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1 ö e a 1 ır 

Bugünkü ,,.cenaze törenini bütün taf silcitiyle yazıyorıı 
T 

alihsiz İstanbul dün gece 
ve bugün en acı kara gü -
nünü geçiriyor, Büyük Şe

fimiz İstanbulda son geceyi ge -
çirdi, ve bugün debizi ebediyen 
bırakıp gidiyor. 

Yedi yüz bin kişi. daha saba -
hın alaca karanlığında sokaklara 
dükülmüştü. Kundaktaki çocuk -
!ardan kötürüm\ere varıncıya ka
dar bütürı halk geceyi uykusuz 
geçirmişlerdi denilse caiz. 

Ön salda yer almak için •saat 
yediden itibaren Cenaze alayının 
ge~ği güzerglhtaki caddeler -
de bekll'fl"'eye başlıyanlar batı

n Ayılır d...-ecede çoğalmıştı. Sa
at yedi buçukta bu kalabalık 
mahşeri bir vaziyet almaya yüz 
tutmUf, sekizde tabiri marufla 
iğne atılsa yere düşmez bir tarz
da caddeler insan seli ile kapan
tn!fU. Bütün iç sokaklar, güzer -
gAha diifen diğer ana caddeler -
den hil1 hdmlı erkekli çoluklu 
çocuklu insan •kınlan gözergiha 
dojru adetl sürükleniyorlardı, 

fakat ne mümkün. Vaktinde yeı
alamıyanlar olduklan yerden ne 
bir adım ileriye ne bir adım ge -
riye gidebiliyorlardı. Hatti gii -
zerglhtaki binalarda, dükkanlar
da, kahve ve gazinodaki yerlerde 
bir lira, bet lira hattl on lira ve
rerek evvelden yer peyliyen ve 
ıandalye ldralıyanlar da partiyi 
ka;y'be~lerdi. Sinema aalonla
rınkald numaralı koltuğu evvelce 
temin edenlere mahsus bir gururla 
evlerinden geç vakit çıkıp mera
sim saatine doğru peyledikleri 
yerlere gitmek lstlyenler izdi -
hamdan ıökün edememişler ve 
oldukları yerlerde mıhlanıp kal
mışlardır. 

Esasen sekiz buçuğa doğru çok 
açık gözlülük ve biraz da cür'et -
karlık ile hareket edenler ötekl
nı berikini ezerek, şuna buna ka
fa tutarak biraz ileriye doğru a
tılsalar bile bu yerler ellerinden 
çok ~'lknuş bulunuyordu.. Çünkü, 
~vvelce bir, üç, bq hattı on beş 
liraya penceresini sandalye veya 
masasını ldralıyanlar saat sekiz
d~n itibaren bunları yeni talip -
lerin çoktan icara vermiş bulu
nuyorlardı. 

Polis, jandarma, askeri kıt'alar 
intizam ve asayl~I muhafaza için 
her türlti tedbirleri alıyorlardı. 
Al11yuı mümkün olduğu kadar 
mükemmel bir surette başlayıp 

muntazam bir ıekilde devam ey
lemesi ve ayni halle nihayet bul
ması için her çareye baş vuı:ulu
yordu. 

Saat sekizden sonra halk ar -
tık büyük bir sabırsızlıkla va 
derin bir heyecanla dakikaların 
bir an evvel geçmesini bekleme -
ğe koyulmuşlardı. Dakikalar lle
riltidlkçe halkın sabn tükeniyor, 
atalarını bir an önce g15nnek için 
istical ediyorlardı. Sanki o Bü -
yük Adam hayatta ve uzun bir 
hasretten sonra bu şehre dönmek
te idi Filhakika hal.it sabırsızla
nıyordu. Fakat bu, on seftiz mil -
yon Türkün ilelebed kalblerinde 
bir varlık ve bir tef olarak Yllfl
yacak olan sevgili Atanın hiç ol
mazsa manevt huzurunda son bir 
defa daha eğilmek ve ona hilrmet 
ve tazim vazifesini ifa etmek 
dÜfÜnceslnden mütevellid idi. 
Yukarıda talihsiz Lıtanbul de -

miştik. Fakat onu aylarca bağrı
na basan bu şehir hiç olmazsa bil
tün dünyanın hürmet ettiği Tür
kün en büyüğüne kartı son tazim 
vazifesini ifa etmek bahtiyarlı -
ğına nail olmuı;tur. Ve hiç olmaz
sa İstanbullular Onun manevf 
huzurunda müteaddıd defalar ~ 
ğilm ~. gözyaşlarını kana kana a
kıtabilm~lerdi. Bunu düşünen • 
!er biraz teselll buluyorlar ve bi
raz acılarım azaltabiliyorlardı. 

Dakikalar geçtikçe her tarafı 
dfrın bir scssizlık kaplıyordu. O 
kadar ki b ıraz evvel yer kavgası 
yapan halk saatin •ekiz buçuğa 

yaklaştığını h issettıkçe kendi ken
dine bile konUFJlaktan çekini -
yor, bu büyük ölüye hürmeten 

olduğu yerde bir heykel gibi ha
reketsiz ve sessiz duruyordu .• • 

TABUT SARAYDAN 
ÇIKARKEN 

Nihayet saat ııekiz buçuk oldu. 
Sarayın kapılan ağır ağır açılına

ya başlandı. Sanki onlar bile dile 
gelmiş için için ağlıyorlar, açıl

mak ve Büyük Ata'ya yol vermek 
istemiyorlardı. Şerafeddin Yal -
kaya tarafından ifa edilen me -
rasimi müteakip ve 2 dakika sonra 
üç gündenberi halkın ziyareti için 
bulunduğu salondan çıkartılan 

tabut on iki genaramı elleri 
üzerinde ve kemali ihtiramla 
ve ağır ağır saray kapısından çı
nan göz yqlarını zaptetmeğe 

kartıldı. Bu sırada orada bulu • 
muvaffak olamıyorlardı. 

Tabut, generaller tarafından 

sarayın dış kapısı önünde bulun
durulan top arabasına vazedildi. r 

Bu generaller: Ekrem Paydar. 
Sabri Ertuğ, Ziya Eğmen, Nuri 
Yamut, Avni Akda, Osman Tu -
fan, Hakkı Özgenev, Deniz Er -
koçak, Zeki Erokay, Korteceye, 
Kemal idiler ve en başda at üz~ 
rinde merasim kullanan orgen~ 
ral Fahreddin gidiyordu. 

ALAY HAREKET EDİYOR 
Beş dakika sonra cenaze alayı 

program mucibince §U suretle t~ 
§ekkül etmi~ olarak ve alaya iş
tirak edenlerden mülki zevatın 
cümlesi frak, silindir şapka ve 
askeri erkin da büyük üniforma
larını l.ibis bulunarak şu suretle 
hareket etmişti: 

1 - Tören alayının ilerisinde 
yolu törene açık bulundurmak 
üzere geniş safda olarak, altı po
lis kıt'ası ilerliyordu. 

2 - Tören alayının başında atlı 
olarak tören komutanı, 

3 - Mızraklı bir süvari alayı, 
4 - Bandosu önde olarak bir 

piyade taburu, 
O - Bir topçu taburu, 
6 - Bandosu önde olarak bir 

• deniz taburu, 
7 - Çelenkler, 
8 - Cenazenin mevzu bulun -

d!1ğu top ara bası, 
9 - Arabanın sağ ve sol taraf

larında altışardan on iki general, 
10 - Atatürk'tin harb ve İstik

lal madalyalarını taşıyan gene -
ral. 

12 - Atatürk'ün ailesi efradı, 
13 - Büyük Millet Meclisini 

temsilen Ankaradan gelen heyet 
ile Parti namına gelen mümessil. 

14 - İstanbul vali ve belediye 
reisi ile mevki ve deniz komutan
ları, 

15 - İstanbulda bulunan ec -
nebi konsoloslar, 

16 - lstanbul vilayetinin teş -
rifata dalıll askert ve mülki er -
kinı, 

17 - Rektör, dekanlar ve pro -
fesörler başta olmak üzere Üni -
versite ve yüksek okul talebeleri, 

18 - Kumandanları, öğretmen

leri ve subayları başta olmak ü
zere harb akademiai, 

19 - Halk Partisi erkim, 
20 - Halkevleri idare heyet -

leri, 
21 - Mail, ticari ve idari he -

yetleri mümessilleri, 
22 - İstanbulda mevcud izci 

teşekkülleri, 

23 - Bandosu önde olarak bir 
piyade taburu. 

25 - Hal.it. 

ALAY İLERLİYOR 

Alay mızıkaların çaldığı ma -
tem havasına tempo uydurarak 
gayet ağır hemen adım adım de
necek derecede ilerliyordu. Bu es
nada hava filomuz törene hava -
dan iştirak ediyordu. 

Cenaze alayının Dolmabahçe -
dtn Sarayburnuna kadar olan 
güzergahının iki tarafına asker, 
jandarma kıt'alarile dizilmişler -
di. 

TOPLAR ATll.IYOR 

Diğer tarafdan cenazenin Dol
mabahçeden hareketi anında Ga
lata kulesindeki (varda bandıra) 

.. 
iki gidiş arasındaki fark • • 

\ 

SARAYBURNUNDA 

1 Ta Dolmabahçeden Saraybur -
nuna kadar alaydaki ve etrafta
ki eşhas ve haikın ve gözergaha 
dizilen mini mini mekteplilerin 
feryad ve figanları, acı ve elem
leri bu suretle devam ediyordu. 

Yaz3n : f'teom izzet Yl "1ice 

U mayu 1920 de l\lustafa Kemal'ln İstanbuldan bir ayrılışı var. 
Dalgaların devleştiği fırtınalı bir günde İnebolu vapurwıun çürük teknesine bütün varlıitru. 

benliğini, renk ve ışığını güneşten alan sarışın başının taşıdığı büttün milli, siyasl, içtimai lwrtulıq 
Ye kurulllf fikirlerini emanet ederek Karadenize açılıyor. 

Yolu Karadenizdedir n .. hedefi düşman torpidolarıııııı kovalayı,ından sıJl'ılıp Samsuna •-
bilmektir. 

O cün Mustafa Kemal'i, Galata rıhtımından iki Uç arkad.a§ındaa başka hiç ldmsa uprlamıyor. 
Bu acı hakikati kendisi tekrarlarken: 

- Anadoluya gidişimizdeki hakik1 maksadı aaklamıya, tübheleri yenmlya mecbur oluıumıu 
da bunda müessircli! 

Diyor. 

* Gazi l\lwıtafa Kemal'i, İstanbul 1123 yılının 5 temmıu cüaB tam oa yıllık bir ayrılıştan ııoara 
yeri cöğe katarak ve denizleri blribirioe ulııttırarak kaqıladL 

Bu Dumlupınar mübdiinin, Lozaa yaratıcısınıa, lrurtuhq ve kuraluıumuzua tek yaratıcısı ve 
Cnmhurrelai Gazi Mustafa Kemal'in celişi idL Kurtulmllf İstaabulun bütün halkı beşikteki çocuktan 
yatalak ihtiyara kadar hep oau &örmek, oau karıılamak, oau gözlerindeki alışla bağrına bastıra bas
tıra minnet borcunu ödemek için sokaklara ve denizlere dökül'mllştü. 

Onu getiren Ertuğrul yatı dt'nl:s vasıtllannın ma~erl kalab:ıhjtı içinde Kızkulesine doğru bir tllrlil 
ilerliyemiyor, O, kap!Jla klifldlaün ylll11Ddaki ııüverte pamıaklıkbnna yulanmıı gönlünü ve öm
rünü uğruna ve sevgisine verdiil millet çocuklarlDl, halk yığınlanau dıırmadaa selim!ıyordu. 

Ertuğruldaa inip Dolmabahçe sarayına girdi&'! vakit halk mllmtessillerine: 
- Zılliillahlann, Seyfullahlarıa, Şahların ve Padişahların sarayında değil, millet evinde ve tari

hbı bu büyük milletinin çoculdarı ile bir va beraber bulunuyoru:ı.. 
Diyen meşhur hasbihallni yapıyordu. 

O, bugün de gidiyor. 
19 tepiıılsani 1938. 

* 
11 mayıs 1919 la 19 tctrinlsa nl 1938 arasında zalim tabiat ve onun ec~ı.. arını verdiğimiz eel

Udı ona ancak bütün hWet, hased ve zulmünü seferber edPlıek 21 yıl tahammül edebildi. 
O, bu yirmi bir yıl içinde tek başına yirmi bir asır yarattı ve ölmü' türk'ü yeniden diriltti, ona 

ATA oldu, yirmi bir bin yüzyıllık ömür, kuvvet, kudret verdi ve hayatiyetini daha gelecekteki yüz. 
yıllara bağladL 

Fakat, zalim tabiat bu yirmi bir yıl içinde daima kendi hunhar yaradılışının sınırları içinde kısır 
ve mahpus kaldı, hiçbir şey yaratmadı, hiçbir yeniyi ortaya koymadı, küre kuruldu kurulalı neyse, 
gene o olarak kaldı ve en ııon şirretliğinin, tecavüzünün; zulmün ün ea haksn, en adaletsiz, en 
gayri meşru tasallutunu bir dev bırsile onun güneşe eş başını milletine ve insanlığa nisbet veren 
bir tahakkümle aramızdan çekti aldı! 

Fakat, her müstebidin giivencindeki vahilik kadar vahi, her zulmün satırındaki yalan parıltı ka
dar sahte, baş kesmekle fikri boğduğunu sanabilen cellad kadar budala ve .. boş bir iddia ve güven 
bu!. 

O aramızda adına ömür .• denilen kalleş ve fani mesafenin al tın saçlarla süslediği bir kafa!Jl
sından başka neyi alabildi sanki!. 

Asıl baş bizde, hepimizde, baılarunızda, başlarımızın içinde, onun içindeki damarların, höcrele
rin içinde. 

Bunu, bu başı, ö:ı Atatürk'ü alabilmesi için hepimizi alması lizım. 
Alabilirse hodra meydan! 

* İki gidiı arasındaki fark işte budur, bllJ'adadır. 
Birinde Galata rıhtımı• :la bir iki arkadn.,ının sessiz uğurlanması içinde bir bütünlük, bir kur

tuluş, bir kuruş da\•asını başarmak için gidiyordu. 
Gene blriTidc, bugününde bütün bunları başarmış ve bütün bir milletinin damarına, kanına, şu· 

uruna, enerjisine asırların imtidadınco hakim olmuş bir Şef, bir Baba ve bir Benlik halinde bütün 
bir milletce ve bütün bir insanlıkçı uğurlanarak gidiyor. 

En doğrusu o gitmiyor, her şeysini milletine ve insanlığa veren ve sadece tabiatin cebir ve zul· 
müne de elini, kemiğini, boş kal.ı hını bırakıyor. O, O'nun gerçeği, Ata, Atatürk hep bizimle bera· 
her ve biz daima hep onunla beraberiz. Çünkü artık o biziz, biz oyw: ve on sekiı milyonuz! 

tarafından verilen işaret tlzerine 
Yavuz harb gemimiz her beş da
kikada bir top atmağa başlamış

tı. 

Bir tarafdan hava filomuzun 
tören üzerindeki uçuşları diğer 

tarafdan muntazam fasılalarla 

Yavuzdan atılan top sesleri esa
sen kalbleri hüzünle dolu olan 
İstanbulluları büsbütün coştur -
muş bulunuyordu. Ve dünyada 
ilk defa yedisile yetmişindeki in
sanlar ayni maksad ve ayni duy
gu altında dinmek bilmiyen göz 
yaşlarını akıtıyorlardı. 

HAZİN MANZARA 

TA Dolmabahçede başlıyan bu 
yaşlı ve yaslı manzara cenaze a
layı ilerlledikçe bir yıldırım sür'a
tile bir ucu ti Sarayburnunda o
lan insan kütlelerine kadar ya -
yılı yordu. 

Cenazenin geçtiği yerlerde, o
na hürmeten için için ağlıyanlar, 
top arabası önlerinden geçer geç
mez kendilerini zaptedemiyorlar 
ve adeta gözlerinden bir sel bo -
şanıyordu. Hatta asabına, irade
sine hakim olamıyarak bayılan
lara bile rastlanıyordu. Bundan 
baŞ!ta kendini tutamıyarak: cA -
tam! Nereye gidiyorsun? Bizi ök
süz bıraktın., ccanım Atam, bizi 
bırakma!• ve: cSen ölmedin, öl -
miyeceksin! • dfye bağıranlar da 
vardı. 

Diğer tarafdarı protokol veya a
lay programı mucibince cenaze 
alayında bulunanların bile hıç -

kırıklarım muhafaza edebilmek 
için cebrinefs etmeğe çalıştık -

lan bariz şekilde görünüyordu. 
Başda Başvekilimiz Celal Bayar, 

benzi solmuş, gözleri yaşla dol -
muş, mahzun, dalgın, adeta bir 
sevki tabii ile adımlarını atıyordu. 
Büyük Millet Meclisini temsil 
eden heyet azalarının teessürü de 
Başvekilimizinkinden farksızdı. 

Top arabasının, etra!ındaki ge
neraller eşsiz ve kahraman Baş
buğlarının elim zıyaından müte
vellid derin bir acı içinde yürü -

yen birer heykel gibi sessiz, do
nuk ve bitkin bir halde idiler. 

Alaya iştirak eden kahraman 
Mehmedciltler, tunç yürekli dinç 
vücudlu Türk ordusunu bu derin 
matem karşısındada da harice 
karşı bihakkın temsil edebilmek 

için güçlük çekiyorlardL Atatürf 
kün ailesi efradından bahsetme -
ğe lüzum olmasa gerek .. Onlar da 

babalarını kaybeden on sekiz Jl\il
yon Türk kadar müteessir ve mil
teellim bulunuyorlardı. 

Vali Üstündağ giinlerdenberl 

ve bilhassa bu sabah akıttığı göz 
yaşlarının tesirile gözleri şişmiş 
çektiği ıztıraplardan dolayı bit -
kin bir halde alayı takib ediyordu. 

Vali ve İstanbul Komutanının 
arkasından gelen ecnebi konso -
losların teessür ve hüzünleri teı

rifata dahil ve alaya iştirak e -

denlerinkinden hiç de az değildi; 

Daha arkada gelen Üniversite ve 

ETEM İZZET BENİCE 

yüksek tahsil gençliğine gehnce, 
Atatürk'ün daha sağlığında cum
huriyetin ve rejimin korunma -
sını kendilerine emanet ettiği bir 
gençliğin acısını ifade etmek cid
den zor, hatta mümkün değil.. . 

İçten gelen sarsılmaz bir sevgi ile 
atalarına bağlı olan bu gençlik 
ona son tazim vazifesini ifa eder
ken Atalarının kendilerine vaki 
hitabelerini unutmadıklarını ve 
unutmıyacaklarını ihsas eden bir 
vaziyet almışlardı. 

Harb akademisi, yedek subay 
okulu talebeleri de ayni düşünce 
içinde buluyor ve ayni yeis ve 
ıztırabı çektikleri görülüyordu. 

Atatürk'ün partisi, Halk Par
tisi erkanı ve Atatilrk'ün kültür 
ve sosyal programını tatbike ça
lışan Halkevleri mümessillerinin 
eşsiz ve dahi başkanlarını kay -
betmekten mütevellld acıları öl
çüsüzdü. 

Bunları takiben gelen ve ancak 
Atatürk rejiminde faal ve verim
li bir hale gelebilen mall ve ticari 
müesseseler şefleri acı acı ağlı -
yorlardı. 

Mevcudiyetlerine ancak cum • 

huriyet rejiminde kavuşan izciler 

çok küçük yaşta babasız kalan 
yavrular gibi meyus ve müteal
lim idiler. 

En son alaya katılan halk küt

lesi geliyordu. Onfar güzergahın 

iki tarafındaki halk yığınlarında

ki hemderdleri gibi durmadan 
hıçkıra hıçkıra ağlıyorlardı . 

Nihayet saraydan nl\--elı: edil -
dikten dört buçuk saat sonra ta
butu h8.mil olan top arabısı Ka -
bataş, Tophane, Karaköy, Köp -
rü, Salkımsöğüt yolile Gülhane 
parkına girmiş ve parkın içind~ 
ki yoldan Sarayburnuna varmış
tı. 

TABUT YAVUZDA 

Burada tabutu taşıyan top ara
bası nhtıma yaklaşmış ve tabut 
generaller tarafından top araba -
sından kaldırılarak rıhtımdaki 

dubaya yanaşmış olan denizaltıyı 
bindirildi. 

Tabutu h3mil bulunan gemi 
Selimiye açıklarında akıntısız 

bir mahalle demirlemiş bulunan 
Yavuza yanaşmak üzere ağır a
ğır yol aldı. 

Tabut Yavuza nakledilerek 
Yavuzun arka taret toplan önü
ne konuldu. 

Bir bahriye müfrezesi ihtiram 
vaziyetinde İzmite kadar bekle
mek üzere tabutun mevzu bulun
duğu arka taret topları etrafında 

yer almışlardı . Aziz cenaze Ya -
vuza çıkarılırken Yavuz yüz bir 
pare top attı ve ecnebi harb g~ 
mileri de yirmi bir pare top ata -
rak bur.a iştirak ettiler. 

MEVKİli TEŞEKKÜL EDİYOR 

Sarayburnundan cenazeyi lıA -
mil torpitonun hareketini müte -
aklp Denizbankın Suvat vapuru 
dubaya yanaştı ve cenazeye re -
fakat edecek olan zevatı alarak 
Yavuza götürdü. s;uvat dubadan 
ayrılır ayrılmaz Moda vapuru 
ayni dubaya yanaştı. Ve teşrifata 
dahil olan ve büyük üniforma ile 
merasim elbis~sini !.ibis olan ze
vatı hamilen hareket ederek mev
kibdcki yerini aldı . 

Cenazeye gönderilen sayısız ve 
hepsi b irbirinden güzel olan çe -
lenklerdeıı bir kısmı Zafer tor -
pitosuna konuldu ve geriye ka -
!anları Denizbankın su gemisine 
yerleştirildi ve her ikisi de mev
kibdeki yerlerini aldılar. 

Cenaze mer asiminin denizden 
takibini temin için Denizbank, 
Kadıköyden bir, Sirkeci araba is
kelesinden iki, Galata rıhtımından 
iki, Sirkeci Hayriye Kabataştan 
bir, S irkeci iskelesinden iki, ve 
Köprüden üç vapur kaldırılmış -
tı . Bu vapurlar saat 13 de Fener
bahçe önünde ve alaya iştirak ~ 
decek olan ecnebi harb gemileı-1 
de Kınalıada arasında ve ecnebi 
ve yerli gazetecilerle filim opera
törlerini hamil Sus vapuru da Fe
nerbahçe civarında kendilerine 
tahsis edilen toplanma mahallin
de yer aldılar. 

YAVUZ HAREKET EDİYOR 

Yavuz zırhlısından çekilen bir 
i§aret üzerine evvel! Yavuz son

ra ecnabi harb gemileri, daha 
sonra halkı hamil diğer gemiler 
demir alarak bulundukları yer • . 
den hareket ettiler. 

Ecnebi harb gemileri Türk harb 
gemilerinin sancağında ve halla 
hAmil vapurlar Hamidiyenin is • 
kele tarafında ve gemi aralıkları 
300 er metro fasılalı olarak İz • 
mite doğru yol aldılar. 

YARI YOLDAN DÖNENLER 

Halkı ve Üniversite talebesini 
him.11 bulunan Denizbank ve Şir
ket vapurları Yavuzdan çekile • 

cek beynelmilel (A) işaretinin ar
yası ile uç gemisini takiben is • 

keleden yine prova hattındıı ola
rak çarkederek dönecekler ve li
mana avdet edeceklerdir. 

Moda vapuru dönüşte Tophane 
rıhtımına yanaşacaktır. Buna na
zaran vapurdaki zevatın otomo -
billeri Tophanede bulunacaktır. 

KARADENİZ SE 

Denizbank ve şirket 

sabah servislerini dok 

ikmal etmişlerdir. 
yediden sonra <8'rri1!11 

muştur. 

HER YER KAP 
Cenaze alayı mün 

tisnasız her yer saat 

ita palı kalmıştır. 

tzM1TE MUVAS 

cenaze bir denizaltı 

ya bir destroyere nal<l 

iskelesine çıkarılacak 
bulundurulacak olan b · 

basına vazedilecektir. 

Cenaze bu suretle 

yonuna götürülerek AT 
ün zati kompozisyonla 

lacak olan hususi vago 

dilecektlr. 
İzmit'te yapılacak tö. 

yet erkanı, kara ve den 

lerin emensub kıtaat il 
lller ve halk iştirak edeC 
vagon iki büyük Türk 
gayet zengin bir suret 

dallariyle tezyin edilııt 
tır. 

Cenazeye refakat ed 
zevat bu trene bineceJ>l 

İzmit'ten Ankaraya 11 

na.suıda altı subay cen 
liyecektlr. 

BU GECE GEÇİLE 
İSTASYONLARP 

Cenazeyi nakledecek 0 

tarın geçeceği istasyon 
I< şaleler yakılacak katar 

köylere yakın olan istas 

geçerken, mahallin eıı 
mülkiye memuru buıuııd 
de, kasaba ve köy hall<1 

dan seliimlanacaktır. 

Cenazeyi hiımil tre11111 

hlr'e muv:..saıatında ask 
sim yapılacak ve bir 
kıt'ası seliım resmini ifa 
bandosu da matem ha'"81 

lacaklardır. Bu törene vi 

keri ve mülki erkanı iştir 
yecektlr. İstasyon peron~ 
nasib mahallerinde 

bulundurulacaktır. 

ı!1 

Tren Polatlı ile Anl<~r; 
dalti istasyonlardan giil1 
çeceğinden mahalli k5Y 

. ı1e 
ha mekteplerı talebesı 

1 Y.3C 
yonlarda treni selarıı ı 

Memleket ta 
A.atürk mate 

• 

Edirnede nıLl8. 
bir gençlik lf'' 

yapıldt . 
Edirne, 18 (A.A.) _. ~ıııll 

liği bugün Atatürk'ii.n . • ~ 
de muazzam bir rol tiJlg 

ınilll ve ebedi Şefin ~ 
nı halkın hıçkırık ,-c ~"rf'· 
araı;ında taziz ettjjcte!l ıı 
sayısız eserlerini bire! eJlçııl 
dı ve bilhassa Türk g ~ıl' 

.. .rtil< 
manet ettiği en bUr 
hariyeti ilelebet ır'f Jı~ 
n-· yük" At ına.ııe"ı 4' 

u anın . J<ere 
hep bir ağızdan b.ır {i tiJl8~1 rarlıyaralt and iç\:· .~ i ~~ 
orta tahsil gençiığı11 ııD 

,]<J 
binlerce gençten ııa • ...,eıı• 

. · · ~retw .ııı 
nr.rverler valı, o,. ııt tı"';,ı 
ve binlerce halk ~a Jilet 
du. Böylelikle Edit11e ı~ ~t 
dut boyu çocuktarıııd:ı)ı~ 
büyük acısı bir. ker:ıı.,ıli 
e~tirildi ve mitinll _1ıı: bit 
önünde yaptlan bO~~ 
sona erdi. 



Dolma bahçedeki Atatürk için 
lllüessif kazalar Romen ordusu 

On bir vataııdaş izdi- Matem tutuyor 
·ham yüzünden öldü Matem ;ü.;ü pazar· 

tesi olarak tesblt 

~9ka metin resmi teb• Biik~>'8~~~~dl MilU mil. 

19i ve halktan istediği :~~:.ı~;:;~e~~ğişe~ir;::~~ 
IJt~ lıl (A.A.) _ Beıımf teb mızın hayatlanııın sönmesine le· ~ün cenaze 1'.1er_as~ine tesadüf e-

dıı: be ld - büyük bir teessürle ha den Pazartesı gunu Romanya da -
bo~b-'- d At ..,,_ b P 

0

1 uııu tır bilinde bilumum askeri kıt'aların, 
"4! ımıJfe ıaraym • aıuı - er a_ınmıı • - . "' . 
'"il lC.ıtataUa ö öndeki ihtiram ku ti . t d •1 askeri muesseselerın ve askerı bı-
feçidl lllt clind nberl tıwun Zabıta _vn. e?. va: a,..~: ıJJaların bayraklarını matem alA -
•it lluett en mun hayat emnıyetı ıçın avuz meli olarak yarıya indirmelerin! 
llıı.... e cereyan ederken 17/ yapmakta ve halin lcabettirdiği . . 

.. .ıa aaat 20 d ytl bin ernretmıştır. 
«ıııı '-ıı en ıolll'8 " • tedbirleri almııkta olduğundan bu Bütün Romanya dahilindeki as-
le lı • Vatandaşın tehacUmUy - • . . • . . 

llsıde gel izdlh ti 1 cibi mii..,sif hadlselerm tekerrü - kerı kıt'alarda zabıtler neferlerıne 
teçıı Dıü•Lfillen . am .. nteerilces rüne mini olmak için zabıta kuv· 'Atatürk'ün hayatı hakkında kon-
leJı.ı .,.. eşmış ve ıos en 
lıııd llk Yilziınden halk safları ua vetleriınWıı vesayasma riayet e- feranslar verecek ve ayni zaman-
4ııı - lll'tan tazyikin bir kısmı ka- dilmesi muhterem halkımızdan e- da Romanyanın büyük bir dostu 

olDJak fi:aere on bir vatandaşı- hemmiyetle rica olunur. olan bu büyük devlet adamının 
tarihteki mühim rolünü efrada 

J\nkara' da ilk tören anlatacaklar~. 
nasıl yapılacak? E~kafa 

'f arınki tören için ha- A~d 
Zırlanan programı Bınalar 
neşrediyoruz 

ti!? ~a, 18 (A.A.) - Ata - Hava Kurumu, Ankara Tica -
. idin cenazelerinin,, 20 ıonteş- ret Odası, Barosu, Anadolu A-

:" 938 pazar pnu An- jansı, Türkspor Kurumu, A. 
ra istasyonundan katafalka Elektrik Türk A. Şirketi, İs • 

'akil Ve vaz'mı müteakip ce- tikHU caddesinde yer almış o-
reyan edecek defile merasi- lacaklar ve cenaze arabasını 
:~in askeri ve mülki erkim takiben saylavların geçışını 
t ük.Gnıetıe mali, ticari ve idari müteakip Katafalk'ın önün • 
deş~kküUere ait kısmı hakkın den geçmek üzere verilecek 
a IZah:ıame: işaret üzerine yürüyecekler • 
Saat 9,30 da ordu menııupla- dir· 

rUe hükftmet erkanı •hare • 
:;ıııı beşinci derecesine ka -
.ıır • bu derece dahildir-• teş-

tıfat ·ı . hk. leın sırasıy e yanı ma emeı 

l'tt Ylz, Şllrayi Devlet, Divanı 
ıılıasebat, BaşvekAlet ve sı· 

lıı Ue Vekiletler erkim, An -

~ vlliyetJ, Belediyesi, C. 
alı. Partisi ve her bankadan 

tiiııderilen Oçer kişiden mü

~lıl.ep heyetler, Kızılay, Ça
~k Esirreme Kurumu, Türk 

Törende Hatayi 
~imler temsii 
edecek 
tt ~kııra, 19 (Telefonla) - Cena
d ayının geçeceği saha üzerin -
e bu .. 

'· itin askeri kuvvetlerle bir 
"Ctilbe 

l> Yapılmıştır. 

da-, lııırtesi günü törene gelecek 
' etlilerj getirecek vesaitten baş 
~a h' 
lia11t ıçbir vasıta işlemiyecektir. 
l'ılrıı için gençlik parkı sahası ay
l'eti,~~tır. Saat sekize kadar_herkes 

•irııd ı alınış bulunaee.'ktır. Mera • 
1/ 'di e l:tatay Meclisini ikinci reu 

teıııs;1ebus Hikmet Celal ve Agop 
l'<iecektir. 

Katafalk öniinde yapıla • 
cak bu geçiş Ulus meydanı is
tikametinde icra edilecektir. 

Dahili teşrifat olan askeri 
erkanın büyiik üniformayı, er 
kanı mülkiye ile diğer teşek-

küller mensubininin ise caket 
atay ve silindir şapka giyme • 
!eri ve olmıyanların da koyu 

elbiseyi !ibis bulunmaları mu 
vafık olur. 

Ankara esnaf cemi
yetlerinin tezahürü 

Ankara, 18 (A.A.) - Ankara es
naf cemiyetleri birliğine dahil An
karanın bütün esnaf ve tacirleri 
bugün öğleden sonra toplanarak 
kalabalık bir kitle halinde Ulus 
meydanındaki Zafer abidesine ge
lerek çelenk koymuşlar ve Ulu 
Önder Atatürk'ün aziz hatırasını 

takdisen iki dakika sükut etmiş -
!erdir. Bu esnada derhal toplanan 
on binlerce halk ta bu ihtifale iş· 
tirak etmiş bulunuyordu. 

1 Kafile müteakiben Yenişehlre 

giderek bulvardaki kutsal abide
ye ve Güven abidesine çelenkler 
koymwı ve ikişer dakika sükut et
mişlerdir. 

3/30 a kadar devam eden ihti -
fal miiddetince Ankaranın bütün 
mağaza ve dükkanları kapalı kal
mıştır. 

SON TBLGL\P"a r-: 11. Sami K.ARAYEL 
Tuihl tafrikıua Ne. 160 

8Uton makaadları Sultan Azizi 
bitıdeıı tahtan indirmekti .. 
haı~ '11\ıracak bir fikrin tathi- yun değil nti?. 
ti\ b:llyeJinı derken, sarhoş ve - Eh! .. Mukadderat ne ise o, 
~;. nail\ oluruz mülahazasın- olacak? .. Bizler, millet ve memle-

ltıı., dedi ketin menfaatleri ne ise onu so-
S<ldr. • nuna kadar yılmadan yapmamız 

.\"ııi a~ Ü§dü paşa Hüseyin icab ediyor... Sizden ricam; 
lııılrrı Paşanın fikirlerini mantıki sonuna kadar bendenizle ayni ...._ ':U. Derhal tasdik etti: prensip dahilinde hareket edip 
tok~· ilet; sözlerinizi tasdik ve 'etmiyeceğinize dair söz verme-

"1r e<ı nizdir .. dedi 
lıtqaıı k erinı. Memleketi bir be-

lıır bet _ı.ırtaraıun derken, ikinci 

~-~-1 . alıya Sokmuş olnuyalım ... 
, ek 

adar muha tıralı bir o-

Sadrazam; tereddüdlerini silen 
bir eda ile 

- Zatidevletlerile başbaşa bu 
işleri sonuna kadar eriştirmeğe 

Umumi bir tasnife 
tabi tutulacak 

Bir tedkik seyahatine çıkmış o
lan Evkaf umum müdürü Fahri 
Kiper bugünlerde şehrimize ge -
lecektir. 

Mumaileyh birkaç gün evvel 
Balıkesir vilayetine gitmiş ve o· 
radan Edremid ve Ayvalığa da 
geçerek evkaf işlerini tedkik ve 
teftiş etmiştir; 

Bu seyahat, evkafın muhtelif 
yerlerde bulunan cemi, medrese, 
dükkan ve emlakinden işe yara
yanlada yaramıyanların tefriki 
ile alakadardır. 
Evkafın memleketin bütün §e

hirlerindeki muhtelif emlak ve 
akarı umumi bir tasnlfden geçi
rilecektir. 

Bu tasnif neticesinde İstanbul
da ve diğer yerlerde işe yaramı -
yan medrese, cami ve dükkanlar
la sair yerler satılacak ve çok ha
rapları da )'lkılacaktır. 

Bu ara, evkaf umum müdürlü
ğü şehir ve kasabaların mutena 
yerlerindeki arsalarını park ha -
!ine ifrağ edilerek halkın bun -
!ardan istifadeslııe hizmet ede -
cektir. 

Bütün harap medreseler de yı
kılacaktır. 

Camilerin veya evkaf akarının 
etrafındaki tekmil tahta perde . 
!erle tahta inşaat da )'lkılıp kal -
dmlacak veya kargir duvarlara 
tahvil olunacaktır. 

Bundan başka evkaf umum mü
dürlüğü, şehirlerin umranına ı;e

niş ölçüde iştirahtmeği karar -
laştırmıştır. 

Bu maksadla muhtelif yerlerde 
büyük ve modern evkaf otelleri 
evkaf hamamları ve memurlar 
için çok ' cuz kiralı evkaf apar -
tımanları inşasına da yakındo 

başlanacaktır. 

söz veriyorum. 
Eğer; sadrazam Rüşdü paşa; 

seraskerin zamirini bilmiş olsa 
idi .. hiç bu işlere girer mi idi? 

Hüseyin Avni paşa; hem Mit
hat ve hem de sadrazam Rüşdü 

paşayı atlatıyordu. Seraskerin 
maksadı, Sultan Azizi tahttan in
dirir indirmez el altından katlet
mek, idi. 

Paşa; çok alil biliyordu ki; Sul
tan Murad ve etrafı hükOmeti ve 
milleti idareden llciz insanlardı. 

Sultan Aziz, mahlu olarak sağ ka
lırsa bir gün gelir halk ve asker 

onu muhakkak tahtına iade eder
lerdi. Binaenaleyh; padişahın 

katli lazımdı. 

Veyahud; Sultan Azizi katlet
tikten sonra; Sultan MuradJ da 
hal'ederek Sultan Hantidi tahta 
çıkarmalı idi. 

Sultan Hamid; Müslliman, 
mütteki bir zattı. Tanzimatın ve 
meşrutiyetin aleyhinde idi. Hele; 
devlet istikrazlarının büsbütün a-

Size gıpta ediyor:um .. 
Gençler: 

Bundan ylrınl sene önce ben de sizin cibi, ıizin bu&iln af· 
ladığınız, çağladı&ınız gibi derdli, elemli, coşkun ve ateşliydim. 
Ben de aiıin ribi kiir.ülcr üstüne çıkar, en gür se.imle yasla
rımı, hicranlarımı lıay kırırduu. Bundan yirmi sene önce, ben de 
ıizin cibl yumruklarunı göklere kaldırır, karşımdaki cenç ka
labalığı yüreğimden k<'pan hıçkırıklı sözlerle coıturur, kükre
tirdinı. Fakat bütün bunlu ne içindi, biliyor musunm, gençler, 
biliyor musunuz? Can çekişen utau içindi, ölen devlet içindi, 
başsız ve perifaıı kalan millet içindi. 

Gıpta ediyorum size, gençler; siz de bugün haykırıyonu· 
nuz; ağlıyorsunuz; yaslı ve hicranlısınız; dertli ve clemllsiniz. 
Fakat ne için ve kimin için? Bizim ölümüne ailadığımız vata
nı kurtaran için, yıkılan devleti yeniden kuran için, başsız ve 
perişan türk milletine hq olan kahraman için .. O'nun hatırası· 
nı anarak, O'nun ölümüne yanarak, O'nun hür yarattıfı vatan
da, ancak istiklil havasını içmiş göğüslerinize O'nun sevgisi, 
O'nun gururu dolarak ağlıyorsunuz. Size rıpta ediyorum. Do
ğum tarihiniz, istiklal mücadelesinin doiumuna rastlıyor. Si
ze gıpta ediyorum, gençler; kara bayraklarla inkırazı remze
dilmlş bir devrin acı, öldürücü zehrini tatmaksızın O'nun açtığı 
tarihi çağın içinde dünyaya geldiniz. Size gıpta ediyorum. 

Sözleriniz beni ağlattı. Gözleriniz beni ağlattL Ölümüne 
ağladığınız büyük insan, sizi dinliyenler arasında bulunsaydı, 
(ah, bulunsaydı .•. ) kim bilir O nasıl coşar, taşar ve bahtiyarlık
Ianıı en ilahisini nasıl bir heyecan tufanı içinde duyardı. En çok 
duyan O idi. Öyle duymasaydı siz, bugün böyle her kula nasib 
olmaz bir asaletle ateş dolu yüreklerinizi bu kadar necib bir 
hoşalışla milletin kalbine dökebilir miydiniz? Gençler, size &'lP· 
ta ediyorum; koskoca türk milletine, O'nu ağlatarak emniyet 
ve tesliyet verebildiniz. Sizden önceki nesilden olup da Bü~ J< 
Ata'sından ödev almış bulunanlar, yarın size, ellerindeki vazi
feyi teslim ederlerken fanilere viidedilmi~ huzur ve gururun 
en yükseğini hissedecekler. Size gıpta ediyorum, gençler; on 
yedi milyona istikbali işaret "ve ebediliği hissettirdiniz, Vatan 
toprağı üstünde vücuda getirdiğiniz kalabalığın kaynıyan, co
şan, koyu sathını, aziz Atatürk'ün göklerden yere akseden 
gölgesi olarak takdis ediyorum. Gençler, size gıpta ediyorum: 
size gıpta ediyorum, gençleri... 

Hasan • AJj Yücel 

Tramvay:ar ve 
otobüsler işlemedi 

•-1O1' T E L O a A • - ,. ı d T.,...a. ım 

En uzaktan 
Sesler .. 

, 

Çin matbuatı Ulu Ôn. 
derin ölümü etrafında 
hararetli makaleler 

yazıyorlar 
Hongkong, 18 (A.A.) - Chekia 

Ajansı bildiriyor: Çin gazeteleri, 
büyük Atatürk'ün ölümü hakkın
da mütalealar serdetm.ekte berde
vamdırlar. 

Tcrnung Yang ye Pao, hükı1me· 
tin organı olan bu gazete diyor ki; 

Yeni Türkiyenin milli kahrama 
ru Reisicümhur Atatürk, öldü. De
rin bir kedere garkolmuş olan ve 
vatanın bu sevgili babasına hep 
birden ağlıyan Türk milleti için 
ne acı bir ziya. Bu acı, biraz da bi 
zim acımızdır ve bu matem biraz 
da bizim matemim;zdir, zira Tür
kiyenin kendisiyle iftihar ettiği, 

bizim ırkımızın ve bizim kıtamı • 
zın da müftehir bulunduğu bu bü 
yük Şefi ve dostu seviyor ve hak
kında hayranlıklar besliyorduk. 

Kemal Atatürk, vatanını kur -
tarrruş, ecnebi müstevlileri kov • 
muştur. Zaferden sonra kısa bir 
zamanda en asri devletlerden bi· 
ri haline gelmiş olan memleketi -
nin imarına vakfınefs etmiştir. 

Atatürk, büyük bir askerdir> bü
yük bir askeri Şeftir, fakat sulbü 
sever ve bütün komşu memleket· 
!erle dostluk tesis eder. Onun sa
yesindedir ki, Çinden Tuna havza 
sına k .. dar biıtün milletler, ayni 

.Göz yaşı! 
Dünyanın hiçbir yerinde b · 

milletin tek göz olup ağladığı 
tatürk'ün ölümüne kadar gör .. 
memiştir. 

Ta.rihin kurulduğu günden bu 
eline milletler birçok kahraman 
!ar, birçok cihangirler, şefler iç" 
ağlaınışlardır. Fakat, hiçbir za 
man ne bir milletin bütün ferd 
!eri bu birliği, ne de kendi birlik 
leri ile beraber ağlıyan, sızı ve 
acı duyan bir dünya milletler' 
birliğini bir arada asla tarih d 
beııeriyet de görmemiştir. 

Türk milletinin Ebedi Şef'i ve 
be.,er tarihinin Biricik Siması A
tatürk işte tarihin bütün imtidad 
yılları içinde bu devrimi de yap· 
tı.. en yakından en uzağa, en u
zaktan en yakına kadar bütün 
insanlığın göz yaşını kendi mil
letinin ıtöz yaşları ile birleştirdi. 

Tabutunun önünde ağlıyoruz, 

tabutunun gidişinde ağlıyoruz, 

tabutunun arkasında ağlıyoruz 

ve .. bütün insanlık bizimle ağlaş
ma ortaklığı yapıyor. 

Dünya durdukca biribiri ardı

na gelecek biitün nesiller insanlı
ğın ve Türk milletinin bu büyük 
kaybı için ağlıyacaklar ve fakat, 
bu göz yaşları asla Türk millet' 
için bir yeis ifadesi değil, daima 
pas silen daha iyiye, daha olgu
na, daha büyük hız ve hamleye 
götüren bir sembol olacaktır. 

Bürhan CEVAD 
idealin etrafında kardeşçtsine bir==-============= 

ıeşmişterdir. Bu idea1, şudur: Hür Fransız kabinesinin 
riyeti ve milli istıklali emperya • 

listl~re ve ecnebi müstevlilere kar Va z iyeİİ 
şı her ne pahasına olursa olsun 
ınürlafaa etmek ve asri bir devlet Paris, l8 (A.A.) - Maliye Na -
vücude getirmiye çalışmak, bü • zın Reynaud, Başvekil Dalad.:· • 

ve Reisicümhur Lebrun, dün Fra l yük öliı, bu iki işin birincisini ta-

lstanbulda 
Neler 
Yapılacak? 

mamiyle ve ikincisini de kısmen sız gazeteleri milli federasyonu -
yapmıştır. Namdar halefi olan Rei nun senelik ziyafeti mü,,~bcti"~ 

Bugün cenaze töreni münasebe sicümhur İsmet İnönü, ayni kırat birer nutuk söylemişkrdır. 
tile birçok rruntakalarda saat 14 de ta bir devlet adamıdır ve hiç şüp- Başvekil Daladier, mali işle •. ) 
kadar tramvay ve otobüsler işle- hesiz bu ikinci işi ikmal edecektir. ciddi vaziyetinin bir karar ittiha -
ıniyeceklerdir. ' Bizlere gelince, milli kahrama _ zını istilzam etmekte olduğul" 1 

Pazartesi günkü 
tören 

Ankarada büyük cenaze 
töreninin yapıldığı sırada İs
tanbulda Pazartesi günü ya
pılacak merasim programı 

dün Partide yapılan toplan • 
tıda tespit edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 11,45 te 
Halkevlerinde İstikllll marşl· 
le törene başlanacak, muhte
lif nutuklar söylenecek ve 
Büyük Atanın gençliğe hita
besi okunacaktır. 

Saat 14 te Taksim abidesi· 
nin ve Sarayburnunda Atatiir 
kün heykeli öniinde asıl bü· 
yük törene başlanacaktır. 

Beykoz, Üsküdar, Bakır -
köy ve istanbulda Atatürkün 
büstü bulunan bütiin Cümhu 
riyet alanlarında civar hal • 
kı toplanacaktır. Burada is • 
tik131 marşı çalındıkttıtı son -
ra Belediye, Paıti ve Halkevi 
adına üç nutuk söylenecek, A· 
tntürk rejimine ve Cümhu • 
riyetin pr nsiplerine sadakat 
yemini yapılar:ık and içilecek 
ve saat lG da verilecek olan 
işaretle 3 dakika sükflt oluna 
cnktır. Bandolar bundan son 
ra Şöpenin ve Bethovenin ma 
t<.>m marşlarını çalacaktır. Hey 

leyhinde olan bir zattı. Zeka ve 
kabiliyeti hem Sultan Azizden ve 
hem de Sultan Muraddan çok 
yüksekti. İyi bir rical kütlesi, 
Sultan Hantidi memlekete niıfi o
labilecek bir şekilde faydalı kıla· 
bilirdi. 

Hüseyin Avni paşa; Osmanlı 

imparatorluğunun bütün marazi 
ahvalini iyiden iyiye tedkik ve 
t~rih etmiş bir adamdı. İcab e

derse diktatörlüğünü ilan edip 
Köprülüler gibi bir devir açacak· 
tı. 

Hüseyin Avni paşa ;hal' günün
den üç gün evvel her şeyi hazırla
mış bulunuyordu. 

Süleyman paşa; Kayserili Ah
med paşa; vazifelerini almıştı. 

Veliahd Murad efendiye de lA -
zım gelen şeyler mahrem bir su
rette arzolunmwıtu. 

* Sultan Aziz; her şeyden emin 
bir adam tavrile sarayi hümayu· 
nanda yan gelınl§ oturuyordu. 

Dün de öğleden itibaren sehri- nımız Mareşal Çang-Kay-Şek'in söylemiştir: 85 milyar tahsil ed P 
mizde bütün nakil vasıtaları iş • sevk ve idaresi altında son ferdi • te 130 milyar sarfetmeğe iınkf n 
lememiştir. mize kadar Japon müstevlilerine yoktur. Şu halde büyiik bır gay 

ret sarfı lazımdır. Hükumetin. Fazla izdiham dolayısile alınan karşı mücadele edeceğiz ve bu 
bu tedbir üzerine dün öğleden ak· mücadeleye toprakalrımızın bir kalkınma siyaseti, evvela vergil~· 
şama kadar tramvay ve otobüs se- karışı düşman elinde bulundukça re dair alınmış olan tedbirler d r 
ferleri tatil edilmiş, taksi otomo • devam eyliyeceğiz Ayni zamanda la)'lsile tenkit edilmiştir. MaamJ..
billeri garajlarına çekilmişlerdir. sanayiimizi inkişaf ettirmiye, ran fih Daladier bu gibi tedbirl"r 

olmaksızın böyle bir kalkınman n 
Şehrin muhtelif rnıntakaların - dımanlarını artırmağa ve bunları 

da halk birdenbire nakil vasıtala- sivil ve askeri gavelerimize hadim mümkün olmadJğına işaret etm,<-
kılm tir. Plan, sermayenin ecnebi mer,'-

rından mahrum kalınca herkes ya ağa çalışacağız. Sevgili !ide -
leketlerden geri gelmesini derp~ 

ya yürümek mecburiyetinde kal - rimlZ M,., eşal Çang-Kay-Şek'in 
ıruştır. Bu müddet zarfıı:ıda Yedi- bizi ;ıihai zafer~ isal edeceğine j. etmektedir ve daha şiındidm 
kule, Edirnekapı ve Topkapı tram marımız var.Jır. Bank dö Fransa bir milyar frank 
vayları yalnız Beyazıda kadar iş- Şanghayda intişar etmekte o • gelmiştir. Hükumete karşı açıl -

mış olan mücadelenin şiddeti, hü
lemişler ve Beyazıt kavisinden dö lan Shung Pa-. Sing \Ven Pao ve 

kılmetin doğru yolu intihap etmiş 
nerek tekrar Topkapı, Edirneka • Sing Min Pao gazeteleri de Ata -
pı ve 'y edikuleye dönmüşlerdir. türkün ölümüne ait olan kederli olduğuna delildir. Hükumetin bir 

çıkmaza girmiş olduğu mütalea -
Fakat akljam saat beşe doğru bu haber hakkında heyecanlı mütale 

sında bulunulmuş olsa idi muvr f
tedbir kaldırılmış ve nakil vasıta alar serdetmekte ve onu bütün 

fakiyetsizliğe uğraması ani isti'ı
ları yine eskisi gibi işlemiye b~- Asya kıtası milletlerinin babası za ile beklenirdi. 
lamışlardır. addeylemektedirler. Bu gazeteler, 

-=o=-- diyorlar ki: !üne ağlıyoruz, fakat onun zihnı -

To•• ren kolbaşılıg"' l Atatürk, müstevliyi, vatandan yetinin kalplerimizde daima can • 
nasıl bir ruhla ve ne gibi vasıta - lı kalacağını, milli mücadelelerı -
!arla tardettiğini bize göstermek miz saatlerinde bize müzahir c:a Ankara, 18 (Telefonla) - Or • 

general Fahrettin Altay Pazarte
si günü cenaze alayına at üzerin -
de kolbaşılık edecektir. 

Tabutun konacağı top arabası 

erler tarafından çekilecektir. 

kel ve büstlerin etraflarında 
altı umdeyi temsilen altı me
şale ~·akılacaktır. 

Bütün düşüncesi bir aİı evvel or
talığın sükün kesbetmesi, ondım 
sonra; halkın sevgisine mazhar o
lan vüzerayı mevkilerinden ata
rak tekrar Mahmud Nedim paşa 
kulunu mevkii iktidara getirerek 
bildiği gibi hodbehod hareket et
mek idi. 

Hele; şirketi iltizamiyenin teş
kili dolayısile eline geçen bir mil
Y,On liralık senedin bir an evvel 
cebi hümayuna intikali idi 

Sultan Azizin aldığı bir milyon 
lira her ne kadar Avrupalılarca 
verilmesi makbul sayılan bir ko
misyon hesabı idiyse de, ne de ol

sa padişahın bunu kabulü biraz 
tuhafca bulunuyordu. Herkesin 
ağzında: Padişah, milyonlarca li
ra alarak memleketi Ruslara sa
tıyor olmuştu. 

Sultan Aziz; aleyhinde dönen 
fırıldaklardan bihaberdi. Hele; 
hal' meselesi hiç aklına gelmiyor
du. Bu, böyle olmakla beraber 

son zamanlarda fazlaca düşünce-

suretiyle milll selametin yolunu cağını, büyük ölünün halefi ol~n 
irae etmiştir. Büyük liderimiz bütün dünya gibi bizim de tak< ir 
Şank-Kay-Şek, ayni dava için ay- etmekte olduğumuz yeni Türk, -
ni zihniyet ve ayni vasıtalarla yenin en mümtaz devlet adamı fs 
yürümektedir. Onun pek zi - met İnönünün büyük ıniill ese i 
yade takdir etmekte olduğu idame edeceğini düşünerek mü e 
Atatürk gibi bu işten mu - selli oluyoruz. İsmet İnönü'nün bu 
zaffer çıkacağına eminiz. Kardeş işi dahi selefi gibi muvaffakiyet'a 
milletle beraber büyük Şefin ufu- yapacağına eminiz. 

li ve kederli olduğundan gözde
lerile kat'iyen a!Akadar olmuyor
du. 

l\IATGÜZEL SEVGİLİSİNE 
VASITA BULMUŞTU 

Matgüzel; dairesine kapanmış 
ağlıyordu. Sevgilisi Mustafa peh
livanı görmek, ona bir vasıta bu
lup bir haber almak imkan hari
cinde idi. 

Nihayet; sabrı tükendi. Çok e
min olduğu kalfasına sırrını filş 

etti Çünkü; kalfası kendisine 
öyle mahrem §~yler söylüyordu 
ki; hu ciğeri yanık olan eski sa
raylı, sırasına göre hem padişa

hın, ve hem de hazinedar kalfa -
nın aleyhinde ağıza gelmedik laf
lar ediyordu. 

Dilşadın karnındaki çocuk bü
yüyordu. Uç aylık olmuştu. E • 
ğer, bir an evvel Sultan Aziz taht
tan indirilmiyecek olursa hali ya
man idi. 

Bir gün, Mat güzel kalfasının 
önüne diz .çöküp göz yaşlarını a
kıtarak şunları söyledi 

- Kalfacığım; artık ne olursa 
olsun derdimi sana açacağım .. 
sabrım tükendi... dedi. 

Kalfa; zaten gözdenin halinden 
birçok şeyler seziyordu. Mülaye
metle mukabele etti: 

- Sultanım; ne derdin varsa 
kalfana söyliyebilirsin? .. Hiç kork 
ma, söylediklerin benimle kalır •• 
Ben, bu sarayda neler gördüm, 
neler? .. Gözümün önünde zehirle
nen gözdeler ... Karnında çocuğile 
beraber öldürülen kızlar ... Sessiz 
sedasız mezarı boylıyan birçok 
dilberler gördüm ... A, kızım bu 
kafa derdlidir... Söyle derdini 
korkma!... , 

- Kalfacığım; benim karnımda 
üç aylık bir çocuk var, fakat; bu 
çocuk? .. 

- Duralama, söyle... Kalfan 
çaresini bulur ..• 

(Devamı var) 
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TURK 
Som Demokrat 

•• 
llniversel llsta 

O na karşı en büyük günahı, O'na •diktatör• diyenler ~ledi. 
Anlnmadılar ki, O'nun tahtı milletin sevgisi, saygısı ve ina· 

nı ıislüne km·ulınuştu. Görmediler ki, O, milletin bütünlüğüne 
dayandığı için Tek'ti. 

Demokrasi, halkın hakimiyeti demekse, Tarih, ilk •son de
mokrat• ı O'nun şahsında yaşadı. 

En demokrat memleketlerde bile, halkın mutlak ve tam 
lı.t:<imiyeti eri~ilmcz bir idealdir: Reylerin yüzde elli biriyle 
iktifa olunur. 

O, milletinin daima yüzde yüzünü kazanmasını bildi. 
Tarihini nen çetin anlarında bile, düşman topları Ankara· 

dan i~itilirkcn bile, O, •zafer• elen önce, daima Büyük 'Millet 
l\lecJisinin •rey• ini kazandı. 

Alem bilir ki, O, konuşmasını ve konuşturmasını çok 
bilirdi. 

Bir halk içtimaında, bir genç O'na şu suali sordu: 
- Paşam, sana diktatör diyorlar, ne dersin? 
- Ben, diktatör olsaydım, sen bana şimdi bu suali sora-

ınazdın! 

O'na diktatör diyenler muhakkak ki en büyük günahı işle
diler. 

* l\tilletin yüzde yüzüne sahip olmak an'anesi ondan bize 
kalan mirasların en mukaddesidir: Yeni Cumhur Reisimiz İs
met İnönü, bütün bir cihanın hayranlığı karşısında, bu mirasın 
dipdiri yaşadığını isbat eden ikinci som • demokratımızdır. 

* Bütün insanlık, O'nun ölümü karşısında bir tek ağız gibi 
konuşuyor. O, yalnız türk milletinin değil, insanlığın malı oldu
ğunu isbat etti: 

Şimdi O'nun şahsiyeti ve eseri bir •bedbaht• kuv\•eti ile bü
tıin dillere destan oldu. 

Üniversal Adam, bunu sağlığında sC"Zmiş ve şöyle ifade etmiş
ti: •Türk milletinin dü~nıruıı yoktur. Eğer varsa o, türk milletinin 
değil, insanlığın düşmanıdır!.• . 

Gene Ulcm bilir ki O'nun en büyük ze,·ki, her zaferini ve her 
~eyini milletine maletnıckti. 

* O'nun yarattığı ve bıraktığı eser, bir san'at şaheseri gibi tam-
dır ve güzeldir. Bu sebeptendir ki, onun karşısında duyulan heye· 
can, aleınşümuldür: Her büyük san'at eseri, ruhları böyle fethe
der. 

Siyaseti ve inkılabı bir •güzel san'ah mertebesine yükselt
mek, tarihte lıiçbir devlet adamına nasip olmamış bir mazhariyet
tir. Bunun i~indir ki, O'nu bir •inkılıib Ustası• olarak bütün 
insanlık selamlıyor. 

Şimdi inkılabımız, bir ikinci •Usta• nm eline geçti: 
Ne mutlu o milletlere ki, inkılablarını bir Usta elinden bir 

Usta eline devredebilirler. 

Titri< ordusunu en büyt.İit kuvnıt ve kudret kaynağı haline yuks· • 
Ulu ve Ebedi Şef Trakya manevralarında .. 

ECEL VE ATAM 
Hıçkıran bir milletle yarıya inen bayrak, 
Seni sevindirdi mi? Söyle aç gözlü toprak. 

Nedir bu acı Tanrım, nedir bu bin ıztır .. b, 
Nedir İıu dinmeyen yaş, nedir ruha bu azab, 
Muradına erdin ml! Söyle ey hain ecel, 
Bu on sekiz milyonu öksüz koyan zalim el .. 
Neydi kasdın bu masum, mert ve temiz millete,' 
Onu elden almakla beşeri bir lanete, 
'Mahkfun oldun ne alsan bundan sonra kıymetin, 
Belki daha ehvendir, yanında bu zilletin. 
Aldın fakat cismini, aldığın kemik ve et, 
Bu alış sana zillet, bize de ebediyet ... 
Verdi haykır, ve kavrıl artık ey h:iliı ecel, 
Ata adı her türke en glizel addan güzel ... 
Gün geçtikçe artmada, gör bu elemin hızı, 
Yaş değil, kan ağlıyor, bu yurdun oğlu, kızı"'! 
Uyu mübarek Atam, uyu rahat uykunda .. 
Çünkü senin haşre dek ismetinle yolunda, 
Nasıl istedinse diln, bugün öyle gidecek.. 
Yarın da yükselecek, bu millet, yiikselecek.w 
Hıçkıran bir ulusla yanya inen bayrak .. 
Sevin, ey kara toprak, sevin aç gözlü toprak .... 

HALİL BEDİİ FIRAT 

EB 
l llzaklaş
tıkça 
büyüyen 
atı .. 

Her acıyı unutturan tıe her ya· 
raya merhem süre" zaman, bi • 
zim acımızın üzerinde durmadan 
hareket eden bir körük tıazifesı 

görüyor. Günler geçtikçe kay • 
bımızın azametini derinden du -
yuyonız. Dağ bizden uzakla~tık
ça gözlerimizde heybetini arttı -
rıyor. 

Ardında bu kadar metin bir e
rin yanında bu kadar cihanşümul 
bir acı bırakmak hangi faniye 
nasip olmuştur? Ilangi fani ar· 
dında kem söz söyliyecek bir tek, 
ama bir tek insan bırakmadan bu 
dünyadan göçmek saadetine eri -
şebilmiştir. 

Korkunç haberin bir zelzele gi
bi dünyayı dolaştığı günün ak -
şamı, bütün öteki resimleri kal .
dırdığı odasında Atatürk'ün si . 
yalı tüllere bürijlü portresinin ö
nünde ı•ıumlar yakarak, yaşlı göz
leriyle ı?tırabının büyüklüğün -
den hasta döşeğine yatan bir rum 
kadinı, bir maml kahramanı gibi 
görünebilir. Fakat bu, dünyayı 
saran acının binlerce inanılmaz 

sahnesinden ancak bir küçük mi
salidir. 

Hangi memlekette hangi şef, 

kendi kanı'tdan o1mıyan bir azlık 
vatandaşına, böyle tapınmaya ka
dar tıaran bir sevgi tıe hayranlık 
hissi ilham debilmiştir? Adetô. 
tasavvıını bile imkan.sız görünen 
bu mucize de insanların en bü -
yüğü olan Atatürk'ün binlerce 
insani meziyetinden biridir. 

Hiç şüphe etmiyelim, bugün 
Ef:yilk Kurtarıcı u ı 't1 ~ 

karşı duyduğumu- /, d az h!ı11-
ranlık ve muhabbet, mukaddes 
bir emanet gibi nesillerden ne -
si!!ere tevdi edildikçe büyüyecek, 
Atatürk'ün adı, Türk milletinin· 
tarih ve mukadderatı üstünde 

' daima gönüllerin kendisine şük-
ran ve ümidle çevrileceği bir tan
rı gibi ebediyen menkuş kalacak
tır. YAŞAR NABl 

ı Ata·türk _ 
Ve cihan 
Sulhu 
A talürk'ün ci''münde Türk 

' milleti kurtarıcısını kay _ 
bettiği gibi dünyada su! : 

hun büyük kon.• •ucusunu kay -
betmiştir. Bu büyük matem için· 
de yabancı gazetelerin neşriyatı, 
Atatürk'ün sulhsevediği üzerin-
de çok durmuştu. Bir Danimar -
ka gazetesi, <Ü zaferi kazandık -
tan sonra kılıcını bırakmıştır .• 
diyor. Diğer biri İskandinav ga
zetesi de diyor ki: 

cAtatürk'ün dış politikas1> ta
rihte bir imtisal nümunesi olarak 
kalacaktır .• 

Dünyanın en büyük askeri o -
lan Atatürk, şüphesiz sulhun da 
en büyük koruyucusu idi. Ata -
türk Türk milletinin mukadde -
ratını eline aldığı zaman, Yakın 
Şark, belki de tarihte misli gö -
rülmeıniş bir anarşi içinde idi. 
Atatürk milli mücadeleyi, Türk 
milletinin hayat ve çalışma hak -
kını temin etmek için yapmıştır. 
Fakat bugünkü vaziyet de gös -
terdiği gibi ayni zamanda sulh ve 
müsalemet uğrunda yapılmış bir 
mücadele olmuştur. Danimarka 
gazetesinin çok doğru olarak yaz
dıği gibi, Atatürk, Yakın Şark'ta 
sulhun istikrarı için elzem ad -
dettiği hedefe vardıktan sonra 
kılıcı bırakmış, Türk milletine 

A. Ş. ESMER 
(Devamı 9 mcı ... ı.ıreJa) 

iY y· 
iDEAL iNCiSi 

Yazan: Fazıl Ahmed AYKAÇ 

G ünler geçmekte, fakat fe -
yezan artmaktadır. İptida 

millet bir çağlıyan gibi taş
tı. Arkasından bütün memleket 
ve insaniyet bir matem tufanına 
uğradı. 

Sebeb? Çünkü ilk anda acımız 
kadar büyük bir de hayretimiz 
vardı. Her şeye hayat veren bir 

unsurun kendisi için bile olsun 
ölümü kabul edebileceğine ina • 

namıyor gibiydik. Halbuki gün -

!er geçtikçe kürenin ne büyük bir 
zıyaa uğradığını daha iyi görü • 
yoruz. 

Çok doğru; cünun eksikliğiyle 
insanlık enteresan olmaktan çık- · 
tı. diyen kalem, beşer dehasında 

sönen ışığı herkesten iyi gönnü;; 
denebilir ... Atatürk'ün eliyle kur

tulan yurt, bugün yalnız onun ha
tırasiy le doludur ... 

Gençlerin taze gönlünde,, ihti

yarların nice acı çekmiş yüreğin
de şimdi sadece Ulu Başbuğu bu

luyoruz. Meğer kendisini neka -
dar bilmiyormuşuz! Üzerine her 
saniye titriycrek tebcil ettiğimiz 

dakikalarda bile ne kadar onun 
dünya kalbindeki aziz mevkiin -
den habersizmişiz! Hakikat şim

di büsbütün anlaşılıyor. Bu A -
dam'ın her şeyi Türkiye için bir 
ders oldu. Ölümü bile! 

·· Bir vatan kurdu diyorduk, bir 
millet yarattı diyorduk; görülüyor 

ki meğer dünya sağlam direkle • 
rinden birini de dikmiş. Bilmem 

ki hangi cephesinden bahsetme -
li? 

Düşünün; bir gün görsek ki 

Himaliıya yıkılmıştır, yahut Ok

yanus'lar kurumuştur. Nasıl o • 
!uruz? İnanın ki kürenin deha 

müvazenesinde de bugün böyle 
bir sarsıntıya şahidiz. 

Evvelki gün Mecliste, Türki -
ye'nin nice irfanı Atatürk'ün bü

yüklüğünü milletin gözü önünde 
dille tekrarlamak istiyordu. Her· 

kes canından kopanı söylemekte 

idi. Lakin bütün o güzel sözleri 
alkışlarken hepimiz ayni şeyi gö

rüyorduk. En yüksek belagat bi
le gidenin nekadar altında kalı -

yor! Düşündük, düşündük ve şu
nu gördük. 

Atatürkün tunç hitabeti kadar 
heybetli, ancak bir unsur bulu 
nabilir: Kendisinin bugünkü e -
bedi sükutu! 

Fakat bu sükut bize şimdi ne
ler söylemiyor? Bütün geçmişi, 

bütün geleceğin emrettiği şeref

li vazifeleri dahi, kulaklarımız şu 
saatte oradan işitmektedir. 

Atatürk ne idi? Her şey, her 
muazzam şey! Liıkin bilhassa bir 
ideal akıncısı! 

Son neferine kadar genç kalan 
ruhunda hiç dinmiyen su•:.. luk 
bu oldu: Daıma ileri! Her zaman 
ideale doğru! 

cOrdular! İlk hedefiniz Akde
nizdir!,, vecizesindeki (ilk ke -
limesi üzerinde bugün dikkati -
miz, hususi bir itina ile durmalı

dır. Çünkü adi, haksız ve maddi 
kapışmalardan iğrenen hilkati, 

manevi fütuhatın hiç birine do -
yamazdı. 

Artık O'nun bu ebedi kumanda
sına koşacak zinde bir gençlik ve 

olgun bir millet var. Bütün kud
retiyle çalışmıya yeniden ant iç
miş bir gençlik ve millet... Şiın -

diden sonra her ilerilik alanında
ki en yüksek tepelere Türk de· 
hasının bayrağı hürmetle çekil
melidir. 

İşte gördük, o dehanın en bü -
yük sancaklarını insanlık nasıl 

tazim ile anıyor! 

Ey Türk gençliği! 

Vaktile hitabını dinlediğin Şe
fin gibi sana da şimdi bu vazife 
düştü: 

İdeal akıncılığı! 

Bunu yapmanın çaresi bir ta -
nedir. Şerefle, namusla ve hiç 
gürültüsüz çal!§mak! 

Fazi! Ahmet AYKAÇ 

AYKE 

U'u Ô.ıder, Türk milletinin istikbal ve ı 
laline hakim kıldığı Atatürk ardular 

manevrasında Mareşal üniformasile. 

Başkumandan - Büy 
inkılabcı 

B 
ir mıılet kurtardı.. Uçurumun kenarında felaketini 1teid1 

millet. 
Bir vatan kurdu. Her bucağında baykuşlar öten ""

1 

Bir ordu yarat!L. Büyük savaştan mağlllb çıkmış, dağıl 
ordu. • 

Tarihte büyük ordular sevk ve idare etmiş ve bu orduları 
ulaştırmış sayılı kumandanlar görülmüştür. Cihan harb taribİP 
dir sayfalarını doldurmuş ve ortaya koydukları bazı harb usulle 
ders halinde nesillere intikal ettirmiş olan bu gibi kumandanla 
Tiirk dünyasında ve diğer milletler IUemlnde rastlanmıştır. 'fa 
devirlerinde büyük orduları kıtalardan kıtalar& uçirerek zaf•' 
zannıak, iilkcleri çiğneyip geçmek ve bi>ylece şan ve nam a 
manırnıza uisbetle daha kolay sayılabilirdi. Fakat; asrıınıı10 

meydanları kumandandan zeki, bilg~ enerji, yüksek sevk ve id 
biliyetl, millete ve orduya kendisini sevdirmek cil'ı~ eskisine 11 

çok daya üstün hususi bir karakter, derin bir kudret ve ıniisle 
yaradılış ister. Savaş ccbheleri ölüm cebheleridir. Bir miJlclİ, 
duyu cchhcye severek koşturan kuvvet, Başkumandanın bu \' . 
nın toı>lu ifadesidir. Bu meziyetleri ve hassaları, geçmişteki sa~ 
maudanları gölgede bırakacak bir varlık halinde kendisinde. 10 

ve dninıa muvaffaldyet kazanmış olan Atatürk; yalnız TUrk b• 
rihinin değil bütün dünya tarihinin en bilyük kahramanı, en l< 
ve füliin bir kumandanı idl Onu, büyük adını almıı kumandaıı1-" 
mek, başarılarını ve kabiliyetlerini onlarınkilerle karşılaştırın•Iı 

1 yük hata olur. . . 
Yakın harb tarihinin sayfaları baştanbaşa onun şanlı zaferler~; 

ludur. Ordusuna (Taarruz yok, ölüm var) diyebilecek kadar 
1 

Atatürk diyor ki: 
"-Benim için bir tarafhk vardır. Bir 

tarafım. O da Cumhuriyet tarafdarhğı, 
fikri, içtimai inkılao tarafdarhğı •• ,, 

"-Benim için dünyada en büyük mükafat 
milletimin en ufak bir takdir ve iltiratıdır.,, 

hakim bir kumandan. f 
ert l Çanakkale, Irak, Kafkas cebhelerl AtatUrk'Un zafer ve .. ş d• 

tanlorını haykırmıştır. Kurtulut savqı, bütlin bir cihan önUP 
yüksek dehasının, müstesna varlığının tam zaferi olmuştur. 

* Gerilikleri bir anda aşarak, köhne fikirleri birden de\Iİl'er•, 
dern ve ileri bir zihniyet, medeni bir hayat, milli bir yapı ~~-ii 
Türk ınilleltne en doğru ve nurlu yolları açan Atatürk, en bU~· 
inkıliibcı, idi. Türk tarihini talihi gibi yepyeni bir devre ulaştı' 10 
hMyat için, ileri refah ve medeniyet için cihan önünde ınillİ 0 

,1 

yaşatmak ve tanıtmak için, milli sahada olduğu kadar milletle! ;I 
da da ylikselmek için, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ve bun110 ~~ 

: olan bilyük Türk inkılabları, Atatürk'ün eşsiz dehasından doğflldİ· 
i Atatürk, yalnız kumandan, yalnız inkılôbcı değil; o bet .ş.';. 
ıer varlığının üstünde bir kudret. .. İlıihi bir kudret ve şahsı~• 

* ııt''b 
Yaramız çok derin .. Acımız hütün varlığımızı saran bir ıı. ıl' 

linde .. Giizyaşları, yüreklerde ,vı>mın elem volkanı önünde b•r ~~ 
su ... Ona bu kadar bağlı olduğumuzu şimdi daha iyi anJod 1\,;ıİ 
ki; Atatürk ölmemiştir. O ölmez, O daima yaşıyacaktır. Et ve ·ıııll~ 
ibaret olduğundan daha fazla ... Koyduğu prensipler, kurdıııt" ';,!•' 
gösterdiği yollardan şaşmadan, durmadan bütün hızı ve hanıl•5 

ri ve doğru götürülecektir. 01, 
Savaşta, sulhta ve inkılıiblarda Onun en kuvvetli istiıı• b~~ 

mesai arkadaşının, yekpare bir vücut gibi, birliğini \'e inkılıib:,n' 
ğını muhteşem bir tezahürle isabet etmiş olan milletimizin b•• 
mcsl, derin acıımzın tek tesellisi olmuştur. ~ff.~ 

ICADRl 'fi> 



TURK'ünoı·· 
önünde Türk .. 
~aybettiğimiz Atatürk fani olan Atatürktür . 
.... bedi olan Atatürk galnız Türk aleminin 
;eğil, bütün dünyanın hayretle seyreylediği 
2.._ yıla sığan 15 asırlık i!}_~iiblardır .. 

t>~ eıı~i~· . Yazan: ALI RİZA EREM 
l\ ... ızııı b" "kl""" ~ıw uyu ugune 

(j~'İııli~?k... Iztırabımızın 
~ k guıe son yok ..• 'Çün-

1_Iı ,...
1 

aybettik 
"l·•ıy ... 

'!la ,,on 1'ürk ailesi içinde 
ı "'lıııı ke baba ağlıyor, en aziz 
~ ndan ~betıniş gibi... Çün -
~llıJc.. a daha aziz olan onu 
it ~ıa· 

,ııı, k d ağlıyor, anasını ve 
dan d•Ybetıniş gibi... Çünkü 

· h.ııilt a daha aziz olan, onu 
'la • 
~ l'ır, na 
~1~4•. Yır, hiçbir ana ve ba

·~ "'nı ka 'ana Ybetınekle, hiçbri 
, on-,J. 'Ve babasını kaybet -
~'Ya~ kaybına ağladığı ka-

llZlar .. 

be1 
;;,~~1'lık inkildplannı 

" Yiinlerde Atatürk 
ı Derne'de 
· 'I, On 
"-. duy~n kayıbı önünde hiç 
lıatkôls Uğuınuz acı ve ıztı
qu İ<! ınınkinden daha çok 

1 ~ir Yu dıa edemeyiz .. 
ilııu, rttaııın b b" "k k . ••ıle , , u uyu a-
~İ~in d~uyd~ğu iç ağrısı, 

-~•ha Ydugun\ız iç ağrı
( U ı\ 1' azdır diyemeyiz. 

'l'u,lt A.1'üıtıc kadar hem 
~"ilın. lllUletince bu kadar 
ka'iı ~ş fevkalade hizmet-

4Yu1ıııu u derece derin min-
~ı. ş heın de b"t" · 

ı. 'lllin . u un ın-
1 

11 bu :e, alemşümul in -
.t llıilJj 

1 
erece takdir edil -

'Yleıııo 'deri tarih bize he-
•t ltıışt. 
~ saYfaı ır. Buna dünya 
Ulunaııı arı kadar açık bir 
n iç; az .. 
ir . l'ıılir k· . • 

•ıtenı 1 17 ınilyon Türk 
e~ n fert! . 'b' . , tıı;;. erı gı ı aynı 

•ttı ~av· ' 
daıılt 1 ağrı ve ıztıra -
e . 

l v ''Vve1 1'" e ;.1.k• Urk milletinin 
"1.t ~ 1 1' l' 1~i b· a 1nden herkesin ,, ır d 
"llıa 0 tnde bu b" ··k iltj n ın ' uyu 

1- ~l Veyaıll~t. nasıl onun 
tek b olum) parolası 

e bugu 11ır dVı.icut gibi top _ 
il} Rene tek e. onu_n kayıbı 
~ aüı bır vucut gibi 

·~ b· 0 1Yor it f . n. ark 
ı ı:: e varı 
ı· . "veı · · 
~ ' 11ncten tnıUetin istikbal 
h.. herk •Un iSe es ümit kes-

bl'ılaıı · . onun rehber lig" i 
U . IS!Ikl•J' 

a0 . ISlikJAı ~ ın Onun şef-
lu~nkııabı Uzerine kurul
Ve oı,,u arın her ne ba-

,,,.. n beh 
~ ··•ud.t emehaı mu-
'nıı aası . 

lı a n" azım ve ima-
~, .. o~ Y 

tı hıçk aşında sezili-
' ~ i\TJ;~kta işitiliyor. 

h l't'ıiz •. RI< ınkılab o-., ve t 
1 ~. onu aın bir mah-

bu1tııa n kayıbı ÖI'lin • 
~ kaı 1 

P erimize sı-

ğınmıyan göz yaşlarımızı akıtır -
ken yegane avuntuyu ve is -
tikbale imanı bu neticede görü
yor ve buluyoruz. 

Evet, kayıbımız hakikaten em
salsizdir.. Fakat onu bağrından 

çıkaran Türk milletinin büyük -
lüğü ve kahramanlığı da emsal -
sizdir. 

O, Türk milletinin bu emsal -
siz kahramanlığını sezip ona gü
venmeseydi, 20 sene önce, her 
maddi şeyimiz elimizden alınmış, 
bütün dünya düşmanlığı tarafın
dan kurtarılmış ve istila edilmiş 
olarak kenarına geldiğimiz ve 
derinliğinin hatırası bile bugün 
gözlerimizi karartıp başımızı dön
dürmiye kıifi gelen felaket uçu -
rumu önünde nasıl olur da, tek 
başına: 

•Milletin istiklalini gene mil -
Jetin azim ve iradesi kurtaracak
tır. düsturunu ifade, tamim, tel
kin ve tatbika tevessül edebilir -
di? Yine O, Türk milletinin o eşi 
o:mıyan büyüklüğüne ve milli 
vicdanının hazinesindeki tüken • 
mez kudrete, eşsiz kabiHyette gü
venmeseydi, asırların vicdanlara 

• 

yerleştirdiği skolastik dogmatik 

ve semavi esaslara dayanan geri, 
sakat ve çürük içtimai telakkileri 

yıkıp onun yerine bu kadar az 
zamanda bugünkü Jaik Türk 

cümhuriyetini ve onun üzerine 
bugün her birer !erinin sayılması 
bile sayfalar doldurmıya kati ge
lecek inkıliıbları kurabilir miy
di? 

ATATÜRK'ün dehası, işte Türk 
milletinin kendiliğindeki bu kud
retin, milli vicda nındakı bu ka -

biliyetin ölçüsünü tam olarak 
vaktinde ve yerinde sezebilmek 
büyüklüğünü göstermesinde, ve 

o kudret ve kabiliyeti en kısa 

yold'"' en doğru kurtuluş ve ku
ruluş hedefine yöneltip götüre -
bilmesindedir. 

İşte biz böyl0 eşsiz bir dfilıinin 
kaybı önünde ağlıyoruz. Şüphe -
siz, bizim kaybettiğimiz ATA -
TÜRK fani olan ATATRK'tür. 
Ebedi olan ATATÜRK ise yalnız 
Türk aleminin değil, bütün dün
yanın hayretle seyreylediği 15 
yıla sığan 15 asırlık inkılaplardır. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

M U .C i Z EL ER 
!11eşhur lıir arab mersiyesının 

ilk mısraları şunlardır: 
•Hayatta da, ölümde de yük

seklik! 
İşte bu, muhakkak ki, bir mu

cizedir.• 
Meali, hayal meyal, hatırımda 

kal~n bu iki nusraı söyleyeni de, 
kimin için söylediğini de bilıniyo
rum. 

Fakat, mucizelerle dolu bir ha
yatın, ölümünden sonra da ken
di sevgili milleti ve aziz yurdu i
çin, hain, ebedi bir tanrı gibi, mu
cizeler yaratmakta devam ettiği
ne bir kere daha inanmak ister· 
seniz, yedi kat ellerin O'na dair 
yazdıklarını tekrar tekrar okuyu
nuz. 
Şaheserler dili fransızca, en gü. 

zide üslüblariyle O'nu bütün dün· 
yaya, bütün fransız gençlerine bir 
kahr:ımanhk örneği gibi göster
di. 

•Şekspir'in lisanında •Beşeri

yetin bn en büyük :ıdamn ken
dine tavsif kelimelerinin en seç
mesini buluyor. 

O'nun ölümiyle bütün dünya
nın yoksul kaldığını, O'ndan son· 
ra cihanı daha az enteresan bula .. 
cağımızı bizimle, hatta bizden ön
ce söyliyenler, yabancılardır. 

O'nu son istirnhatgiıhina kadar 
teşyi etmiye gelenler içinde dün. 
ya memleketlerinden bir çoğu

nun bayrakları da, O'nun aziz vü
cudünü elıediyen saracak türk 
bayrağıııın etrafına bir çerçeve 
halinde sıralan:ıcaktır. 

Bütün dünya O'ndan ve O'ndnn 
bahsederken O'nun kurduğu bü
yük eserden, bizden ve bizim yur
dumuzdan bahsediyor. 

O'nun hayatında koyduğu cııı.t·r 

O'nun ölümü yüzünden de in~.:ın 

oğlunun konuşabildiği bütün dil
lerde sevgilerle, saygılarla teren
nüm olıınmaktadır. 

Tarih, .. öncesinin tanrıları ve 
y:ırı - tanrılarını masal kahrama
nı gibi dinleyebiliriz belki; fakat 
hayatında ve lıaYf!tmdan sonra 
gösterdiği mucizeler karşısında 

bu tarihin ve tarib .. sonrasının, 
tanrısını inkara kim kıyışabilir? 

Tanrılaşan Atatürk 
Yazan: lz:et Ulvi Aykut 

Denizler gibi derin, tufanlar 
gibi taşkın ve yaygın bir acının .. 
Dağlar gibi heybetli ve ağır bir 
yasın altında ruhlar donmuş, taş 
kesilmiş gibidir. Hayır! Bir billilr 
gibi kırılmış da, binbir parçası 

binbir zehirli iğne gibi kalbleri 
sızlatıyor. 

Yürekte, içte öyle bir cehen
nem var ki gönüller eriyor da 
sanki gözlerdim yakıcı bir yaş 

halinde solgunlaşmış ve keder 
çizgili yüzlere durmayıp akıyor. 

Bugünlerin en çok işitilen sesi 
ancak hıçkırık ve inilti oldu. 

Ah Atam, kendin gibi matemin 
de ne büyükmüş! 

* Sonbaharın, son gonceleri bula-
nık gözlere birer kızıl yara gibi 
görünüyor. Kırizantemlerin ba
ğırları lime lime olmuş, boyunla· 
rı birer öksiiz gibi bükülmüş du. 
ruyor. 

Sensizliğin bu kara günleri i
çinde güneşi bile iste.niyoru:z. 
Mavi göklerde yıldızlar sanki bi
rer göz yaşı. 

Ruhumuzda bir uçurum, her 
yerde, her şeyde bir eksiklik, bir 
boşluk var. 

Ah Atatürk, üınid, neş'e, gü
neş her şey, meğer ki hep sen i -

. ' mişsin. ı 

* Tabiatten insana geçen ve ke-
malleşen büyük sırrı, tılısımlı 

kudret ve Tanrısel Dehayı senin 
varlığında görmüştük. Kfıi.natta 

ondan üstün ne olurdu ki ... 

Cihanın en büyük milleti olan 
türkten ancak düııyanın en bü
yük dehası Atatiirk ~ıkardı; öy
le bir varlık ki binlerce yılda bir 
gelen ... 

O binlerce yılda bir gelen ve 
tarihin görınediği rşsiz ve büyük 

Onun yüzünde daima bir millet bütünlüğünü ve diriliğini, Onun gözle rinae daima bir mmırı iıtikbalınıtı kuvveı, azaTMt ve 14yemutluğunı• 

görmeğe alışmıştık. O aramızdan çı' kilmiş olmakla yine daima o gözleri ve o portresi ile Türk milletinin hayatında ebediyen Y<l§ıt1a;aktır · 

Aziz ATA)nın Son Suali 

Dünyanın son gunune kadar ebedi sesi dünyanın kulağından 
eksiltıniy~cek olan Büyük Şef'in, son !3.ni sözü bu sorgu olmuştur: 

- Saat kaç? 

O, bu sorguyu, kim bilir, hayatında kaç defalar sordu. 
Çanakkale sırtlarıııda O'nun bu sualinde şu mana vardı 
•Yurdu istilaya gelen düşmanları, vatan topraklarından koğ-

uı:ık için hücuma geçeceğim dakikaya ne kadar kaldı?• 

O'nun kutsal giiğsünü ni•an alan bir düşman kurşunu cebin
deki sa:ıte saplanıp kaldığı zaman da gene o suali sormuş olacak
tır. 

Ayni sorgu, S:ıkar)·a boylarında, JCocatepede, de sorulduğu 

vakit bir milletin kara hahtııu yenmek için kan, barut ve duman 
kokusu :ırasında şahlanan Bozkurd, son darbesini ne zaman in
direrek, ne zaman vatanın yükseliş yollarına dikilen yabancı dağ
ları de,•ireceğini hes:ıblıyordu. 

Daima ileriyi düşünüp daima ıızağı gören Büyük İnsan'ın, 
manevi varlığı ebediyet kadar sonsuz hile olsa, fani toprak üzerin· 

varlı!:a; gelecek nesiller elbette 

binlerce yıl ağlıyocaktır. 
Çünkü bu yıkık vatanı kuran, 

milleti kölelikten kurtaran ve 

yükselten Yüce Kahraman O'dur. 

Millet sevgisini her sevginin ÜS· 

tünde tutan, insanlık ve fazilet 

örneklerinin en yükseğini kendin

de gösteren büyük insan O'dur. 
Ey Atatürk, sen bir güm•ştin; 

yalnız türklüğiin değil, bütün in-

sanlığın yollarını ışıttın! Onun 
için cihan ağlıyor. 

* Madde Atatürk, yerlerin belini 
büken, gökleri saygı ile yerlere 
eğen bir tabuta geçebilir. Fakat 

zekii ve ruh Atatürk; ebedidir. / 
Eserlerinde, yazı ve sözlerinde, 
inkıliiblarında, kurduğu esaslar
da, yaşıyor, yaşıyac:ıktır. 

Derin hir iuan~ ile O'nnn yolun
dan gidenler, ruhlnrmda Ata-

Yaza n: N. ARTAM 

deki cismani hayatı, muhakkak ki, besablı idi. O, yaşarken yalnız 
yıllarını, mevsimlerini, aylarını, baftalannı, günlerini ve saatle
rini değil, dakikalarını da millet kurtuluşuna, vatan ilerle)-ijine 
bağlamı' bir Önder olduiu için zihninde daima o sual yer tut
muştu: 

- Saat kaç! 

Bu sual, her zaman •bu anda ne kadar kurtardım; ne kadar 
ilerledim?. kaygısının bir ifadesinden ba'b bir py olmamak li
zıındı. 

* Nihayet, O'nun flnl kulaklar tarafındaa duyulan son sözü de 
o oldu: 

- Saat kaç! 

Aziz Atam, bu son sualinle her şeyden ve her şeyden fazla 
sevdiğin sevgili milletinden ne kadar sonra ayrdacağını mı düşün
dündü? 

Türk'ü - kutlu bir emanet gibi -
gelecek zamanlara taşırlar. 

Ey Büyük Atam, Sen yaşıyor
sun, sen ebedi olan millet ruhun
da yaşıyorsun! 

* 
Yalnız akla inanıyor, farilete 

ve gerçeğe tapıyoruz. Sizi gözle

rimizle gördük, aklımızla anladık. 
İşte bundan bir inanç doğdu. Bu 
inancın ışığında görünen sendin, 

N. ARTAM 

ey ölmez ve sönınez güne,! 
Gideğimiz nurlu izinizdir, yolu

nuzda cesaret ve fedakarlıkla, 

birlik ve sevgi ile yürümek en 
büyük ülkümüzdür. Ayn!Jı; ben
cilik ve cesaretsizliği kimııe tanı
mıyor. 

Çok sevdiğiniz matemli millet 
size tapıyor, Siz artık Yücl! Türk 
milletindensiniz, Ey Tanrılaşan 
Atatürk! 

İZZET ULVİ AYKUT 
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ütün dünya Atamızı konuşuyor Atatürk'ün ö'ümü önünde T 

Alman, Macar, Bulgar, Yunan, C, in gaze- .~:~;:;:;;e~ €§.~§'~~ 
l 

, lAket önünde bütiln maddi yok - d 

te eri Bıiyük Türk için f evkalcide yazılar :::;::~:;:;.~:~ ~,;;~;. 
k t d d 

• l tuluş savaşına başlamıştı. yük İsmet İnönü ya 
Aldanmadı ve aldatamadı.. 

Y a z m a a e v a. m e ı y o r a r ta2dı0 !ene sonra, bugün de kur - ::~:!~;~:ee~ :~~; 
·- r ,,. vatanının ve kurduğu in· 
kılapların korunacağı hakkında devlet adamı olarak 

Türk milletinin ye- Yunan ::;.?,;:::=....:;:~~: :-1:~;~~=?,:; =~~E:t.::2 ~qt~:=-:: 
niden hayat bulu-ı Gazete eri m~7::S~::.::::::,:'.: ~i~~::::::;;=;~ i;:~~~~~:= ;~;.::~ 
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8r:(A.A) - Atına Ajan tafa Kemalin çocukluğundan iti _ yollarda yürüyecektir. Bununla ve bu yolda alınmış olan hızını faa edebilmek için on 
baren hayatı, tercümei hali, Trab- beraber ortada O'nunla birlikte asla gevşemiyeceğini gösterecek bancısı olmıyan, en IA 

Gazetelerin hususi muhabirleri Jusgarptaki mücahedes.i, Anafar _ giden şeyler de vardır ve bunlar, milli bir imtihanı, bütün dünya- yet üzerinde hiç teredd 

S e m b O 11 
• Atatürkün n8.şı önünden halkın talardaki kahramanlığı İstiklil sa- onun ateşin mizacı, bitmek ve til- nın imreneceği bir şekilde mu • bir ittüakla birleşıni . e r 1 arkası kesilıniyen geçişe müteal- VB§ı ve muzafferiyetleri, yeni kenmek bilmiyen kudret ve ener- vaffakiyetle ve tam numara ala- yük Türk milletinin 

Jik heyecanlı tafsllAt vermekte ve Türk devletini kuruşu ve bilhas- jisi, daima uyanık ve zinde fikir- rak geçirmiş bulunuyoruz. istikbalinin emniyetine, 

Kölnische Volkszeitung gazete ., 
ılnin 11-11-1938 tarihli nüshasının 
birinci ve ilriırei sahifelerinde der
cedilen iki sütunluk bir yazıda A
tatürk'ün tercüınei halini ve' ha -
yatını, Samsuna ayak bastığı gün
den itibaren giriştiği ve başardı -
t ılstlkJ.Al mücadelesini ve zafer . 
den sonra her sahada yaptığı lnkı
IAplar takdirkAr bir llsanla kay -
dedilerek ezcümle aöyle deniyor; 

cGenç devletin başına geçen a -
dam kazandığı askert muzafferi
yete ve memlekete temin ettiği is
tfkW ile vazifesini hitama erme
miş olduğunu bildiriyor. O, bu 
genç Cümhuriyetin varlığının an
cak fikirlerde tam bir inlı:ılii.p yap
makla idame edilebileceğini tak -
dir etmişti. Millet heyeti umu -
miyesi itibariyle asırlardanberi 

musap olduğu Lethargie'den ve o 
nu kemiren unsurlardan kurtenl
mak lAzımdı. Yeni hükümet mer -
kezinin İstanbuldan ı\nadolunun 
ortasına, Türkiyenin kalpgAhına, 
Ankaraya nakledilmesi, tufeyli 
ıınsurların bertaraf edilişinin sem 
bollk bir tezahürü oldu. Ayni za
manda islamiyetle yeni devlet a -
rasıncla enerjik bir hattı fıisıl çe -
kilmek lAzımdı. Çünkü islAmiyet -
ten başka hiçbir din daha iptida -
danberi politika işlerine bu kadaı 
Jiddetle 8.let edilmi§ değildi Bu 
Jebeple hilafet llga edildi ve bu . 
nunla dervişlerin ve hocaların hA
kiıniyeti ortadan kalktı. Ancak bu 
pyanı hayret reformlar üzerine . 
dir ki memleketin yeni baştan ku
ruluşu imkı1ru bulunabilmiştir .• 
Yazının sonlarında da şöyle de. 

Diyordu: 

9Jıun hayatı Türkiye Cümhurlye
ti tarihini terkip eden ölmez bir 
varlıktır. Türkiyenin ve Türklü -
lün bir rehbere muhtaç olduğu 
kiritik bir anda Atatürk ortaya 
çıkm~ ve o zaman mağlOp Türk
lüğü Avrupanın bir uşağı yapmak 
lhtiramiyle hareket eden cihanın 
kurmak istediği bütün manileri 
yıkarak Türklüğe yol göstermİ§ • 
tir. 

Bütün Alman milleti, Türk mil
letinin matemine samimiyetle İ§

tirak eyler. Bilhassa biz Almanlar 
Atatürk'ün lı:endi milleti ve mem
leketi için yaptığı tarihi hizmetleri 
bütün vüs'atiyle takdir ve tebcil 
etmeyi bilıriz .• 

Völkischer Beobachter gazetesi 
11-11-1938 tarihli Münib nüshası-

nın l:.< sahifesinde büyük punto i
le •Yeni Türkiyenin yaratıcısı. K&
mal Atatilrk ölmüştür.> başlığı al
tında üç sütunluk bir yazı neşret
miştir. 

Bu yazıda Atatürk'ün çocuklu
ğundan itibaren hayatı, tercüme! 
hali, Çanakkaledeki kahramanlık 

ve muzafferiyetleri, istikLil müca
delesi ve yeni Türkiyede yaptı~ 

inkılaplar takdirili bir lisanla an
Jatılmakta ve hastalığının da bir 
tarihçesi yapılarak bir Fransız 

doktoru ile Vi)'analı Profesör Ep
pinger ve Berlindeki Profesör 
Bergman'ın konsültasyona çağırı!
mış olduğu kaydedildikten sonra 
hastanın demir gibi kuvvetli na -
turası ve kırılmak bilmiyen yaşa
mak azmi ile ilk krizlere mukave
met ederelı: günün hadiseleriyle a
!Akadar olduğu ve hatta Cümhu • 
riyetin 15 inci Yıldıönümü bayra -
mının cereyanını radyodan dinle
diği blldiriliyor. 

Bu yazının sonunda aynen şöyltı 
deniyor· 

cKemal Atatürk Türk tarihinin 
en yüksek şahsiyetlerinden biri

bütün bir milletin Şefinin tabutu sa başardığı inkılaplar hakikate teriyle bükülmeyen ve eğilmiyen Bu da, 11 Teşrinisani günü Bü- riyet ve inkılabJarın ııı 
karşısındaki mateminin azametli uygun tafsilatiyle yazılmış ve ma- iradesidir. yük Millet Meclisinin gösterdiği yet;ne bundan daha bal' 
manzarasını tasvir eylemekte ber kale şöylece bitirilmiştir: Kemal Atatürk damgası, yalnız yüksek ve emsalsiz manzaradır. ti olur mu? 
devamdırlar. Gazeteler, Türk mil- Türkiye Cümhuriyetinin temellin- Bunu, iki tablo halinde hülasa , .Bazı tezadlara rağmen o, popü- d b 1 ATATtlRK yattıkça, 
!etinin matemini gösteren fotoğra- !er olmuş ve sevilmiştir. Bilhassa de değil, günlük politik hadiseler- e e i iriz: reisile büyük ve kahraD' 
fller de neşretmekte ve Türk genç kendisine çok büyük iyilikler et _ de de mevcuttur. O, Türkiyeyi a - Evvela bu imtihanın neticesi, milleti! ç 
liğinin andından bahseyleınekte- tiği halk tabakası onu severdi. Ve lakalandıran her hiidiseye karşı Büyük Meclisin ayakta geçirdiği • 

dirler de hal .. ti d't k bil beş dakikanın gÖz yaşları ve hır- • · bu halk • Seliinikli küçük bir me- r ve sura e şe ı ve mu a • 
Bütün gazeteler, Atatur" ku"n ~ tedbirler alıyordu çınlıklarında görülür. o göz yaş- Atatu'"rk va 

~~ murun oğlu olan - onun şahsında · naze merasbnine ait program ve Onun ölümiyle Tür' k polı'tik sah ilelebed bekçisiyiz• enerı'isi var. 
bir Anadolu köylü çocuğunu gö -ecnebi murahhasların ıs~'e-'-• nesinin bilhass• b · t h fakat candan, cihandan bezdirici aıu uı.u riir ve onu kendi etinden ve ka - " u mızaç an ma - ı h 

rum kalocam muhakkak! r Ç" hiçbir yeis damlası voktur. o hıç- c'ıhan su nından bilirdi ve bu sebeple onun • b' ı · un- J kü; Atatürk'ü istihlfıf eden kim kırıklarda çok acı sızılar var, fa· 
n~etmektedirler. 

Macar Gazeteleri 
Budape§tede Almanca olarak inti
fa!' eden ve yan resmt hükfımet 
organı olan Pester Lloyd gazete
sinin 10-11-1938 tarihli akşam nüs
hasında ilk sahüeyi tamamen 
kaplıyan ve ikinci sahüesinde de 
bir sütun işgal ~den mufassal ve 
Aladar V. Simonffy imzalı bir ya
;ı:ıda evvela şu mukaddime kay -
dedlli:-or: 

•A.<ırlarca evvel Osmanlı hane· 
danının ceddi ekberi Sultan Or -
han ne idiyse, yahut - zamanımız, 

dan bir misal alırsak - bugün İtal· 
ya için Duce ne ise, çok ıztıraplı 
l>ir hastalıktan sonra bu sabah ve
fat eden Gazi de Türkiye için o
dur. Daha vazıh bir üade ile Ga
zi bütün Türk milletinin tekrar 
bayata doğuşunun ve Türkiyeniıı 
yeniden kurulşunun timsalidir. 

Gerilik, umumi politik hayatta 
anarşi, bozuk bir maliye, bütün 
devlet dairelerinde irtikap ve irti
ıa, geniş tabakalarda cehalet ... İş
te idama mahkum edilen ve rüt
besinden kendiliğinden gönüllü o
larak feragat eyliyen Mustafa Ke
mal Paşanın cihan harbinden son
ra eline aldığı miras bu idi. Fakat 
şimdi onun halkına terkettiği mi
ras: Umumi hayatta ve maliyede 
nizam, memurlarda şarlun emsa
lini görmediği dürüstlük ve na -

basit ve beşeri olan bazı z8.flan : olursa olsun, onda Yıldırım Be _ kat, hiçbir ümitsizlik sesi yok ... 
nı hoş görürdü. Kendisine mabut yazıt'ın mizacını hatırlatan Ata _ Bilakis: .Bıraktığın emanetin 
gibi prestiş ediliyordu. Bazıları dı türk'ün ateşin mizacını bulmak ilelebet bekçisiyiz. enerjisi var. 
ona hasım idiler. Fakat hangi bü- lmldnsızdır. Saniven, göz yaşları ve bıçkı • 
yük adam vardır ki hiçbir hasmı S" li rıklar içinnP biten """' dakikadan urat · bir mukabil hareket, Yıl u• • 
bulunmasın? sonra yeni Cümhur Reisinin seçı·-

dırım asa bir karar ve şedit bir u-
Objekıü bir tarzda bakılınca gö- yandırıcılıkla hülii.sa edilebilecek mi başladı. Neticede mevcud 348 

rülür ki o, düşmüş ve mağ!Cıp bil' olan bu ateşin mizaç, Türk politik meb'usun tam ittifakiyle büyük 
milletten kalkınmış ve muzaffer sahnesinden kendisiyle birlikte İsmet İnönü Cüınhur Reisliğine 
bir kütle - esaret ve uşaklık men- inmektedir. seçildi .. · 
zilesine indirilmiş bir memleket- Bu yazı, Atamızın bir klişele _ Bu suretle de Türk milleti, uğ-
ten hür ve müstakil bir devlet - riyle süslenmiştir. Gazete yine bi- radığı büyük felaketin onulmaz 
geri ve mütereddi Osmanlı impa- rinci sahifesinde ve (bugün Tür- acısının tesellisini, onun yerine 
ratorluğundan genç bir medeniyet kiyede yeni Cüınhurreisi seçile • İsmet İnönünü seçmekte b~ldu. 
yaratmış ve bilhassa her sahada cektir) başlığı altında A. Ajansı _ Bu netice, hiç de beklenmiyen 
Türkiyeyi kuvvetlendirmiştir. o, nın bu husustaki haberlerini neş • bir netice değildi. Bilakis yüzde 
milletinin ve devrinin en ileri bir retmektedir. Bu yazılar da İsmet yüz beklenen bir netice idi. .. 
adamı idi.. lnönü ve Meclis Reisi Renda'nın Çünkü, yeni Cümhur Reisimiz 

Bulgar Gazeteleri 
ZORA: 11-11-1938. 
Kemal Atatürk. Yazan: Danail 

Krapçeff. 

Kemal Atatürk kıvılcım saçan 
parlak gözlerini ebediyen yum -
muş bulunuyor. Bu, bitmek, tü -
kenmek bilmiyen kudretli bir e -

resimleriyle süslenmiştir. İsmet İsmet İnönü gerek kurtuluş vı: 
lnönü'nün klişeleri altında (Ata • gerek inlulfıb savaşlarında ATA
türk'ün halefi olması büyük bir TtlRK'ün başkumandan sıfatile 
kuvvetle umulan namzet İsmet emirlerini, millet şefi ve Devlet 
mönü) ibaresi vardır. Reisi sıfatlarile direktiflerini 

Zora, yine ayni nüshasının kül • tam ve kamil olarak yerine ge • 
tür sahifesinde Atamıza ait muh- tirmek için en &şılmaz müşküller
telü resimler VP klişeler neşret - le içten ve dıştan gelen menfi ce
mckte ve bunlara ,Atatürk'ün ha- reyanlarla boğuşarak deruhte et
yatından safhalar) başlığını koy - tiği çetin vazifeleri muvaUaki • 
muş bulunmaktadır. yetle başarmış yegane bir devlet 

nerj inin politik sahneden inmesi fı \ 
demektir. ~ 1354 Rumi 

Büyük Türk inkılilpçısının ya _ j Ramazan ikinci Teşrin 
rattığı eser muazzamdır. Atatürk ll.~';'":'"-:-.:::2-::S-:-:-:-:-::-::::::-6':':."'_~· il I 
filhakika Türk imparatorluğu hu- ıYıl 1'38, Ay, 1 ı üan, 322 Kasım 11 

13)7 Hicri 

dutlarını eski Türkiy~ hudutbn 119 2cl TeşrlnıCumartesl 

C t llnctl aahlfed 

hedef olarak medeniyet. 
tür yolunda ilerlerneği 1 

· t' Atat" k'un" sul~ rnış ır. ur .. 
yalnız Türk milletine sU 

de çalışma imkanını h. 
düşüncesinin mahsulU 

İnsanlığın bu yüksek fil 
Atatürk'ün yüreğine Y 
tatürk insanlığın sulh v 

"}<Se 
içinde çalışma ile yu 
inanıdır. Bunun için J<eP 

. ge 
leketıne uzaktan da 
sulh teşebbüsünü daiJ113 

niyetle karşılardı. ya)clP 
sulhun istikrarı ve sağl 
sı için sarfettiği ınesaibi 
paktı, Sadabad paktı gı .. 
kım anlaşmaların İl'.JIZ~ 
vaffakiyetli neticeler 
Bu sayede bir zarnaıılal'• 
fıçısı. mahiyetinde oJaP 

Şark, istikrarsız bir ~ 
tasında bir sulh ve s 
olmuştur. 

Fakat Atatürk urnuıııl 
şebbüslerini de dalına fil 
yetle karşılardı. aarbiJJ d 
bi insani bir gaye istiJı · 
Kellogg misakını, canl1 y1 

kikat halinde yaşatın~ 
nasyonal münasebet! 
mı haline koymak içiıl 

eP 

cAtatürk kendi devletini Av· 
rupa ile Ön Asya arasında muta 
vassıt olmak vaziyetini hiçbir va· 
kit unutmamıştır. Bu mutavassıt
hk rolü, Türklyenin bir taraftan 
)3alkan ittihadına ve diğer taraf . 
tan Ön Asya devletler! blokuna 
dahil olmasiyle mütezahirdir. Tür 
kiyenin bugün Ön Asyarun hA -
kim devleti oluşu yalnız ve ancak 
bu büyük askeri, büyük devlet a
damının yani Atatürk'ün eseri -
µir .• 

sidir. O, a•ker ve ayni zamanda -===============! 
dışında bir arazi ile tevsi etmiş de-

1 

__ 
ğildir. Fakat, umumi harp sonun-

adamı idi. Milli Orduyu kurtar • 
makta, İnönü, Sakarya ve Dum • 
lupınar zaferini hazırlamak ve 
neticelendirmekte; Mudanya mü
tarekesini ve Lozan sulhnamesi
ni bütün bir düşmanlık aleminin 
halkası içinde muvaffakiyetle is
tihaslde; yeni Türk Cümhuriyet 
ve devletini kurtarmakta ve bu
nun üzerine kurulan, siyası, içti
mai, iktisadi, kültürel ve acili in
kılabları emsalsiz güçlüklere ve 
engellere karşı muvaffakiyetle 
tahakkuk ettirmekte ATATÜR • 
K'ün ayrılmaz bir gölgesi gibi en 
sadık, en samimi bir yardımcısı 
inkilap programının en liyakatıİ 
tertipçisi ve en muvaffak tatbik

Atatürk, dünyanın 1 
milliyetperveridir. falı~o;. 
yetperverliği sekter ~· eıJİf 
milleti için ısrarla ıst 
hakkı, hiçbir mi!letteP il' 

Yazı şu cümlelerle bitirilmiş -
tir: 

cAtatilrk'e memleketin her ta
rafında dikilmiş olan anıtlar, Türlt 
milletinin basü badelmevtinin e . 
bedi sembolü olarak kalacakttr. 

devlet adamı !dL 1918 den 1922 ye 
kadar devam eden mücadeklerin
de kazandığı parlak zaferlerine 
sulh yolundaki faaliyetlerinin za
ferlerini de ilave etmiştir. Hitler 
1933 Temmu:r:unda Türkiye Bü . 
yük Millet Meclisi Hariciye EncÜ· 
meni reisi ile yaptığı bir müla -
katta: Atatürk'ün idare ve reh
berliği altında Türkiyenin kazan
dığı muvaUakiyetlerin Almanya
da nasyonal sosyalist hareketinin 

------
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- Bunu tahmin etmem. Çünkü 
Nihad namus ve ahl8.k mefhum
larına çok bağlı bir gençtir. 

- O halde beni ve çocuğunu 

neden ihmal ediyor? 

- Bu, bir gönül meselesidir. 
Benim kardeşim de dünya güzeli 

kadar zarü ve sevimli nişanlıaını 
oıraktı .. ve İstanbulun en çirkin, 

en mendebur kadınile evlendi. 

- Beyni sulanmış demek. Bu
na sözüm yok. Fakat, Nihad he

nüz akı ak, karayı kara, güzeli gü
zel, çirkini çirkin eören bir er -
lı:ektir. 

Yazan: lskender F. SERTELLi 

- Müvazene ve muhakemesini 
kaybettiğini ben de iddia ede -

mem. Hele sonunu bekliyellm bu 
İŞİn-

- Nihadın kaprisi olmasın bu?! 
Ban erkekler kendilerini çok be

ğenirler ve dev aynasında görür
ler. 

- Nihadın böyle huyları yok
tur. 

- Çıldıracağım §İmdi. Ona toz 
kondurmuyonıunuz! 

- İşin sonunu bekliyelim de -
dlın ya .. 

- P ekAlL biraz da gökyüzün-

muzaffer olacağına dair kendi ka· 
naatini takviye etmiş ve kendisine 
Türk istik!Al mücadelesinin par . 
lak bir örnek vermiş olduğunu, 

Almanyada olduğu gibi Türkiye· 
de de kuvvetli bir köylü ekseriye
tinin yenilmez milli kudret mem· 
baını teşkil ettiğini, her iki mille· 
tin ayni siyasi hedeflere malık 0 . 

lup aralarınd~ki dostluğun de 
canlı iktisadi münasebetlerle kuv· 
vetlendiğini söylemişti , 

de görüşürüz. 

Hangara yaklaşmışlardı. 
Bay Hurşid Abbas, Perilıanın 

annesine döndü: 
- Damadınızdan çok memnun 

sunuz, değil mi? 
- Evet. Eşi bulunmaz bir er • 

kektir. Perihana olduğu kadar 
kayın validesine de hürmetkar. 

- Zaten damadlar, kayın va
lideler tarafından çok sevilir. Bi
zim damadı da rahmetli zevcem 
çok sever ve hiçbir kusurunu gör
mezdL 

-Nihad, sizin damadınıza hiç 
benzemez. Kumarı yok.. İçkisi 
yok.. Çapkınlığı yok .. 

- Allah bağışlasın, çok iyi ço
cuk. Nikahtan sonra ayrıca dü -
lün yapacak mısınız? 

- Elbette. Kuru bir nikihla 
ifi savlljturacak mıyız ııanıyor1U
nuz? 

da dağılan askeri kuvvetleri top • 
lıyarak ve inhilal etmiş halk küt
lelerini organize ederek bunlan 
yüksek b ' r kudretle İstlklal sava
şına scvketti. Bu çetin mücadele
nin neticesidir, ki Atatürk, Iıkir 

ve ideal arkadaşlariyle birlikte, 
Kur'an ve şeriat esaslarına daya -
nan eski Osmanlı devleti yerine 
bugünkü modern ve laik Türki -
yeyi kurmıya muvaffak oldu. 
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- Düğün için çak bekliyecek 
miyiz? 

- Nilıadın arzusuna tılbiiz. 

Dün, Almanyaya hükılmet tara -
tından bir İ§ için gönderileceğini 
söyledi.. 

- Ziyanı yolı:. Çok değil. Altı 
ay, bir sene bekliyenler de var. 

- Yok, yok.. O kadar uzun 
bekllyecek değiliz. Almanyadan 
döner dönmez düğünü yapaca • 
ğız. Fakat, bu aramızda kalsın. 
Nihadın nikAhdan sonra Alman
yaya gideceğini Perihana söyle -
medim. Canı sıkılır, üzülür belki 
kızacağın ... 

Tayyare hangarında epeyce ka
labalık vardı. Nlhadı tanıyan bir 
çok tayyareciler, makinistler sa
hada dolaşıyordu. 

Nihad tayyare elbise3i giymiş
ti .. Alnında dev gözüne benziyen 
gözlüğıiııün ıarı camları parıldı-

yordu. Misafirlerin geldiğini gö
rünce tanıdıklarının ellerini sık
tı, diğerlerini de başile selamladı. 

Zaten tayyarenin başında uzun 
boylu teşrifatla geçiştirilecek va
kit yoktu. 

Nihadın yanında ayrı bir pilot 
daha vardı. Tayyareyi .görenler 
büyük bir heyecan. içinde kalb -
lerini tutarak sabırsızlanıyorlar

dı. 

Nihad herkesden önce nişanlı
lllllın elini sıkarak: 

- Bu mes'ud dakikayı idrak 
ettiğimden dolayı ne büyük se
vinç duyduğumu bilııen Perihan .. 

Diye mırıldandı. 
Perihanın gözlerinin içi gülü

yor, fakat sevincini giz!emeğe

çalışıyordu. 

Perihan çok mağrur bir luzdı. 
Tayyarenin içinde iki§er ikişer 

sıralanmış karşılıklı yirmi kol -
tuk vardı. Perihan, nlkA!ı memu-

çisi olmuştur. 

(' 1 ••• •• ~ !·-. 

ru Bay Nurinin yanında otura • 
caktı. 

Herkes çiftlerinin koluna gir • 
ıniş, tayyareye girmek için daki
kaları sayıyordu. 

Saat tam ikide tayyareye bine
ceklerdi. 

Tayyareci Cevad: 
- Üç dakikamız kaldı. Diye 

seslendl Haydi bakalım pilotlar 
yerlerine geçsinler. 

Nihad ve arkadaşı herkesten 
önce yerlerine oturdular. 
Hangarın nöbetçi makinisti mo· 

törü yavaş yav&f harekete getiri
yordu. 

Davetliler ikişer ikişer tayya • 
re girmeğe başladılar. 

Eski valilerden Hurşid Abbas, 
Perihanın, tayyareci Cevad da 
Nibadın müşahidi olacaktı. 

Nihad telA§la davetli kadınlarQ 
alacaklı gözile bakamamıştı. Fa
kat, direksiyonun başına geçtik • 

. t . 
meği asla düşünrneııı 1~, ll'1 
perverliğinin bir sırrı />I) 
perestliğindedir. Tarb . ~ıı> 
sayfalarında yer ."erif çil 
sulhperverliği üzerırıd• 
racaktır. 

~ 1"1 
iJl sıı 

ten sonra, tayyaren 
sı önündeki kadınl~~c' 
denbire Margriti gor 
!adı. or'' 

Bu sırada Yılma%• JJ r1ı" 
ri girmişti. Nihad JJ-0 IJf'J 
medi. Gözlerini uğllşt 
katle baktı: deıfi. ~ 

Y anılmıyoruJl".• Jil'ıt 
kendisi. Cevadla bif ~~ ;. 
Fakat bu ne cesaret· ·· 
tahlık... c 

. .,,tı ,,,, 
Nihadın manevı, dal'. ı' 

bozulmuş, cesareti 0 ~ ı 
mıştı ki.. Oturduğu {# ı' 
ğın et ve kemik h3 1 

ve erimişti. j)ı•d> ;i 
Nihad için • o da~ 5~ 

lacak bir şey vard•· 
itidal içinde uçmak- ..a~· ı 

Bilekleri tu~u~0 
ul"I 1 

Beyninde mutJııŞ { 

li.mı§tı. (~ 
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~d~;;n;;;~· İi~ğ~;-~~ dişarr 
Ya çıkamaz, buna cür'et edemez 
8ıı11tı tevessül edilse bi/d Mondros limanındaki 
donanmanın zırhlı fırkası mütecasirleri 
Boğaza dönmige bırakmadan 

~ 'l'iırıt donanDlUI Boğazdan ı s ~ çıkmaya cür'et e
~ 1!'.ııaaen böyle bir harekete ı 
~ bile Mondros limanında 

yetişir 

' dorıaıunamızın zırhlı fıc -
h ı..~aaitleri boğaza diicmı.e
~ada yeı;pr, debıetli 
~l't.ıt karşısında ya beyaz 
k~ . ~ yah d da çarpı
~ l§a suY\lll dibine gömıııeğe 
~ lel!ı,ı 

--~ ~d;;1Kiliz aıninlinin bu kadar 
~ y llıe gli venmesine asıl se
~~tahkimat, aldığı terti· 

"tııtt tabil! 
'et ~şoviç Cemal pqanın 
ad~ ilk hamlede lı:avra-
' \' llı.ukabeıe etti: 

11\j ~it!.. Yalnız odur paşam.1-
C:f!ıttaı lllıl •• 

11)" Paşa, siyalı. ve gür saka
~ C.V ~n hafif bir tebessiimle 
. ıi11r~ kartılılt venli.. Paşo
~ .al vaziyeti aııladL Karşı-
1!11~ bir tavırla tesmi
lle Osmanlı bahriye nazın
~ istediğ'Tli hissetti. 
~ '•ö .. ,_ 

~"'lıneğe sebeb yalnız al-
ıı~tll at detildJr tabii!• 
~n şu ?oktaya işaret etmiş : 

" R1Zin ışe yaramadığını-... ~._,_ 
trı. 

0 
.idlll'e!li elinize ~vdi 

hi.t hsınanlı deniz kuvvetleri
<le areket eösteımek kabili-

0lınadığını idrak etıni.§ -
!)~ııı 
!> e1t isteıni t · 
~· ŞL 
lııı Ilı.Çın. Çehresi tekrar morar-
&()~·· Ulihazayı yapıncaya b
at ~ arııııı soğuduğu için 

Uraya dönmedi, kaldığı 
li anı tti: 

~ı. lllbulci biz, bu fikrin yerin
"lladığ 
lsbaı ını bu akırumızla pek 
·· edecekfk. lirette 1 
tçlığı bat, mayının bordamız-
'İlııı ehenunıyetsi:ı: yaradan 
llıı, etınif].er: 
ça altı.na başlarken bir ma

haş1~tna~ bıze hayırlı bir 
•4.a~ad~gıınızı ihtar ediyor. 

bır feü.kete uğrıyaca-
iye a;;.. 

-v~l~iyorlardı. 
te~ lkıgazııWı çıkarken 
· · ilt lllürettebatı tekrar ~
"ıı. Uı.ab ettiler. 
lQı. ~ ollllasına rağmen çok 
llııy0r Uru soğuk mürettebatı 
gtdeıı' suy_un üzerinde uçar 
~ gerıuıertn içinde neş'e
~ haJtiın oluyordu. 

il ~ çıkmaz, keffe 
ıı.~troYerierin ı>ür'atsi.zlik 

h1"'1 bize ezıgeı olacaklarını 
tııı. Onlara, burada kara-

li:re arını, Yalnız Muavene
t~~ nin Bozcaadaya kadar 

Sat etıneaini işaretle bil
<!~ it•~ ile Taşoz Boğaz 

"-'dlları 
ı.. ~ leDe A . alin .. 
:"""tı. mır so-
~lli. · 
~elce ınütrezenin top 

%1 l) •teı kudretini tayin 
"!ı~~t t!ltroyerler ayrılınca 
\ııı . de eski mahi etini 
~ l!di ini' y 
\>lılıh • 
.,,_ ı:ıs~ et · ı· 
-'<!'' • ınış ır paşam.. . aı lt'b 

ı ııı 1 •tile bize refa -
lı: C\lzu lı aı1, u ahs olmıyan bu 

ile z~:ılt bunlardan i>;ti1a
e l!ilı·• ar IUnulurdu. 

'· e g·bi 
l.ııtıe 1 

olacak; biz Midilli 
eı llaatıe vasatı ..,, mil il 

'llel;,j Ur "" e 
'titti b dik. Halbuki bu 
l~lı: l!taher balundur-
oı•h onıa- o~- • .. .. 18 • '" -mı sur-

lı . lnille yol almamız 
Ci.; CÜA doğarken 

topa tutmağı kararlaştırdığımız 

Bozcaadaya yetişmekte geç kala
caktık. 
Güneşin illı: ışıklaıile beraber 

mutad faaliyetine başlıyacak olan 
monitörlecle karakol yapan des -
troyerler bizi görecekler, baskın 
yarım kalacak, belki de hiç yapı
lamıyacak, üstelik düşınaıı ateşi 

altında hasara da uğrıyacaktık. 

Binaenaleyh evvelce yaptığun he-

sabı burada bir mikdar azaltmak 
mecburiyetinde kaldım ve_ des
tlroyerleri Boğaz atzıoda, ric'at 
yolumuzu temin vazi1esile kara
kola bıraktım. Kendim ileri atıl • 
dım. Midilli 98!\cak bordaııında 

ilerliyordlL Bozcaadaya çarça -
bu.le verdik. İşaretle Midilliye li
manı topa tutmasını, rastlıyaca • 
ğı monitörleri atıeş altına almasını 

(Denmı var) . . .... 
ıctımaı meseleler 

Kısırlaşdırma 
Bu ustJlün f atbiki lazım mı, 
memleketimizde tatbi

kine imkan var mı ? 
Pr.· Dr. Akil Muhtar bu 

hususda ne diyor? 
Yazan: Recai SANAY 

iki kanadh büyük kapının ke
namulaki :ıile blllitun karşıma 

kırklık bir hademe ÇJktL Sordum: 
- Bay Akli .Muhtar hurdalar 

mı? •• 
- Evet" Muayene mi olacak-

sın? 

- Hayır, eazeteciyim ben." 
Kendisini biraz &öreceğim ... 

Bademe •Kabil değU. der el· 
bi bir dudak büküş ve bllf salla
Yıtla: 

- Vay- vay •• vay. 
- Hayrola? .. 
- Bilmem, nasıl görilşeceksl-

niz_ 
- Niçin? •. Çok mu kalabalıkT" 
- Çok.. ama.. gelin bakalım, 

belki konuşabilirsiniz .. 
Kısa bir merdivenden çıktık; ön 

tarafı camlı bir •bekleme salo
nu·-· tıklım tıklım dolu .. bir ki
şilik yer vardı; oraya da ben o
turdum. (10) dakikalık bir inti
zar.- Sayın doktor muayene oda
sından çıktı. Heınen sokuldum. 
meseleyi anlattım. Güldü: 

- Hasbihalin tam sırası... Gö
rUyorsun\12: yL. 

- Evet, ıörUyorum .. çok meı
eulsünii:&.. fakat pek kısa göriitU-
rüz._ 

- Peki, o halde ... 
Muhterem doktorumuz, beni, 

samimi bir alAka ve eUler ytıde 
muayene odasının yanındaki oda· 
ya aldı; ve .. çok kısa bir zamanda 
•Kısırlaştırma• hakkındaki dü
ıüncelerini şu ciimlelerlo bülıisa 
etti: 

- Ben, an prensip kısırlaştır· 

ma usulünün millet için hakild 
bir menfaat temin edeceğine ka
ni de&"ifun. 

- Fena bir takun vasıflar yal
nız anne veya babadan çocuklara 
geçmiyor. Birkaç generııtion ev
vel bozuk kroınozom'n olan bir 
•eddin tesiri bulunuyor. Bu se
bebdea ban dejenere ecnüken in· 
suların ı;ocuklara yüksek bir ar
tist olabiliyor-. 

Hülisa yalnız, ele geçirllebllen 
bir kısmın bırlııttırılmasile ltlr 
ukı taııfi)<e etmek mümkün ola-

l'Tof. Vr. Akit Mutıtar 

bileceiine bnaııtim yoktnr. 
- Evlenme muayenesi yollle 

dejeneresanam önüne geçmek ka
bil mldlr? .• 

- ŞUbho yok ki evlenme esna
sında sıhhi <variyetin ciddiyetle 
ıtikkat nazıınna alınmuı lizım

dır. Ve bunun lçia de, bhıle, ev
lenenleriR tıbbi bir muayeneden 
eeçirilmesl kanunen kabul edil
nıit ve tatbik edilmektedir. Bıı ta
rikle lusırlaıtınııa ı:ibi medenile
re yakışmıyan bir ameliyeden 
daha ziyade istifade edileceğine 

kaniinı.. Zaten ben bir takını eş

hasın diğer bir kısım üzerine •kı
sırla tama• ameliyatı cinsinden 
bir müdahaleye hakkı olmadığı-
na inananlardanım.. 

ffstanbul komutanlığı 
l...::•tınalma Komisyona l!Anlın 

İstanbul komutanlığına bağlı 
birlikler namına komisyonda 
mevcud evsafı dahilinde nakliye 
koşumu ile mekkari hayvanatı 

pazarlıkla satın alınacaktır. Hay
van sahiplerinin hayvanalrile 
birlikte Fındıklıda Komutanlık 

satmalma komisyonuna gelmele-
rL (8521) 

F an a • ıı-rya 
A. a m sı 
• abil örünm "yur 

Burgos, 18 (A.A.) - Gazeteler, 
ekseriyetle sütunlarını Ebre mu • 
harebesinde kazanılan zafere tah· 
sis etmekle beraber İngiliz - İtal
yan itilifının tekemmülünü de e· 
hemmiyetle kaydediyorlar. 

Saint - Sabastien'de çıkan Di3· 
rio Vasco gazetes1nm siyasi muhar 
riri Fr:ınsa ole İtalya arasındaki 
İngiliz-!talyaıı itil{ıfına benzer bir 
anlaşma imza edilinciye kadar ın.. 
itilafın meriyete konmasının te -
biri için Fransa tarafından yapı • 
tan teşebbüslerin muvaffakiyet • 
sizlikle neticelendiğini çü"kü İn • 
giltere'nin Fransaya karşı olan 
dostluğuna raf:rnen imparatorla • 
ğun menfaıtlenni feda etmek is -
temediğini yazm3ktadır. 

Musolini bir 
sergi açfı 

Roma. 18 (A.A.) - Mussolinl 
bugün Romada zecri tedbirlerin 
113.ııına mulrnbele olmak üzere fü; 
senedenberi İtalya tarafından s:ı~
fedilmiş olan mesaiyi tebarüz et • 
tiren bir serginin küşat resmini ic
ra etmiştir. 

Ayni münasebetle Faşist fırka
sı Genel Sekreteri Starace. Otar -
şrnın takviyesini istihdaf edrn bir 
takım direktifler isdar etmiştir. 

Kral Karol 
Geliyor 

Londra, 18 (A.A.) - Romanya 
Kralı K:ırol ile Veliahdı Pren$ 
Michel, bu sabah Londradan ay -

rılmışlardır. Kral altıncı George 
ve Hariciye Nazırı Lord Ha lif aks. 
misafirleri istasyonda uğurlamış • 
tardır. 

SADAKAI Flrf R 
İstanbul Müftülüğünden: 

En iyi iyi Son 

Buğdaydan 15 14 12 
Arpadan 24 20 19 
tl'zümden 84 67 54 
Hurmadan 00 133 00 

Yurdumuzun haııt1 mWiafaaın 

esbabını temin hususunda pek 
meşkılr mesaisi görülmekte ol<:n 

ue aldığı teberruatı Kızılay tıe 

Çocıık!an Esirgeme Kurumu gıbi 
hayırlı te§ekkii.ller ı!e pay1•1ı:n 

Türk Hava kurumuna her veçhile 
yardımda bulunmak mü.lıim 1'ir 
vazifemizdir. Binaenaleyh b•: ı,,p. 
ta Diyanet fşleri Reisliği tarafın
dan verilmiş olan fetw. macibin
ce sadakai fıtır ve zek,it ile m ;; • 

keUef o!anlann • havadan gelecek 
tehlikelere karşı yurdu".u=ıı. 

mil!etiınizi korumak uğrunılıı P"k 
feyizli ve devamlı bir sı:retle ça
lışan-mezkur Tii.rk Hava Kurumu
na yardımda ve bu verile ile de 
memleketimize hizmette bulaııul· 
ması lüzumu sadakai fıtnn nevi ve 
miktarile beraber iliin olunur. 

DUMAN 
Turyenef - H. Rifat 
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bi ey'etle 
•• ug e adar şehrimize ge en 

hey' e·tler hangileri 
Yunan Başvekili de bugün şehrimizde 

brılunmaktadrr 

:safir Bulgar generalinin 
gazetemize beyanatı 

Büyük Ata'nın Ankarada yapı - rapalas oteline götüriiln:ıiiflerdir. la şehri selamıaınış ve mukabele 
lacak olan ceuaze töreninde kendı İngiliz deniz kıtaatını b.aınil bu- görmtiitür. 

lunan Malaya hattı harp kruva - Romen heyeti Perapalasa mis:ı
zörü de dün öğl.,den evvel lima - fir edilmişlerdir. Romenler Ank:ı
nımıza gelmiş ve topla şehri se - raya bugün gideceklerdir. 

!iımlam~ır. Selimıye ~la•ı00•0 fi. &CB r h · y' eti 

mi!letlerıni ve hükümetlerini tem· 
Gıl edecek olan ecnebı heyetlerin 
bır kısmının dün gelmiş oldukla
rını bilclırmişt ik. Bugün de müte
b.ı.ki kısım gelecektir. 

Dün Jıabah saat 6.30 da BulgY 
tıeyeti hus.ısi trenle gelmişlerdir. 

Heyetin başında Harbıye Nazı
n General Daskalo! vardır. Heyet 
Saray Nazın General Panof, Sof
~·a Garnizon Komutanı General 
Zukas ile 8 subay, yarsubay n ne
fer ve 58 kışılik bir bando müzika
dan müteşekkildir. 

Askerler beraberlerinde bir .de 
Alay sancağı getirmişlerdir. Gen~ 
nl Daskıılof gazetecilere şu beva
uatta bulunmuştur: 

c- Bi.iyük ölünün huzurunda e
ğilmiye ve bütün dünyanın bü • 
yük bir kumandan, eşslı bir inkı -
lapçı olank tanıdığı Ulu Önderi -
nize olan son ihtiram vazi1eınizi 
yapmıya gidiyoruz. 

Atatürk'ün vakitsiz ölümü, dün 
yanın her tarafında olduğu gibi 
Bulgaristanda da derin ve samimi 
bir teessür uyandırmış ve hiç şüp 

he yoktur ki onun hayata gözler'
ıri yummasile insanlık yeri kolay 
kolay dt'ldurulamıyacak büyük 
bir adam kaybetmiştir.• 

General Panof ta şu suretle te
essürlerini beyan etmiştir: 

•- Ataşemiliterliğindenberı, 

büyük dost olarak tanıdığımız A
tatürk, ömrünün sonuna kadar bu 
dostluğu muhafaza etti. Bu itibar
la da ölumünü büyük bir kayıp 

saydığımız Atatürk için nekadar 
kederlensek yeridir. Ancak yine 
büyük bir dost ve devlet adamı o
larak tanıdığımız onun kıymetli 
halefi İsmet İnönü'nün varlığı. ile 
müteselli oluyoruz .• 

Bulgar heyeti kendilerine ha • 
zırlanan otomobillerle ve mih -
mandarlann refakatile do~ca 

Perapalas oteline inmişlerdir. 

kıtaat ve subaylardan bir kısmı 

birkaç saat için Harbiyede Yedek 
Subay okuluna misafir edilmiş -
!erdir. Heyet ve askerler akşam 

Ankaraya hareket etmişlerdir. 

i ngiliz hey' eti 
İnb'İliz heyetini teşkil eden Mao 

reşal Bridvood ile Amiral Sir 
Dudley, Albay Vhitford ve denu 
teğmeni Duff dün ekspresle gel -
m~er ve garda hükUmet adınn 
karşılanmışlardır. 

Mareşal ve amiral ile diğer Sil -

baylar otomobillerle doğruca Pe -

bu selama cevap veril.miftir. )(acar heyetine katılacak olan 
250 İngiliz silihendazı Aııltara • Tuğgeneral Eugene • Buszkay ile 

ya bugün gideceklerinden dün ge- Albay Emeriem Nemet ve Albay 
miden çıkmamışlardır. Bu silih - Aleksaııdr Magyarossy trenle gel 
endazların başında İngilterenın inişler ve karşılanarak Tokatlıyan 
Akdeniz filosu Komutam Amiral oteline misafir edilmişlerdir. 

Dadleypant buhırıma!ı:tadır. Finlindiy~ hey'eti 
Efgan hey'eti Finlandiya heyeti de şehriınizf 
Efgan Kralının amcası Mareşal gelmiştir. Heyetin başında Ekse 

rütbesini haiz bulunan Efganista- Uns Dni Talas vardır. 

nın Paris büyük elçisi Şah Veli Suriye hay'etl 
Hanın Başkanlığındaki Efgan he - Suriye hükumetini temsilen gel
yeti de ekspresle şehrimi'.I' gel • mi§ olan heyetten Suriye Parl • 

miştir. man reisi ekselans Faris Elhur • 
Heyet hükıiınet adına Kurmay 

Albay Rahmi Egemen ve deniz 
binbaşısı. Halil tarafından arp • 
lanmıştır .. 

Bundan başka İstanbulda finl • 
ver.;ite ve Harbiyede okuyan bü • 
tün Ef •anlı talebeler kalabalık bir 
Çup halinde Şah Veli Hanı istas
yonda istikbal etm~erdir. 
Aldığınw: malUnıata göre Şah 

Veli Han Kral hanedanına men -
suptur. Efgan heyeti dün akşam 
Ankaraya gıtmıştir. 

Harbiye ve Bahriye Nazın Ge -
neral Milutin Nediç'in Başkanlı • 
ğındaki Yugoslav heyeti ile kıtaa-

tı da dün Semplon ekspreslle şeh
rimize gelmişler ve karşılanmış
lardır. Yugoslav heyeti Perapalas
ta 4 subay ve 80 neferden mürek
kep kıt•nt da Yedek subay oku -
!unda misafir edilmişlerdir. 

Misafirler öğle yemeğini bura • 
da yemişlerdir. Heyet ve kıtaat 
akşam trenile Ankaraya gitmişler
dir. 

omen hey'eti 
Kral Karol ile Romanya hükft

metini temillen Rorn "nyadan bek
lenen heyet te dün I va ve Bah
riye Nazırı General Paulntcodo -
resco'nun Ba kanlı "'Ulda ve dentz 
yolile şehrimize gelmi§tir. 

Heyette Ordu Umumi Mü! ttişi 
General fotas, General Torna 
Grigoresco ve Yarbay Gherghel 
vardır. 

Bu heyet Tran ilvanva v puri
le gelmiş ve vapurla beraber Re -
gina Maria torpidosu da lim=ı

za muvasalat etmiştir. Torpidoda 
Ankaray gidecek olan bir bölük 
asker, bir alay sancağı ve bir de 
bando müzika vardır. Muhrip lxıp 

dan sonra dün de Pariste bulu -
nan Ankarada Suriye mümessili 
Emir Adil Aslan Bey trenle gel -
miş ve Hariciye Vektıletinden Ca
vit Ulvi Ercin tarafından karşılan 
rnıştır. Miralay Kole Toros ekspre 
sile golerek heyete katılacaktır .. 

Alman he ' .... ti 
Alınan heyetinden başka Em -

denlcruvazörünüdeyollamıyaka 

rar vermiştir. Emden dün limanı
ını.za gelmiştir. Askerler yarın An 
karada olacaktır. Alınan heyeti bu 
gün gelecektir. 

Fransız hcy'eU 
Bugün Fransızların Emile - Ber 

tin kruvazörü de beklenmektedir. 
Bu kruvazörle beraber 10 SÜ -

bay ve 190 nefer de gelecek ve 
bunlar Ankaraya gidecektir. 

lran he 'eti 
lran hükftmeti kıtaatını tayya -

re ile hududa yollan~Lır. İranlı -
lar doğru Ankaraya gidecekler -
dir. 

Bugün şehrirıizde Irak, Fransız, 
Alman, İtalyan ve Estonya heyet 
!eri beklenmektedir. 

Yuna hey' ti 
Atina. 18 (A.A.) - Atina Ajan

sı biklıriyor: 

Başvekil Metaksas, Atatürkıin 

cenaze merasimin.de Yunanista -
nı temsil edecek olan ~etin riya 

ı;etinde olarak, bu ..abalı 6,30 da 
hususi trenle An.karaya lıarek"t 

etmiştir. 
Yunan Hidra destroyeri bugim 

İstanbul& v~ oi.ııcı:ktır. 

Hükılmetin bir emirnamesi '.ile 
resmi binalardaki bayraklar, pa -
zar, pazartesi ve salı günü yanya 
kadar çeltilecel<tir. 

ORTA AVRUPADA İklimler gibi, ilk aşk gibi, 
duman da 3 üncü defa basıldı. 
Bu rağbete bizde hiçbir ter -

cüme m~:rk=dL !Çeklerle Rutenler arasında şid-
or. c!!K'!!z HS;?1al detli bir m harebe o du 

DAHİLİYE MÜTEHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayene saatleri : Pazar hariç 
hergün 2,5 - 6, Salı, Cumarte.li 

12 - 2,5 fıkarua. Tel: 22398 

fitreler 
cFitre. mizi Tii.rk Hava Kuru-. 

muna vennek i§ini gönii.lden bir 
istekle ödediğimizi vatan hizmet
lerinin en başına geçinııeliyiz. 

Dr. Ali Riza Sağlar 
Birinci ıın:1 dahiliye 

miltehassısı 

Muayeaebane: Beyoflu Par 
makkıqıı, tramvay durafı. 
Kabul saati: 18 dan sonra 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Mat -
buatın bildirdiğine göre dün 
Huszt'de ası: Rüten müfrezeleri lle 
Çek kıt'alan arasında saatlerce 'Sü
ren hakiki bir muharebe olmut -
tur. Muharebe neticesinde takri -
ben 40 Çek askeri ölmü§ ve 70 asi 
ölmüş ve yaralanmıştır. 

Çekler, yaralı Rütenlere pek fe-1 
na muamele etmektedirler. Çek -
ler, esir edilen Rütenlere idamı 

mucip cürümler işlemiş ad! katil
ler nazarile bakmaktadırlar. Esir
ler, divanıharbe ı:evkı'dılecektlr. 

N agyszollos ve Visk'te asiler 
Çek jandarmalarile çarpı,mışlar -
dır. Bu çarpışmada 100 kişi kadar 
ölmüştür. 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Eski 
Rüten Nazın Faucik, radyoda bir 
nutuk sövleyerek bütün Rüten 

partileri fefleriniıı ve bu meyan -

da halihazırdaki Reis Volosin ile 
§iındiki Nazır Lasinuski'nin bir 
muhtıra imza ederek 1 lıkteş:rinde 
büyük devletlere gönderdiklerini 
bildırnıiştir. Muhtırada Rü -
tenya'nın ksbill taksim olmaması, 
kendi mukadderatına haklın olma
sı ve bu memlekette Plebisit ya -
pılması talep edilmekte idi. Bu 
muhtırasının yazılması Naztrlar 
Meclisi tarafından istenmiştir. 

Rüten milletinin bütün külturel, 
siyasi ''e iktisadi mümessilleri 

geçen 3 Sonteşrinde Rütenya'nın 

Ungvar ve Munltacs sehirleri gibi 
Macaristan'a ilhak edilmesini iste
mete ittifakla karar vennişlerdir. 

Hatip demiştir ki 
cRüten mil:etinin müttefikan 

izhar ettiği ar~u bu idi. Bugün 
ben Macaristan'a ilhakını eye'! 
bir milletin bu sarsılmaz arzusunu 
temsil ediyorum.• 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Viya -
na'da verilen kararla Rütenya'da 

kalan birçok nahiyeler Macaris · 
tan'a ilhak edilmelerini istemek -

tedirler. Bu nahiyelerin isimleri 
sırasile neşredilecektir. Dün Ma -
caristan'a ilhak etmek isteyen 12 
nahiyenin isimleri n eşredilmiştir. 

Bııdape~te, 18 (A.A.} - Macar 
gazetelerinin bildirdiklerine göre 

Riıtenler Buda peşte ve V arşovaya 
birer heyet gönderm~ğe karar ver 
mişl rdir. Bu hevetler, Macaristan 

ve Polonya \\metlerinden ::ıçl;
ğa maruz kalan Rutenlere yardım 

edilmesini ve Rıl nya'mn Çek bo 
yunduru"1tndıın kurtulması için 
teşebbüste bulunulmasını icteve -

celtlerdır. Rut.eıı lt'r, müt c ikan 
Macaristana ilhak edilmelerini is
temektedirler. 
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A D E M i İ K T 1 D A . R 

ve bel gevşekliğine karşı 

H ORM OBiN 
Tebletlerl her eczanede ereynuz, (Posta kutusu 1255 H :J rmobin) 

PARİS ve LONDRA'nın 

En son modellerine göre 
BAYANLAR için büyük 

Şapka meşheri 
Gayet ucuz fiatlarla BAKER 
MAGAZALARINDA ŞAPKA 

dairesinde satılmaktadır. 

'ı ~~:~~:~::b:~ATRAN HAKKI EKR 
mantolarını 10 sene garanti ve 

------·--------------- ÖKSÜRÜK ŞURUB 
Her gün evinize 
Neş'e 

lstan bul için Satış Salonu 
ORION - RADYO Boronkay Bala 

---.. -. latlklAI Cadd. No. :324/1 - Beyo~lu ..----• 

Sultan Ahmed 3 üncü Sulh 
Hukuk Mahkemesinden: 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

cTorba yataklar ve bunların 
tarzı imali ile bıınlara mahsus iki 

kattan müteşekkil kumaş• hak -
kındaki ihtira için alınmış olan 
30 Sonteşrin 1932 tarih ve 1590 

''Sirop Pectoral, 
Eski ve yeni bütün öksürükler! ıeçirir, balgam söktürür, bro 

temizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bi 

şayanı tavsiyedir. 
İNGlLtZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoilu İstanbul 

Orm~n Koruma Genel Kemutan!ığındall 
. ·P Istanbul satınalma komisyonu tarafından 21/ 2 nci teşrın 

zartesi günü ihale yapılmak üzere mahalli gazetelerle ilan edi.1e 
kilo sade yağın münakasası 21 - 2 nci teşrin - 1938 pazartesi g~ 
olması hasebile mezkıir münakasanın 22 • 2 nciteşrin - 1938 sa 
saat 9,5 ta yapılacaktır . (8527) 

Türk Hava Kurum 
Zera Garnizon Satına lma 

devk veyahud mevkii fiile kon -

mak için icara dahi verilebileceği 
teklif edilmekte olmakla bu hu - Büyük Piyangosıı 

2 ci keşide 11 • Birincikanun • 938 dedi 
Büyük ikramiye 45.000 liradır, 
Bundan başka: 15.000, 12.000 
10.000, Liralık ikramiyelerl 

( 20.000 ve 10.000 ) liralık i~ 

Komisyonu Batkanhğından: susa fazla maliımat edinmek is -
tiyenlerin Galatada, Aslan Han 

5 inci kat 1 - 3 numaralara mü -
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Enalwa Mlkclan Muham.ııen Teminat mikdan İhalenin gün ve saati 
C"ınsi kilo bedeli Lira Kuruş Gün Saat 

Lira K. adet mükafat vardır ... 

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktlr. --

· fıanlannızı vermekle hem kendinize ve 
hem de Kızılaya yardım etmiş, olacaksınız. 

Müracaat yeri : 1 Fener caddesindeki 138 No.lu kısım: Mesahası 85 metre murabbaı 
lııtanb•I, Po•tahane kartısında Kızılay •atıt üzerinde tonoz kemerli iki kat kargir kadim bir bina olup halen değir

menin malzeme deposu olarak kullanılmaktadır. Bu kısmın .arkasında 
bUroeu, Tel: 22653, l•tanbulda, Postahane 130 metre murabbaı mesahasında üstü oluklu saç örtülü bir kattan i
kar9ıeında Kahramen Zad t\ Hanında lllncıhk baret depodur: 

1 Şirketi, Tel: 2Cl0 )4 • 95 ••••••'•ı Fener caddesindeki 140 No.lu kısım: Cephesinde bir elektrik mu
----------------------------ıhavvile merkezi bulunan kısım kısmen bir ve kısmen iki kattan iba-

İstanbul ilanları 
ret olmak üzere 525 metre murabbaı saha üzerinde tam kargir halen 
un deposu olarak kullanılmaktadır: 

Fener caddesindeki 142 No.lu kısım: 279 metre murabbaı saha ü-

mahkemesinden: 

Aleksandıros Mandudi vekili 
avukat Halim tarafından Beyoğ-
lunda Tepebaşında Rosolimo a -

partımanının beşinci dairesinde 

Yeni tertipten bir bilet alarak i~tirll~ 
etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de piyang~: 
nun mes'ud ve bahtiyarları aresına gır 
miş alursunuz ... 

B ·ı b. · · lh Jıulı•~ eyog u ırıncı su 
Hrisanti Grigoryadis aleyhine 1 Deniz Levazım satınal• 

kimliğinden: 
13/3/937 tarihli ve vadesi geçmiş mti K o ml•yonu lıl nları · ' 
bir kıt'a bono ile alacağı olan 510 İspiro vekili varisJer~8,ı · 
1. 1 - Gölcükte bulunan Deniz Valyasın Balatta Kesıne ~ 
ıranın maa masarif ve ücreti ve- ,. 

fabrikaları ağaç işler ikısmında kağında 12/14/numaralı t·') 
kaJet tahsili hakkında açtığı da- • • 

çalışmak üzere bir ustabaşıya ih- mukim bakkal Mihalin °• 1 varım yapılan muhakemesi neti- dır · e 
tiyaç var · vanaki Misailidi aJeyh'11. '" 

ces.inde müddeabih 510 liranın 2 - Taliplerin şeraiti öğren • fekki haciz davasının carı :. 
yüzde 6 ücreti vekaJetle 2804 ku- mek üzere Kasımpaşada bulıınan eo• 
ruş ilam ve muhakeme masarifi- komisyona müracaatları. (8424) ması sırasında gayri ııı ~~ 
le birlikte müddeaaleyhden talı • hangi tarihte ve kimin t~~I 
siline 22/10/937 tarihinde karar DEVREDİLECEK İHTİRA ve kimin gayri menkul~ 01 • 

verilmiş ve kararın dahi muma • BERATI de haciz konulmuş olduğtl 
cİki darbeli dahili ihtiraklı ma- ·· ;ıek~ , Belediyesi ileyh Hrisanti Grigoriyadisin ika- tapuya yazılan ınu ,,. 

zerinde üç kattan ibaret kargir makarna dairesi olup arkasındaki ara- kinelerde ısH\hat. hakkındaki ih- !>ahsı"le ve mu··ddeaale)'pıno• 
metgahının meçhul olma'1 hase- • 

lıktan sonra 420 metre murabbaı saha üzerinde ustabaşı odaları ve tira için alınmış olan 7 Sonkanun ti 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Beykozda Şahinkaya soka hı.le H U M K nun 407 ın· cı· metgahının meçhuJi)·e ··ı•" · mrangozhane ve kazgan dairesi ve fabrika bacası bulunmaktadır: · · · · 1937 tarih ve 2400 numaralı 1 g •-' 

ğında 2 numaralı dükkan teslim tarihinden itibaren 939 mayıs sonıına Kazgan dairesinin üstü oluklu saçla mestur ustabaşı ve marangoz- maddesine tevfikan ilanen tebli- ihtira beratındaki hukukıın ilanen gıyap kararı tcb ı f(>I 
kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şartname- hane kısmı iki kat ve üstü kiremitle örtülmüştür. ği tensip kılınmış olduğıından bu kere başkasına devir veyahud rar verilmiş olduğundııJI 1 ıl 

si levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 lira 50 kuruşluk ilk Fener caddesindeki 144 No.lu kısım: Fabrika methali ile katları müddcaaleyhin ilanın ertesi gü • mevkii fiile konmak için icara keme olan 15/12/938 533ıı1Jı 
potrel varası ve vulto kemerli iki kat tam kargir furun dairesi olup me- nünden itibaren kanuni müddeti verebileceği teklif edilmekte ol- mahkemeye bizzat veY9 ~·· 
sahası 280 metre murabba1d1r. . . d k 11 makla bu hususa fazla malumat le gelmenı"z aksı· hatde ~. • 

ıçın e anun yo arına müracaat ,.• ' 

teminat makbuz veya mektubile beraber 28/11/938 pazartesi günü saat 
14.30 da dalınt encümende bulunmalıdırlar. (B.) (8297) 

Zemin katında cidar kayanisi kaplı beş adet otomatik buharlı fu. edinmek istiyenlerin Galatada, li gıyap kararı makaıııı ti' / --------------ırun dairesi ve birinci katı makine ile müteharrik hamurhanedir: etmediği takdirde hükmün kat'i- Aslan Han 5 inci kat 1-3 numara- ~ - 1 t k · b d ğ" ·ı· 1 olmak üzere ilan olunu · Devlet Demlryolları ve Limanları Fener caddesindeki 142 No.lu kısım: Arkasına tesadüf eden mahal- ye es e ece ı ı an o unur. !ara müracaat eylemeleri il"-tı 0 • 

ı,ıetme U. idaresi flinla rı de tamam kargir beş kattan ibaret 1065 metre murabbaında a•ıl değir- (12136) ıunur. DEVREDİLECEJC tJ11'
1
1" 

men dairesi mevcut olup zemin katında büyük bir tamirhane ve birin- · -----~------- --..,..----....,,,,,,,,,,,,,,,,,,_---~-.• I 

Muhammen bedeli 20.000 lira olan (?6) kalem hususi elekt~el ci ve ikinci katlarında değirmen alat ve teferrüatı mevcuttur: arttırması 5/1/939 tarihine müsadif Perşembe günü saat On dörtten BERATI . iP 
Fener caddesindeki 144 No.lu kısım: Arkasındaki kısımda 1000 On altıya kadar icra kılınacak ve o gün en çok arttırana ihale edilecek- cÖrme makinelerinııı ~J<! 

ve kabloları 5/l/l939 Perşembe günü saat l 5.30 da kapalı zarf usulü ile metre murabbaı üzerinde kısmen üç ve kısmen iki kat olarak tam kar- tir. sairesine aid ıslahat• h3

2
4 f 

Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. gir buğday yıkanma dairesi ve ittisalinde iki kattan ibaret altı" depo ve İpotek sahibi alacaklılarla diğer aI.akadarların hissesi iflas masa- ihtira için alınmış ola~ ıı"f(> 
1 Bu işe girmek isteyenlerin (1500) liralık muvakkat teminat ile üstü yazıhane olarak kullanılan 455 metre murabbaında bir bina mev- siyle alakadar olan hariç olmak üzere işbu gayri menkul üzerindeki nun 1935 tarih ve 209• ıtJI 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14.30 a ka- cuttur: haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbi- ihtira beratının ihtiva eıJe''if 
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. RIHTIM: teleriyle yirmi gün içinde bildirmeleri lazımdır: kuk bu kere başkasırıB rıl",tı 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Hay- 80 metre tulünde olan bu rıhtımda bir adet demirden mamül huğ- Aksi halde hakları tapu sieillerile sabit olmadıkça satış bedelinin yahud mevkii fiile kO •i I',; 
darpaşa'da Tesellüm ve sevk Şeflig" inden dag"ıtılacaktır. (8567) day alma makinesi ve mahalli mevcuttur: paylaşmasından hariç kalacaklardır: ·1eeeb ıf'. icara dahi verilebı ~ 

İşbu gayri menkulde mevcut bilcümle demirbaş alat ve edevat ve Müterakim bil'umum maliye bina ve buhran ve belediye ve vakıf edilmekte olmakla bU j;ı~ 

Çorum Nafia Mildürıu··gv u""nden makine ve motörler vesaire ehli vukuf raporunda ve vaziyet zaptında icaresi vergileri borçları nisbetinde hissedarlara ve dellaliye ve vakıf- fazla malumat cdinı!le~B~ 5 
yazılıdır: lar kanıınu mucibince verilmesi lazımgelen yirmi senelik taviz bedeli ,. ı 

12/12/938 pazartesi günü saat on bette Çorum nafıa eksiltme ko- Maa müştemilat işbu gayri menkul ve demirbaş eşyanın hey'eti ve ihale pulu ve tapu masrafları müşteriye aittir: !erin Galatada, Astan 0,.,c~' 
ak · · · lo t• h · 100 000 y·· B. l. d Arttırma şartnamesı· ı·şbu ila"n tarı·1ıı·nden ı·tı·baren mahkeme divan- kat 1·3 numaralara ırı misyonunda ihaleei yapılın üzere (68714) lira keşif bedelli Çorum umumıyesının yme ı mu ammenesı , uz ın ıra ır: , ,,_ 

k / / 3 h ç b h • kılı lemeleri ilan olunur. ,-cezaevi ikmal inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Birinci açı aı:tb~ması 21 12 9 8 tari in~ müsadif arşam a günü anesine t .. lik nIJU§tır: _ _ ·ıJafl 
Şartname keşif ve evrakı saire Çor um nafıa müdürlüğünden 344 kuruş 1 saat 14 den 16 On dortten On altıya kadar ıcra olunacaktır: Kıymetı Talip olanların kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçuğu nis- Sahib ıı" neşriyat• '·ri e 

muhammenesinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde o gün ihalei betinde pey akçesini hamilen o gün ve saatte İstanbul Divanyolunda Bno muharrı~.ıfC 
bedel mukabilinde verilir. Muvakkat teminat mikdarı (4685) lira ';O ,. ..,. ~JW 

. . . . .. . . . . . kat'iyesi yapılacaktı r: Bulmadığı takdirde en son arttıranın teahhüdü Dairei mahsusasında Sutaııahmet uçüncü Sulh Hukuk Mahkemesi ETEM tzzE1' ".ı~ /I 
kurU§tur. İsteltlilerın bu ışe aıd muteahhitlik ehliyetnamesı ve saır ev- baki kalmak üzere on beş gün müddetle temdit edilerek ikinci açık Başkitabetine 938/ 31 No. ile müracaatları ilAn olunur. 938/31 Son Tell'af Jll'.• ~p 
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