşı)ao bir Avrupada bulunuyor 

tukaöylemlşlerdlr: BuAvrupadakuvvetltdevletler, eı- Roten mu··trezelet ile Çe'< kıt'· ları 
B. Reynaud, kendlnln kalkınma ki manll\ları parc;alayorlar ve bugün-. • C. 

programını son tenkitlere kartı mU· kU Avrupada mllletlerln bayatını d h f · f b · h b fd 
dafaa etmit ve teklif etmlt oldutu müstacel gayretlerin, disiplinin ye '- r as 1 u a a 1 1 f ffi U af e e o u 
tedbirlerin ehemmt7etlne bir kere battA. taeylkln kanunu tanzim ediyor. 
daha işaret eylemiştir. BUyle bir Avrupada Fransa, kendi 

Batvekll B. Daladler, mali ltlertn emniyetini ancak kendi kuvvetine ta
clddt vazlyeU,olo bir karar ittihazını tlnat ettlrebillr. Eler Fransızlar . 
lstllzaıu etmekte olduğunu ıöylemlş· kendi 1erma7elerlyle yaşamakla lk· 
tir. 8& milyar tahsil edip de 130 mil- ttfa edecek olurlarsa Fransa. lk•nel 
yar sarfetweğe lwkA.ıı yoktur. Şu derecede bir devlet haline gelecek· 
halde bUyUk bir gayret sarfı IA.zım- tir." 
dır. Hliküuıetln, kalkınma siyaseti, B. Daladler, Fransızlardan kalem 
evvelt\ vergilere dnlr ahnmış olan ted mUnaltaşalarınrn tesiri altında kal 
birler dolayıslyle tenkit edllmlştJr. mamalarını istemiştir. Fransada kar 
Maamaflh li. Oııladler, bu gibi ted· gaışalrk ve istikrarsızlık ancak bUl
blrler olmaksızın böyle bir kalkınma yaları dllnyaya hA.klm olmak lstlyen. 
nın mUmkUn olmadığına tıaret et- lerln işine yaramıştır. Kalkınma 

ıutştlr. Plln, sermayenin ecnebi plAnmın "dlktatörlUğU" istilzam et
weınleketlerden geri gelmesini der mekte olduğu suretindeki muaheze 
piş etmektedir, daba elmdlden Bank lere sellnce, B. Daladler, bir dik · 

Budapqte, 18 (A.A.) - Macar iL 
setelerinin bilclirdikleriııe 16re Rüten. 
ler Budapegte ve V UfOv&f• birer he. 
yet göndermeğe ~ar vermiflerdir. Bu 
heyetler, MacaristaL ve Polonya htlka
metlerin.:en açlığa marus kalan Rüten
lere yardım edilmesini ve R~tenyanın 
Çek boyundurupııdan turtulma11 için 
teıel>büıte bulunulıiıaamı lıtiyecekler. 

dir. RUtenler, müttefikan Macarlstana 
llhak edilmelerini ittemektedirler. 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Viyanada 
verilen kararla Riltenyada kalan bir. 
çok nahiyeler Macariıtana ilhak edil
melerini iatemektedir!u. 

de lt'rans'a blr milyar frank gelmlt- tatörlUğUn kargaşalıkla tevkif edile- Bu nahiytlerin İlimleri sıraslle nq· 
tir. HUkftnıete karşı açllnıış olan mtt- mlyeecğl fikrindedir. lngllterenln redilecektir. Dün Macariıtana iltihak 
cadeleuln şiddeti, bUk6metln doğ- dostluğu ve Amerikanın ıempatlsl. etmek istiyen 12 nahiyenhı ilimleri 
ru yolu intihap etmiş olduğunun de- vlfak ve aempatlyt tehdit ede~ektlr. neşredilmigtir. 
lllldlr. HUkOmetln bir çıkmaza gir- B. Daladler'nln memleketi namına Bu::!apegte, 18 (A.A.) - Mı~uatm 
mlş oldu~u mUtaleasında bulunul- bUtUn ml11et1ere sulhu muhafaza et- bildirdiğine gire d''n Hunt'de ui Rll
nMış olsa idi. muvaffakıyetsizliğe uı- mek bususnndakl azmin" lnsant hak- ten müfrezeleri Ue (ek Jatalan araun· 
raıııası ant lstlttza ile beklenfllrdl. lar prensiplerine, ırkların mllsava- da saatlerce ıtlren hakiki bir muhare. 

R Dalactler, şHyle demiştir: "Ent- tr prens,pfne, şahsf insaniye htırnıet be olmuştur. Muharebe neticesinde tak 
rlk :ılnra kulak asmanın ve hiçbir nıa P.tmek prensl plne mnbııtlyetl hnk riben 40 Çek askeri ölmUş ve 70 asi öl. 
r. av:-a kıtr:;ııaında boyun e~mlye<·e- kında verm~kte olduğu tPmlnat, müş ve yaralanmıştır • 
lt•ıtl". Tehrllllerl lRtlhfaf ederim. Hiç- Fransanın hendi kalkmmasmı temfn Çekler, yanh Rütenlere pek fena 
bir 'P)' henl leuatta bulunmaktan etmı, ve J•+fkbıtllne limit ve itimat ile muamele etmektedirler. Çekler, esir 
rnen• .ıcıolrl!r.cr.ıı.:Ur. Kalkınma l•lne bakmuı halinde etaba kt.Ymetll ola- j edilen RUtenlere idamı mucip cUrUm· 
clevh.m c:deceğlm. Harp adamı olma- caktır. · 

ler iflemiı adi katiller nuarl7le bak· 
maktadırlar. Esirler, .clivambad:le ıaev. 
kedilcccktir. 

Naıyazolloa .,. Visk'te ui1er Çek 
jandannalariyle çarpııımtJarcJlf. Bu 
çarpıtmada 100 kiti kadar ölmltdr. 

Budapeıte, 18 (A.A.) - Blii Ril. 
ten Nazın Faucik, radyoda bir natuk , 
ııöyliyerek bütün RUten partileri pfle.. 
rinın ve bu meyanda balihuırdati reia 
Voloıin ile timdiki Nazır Luinuski .. 
nin blr muhtıra mua ederek l bkteı• 
rinde bUyUk devletlere gCSndercllklerinl 
bildirmit tir. 

Bu muhtırada Rütenyanm bbili 
taksim olm~11, kendi mukadderatı. 
na hl.kim olmuı Ye bu memlekette ple 
biıit yapılması talep edilmekte idi. Bıı 
muhtıranın yuılmau nanrJar meclisi 
tarafından iıtenmi§ti. Rüten mlJletinin. 
bütün kUltUl'el, siyası ve lktnadl mil • 
meuitleri geçen 3 Sonteşrinde Rüten
yanın Ungvar ve Munkacı tehirleri gi· 
bi Macariıtana ilhak edilmesini lateme 
ğe ittifakla karar vermlılerdlr. 

Hatip. demiştir U: 
..RUten milletinin mtlttefibn i7har 

ettiği arzu bu idi. BugUn ben Macariı .. 
tana ilhakını lstiyen b'r milletin bu 
aarsrtmaz arzusunu temsil ediyorum"" 



ATA GiDiVOR 
YAZAN: Hakkı SCıha Gezgin 

.. b1l1 btlttln Tttrklrenln en tallhslz şeb· 
Zavalb htaıl ~ a yalıUZ bir kere kaybettl~ı 

rl imiş. Onu, biitiiıl d 1 ' f k bedfvor Tarihinde 
ildncl de a ay , • 

tıalde, İstanbul; işte ki bir hiçbir zamıu 
birçok kara gfl.nler gören bu es şe ' 
~imdlkl kadar sarsıımaıDJftL 

1ruruldutu gtlnlerdenberl anlaşmaz, uzlqmaz kalAba
ıklarm çekişmelerine sahne oluşudur. Her felAketln 
.onunda bir semt, birkaç mahalle ağlarken öteki semt 
,·e mahallelerde ışıklar yanar; boralar tepilir ve şen· 
ıikler 7apıhrdı. 

beslenen İstanbul, lfte bu ytbc!en ona her 7erden c1aha 
ballı olmak borcunu, vlcdanmm en derin yerlerinde 
duymuştu. 

Gene bo duygudur, ki bugün onu utıraplarm en 
derin cehennemine atmış bulunu1or. 

pl'lal'I dibinde muzaffer ordu-
l.WAya ~' tbtDAllerlyle sokaklarında kan 

l~.rm tenI?.' 7a~ ~okaklarmda düşman mızıkaları 
·,;ovdeyt gotürdill'il• hrf böyle parçalanmaz 
çaldJA'ı vakitlerde bJle, fa& bu şe 
bir karabulut gibi bftriimeuıiştl. 

BurasIDJ o, dözeltmif, çüril7en bir gövdeden o, ter
c emiz, genç. bölünmez bir varlık çıkarmıştı. Tarihin 
Blzansı ile, tarihin "Dersaa.det" 1, "DerAllye" si ile 
tarlhln "Paytabtı" ile, buranın hiçbir alAkasmı bırak
mayan oldl. 

Bayrakların yan7a çekllcllll saatte Jilrell.nden 
vurulmuştu. Bütün Tiirkiye, bütün diinya ile birlikte 
nırulmuştu. 

Fakat onun alnına bir büyfi.k felAket daha yazılı 
imiş. Atayı, İstanbul bugün lklncl defa kaybedl7or. Bu 
ikinci yıtra, dünyanın başka hiçbir ülkesinde, Türklye
nln hiçbir şdırindc kanamayacak. - ,_ vuılarından biı-1 de, daha 

tstanbulun kara ~ ' 
Yeni, ,erl'fll bir ömrün, başka bir tarihin nusgtylc 

Atatür k'ün cerıazes ne 
iştirak edecek heyetler 

Yabarcı De let 
• 

mümessillet ı 
şe .tınıııeOJeldiler 

Büyük Önderin cenaze törenine i§tı
ra k edecek yabancı devlet mümessille. 
rile askerlerinden bir kısmı daha diu 
şehrimize gelmiştir. 

Sabahleyin saat yedide hususi hır 
trenle Bulgar mümessil heyeti ile me. 
rasime iştirak edecek Bulgar ve Yu
gos!av kıtaları eehrimize gelmişlerdir. 

Bulgar mümessil heyeti saray nazı. 
n ge:ıeral Panot, general Daskalof ve 
general Barkakiden mürekkeptir. 

Mihmandarlar tarafından karşılana
rak Perapalas oteline mjsafir edilmia
lerdfr. 

Baş'ıekil Büyuk Orünün tabut·ı önünde dün hu~Gla eoildi 

Kıtalar l8e otobOslere bhıdlrilerek 
Yedek Sub&Y. okuluna misafir ecUJmto. 
tir. Bulgar aakerlerinin sayısı l> ıu • 
baJ, 6 yanub&y, 72 neferdir. 

ceıaı Bayar salondan 
:racoeıav ukeri ise' 8Ubay,' yar. 

ıubaY. ve 80 cı.-eferdlr, 
gözyaşlarile ayrıldı 

ııuea igfnde lıeklemfttir. Bil .-c1 • 
halk. AtatUrJdln &ıUı:adeıı ağlıya ağlı
ya geçmekte devam ediyordu. Celil 
Bayar, kendi teessUrUne ınpmam eden 
bu hazin hale dayanamayıp ağlıya.rak 
salondan aynlmıgtır. 

.,....u·JMJiıl• 
Din "'wbkl A:mıpa ~ !n,. 

gllls murahhu heyeti bqkam kral aL 
lemden 1l'eldmarefa1 Lord 

0

Bemmd, 
hariciye mibmandarlarile Ingillz kon. 
soloelufu erkim tara.fmdao kareılan
Qlilb:r. 

Öfle ftl8 ile J(alaya aamaald İngL 
1 iz a.tftbup gemisi ne İngilterenin 
Akdenbs tJ1om kumandanı Amiral Dad 
li Polma eehrimlm gelmiştir. İngiliz ge
misi eehrl seJA.mlıyarak ve Selimiye. 
den ayı:d IU?etle mukabele görerek 
Hayclarpq& açıklarmda demirlemf& • 
tir. 

Jtmır7aagfff 
Yine AW1lpa ekspreslle Lehistan 

h eyetf de ge1mf§. Tokatliyan oteline mi. 
ra"ı-ir edilmiştir. Bunlardan bqka ge
n~ral Bustay, Albay Emeryem. Albay 
Aleksandradan mUrekkep Macar 
heyeti de vehrimize felmf§tir. 

a....ı Pol «'eOloraa ~ olaıiJ "*-~ ~kiye ~~ 
Romen heyeti ile 4 aubay ve 80 ııefer. Slk mtlme11UllJııl yapmqtmı. Bu mu. 
den ibaret ela.:ı: omen btuı, Romen ' nasebetle Şefinizi müteaddit defalar 
bandıralı Rejinamarya vapurile eehri- 1 görmek eerefine nail oldum. İkinci 
mize gelmişler, heyet Perapalasa ve as defa TUrkiyeye gelmekten memnun i
ker Yedek subay okulu:J.a yerle§thiL kf>n bu gelişimin acıklı bir zamana te. 
migtir. sadüf etmesi be:ıi çok müteessir etmiş. 

B/gan heyeti tir. 

Diln sabahki konvansiyonel trenlle Macar milleti. kardeı Tilrk mllleti-
Ef gan heyeti de gelmiştir. Majeste kra nin sonsuz yasma bütün kalbile iştirak 
lm Ş h V 1

. H etmektedir . ., 
amrası a e ı anın riyasetinde --------------

ola::ı heyet Tokatliyan oteline misafir 
edilmiştir. 

.Aıman kruvazörll vs Yunma torpftoav 
Cenaze töreninin deniz kısmına itti. 

rak edecek olan Alman kruvazörü 
Ernden dUn akşam 16,5 ta limanımıza 
gelerek Salıpazarı ö::ıilnde demirlemiş, 
ldra admdaki Yunan torpitosu da ona 
yakm demirlemiştir. 

Macar heyetinin beymaatı 

Hatay Malları Tenzilata 
Tabi 

RomEtn 'lıe11etı Macar mUmeııısil heyetinin reisi, ga· 
_ .. .not r.etecilere şu beyanatta bulutımtlflur: 

Roma:ıya Hava ve Harbiye _ ... 

Hatay menşeli mahsulit ve mamulL 
tın gümrüklerimizda:ı mevcut gümrUk 

tarifesi üzerinden yüzde doksan dokuz 
tenzilata tabi olması kararlaştınlmı 

bu hususa alt tamim dün bUtUn gUm. 

rUkler ve İstanbul gümrtik başmUdUr
lüğUne tebliğ edilmi§tir. 

• nnterdenberl ma.tem lclndcdJr. Kadın erkek. çoluk cocuk, herkes hayUk kurtan-
tzmı~.' (Hnsı~~·~. - tznıl:·.11~, Ata tiirk beykell önünde toplanarak, Ata türkün yolunun yolcusu oldutuu and 

crsı 14;in gozyaşı doku)1or. Ge C.: ti ak ettlil tören çok b&zln ve he1~n h olmuştur. Gen~Uk adına İzmir llae-
çmlftlr. Bütün lmıir balkmın da 

1! ıı:t birer söylev vermişlerdir. BilJiik Atanın, parmaiı Akdenlzl gösteren 
lnden KAzım ve kız Useıdnden Neb 
ykell çelenkler, güllerle beZenmlştlr. 

..,. ,,BapeJdl B. OeW a..,.r ..,ıui, 
mı. gelmJftlr. 

latuyonda AtatUrJdln Seryaver! B. 
Celil, Genel Sekreteri B. Hasan Rı-
za, lstanbul Valisi B. Muhittin Ustü::t.. 
dağ, Emniyet Direktörü B. Salih Kı-
lıç. Saylav B. Ali Kılıç, :S. Recep ZUh. 
tU, ve diğer r.atlar tarafından ka.rwı
lanmıştır. 

Başvekil, bundan so:rra aaraym hu. 

Başvekil oradan Acar motörUne bi:ıe 
rek doğruca Dolmabahçe sarayına git
miştir. 

BUBi bir dairesinde İstanbul valili B. 
Muhittin Üstündağ. Orgeneral Fahret;. 
tin Altay ile ayn ayn konU§arak, bu. 
günkü cenaze töreni:ıe ait teferruatı 

tetkik etmiştir. 
t 

Saray nhtımı:ıda orgeneral Fahret. 
tin Altay, general Cemil Cahit ve di-

• • • 
ğer yaverler tarafından istikbal edil. 
migtir. 

Bu sırada, yttzlerce halk sıra sıra, 
Atayı ziyarete geliyordu. 

Celll Bayar, bu halkm arasma ka,. 

tışarak ziyaret salonuna girmiş ve BU.. 

yük önderin tabutu ö:ıUnde tazım ile 

eğildikten sonra, bir kenara çekilerek 

Büyük ziyarethı üçUnctl gilnU olan 
dün sabah saat ondan gece ya.nem& 
kadar binlerce halk BUyUk Atayı zi. 
yarette devam etmiftlr. 

Bu arada d~ ve kara. askerlerimiz 
de silahsız ve başlan açık olarak muh
terem naaşm önünden geçmişlerdir. 

DUn BOyük Atanm 5nUnden daki.. 
kada takriben 280 kişi geçmekteydi. 

Atamız giderken 
Ey şanlı Atam, kabrine git rahat ve sakin. 
Mabed, bize bir kAbedlr ol 7attığm hAkln, 
Öldün! Evet E;yvab; bunu lnkAr edemem ki; 
Öldün! Bu mukadder dl7e, mektup diyemem ki •• 
Bir lAnet ecel, bin ebedt düşmanım oldu. 
Kalbim o ecel kahbeslne kin ile doldu .. 

Kaybettlllne sen gibi bir önderi mahzun. 
Her giin anacaktır sem Tflrklflk pne dllhun .• 
Kabrinde de takdlse gelir pnh debAyı, 
Tufan yıkamaz kurduğun haşmetli binayı •• 
Tufan yıkamaz, çilnkil benim mabedim artık. 
Mllll7ete iman lle biz Ube7e vardık .• 
Tufan yıkamaz; çünkü benim kalbime iman. 
Hergfln Diedeni bir 7enlllk bence bu edyan •• 
Senden bana miras bu rejim, Türklüğe haktır. 
Kalbimde de, fikrimde de, ruhumda rabtır. 
Rahat uyu ey şanh Atam, bil kl bu Türklük; 
Varma pbl her gün 7aratır, )'Urtta bilJilklö.k •• 

B. ÇAVDARLI 
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n Kumandanlarının 
ığı ziyafette 

Fettuhzad, Kr'""liçeye talip olacağını söyledi 

- Doğru eöylUyorl Çocuklarla 
mr uğraşacağız? 

Ferruhznd sesini yUkselterek ıor
du: 

- Kraliçeye 14yık bir erkek bula
madınız! Aradığımız adam her cihet
ten tecrUbell, nkıllı, oldukça yaşlı, 

halkı ve askeri titreten, kraliçeye 
slSzUnU geçirebilecek bir adam olma
lıdır. İçimizden btrı olamaz mı? 

Herkes blrlblrlne bakU. 
Erdeşlrl hatırlatan ihtiyar ayağa 

kalktı: 

- İçimizde Saean soyundan kimse 
var mı7 Bu soydan olmayan birisi 
kra.Uçeyle evlenmek istediğini ona 
nasıl sDyllyebUirT 

- Söyleyen bulunur. 
- Krallce kabul eder mi 1 
- Ederse bir diyeceğiniz olur mut 
Yeniden herkes blrlblrlne baktı. 

Sonra içlerinden biri omuzlarını kal
dırarak başını salladı ve cevap ver
di: 

- Olmaz! Ne dlyeblllrlz? 
Ferruhzad elini kılıcının mücev

herli sapına götUrdU, sıktı ve kara
rını bildirdi: 

- Kimin kılıcı ağırsa o başa ge
çer! Kim başa geçerse kraliçeye de o 
JAyık olur. 

Bu sözlerin hoşa gitmediği kuman
danların yüzlerinden belli oluyordu. 

Ferruhzad Artnbanın söyledikleri
ni tekrarladı ve bağırdı: 

- Başımıza ne olduğu bilinmeyen 
bir soysuz mu gelsin? Böyle bir a
dam size no kadar para lfl.zım oldu
ğunu, askere nasıl bakılacağını bilir 
mi? KeyhU rev Farlsıt bir beyin oğ
luydu. Arşak da Taberfstanda bir va
li iken kral oldu. Susan bir kuman
dandı ve kılıcına dayanarak Kisra
ların tahtına oturdu. Ahoramazdn
ntn dlledfğtnl yapmak, bize gösterdi
ği yoldan yUrtımek gerektir. İçiniz

de kraliçeyle evlenmek isteyen var 
mıT 

Cenup Denizi adalarında bir adet 1 

Oenup denizi adaları saklnlerfndeu. 
l)azı kablleler arasında ateş deneme 
1 denllon bir ~ey vardır; bu tecrübe 

ayni zamanda dtnı bir snıuı. dayan
maktadır, 

~tef denemesı, nasıl yapılır? Har .. 
t ... p,za adalarxna gidip gelen bazı seJ. 
yalıların anlattıklarına göre, bir çu 
ıtur kazılıyor, 8ı:6 metro ebadındaki 
bu çukurun içerisi kızğm taşlarla 

uolduruluyor, sonra kablle mensup 
arı çukurun etrafına sıralanıyor~ 

Dununla beraber rastggele orada bu 
lunan yabancıların aralarına karış 

masına da ses çıkarmıyorlar. Ateşlo 
rln kızdırıldığı odunlann parçaları, 

uzun demir çubuklarla uzaklaştırılı
yor, kızğın taşlar nizamına konulu 

7_or. 

Kabile kadm "e erkeklerinden mU
leşekkll 12 klşlllk bir grup, yaklaeı 
yor~ grupun başında da dua okuyan 
rahip Uerllyor. Rahip, bir dalla taş
lara dokunup, tngannl ederek taşla 
llstUnden geçiyor; arkasındakiler 
peşlsıra yUrUyor. 

Gerek rahtp, gerek arkasındakiler. 
dnha önce yarı yanya soyunmuşd:-,. 

azof 

dır; kızğın taşlara yalınayak basıy r 
Iar. 

Bu tccrUbclerden blrt yapıldığı sı 
rada seyirci vnzlyctlnde çömelen Av
rupalılardan blrl, yanındaki başka 

blr Avrupah dirseğiyle dUrtmtlş, 

kendisine sormuştur: 

- Ne dersin? Bunda blr hlyle, bir 
gözboyacılığı olmasın l 

Bu suale muhat-:- olan derhal ye 
rlnden fırlamış, kunduralarını tıka 
rıp çoraplarını sıyırmış ve duman
dan nefesi yarı tıkanmış bir hald ~ . 

taşlar UstUnde yUrUye yurUye, çu
kurun öbUr tarafını boylamıştır. 

Ve ayn1.ları yanmamış, sadece kül
lenmiştir. 

Ateş denemesini başaran bu yey 
ne Avrupalı, Çarles Stuvart Ram
zeydir; sonradan cenup denizi adalarm 
da yaşayışa dair yazdığı bir kitapta bun 
dan da bahsetmektedir; bu İngiliz, ora 
larda 25 sene mUddctlc Kobra ticnrctile 
meşğul olarak yaşamıştır. 

Bir mUddct sonra aynı denemeye he 
veslenen bir Fransız, ancak 2 adını ata 
bihnlş, ayak~an kemiklerine kadar kav 
rulmuş, ağır yaralı halde hastahaneye 
kaldmlmıştır ! ? ..• 

de 
Yazan: Dosl:coyevskb 

~.eviren: Hakkı ~ühu (;ezgin 14--rı..ll 

- brr.ri.ımde hiç kimse benim duy_ 
gularımı bana böyle sizin gibi şcrhet
rr ~di. Ben bütün ömrümılc kendimi al. 
çaltmaktan baş'ka bir şey yapmadım. 
Kendimin yalan bir varlık ve yalanın 
babası olduğumu ı.nlryorum. Tarifte 
belki yanılıyorum, tutalım ki yalanın 

oğluyum diyeyim ..• Yalnız benim me
lek Zo imam, hazan Di.dero etrafında 
bir mübaliiğa, bir yalancılık kıvırılabi.. 

lir değıl mi? Bu, o kt.dar büyük bir gü. 
nah sayılmaz sanırım. Meselfi üç sene 
evvel buraya gelip hakikati ı:ırama1:: 

sevdasına dü§müşti..m. Bu hakikatin 
mevzuu üa §U i.di: Velilerden birinin 
din uğruna ehit ol:ın bir ''Veli., nin 
kesilen başını kollan ar~sına alıp öp
tüğünü ve uzun zaman ta§ldığını eski 
bir kitap yazarmış, bu, doğru mudur? .. 

Stareç: 

- Hayır, doğru değildir? 
Cevabını verdi. Köşedeki alim papas 

da: 
- n }ı<ı .. ttil'in;.,. 1'~rlir.r- hiç bir me. 

nakıp mecmuasında yoktur. Hangi veli 
imiş bu? ... 

Diye sordu. 
- Bilmiy-0rum. Bana bunu anlatan 

da Alclı:sandr Miyosov'dur. Hani ~ 
"Diılero., meselesinde bana o kadar çı
kışan rdam ... 

- Sizinle hiç bir zaman l:onu§mu~ 
değilim, ki böyle bir şey anlatmış ol~
yım. 

- Bana şahsen söylemediğiniz doğ. 
rudur. Fakat siz bu hikayeyi birçok in
sanların bulunduğu bir toplantıda an. 
latmrştınız. Ben de orada hazırdım ve 
ogünden beri de büyük bir iman sar
sıntısı geçiriyorum. Bu sukutumun sc. 
bcbi de sizsiniz. 

Fiyodor Pavloviç, anlatırken ateşle. 
niypr, heyecanlanıyor, samimi görünü. 
yorclu. Fakat Aleksan.dr Miyos-:>v, deh· 
şetli surette tinirlenmişti. 

- Ne çirkin münnsebetsizlik ... Fil. 
hakika böyle bir şey anlattığım, benim 
cltı simrti nklıma P'elivor Runu bir Fr::m 

Oözler bUsbUtUn acıldx ve herkes 
btrlblrlne bakarak: 
-Hayırı 

Manasına başlarını salladılar. 

- O halde krallce birimizi seçecek-
tir. Buna ne dersiniz? 

- Ne dlyeblllrlzT 
- Hiç!. .. 
- O istedikten sonra bize susmak 

ve boyun eğmek dUşer ... 
- Yeter lcl bize kumanda etmeye 

la.yık bir adam olsun! 

Böylece her biri kendi dUşUnl\şle
rJni bildirdiler. 

Ferruhzat kapıya doğruldu; hepsi 
ayağa kalktılar. 

Ferruhzad: 
- Ben saraya gidiyorum ı 
Dedi. 
Kumandanlar ona hak veriyorlar

dı. Gerçekten, lran tahtına bir erkek 
ıa.zımdı. Pnknt acaba kim olacaktı? 
Bu adam onlara nasıl bakacaktı? 

- Uğur ola! 

Kraliçe Azcrmlduht Ferruhzadı 

tavuslu köşkte kabul bttl. Gene ve 
gUzcl kadın kızıl bir cepken ve yeşll 
bir şalvar gl}miştl. Flskiyeye karşı 
altın bir sedire uzanmıştı. Etrafın

da tavuslar gcz\nlyor; renk renk lıuy 
ruklarını nçnrnk kuruluyorlar; ha
vuzun titrek sularına. aslından bin 
kat gUzcl renkler ve gölgeler dökU
yorlardı. 

Yan çıplak cariyeler etrafını al
mıştr. 

Bir tanesi bUtün bir tavus kuyru
ğundan yapılmış olan kocaman şem
siyeyi onun lınşmın UstUnde tutuyor; 
bir baRltası gene nynl tUylerden ya
pılan fildişi yelpazeyi hafif hafit sal
layordu. 

Kraliçenin gUzel gerdanı, cepke
nin yakasından taşar gibi kabarık 

durnn beyaz g6 U onun yUreğ'lnt 

tltretmfşt'. O dalga dalga saçlar, o 
kaşlar, o gözler, o kirpikler vo o a
~z! ... 

Ferru~zad hayatında çok kadınlar 
görmUştU. Fakat böylestnt htç hatır
lamıyordu. Kendi kendisine sövüyor
du: 
. - Niçin şimdiye kadar bunu dU
şUnmedfm? Niçin Arta banın hatırlat
masını bekledim 7 Ben körmUşUm ! 

Onu yerlere kadar eğilerek seltı.m
ladr. Sonra: 

- Çok mUhlm bir devlet işini ko-
nuşacaktım. 

Dedi. 
Kadın gUIUmseyorek cevap verdi: 
- Sen her şeyi pek gllzel blllyor-

sun . Dilediğin gibi yap! Sormağa ne 
lUzum var? Mademki bana alt bir lş 
değili· 

O gece koynuna alacağl erkeği dU
şUndUğUnc şUphe yoktu. 

-'Cnp W!zıa 'WH§!tU3lU!P U~PU!WH~ zıs 
lanmızda böyle bir şeyden bahsedildi. 
ğini o söylcmi§ti. Een, bu türlü kitap
ları okumadım ve okumayacağım da ..• 
Galiba yemek esnasında konuşmuştuk. 

Fiyodor onu kızdırmak için: 

- Evet dedi; yemek yiyorken anlat
tınız ve bana itikadımı kaybettirdiniz. 

Aleksandr, az daha: 

- Vız gelir bana senin itikadını ... 
Diye bağıracaktı Fakat kendisini top
ladı ve hangi mevzua, neye dckunursa. 
ruz, siz mutlaka onu 'lrirletirsiniz t. 

Dedi. 
Stareç, birdenbire ayağa kalktı, her

kese hitap ederek: 

- Beni affediniz; siz daha gelmeden 
önce beni bckliyenler vardı. Sonra Fi
}"odora dönerek şakacı bir sesle: "Siz 
de bundan sonra yalan söylemekten 
vazgeçiniz 1 

Sözlerini ilave etti. Höceredcn çık. 
tr. Aliyoşa ile ve rahip yamağı onun 
merdivenlerden inmesine yardım için 
atıldılar. Ali} şa, bir taraftan boğulur 
gibi -eluyor, bir taraftan da Starcçin 
darılmadığmı görerek seviniyordu. Zo 
sima kori.dora çıkıyor ve hastayı tak
dise gidiyordu. Fakat Fiyodor cnu ka_ 
pıda yakaladı : 

- Mukaddes va~Iık, mutlu adam. 
izin ver de bir kere daha ellerini öpe. 
vim. Seninltı konn!lmak ne bilviik ka. 

Rahatsız edildiğini istemiyordu. 
- Devlet işi olduğu kadar sizin de 

işinizdir. 

Kadın dikkat keıtldl. 
Acaba bir şeyler mi sezllmlştl? 
Merakla cevap verdi: 
- O halde dinliyorum. 

Ferruhzad cartyelcrl işaret etti: 
- Çok glzll l·aıması lAzımdır. O 

kadar ki şimdilik yalnız siz bilmeli
siniz! 

Kraliçe daha çok meraka dUştU. 

Kızlara işaret etti. Hepsi de bir 
dakika içinde köşke girdiler. 

Ferruhzad ona yaklaştı. Devletin 
ve ordunun başında blr erkek hU
kUmdarın bulunması, harp etmesini 
bilmesi, orduyu kumandası altına a
larak seferler yapması lA.zım oldu
ğunu anlattı. Sonra sözU kraliçenin 
evlenmesi noktasına getirdi. 

Kraliçenin gözleri o anda birden
bire parla.dı. Kaşları çatıldr. Fakat 
kendisini toparlıyarak gülUmsedi. 

Ferruhzadı dinlemekten hlc hoş
lanmadığı besbelllydl. 

Eliyle susmasını işaret ettl: 
- Yeter! Anlıyorum. ÇDnkU ben de 

bunlan düşUnUyorum. Ltıkln koca
mın ıranda en kuvvetli ve büyUk a
dam olması lAzımdır. O da sensin! 

Ferruhzad sevindi. 

Krallce devam ediyordu: 
- Benim Kisra soyundan başkası. 

le evlenmemi halk tyl görmfyecektlr. 
Karışıklık cıkar. Nevşlrvanrn torun
larından birini tahta oturtablllrler. 
Böyle bir şeye meydan bırakmıyaca
ğma güveniyor musun? 

Fcrruhznd göğsUnU gerdi ve eli bu 
coşkunluk arasındı. kıhcınl\ gitti: 

- Ses tıknranın başı omuzlarının 
UstUndon düşecektir. Bana kim kar
şı koyabJUr: yeter ki siz isteyin! Ne 
zamandanberl sevglll ve gUzel kra
liçemin hayranıyım. Her zaman onun 
kulu olarak kalacak, onun uğrunda 
hlç bir şeyden ceklnmlyeceğlm. 

Krallı:e kinini tutabJlmek içinken
dini zorluyordu. 

~aha çok dayanamıyacağını anla
dı ve Ji'crruhzadı savmak istedi: 

- Sana güveniyorum. Ancak biraz 
daba dUşUneylm. Yarın bu zamanda 
buraya gel! 

- DaşUstUne efendimiz! 

Ferruhzad gider gitmez harema
ğasına emretti: 

- Keştaseb gelsin! 

Adam gelince kraliçe ona tat
lı bir sesle şöyle dedi: 

- Horasandan getirdiğin haberle
rin doğruluğu blr defa daha belli ol
du. Sen bana batlı ve yiğit bir adam
sın! Seni de\•letin ve ordunun başına 
getirmekten çekfnmtyeceğlm. Vere-

zanç. Adam canlanıyor. Belki boyuna 
yalan söylediğimi, hiç durmadan mas
karalık ettiğimi sanıyorsunuz. Bütiln 
bunları benim alçalrşımla sizin ve ka· 
rınızın birleşmesine imkan olup olmL 
dığını anlamak için yaptım. Beni ka. 
bul ederseniz, gimden sonra ağztmI aÇ
mıyacağım. Artık ıöz sizin Alekaandr 
Miyosov ... On dakika için gercf mevkii, 
hitabet kürsUsU sizindir azizim. 
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İMANLI KADINLAR 

Manastınn dış duvarlarına doğru 

uzanan ahşap koridorun önünde yirmi 
kadar kadın kaynaşarak bekliyorlardı. 
Çünkil meydancı papaslarda..ı biri on
lara "Starcç. in höccresinden çıktığını 
ve kendilerini kabul edeceğini haber 
vermişti. Madam ''Koklakov., da onlar 
gibi fakat itibarlı aile hanımlarına ay
rılan bir odada bekliyordu. "Kokla. 
lfov .. tar ana • kız birlikte gelmişlerdi. 
Genci, itinalı giyimi, zarif kıyafeti, 

güzel yüzü ve siyaha çalan parlak göz. 
teriyle çok cana yakındı. Henüz otuz 
iiçiin.de olduğu halde beş senedenberl 
duldu. On dört yaşındaki km ayakları 
inmeli bir zavallı idi. Beş aydanbcri 
yavrucuk yatalak olmuştu. 

Hastalığın biraz süzdürdüğü nefis 
bir yilzU. ve uzun kirpiklerle göl,ele-

ceğlm emirleri yapmak lçln hazır mı~ 
sın? 

-Çoktan ... 
- Diledlğlmln başını da keser mı .. 

sin? 
- Elbet! Babam, anam, kardeıım 

de olıa gene yaparım bunu ... KencU 
başımı bile ... 

- Sen bana lAzımsız! KılıcıDl bll.,. 
meğl unutma! 

- BaoUıtUnet 

Ertesi gUn akşama dotru bqkue 
mandan Ferruhzad, dUnlı:tınden daha 
açık giyinmiş ve başına altın teller
den bir sorguç takmış olan kraliçe. 
nln önUnde eğiliyordu. 

Kralfce ayağa kalktı. 
YUzUne candan ve tatlı bir aı,k 

maskesi takarak anlattı: 
- Cok dUşUndUm. Gözlerimin ıs. 

nUnden, Kisraların soyundan olan .. 
Iar ve bUtUn memleket erleri geçtf4 

Blrlncllerln kimisi aptal, kimisi ç~ 
cuk ve kimisi miskin şeyler .•• lklncl4 
!erin arasında yalnız br kltlfl kocalı• 
ğa JAyık buldum. CUnkU. o herkesten 
akıllı, herkesten cesur ve kuYvetu .. 
dlr. Devletin de benden sonra en 7Uk
sek yerinde bulunmaktadır. 

Genç ve gUzel kadın başını blru 
eğerek, kaşlarının, kirpiklerinin al• 
tından Ferruhzadx süzUyor; onuıı 

yUzUndekl bUyUk sevinci g6rllyor
du. 

Ferruhzad mırıldandı: 
- O adam için ne bUyUk nadettll 

bu! ... 
Krallçe devam ediyordu: 
- Bunu bir ihtiyaç halinde ne za,.. 

mandan beri hlssedfyormuşum da an• 
!amıyormuşum. Bana hatırlatmıı ol• 
dun. Yalnız bir nokta var ki bir tur .. 
Jll karar veremedim. 

Ferruhzad kraliçenin gözlerinin 
içine merakla baktı: 

- Nedir? 
- Senin Kisraların ıoyundan ol• 

mayışın !... Bilirsin ki H1lsrev Pervi• 
ztn o~lu Ş\ruyedcn sonra zorla tahta 
çıkar. Şehriyar, yiğit bir kumandan .. 
nıışl Kisra soyundan olmadığı tela 
ho~ görmEdller. Okla ölcUlrdUler. K°'j 
knrrm ki seni de... ~ 

- apamazlar. Baş kaHlıraıılarııı 
j 

başlarını topuzla ezerim. Siz istedik• 
ten sonra kim ne diyebilir? 

- Halk ve aüer, akıldan önce soı 
arıır. Ne olacağı da şimdiden kestırı .. 

1 
leme&. Bunun lctn hemen acıktan a.

4 
çıf:n evlenmemiz doğru detıldlr. Bell 
bir çaresini buldum. Böylelikle hal•1 

kın ve askerin neler dt1tt1ndUğUntl 
d6 öğrenmiş oluruz. Htç dettlse hal .. 
kı yu·aş yavaş alıştınnz. 

Genç kadın sesini hafifletti ve de
vam etti: 

- Mademki blrtblrlmlzl ıevtyoruı, 
asıl olan bizim buluşmamızdır. Ş1m4 
dilik seni sık sık sarayımda mlsaffl: 
ederim ve geceleri bir haremağaaı ~ 
danıza gellr, sizin önUnOıe dUşer ve 
gizlice bana getirir. Ba haber ön4 
ce sarayda, ıonra dışanda yayılır, 

.'1a111l karşılandığı, neler llSylendllt 
11 •ı '~-ıtır ve ona göre daTranmz. 

(0.......ftl') 

nen iri gözleri vardı. Tekerlekli bir 
koltuğa uzanmıştr. , Annesi, onu Avru~ 
paya götürecekti. Fakat arazilerindeki 
işler, geçiktirmiıtl. Sekiz ıündenberl 
kasabamızda idiler. Stareçi, bir kere de 
Uç gün önce ziyaret etmiılerdi. Zosl. 
manın hasta olduğunu söyledikleri hal. 
de zavallı antıe, bu tifa kaynalmm bir 
kerecik olsun kendilerine c8rflmnedcıı 
dönemiyordu. Stareçi bekler'ken, bdm.. 
cağız koltuğun yanına oturmuıtu. on~ 

dan iki adım ötede pmalin mü taraf.,. 
lanndan gelmiı bir ihtiyar papaa duru. 
yor ve azizin hayırduasinl almak için 
bekliyordu. 

Stareç, divanhanede görtlndll ye dol. 
ruca hallan biriktiği tarafa doltuldu. 
Kadınlar onun etrafına toplqtılar. 7.o. 
sima, merdivenin Ust basamatmda duı 
du. Ziyaretçileri takdis etti. Nefea et .. 
sin diye, uğramıı bir mcaluı ıetir• 
mitlerdi. Zavallı mahlQk onu c8rür cCSr 
mu, bir sar'a nöbetine tutuımuı gibi 
titremeğe ve inlemefe ba§ladı. Stareç 
kısa bir dua okur okumu titreme ve 
inilti kesildi. 

Ben, çocukluğumda böyle haatalarm 
kiliıeye getirildiklerini ve ibadet sıra. 
sında köpek gibi havladıklannı görilp 
işitmiıtim. Daha sonralan, Alim he'Jdm. 
1erle görü§ünce, bu illetlerin Ruayada 
daha c;ok kadınlara musallat olduğund 

(O...-
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Trabzon Ve Rizede Otel 
Denizbank idaresi Karade."lizin mü.. 

him iskelelerine modern yeni oteller 
kurmağa karar vermiştir. 

Bu hususa ait icap eden tahsisat ay 
rılmış olduğundan pek yakında inşaa. 
ta başlanacaktlr. Öğrenildiği:ıe göre 
Deni?.bank ilk olarak Trabzon ve Rize· 
de üç konforlu otel inşa edecektir. Bu 
liMfls~ alf projCl~rftl bü*rlanmuma 
başlanmıştır. Gerek Trabzon lfma:u, 
gerekse oteller icin '1imdilik 870 bin 
lira tahsisat ayrılmıştır. Bu kili gel. 
mediği takdir.le munzam bir tahsisat 

daha konulacaktır. 
-0-

Ankaraya Gidecek 
üniversiteliler 

AtatilrkUn cenaze merasiminde bu. 
lunmak ve üniversiteyi temsil etmek 
üzere gidecek heyet dün Rektörlük ta 
rafından seçilmiştir. Bundan başka 
yanJ cenaze merasiminde bulunacak 
gençlik, ayni zamanda cenazeyi Al.ay 
ve Şirketi Hayriye tarafından tut~a
cak vapurlarla da teşyi cdeccklerdır. 

--0-

. Yardımcı Öğretmen 
Kadrosu 

KültUr Bakanlığı öğretmen ihtiya.. 
cını önlemek maksadile ye:ıiden yar -
dmıcı öğretmen kadrosunun genişletil. 
mesine karar vermi~. Hazırlıklara baş
lamıştır. 

Dünkü Hava 
Hn,•n Yurdun Karadeniz kırıl:ırında ka

palı. Trakya höl clerlylc Egenin şimal kı
sırnın~ıııch bulutlu, di~er reı lerdc açık geç
miş, rüzgarlar r.;,.e \C Cenup An:ıdolu~unda 
şlmnıt, Trok~ n ,.c K raılcniz layılnrınd.n 1 

garbi İ 'ilil,nıııell<'n ortn kun elle csuıiş, dı
~er l crJcrcle sakin kalmıştır. 

1> ın lstanhulda h:n a lııılutlu geçmiş. 
rüt.ı:lr garptan saniyede 2-4 metre hızl_n 
esmişlir. S:ıal 14 de havn tazyiki i64.5 mı
Jimetre idi. Sühunet en ) t1ksrk f(fincştr 
40.2. siilııedt' 1 U ,.e en düşuk 3.1 s:ıntigrııl 
ka) drdilınişfir. -------Yeni Ne.riyal: 

Ses 
Bu isimde Suphi Nuri İlerinin Baş

muh:ırrirliği altında haftalık bir ssn~t, 
cd bıyat ve sosyoloji gazetesi neşred 1-
meje başlanmıştır. İçerisinde Ress~m 
Arif Dinonun da bulu:ıduğu 26 genç un 1 
za tnrnfmdan hazırlanan gazete. eay. 
!alarmda sn.nal hayatımızın tecelli ~t
tiği güzel bir çalışma eseridir. Tavsıye 
ederiz. 

Ktrttlık yazın:ıne 

we katlar 
\flleeddet ve h r türlü konforu ha,·idnır 

ado ltdn u ı \ 'ara cadctcsinde 105 numnr T 
1
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Amerıkanın cınaqeti 
• en esraren~ız 

Niçin öldürdün? 
d 

f efrika No. 6 C..evittrı: V. G. 

Robert -bir rakat. ın sırrına 
ereceğim diyemi der oltT uşdu? 

Sevdiği kız heykeltr 3ş1n müzede kendisine 
söylediği sözleri an J ,. tı yor ... 

- Umduğun kadar iyi netice alamı
yacaksın, Çünkü ben tarunnuı bir kim
se değilim. Vaziyetimizde berkesin 
dikkatini çekecek bir taraf da yok. Et. 
hel Ku.dner sadece bir yuıhanede çalı
p.n küçük bir memur kadın. Onun gibi 
yüzbinlercesi var. Sonra, evli ve koca. 
siyle beraber küçük bir evde yıaıayan 

bir kadın. 
"Hülasa, benim ismim halkı pek faz

la alakadar etmiyecek. Onun için, gel 
sen bu fikirden vazgeç, Bob. 

Bu şekilde itiraz edişim, hoıuna git
medi. Fakat kendisi de pekala anlıyor. 
du ki, heykel için başka bir model bul
m:ısı lazımdı. Öyle birisi ki, meJlıur ol. 
sJn, ismi ile herkesi alakadar etsin. 
Mesela, Marlcn Ditrih, filan ... 

Evet, itiraz edişim canını ıılcnı§tı 

ama, ne hiddet gösterdi, ne de memnu
niyetsizlik. Yine eskisi gibi gayet ma· 
kul bir gckilde konuıtu. 

Esasen ben onun •öilerinde hiç bir 
zaman mantıksızlık veya en ufak bir 
müvazenesizlik hissetmit değilimdir. 
Şuna eminim ki, cinay~t olmasaydı, 

Robert 1rvin dostlannın yardımından 

istifade ederek kurduğu o rekllm plinı 
ile c1iinyada meşhur olamazdı. Bugün 
Nevyorkta kim bilir kaç yüz genç hey. 
keltraş vardır ki ayni ıekilde planlar 
kurmakla me~gul bulunuyorlar 1 Bun • 
lnn n da bi biri muvaffak o1amıyaca'k
tır, buna emlnfm. 

Robert oenim nerede ~ıtıfımı, ne· 
rede oturduğumu biliyordu. Akpmlan 
yazıhaneden saat kaçta çıkttitm, kaçta 
eve gittiğim de onca meçhul defileli. 

Binenaleyh, P.ıskalyadan bir cün 
evvelki Cuma günü Nevy:orka celıip 

beni annemin evinde aramasına, evlen
diğimi karde~imden öğrendiğini ıöyle. 
mesine ne mana vermeli? Her gece oL 
duğu gibi o gece de benim, kocamın 

evinde olduğumu bilmesi lazımdı ve, 
eğer hakikaten beni öldürmek istiyor. 
sa bizim eve gelmesi icabederdi ... An· 
nem'n evinde ne arayormuı? 
Şunu katiyyetle ıöyliyebilirim ki, 

Robert annemin evine Ronni'yi öldür
mek için gelmigtir, beni aramak için 
değil. Çünkü beni orada bulamıyaeağı. 
nı biliyordu. 

Hülba Robert o gece Ronni'yi 81. 
dürmeyi fikrine koymuştu ve bu fikir. 
le harel:et ediyordu. Onun öldürmek 
istediği birisi. varsa o da kardeşimdi. 
Bu feci arzusuna da muvaffak oldu ... 

Niçin öldürdü. Bunu da biliyorum. 
Onun aklından neler geçtiğini, bu cina· 
yete nasıl karar verdiğini birer birer 

h:p tak.ip ettim. 
Robert celi midir, cinayeti aklı ere. 

relc mi işlemiştir, bunu tayin etmek be· 
nim salahiyetim dahilinde bir ıey de
ğil... Fakat. nasıl b'.~ adam olduğunu 
bildiğim için bunu soylemek lazım. 

0 ürıden sonra trvin ne yaptı ise 
g 1 . . b _ ister heykel o sun. ıster resım - a. 

na benzetmiştir. Ama bunun için diye. 
mem ki onun üzerinde çok derin bir 
tes:rim olmuştur. I:Iayalim onun zih -
ninde yer etmiştir... Bunu söylemiye 
esasen lüzum yok. 

lRVtN, BEN VE KARDEŞİM 
Ne zaman bir modele ihtiyacı · olsa, 

ne zaman bir heykeli üzerinde fazla ça
lı§tllak isterse eJinde lir tek şey vardı. 
Ondan istifade ederdi. O da benim yü. 
zU.niln evvelce alrruı olduğu kalıbı idi. 

Fakat, benim yüzilmün kalıb nı esas 
model olarak alıp çalışmaya başladığı 
dakikadan itibaren iki kişi arasındı 

kalmıı oluyordu. Bunlardan biri ben _ 
dim, biri de kardeşim. 

Yine bunlardan biri onun gözünde 
muvaffakiyetsizlik temsil etmeye baş
lamıştı ve bunun için cna karşı kin 
besliyordu. Fakat onun bu hissini öbü
rü::ü daima tahfif ediyordu. 

Ben Robert'in yalnız ve yalnız ma. 
nevi tarafım alakadar ediyordum. Hal. 
buki onun kendisini takip edecek, eser
leri ile alakadar olacak birisine ihtiyacı 
vardı. 

Onun bunün söyledikleri de bana, 
eskisi gibi, hiç de mantıksız sözler gi
bi gelmiyor. Herkesin düşündükleri ile 
tamamen zıt olan bir şeyi izah ctmiye 
çalışan bir deli ile Robert trvin arasın. 

da büyük bir fark vardır. 
Robert aanatteki mücerret mefhum. 

lan aramaya çılamt bir adamdır. Tabii, 
Jrarııaına birçok mütkilllt çıkıyor ve 
hayalle hakikat çarpıııyor. Fakat o, 

·bunların kal'Jısında yılmıyor ve yine 
düıUnceıindekilerl yapınıya devam e· 
diyor. 

Kartlllnda durup birkaç kere resmi
mi çizdirdim. Sonra bir gUn beraber 
milıeye gittik. Robert orada bana hey. 
keltratlıktaki ''hayali zihinde hakikat. 
leıtirme,. diye isim vereceği na,zariye
ıini izah etti. 

Hiç bir hakikate iıtinat etmiyen bir 
sanat nazariyesinin bir cinayet dava
ıında mev~uubahı olması garip değil 
midir? trv;n'in nazariyesi ister makul 
kabul edilıin, ister delice bir ıey den
ıin, bunun cinayette mühim bir rol oy . 
nad ğı muhakkak ... 

Fakat, bana sorarsanız ben Robert
ln bu sanat nazariyesini makul buluyo. 
rum. 

8 RAKAMININ SIRRI 

1rvinin 8 rakamının sırrı hakkında <la 
bir nazariyesi vardı ki onu hiç unuta
mam. Kendisi bunu şöyle izah ederdi: 

f•Bestekar da, heykeltraş ta ayni müş 
kUlat karşısında,.lır. Mesela, bir şarkı 
besteliyen sanatl<ar şöyle bir müşkil _ 
J.'.ltla karşılaşır: Şarkıyı başından sonu. 
na kadar söylemek için bir zaman ge
çecektir. Bu zaman zarfında, şarkıyı 

dinliyen ba~langıcını unutur. 

"işte bunun içindir ki ıarkılarda bir 
melodya vardır, onu mütemacliyen tek. 
rar ederler. Bu auretle, şarkının esaıı, 
dinliyene daima hatırlatılır ve diğer kı
sı.nlan bununla birleştiği, beraber işi. 
tildiği dakikada ancak asıl minasını 
alır. 

"Mütemadiyen dönüp dolatan me. 
Jodyayı, halka olup kendi koprenmeni
ııi kendi ısıran yılana benzetebiliriz. 

0 Heykeltrag da ayni şekilde bir mil§
kül k.:ırşısındadır. Fakat, bunun taına
miyle aksine, bcstekfir, eserine zaman 
içinde bir varlık verebildiği halde hey. 
1-eltraş bunu veremez. 

Bir heykel bir lahze içinde görillen 
ve bununla sona eren bir eserdir. Onun 
için, heykeltraşın eserine canlılık ve 
hareket vermek maksadiyle hilelere 
b:ışvurmasş lazımdır. 

"Bunun için de bazı parçalar vardır. 
Fakat bu çareleri yalnız pek bUyük 
sanatkarlar keşfedebilmitlerdir. Ölünce 
de bu sırlarını kendileriyle beraber a. 
lıp götürmüşlerdir ..• 

"8 rakamındaki hususiyete hiç dik
kat ettin mi sen?,, 

Robert bana bu suali sorduğu zaman 
müzede Bartolameo'nun at üzerindeki 
heykeli önünde idik. Bunu meşhur Ve. 
nedikli heykeltraş V errekio başlamı1 

ve talebesi olan espardi 1483 te, yani 
Kristof Kolomb Amerikayı keşfettiği 

tarihten bir sene ac.nra, bitirmittir. 
Bu heykel önünde dunnuıtulr. Ro

bcrt bana 8 rakamının onu:ı O.erindeki 
tesirini anlanyordu. Eline büyllk bir 
kiğıt alllUf, üzerine koca koca "8., ler 
~ziyor ve bunların yuvarlaklarına te.z. 
yini bir şekil veriyordu. Sonra bana 
gösteriyor: 

- Bak, diyordu. Şu "8,, e bak! Hat 
evvela açılıyor, sonra bir yuvarlak 
teştdl ederek birle§iyor, tekıar açılıyor, 
tekrar başı ile kuyruğu birleşiyor ... Çiz 
ği bu noktada, alaca~z şekli almıı ol • 
maktan dolayı memnund:.ır ve başlan· 
gıcı olınıyan bir dünya tetkil etmiıtir. 

Sonra ''8,, leri bırakarak bucUnkü 
kıyafette bir genç kız batı çizdi. SaçlL 
rı düz bir şekilde dlifliyor ve ensesini 
kaplıyordu. 

- Bir de şuna bald dedi. Ne çirkin! 
Bugünkü kadınlar kendilerini çirkin 
göıtermek için öyle ıeyler icat ediyor
lar ki! En güzel, en aaf çizgileri bozu. 
yorlar, tahrip ediyorlar ... 

Sonra, çizdiği bu başı büyük bir ••s,. 
in içine aldı, 8 in bir halkası batın bo. 
yundan aşağı olan klımmı çevirmişti. 
'Ust hall:ası da başı çerçeveliyordu. Bu 
suretle, kızın saçları halkaların dışında 
kalıyordu. 

Bir kız başı daha çizdi. Bunda saç
ları en ede topladı ve baş 8 ıakamının 
üst halkasını doldurdu. Boyundan aıa
ğısı da halkayı. 

Sonra, iki resmi ıde bana uzattı ve: 
( Oevarm vat') 

Denizbank ve 
Şirketi Hayriye 
Vapur seferlerinde 

tadlUlt yaptı 
Büy;Jk Önder Atatürkün cenaze tö. 

reni mil:ıasebctile gerek Denizba.nk i
daresi, gerekse Şirketihayriye v pur 
sef erleriııde mühim tadılat ve ilavel r 
yapmıştır. 

Denizbank, bugi.ın saat 11.30 da Ka. 
dıköy vapur iskclesinde.n bir, Galata 
nhtımmdan sırf büyük merasimi ta
kip etmek üzere iki vapur kaldıracn.k. 
ayrıca üniversite talebesi için de Sir. 
keci araba vapur iskelesinde:ı iki va. 
pur tahrik edecektir. 

Adalarve Haydarpaşa, Kadıköy hat· 
tı için bugüne mahsus olmak tizere şu 
tadilat yapılmıştır: 

Adalardan Köprüye inie seferlerinde 
Büyükadadan 7.50 de kalkan postadan 
itibaren Pendikten 14.30 da kalkarak 
Kartala uğradıkta.:ı sonra Bilytikada. 
dan 15.15 te kalkan sefere kadar olan 
poetalar yapılmıyacaktır. 

14.30 a kadar Köprüden Adalar, Kar 
tal. Pendik, Yalovaya kalkan postalar 
hareket etmiyecek, buna mukabil, 
Köprüden 8.30 da bir vapur kaldırıla
cak ve bu bütün Adalarave Kartala uğ 
nyarak Pendiğe gidecektir. 

Bundan başka her cumartesi saat 
14-30 da Köprüde:ı Adalara kalkan va. 
pur 10 dakika sonra kalkacak, Kadı. 
köyüne uğramadan doğru Adalnra gi
decektir. 

16,35 te Yalovadan, 18 de Büyüka. 
dadan kalkan vapurlar bugUn kalkmı
yacaktır. 

Şirketihayriye de saat dokuza ka. 
dar Köprüye muvasalat edecek olan 
mutat sabah seferleri Köprüden kal • 
kacak olan 6, 10, 22, 26, 30 ve 38 nıı
maralt seferler yapıldıktan So."lra mü. 
nakalit resmi tebliğe göre inkıtaa uğ
rıyacaktJr. 

Universite talebesi 11 ve 14 numara'ı 
vapurlara binc.cck 

üniversite gençliği cenaze törenini 
denizde:ı takip edecektir. Şirketıhayr·. 
yenin 71 - 74 numaralı vapurları f'. 
nJversite gençliğine tahsis edilmi~tlr. 

600 kiıi bir vapura. 600 kiti de diğer 
vapura binecektir. 

-<>-

Okullar tatil 
28 lkinciteşrin Sabahı 
Derslere Başlanacak 

21 ikincitesrinden 28 ikincite,rin 
pa.za.rtesi gününe kadar bUtUn okullar 
tatildir. 

KUltilr Bakanlığı.,ın bu kararı dün 
bütün okullara tebliğ edilmiştir. 

---<>--
Halk saodı;tı 

hAnunun birinci gDnU 
&(ılacak 

l{Uçük aa.natklrlara ve esnfa kredi 
tem.in edecek olan halk sandığmı:ı açıl
ma töreni tehir edilmiştir. 

Sandık birincikanunun birinci gü:ıü 
açılacaktır. 

-fto--
Ecnebi Ve Ekalliyet Okulları 

T eftit Edildi 
Ecnebi ve ekalliyet okullarında va. 

zife gören öğretme:ılerin lise ve orta 
kısımlan Kültür Bakanlığı renel is · 
pekterleri ve ilk kısımları da ilk ted. 
risat ispekterleri tarafından teftiş e
dilml§tir. 

Tcftiglerin neticeleri bUtUn öğre men 
ve okul direktörlerine tebliğ edılmeğe 
başl":ımıştır. 

---:,-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;.;.;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;~~------------,-

Ne V©llr9 N~ y©k.1 
'-----------------------~~ ~------------.... -----·-------~ 2.000 Cüce ~,f uh tariyet ietiyor ! Avrup:mın son geçırdiği buhranlı 

, hareketli günler arasında duyulma. 
~en geçe:t bir hadise var ki. başka za:an olsa.dünyayı altüs\ ederdi: 

lki bin cüce Budapcştede toplandı. 
lar ve kendilerine istiktal verilmesini 

istiyorlar ... 
şaphcsız, bunu daorta Avrupanm e. 

knl?iyet mesellerind'!!l biri diye say -
mak kab1ldir. Çünkü, cüce!er her hal
de h'r m:nct sayılamaz. 

Fakat, orta Avrupada cüceler, diln. 

. 
yanın her yerindekinden f ailadır ve 
bir m;llet değilse de. adeta bir ırk teş. 
kil f'tmektedir. 

tşte, Çekoslovakyadnki ekalliyetlere 
muhtariyet verilirken veya mP.:ısup ol
dukları millet1ere ilhak olunurken cil. 
celer kendilerine de bir mıntakanm tah 
sis edi'm •sini. buraaa kendi kendileri
ni serb~stc;:c idare içb hak \'erilmesini 

isti yarlar. 

Orta A vrupadaki cüceler siyasileri 
dev ilse bile, içtimaiyatçıları ötedenbe. 
ri meşgul etmekte idi. Bilhassa Maca. 
risumın dağlık havalisindeki köylUler 
arasında cücelerin çok olduğu gön.il -
müş ve Alimler bunlar hakkında tet • 
kiki re koyulmu~:ardı. 

B ıgiln vardık'an n ticeye göre, o 

mmtakada cüccl : 'l çok olması. mem
leketin h1sım akr ... ba nrasındaki iz:ii. 
vaca cevaz vermesinden ileri geliyor. 

muş. Hakikaten, Macaristanm o mın
taklldaki köylerinde kanları bir olan 

i:ısanhır arasında bir;birlcrile evlen. 
mek gayet tabil görü1mektedir. Halbu 
kl, tıp hısım olan kimsele. arasındald 

izdivacı çok zararlı bulmaktadır. tş
tA, ayr.i kanı taşıyanlar r ındaki ız.. 

diva~ böyle cüc çocuklar dünyaya gel 
muine sebep otuyor. 
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O 1 t oemiryollara ve Lım<:Hllc•rı eve · 
1 

t _ lJ,......... um 1 da re~:> ı ı ı an arı 
ı~ıe n1e •ıı 

l(vhppnen bedeli 28330 Ura olan muhtelif clu ep 1--1-189 lalı sOnl1 
mt ı&aO da bpalı zarf unHl ile A:ı karada idare bfn19Dda utm .ı,.cak 
'br. 

Ba ile sfrmet 18tlyenlerln 1974.'lS llrahk ıpnkbt t.emln&t n. bmmmı 
t.ıta ettltf ft8fblan ve teklitlerinl aJD.f gUn aaat 14.30 & kadar kcmal8JOD 
~e vermeleri llzmıdır. 

Şartnameler 130 kurup Ankara ve Baydarpap veznelerin4e •tJlmakta-
s. (8'31) 

• • • 
Allkara hıtuyonund•lrl pmo bin .. birinci katmda ,.,ımtac&k tMJı1n 

vı havalandırma tesiaatı kapalı a.rf 111\iltl De eır.ntme,. kcmmqtar. 
l - Bu itin muhammen bedeli 4CSOO liradır. 
2 - lltekliler bu ite alt~ veaair evrakı Devlet ~ 

Ankara ve Sirkeci vezııeleriııdeıı 25 kurut mukablllnde alablllrter. 
3 - Eblltme .2-12-938 tarihhıc1 e cuma gUnil saat 15 de .Ankarada D.D. 

Yolian Yol dalrelllnde merkez blrincl komlsyonu:ıca yapJlacaktır. 
4 - Ebfltmeye girebilmek için latekllleırln teklif mektuplarlle birlikte 

apfıda yamlı vesaiki ayni glıı saat H e kadar komfl1on reüıllflne tevdi 
41bnJt olmalan lhmıdır. 

A - 2490 ayılı kanun ahklmma uygun 337.80 llralıt m11ftkkat teminat, 
B - Bu ka.:ıunun tayin ettlii veaf kalar. 
C - Nafıa Veklletinden mUAdda k ehliyet veelkuı 

/ 15 - isteklilerin ehliyet veeikuı al mak üzere bu gibi itleri baPnml ol. 
~ c1alr ftl&ikle birlikte en u ihale tarihinden 8 gUn evvel Nafıa Ve. 
JırjletJne mtlracaat etmeleri ft bu ta rlhten IODl"akf milracaatlarm auarr 1-
tftiD& almımyacafı nan olunur. ( 4~18) (8'68) 

• • • 
YerU mah oldufu takdirde muhammen bedeli 35720 Ura, eenebl malı ol. 

dulu takdirde muhammen beclell 18615 5 lira olan 15 kalem elektrik çıplak tel 
Ye lrablolu'l 5-1-1939 peıgembe gUnil saat 15.30 da kapalı art uultl ile An
bnda idare bhıumda ntı:ı alınacaktır. 

Ba ile ctrmek ı.tiyenlerin yerli malı için 2679 ve ecnebi malı için 1396.13 
1lnhk llltlftkbt teminat J,Ie kanunun tayin ettlfi veaikala.n ve teklltlerbJ ay. 
Jll gln aat 14.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri Jlsnndır. 

8utnameler paramı olarak Ankar ada mallıeme dalreelnden, Ha:Jdarpa. 
tada telelltlm ve aevk tefliğlnden cfalıblaca.ktır. (8518) 
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«aıılıkale w &içile Y ozgatta yap tınlclcak UlfGGt. 

Ketlf 1*Wl fN.992 Ura •'03., kur UI olan )'Ubnda JUlh fnlaat Alkerl 
ı!ta1U" 17m11111 IOldtlrlUiU Merkez ~ atmalma komJsyoau:ıda 2-12-838 CU· 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

semu ... mıhelJm • 
mutUbpı H&cı M1thtftm 
FAlirnekapı Ha.ez Muhittin 

Dlraman Tercilmu. Ymıu 
Dlraman Tercüman YllllU 

Sultanaelim, Kttip Mmlfhlddln 
Taytantqı, Sotanafa 
CftNLll Haraççı Kara Meıbmet 

lıllddetl tca.r: 
939 1e11e9f mayıs sonuna kadar. 

Etyemez. Beyazıdı cedit 
Milddetf icar: 

940 eenesl mayıs IOD1JD& tadat. 

adde 'ftD llQPlr 
llahı.r 
Muhtar 
Cunl 

~ 
Daltaban J.Okup 
V'sktl1'f. . 

.tımıri naıun 

No. 1111 
22 

122/1 

• l50 
153 
2 

20/21 

M•!i••wa .,.. 
amt Llraltı 

EY 19 00 
lD'r 1 00 
m. 100 
EY 8 00 
EY 5 00 
Mektep yeri .. 00 
Baragçı Kara Jıfehmc am.11 G 00 

Yukarda yazılı mahaller puarlıi la kiraya verllecefhıden hıtekUJer 29 fıelrlnlu:ıl 938 ah sini aat m blll 
kadar Çemberlitqta İstanbul va.kiflar bapnUdiirllliUnde vakıf akarlar kalemine gelmelerL (8575) 

f 
) 

günl .ut ıs de b,.ıt arf De lhal e edilecektir. Şaıtıaame ~ Ura ...,15,, • / 
;liltiıı. ambblllndt koaüyondan verilir. Taliplerin muvakkat Uımlnat oluı ~// 

·~,Ura "89,. lnırqu havi teklif mektuplarmı mesktr flhıde .. t lf dt / 
~ komllyma Ymllelerl ft kendiler inin ele 2490 numaralı kanuna 2 ft 2 
_ _.. ...... ...,.11111 llfJlUrJe.....,,.. 1 llD 19. ...U. kani ......... ,.tim. 

(8338) 

~----
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Beher metre murabbama Uç Ura bedel tabmb edilen Abaray JUIDl ,. 

ıtnde 45 inci adada bir tarafı 1233, le tl 12XS hartta D1DDU'IJı analarla ~ 
» ,cıuu.. 33 mette 88 iut1metre mura~ uhab ana al&bdarlan arum4& 

tılm&k i1zere açık arttırmaya kClll1d maatur. 
Şartnameıd 1evulm mlclilrltlillnd• ~. hteklller 'I Ura 82 kurut 

iİk ilk temln&t makbuz veya mettublle beraber 30-11-938 ~ gUnll 
at 14 buçukta daimi encOmmde bahımnahdntar. (B) (MU) 

Neden 
~spirin ? 

Çift&ll ASPiRiN seneler· 
denberl her türlü sooulcal· 

gınlllclarına ve •Orılara karıı 
tesiri ıaımaz 'bir lllç olduOunu 

lsbat etmiıtlr. 

A S P 1 R 1 N rn tesırınden 
emln olmak için lütfen EB marka·J 

sına dikkat ediniz. 

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

Or. Hafız Cemat 
Dahiliye mUteba-. latanbu 

DlftD70lu. No. 104. Tel: 22398 

Berofla t illeti ıallt ita.tat ınallım11tn
den: 

BeJOl)unda Caylak sokak GamJel •l>U'
tıman t No. da oturan Yelen• tarafından 
Galatada Ruı Pantlley maanatırında otu-
ran Omer ollu Sabit aleyhine açılan sulh 
t.,ebbllsll dansında daTa edilenin lbmet
ılhının meçhul oldulu milbaşirin meşru
batından anlaşılmakla ilAnen teblllat icra
sına karar ver4)mlt oldulundan dava edi
len Sabitin duruşma gilnQ olan 8-12-938 
alı ıtınll saat 11 de mahkemede bamr bu
lunması lüzumu teblilal makamına kaim 
olmak illere ılln olunur. (V. P. 2804) 

r. Necaed~ın Atasagu~ 
sabehlan 1,30 • kadar .. .... 
WI 17,20 de. LlleH Tt,,,-. Apt. 
Z ad daire No. 17. Okuy\JaaJan. 
wadu ~ra ahnaa. Tel: 23951 

YrN ı Tt:SliMAT 
ILMUMABERi:EDiMiZ 

DAUAYUkSEK 
'rAiZ, DAMA EYi 

ŞAR.TLAR. TE:MIN [D[R 



, 
TELEFUNKEN 

ı 1 Şimdiye kadar muhtelif marka , ....... ~ 
i bir ÇO.< radyo din:e:liniz. ~ 

Baş_ Diş - Nezle -Grip 
Ve hUtOn aftrıları derhal tıPelrf r 

\11d~yl, kalbi yorın1z. leabında j(OodP 
S kaşe alınablllr. 

Taklitlerinden sakınınız 

H h d.o ı. 12 ilk anıbalaJlarını er ef'1d ane ~· 

ara)'ıoız 

}UCUKLARINI 
ffrr bak kal dUk" Anında arayınız 

Apikojlu Mark:ısma dikkat ediniz. -

Nafıa 
Sıvaa _ Erzurum b:ıttmm 678 mcs kllometre1tndtt yapılacak bir adet 

kA~ır açık tunel ile 656 mcı kilometresinde bir ve ~ + 887, 671. 87' Un. 
cl1 ° kilometrelerde Uç amele barakaaı ve 720 inci kilometrelerdeki ldSprllye 
bet d t öz ill vesi kapalı zarf uaull e mllnakuava konulmuetut. 

1 
8 

~ Jiln&kasa zs-1 ı-938 tarihi ~e · tesadUI eden pazartesi gllnll lllWt 
on beşte vekftletimlz demiryollar JDfaat dairnlııdeki mbüaea komisyonu 

odasında yapılacaktır. _.,.lD uhanımen bedeıt ytız doksan il~ bit 
2 - Bu lelerin heyeti umuml"...-.a m . 

liradır. t mfktan o:ı bİıı cJokuz yüz JtradD'. 
3 - Muvakkat temfna rtn~ baymdırhk fllerl genel pft.. 
f - Mukavele projeef' ekail~~ ~k tttn~l maktaı. dört adet bina proje. 

namesı. fenni ıartname, klSprO P lb ret bl takım mtlnakua evrakı dokm 
al ve vahldJ kıyasi fiyat cetvelinden ~. r blut dalnlln4eD tedarik • 
yüz altmıı bet k1ınıl mukabilinde d81Du,Jv•*1 

lunabilir. ,UZ bin Unllk bil' 101 ve yahut şlmen. 
S - Taliplerin btr defada eD u olmatan prttD'. 

41fer ~fnt müteahhit ııfatile yapmrt aı.ıı- Velfkalanm bfr IBtlday! 
• Bu k isti enler ~eranı ve &--
v - işe girme Y • eektz g0.:ı evvel vekllete vermek au. 

b~~lıyarak mUnakasa tarihinden en 
1 
az k ve bu ebltyet veelkı&lannı mUna 

retıte bu f!if tc:Jn ehliyet vestkall lst = et ftllkUJ l(tn mtınakua tarihin. 
kasa komlsvonuna ibraz edeceklerd~~caat~r nazan lUbara ahnmıvacaktır. 
den sekiz glln evvel yaptlmıyan m k'er 2490 numaralı uttJJ'l'l1a ekıfltme w 

1 - Mil:ıakasaya iştirak edere · ldukJan evrak ve veeafkt muvakkat 
ihale kıtnunu mucibince lhru.zmı mecb: 

0 
b ve mUhtlrltl zarflarını mezkftı 

teminatlannı ve fiyat teklifim havi rı~::, dairesinde hazırlanarak 28-J 1-
kanunun ve eksiltme "artnamesl:ıtn ta 

1 
akbuı mukablllnde dem1ryollar 

939 tarihinde saat on dörde kadar num•~ 
1
'i:,. tPtJlim etmeleri IAzmıdır. 

lııpat dairesi münakasa komisyonu ~~) ;m?> 

Ankara Sabnalma KoJandanna Genel Komutanlığı 
misyonundan: k et tallmln edllen vasıf ve örnett 

ı - Dır tanesine on buçuk 11ra~81'1::.ıı.9ll paıarteıl gUul ıaat on 
ne nygun sekiz yUz hayvan veıenı 

tın alınacaktır. 
buçukta kapalı zarf usuıtle sa llomlıyoodan alınabilecek olan bu 

t - Şartnamesi parasız olaratr Uz otuı Jlrahlr teminat mektup veya 
eksiltme ye girmek letlyenJerlD altı ) b 

1 
fprf muhtevi teklif zarflarının 

ede yazıJı e f(e ın n d ık rııakbuıu ile "nrtnam 1&at enelfne kadar komisyona varmıt 
h rdll gOn akslltme vaktinden bir 
"'""' " •., ,.., (4~.,4 \ (~075l . 

' 1 komuların~ı Ankara 

BugDn de: 

TELEFUNKEN 
Radyolarının 

989 modPllel'lnl dlnllyerek 
kat'ı kararınızı verebilirsiniz 

Jeş kıt'a el ı 70 den fazla memlPkelle 

TELEFUNKEN 
adyoları ın 

Büyük bir rağbet ve itimad görmesi 
sizin için en kuvvetli teminattlr. 

TDrk1ye VeklU ı Ankara Satı, Veri: 

Ul~trnn I~r~ Hnonim ~irtfli fleUroten llrl Bıııı lirbli 
Galata Voyvoda caddesi No: 58 62 

Telgt af: Elektron - istanbul 
Telefon : 41460 

Anafartalar Caddesi No: 10 
Telgraf: Elektrofen · Ankara 

Telefon: 1287 

Ana jo:unun bütün mühim şehirlerinde 
bayilerimiz vardır. 

ı a:' '' ı lf pı,ı:,,ı"ı : 
2'.a/ıa ~·~ 
~.':l:TllEÜOS MİİESSnATI ~::.! 1 

KfRAl.IK EV VE Df'KKAN 
Betlktaışta .,_karetlerde 5/9, 41 numaralı 

evlerle 20 mükerrer 20, 21, 24, 28 numa· 
ralı düklrAnlor ile 42 llA 58 numaralı arsa 
açık artırma ımretıyle kıra) a verıleceJtin· 
den lııteklllerln lkın<'ileşrlnin 28 inci pa· 
zarle~ı R(lnO ıutııt on he :..e karlar neşlklatln 
Akarell rde 4 num rnlı Mii evellı Kaymn
kamhltına milra<'aal etmeleri. (V. P. 2798) 

TERZı 

Yavuz Sezen 
Parla Kadın, Erkek fenlllk Akade
milerinden dıplomah. 
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EKSELSYOR 
Bfbifık ElW.. Maiuumcla it. Y--. UCUZ, ŞIK 

Ve Tlllllaatb A1a1ı111nW.. 

KADlllLAR.\ M/ HSUS 

kN SOM MOUA ve LtılLS IPEKU MU~ 
kUNLU llAMTOLAR 
OA,BARDttt P~RDESttLER 
HER CiNSTE MUŞAMBAl.AR 

ERKEKLE.RE M /. H SUS 

HER ClNS lNGtLtZ MUŞAMBALAJU 
.OABARDtN PARDESULER 
HER CiNS TRANÇKO tt AR 
UCUZ, ŞIK ve DA YANIKU HER :NEV! 
HAZIR ve ISMARLAMA KOSTttM n PARDBlttLBR 

ÇOCUKLARA MAHSUS 

HER NEVt KOSrUM .. Al.TO ve lıflJ'AllBAJ.Alt 

Rekabetsiz Fiatlarla 
GALA1ADA 

E"SELSYOR 
Uilyllk ltlbl..- MaA-ıınW. Uulaabi. ... 

Te·dıyatta Teshııat 
Telefon: 43101 

to ,.yt ftltOnd J :ınd11r na J!~D~ komfsfonundan • 
HR' 1 n R' mil t taktir edilen OD Od bln lira deferhıde ve .. ________ ., __ l 

ı - Bir tanesine 850 kurul k= ve 6rnefine uygun Battaniye 1/1. Kl· -----------
n Uç yüzden bin altı yUze kadar altı buçukta kapalı l&l'f wnılil ile satIJı alı· 
uıı , ~a.,;g pe:t§enbe gllnil aaı.t On 

aeakcr. dan atma bilecek olan bu eksiltmeye glr-
2 - Şa.rtnameei parasız konıf s::ıı nat makbWID veya banka mektubunu 

ek ist'yenlerin dokuz yU.ı liralık aat clolma bacala bdar kom!lyona 
uhte!if teklif mektuplanlU belll glb .(,770l (8369~ 

... -·-.· olmalan. 

Sahibi: ASIM US 

Türk 
BüYüK 

Hava Kurumu 
Pi YAN GOSU 

lldndDfic!e: 11 / BlriMIWnma / tse dedir. 

Büyük ikramiye 45.000 ı· 
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Türk,i e Cumhuri,,etininya B ısı 
•• 

AT·ATURK 
A TATURK için benden yazı is. 

tcdilcr. Kendisine bu kadar 

yakınlığım. bir bakıma göre bu mevzu. 

da bana ban imkinlar vermek lllım. 

dır. Bir bakıma göre benim bu mevzu-

4'aki sallhiyetim münakaşa götürür 

bcr iki muhakemede de hakikatler bu· 

lunabilir. Bunlann derecesini tayin et.. 

mcği bafkalanna bırakarak cesaretle 

•e memnuniyetle yumağa başlıyaca. 

tını. 

Her bByük sanatkarda. onJm insani 

w şahsi hususiyetleri, eseri üzerinde 

tesir ettiği gibi, A tatürkün hususiyet. 

)eri de Türk cemiyetinin hayatına vo 

TUrk devlet ve hükOmetinin siyasetine 

derin tesirler yapmı~tır. 

Mücadeleci ve inkıllipçr tabiatte o

lan Şefimiz, cemiyetle yeşamayı ve ce

miyetle çalışmayı pek sever. KalaLalık 

bir cemiyette milli ve içtimai bir mc. 

aelenin müzakere edildiğine rastgelmek 

•e müzakereye kanşma~ saatlerce mil. 

nakap etmek, onun için müstesna bir 

sevk vesilesidir. Bunun gibi. kendi 

dilşündilğU veya tetebbii ettiği bir 

mevzuu. birçok muhataptan mürrkkep 

bir toplantıda anlatmak, onlarla müna. 

kaşa et'mek. onlan ikna etmek için zi• 

hin ve kuvvet aarfetmek pek tath bir 
iftigalidir. 

Atatürkün bu hassas1. evde çocukla· 
nn u söylemeğe, cemiyette insanlaruı 
ausarak önüne bakmağa çalıştırıldığı 

bir muhitte ç.ok feyizil bir memba oL 
muştur. Atatürkün cemiyetle söyleş. 
mek ve onunla iş görmf!k hevesi, bu 
memlekete bahası biçilmez iyilikler 
yapmıştır. 

19 l t ihtilaline girdiğinden itıöaren, 
fikirlerini kongrelere, heyetlere vtı 

~--Yazan: . 

1 lc:rnet lrıö~ü 1 
fertlere anlatmaya çalışıyor. Nihayet. 
çetin silah bareketlerile hallolunacak 
muğlak davalar için, her çeyden evvel. 
cemiyeti ikna etmeğe, )"Mi cemiyet 
yapmağa tqebbila ediyor. Bu .zihniye. 
tin en büyük eseri. t 920 de Türkiye 
Büyb'K Millet Mecliainin meydana &el"' 
IDHİ olmuıtur. 

Harp •e ihtilal içinde bulunan bir 
milletin mceelelcrini Mecliste idare et• 

Bugüne kadar istib.~al 
eyledi ,-;.;,.,,iz muva ffakı
yetler, bize ancak terak
ki ve medeniyete rlohu 
bir yol acmı~hr. Bize ve 
.. ııfadımt"I\ dii~en vazi
fe, hu yol Ü7er1"de te
·eddübüz ilerilernelc. 
tir. 1923 

•••• 

Hakiki inlc11a"~'l'\r 
onlardır ki ter" lcld ve te
ceddüt inkılr."""a ıev
ketmek iıt:edikleri in
aanlann ruh ve v!cdan
.. c.nndaki temayülü ha-
! •ı • • t ffü• • .• ';:~ : "1'1J ene s etme~•nı 
bilirler. 1925 

• • • 
Cumhuriyet fazileti 

ehla!<iveye MÜs~enit b;ı• 
ida,.ed;r, Cumhur:,.,.Pt 
fazilettir. 1925 

ATATORK 

mek kolay bir it değildir. :AtattırkOn. 

cemiyet içinde yer tutmak ve çalışmak 

hassasıdır ki bu temiz ve çetin idareyi 

bize temin etmittir. Milli kıyamın ılk 

devresinden · aonra da Bilyük Mi11et 

Meclisi memleketin mukadderatında eıa 

büyilk aalihiyet n tesiri muhafaza ~ 

miıtir. 

Atatürk, Meclis ve HilkQmet Azalan 

için daimi bir membadır. Güç ve sıkın. 

tılı meseleleri onun 1-.uzurunda ve onuıı 

son derece vazıh olan fikirlerini dinli. 

yerek tetkik etmek, bir bahtiyarlıktır. 

fnsarun ümitsi?.liği gider :neıesi ve kuY 

vcti tazelcni_r.., Jnsarun fikri ve manevi 

'kabiliyetlerini mütemadiyen , yıpratan 

işler içinde, fikir, moral ve tedbir ışığı 

veren bir Şef. bir enerji hazinesidir. 

Cemiyetin. çetin hayat mücadelesinde 

kudret, llmit. ve neşe ile ısrar etmesi: 

İ§te lazım elan budur. Bu da bize Ata• 

türk ile müyesser olmaktadır. 

Atatilrkü, bir halk toplantısı içinde 

görmek hakiki bir zevk, müstesna bir 

fırsattır. Yanm saat içinde halkın bü
tün durgunluktan gider, taze ve canlı 
hayatın neşesi her çehrede uyanır. Asıl 
mühim olanı, toplantıda bulunanlarda 
biribirine sevgi, geniş ylirelr ve bağlı
lık hasıl olmasıdır. Cemiyet fertleri bl. 
ribirine ve hepsi Atatürke sanlarak bir 
kütle histi olmuıtur . 

Toplantmın emelleri bir noktada d~. 
ner: Yüksek insan cemiyeti olmak. me
deniyet ve ilim yolunda ilerlemek. 
Atatürkiin toplantılarından çıkarken 

herkes. bedbin şeylerden, bayatın dert 
]erinden ve sıkmtılanndan yıkanmıt 

gibidir. Herkes Büyük önderin yük.. 
sekliğini bir kere dat.a tasdik etmiı:;tir. 
Onunla beraber y:ışamanın bu memlc. 
ket için seHimet ve ilerleme olduğunu 
vürca·,,n ... h;r rh1-ı~ an1"tm1ı;ttr. . 

- - -· 1 uyu y o A'eee 

Alev olmuş yanıyor göz yaşımız, Onu makber bile incitmiyeceli, 
Bu ha~in mcşalcler üstünde. Ruhu tunçtı.:r, gece yo/~tur diyenin. 
Uyuyor en yüce can yoldaşımız, Geceden doğdu ışıklar saçaral~, 
Böyle hicranla tutuşmuş günde. Vatanın gündüzü, Türkün Ôzü O. 

1 
Uyuyor .. Uykusu hiç bitmiyeceli, Ölemez böyle •. abah, böyle. ,afak, 
Olü bir milleti var ey/eyen;n. Tarih;n şan dolu en son sözii O. 

1-f .... 1•.1 r.-1, .. • ()7 At\T<:\OV _ ................... llm._._ ............................................................. .. 

1-IALKif.~ 

Büyük Kayıp 

Bir anda karardı ufuk, söndil parlayan glinq. 
Ah 1 bağnmızı ynkıyor. yakıy.or hep o ateş 
Hcryerde boğuk hıçkırık, beryerde acı feryad 
Demek ki Atamız bizi bıraku hey!hatı heyhat!.., 

Onbeı yıl önce yas tutan aziz vatanmuzch 
~asmuzı dindiren, 0 kahraman Atamızdı. 
Eserlerini ıazmakla dolmaz tarihler bile 
:Yalnız tarihler değil, tabiat gelse de dile. 

Göz yaşlanmız toplansa andmr bir denizi. 
Acı haberi~ sar:ıı d• hepimizin bet benzi. 
Bütün Türkiye ağlıya, ağlıya için.için. 
.~tamız gittiktm sonra ağlamıyalım niçin 

Diln o köpüren dalgalar bugün köpürmez oldu 
Kalplerimiz aynlığır. zehiriyle hep doldu 
O. uğuldayan rüzgahlar bile artık bak susmuı. 
Atamız oldu, dünyadan ebediyen uçan ku§. 

~rtık karşı clılğlardan bir türlO gitmiyor sisler 
•Atatürk'' adı yakryor Semalarda akisler. 
iB:zi nasıl sen braktın yalnız, ey ulu Atam 
Bugün kan ağlıyor şu yarattTğın vata~ 

1\tam bize, aldırmıştı kasırgalardan bir hız 
Söndü. karardı göklerde artık parlayan yılcba. 
Şimdi onun bıraktığı kıymetli eser mevcut. 
.O eser ki Türkiyeyi yapması tam bir vücut. 

Aynlmnk bilir mi? Bu, onyedi milyonluk kütle 
Onu kimse ayıramaz.. hatta topla tüfekle 
Hepimizin birdir çelik damarlanmızdaki kan 
Ata.mm bıraktığını koruyacağız her an. 

Darunafaka Lisıeıi: Fandr Çatta,.. 
1/11/938 Cwm. 

Atam'a 

lSlmü3 ... Bu söz göklere!:: yıldırımlarla gezdt 
Öldün demek ki At:ım; k:ılbimiz firkat sez.dl.. 
Seni atide bile göruyordck hevesle 
!Artık; nasıl bağınnz, hangi kudretli sesle, 

inanmıyor Türk kalbi olacak mıydı bu da? 
Scnın tımçtan kolların n.ctin kal'ayclı yurda. 
Kısa yıH:ır içinde asırlan yarattın 1 
•nunlcr"i silip bizden. karanl;klnra attm 1 

D'ürld .. kryamete kadar dursun ruhunda sizin! 
:Atamız gıtti diye sönmesin kalpte hızın! 

Ufuklar sesleniyor bana matemle "vatani 
:rarihe bile aı~ınu acnin biricik atan 1.,, 

Cemal Salim PEK 

GöZYAŞLARI 

Bu rfin sarana matem bir bulut gibi; •• • 
~ann taşkın sel gibi gidece&ia ileril •• 
btı Erkek lisesiadea Hayri Gq8na J 

Biricik AtatOrk !.-. 

Ytlz yetmlf giin önce Ankarada7clm, 
On ,dokuz mayl8 sahasında l~ 
Oradan bindin tren~ 
Biç durmadan gittin dotru lçele, 

Atam o gidişin lıAIA o gidif, 
Sona gel.ml7en o, ağu1'811Z gldff, 

8onteşrtnln onu perşembe gün~ 
Dokuzu beş g~ verd&n ömrünü, 
Atam sen öl~e<Un yanunızdasnı, 
Der an için bizim canımrzdasm. 

Atam o gidişin hAIA o gidiş, 
Sonu gelmiye~ o ur,"llrsuz gidlf, 

Ata~ bıraktığın cmanetlnl, 
\

7allnhl ebedi yaşntncnğız. 
Atam Sftğhğmda içilen andı, 
Dütün Türklük her gün tckrarla;yonu, 

Atam. biricik Atam müsterih ol, 
!l'ü.rk m1llct.i ağla, en çok 7aslı ol 

.Ankara: 1.J-11-1938 
T. NBCJli BlRICJK 

Onu bfzd~n de mi ('ok sevdin 

O hazan ~üzgan mı caivermiı başından 
O hazan rüzgan ki. bihabcnniı ·yaımdan... 

Bütün bir millet- onun \i3;aından elemli. 
Kadın, erkek. kız, çocuk gözler yaşlı hep, ncmH. 
Ne yazık yeşermeden a'. ne yazık sararmış. 
Kurumut ka~id olmuş düşmüş yere kararımı. 
Nice dlcr r.u -;t-k:ni!: sula-nış toprağını. 
Nice ~özlN" gö~medt-n d5kmil§ o yaprağım. 
O canlı gö· .. de bl4gün kııru toprakta bir iz 
Evlaıiıy:z ,onunuL b\: dünyaya gelmişii 
Ulu Tannm n~ aldın, ne aldın onu bizden 
Andımı7d~ .. yiiri!rüz, yiirürilz biz bu izden 
Bütün bir m!ll-::t om scı.cie edip bzşl:oydu 
Fakat hevhat ki bu f.Ün h;r çelcnl:li taş kuydu 
Ey t::rk kı.r.ı, tilrkc~lu. t\'.rk adını, erkef!i 
O ölmerii ya~t?,~r <' gfüünUn bebeği 
Bu matemle ~"!n1iğil'l' bir muamma yeridir 
Türk ruhunun Atatürk tükenmez cevhcrit.lir. 

11-11-938 

Maıtala Arif. 



Atatürk 
Ufuklar karardı, bir mel'un kabus, 

tHer Türkün kalbine zehirler döktü, 
·ocaklar tütmüyor, gönüller meyus, 
Matem karanlığı vatana çöktü. 

•tlar düıman oldu ellerde brpa~ 
'lele vererek koca bir cihan, 
......... t .. ..,._!"_ . . 
-~·.. .• .. · .... ... --...:ıelf .·&:ı:.::i~~"~r'.J.·····'·""; . ·· · ., ,,.s1u.,.,. -~- )'llrcıa~ 

·.· ·:. --- ~ ·~7 ... ~·-aiı. Aanf& .. ··, : . 

. >-:~ orl:lıYael~e ~--oOil~ 
1111 G!C K~rı-...,,.... ._.,,.flif~,._:' 1 . ı.:._.. .. •• •• . . . ._ ·-. 

anlar ller yerıi"en cıt~,.,.4-· 
._ pnıla bir Yliın laain ~?(:,~t~~ 
f$.tanlcır ilritla ~Janif ~~/· · ~ · ı;..:,., : . ' . . -- . 

ftltil lıoca Tiirlı! H ...... ~-....i ,, · ı.:.ı.. llWlm, nerecLı#tiıtliır: 1 
, ; . . '"'"""'~ ını luılel.W'!__' .• Jt,_11_;~ i.t ... . 
·' · mı ·· 1taa• ·b oı·&·.~:· .... · ' •''· .. .. ... -~ lfl · "' , .. , 

; ~ ·a:1G1ı Wr ümit lıalmaııtıj·fianı .'. · · 
· · · ··'dirilttin hm lıarliırılllı~-- · · . -~r~ . , 

llPıertlere eair olan:ıaz elbet; 
~. İorılnıı bu yüce millet. 

.,, .ra_!ıacak !"e,ti ancak, ~ 
~gerekti tatıııfıı:racaA. · 
Hı 8"kulara dalmıftı aalan, 
llWcr belderili de.;n ki ''qyanr• l~~~.--~: ~-~ ! ' ..... ' . .. 

~an "oteıe kıvılcım verdin. K;_,ı:;,' . -

~_._. -..,:,,.,,·.~ İoca o.Jaıı, 
· ~ llinll.ınuntotan inaan, 
. ~ ·;·:~-clidıttın inaan_ 

.· ~if.,;~~·: bcil : a erdin. 
- -·.i' ... ~4~1A . ~ 

... . i'6M:z_ -~. ve•ur~ ~ ·· ~ _· diller krıraaun. 
. ı ·-· .. - .. 

• 

Muallim .Necip Selim 

Atatürk'• ına.nç :r·,. ·"· • 

w.-, .. bıt;J11r ~7mau.n titrek nefeaierini 
~-:Ttlrldln ınil1I and hisleriai 
~-jlljJıı 18çttl, me.-Jesi bil~~ 
~-~ Olıun ~ A.~ 

Kaybolan .varhgına 

'Ey gözlerim ailıyan yQ§larınız dinmesin, 
Bundan sonra sizlere, neı' e bir an gİrmeain, 
Bu çok büyük hayıba hiç durmayın yas tutun .. 
Bundan sonra gülmeyi, ebediyen unutun. 

Hıçkırıklar doluyor, boğazıma yadında, 
Nasıl, nasd bırak(m, bizi öksüz ardında, 
Nereye·cföıiae bafal., h"ıir Y.,.de·~
·Kaniyôt .iÇmmcle, geçmeyecei yarciaı• 

Her·ıeyi lnılayO,.tiulı, yalnız ooııta seainde,. 
Yurdıım.Z~1ı~.oıuaıtiınç-11ö1.-..,,, •• 
Şınt4 ·o eitti diye ııönclii~ lfllılar. . · 
H-rlı.._m . )'iisleriıatı., 6elliydi. buru,.lılar. 

-~.._;{i«if#. diye, :6ütün tliinya matemde, 
.·Jı'!ôk,.~..,; an denile1' lleıntl•, 
01'* Tanrı Jlia.atmıı. bir tane-~adibol tliye, 
~ma Tif!'~~ )'Oll.ıi, ~alılf ""~e~ 

Tanrın. iayan .,_m mi, Nniıa. 6iiyq/düiiiıİe 
Ona bize ..,. '1tlrdin, niye •ea alclıri7ine, 
On yeıli_miliOftinMın, ecrna ,,..Z ~. 
Babcılonnı ••tfi.9layaralı ~ .. :. " -

"'6;vnialı menıi~ artılı merlaamefin Yola 
$esiyorııtn ~~flıtliol bdile'yk,,,. o~ Pe_lt ~l, . 
Sonra aabr/ia .Wma.dı, bir anıle.geri "'"ın. 
Bize de derin acı, Mlnaıız bJr aap Wllduı. 

BııgütU; gönney-1er, meğer ne balıtiy_.,,.,. 
Bunu ifİtrniyeftler, en hiiyiik avlıi alm,,. 
Ağlayan ey göslerim .-.,.; biriiaün kan, 
E.:a. IHiyük oarlık hııtlÜR, i~en kaybolaİı, 

GSJaiimü la~kınltlar, deli70r, lurpalayor, 
Gözlerim yine-onan hayaline dmıyor, 
Brı acıyı gönlümde, hiç bir ıeyler avııtmas, 
Atam seni toprakta.kemiklerim unııfinos • 

Bu güıildl• TUrk gençliii, çetin .bir abidedir. 
Çünldl_ Atatllrk brcla ebedi temelini 
Atatllrk mutlu adın,· bizim b!Mmizdedir 
Bi_.re :ıen aflladm. tıtiklll emelini 

Bağrının alevlendi, kor JlvJarın altında 
Beaerch çmhyacaJr. ':tutkUa adı Ya(ID da... 

BERiA TUR 

• 

Mustafa 
Ya.ıan: Sadri Ertem 

Zaman zaman kulaldarmuza 
akseder, derler ki: 

•• - Ev"t her §ey güzel, fakat 
gençlik iyi yeti§tirilmiyor.,, 

· ~u sözü s8yliyen_ler ve ititip 
ete inananlar için ·en küçük hidi-

ae bütiln azameti ile, ~ütüıi ·bey· 
beti ile tiir gençlik meselesi ha· 
linde ortaya atılır, ve gençlik a. 
nrlamr, kulağından çekilir, hat. 
ti, acı, acı itaplara nıazhar olur. 
Onun haylb, bapbOf bir, nesil oL 
auğu yilzde yüz isbat edilmiJ bir 
hakikat gibi C:esaretle söylenirdi 

Senelerdenberi kendisinden 
ıüphe ile bahsetmeğe alqtığmu 

gençlik bir kemal manzarası L 
çinde büyük bir imtihandan geç
ti. 

Atatürkün ölüm.il CSnOnde -~ 

Jetle beraber genç!jğin berrü, 
ar, ılık göz ?atmda fdfial·VllL. 
Cletinln çerçevelendlğ{ni gördiilı 

• • • 
Kalitesini idrakte çok d~ ~ 

ta ettiiimiz bu rençlik birço~ .. 
rmıız için meçhuldUr. · Ç..., o 
7epyeni bir rulı ikHmUıiıı mahlu.oı l ~Udür. Bu yeni ruh ikliminia gilç. 

ı. ~ülde keıfeclileceğini, oaun kolay, 
kolay idrak edilemiyeceiin' bir 
h:.kikat diye kabul etmek gerek. 
tir. 

Gent;lijhı · yapdıfı · ruhu .anla.. 

~-•~•ftdattı 

SiZe gıpta ediy9rum Kemaller 
Bundan yirmi lene önce ben de abin Jibi, · sİ%in bugün 

ağladJiuim, çafladığımz_ gıöi dertli, elemli, cotkun ve ateşliy • 
dim. Ben de sizin gibi ldlrsWer 'ilStüııe çıkar, en gUr sesimle 
yaslarmu, hicranlarmu hay~ Bundan· yirmi sene Cince. 
be:ı de ıizbı gibi yumruklarmıı göklere kaldirır, kargımdakt 
genç- kalababfı )'Uefimden ·kopan hıçklnkiı sözlerle coeturur. 
kU~ · Fakat bUtaiı ~ ne içindi, biliyor musunus, 
gençler. biliyor iDUIQJtu.c? Can çekifen vata.:ı--.fçindi, ölen dev~ 
let fçlndL'.bqm ve·perip.n kaJıui mfHet içindi. 

Gıpt& ediyorum size, gençler; aiZ de buılln haykrnyorsu. 
ıwz; ~: yaah ve hiCraı:lbsmu; dertli ve elemlisiniz. 
Fakat ne JçJn 'ftt kimin fçin7, Bislnı ÖlilmUne ağladığmuz vata
m kurtaran için, yıkılan devletl.yeniden kuran için, bapıt ve 
peripn TUrk milletine b8, olan kahraman için .• O'nun liitıra. 
8IDJ Anarak, O'nun ölilmüne ya:ıarak, O'un hür yarattığı vatan
da, ancak iatiklil havasım içmiı göğUslerinU.e O'nun sevgisi, 
O'nun gurunı dolarak ağhyol'StDuz. Size gıpta ediyorum. Do. 
ftmi tarilıiııiz, iatiklAJ uıilcadelesinin doğumuna rastlıyor. Size 
gıpta edlyoruırı~ gençler kara bayraklarla inkırazı remzedilmit 
bfr devrin acı, öldilrilcü zehriıii tatmaksrzm O'nu:ı açbğı tarihi 
çafnı .'içinde dünyaya geJdinfz. Size gıpta ediyorum. 
. • S&Jerfniz beni ağlattı. Gözlerhıiz beni ağlattı. Ölilıntbe 
ağladığrmz büyllk insan. sizi dinliyenler arasmda bulunsaydı. 
(Ü, J>uluıisaydr. ... ) kim.bilir 0 nasıl CO§&r, tqar ve bahtiyar. 
hklarn en IWıialnf nasıl bir heyecan tufanı içinde duyardı. En 
.gok duyan O idi. Öyle duymasaydı sız. bugUn böyle her kula 
nasip olmaz bir asaletle ate, dolu yilreklerinizl bu kadar necip 
bir boplllla ınillethı ~bine dökebilir miydiniz? Gençler, size 
gıpta ediyorum;lt()fkQC& Tihk -milletıae, O'nlı ailatarak emnl. · 
yet ve teallyet vereblldiiıf& Sizden &ceJd · ııe.nden · ol0p da Bit-. · 
J1lk Ata'smdan · ört-v a1ıııJ1 bulunanlar, yum abe, .ellerindeki 
nZlteyi tesli'TI C<!erlerken f1nnere vldedilmfı huzur ve gunı. 
nm en yükseğini hlsaedeeekıer. ·stze gıpta ediyorüm, ·gençler; 
o:ı yedi milyona istikbali Jear8t ve eMntif hiaettirdini.z. Va
tan Mı>ratı Uatnn~ vileuda getirdiğiniz kalabahfm kaymyan, 
qan, koyu sathını, aziz Atatilrk'Un göklerden yere akseden 
gölgesi oıarak takdis ediyorum. Geneler, at. gıpta ediYorum; 
size gıpta ediyorum, g&::ıçler! ••• 

- H4~"'n ~'; Yf)r.~~ 

ıcak ~ç_in ya o hayatın tartları f. 
çinde yapmalı. yahut da fikir 

yolundan hareket ederek ıebep. 

terini müsbet bir tekilde tahlil 
etmelidir. 

. Bunun iki ıebebi de genç ohm.. 

yan içrn güçtilr. Cnnkii o hayatt .. 
ar.calrbir çağdaki insanlar yaıar. 

Fikre ermek, milabet yolda ~ 

mek ise nadir .zekilann ciddiyet. 
le ıiıeıgul olacağı bir meseledir • . 

Bugünkü gençlik tıtiklal Har• 
bini bile §Öyl, böyle hatırlar. O 

Sakaryayı bir masal diye dinler. 

Vlfunu diniye hocasmı, arabt der • 

eini pe~ iyi tahattur edeme&. 

Kendi kendine kamp kurar, m°"" 
uliyet deruhte eder. Ve nihay~ . 
keıldlnden evvelki insanlara · 
onun için karanlık bir kuyudur • 

Cumhuri~t · ne.U biittin te;. 

reddütlere Gibayet verdi. Onwt :· 

bl>inde ptafataız, edebiyatuz. . , 
fesi ve piialdUU cibi ukall ohm· 

yan ideal~ ateıf bir lb gibi COf. 
tu. Bu cotkunluk bir devrin rİL. 

J:.Uııa anlattığı kacf.ar bir rubun 

ideale ne kadar kendisini bağla.. 
mq olduğunu da iprt't t'tmekte- · 
dir. 

Yirmi yatındaki M uıtara Ke· 
maiıer aıJa, ntırabt r:üllt"ti derin
den ~issetnıitlerdir. · 

SAl>I'.J UTEU 



Kemal Atatürk'ün 
harikulade hayatı 

A ta.türlt geçenlerde, sefir. 
lerimizden biriyle ka:ıuşurken 

16yle diyordu: 
- Biliyor musunuz? Ben ha. 

klkaten "ihtiWci" tellklti olu
nacak ilk hareketi Paris'te yap. 
Um. 

- Bu hareket ne idi, Ekse.. 
lans! . 

Paria'e gelir gelmez ilk işim. 
fesiml çıkararak ai.zi:ı demokra.. 
tik .mölon şapkanızı giymek ot. 
muştu. 

Ve Kemal Atatürk'ün çehre. 
si mermer gibi sakin dururken, 
gözleri alaycı parıltılarla yam. 
yordu. 

Filhakika, fesin ortadan kalk. 
mMI büyük bir inkılabın aem
bolünll ~kil etmiştir. Eskide::ı 
p.rk, in..cınnhğı biribirine düş • 
man iki gnıpa ayırdı. Milıüin. 

ler, yani fes. giyenler; ve kA. 

fitler, yani şapka giyenler .. Ser
puşt& birlik, bu Türk için, o r.a.. 
ma.:ıa kadar iki ilemi biribirin.. 
den ayıran uçurumu; zihniyet 
farkını ortadan kaldmnak de • 
mekti. 

Bütün bir milletin Atatürk n.. 
diyle andığı adam, harikuliıde 

bir adamdı. O':Rln her şey tezat. 
la dolu idi. ~ 

lnsan O'nunla tanıştıktan 
sonra ilk zama.nlar, şahsiyetin. 
den intiear eden mik::ı.atisiyetin 
tesiri altında kalıyor, sonradan 
zarif gi~ine, kibar tavırları. 
na ve ince fikirlerine dikkat ~ 
debili yordu. 

Etraf mı hayrete düşürmek .. 
te:ı ho!;ilamı.n bu adam. tabiatın 
lutfuna mazhar olmustu: Çün.. 
k11 O'ndaki her uey hakikaten 
insanı hayrete düşürüyordu. 

O'nun çatık alnında ve irade.. 
sini gösteren ağzı:ıdo., mavi göz
lerinin bir tek bakışmm derin 
bir tatlılık uyandırdığı, hiç bek_ 

lemediğiım bir ~nda, görüyor. 
dunuz. 

Ve, her hangi bir ziyaretçi, 
tam O':ıun meziyetlerini met. 
hettlği ınrada, O dudaklarında 
mrarlI bir gülümseyişiyle, dal
ma ayni şeyi söylUyordu: 

- Ben on yaşımdan beri in.. 
kılapçı idim! O zamandan beri 
hiç değişmedim! 

Ger" :k srk tekrarından hoş. 
lnnclığı bir cllmle de şu idi: 

4 ·_ KURUN'un lUVESl 
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Mustafa sonradan, bu isme 

1. ;:;:;.~~:~ ::::nc:oe:::-·c::=::::m•·:m:mmpmm:_1a1_• tirdikten sonra O'nu lstanbul'a.,, 

Yazan: . . 

Jean Laubesp:n 

r 
'Atatürk uc irin Şcrinşa1ıı 

- u:ı yaşımcıa iken, Selani. 
ğin en yaramaz çocuğu da ben
dim. 

Fakat, O'nun hayatını yazan. 
lar aynı fikirde değillerdir. 

Hepsi, Onun daha küçük yaş. 
ta Jken harikulMe bir çocuk oL 
duğunda müttefiktirler. 

Mustafa 13 mart 1881 de, Se
ll:ıiğin orta halli mahallelerin. 
den birinde doğdtL Babası Ali 
Rwı bey, bir gümrük memu. 
nıydu ve amirlerinin söylediği. 
ne göre bir tek kusuru vardı: 
O zamnnm telAkkisince, tam bir 
müslüman değildi. 

Babası O'nu laik bir mektebe 
verdi. Fnkat küçük Mustafa r~ 
hat durmuyordu. Cevval zekası 

girdiğini gene kendisi şoyıe an. 
!atıyor 

- Disiplin altına girmekli • 
ğim Icap ettiği:Ji bizzat kendim 
de hissediyordum. Onun için, 
askeri mektebe isteye isteye, ve 
kendim girerek kaydoldum. 

Askeri mektepte sıkı bir di
siplin vardı, ama Mustafa iKe.. 
mal bundan hiç müteessir ol. 
madI. ASkerler ve zabitler ara.. 
mnda, kendini hakiki muhitin.. 
de hissediyordu. Şevkle, ihtirM
Ja, mektebi:ı bütün derslerini o. 
Jruyor, bütün talimlerini ynpr. 
yordu. Her şeyde o kadar bn
yük bir maharet gösteriyor, o 
kadar çabuk kemale erişiyordu 
ki, bir gUn yine ismi Mustafa 
olan bir muallimi ona.: 

ve cUretkftr tnvırlan boyuna - Bundan sonra seni ' Ke. 
muo.lliın!erini:ı şikayetlerine yol mal diye çağıracağız! ıs. 

açıyordu. Askerl mektebe niçin mine !Ayık olmıya calıB! dedi. 

Harbiye mektebine gönderdI. 
ler. 

Orada çok çalışkan bir tale
be, fakat" efkirı muzirre., sa. 
bibi bir ge:ıç olarak temayüz 
etti Muallimleri Onun ber ders
te birinci olduğunu, fakat ma. 
nlesef rejimi tenkit ettiğini, 

sultanlardan hiirmctkJir olma : 
ya.n tabirlerle bahsettiğini söy
lüyorlardı. 

Çok geçmeden "hafiye,. ler 
O'.:ıun ~ine düştüler. İhtilal 
propagandasmı o kadar iyi yap. 
mıştı ki, Harbiye mektebinden 
erkfını harp yüzbaşısı olarali 
çıktrğı gün, "kızıl sultan" Al). 
diilhamit O'nu tevkif ettirdi. 

Biraz sonra da. Suriye ye 
gönderildi. Ku:ıeytire ve Hav • 
ran'dakl isyanları bastırmak L 
çln yapılacak seferlere işfr·l\ke 
memur edildiğini duyunca, ken
disinden kurtulmak iStedikleri. 
.ni ~la.dı. 

Fakat bu çetin imtihnnlar O
nun h~una gitmiyor değildi. 
Ve bu ihtirasın sevdiği içiıf, bu 
suretle nazari bilgilerini ameli 
eahaıja da tecrübe etmek i:mka
onıı bulacaktı. Ayni zamanda 
htlriyete de aşıld:ı.Onun için gi.J 
llden gizliye istibdndn., cahilane 
fikirlere ve milletin esaret al -
tmda tutulmasına karşı mUca.. 
aeıe ediyordu. 

Harikulade askeri hasletleri 
lçin hayranlık uyandırıyor, si
yasi faaliyeti yUzUnde:ı de hlr 
çok düşmanlar ediniyordu. MU. 
teaddid defalar tevkif olunaralı 
muhakeme ve mahkfun edildi. 
En tehlikeli yerlere gönderildi, 
Şam'da. isyan eden dürzilerle 
Çarpıştı ve ölümden ancak mu.ı 
c1ze kabili:ıden kurtuldu. sut-' 
tan Hnmlt'i islmt eden har~ke~ 
ordusunun erk!nıharbiyc reislU 
lini yaptıktan sonra Afrika. 'ya 

·.derek Trab1us'u Ualyanlani 
ka~ miidaf an etti. 

1912 de Bulgarlarla. çarpışa.. 
1913 de alaymı:r ba.şmda, istf.r.. 
\iat olunan F.dirn<> şehrine gir. 
C!t. 

~uJ2)nci.~yfada)' 

... 

Ebedi haqata intikal eden A TAM JZ 
' zwmı:-e-ı ~ ~--,_, ~2- ~ "'"' - .-. - ~ --..-ı 

An.nesinin mezarında 
Atatürk iz.mirin alınmaımdan 

aonra arlnes.inio ıbbrini zİ)'U'et 

etmiı n o zaman ııcak toprak. 
lara bırakılmıı olan Büyük Türk 
kadını İçin fU sö:zleri aöyJıemiftİ: 

Zavallı valdcm bütün millet i
çin mefkilre olan 1zmirin mukad. 
dea topraklarına tcvdü vücut et
mi§ bulunuyor. Ar'kada~lanm, ö. 

llüm hilkatin en tabii bir kanunu
dur. Fakat böyle olmakla beraber 
bazan ne hazin tecelliler arzecier. 
Burada yatan valid~m zulmün, 
cebrin bütün milJeti f el ak etin u
çurwnuna götüren bir idarei key• 

• fiyenin kurbanı olmuştur. Bunu 
izah için müsaade buyurursanız 

bayat ıstırabatının bariz birkaç 
noktasını arzedeyim. 

Abdülhamit devrinde i.di. 320 

tarihinde mektepten henüz harp 
yüzbaşısı olarak çıkmıştım. Ha. 
:yata ilk .hatveyi atıyordum. Fa. 
.bt batve hayata değil, zindana 
tesadüf eder; bir gUn beni aldı.. 
lar ve idarei müatebidenin zin"' 
~lanna koydular. Orada aylar .. 
ca kaldmı. Validem bundan an. 
ak ma.1ıbcsten çıktıktan eonra 
huberdar olabildi ve derhal beni 
görmeğe §itap etti. lstanbula gel.. 
~. Fakat orada kendisile üç beş 
tün görüşmele nasip oldu. Çün.. 
kil tekrar idarei müste-bidenin 
hafiyeleri, casuslan, cellatları ~-

·!5kimiyeti milliye ve 
pnun mahfuziyetini mü
tekeffil olan bugünkü 
ıekil ve mahiyeti idnre
nıiz yalnız saadeti ati· 
yemizi deffil, belki §ere
fimizi, naınusumuzu, bü 
tün evsah maneviyemi
zi temin eder. 1923 

••• 
Vatanın vahdetini, 

hürriyet ve istiklalini te
min eden, milletimizi 

~
umhuriyet idaresine 
avu§turan inlolabımız, 
bsadi refah ve saade

Jtiınizi, medeniyet ,ale
m ;~ıde layık olduğumuz 
pıe,·kii de temin edecek
tir. 1924 

• • • 
. Milli mücaC:lelnta şah
•i hırs değil, milli mef

,. re, milli izzeti nefis 
·• olmuştur.. 1925 

'ATAlURK 
.... 

Anamın ziyaından ~üphesiz çok müteessi
rim.Fakat bu teessürümü izale ve beni mütesel
li eden bir husus vardır ki, o da Anamız vatanı 
mahv ve haraba götüren idarenin artık bir da
ha avdet etmemek üzere mezarı ademe götü
rülmüş olduğunu görmelıtedir. 

~runetgahımızı sarmışlar ve beni 

götürmüşlerdi. Validem ağlaya

rak arkamdan takip ediyordu. 

Beni menfama götürecek olan va.. 

.pura bindirirken benimle görüş. 

mckten menettiler. Validem göz. 

yaşlariyle .;irkeci nhtımında e· 

lcınler ve kederler i;inde terke· 

dilmiş bulunuyordu. Menfada ge. 

çirdiğim seneler o, bayatıru ıstı. 

raplar ve gözyaşları içinde geçir. 
mişti. 

Başka bir nokta,.mütareke za. 

manın.da Anadoluya geçtiğim 

vakit validemi muztarip bir hal· 

de 1stanbulda terl:c mecbur ol
muştum. Yanımda kendisine ter

fik ettiğim bir adamım vardı. Du. 

nu Erzuru.nJan 1stanbula gön. 

derdiğim zan.an vali.:em bu rıda

mın :ralnız olarak geldiğ~nden ha· 

berdar olduğu dakikada benim 

huzura celp ve padişahça veriL 

miş olan idam kararırun infaz e. 

dildiğini zanneylomiş ve bu zan 

kendisini felce duçar etmişti. On. 

dan sonra bütün mücadele sene-
' leri onun hayatı elem, ıstırap ve 

meşakkat içinde geçmiş idi. Pa

dişah ve hükQmetin ve bütün 

öüşmanların tazyik ve işkencele.. 

ri altında kalmıştı. İkametgahı 

bin tilrlü sebep ve vesilelerle ba. 

aılır, taharri edilir, kendisi iz'aç 

olunurdu. Validem üç buçuk se

nenin bütün gece gündüzlerini 

gözyaşları içinde geçirdi. Bu göz 

yaşları ona gözlerini kaybettirdi. 

Nihayet pek yakın zamanda on 
Istanbulda kurtarabiLdim. Or 
kavupbildim ki o artık maddı 
ten ölmilJtü. Yalnız manen yaş 
yordu. . 

Validemin ziyamdan şUphc.s 

çok mlitoe&airim. Fakat bu toer 
eUrümil inle eden ve beni müt 
ıelli eden bir huauau vardır l 
o da anamız vatanı mahvı hr 
raba cötüren idarenin attık b: 
daha avdet etmemek üzere m< 

zan ademe götilrlllm~ olduğun 
görmektir. Validem bu toprağı 
altında yatsm, fakat bal:imiye. 
milliye ilelebcd payidar olsuı 

Beni teselli eden en büyük ku, 
vet budur. Evet hakimiyeti mi. 
liye ilelebet devam edecektir. 

Validemin ruhuna ve bütü 
ecdat r'"1una validemin metfer 
önünde, Allahın huzurunda ahd 
pcyınan ediyorum, bu kadar ka: 
db"kerek milletin istihsal ve tesbi 
ettiği hakimiyetin muhafaza v 
müd;ıfaası için icabederse va 
demin yarana gitmekte asHi tt 
reddüt etmiyeceğim. Hakimiyet 
milliye uğrunda ,canımı verme· 
benim için vicdan ve namus bor 
cu olsun., 

29 tkincikanun 192:. 

;\naların bugünkü ev· 
.&.larına vereceği ter· 
iye eski devirlerdek' 

Jibi basit değildir. Bu 
·11'\Ün anaları için ev· 

... fı lazimeyi haiz evla' 
yetiştirmek, evlatların· 
bugünkü hayat için faal 
bir uz.uv haline lroyma:h 
pek çok yüksek evsafın 
hamili olm_ağa müte 
vakkıftır. Binaenaleyh 
kadınlarımız; hatta er· 
;:eklerimizde'µ çok mü

nevver, daha çok feyiz
li, daha fazla bilgili ol· 
mağa mecburdurlar; e 
per hakikaten milletir 
anası olmak İstiyorlar· 
sa... 192~ .. "' 

Bir millet, bir heyet" 
içtimaiye, yalnız bir fer· 
din gayreti ve me5ais · 
iie bir hatve bile ata· 
01az. 192c 

'ATATÜRK 
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O'nun sesini ilelebet doyacağız 
Yazan SelAml Sedea 

O NUN ismi, -oDuıı plııiyeti, o
nun ıcrefi, onun tan ve töhre

ti, onun muharebeleri gibi onun ölümtl 
de büyüktür. 

içtiği andın eönmiyecek aembolleridir. 

• • • 
ı.tte o zaman onun sesini duyduk: 

- Ydma.~L 

Millet sarayındaki ulonda Türkibı 
al ba)'t'ağı altınd:a } atan mukaddes ta
butun 8n\inde ~bedi hürmetimizi izhar 
ederken onun Haini duyuyoruz: 

Türk milletini epia BqbuiJarmm 
ÖDderliiizıde safercıen safere qtunD. 
o her biri u1uı kesilen aa11u. onun 
emanetine cMSrt el ile, canla bq1a 1a11-

lan ıençlik, onun çizdiği yoldan aynl.. 
mamala ahdeden millet. vatamn en ka· 
ra gUnlerincle: 

Bütiln millet. Erzunnnda, Si.uta, 
AnlWada. tnönünde, Sakaryada, Af .. 
yonda bu sese kottu •• mudzeler ja• 
rattı. 

Bu ses hi.1i kulaklarımızdadır: 
'Mukaddea tabutun tinilnde unıL 

mu blr hilrmet, sönmez bir muhabbet.. 
le elllen kahraman ordu, çelik ıençlik, 
lradell millet onun aeainc kotuyor. onun 
...ı kulaklanmudan gi~yecektir: 

Yalma, prime, ._ ftraa -'*li7• 
......... kalMM .. t . 

Cumhuriyet Hail Partili tatilıdU 
mücade\eainla _._ taWiaidir. c ..... 
rint Hail Putili, Tiidıt iatiklUl .... 
~ürk Cumhuri7etiai c1e hiWett. w ıı. 
.... iıtirak ft ....... ı.--. ...... 
obn salim pk1iMe iWehet 1 • ._ 

7a 'ftkfı vücucl e7~İ vat.ama wn.. 
ci c1erecede -.W anncucliyeti _.... 

Dlye O'nua maJradde. tabutu an&a. 
4e elDlrba. onan chled a&slerlmls· 
ele, blbl kalblmbcle, .. kulak1ammL 
ela WL 

Tirk milletinin iıtild.li bup..kü e•· 
lltlafman iaahetli auan " ,,...wmak 
istiWmcla olml}'M' çahpmlc azmile bi.. 

• • • ~" pllrlak olaeakbr. 
mekteclir. Gkbebeil htnhul, se..ı hmlr, ,.. 

tl1 Buna. ftrlmll Adana. ..wpu Aatıep 
eularmda Ttlrk lama aba. ..,......... 
T8r'k ..Wtıerbüa bmQrlert .,._ ç... 
mkkale, ........_ta slbell Kon,., 
Bekl .... ir el.._.. Psmeli altmdaJdı. 
Terk topnJdumda, Ttlrk ....,.tanlana• 
da cllfaİan top OJUJIOI', TUrkGa llarL 
minele dot-a JmhhbaJtın smJı1orda. 

Bu aeai ilelebet duyacaiız, çllnldl bu 
KahramanJılmı aldın, ilinin, punm. 

dehanın kudretile kullanımı olan B8. 
yük öllinlln etrafında btildil mBAcle
leainln zadeitabltai ••Halk PartW,. ada 
altı umdesi. altı mefalede alev a1n ,._ 
nıyor. 

•bize ya1ms bllyllk zafer yoDannı de
ID.1aalil ve iatiJdllin, irfan ve teldml.. 
itin, medeniyetin nurlu phrahau açtı. 

Bu ale•Jer, milletin Cumhurı,.te ft 
onun UlkUJ.erine sadık 'kalacalma cla1r 

Terk milled bu sesi öldilrmiyecektir, 
llclilrtmiyece'ktir, bu set, onun sesi 81-
ml,.cektir. Onun eeslni ilelebet duya. 
capl 

SELAMI .$EDES 

KerT al Atat<:~ rk'On 
harikulade hayatı 

ÇANKAYADA 
(Baş tarafı 4Uncü sayfada) 

Nihayet büyük harp geldi, 
çattı. 1916 da, Gelibolu yanm. 
adasında Avustralyayı askerle. 
rin hücumunu, daha sonra da 
Çanakkale'de i:ıgilizlerf durdur. 
du. 1917 de de Ruslan tA Erme. 

içerilt>rine kadar sür. 

Büyük harptan 80flrCI 

!htlW başarılmqt.J. Şimdi iş, 
ıillardan plen b6cumlan pUs. 
.... kalıyordu. Çok geç -

yunan kıtalBn yenildi • 
Ye. Mustafa Kemal, "Gazi .• 

. vanmı aldı. Askeri zaferi. si. 
ve içtimai inkılaplar takip 
Saltanat ilga ve CQmburi

lll:1 olundu. Mmtafa Kemal 
ltelalcimıhur intihap edl'di. 

bqma geçer geçntf'z de, 
IDOllklutundan beri başar. 

mayı dU.tlDdOltl blltUD inlnl.tp

lan birer birer tatbik& balladı. 
Gece gUndUz çalıpyontu. EL 

aeriya aabahm 1 sinden itlbL 
ND ile bqlıyor ve pce:ıin ..,. 
at bJrlne kadar çal11"'•1a de. 
vam ediyordu. Bamnnla beraber 
ertesi sabah erkenden, ıauıJd 

biltiln gece UJUYUP dlnJs'mlf 
gibi, zihni açık ve kararlan ile

ri olarak. yenide:ı işinin başın. 
da idi. 

Uya1tt111 Tiirktg4' 

Asu-lardanberi müstebitlerin 

(Bqtarafı 7 incide) 
tahldml hekkmdıld tıJeblmlain 
Amıı-t'da hud ettljt bıt1ba. 
tara dair ilk ajana~ gel
mlye batl•m11. '" gene o gece, 
Adiaablba 'm:ı clDpemyle ne. 
tlcel-. italyua turrum ile 
Babetistu lmparatonmun or
tada byboldufuna hi1dlre:ı 
ilk telgraf almınqtı. Bofazlara 
alt haberler okununca diplomat 
AtatUrk'Un sakin ve mutmain 
çelırest glllUmaedl; NegUa'e ait 
telgraf okunu:ıca, habeşleriıı 

daima içeri dojru çekildiklerini 
ve bu suretle ftalyanlan h&l".e. 

bo)'UDduruğu altında uyukla • tmı. Jılilletime okumayı, dtifliıı
makta olu ihtiyar Tflrld,e, o- meyi ve ı.tenıeyi ~ttim. 
nun uyeslnde uyandı ve gazJe. Utla harfleri:ıi milletine öğ. 
ri t:ıkıllp lflklariyle lramqb. retmek için phir eeh1r dolaştı. 

ilanım w t•ettflr clb1 geri Bera. onu meydanlarda, bir 
ananeler ortada kalktı. Artık ara tahtanın hqmde, yamıak 
kadmlar JtbleriD1 erJreldeN p btlmtJmlerln eUııl kendi elbe L 

terebWyorlanb. F.m Jftlnl. luak, onlara tebetlrle isimlerl
garbln l8l'pUfU olan ppb al- ~ Dl yudmrken s&'dtller. 
dı. 1 Anbradak1 l'ra.:ıma aef"ırf, 

Atatilrk, kendisinden bahset. aı11ı hıkkmda uswı bir mllb&
tJğl zamanlardaki mutavuı tav • 
riyle şöyle derdi: 

- Milletim bana Atatürk, ya
ni ''Türklerin babası .. diyor.Ben 
bu isme milstaha '< olduğumu 

ı>:ı>'lıvorum. CUnkU hakikatPn 
Tilrklerin babası olmağa çalış-

~e:1 llODl'a O'na demişti ki: 
- Garip eey! Siz tıpkı Möa. 

yö Briyan gibi konuşuyonu.. 

nuz. .. 
Atatürk gülUmsiyerek cevap 

wrdi: 
- nnun cırfhi dftşUnmediifml 

ne bi!iyorsunt:z? 

ket noktalarmdan uzakl:ıatu' • • 
dıklarmı aöyliyen bir zata ce. 
vabeıı - pe:Jbe tırnaklı benbe 
eliııi aert sert aal1ıyarak - UÇe.. 
kilmek. fakat nere19 kadar ve 
ne için?,, dedi, ve ilAve etti: 
"Habeşistan artık ehil bir m~ 
kavemet g&lteremez.., 

0 IDda lJd dlvaJI Jıallet.mlt,. 
ti. 

AtatUrk'ilD yanı:ıd& hulun • 
m111 olanlar hatıralarmı birer 
birer nakledilecek ve tarihe m 
sahih maı.meyt damla dam.le 
vereceklerdir. 

Büyük iııaanm ae:ıelerce mee
keni. olmut olu Çankaya köt. 
kU ıae. blltlln dtlnyada sayılan 
gittikçe artacak olan AtatUrlC 
hayranlan:ım bir mabedi haliDt 

de. tabiidir ki, muhafaza olune 
caktır. 

- Atatflrk bu odada çalflll'e 
eh. 

- Atatürk bu sofrada o harf. 
kuJlde sesini dostlarına tattı· 

rmb. 
Tarihi yapan AtatUrk'lln ken. 

di tarihine alt on aeklz sene 
Çankava'da geçmiştir. 
Bozkırda güne, Çankaya kôt

kUnl\n c-amlarmda yan!ffl1l&T L 
cat ederek. o penbP tırnı-lflt 

pt"nbe eH 6nt> l\ne tevlrir Vf" tl. 
~t...,!e admı ad•- ..... ..; ~ktlf

yor. - N. Br··.o --

DünyaAtatürke mersiye yazıyor 
O Oflnya birliAfnia, toprak aptederek, anf 'ğln'arı kahredip esir ederek d~I, insanlann ~oüflerini 

kannarak kurulabUeo-iini aolayaa, .cöaülleri ka&a11maaıa büyük aibriai ketf etmiı olan adamdı. 

A tattlrkiln bbi b6Jlk blr mlDI 
mateme sokarak araamclall ayıa.. 

lışının dünya ölçüaUndelıi .ana. 
aını biltün hakikatiyle ancak.,.. 
hancı gazeteler öğretebildi. Ka1· 
bettiği büyük oğlun tabutu önUD. 
de, Tilrk ırlıanm duyduğu teemL 
re medent Alem ve blltGn imanlık 

ailesi tamamiyle ittirak ~kte. 

dir. Hatta gururumu.s mini olma

sa bunlann içinden bizden ileri 
gidenlF de nr diyebilirim. 

fırtmuı, AW•c!a iM, Ceuar'm ,
bllJilk erkekliii 1a:aqmna 4Udli
ftdace llktl. clttl. vu.ı. ... 
........... bll,&lıkfta.. 
ya fedaaıomı tlıbantıl etmltd
llilletler Cemi~ mcıupmı 
hep 1wtlk. Lenin bir -nem 
milletler birlill Jmrmlk iltec1l; 
r.ıramadı. YquaJdı· Aedefiue u. 
lqm•nm ne ebedi blr malihll,a 
oldutunu aa acı ıarecektl. 

Tahran. Bafdat, Kahire, Kabil, 
Atina, Biikret. Belgrad ve Prq 
ile Pariain, Londranrn, Aqa. A· 
menb, Afrika ve Okyanuıyanm 

söz 93yliyebilen ve eli kalem tu. 

tan ne kadar münevveri varsa. fU 

anda Atatürk• mersiye yumak 

ve onun eıai.z menkıbelerini teren 
nüm etmekle mefguldilr. 

Biz, bunu, aala, bir drpri.z ha.. 

linde, hayretle karplayanlardan 

de ğil.i%. Ancak, bunların aksi. 
yani medeni dilnyanm mUıterek 

bir duygusuzluk göstermesi biz. 

de bir hayret uyandırabilirdi. 

Atatürk, ya1nu 90ll yirmi yı. 
bn değil, biltiln insanlık mace
rasının en orijinal dehasıdır. Diiıı 
ya mikyasında bilyb1' ideaDerin 
aevC:.sına tutulmut ve pqinde 
k~:nuı olanlar içinde, nihai he
derine ulap.bilmit ve tarihteki 
11.evz:ine girerken hedefe ken<:U· 
aile beraber ulapnlann bir dclı• 
geriye aöndürülemeyeceklerini ri 
yazı bir vuzuhla sezip inanabilmit 
olan tek "ölmez'' dir. 

Iskender cihanı fethedip tek 
d~vıet çatııı altında iDMnhp milf 
tc:rek refaha götürmek azmine tu 
tulmuştu. Ne eserini t11mamlaya. 
bildi, ne de yaratt:ğı eser 81Umiiıı 
den sonra dört gUn dayanabildi. 
Sezann Romuı da cibanı fedıet. 
.Cek ıcvdaamda idi. Yan yolda 
kaldı. Cengiziıı, Attilinrn, Timur• 
ler:gin, Seun, Diriyı ve !aken
deri çok gölgede bırakan büyük 
imparatorluktan ise ölilmleri &-· 

ka!>~nde ıssız ve beliniz oldu. 

Napolyon Avnıpada tek devlet 
lnır.,..?k em!liyle Moskonya, Ka. 
htreye karlar dal budak saldı. 

Fakat Motıkovada yangın ve kar 

Briyan. Napolyoa cibi kıbçla 

we Pnnenm cllktatılSrlilP aJam. 
da delil. fakat u çok mlea'Wi prt 
lada we wı.-ı.rla birlCflirlle
cek ~~ bir \wupa bir· 
Jiii ,aratmal& ,.vqtı. Hilarana 

utradı. 
Yani inunlan ya propapnda 

ile veya cebren tek ıp'k, tek ide.. 
al, tek bayrak etrafında topla. 
mak. dünyayı tek vatan haline 
aokmak ve tek atqten 111tıp, tek 
kaynaktan nqeye, saadete, ve re. 
faha ulatt:mnak iatiyenlerin hep-

ıi yan yolda kaldılar. Hatta din
ler b:ıe insan!: ğ~n birliğini kura-

madılar. Kah Musamn ümmeti L 
sanın ümmetine, kih Muhamme. 
din ümmeti banın ümmetine, ve 
it~ banın ürr.meti Muhamn ::~:n 
ve Mu3anın ümmetlerine dGnya-

Yazan: Nlzamellln Nazif 

Kara haber 
Bu au.h dwklır'an1a *ndl 'kara biber. 
Çekildi ıasledme ıkJatmclaa ,...cıeıer • 
Ben 8te,ıdim bu aa a&nllme4en ı&nlibm 
Atam. Atma, A~ nuı1 kaydın 616me1 
Sen ld - nefellDle bin blıhtiyarhktın, 
tneenhtın a.tl1Dde tereılll bir varhktm, 
Sea ld Hlel) mlDetl dirilttJn bir 1unn1a, 

Bu Glbyi ,arattm o _parlak yıldı.zmla, 
Sen ld ne yıldmmdan •kor brdm, ne fimte'kten, 
Bir bahçe yaratmbn istenen bir çiçekten, 
Sen 1d safer yolanda·Şefimi.zdin, Atatürk. 
Hem ufuk pbi renkli, hem dcaiadin, Atattlrl 
Hud oldu, 1eD Bldlal Nud oldu bu zulilml 
Gaderin kapanda ha; tefkat dolu cHzlerinl 
On yedi mı1yon itte arkanda öksüzlerin. 
Bu, öyle bir acı ki ebedi bir doğumda, 
Bu sabah gi'ncıimiz aöndil bir uçurumda .... 

HALiT FAHRi 07A~SOY 

tan ve her renkten mahlUJdariyle 

bütün bir insanlığı etrafında top. 
lıyabildiği görülüyor. llk defa o. 

tarak yer yüzünde insanlar bir 

hidise etrafında ayni duyguyu 

izha~ ediyorlar. Bu adam dllnya 

birliğinin, toprak zaptederek, .z&• 

yıf y. ğınlan kahredip eıir ederek 

değil, insanların cönüllerini ka • 

zanarak kurulabileceğini anlaımt 

olan bir ada:-ndı. Bu adam gönill 

a _anıydı. Oönülleri kazanmanın 

biit k s"hrini keşfetmiş olan L 

da-, 

\" .ı .n:aycu, insannk tarihine sa. 
yısız felaketlere, acı serencamla.. 

ra.. malohıuı nice manasız ideal· 

ler belki sona erer ve muhakkak 

medeni ilem medeni bir çehre a

ld:ıilirdi. 

İşte beş 

hırçın mün~vveri, en masum la.z. 

l·rı h 0 0 ih. lan y.: bir cehennem etti1er. Bu kılıç, ııa ve şayanı urmet tıyar 
mistik ve pc..litika licierlerinin ar- ile bütiin bir dünyan D hıçkırıkla.. 
rlmdan dünya, <1a:n;a ya umumi rından kendine yepyeni, hiç iti
'1ir kin, ya umumi b~r iitıhza ile d:Imemiı bir matem martı yara• 

bırsını kustu • tan san•atkar budm. 
Beı-:r tarihin :ie, ilk d~fa olarak 

lir a~am.ın, her t~n;.t.:n, her yaı- ili C llAZIP' 



Som demol<rat - üniversel - 1ısta 
O.na karşı en büyük günahı, 

O,:ıa "diktatör ,, d iyenler işledi. 

Anlamadılar ki, O'nun tahtı 

milletin sevgisi, saygısı ve i

nanı üstüne kurulmuştu. Gör -

mediler ki, O. mille~inin bütün

lüğüne dayandığı için Tek'ti. 

Demokrasi, halkı:ı hikimiye

.ı demekse, Tarih. ilk "som de

mokratı .. ı O'nun şahsında ya.
adı. 

En demokrat memleketlerde 

t>ile, halkın mutlak ve tam hl
kimiyeti eri§ilmez bir idealdir: 

Reylerin yilme em biriyle iktL 
fa olunur. 

O, milletinin daima yüzde yiL 

ziinü kazanmasını bildi. 

Tarihini:ı en çetin anlarında 

bile, düşman toplan Ankaradan 

işitilirken bile. O, "zafer,, den 

?nce, daima Büyük Millet Mec

lisinin "rey., ini kazandı. 

Alem bilir ki, O, konuşmasL 

nı ve ko:rnşturmasını çok iyi bi

lirdi. Bir halk içtimamda, bir 

genç O'na şu suali &ordu: 

- Paşam. sana diktatör di

yorlu, ne dersin! 

- Ben, diktatör olsaydım, 

.a bana llmdi bu suali IOI'& • ..... , 
t-KURUN'• IUVESI 

O'na diktatör diyenler mu. 
hakk~ ki, e:ı büyük günahı iş.. 
lediler. 

••• 
Milletin yüzde yüzüne sahip 

olmak ananesi o:ıdan bize ka. 
lan mirasların en mukaddesi -

dir: Yeni Cumhurreisimiz ls.. 
met lnönil bütil:ı bir cihanm 

hayranlığı karşısında, bu mL 

rasın dipdirı yaşadığını isbat e
den ikinci som - demokratımız

dır. 

• • • 
Bütün insanlık. O'nun ölümü 

karşısı:::ıda bir tek ağız gibi ko

nuşuy9r. O, yalnız Türk mille. 

tinin değil. insanlığın malı oldu 
ğunu isbat etti: 

Şimdi O'nun plısiyeU ve e. 

Tabut u g e ç e r en 
- Yunusun ağzından -

Atam, Atam, caııım Atam, Jiice Atam, ulu A~ 
Tanrumzm 7eryüzünde en sevdiil kulu Atam? 

Gerek mi Yunus dururken sen yatasın topraklara? 

Senin yerin gökyüzüdür, bu toprakta ko, ben 7atamt 
Dağlar, taşlar inim .inim inl~erken fır){atma 

Al tabutla vanyorsun gerçek ulular katma! 

Yalan dünya bizim için, çalap yanı sana gerek, 

Sen ulular ulususan, yaraşırsm yar katına? 

Öksüz kalan (Vlkü yavru)n bağrın döver (Ata) deJU, 

(Gökçen Kız) ın saçın 7olar (Aman vafırkata) deyu. 

Bütün bacılar, analar tabutunun karşısında 

Çağırışırlar: .. Ata, Ata., bu can sana feda dcyut 

Garip Yunus, kargılanma. o; ulaştı menziline •• 
Ilgın akan göa7aşını sil gönlünün mendllinet 

Sakary&JI, lnönilnil, AnkaraJI kAbe edin, 

(ffinlann nlafm) 11u tesbih e:yle sen diline! 

OSMA....~ CEMAL KAYGILI 

seri bir ''bedahat,, kt1Y\'Cti ile 
bütün dillere destan oldu. 

Ü~iversel Adam, bu.:ıu sağlı~ 

ğmda sezmiş ve şöyle ifade et;.. 

mişti: .. Türk milletinin düş. 

manı yoktur. Eğer varsa o: 

Türk milletinin değil, insanlı. 

ğın düşmanıdır!., 

Yine alem bilir ki, O'nu:ı en 

büyük r.evld, her zaf erinl ve 

her eeyini milletine mal etmek. 
ti: 

O'nun yarattığı ve bıraktığı 
eaer. bir sanat p.heseri gibi tam 

dı,r ve giU.eldir. Bu sebeptendir 
ki, onun karşısında duyulan he

yecan filemşilmuldür. Her bU. 
yük sanat eseri. ruhları böyle 
fetheder. 

Siyaseti ve inkılabı bir "'gü. · 
zel sanat., mertebesine yükselt.. 

mek, tarihte hiçbir devlet ada. 

mma nasip olmamış bir rnazha.

riyettir. Bunun içindir ki. O'• 

nu bir "inkılap Ustası., olaralC 
bütün .i:ısanlık selamlıyor. 

Şimdi inkılfilxmız, bir ikinci 
"Usta., nm eli.De ge~ti. 

Ne mutlu o milletlere ki, in. 
kıliplarmı bir tı•ta elinden ~ 
Usta eline deYredfoJ.m .. ~r 

F ...... 

<b yıl önce anlatıyordu: 

"- Daha mektep fQCUğU iken 
,,.azamızdabir bozukluk o'lduğu.. 

"" aezmiştim. Tabii bunun mü... 
tehas.mı olarak değil, fakat gö

rüyordum .ki, bunda düzelmesi 
ld:ım bir şey oor. 

91/zmirin geri alınmaaındatı 
aonra yazı meselesi 'üzerinde ba-

tla tekliflerde bulunanl.ar o'ldu.. 
Fakat ben bunl.arda samimi bir 

mahiyet göremedim. Onun için 
onları "Zamanı oor •• diye ge.. 
çi§tirdim. 

"Samimi olarak bu memleke
tin, bu milletin menfaatine ya.. 

pı'lacak bir iş olsun. ben" onu 

gözönüne almıyayım, bu, müm
kün deijildir. 

.Yalnız '§in gerçekten millete 
menfaati olmalı ve teklifin 3a-

mimi olarak yapı'ldtğına ben ka 
IMl4t h&nl etmeliyim. .. 

Bu sözler, harf i:ıkılabınm 
en ateşli günlerinde, onun en 
büyük, en çetin işleri kolaylaş. 

tıran nizamlayıcı ağzmda.:ı çı • 
kıyordu. 

Bu sözler, Türk milletine on 

yılın içinde yeniden iki buçuk 

milyon okur yazar vatandaş ka. 
za:ıdırdı. 

Altı yıl önce söylüyordu: 

,._ Türk dili 2'engin, genif 

bir diUlir. Her 'tJU!fhumıı ifade

"" kabiliyeti vardır . .Yalnız o
•un bütün 1'Brlıkl.annt aramak. 

brılmak, topl.amak, onlar ize • 

rinde işlemek l4zımdır.,, 

Bu sözler, Türk Dil Kunı. 

mu:ıun onun kutsal eliyle kurul 

duğu birinci Türk Dil Kurulta. 

ymın onun yüce huzurile onur

lanarak toplandığı günlerde söy 
leni yordu. 

Bu sözler, altı yıldanberi SÜ· 

rllt> gide:ı dil çalışmalarmı, yazı 

dilinde kullanılan, fakat haL 

km konuşma dilinde yeri olmL 

yan binlerce kelimenin öz türk 
~ karşıhkları:n yarattL 

Bu sözler, bütün Türk lehçe. 

lerinin tUrlU dillerde yazılmış 

16gatıerinin tercümelerini yap

tırdı, onları bir araya get~ 

rek ilim dtlnyumm Milne çı. 

DiLC i SEF 

• 

karılacak bir büyük •'Türk leh. 
çeler IQgau,, ilin programım 

oı tayn koyd u . 
Bu IÖ&ler, dilimize keneli öz 

varlıklarm<1aiı yapılmıı yuzıer. 

ce yeni ve güzel kelime kaza:ı· 
dırdı. 

••• 
Cç yıl önce öğretiyordu: 

"-Türk dili kaynakları üze. 
rinde edindiğimiz bilgiler, um. 
duğumıızd.<:>n daha 1'6rimli çık. 
tı. Şimdi yalnız ana dilimiZ'İll 

öz varlıklarını bilmekle kalmt.. 

yoruz. Bıınlann çok eski bir 
me-deniyetin ilk ana dili oldu
ğunu da öğrendik 

"'Türk milletim ve Türk dili
ni, medeniyet tarihinin ve kül.. 
tür di llerini" dışında görmenin 

ne yaman bir yalı~ olduğuu biJ.. 
tiin dilttva~rcı göstereceğiz. 

".Klasık etinwto1inın karı§ı'k 

görı1.şleri kar§tSIMa bizim teo. 
rimiz ı·e analiz metodumu: ço1c 

bıı..~t gör ünüyor. FaktJt haki • 
kat. ezeli ve ebedi hakikat. ba

sittedir. Teorimizi bir dil kan1'. 
fili ol<trnk mm alemine tanıttı. 

ğımız gün, Türklük. için p&lt 
bi .. zafrr gı1nil olnro,:tır.,. 

Bu scizler, Florya denizinJn 
suları mıwi ışıklar sac:an sevim. 

1i muhiti irinde. o:nın her bulu· 
.. in!'lanıı;;.a yeni bir der@ olan 

d,,h i knfa~mda yeni dn;;<ın bir 
g~rfü:ıli nrıhtrvoro\ 

Bu sozle>r , dil çaltşmalarmı 

re~isktE:'rek dillerin anıı k <tyn&

frı üzerinde yeni ve rok önemli 
bir teorivi ortııya koy<lu 

Bu sözler, Oc:üncli Türk Dil 
J{urultıı~·mm ''e Anltn..rn Tarih. 

DP • C'.oğrafya Fakültesi Türko 

loji derslerinin mihvPrini yarat 

tı 

c 

~ . .. 
di1d 

ı'mine ye 

'iltUr 
w.,. hep 

tü. 'Türk, onun sc,·gilial 

ü, onun y:ıvnısu gL 

Onun için kendisine yine ken 
di~i o güzel, o yükfif?k, o ebedi 
adı vermisti : ATA'TliRK 

1. Necmi .DILM11N 

11 - KURUN'ua lLA VE51 
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