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1stanbel yiik ek toh il g<-nçliği , bugün Taksim meydaama giderek isüklill ftbidesine çelenk koymu~r. Son Dakika objektifi, bı.ı büyük l'ıtirnlc i~tirak eden binle rce Türk 

a 

~ocuğundıın bir kısmını teslılt ~yor ... 

. 

Alman hududu
na asker yığdı 

DmanD~r, karada, hav\~m 
~ . 

Cumhurre·s· 
Ebedi Şefin 

kabrine 
çelenk koydu 

ta~rruzu artturdılcar 
~-ıwal s u i k a s t 

,t> Cı~ .~ ;. ~: reis· ~n başkanı v da iı y e r İ n d e 
CumbW'l'eisl İsmet tnönü, 

bu ı-abeh Etnoğn.fya müzesine 

giderek Ebedi Şef Atatirk'iiıll 

taputuau 2iyaret etmi5 ,·o bir 
çelenk lioymu.ştur. 

, ....... ,..,~-----"-" ·~ ırnme · toplantısında 
.. : Askeri vaziyeti araştırr1ıa 
:~ izah etti Münihte suikast 

Fin - Sovyet 
Müzakerelerde Stalin '8 

hazır bulundu 

tahkikatına yardı
ma davet olundu 

Helsinki, 10 (A. A.) - Dün 
ak§am F inlandiya. mura.hhnslnrile 
Stalin ve Molotof arasmda cere
yan eden görüşme hakkında, Helı

sinkiye pek az tafsilat gelmiştir. 
Finlandiya murahhaslnrının, hU _ 
kumet tarafından verilip, 4 tr§. 
rinsani tarihli Sovyct t~kliflcrine 
cev:ıbt ihtiva eden tekliflerde bu
lundukları hatırlatılıyor. Müzake
reler csnasmda, Sovyet htikümetl 
herhalde Finlandiya teklifleri 
hakkmdaki mütalensmI söyliye

cektir. 

ifllanda ~raliçesi, suikastten 1~ • 
. xuttukluğu için Hitleıi tebrik etti· Gıdıyor 
~ \merika suikast etrafındaki Alman 
~iyatmdın şip e ediyer; baztlartna 

· ı qlrt, suikast, tlJ( deki kanh teRk~ 

ORHAN SEYFi 
ORHUN 

Gidiyor, raataelmez bir daha tarih eşine; 
Gidiyor, on yedi milyon kiti takmış peşine., 
~, aonauz olan kudreti sığmaz akla; 
Gidiyor, aei-Ül'lü çepçevre saran bayrakla. 
Gicliror, izleri ü.wnde birikmit yaşlar; 
Gidiyor, yerele lokçlarla iğilmiş başlar ..... 
Gıilli,.,OI', ha.rlNR o en korkulu aslan yelesi; 

hareke ini hittrlıtmaktafftr. 
MwNık, 10 (A.A.) - Müınih 

· bfrah~c Y\lkW\lWın suiW. 
}i ı t evlid ettiği infiel, matbuat 

yazılarının hakim ~n\Jun ı.ı tti}

ki4 etmebetlir . 
Guetelcr, saatli bG.ııha, Hit· 

la1A a.itnt:tiııden sonra patla -

Şef.inin etra.fınd4 sıkı bir kitle Gidtyor, a-ul\Nn uhdclarda yanan me~leai ... 
halinde toplanar.ıt Ahnanyarun Gene ht,. devr açacakmış gibi en başta O var! 
dü;.manlariyle ç~rpışmağa karar Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaşta O va·' 
ver~i - ini kaydeylemektedirler . !)!l!·-or ruhwtun ulvili~ fs.ni etini·, 
T ahkika t, Mtinm ahalisinin ~ nt.-7 K1 

iş ti raaciyle devam emttk-t~r. Çi:ziyor ufka, hatan bir gn6'in heybe'w: 
P~. hall.iı ~ücri-nlerin buhtn· Siir"tir'.., aıilzkwt ... Mipraja yahl•ft~a; 
-~ .• , • •:ı·· •l· !.. D" • • ....:.......:....ı •• 1 ..ı,...,. ,.,..,Jf")ftııı.~a r. ....... _ .; -- - r . - , ı.r ~ DUyu)'O-r ~"1..:lf'l'Ue i?OZ ere- .. t .------ -- s !..:-::-.ı.~.:<."'' •• 

(!}C\~ 2 iMWe) ~VVV~VVVVVVVVVVVV'V'VV'V'YW',.,.....~f'O 



ı - SON DAKtKA - -ıo tKtNCt TEŞRiN 1939 mıı~~;s;;;;;~r:,1tr:ı~ 

h~f~h ~ 9 3 . 8 . m.~nddıı~!lırt/r~nır; 
J9 l~nclUşrJ~1~:~~l : •• ~~~~~ .. ~.~~1~ •• u~~' s u i k a s t ı g o r e n b i r 

• c dahıı giriyorum. N . ı t 
l Temmuz 1927 de AtatUrk'iln, yeni lllıamlarıı kn>·nak olncaAını a z n ıujdcli)'erek lst:ınl.ıulu sclilmlıyaıı nutkunu SÖ)"lcdi~U noktanın tam Qs- ı a a ı 

unde, şimdi bir Türk lıuyrağının s:ınlıp kucaklndı!ıı bir "hatlb • i sum. 
ıı • il cbkem" duru)or. Atu meş.ıle altında, bir kahraman çehrenin mll-

o 
,ı bir bilzüıı, milli bir matem rengi ile ne kadar derinleşcblleceAinl lem. 
,.n eder gibi gürüııcn or \"C korgcncrııller, Pahrctlin, S:ıllh, Cemil Cahil, 
Halis, Kemal, Ulu Ondcr'in b:ışucundn emirlerini dinler ,·nzlyette •.• Yer· 
de, cşi~ınc b:ış koymuş çelenkler var. 

Salonun kO~clerindc, son ziyaretleri yapanlar, yıış dolu gözlerini 
büyük Tilrk ba)·rıııtının kucnklayıp snrıldığı IUcmc dikmişler, bcht için
de, duruyorlar. 

Hiç bir şey dilşUnınüyoruın; bu geniş, bu yüksek kubbeli salon bana 
daralmış, çökmüş gibi geliyor. Atutürk'ün bu sıılonıı alt hntıralım üstün
de dolnşnrak kendimi yoklamak lsllyorıım. 

Jstanbul'a dönUşQ, ilk nutku zJhnlmdc canlıdır. işte o mat, o kalbe 
ışler sesinin bu salon:ı llkdcfa mlJlcl kelimesini ııoktuSıı nutuk ... Bu sa. 
lon beklcdlljl sesi o zaman bulmuştu. "Snltnnal dininin Ayasofyasına ben~ 
ıiyen" bu s::ılon hl:ıe o ız.amnn derinden derine millet sOıilnO tekrar et
mişti. Bu ses o zııman "bu salond:ın bülfin ubudiyet \•e nefsanl)'Cl, billiln 
hlle ve tnhnk'kllm hislerini silmiş, bntün ynbnncı unsurları sllrQp slS· 
türmüşlfi." 

Bıışkn bir gün ... Hıırf inlallıbının büyük sOnlcrl. Atatnrk, Gnıl Mus
ttıfa Kemal, yine aynı noktada oturuyor. 

Talihim o gece b:ınn, ken Jisi) le yanyanıı bulunmak bahtiyarlığını 
vermiş. nir inkıl6ptaıı bir inkılub:ı geçen, bir milli cidali değil, birkaç 
rnilll cidali birden b:ışarıp kazanan Bü)·ük Şcf'e bu kollar büyük dava· 
lardıın, yorgunluk doğurmasından endişemi duyuruyorum: 

- Yopmomııa lnıktın hasıl olan işleri ynpmnısak, tnrih bizi nıua

hnze eder, buyuruyorlar. Asırfarın tekl\mütnnü yıllara sıl{dırmanın, biç 
ölmiyecek gibi ç:ıhşmak, ynrın ölüverecek gibi iyilik etmenin sırrını an
l:ır gibi oluyonını. 

Sonr.ı birçok, mes'ut bııluşmnl:ır." Birçok ilim, :sıın'ul hareketleri •.• 
Perişanım. Uirlnl öbilrüııe korıştırıyonım. Ilakı) orum: Gcncr:ıllcr 

ı;nııdukoyı salonun ortasına nlmışl:ırdır. J-:trnfto hlr hnrekct vnr. Bir ses 
heııı titretiyor: 

- Tnnl".ı uludur, Tanrı uludur. 
Ah, Hafız Y:ış:ır'ın sesi ... Atatürk'ün en üstün bulduğu an'atkiır ses. 

Ezanın )"ine bu salonda nasıl Türkçeleştirildiğini hııtırlıyonıın, ı::ırız 
Yn~ar'ın Atatürk önfinde nnsıl okuduğunu hatırlıyorum. işte yine ol \'e 
bu dcfn, o kadar cand::ın, o k:ıdar içli, o kadar Atntilrk'c hllab eder gibi 
~öylüyor ki gördüklerim ı;özümfin önünde dönmcAe bnşlı)·or. 

Sıınt sekiz lıuçul:. Salonun denize b:ıknn büyük knpısı, Atatürk'c bir 
ılefa daha acılıyor: (Tabut, o halib - i summ • Q cbkeın), hıçkırıklardan 
bestelenmiş bir gom mmılkisi içinde salonu terkediyor. 

Cenazeyi takip ediyoruz, Dolmab:ıhçenln millete en büyük itimnd 
ile ardına kndnr açık <luran kapısı, 9.2:i, aHlıyan bir söz knp.tğı gibi hic-
ranını kendine snklıyarak kapanıyor. Caddeye çıkılmıştır. · 

Alny, nğır ağır ilerler ve iki y:ınd:ıkl ağııçlnr Türk bnyrııBıııın sarılıp 
\ııcakladığı bu kudı;t vücut üzerine yapraklardan gözyaşı dökerlerken: 

- Atam, Alnmı .. 
- Atolt'lrk, nc,r~e, .. 
Çıiflıklnn bir sel gibi akıyor ~c tam Atatürk'ün istediği gibi milli· 

et duygusu dini olmuş bir mevcudiyet, dün TOrk bnyra~ını yübellmiş, 
lugfiıı bir b:ıyrnğın kendisi olmuş, kurtnrıcılnn peşinde çırpınıyor, çır.1 
unıyor. 

Berlin 10 (Husu~I) - MUnlhtckl suikast hadlaesinc ahit olan 
bir Nazi, g8rdüklcrlnl G(Syle ruılat.ıyor : 

"- HiUer birahaneyi terkettikten kısa bir zaman sonra infilak vu· 
ku buldu. Cehennemi bir gllrUltUdcn ve toz bulutlarmdan bagka bir 
vey loidlp görmedik. Toz perdesi ortadan çekildikten sonra salon bir 
harabe halinde ortaya çıktı. Enkaz altında knlım insanlann lniltllcrl. 
çığlıkları, feryatları, kule.klan dolduruyordu . 

Suikast yerinde 
araştırma ilk 

<Blloıa11lfı ı lnc1de> 
türlü malumatı vermeğe davet 

eylemektedir. 
infilak sahasında yapılan mil.. 

şa.hedelerdcn auikastin uzun za. 
mandanbcri ihtimamla hazırlan· 

dığı anlatılmaktadır . 
Tahkikat neticesinde suikast 

faillerinin bu gibi tedhiş hareket
lerinin güçlilklerine ah§ık olduk
ları, vak'a mahallini iyice bil • 
dikleri ve teknik bilgileri olduğu 
meydana çıkmıştır . 
AMERİKA SUfKAST1N MURJ:..'T· 
TEB OLDUGU?\'DAN ŞÜPHE 

EDJ\'OR 
Vaşington, 10 (A. A.) - Mat. 

buat konferansmda, Cordcll Hu!. 
llln bir kanın tebliğ ~dilm~tlr. 

Bu kararda, Hltlcre ö!Umdcn kur-
tulduğundan dolayı tebrik telgra· 
fı gönderilmeden e~vol. MUnih 
sui.kasti hakkındaki dlplQmatik 
raporun beklcnllm~I blldlrllmck· 
tedlr. Bu kn.rar, hnriclye nczn.re· 
tinin, suiknst hakkındaki Alman 
tefsirlerine itimat etmediğini is • 
pat eylemektedir, 

Sulkaat, Amerika mahafillndc 

"Ak1a d.aha yakın olan cihet, 
suikastiıı Gestapo tarafından ya· 
prldığıdır.,, 

J ournal gazetesinin sureti malı 
susada gönderdiği muhabiri 
Blum, müşahitıere nazaran, par. 
tiye mensup olmıyan yabancı bir 
kimsenin, Burgerbrau 6eller bi. 
nası:na girmesi imkant>ız olduğu· 

nu kaydetmekte ve Reichatag 
yangınını hatırlatmaktadır. 

L'aube gazetesinde Duhassel 
diyor ki: 

''Yarın, bütün hür memleket • 
lerde, Gestaponun suikast faili 
telakki edileceği faraziyesini yü 
rütebiliriz., , 
~adaın Tabouis, Oeuvre ga. 

zetesinde, muhtelif faraziyeler 
yürüttükten sonra, bunlardan 
Hitler rejimi hakkında hükümler 
istihraç ederek diyor ki: 

Ebediyete intikal bir "mecaz" idi; dün onu bir lınklknt olarak gör • 
ıuk. bittabi hoyocanh bir nlika uyan.. 

"Alman camiasını temsil iddia. 
sında bulunduğu halde, bu camia 
nm içinden, ral:iplerini izale et -
tikçe, kendi aleyhinde harekete 
geçecek lu:dar kuvvetli, yahut a
leyhlerinde yeni bir Reichatag 
hazirlanmastnı icapcttirecek de. 
recede cür'etkar, yeni rakipler 
zuhar ettiğini gören bu rejim, ne 
biçim rejimdir?., 

Atnlfirk, millet hep seninle ,.c daima izindedir. Cumhuriyeti emanet 
·ttl~in çocuklarının rlün yolunun üzerinde cııölıyan gözya,ınrı seni ebe
liyette müsterih edeblllr. 

dırmışlır vo gazotclcr, suikast 
haberlnl, ilk sayfnlannda, gayet 
iri başhklnrla vermektedirler. 

...•..............•........... .................... ._.. .... ""', Alman muhacirler mahafilindc, 
suikast. nazi partisindeki muhalif 
!ere atfedilmekte ve hıldisP, Rayş 
tng yangınından zlyc.de, 30 hazi
ran 1934 deki kanlı tenkil hare· 
ketiyle biten Roehm s11ikastinc 
benzetilmektedir. 

~~~~!.~~- v~~,i~i:,.ı::_~~. il 
iye, yalnız bir ferdin gayreti akıllılannın bile nazarları, ha-
,.c mesaisi ile bir hatve hile kikatlerin bcsateti karşısında t. BR(JKSELDE BiR OAZl<:TE 

TOPLATTIRILDI 
alamaz. buttAna gider. f 

Brüksel, 10 (A. A.) - Mlinlh 
suikastlni "Reischtag darbesinin 
tekerrUrU mu., istilhamlı Uç sil · 
lunluk bir bıışhkla neşl'Oden 

Peuple gazetesinin aqam nüs • 
hası, ndliye tarafından toplattl -
mıştır. 

* * * 
Hakikaten sıneı millette 

serbest bir fert olmak kadar 
dünyada bahtiyarlık yoktur. 

ı) * * 
Çok §CY mesmu olur, fakat 

mevsuk olmaz. 

* * * 'J'ürke müspet ve iyi bir şey 
veriniz, bunu reddetmesi ihti
mali yoktur. 

* •• 
Olmek ancak öldürmek mak 

sat ve gayesine natuf olmak 
it\zımdır. Fakat öldükten sonra 
hiç bir gaye temin edilemiye -
ceksc neye yarar. 

*** Kan ile yapılan inkılaplar 

daha muhkem olur, kansız in
kılt\plar ebcdileştirilemez. 

"'* * Medeniyet öyle kuvvetli bir 
ışıktır ki, ona bigô.ne olanları 
yakar, mahveder. 

*. * 
Her hareketin maksada mu· 

tab:ı.kati, her tilrlil ahval ve 
ş.!rait dahilinde maksadı açık 

urette görebilmiye mütevak -
kıfür. 

Üsküdar 
• 

cezaevı 

Dünyanın her tarafında mu 
allimler cemiyeti b..."Şeriyetin 

en fedakAr ve muhterem un • 
surlarıdır. 

* * :: 
Muharebede yağan mermi 

yağmuru, o ~·aj;;'tllurdan ürl~i· 
yenleri ürkenler<len daha ~z 
ıslatır. 

* * * 
Kılıç ve sapan: Bu ikl fatih-

ten birincisi, ikincisine d:ıima 
mağlOp oldu. 

* * * 
Eğer şunun bunun teveccü -

handen kuvvet almıya tenezzül 
ederseniz, haliniz bilmem, fa -
kat atiniz çürük olur. 

* * * 
Hakikati konuşmaktan kork 

mayınız. 

* ı:: * 
Bir Türk dünyaya bedeldir. 
Yaşamak için mücadele şart· 

tır. 

... * * 
Harali harici sitayişler pe • 

§İnde dolaşanlar, noktai isti -
natlannr kendiliğinden kaybe· 
derler. 

müdürü beraat etti 
Bir mUddct evvel işten el çektirilen ÜskUdar cezaevi mUdUrü 

Ceınil Özdllin muhakemesine dün üskUdaı- asliye ceza mahkeme
sinde bn.k.ılınl§lır. 

MUddelumumi Mahir Cemilin beraet kararını istemi§, mahlrnmc 
de buna iştirak ederek iW!eJda beraetine karar vermlşUr. 
~ Özdll idare ettiği Üsküdar ceza.evinde uyuşturucu madde. 

lcr 1r84:Ücılarma karşı a.çbğı mllcadcle ilo temayüz etmf6Ur, 

"i\IONtH SUlK.ASTINDAN 
iSTiF ADE EDEN 

HlTLERDtRt" 
Paris, 10 (A.A. )- Bu sabah. 

ki Paris gazeteleri tcfeirleri: 

' Övr gazetesi, "Münihte yapı-
lan acip suikast, hangi nevmida· 
ne hareketlerin başlangıcıdır?,, 

şeklinde bir başhk neşrediyor. 

Paris gazetelerinin ekserisi. 
suikast hadiacnini, bu esas üze· 

• rinden mütalea etmekte ve muhtc 
ı lif faraziyeler yürütmektedirler. 
ı Fakat, bunların hiç birisi, Hitler 

rejiminin manevi aeabeti lehine 
faraziyeler değildir. 

o•ormesson, Figaro gazetesin. 
de .. Münih suikastı hakkında 

iki ihtimal vardır. Ya bu suikast 
Gestapo tarafın-dan hazıralnmı~· 

tır, yahut ta Hitlcri öl:iürmek te. 
şebbUııü vardır,. dedikten aonra 
bu iki ihtimali gözden geçiriyor 
ve §U hükme varrycr: 

"Ne olursa olsun Münib suikas 
tı Almanyada hüküm ı:üren kcı

rışıklığm ve bu memleket vazi. 
yctindeki kararsızlığın, çoktan. 
beri meyda.r.:.a. çıkan alametlerin· 
den en barizidir. Esasen bu, bir 
başlangıgtan ibarettir.,. 

Gustave Herve, Victorie gaze· 
tesindc ldaha kat'i bir lisanla şöy 

le diyor: 

Petit Parisien gazetesinde, ı-:. 

lie Bois, bu suikasttan istifade e· 
denin her halde Bitler olduğunu 
söyledikten sonra şöyle diyor: 

''Siyasi zabıta bu gibi işle

rin nasıl hazır1anclığını bilir ve 
onun zabıtası bunda mütehassıs. 
tır. Büyük adamın iktidar mev. 
kine çı~tığı tarihe ait olan Reic· 
hstag yangını henüz unutulma· 
mıştır.,. 

Bu muharrir, tevkif edilmesi 
muhtemel olanlann hepsini birer 
birer saydıktan ıonra, cinayetin, 
tereddüdün, Gestapo imz<:!lını ta 
şıdığını söylemektedir. 

HOLLA1'"DA KRALlÇI~ststx 

TJmRIKt 
Ameterdam, 10 (A. A.) -

Kraliçe Vilbelmina, euilrnsdden 
kurtulduğundan dolayı HiUcre 
bir tebrik telgrafı çekmiştir, 

Çemberiaynın 
hastalığı 

geçmek uz ere 
Londra, 10 (A. A.) - Lord 

Horder ve Slr Rus:ıell VUkinson 
isminde ilci doktor bu sabah 
Çemborlnynı ziyaret etmişlerdir. 

Doktorlar, başvekilin geceyi iyi 

geçirdiğini ve muztarlb olduğu 

Damla hastnlığmrn tamamlle geç. 
mck üzere bulunduğunu mUgalıe.. 
de etmiglerdlr. 

Çemberlayn, bugUn yataktan 
kalkmıyacak, faknt dUn yaptığı 

gibi cari işlerle meş;;ul olaca.le ve 
nnurlarla görilşcccltlir. 

Bükreşte 

bir kaza 
BUkreş, 10 (A. A.) - İçinde 

topc;u zabitleri bulunnn bir oto
Jı(s, bir tramvayla çarpışmıştır. 
Zabith'!rden ilcisi ölmU§, sekiz.! a
ğrr rmrcttc yaralanmıştır. 

Ilk heyecan ve korku geçtlkten sonra, va.kn yeriııo koııtuk, ve en· 
kaz altında kalanlan kurtarmağa uğrıışlık. Gnlcn itfaiyo kuvvetleri. 
bUyUk projektörlerle feci mnrızarnyı aydınlatıyordu . 

Bombanın nasıl ve nereye konulduğu tamamiylc tcsbit edilmiş de. 
ğilclir. Salonun iç tarafında blr bric masası nltma konulduğu tahmin o· 
Iunuyor. Şimdi, bombanın parçalnnnı bulmıığa uğrıışıyoruz. Bunlar, hl
diseyl da.ha ziyade aydmlatncakt.Jr • 

EN SON DAKtKA 
M pwwg;ı S 

Gizli radyo istasyonunun neşriyatı: 

« Münih h8disesini birçok 
suikast takip edecektir ! » 

Londra, (Rndyo, aaat 18) -
"Alman hürriyet lııtneyonu .. mm 
ile çalt§an gizli Alman radyo J.s.. 
tasyonu dün geceki neııriyatmda 
Milnih sui.kastlnden bahsederek: 

"Bu, Almanyada nazi idaresine 

kar~ı patlıyan ilk bombadır ve bu 

nu d:ı.ha birçok sulke.stler tnkiP 

edecektir,. demiştir. 

Nazi10r Cenubi Afrikada 
suikast hazırlamışlar 

Londra, 10 (Hususi) - Rodyo 

ile ne~rcdilen resmi bir tebliğde 

bilcfüildiğine göre, cenubi Afri 

ka hükCımcti, harp ba:ıladığı es 

nada, memlekette bir nazi 

kaıtını ortaya çıkarmı§tır. 

sui. 

Bu 

Rusya, Vılno .. .. ussu 
Londra, (Radyo, saat 18) -

Aralarındaki ademi tecavüz mi. 
sakına rağmen gerek Rusya, ge 
rek Almanya, Lehistan toprakla-

suikastı hazırlayanlar, cenubi Af 
rikadaki karagömleklileri silah
landırmak istiyorlardı. Cenubi 
Afrika hükumeti suikasti hazır -
layan Nazi teşl:ilatma mensup 
kimselerin yakında bir listesini 
ne!lredeceğini bildirmektedir. 

cıvannda 

kurdu 

-
hava 

nndaki yeni hudutlarında kar§ı 

lıklı tahşidat yapmaktadır. Bu a
rada, Rusya Vilno civarında yeni 
bir hava üssü kurmuştur. 

Holanda Alman hudu
duna asker yığıyor 

Paris, 10 (A.A.) - Alman ye, halihazırdaki askeri ve dip· 
yüksek kumanda heyetinin tasav- lomatik meseleler hakkında mu • 
vurları henüz malum olmadığı fasınıl izahat vermiştir. Nazırlar 
şu sırada Loren cephesinde Mo- bundan sonra memleketin iktısa 
sellcden Vogeslcre kadar Alman 
müfrezelerinin mevzii muharebe
leri ve ıaarnızları artmaktadır. 

Bu taarruzlara yalnız bir veya 
iki bölük iştirak etmekte ise de 
taarntzlar birbirini gık sık takip 
etmektedir. 

Alman hava kuvvetleri de faa· 
liyetlerini arttırmışlardır. Alman 
lar şimdi yalnız Fransız mevzile
ri üzerinde değil, bu mevzilerin 
gerisinde hattA Fransız toprakla
rının ortasına kadar keşif uçuş. 
lan yapmaktadırlar. 

.. Birkaç Alman tayyaresi Frnn· 
sanın Şimali \'C Şirnaır şarktsi 
üzerinde pek }'ilksekten uçmuş -
lardır. Bu tayyareler Achen ve 
Fransız Belçika hududu civarın
da bile bile Belçikanın bitaraflı. 
ğma tecavüz etmişlerdir. 

Aınaterda.m, 10 (A. A.) - BU. 
tün Hollandada ihtiyat tedbirle. 
ri arttırtlmıl)tır. Su haltına ve 
Alman hududuna do#ru giden mU 

• len.ddid askeri kafileler görUl
mektedir. 
Diğer taraftan, Almanyadan 

gelen postanın, gazetelerin ve 
trenlerin gitgide artan teabhurlar 
yaptıktan kaydediliyor. Bu tııah· 
hüdler, Ahnanyanın garbinde ve 
şimali garblıılnde yap:lmakta o • 
lan tahGidata atfedilmektedir. 

FRANSIZ KABtNESt 
TOPLAN Dl 

Paris. 1 O (A.A.) - Nazırlar, 

bu sabah Lcbrunün riyasetinde 
toplanmışlardır. Raşveldt Datafl 

di faaliyetini tanzime matuf ba· 

zı tedbirleri tetkik etmişlerdir. 

Lebrun, bu hususta hazırlanan 
birkaç kararnameyi imza etmiş • 

tir . 

FRANSA Dht!IA SULH 

TARAFI' ARIDIR 

Parln, 10 (A. A.) _ DahilfY6 
nazın Paul Reynaud, Amerikan 
klUbilndc Aırierlkayn hitnben 11\d" 

yoda uzun bir nutult söylemi3t1r· 
Nazır, harbin umumi mnhlyette 
mUhlm sebeblerdcn dolayı çıktJ· 
ğını kaydettikten sonra Fransa "' 
nm nihai zafere kadar çarpışacs-
ğtnı aöylemi§tir. 

Reynaud, bundan sonra barbiJ' 
mucib olduğu bUyUk fedakArbk • 
lardan bahsederek ezcümle Uç ço 
cuğu olan bir Fnı.nın nskerınJıl 
zevcesine gUnde 50 l!lantlnı veril• 
d.Jğini söyleıcletlr. Nazır, netice 
olarak dUrıman nasıl topy~ 
harb yapmağa karar ve~ 
Franeanm da topyekfuı l!lulh yap" 

mak istediğini tebarllz ettırınlf " 
tir. ~ 

·~----------------~-
Mareşal De , ~ona 

Arnavutlukta 
Roma. 10 (Husust) - ~· 

§'11 De Bono, cenup villlyetle~ 
deki seyahatine devam edere ' 

/\r· 
ordu kumandanı ile beraber. ôl 
navutluğa geçmiş ve Porto ~ 

·r dan Valonaya hareket etmişt1 ' 

•I 



ii1'R~'1nııı~zztmmı 
Almanyada rejim ve harp 
ale)rhilflde nümayiş! 

11
i•Traç ~at.rla ~ 180 K işi idam o 1 u n d u ) 1 .............................................. .. 
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so 
~lYI lFD Ü 

Ebedi Şef Afa:ürkü geçen 
sene buaün nas1i kaybetUk? 

~ A O 1 SELE R İ serlin, suikast faillerinin tutulma-; Hollanda 
dığınr, ihbar yapacaklara verrlecekı hududunda 

Bu bliyill' yas gUnlimUzde, J~bedi Şef Afo.ttirklin son dakfkala. 
rmı hatırlamakla, onan az.iz habrn mı hızlz ediyoruz: 

.Proıt:sör M. Kemal de, Bilytik 
Atanın mUaavi tablbleri arasın. 
da bulunuyordu. 10 İklnclteşrin 
snbahrnı §Öyle anlatıyor: 

I" llLZlm~ID!l!!•-!ll*mll!&Bm•-, 

b Jlı~ 
-tleı1ı . 1rcurş1111, hdl yapılacaktır. 
~ 'kh, carşı iclndeki dfikkAn • 
• ~1

1Ynıet takdirine başlamıştır. 
ı AJ~nrif VckAlcli İstanbul Ma. 
'ı dUrlüljüne yeni bir tııyin 
, 1 iônderınişlir. Liste şu J. 
~lika ihUva etmektedir. 
~: lduanım mektebi docen· 
~~et ~ Sargon, htanbul Cum· 
tııt, kız llscsl .ldmsa muallim 
~a:ı liukuk PakOltcsi mezunla. 

li Vedat Gfina Haydarpqa 
~k Yardımcı munllimliAiııe, 

lıı AfuaUiın mektebi riyaziye 
l>ll den Tevfik Çakmak Perlc,·· 

· lisesi rfiyaziyc yardımcı 
,1~liAlne, kıınya şubesinden 
'• 

11 
Berk lfa)•darpuşn lisesi 

~k ~ardımcı muallimliğine, 
ı-. Uallim rucklcbl fizik -
dar fllbcsinden Osman Tuncay 
~a,a lisesi fizik yarllııucı 
. liAfne. yüksek muaUim 
1 fJıfk - klmya şubesinden 
1
Ctlinka)'a Erkek Muallim 

· fiıik, kimya yardımcı 
llAine, üniversite klmya 

ı~en Fatma Atakan lnönü 
fiz.ik yardımcı maalllm. ' . 

~ır 
•tabacı tarafından rüşvet 

c"erueıı Qç kUıt llrayı ya· 
\.. ~i~~· aııla:vınca yuttuJu 
\~ e ikJnci asliye ceıa mab· 
'1.~llt laraıu:dan nltı ay hapse. 
·~ CdiJen polis Fuat, diln 
~'ti t ıarülen mubAkemesinde 
1 

e ını,. serbest bırakılmış _ 

~~~ 
• "'il il ara J>olls cnsUtOsü .krımi .. 

~tr toreSÖr1üğü için İsviçre -
~ ~ :uıebasıs gctirtilmişllr. 

nyoı ismindeki bu zat, 
•ıı 11el bir şöhrete malik olıın 

~StlUisü kriminoloji pro
~. ltıij kar'ın muavini olarak 
~~det cahşrnıştır. 
Rldtc }( J>azartcsi günQ Ankara.. 
°'tc e olıın mütehassıs, gaze
\'e:llnları söylemiştir: 

~ lcı 11 ~ l'ürk polisini yetlştir
t~r lt lltQn modt'm vasılnlBra 

~•ter ıı. elimden gelen agyre
llot~~tAlrn ve bu ilmi mesıı. 
lld s llc meslei}inin inkişafı 

, l'11)',. an çok faydalı olacağını 
c~tıı." 
llte,~'Jc idaresine memur al· 

Ilı. Ilı aç~fon müsabaka imtl· 
lını- Unıvcrsıte mezunu sır. 

~~C , 1handa muvnffnk olan 
'l~ı:J unıardır: 
l.' ı l Senscv. Ahmet Uran, 
.~kı11 ne~. HAbiJ Özverdl, Fik. 

>..b' 1'eclp Tilziln, Seyrettin 
!\ 0ıtıet Refik Ak Nezahet 

rb • 
ı tt h nn Eren Fethi Tur -
~ 4 \12 , 
·tlıır a Aydoi:ındır. 
ilrt ~Celisi, HIUe sirmesi 
e i~b~llYan patates, soğan 
qdcı 1 rtıaddelerin nakliye 

b ırı 1 ~llıde elli tenziüıt yıı -
IJ t' ararlnştırmı"hr 

t ıc~ ., • 
1 t ıııı rcurnız etrafında veri. 
~İııde rakamınrn göre, cylul 
~ ~7 j.lnernlcketimlze ynpılıın 
h '>on ~l'Uhk lthalllta mukabil 
~ ll~tt ~9. 085 Ura kıymetin. 
._ ~l~ln Ulunuımuştur. 
~"- tından eyl(l) ayı so

'"'" "'r oı ııı.•ı ta nn 1939 yılının do -
~l~ l1ında 9!>.432.263 llnı

ıı3~t l°•ıı~rşı 84.803.582 liralık 
~Q ~llırı ınıştır. 
~ tıC\r,~n 8 Ynl 'Yları içinde. 
4~ Ilı: 

1
1rnfz ise şu idi: 

'~ •7Q7 12·219.787 ihracat· 
Q)hı • ' • 
~t la\ '1ek ... ı 

•t, l?ra " eli müsteşan A -
tıe lta nsıı 'e Polonya se· 

~~n ,ı:;an tnatbuat ateşesl 
~e ltl ~eresıe Ankaradan 

rnışlerdir. 

mükafatın arttırıldığını bildıriyor ilk hadise ! 
- İki uydunberi sarayda idik. 

Son rapor 
Berlin, 10 (Hususi) - Evvelki gün Münihin tarihi birahanesin

de yap11an suikasd esnasında ölen 16 Nazinin cenazesi kaldmlmıştır. ) 
Hitler namına merasimde muavini Hess bulunuyordu. Tabutlar 

meydanın ortasına konulmuş. Hess de her tabuta ayn ayn yaklasa- ı 
rak Hitlerin gönderdiği 16 ~enkten birer tane bırakmıştır. Müteaki
ben ordu namına da büyük bir s;elenk konulmuştur. Cenaze merasimi 
bittikten sonra asker müfrezeleri havaya 16 defa salvo atmışlardır. 

1

1 

Almanyadan gelen meç- ' 
hul kimse:erle hujut 
muhafızları arasında 
çarpışmalar otdu 

AtalUrkü nöbcUc bekliyorduk. On 
Teşrin1'>anı sııbahı şafok sökme • 
den tnlihlıı feci lbr tecellisi olarak 
nöbet Laıııı gclıuışli. Alatürküıı 
odasına gün ağıırmıık üzereyken 
girdim. Eskiden iyice silnlerlndı 
yıınında oturduğumuz halde Bil 
yfik insanın bu kendini bllnıl', 
bir halde yattığı yııtıığın karşısın 
da ayakta ve hürmet vazlyclind, 
duru:rorduk. Şimdiden kendimizı 
onun manevi huzurunda hissedı 

yorduk. Bu odada, karşımda ya 
tan Büyük insan tüylerimi ürı)cr 

AtatUrkUn dUnyaya gözlerini 
kap:ıdıltlarma dair müdavi ve 
mUgavir tabibleri tarafmdan 
ne3redilen rapor sureti: 

RelsfcUmhur AtatUrkUn u.. 
mumt hallerindeki veba.met 
diln gece saat 24 de nşedilcn 
tebli~den sonra hQr an arta
rak bugiln, 10 te§rinisani 1938 
pe.r§cmbe sabahı sant dokuzu 
beş geçe BUyük Şefim.iz derin 
bir koma içinde wrki hayat 
rt.ınlşlerdlr. 

Jngiliz Ajanaının tebliği rnasmdaki istical aUpheU görfillir. Hudutta Alman 
Parls, 10 - MOnihte yapılan Keza müşahitler ~nu da Ube 1 

suıkasd.J lngilterenin tertlb ettiği ediyorlar: 1 askeri hazırlığı 
artt. 

yolundakJ Alınan iddialan Lon,. En~e nlıl.meUcri Almanyada 1 

drada "gUlilnç bir iddia" olarak art.Dumut olsaydı, Alınan mllleU- 1 

telakki edilmektedir. lnglllz Röy- nin eefine kat'§ı itimadını bu ka. 
ter ajanBl neerettiği resmi bir dar ileri sUrmeğe JUzum g5rUlmez-
tebllğde §(Sylc eliyor: dl. 

''Rayıstng yangmmı o kadar Hitlere te'lrik telgraftan 
muvaffakıyetle yapml§ olan in • Berlin, 10 - MUnlh suikast.in. 
sanlarm bu kahtı ahvalde nuıl den kurtulduğundan dolayı Hitle-
hareket edileceğini iyi bildikleri - re ecnebi memleketlerden tebrik 
ne §ilphe yoktur. telgraflan gelıneğe başlamıştır. l-
Diğer taraftan bu lnfiWı:, ına. tanyan kralı ve MusolinI, Hollan. 

ruz kaldıklan mahrumiyetlerden da kraliçesi telgraf gönderenler 
mes'ul tuttukJan HitJerden kur - araamdadır. 

tulınak isUyen bazı kimacler ta. Almanvada nllmayıffer 
raf'mdan yapılınııf dahiyane bir Parla, 10 _ Kopenhagdan ge-
teaebblls de olabilir. len haberlere göre son zamanlar. 

Bundan kimin mes'ul olduğu da Hamburg, Poteedam ve sair 
meselealnc gelince, İngiltere bu Alman şehirlerinde harb ve rc-
mes'uliyete iıtirak etmediğinden jim aleyhinde nilmayfoler yapıl· 
dolayı mazur görülmesini rica e- Jllllbr. Bu nUmayfeler yUzUnden 

der .• , 180 ki§i idam edilmi~r. 
900 Bin mark mük4fat 
Alman polis mUdilrlUğU dün §U 

tebliği neşretmiştir: 

"Mllnih euiltasti hakkında ya -
puan tahkil'.at faillerin izini ya
bancı memleketlere götnrmckte -
clir. Buna binaen, Almanynda ve.. 
rilecek nltr yUz bin marktan baş
ka, hariçro Alman sefaret, konso. 
losluk, ve sair teşekkllllerln mllc

Berllndcn gelen haberlere gö
re sabık Alman veliahdı prens 
Giyom, Poudamda bir gezinti es· 
nasında halk tarafından lehinde 
tezahürat yapıldığı cihetle, polis 
tarafmdan nezaret altına alın. 
mI§tir. Prens Cecn Haufen'deki 
malikanesinden dı§an çılmııya.

cağuı& dair polise na.mu.su Uzer.t. 
ne 8'5z vemı.fştir. 

rimlerln ortaya çıkarrlmasnıa ya - ------------
rryacnk mahiyette verilecek ma -
ınmat için 300.000 mark mUtem. 
mim mUklfat teshil edilmiştir. Bu 
mliWat salAhiyettar Alman mü
m~illerl tarafmdan yabancı~. 
m olarak tesviye edilecektir.,, 

Suikast topyekün harbe 
bir vesile mi ? 
Parl.s, 9 (A. A.) - Ha"-aa a

jansı bildiriyor: 
Münih suikastı hakkmda bita • 

raf mllştı.hitlerden alman ve Pa~ 
rise bildirilen intibalar ayni netJ
cede birleşmektedir: Suikast ga_ 
rib ve karanlık 3arUar içinde ce
reyan etmlştir. RaY§tng yangını. 
ru içtinabı imkfı.nstz bit surette 
hatırlatmaktadır. 

Miluahitler mevsimsiz ve çabuk 
bir karardan sakınmakla beraber 
~urasmı kaydediyorlar ki, nazl zi
mamdarlnrı İnglltereyc k&r§l ''top 
yekun harb,. e bnelamak için mil· 
sa.it bir hava yaratmak L9tedik • 
lerl takdirde ba§ka tUrlU hare - . 
ket ctmiyeccklerdi. 

Bununla beraber, suikastin mU 
hlm bir tasfiyeye bchane te§]dl 
etmeğc matuf olduğunu ve hal _ 
km derin h()fJnutsuzluğuna işaret 
bulunduğunu zıuınedenler de çok
tur. 

Bale'de çıkan National Zeitung 
gazetesi bu hususta bazı mUebet 
doneler kaydediyor: 

Bir kere Hitlcrc kru'§l yapılan 
bu suika.et ilk defa olarak res -
men ifşa ediliyor. Bundan evvoı. 
ki te.sebbUsler ya ihtimamla 6rt
bas edilmiş veyahut infialle ta. 

'klb edil~tir. 
Diğer taraftan, Hltler ve btl -

tUn diğer mlll:ıim ea.~elyctlor tul· 
kastten birkaç dalt!ka evvel sa.. 
lonu terketmişlerdlr. Hitler Mil
nihe kadar gelecek vakit buldu. 
ğuna göre'. BC'rlinn rlt'rhsıl t''lİM"TI-

lngilternnin 
Karadenizde bir 
tecavüz projesi 

yoktur 
Londra, 9 (A.A.) - işçi me

busu Prlee, Avam Kamarasında 

çok mühim bir sual sormuş ve 
demi§tir ki : 

.. _ Molotofun nutkunu bili· 
yonu. Şinldi, Çembcrlayn, Kara
deniz aahildan olmıyan bir devlet 
Karadeniz statükosunu tadile te. 
şebbüs etmedikçe, bizim bu statü 
koya müdahale arzusunda olma. 
dığımı%1, öyle bir teşebbüs halin
de bile ancak Türkiyenin nzasilc 
müdahale edeceğimizi, Sovyet 
hükGmcti~ açıkça göstermek 
isterler mi? 

Müsteşar Butler, gu cevabı ver 
mi§tir: 
"Boğazlan alakadar eden me

seleler Montrö mukavelesiyle hal 
!edilmiştir. Yalnız tunu ilave e. 
dcbilirim ki İngiltere hükQmeti
nin Karaıdenisde bir tecavüz pro
jesi yoktur • ., 

Price iırar ederek şöyle de.. 
mittir: 

- HilkCtmet, Sovyet Rusya
nın entli~lerlni izale edebilecek 
bir an12Jına müzakeresinde bu
lunmak üzere Sovyct hükOme. 
tile bir yakmlılc tesis etmek iste
mez rm?. 

Buna da ,Butler ıu cevabı ver 
mittir: 

- Zanne1erim ki, az evvel 
verdiğim cevap, İngiltere hü. 
kGmctinin noktai nazarını klHi 
rlt"rececit> i •aJ. ı-t ...... lrt-... c'li r. 

Londra, 10 - Dün Holanda -
Almanya hududunda bir hadise 
olmuştur. Alınanyadan gelen 
meçhul kimselerle Menlooda mü
sademeler olmuş, bir Holandalı 
ölmü§tlir. Bir kaç Holandalı Al
manyaya kaçınlmış, ölen Holan. 
dalının cesedi de mütearrızlar 

tarafından Almanyaya götürül • 
müttilr. 

Holanda hududW>da Alman 
askeri hazırlığı pyam dikkat de.. 
recede artmıştır. Hudut civarın
da Alman süvarileri görülmek 
tedir. Holandada feyezanlar do. 
Jayısiyle motörlü kıtalar iş gö· 
rerniyecekleri cihetle Alman er. 
kfinı harbiyesinin bu rnıntakada 
süvari kıtalannı tercih ettikleri 
an-taşılıyor . 

Holanda hududu civarznaa Al
manlar iki köprü inşa etmişler · 
dir. 

Holandada seferberlik tamam. 
Jannug gibildir. Amsterdamda ~ey 
rüsefer durmuşhır. Ç il n k il 
bütün nakil vasıtalan askeri ma
kamlarca müsadere edilmi~tir. 
Hohn<la erkanı barıbiyC15i birind 
müdafaa hattım hazır]arrnş, bu. 
ra1'!rdaki kanalları açarak mın
takayı su altında bırakmıştır. 

Müttefik!er vaziyeti 
tetkık ediyor 

Londra, 9 (A.A.)- Daily Tel 
graf gazetesi, Holanda hudli3un. 
da Alman kıtaatınm yaptığı tah· 
şidat hakkın'C'l2.ki haberlerden 
sonra, vaziyet, dün İı.giliz kabi
nesi tarafından esaslı sı•rette tet. 
kik edildiğini ve Lord HaJifaksın 
Fransız hükOmetiyle bu huı;usta 

' tcmruıa geldiğini yazmaıktadır. 

Cephede çarpışma 'a 
Paıis, 10 - Almanlar evvelki 

gece karanlıktan istifnde ederek 
muhtelif hücumlarda bulunmu§ • 
lardır. 

Biltnn cephede, Mosclle'dcn 
Ren nehrine kadar, her zaman. 
kinden daha kuvvetli ve daha mil 
tearrız keşif kolları, Fransız mev 
zilerino tecavüz etmişlerdir. Fran
sız kıtaatı bu mevzilerin yardllllL 
na koştuklarından, bu taarruzun 
intaç ettiği çarpışmalar. çok eid
detli olmuştur. Karanlık, otoma -
tik silft.h atışlarını güçloştirdJğl i· 
çin muharibler el bombaları kul. 
lanmışlardrr. Bilhassa Moselle ile 
Sarre arasındaki muharebeler gld
detli olmugtur. 

Alınan faaliyeti ..mahBus dere • 
ccdc artmıştır Fakat bundan u
mumf bir netice ç•karmnk imkfun 
henüz yoktur. Yalnız bu hücum· 
larla Zigf rfd hattma yeni kıtn]ar 
gelmiş olması keyfiyeti biriblrle -
riyte alakalı addolunabilir. 

Yakalanan Fin vaptJru 
Bir mUdr!ettir haber almamı -

yan bir Finlandiya vapuru pazar 
gUnU Almanlar tarafından yaka • 
lanmıştır. Bu vapurun 3tettlnde 
mPvkuf tutulduğu znnnediliyor. 

1 tiyordu. O esnada düşündüklerim 
beynimin iciııe knzılmış ~ilıi b:ı· 
şımdnn cıkmıyor ... 

FnzJa ışıktıın müteessir olduk 
lnrı icin odada gayet sönük bir 
ampul :ranı:·ordu. Dışardn soğuk 
bir sonbahar s:ıhahı başlamak ü· 
zere)•dl., Duvnrdn bir grup man -
zarası ..• Bliyük insan .küçiik cc\'i:ı. 
knr)·olnsında, ma\'i bir yorganın 
altında, hastalıktan znyınamış vii. 
cudile yah)'ordu. Ölfimün kor • 
kunc hilklmiyeli odaya tamamile 
sinmişti. Atatürk bu ku,·,·ctin e· 
llnde maddi bir kütle halinde gör
mek inanılacak şey değildi. \'ak. 
tile dünynlnrn ve ordulııra mey • 
dan okuyanı sola, sondan sağa biz 
ceviriyorduk. Önümüzde muaz -
zam bir dehli, bir dün~a sönuyor· 
du. 

lşte ozamun beşer denilen ma
kinenin munı.ıriıası karşısında lit. 
rodim. Ölümün kudrollnl o znmon 
hlr rtahn hissettim. Riyasız bir 
se,·gi ile nyakla dururken Bfiyük 
insan nra sıra kollarını, bacakla
nnı çekiyor'iu. Dııznn pamukln 
hararetten kurumuş dud:ıldarına 
su damlotıyorduk. 

,. 0ı;:;;~o te~isani 1938J 

Saat duırntu JH,ş gcı,;c o bu) uk 
vo uh·l kalM durduğu uı.mnn söz· 
!eri kendisinı pek erken m11Jetin
dcn ııyırnn öliime kızmış sibl. o 
kudrctlı gözlcrile hiddetli hiıldelli 
tavan:ı bakıyordu. Onun güzel 
göılcrıni kapamak gibi dcJışetH 
bir vazife bana diişmüşlü. ilerle _ 
dlm. Ellerim titri)·ordu. Bu loş 
oduya bır roııtkcn şunı ncşrcdcı 

gıhi hakan gözlrrlni cc:tinerck, 
ıcimdcn nr dlllyerek kapadım. 
Bir sairıfilmenam gibiydim. J{i · 
nnn gözlerini dfinya).·a kap:ılıyor· 
rhım? .. 

O Atatürk ki halırlandı~ı znman 
nkla gelen ilk şey mıknabs kadar 
kuvvetli gözleridir. Bunlıın k:ıpa • 
mnk hcdl.ı:ıhllılh bıınn · düşmüştü 
Doktor Mehmet K&mil Berk Bü~ fı 
Ölünlin ccncsini bağladı. Hiç h:ı 
lırıma gehr miydi ki Alalurkuı 

gözlerini ben kapatacağım?. faı 

müthiş hatırayı hiç unutamıyac:ı· 
ğım ... " 

ilk tedrisat ualUmlerin'n 
dereceıerı ve Kı em zamları 
300 kadar ilk tedrisat hocasının, yeni bn.rem kanununda mağ. 

dur oldukları için maarif mUdürlUğUne mUracaat ettiği yazılmıştı.. 
Vali ve beledire rcisi Lfıtii Kı.rdar, muallimlerin dereceleri ve kıdem 
zamları etrafında şu izahatı vcrmcktoclir: 

''1 - 3656 sayılı yeni Barem kanununa göre dereceleri liı.ğve
dile.n ıo, 12, 14, 16, 17.5, 22, 45 ve 55 lirn asli ma.nş almakta olan 
öğretmenler knnun hilltUmlerine tevfiknn yukarı derecelere çıknnl· 
mış ve hiçbir öğretmen almakta oldu~ maa§a nııı:ı.mn aşağı dere· 
ceye inclirllme.ı ıiştir. Bu s netle 10, 12, 14 lira mnaş alan öğretmen 
muı.ninlerl 15 liraya, 16, 17.5, lira mna.ş alan öğretmenler 20 liraya, 
22 lira ma.aş alanlar 60 lirayn çıkarılmı~lardır. Bu itibarla Barem 
kanununun tntblkmda hiçbir öğretmen nınğdur edilmemiş ve bi.1.6.kis 
Barem vaziyeti tetkik olunurken daima yüksek derece nazarı itiba
ra nlınmI§lrr. 

2 - 3656 sa.yılı kanunu fatbikmda haksızlık yapıldığmdan ba. 
hisle hiçbir öğretmen müracaat etmemiştir. 

3 - 1702 sayılı knnun mucibince kıdemleri ve muvnffakıyetleri 
itibruiyle terfi eden ve terfilerlni 1880 sayılı kanuna göre bir sene 
sonra almnlıırı ica.b eden öğretmenlerdn kıdemleri ve muvaffnkıyeL 
lerl itibruiyle maaşları bir derece yuknn alman l 088 öğretmene bu 
yıl kadrosllc bu kanuni haklan verilmiştir. Biltçenin umumi meclis
çe tetkik ve tnsdikinden sonra terfileri tebliğ edilen muallimlerden 
terfllerine göre mnnş alamıynnlarrn vaziyetleri gelecek yıl bütçesi· 
nin tanziminde gözönünde. bulundurulacaktır. 34 öğretmenin bu hu· 
susta dilekçe ile yaptıkları mtirncaa.tlara da kanuni kar§ılık veril
memiş ve gelecek seneye lııtizarlnn tebUğ olunm~tur. 

Suç işliyen zabıta memmları 
süratıe tecz~ye olunacak 

İstanbul emniyet ~;rektörlilğu, suç i§liyen zabıta. memurlannın 
sUratle takibi için yeni tedbirler nlınıştır. Emniyet direktörU Mu. 
za.ffer Ake.lm, bu tedbirleri eöylc anlatmaktadır. 

"- Zabıtruıın hnrckctlerinden suç te;;~dl edenler hakkında, 
ndll takibatı istil.zı>.m edenler il'in adll mev:zuat dairesinde, inzıbaU 
cezayı müstelzim bulunanlar için de Emniyet müdürlUğünde mev_ 
cut polis divanı ile lnzıbat komisyonu tarafından icnb eden kararlar 
vcri!mektcdir. 

Bu inzıbati hareketlerden resen cezalandınlması eal8.hiyetbnlze 
mevdu olı>nlar hekkmda maks.ınrn snli\hlyeU kullruıılıyor. 

tnrba.U cezaların mUesslr ola.bilmr>sl. bunların bldlse ve hare
ketlerin alrn binde tatbik edibneslne bağlıdır. 

Bu maksatla. poll.s dlvanile inzıbat komisyonuna mevdu evrakıl" 
azami silrotıe neticelendirilmesi gözönünc alınmış olduğu gibf mUdi 
riyet ma.kammın 11al8.hiyeti dahilinde maddelerin bu ~eldrllllnr" 
tevdi cdilmiyerek müdüriyet makamınca. cezalandınlmaları da mııt· 
lup sUrati bir kat dnha temin etmektedir .. , 
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Ebedi ~ef .\tntürk"ün bırıııd ulüııı yılılüııüıııii C 
ınuııa-.ebctik, hiiliin memleket \'e millet olduğu Silıi. ~ 
lst.ııılıul Ye l<;lanlıullular c.la en lıii) ük ıııalcın giinüııU,. 
bir dalı:ı YU)<ıılı. Sa:ıt !l,05 c.lc bültin resmi d:ıirdcr 
h.ıyr.ıkl,ınnı yarıya indinli. Dlıkknnlar "e mağaza- : 
lar kepenklerini öğleye kadar 1:ap:ıtıılar. Eğll'IH'C; 

~ 
ycrlerı pı-ogrııml:ırını tallıik l'lııll'diler. ~ll'klcplcnll, • 

C . . 11 l' .. !Lılke' lcrinrlc ve ni\'crsıledc merm;ını )ııpı < ı. - • 
ııh·crsik koııfl·rans salonunda yapılan ıııcr:ısiıııL· ~ 
\'uli ı.iılfı Kırılar, bıanlıul Kıırıı:ındanı, ınclııısl. r iş t 
tir.ık cltıl.!I'. Tam saat 9,0:i de .\lnlürklin rnlı111111 in- I" 
ziz iı;in be~ d.ıkika ihlirnrn 'aziyclinılc ılunıltlu. t'
nh·eı·,iıc n•kli)rii, dekan Jl:"ınıiıl, lıiiyiik yas günii ıııii

ıınsclıcl iyi L' siiz sö~ ledilcr. Ye l(cıı ~- bir talclıt', Cııın
lııırrisi t,ıııct 1nönli'nün millclc lıryaıınanıP,ini o

~ kuılıı. H .. ;:ınlcr, lıu ın:ılcnı gliııliııı(iz(in inlilı:ıl:ırıııı 
lc·~lıit ediyor. 

,,.....,, .............••................. 
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Yazan: Aşık Om er 
Yok gayri bizlere uyku dünek vay 
Kime bel bağlıyak kime dönek vay 
.Vay aman-sız ecel alçak felek vay 

Türklük yüreğini dağlasın gayri 
Cihan da bizimle ağlasın gayri. 

'.Ağla g6züm ağla yaşlar dil olsun 
Kurumuş dereler baştan sel olsun 
Çiçek kara açsın çayır kül olsun 

Türklük yüreğini dağlasın gayri 
Cihan da bizimle ağlasın gayri. 

En büyük en güzel en yiğit kayıp 
Dereler ı.~enizler çağlar ağlayıp 

Rabbim de gözyaşı dökmezse ayıp 

Türklük yür~ğini dağlasın gayri 
Cihan :Ja bizimle ağlasın gayri. 

Her gittiği yere o şan verirdi 
~ulan bakışım görse erirdi. 
Kaşları yeleden nişan verirdi. 

Türt.dük yüreğini dağlasın gayri 
Cihan oda bizimle ağlasın gayri. 

~ışları şimşek gibi çakardı 
~arını görürdü düne bakardı 
KUrsüye çıktı mı arşa çıkardı. 

Türklük yüreğini dağlasın gayri 
Cihan lda bizimle ağlasın gayri. 

Her belayı önler arda atardr 
Dermandı her derde hemen yeterdi 
:Babamızdı limizden tutardr 

Türklük yüreği~i dağlasın gayri 
Cihan ıda bizimle ağlasın gayrı. 

Kaybını yıldızlar bile bileler 
K.rnla kanatlan sola yeleler 
Kurd kuş ıouyup cena~ene geleler 

Türklük yüreğini dağlasın gayri 
Cihan lda bizimle. ağlasın gayri. · 

Mi11et Atan gitti başın sağolsan 
ö1ümü dcvr açsın yeni çağ olsun 
Dağla' Wı. birer yaımr dağ olsun. 

Tfü1ı:1ük yUrcği•i da.ğlasın g;ı,1rl 

.:::.an 'da birimta 4ğl.-a gay.;., 

.. 

Gitti her ocağın söndü alevi 
Yeryüzü dediğin bir ölü evi 
Cihan türbe olsun alamaz o devi 

Türklük yüreğin dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Dönmüş denizler göz yaşı tasına 
Dünya ortak çıkmış Türkün yasına 
Her evden bir ölü çıkmrşçasına 

Türklük yür~ğin dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Gökler ağıtlardan titriyor kat kat 
Düştü üstümüze gerilen kanat 
Onsuz dünya yarım insanlık sakat. 

Türklük yüreğin dağlıyor ş.;ndi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

O hep dolu tuttu boş atma:iıydı. 
Söz ver;1ce yaptı aldatmadıydr. 
On beş yıl tek burun kanatmadıydı 

Türklük yüreğin dağlıyor §İndi 
Cihan da bizimle ağlıyor 'şindi. 

Bizdendi sevinci bizdendi derdi 
Biz uyurduk o bizi b~klerdi 
Uyudu nöbeti bizlere verdi 

Türklük yü~eğin dağlıyor şindi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Kuru yapraklara benzedik bu güz 
Her göz kan içinde sapsarı her yüz 
Milyonlarız bir ~abadan öksüz 

Türklük yüreğip dağlıyor şjndi 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Gök düş~ün toprağa toza belensin 
Mezanra gece yıldız elensin 
Şehidler !doğrulsun nöbet dolansın 

Türklük yüreğin dağlıyor şind•i 
Cihan da bizimle ağlıyor şindi. 

Dünyaya hem kahrolur hem cnu gömer · 
Yıldızlar kandildir semalar kemer 
Sus boğulayazdın sus A~ık Ömer 

Türklük yüreğin dağlıyor şindi 
Ciirnı. da bizimle ağlıyor ş!ndi 

15 Mayıs 
19 Mayıs 

23 Temmuz 
4 Eyliıl 
7 EylUl 

27 Ka. Evvel 

23 Nisan 

24 Nisan 

9 Ka. Sani. 
20 Ka. Sani. 

~o }fart. 
5 Ağustos 

23 Ağustos 

19 Eyliıl 

26 Ağustos 

30 Ağustos 

1 Eylf.ıl 

9 Eylfıl 
11 T. Evvel 

1 T. Sani 
24 Temmuz 

9 Ağustos 
2 T. Evvel 

6 ' T. Evvel 
13 T. Evvel 

29 rr. Evvel 
29 T. Evvel 

3 Mart 

ATATÜRK: 188f-193ö 
• 881 Atatürk Selarukte doğdu. 
1904 Erkanıharb yüzbaşısı ola-

rak mektepten çıktı . 
1907 Kolağası oldu. 
1912 Binbaşı oldu. 
1911 Kaymakam oldu. 
1915 Miralay oldu. 
l!J.ıı..i General oldu. 
L916 !kinci ordu kumandan ve· 
kili oldu. 
L917 Hicaz kuvvei seferiye ku. 

mandam oldu. 
1918 Yıldırım. ordulan gurupu 

kumandanı oldu. 
1919 3ünü ordu müfettişi oldu. 
1919 Kemal Atatürk Samsuna 

çıktı. 
1919 Erzurum kongresi açıldı. 
1919 Sivas kongresi açıldı. 
1919 Anadolu ve Rumeli müda-

faayı hukuk cemiyeti ku
ruldu. 

1919 Kemal Atatürk Ankaraya 
geldi. 

1920 Türkiye B. M. M. Ankara
da açıldı. 

1920 Kemal Atatürk B. M. M.' 
Reisliğine seçildi. 

1921 Birinci İnönü muharebesi. 
1921 !Ik Teşkilat ıEsasiye Ka

n unu kabul edildi. 
1921 !kinci İnönü muharebesi. 
1921 Kemal Atatürk Başku

mandan seçildi. 
1921 Sakarya meydan muhare

besi. 
l921 Kemal Atatürke B. M. M.si 

"Gazi" unvanı ve "Müşir'' 
rütbesi vereli. 

L922 Afyon cephesinde büyük 
taarruz başladı. 

.922 Dumlupınarda Başkuman~ 
dan meydan muharebesi. 

1922 Kemal Atataürk "Ordular 
ilk hedefiniz Akdenizdir, 
ileri!" emrini verdi. 

1922 Ordu !zmire vardı. 
1922 Mudanya mütarekesi. 
1022 Saltanat kaldırıldı. 
1923 Lozan muahedesi. 
1923 Halk Fırkası kuruldu. 
1923 İstanbul, !tilaf Devletleri 

işgalinden kurtuldu. 
1923 Türk ordusu lstanbulda. 
1923 Kanunla Ankara devlet 

merkezi oldu. 
1923 Cumhuriyet ilan edildi. 
1.923 Kemal Atatürk birinci 

cuınhurreisi se~ildi. 
1924 Türkiye B. M. M. hilafetin 

ilgaaL tedrisatın tevhidi. 
Ser\ve ve evkaf vekah•t
Ierinirı kaldırılması kanu~ 

3 Mart 

20 Mart 

10 T. Sani 

3 T. Evvel 

15-20 T. Evvel 

lO Nisan 

24 Mayıs 

9 Ağustos 

3 T. Sani 

23 Mart 

15 Nisan 
12 Eyhil 
26 Eyliil 
1 Ağustos 

29, 30, 31, 1. teşrin 

1 !kinci Ka. 

18 Ağustos 

2 !kinciteşrin 

27 lkinciteşrin 

8 Birinci teşrin 

5 Şubat 

30 Mayıs 

14 Haziran 

,, 
10 İkinci t~n 

nunu yaptı • 
1924 Hanedan hudu 

çıkai'ıldı. e&l 
1924 Cumhuriyetin 't F~~ 

Esasiye kanunu Y3ııııtl! 
1924 Halk Fırkası, Cufl'l 01 l 

Halk Partisi naJrl11' ' 
1926 Sarayburnunda il. 

türk heykeli dikild1tJJll' 
1927 Parti kongresi~~\ böl 

reis Kemal Atatur ı 
nutku~u okud~. ıı.11~~ 

1928 Teşkilatı Esasıye k ıetl~ 
dan dine ait madde ıı.tl 
M. Meclisince çıJc 
sı. ıjl! 

1928 Beynelmilel rakam 
bul edildi. . 

1 
~ 

1928 Kemal Atatürk ~ıı P 
Sarayburnu parklll ctl t 
ink118.bmı müjdeleY 
kunu söyledi. :ıı~ 

1928 Türk harfleri karı:e ~~ 
yük M. Meclisin 
edildi. jJI' ( 

1931 Türk çocuklarınll\eblt 
sillerini Türk rnek ıııı~ 
de yapmaları kar'l 
bul edildi. ıırıJ· 

1931 T. Tarih kurumu ~1-ııl• 
1932 T. Dili kurumu ktoPI" 
1932 T. Dili kurultaY1 rU~ 
1933 Es~i !stanbul ?,.a 1,ref 

nu yerine Türk urı 
. si kuruldu. ııcıl 

] 933 Cumhuriyetin ] oı.ı d1· 
tezahüratla kutiaJl ıer' 

1934 Türk inkılabı d~t ıııı~ 
tün yüksek t~hst l~ıl~ 

1934 llk Türk Dıl ~rıı~ 
Dolmabahçe 5 

. 
1
} 

toplandı. . (~ 
1934 Büyük Öndere ,6cıll1: 

TÜRK) soyadı ' ı-f 
hakkındaki kanurı 
te kabul edildi. tııt1J1 

1934 Lakab ve unvan aıı~.ı.. 
dırılması hakklP 1 rv, 
nun Mecliste J<abı.1 ~ 

1934 Türk kadınların:ı.kı:ııV 
seçme, seçilrnc hl!. f,i).e 
ren Teşkilatı }i;s.~ıdt· ~ 
nunu tadilatı yap aft 

1937 Partinin 6 ana }'~ııtl~ 
kilatı Esasiye. J{altoıı~ 
ikinci maddesın~ Ct'" 

1937 H~tayın istiklfl~ 
"de tasdik edildl· 'k re' 

1937 Cenevrede t~sd!erli' 
Hatay istiklnlı 1' 

0
, 

kabul olundu. 
9 

()5 
l 938 Pen?embc saat ' 

tatürk öldü. 


