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UYUKMATE ILl.ETiNiN EN • 
1 

Her Türk'ün 
tazelenen 

Ebediyete 
kadar .• 
O. • dün Türk Milleti 
için kurtarıcı, yapıcı ve . 
ilerletici bir varlık tc -1 
zahürü idi. Gene O bu 
gün Türk Milletinin içi, 
kanında , dimağında , 
gönliinde dolaşan hak.im 
v .. rlık oldu. 

Dün fiini idi, hugünl 
ebedi •• 

Yazan: ETEM İZZET B.t:NİCI. 

10 ik.inclteşrln 1939 sabahı &iinefln 
Türk )'aylalarmı ~llhtı anda, Turkl· 
yeye bakanlar şunu göriJ.rler~ Nız~ız. 

lbtUifsu, sınıfsıı. tek millet, tek kalb, 
tek dimat. Sulha çalışan, .kuvvetine 
rüvencn, istikbaline inanan bir miJJet. 
Huzurlu, işt ıuciJ içlnde, vakur, çaltŞ
kan, kalkman, llerllyen; yeryuı.ı.i Olçll!tl.İ 

içillde sevilen, say ilan bir var hk. 

O, 1900 lerln rerislnde bu Türktye7l 
tasavvur eıU. 1919 da bu TiırklycyJ 

yapmaya u.v~h ve.. 10 lklncileşrln 

1938 ısabahJ Ti.arklyeyl, Türk milletini 
bu kıratta. bu va.ı.ı~da ve bu .haldı bı
rakarak gitti. 

O, bir yıl önce borünün sabahına 

kadar Turk milleti l(:in kurtarıcı, ya
pıcı ve llerletJci bir varhk te:ı.ahurü 

ldl. Yine o bucün Türk milletinin içi, 
btnlıj:i, ruhu; kanında, dimaiında, 

sönlünde dolqa.n hiklm varhk oldu. 
Duu Cani idi, buı-un ebedi. 
Buny lıendlsl de blllyordu. Bir l'ÜD 

öleceiinc i.nanmışh: 
- Benim naçla vücudiim bir l'ÜD 

elbette toprak olacaktır. Fakat. Tur. 
kiye Cumhuriyeti ebediyete kadar pa-
7ldar olacaktır-

Diyordu. İnanchiı, lnandıtı clbl ol
du. Fakat, tek farkla. Ebediyele kadar 
yaşıyacak olan yalnız Cumhuriyet 
Türkiyesl delildir. Atatürk ve Türkiye 
Cumhuriyetidir. Onun belki insanlık 

hisleri, tevazuu, insanlık röreülerl ona 
bwıu &öyletemeı.dl; o bu kadarını bl· 
lemezdl! Fakat, artık o bucün iki var
lı.iı lek pbslyette mezcetmı,, olarak 
yaşıyor ve.. onun ebedi adı: ALatürk 
Cumhuriyetidir. 

Bu topraklar ilıerlnde, bu rökle~ aJ. 
tında ve bu suıırlar içinde bunun dı
~ında hlcblr fani varlık, hikim emel, 
deiiştk ihtiras dofamaz, yaşıyamaz, 

boğulur. 

yüzünde, Atatürk'ün öldüğü 
derin teessür ve iztırabın 

• 

• 

. ' 

•• •• gunun 
A A 

manası 

yıldönümünde 
okunuyor 

Milli Şef 
Atanın 
manevi 

ıhuzurunda 
Bll&'iın Ebedi Şefimiz Al:ıürkün ha· 

yata veda eUlkleri ci.ınün t-lrineı yıJ • 
donü.müdtir. Tarihi deiişhren, bir mil

letin mukadderatını leli.ketten o;aadete 
rfOndüren O e.n buyuk adamın aramudoiD 

ebediyete inl.ikaltnln bu acı dönum yılı 
mıi.nasebeUle blltün yurdda olduj:u 
gibi Ankarada. ve şehrimizde de l:u 
sabah hazin mera.sim yapılmış, f ~ nıii· 

yon in&an bir lek kalb halinfic a"i~ U
hiyU burmetle anıp ailamıtur. 

Hazırlanan proıram mucibince Tiirk
kiyenin her tarafında meraslmr. ı;ıynt 

anda başlanmış; ubahleyin saat t.1.m 
9 u 5 ge(le Atanın gözlerini fani dtinya. 

J'& kapadtil bu dakikanın heyecanı i

tinde; herkes ihtiram ve buşu'la ayak
ta durup cO• nun manevi huzurunda 
efllmtşllr. 

Bü.yuk matem dolayıslle nC'Şrlyatını 
tatil eden Türkiye radyo postalarında 
tam bu anda; l\ılılli Şef İsmet İnônıinun 
beyannameleri okunarak, bilyUk ma
t<-m l'ilnlimu.z cihana blldlrllmlş ve 
TUA.iye ra.dyo po:;talraının bu&wı ha· 
her servisinden başka neşrlyat1a bulun .. 
mıyacalı Uive olunmuttu.r. 

A.'IK.~RADA 

Ankara 10 (Telefonla)- Bll&'ün yur· 
dun Jt .. r ta.rafında lhtifalJerle C"eçişt.1-

rllen .. .ıyiik matemin en derln teu· 
hürleri başşehrlmizde cörülmekledir. 

Sabahleyin saat 9 da Cumhurrelsl
mlz İsmet İnönü Etnocrafya mUzesine 
relmişler ve kendilerini hürmetle se
lıimlıyan askerin selimma mukabele 
ederek mü:ı.eye ctrlp Ebedl Şefin ma • 
nevi huzurunda cillmişler ve bir çelenk 

koymuşlardır. 
Mllli Şerin yanlarmda katibi umu· 

mllerl ve yaverleri de bulunuyordu. 
İsmet İnönü miiı:eden ayrıldıktan 

sonra Büyük Millet Mecll'Jl Relsl, Bat· 
vekil ve icra VekU1erl BeyeU müzeye 
ceıerek çelenkler koymuşla.r ve hür
metle elllmlşlerdlr. 

Bunu takiben mektepJUerln ta.dm 
ziyareti başlamqtır. 

Şimdi tekmil Ankara mekleplllerl 
sıra ile müzeye l'elmekte ve Ebedi Şe 
fln muvakkat medfenine eelenkler ko-
7arak hıekırıklarla ailamaktadırlar. 

J Difer taraftan bu sabah Balkevlnde 
' de bir ihtilal yaptlml!',, muazzam bir 
kalabalık iştirak etmiştir. 

İhtifale başkan Ferit Celil Güvenln 
nutklle başlanmış ve 5 dakika ihtiram 
sükUto yapılmıştır. l\fuhlelil hatipler 
söz söyleml~ler, bu m"yanda Behcet 
Kemal heyecanlı bir hitabede bulun· 
m~tur. 

Nutukları müteakip Atatürkian o
nuncu ylldakl nutku ve cençliğe hitabı 
fillmde gostrrilmişıtr. 

Bucün ı~.000,000 Türk ona bekçlllk 
ediyoruL 1·1ııann boyunt"a bu 28, 3R. 
98 ve 180,000,000 olacak ve bu 
milyonlar dalma nlı:uız, ihtilifsız, 

sınıfsı1!, yrkpa.re, inkıl;lp('ı ve başar•<'• 
Atatürk Cumhuriyetinin ilf'rlly<"n, bü~ 
yüyrn , ırent li:v"n ruh ve ha.emine mu 
hafızlık edecektir. 

Ve •. eier ebediyeUn de bir sonu varsa, 
(Dnıuııu 3 iincü sahifede) 

1 BÜYÜK MANEVi HUZURUNDA BiN HÜRMET VE MiNNETLE EGiLIRlz 1 
'--~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bllilıare blr heyet hallnde müzeye 
cfdilerek. mukaddes medlen z.lyaret. e

dllntl!llr· 
(DeYIUIU 1 lineii .ııahlfede) 

• ••••• 
Milli Şef'in Millete 
'Beyannamesi 

Ankara: 21/11/931 
Büyük Türk mılletine; 
Bütün ömrünü hizmetine vak· 

fettıği sevgili milletinin. ihtiram 
kollan üstünde Ulu Atatürk'ün 
fani vücudü istira.lıM yerine tev
di edilmiı;tir. Hakikaıtte yattığı 
yer, Türk milletinin onun için 
aşk ve ,ftiharla dolu olan kaılıra
man ve vefalı göğsüdür. 
Ata~ürk, tarihte uğradığımız 

en zalim Vf! haksız ittiıham gü • 
nünde meydanoa atılmıı;, Türk 
milletinin masum ve haklı oldu· 
ğunu iddia ve ilan etmiştir. İlk 
önce ehemmiyeti kavranmamış 
olan gür sesi, asla yıpranmıyan 
bir kuvvetle nihayet bütün ciha
nın şuuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük zaferleri kazandık -
tan sonra da Atatürk, ömrünü, 
t~ .. . _ _., .. 3 üncü sahifede) 



2 -8 O !f T B L G .R A P-10 bdl'lth&ŞidN ım 

' -

. . . - • . . . &,,. ~ T.eh<·~ . : 
ON SENEDÜl YL~EK 

n:.mı"EN BİB KADL'i 

hpan,....... Baros tehrlnde ,.....,. .. 
bir kadm tamam on senedenberl, 7&1° 

1lD han Ue J'&flYOMnllf- Aju.na, ne 
bJr lokma ekmek. ne yemek korma
m.ış! llerkes merak ediyormuş.. Ba 
kadın nuıl Jllfl1or?. 

25 ,....,.cıa Ye eok da Pul olan ba 
kadının hali, mühim bir lelltil< mev
auu.... BJs de merak ettik, düşündük, 
taşmdık: o~ olsa dedik, bu kadın, 

bu &'iiıel m&hlük, her ~Wı sabahlan ak
tam.ı kadar. koca:..UUD bafw..ul eüDJ 
:r!Jerek 7-kladır. 

.KRA V Al' tlZERİNDE 

İHTİKAll YAPILIYORMt:Ş\ 

Şimdi de, lbtllir komlı7ennna, kn.
nııar u.ertnde ibtitar yapıldJCını ha

ber verm.itler ... Çok şlllir ki, kravat, 
'bavayici zaruriye maddelerinden de ... 
fildir. Taksak d.a oJur, l.akmasaJc: da._ 
Şahsen, sık ıık krav:ıt deiiştiren bir 

lnso detil im._ DOrt mevsim için dört 
kravat alırım, büt.ö..u bir eene lider. 

Galiba lhUk.ir komı.s,.onu ansı da, 
kravat Dıtikirının ehellllDlJ'et ve cid· 
dJyeUne kani dtiiUer ki, lçtf:m.3a l'el· 
memişler ve toplanh olmamış.. İctlma 
Cimü aynca ilin edilece~ .• 

Eter, lhllkir komisyonu. diter mad· 
delerin ise.rinde tetkikler 7apmak iı;in 
de, bö1le naılananaJt toplaD1a,Ja reli· 
:rorl..arsa, halimls duman-

n:.ın:Gİ..'i içixı;;_ 

AFYON KOYMUŞLAR 

Yedikleri 1emetln l~lne alJ'• ke
J'-.P :rutaıılar yakalanmışlar_ Ne prlp 

imanlar nr?. Af70D denen şu z.ıklum. 

bısaıu •ehlrll:l'en bl"°1 defli ml?
Mademkl. kendUtrlne ka.sUan var, zt· 
birlenmek Jst(J'orlar? Ne d..iJ't 7eme
ii.n içine a17on koyup. hem yemefi,n, 
hem ajulannın ta4ıDJ bozarlar .. ~Iui
laka ıehlrlenmek lsıl1orlana, bir süı
'ıi:te •tDJ'ıp bir hardal< 8W lçinrmek 
akılla.ruıa ItlmedJ mi?. 

ŞEHİR HECLİSi AZ~ 

BELEDİYEDEN AYLIK ALDl MI!. 

Şehir meclisle.de iki az.anın vaziyeU, 
bir sürü curültüye sebep oldu. Mbde 
ıu: Bir adam, hem fthir meclisinde 
aza, hem <blmi eneumende aza, hem 
de, bir beledi,.e mlie5Se5esi olan elek· 
lrik idaresinde vaı:ife sahibi olabilir mi? 

Bizim bildltimiı.e ıöre, şehir mecll· 
at azasının vazifesi, bütün belediye 
mü...-eselerint, belediye işlerini, bele· 
diye muam.elitmı kontroldür. Eier, 
ayni insan, belediyeye bailJ bir mü. 
eseseni.D büt.çesinden ma.q da alıyor· 
sa. bu sat. bu mticsse~e iızerlndek.I 

.k.on&ı-ol ve murakabe salihlyetini nasıl 
kont.rol edebilir?. Pr1esele. bir şekil, bir 
kana.n meselesi df'til, ruh, maksat, ra· 
J'e mf"Sele,idir. Eter, halledilecek da· 
va. 1'a.1Jus tekle uydurmak.. formaliteyi 
lnırlanııak ise, ona d!Jeceilmi> 7ok. 

30 SABIKASI OLAN 
ÇEKİllDEKSiz DOMATES - -
NASIL YETİ.ŞTÜlİLİll f ) 13 YAŞINDAKi ÇOCUK 

Yapılan ilmi let&lltlerde rör!ilmilJ 
.... patlıcan, domaı.es cibl sebzelerin 
eekJrde.kJert mide için aiırd.lr. Bun
lar hazmedilemi7or. Bunun lçlD de, ha. 
sebzelerba çekirdeksiz olarak 7cti.ı;U

l'ilme:sine çalı.ıpyorlarnuş_ Art.ık, bu 1' 
atı ile mi olur, •ıruııa Oe mi, bilmiyo· 
ram. Zlraal miılehauııılan herhalde 
bu.nu bilirler. 

Faka!, ııöpsös izöm 11&111 olmaua, 
eekird,k.sia domates de Oyle, lnsana 
rarlp reliJor. l'elqllrslnler bakalım da 
söreltm.. 

Yeni Şark 
istasyonu 

Menafii umumiye karan 
alındığından Ahırkapı
da faaliyete geçiliyor 
Ahırk;ıpı ile Yenikapı arasın -

dakı demıryolu guzergah.nda bu
iunan ahşap ev-.erıe saır gayri men
kul malların sur'at.e yılulıp orta
dan kaldırılmalarına bugimlerde 
baş anacaktır. Beledıyenın, bu 
yerlerin ıstirn;Jıki u;in Uahıliye Ve-' 
kale ınden ıstedığı menaiıi umu -
m.ye karan dun kabul ve asaik o
lunarak Beledıye reısııgı.ı:e goıı -
d ·rilnuştır. t 

Yık.Jacak yerkr hemen tanzim ı 
olunacak ır. 

Bir eoeult 1akalanmış, lıeutiz 13 :ra-
4Ulda oldttiu halde, tamam 38 sabıka· 
a v&rmlf! Yani, sabıka adedJ o kadar 
çok ki, çocuia.n her aybaşı bir hır· 

aıslık 7aptJfı anl-...Jıyor. Bu kadar me· 
\ baretli, bu kadar mıisLait. bu kadar 

profe9'J'OD.el olmq bll' insan kola1 bu· 
tun.mas.. 

Guetelerfn. yazdıftna röre çocuiu 
tevkifhaneye 1'0ndermiş1er, halbuki 
tevkifhane7e dtill, müzeye l'Öııder -
m.ek daha cioiru olardu. 

AHMED RAl.'F 

Derece'eri 
indirilen 

muallimler 
Maarif müdürünün 
gazetemize izahatı 

Bartın kanununua tatbiki dola7ıslle 

fehrlmbdekJ ilk mektep muall ~lcrin
den bir kısmına haluızlık 7apıldtiı ve 
bunlardan 300 kqlnln l\laaril lllıidür
llitöne müraC'\at ettlklui hakkmd.a 
dU.n blr l'azete:nin verd i"i yanlq haber j 
aalihiyetl:i.r maarif erkanı tara!ında.ıı 

tekzip olunmuştur. 
Ma.arlf l\ludiırü Trvfik. Kat bu bu· 

BtJ~ta krndı~u, J"Gruşen bir m4lharrirl
miu demiştir ki: 
•- Bu havadis dotru dr-ğilcUr. Bbe 

müra4."aat eden 'alnız 34 muallimdir. 
Bunlar d:ı bartmin hak-.rı tatbik olun· 
dutunu dt>ğ'il, kıdf'm zam'arıoı henia 
alamadıklarını bildlrmlşltrd r. BöyJe 
300 kişinin birden muraca.:ıt etti.tini 
yazmak muallnuın aleyhi.ne bir hare· 
ktUir4 CiınJıai muallin1 k:ıdrosa için· 

O ğcr taraitan bu tanzım işi bi !
tikten sonra Ah.rkapıda n .... azzam 
tıır jlar ve ıstasyon b nası ve ıesi
satı da wcude getırı.ın"sıne b~ ' 
lanacaktır. , 

Btıı tes~at bittikten sonra Av - f de bitbir fert yok~ur ki mf'vz, ka.ııun· 
rupa ekspresi ve .konva"'SI}Ooel lar alr,-hinr miıracaatt.e buJıınsun.» 
trenlen Ahırkapıda duracak ır. Ya- ---------------1 
ru seyyah.ar Istanbula buradan ı ya!n.z Küçükçekmece - !stantul ! 
gircceklerd.r. baıılıyö trenleri ıçın kullaru..acak-J 
Şimdıkı 3irİ<eci istasyonu ise tır. 

POLiS 
VE 

MADKE!UELER 

En büyük 
tılsım 

A•1l7e allıncı hukuk mahkemesinin 
kapısından l'enç bir kadın, siyah elbi· 
se.ler içinde tlireditf pek belli olan m ... 
oecllı bir kadın.- n arkasuıclaD kocası 

l'lrdl 

tıı:ı.ı de millereddll adımlarla dinle
ylcUcr arasından 11erlcyip rf'isi.n önün· 
deki bliyiık sırada yerlerini ald.ıJarı. 

Gene kadın elindta tuttuiu san J'll

muk saclı. mavi deniz ıo~lü bir yav· 
MIJ'U ortaJarına oturttu. Sonra ha.şl.Dl , 

öne eğip kendi i.lemine daldı. 

Gen~ kadına bakar bakmaz onu ta
nır l'lbl oldum. Bu, beufm gJbJ hemen 
büLün şehrin bildiil v' san'atmı ıat
dlr ettiği e!'kl bir san'atka.rdı. 6 yıl ev
vel hummalı bir aşk macerası neti -
cesi.nde blr aile yuva..ııtJ kurmayı sana· 
hna tercih ederek l!;dnden a;rnlmışb. 

Ve iı:divaclıırından sonra hemen her 
yrrdr lki'ii d' b rblrinden aynlmaz bil' 

kül olan.k beraber ıorılniırler, qkla
rwın ıem.ızligi. yuvatannuı ~ ile 
tanınırlardı. 

o .akitler ba renç luduı çok rü
zeldi. 

Dalbıık.I ,tmdL ka~ada aolnl< 
ytuu uz.amış, omuzları daralmq, ku -
eıilmüş bir basta kut ribl bU.ülen. UL
rtyen bir bdın vardı. 

Belt:. rözleri-. Eskiden sak.in blr cöJ 
clbi dWTUD duran bu yeşU Cöl:ler artık 
lsll bir cam l'ıbl donuktu ve onlar fla 
•imdl n.,.·e. ııaadellen bqka her..,7 
pr1uıü.,.ordu. 

Onun hu halinden bü1ük bir utırap 
l(\nde kıvrandığı. d.Ort 7ıl evvel lr.a
ruJan yuvanın mavi den.b röali.i bir 
bebekle tenlenmesine raitoen 7ıkıJma'z 
üzere olduiu anlaşılıyordu. 
Nıtekim bira:a sonra istidası okUD.an

ca acı baki.kat de meydana çıktı. 
Ora.d:uı anladıi"ımıu röre haluu o

lan. kabaha.Uj bulunan. erkekti. Bu iıııce 

uoılı, lemlz, aev«lll çaeup kı:rmq, 
üstüne bir sokak l<ad.ınından daha a
piı 7ara.dılqta blr kadın severek va. 
nm J'Oiunu ona yedirmek için, cünde
llk sevkleriu de...--i.nliilne dalı;> &'ilmek 
ıeın ona ba m.llhallemeyl açmıştı. 

Hakim barışmalı lelillt elll Gen~ 

tadın ba teklife karşı b&IJUU önüne e· 
ilp suslw. Erkek be tlddeUe r•ıldellL 

O vakii celse p.Jıjl celbi ~in lal.llt 
olundu. iı.lsı de atır alır clışan ~b
bor ve blrblrler!Jle h~blr "'" IÖJieme
dea a7")dılar. Gene: .k.adıa sai kori
dora, erkek de aksi tara.fa l'idiyorlar
ılı. Nerede be arlık l<alabalıia l<anşa
eaklanlı. İtte bu anıla luhaf lılrf07 
oldu: 

Ağlam:unak leln rözlerl IDlı IDlı aeı

lıp kapanan bedbahl kadmuı elinden 
tuUuiu sacı jpek &a(lı. mavi d'niz l'\J:diİ 
kuçuk yavru blr lnq silkinmesile anne
sinin elınden kurtuldu. Sonra küçücük 
bacaklannm bD.tfuı hızile ıenç ada· 
mın arka.amel.an koşarak haylurm.aia 
bqladı: 

- Baba- Babacıiım ... Ne olur bizi. 
annf'yl yalnu. bıra.km:ı?. 

Öburu, kabkları 71rtan bu )('li fer· 
1al w:erine oldaiu yerde 1aJ k..ıtm~tl 
sanki-

Bır muddet; yanına cellp kuealına 
atılan yavrusunu kollan ıırac;ında sım· 
sıkı ıkıp Opiu .. o:ıra duvarm bir ko
•ttlne ya'ilanıp bo~u.la bolu-la hı(k.ıran 
l'enç kadının yanma yaklaş.arak: 

- llu.,,terib ol Siri dedi. Arhk ev· 
den. senden ve yuvamu:da.n biç ayrıl· 
.mıyacağ:un ..• 

Ve anneci{ile babacıfının arasında 

N'o.41 \ı , 1\ 

_ ~k beceriklidır. Yazdan kı- 1 Mehmetçik Geçiyor 
şı duşıinü.r. Erzak arnbanm!zı ey- [ . 1 
lül f(emcden do.durur. ' ı SE lTELLl ~ 

- Ambar doldurmak becerikli- ı '-==== ) azan: J.Skender F. _ı==== 
likten zıyade varlık mesel-es.dir. 
Allah z yade etsin .. Sen m , n.u..k i'brahim içini çckerclt s.garası.nı 1 - Pek erken canım. Hele şu evi· 
s;J-ııbı bır ad msın! sardı: 'b!r tamir et:ıreyim. Ötesi kolııy- 1 

_ Ne yapalım. Brzim rahmefJi 1 - Bir kere daha yıkılm~tL O dır, 
hatun da ç k iyi bir kadır.dı. Hem zaman o.: altın ı<aaar sar{e,m~-ım. - Evin tamiri birkaç günlük 
tarlava koşar, hern ba.hçcde çalı _ Bu sefr <!e ondan 1az..a gıını<'L ı iştır. 'l amir bıtıncıye ksdar bizde 
şır. hem de ev ış; -.!)(> bakardı. o sa.:ırım. zru,;af.r ka.ırs·r.ız. Burası ya•bancı 
göç iıkten sonra ha•amı yanur.a al-. - Merak etme bir şey değil !3en bır yer de~ıl.. Dam.ırlınızın evL 
mağa mecbur o·dum. 1 sana yarın bu parayı öaıinç .ı .ank - Doğru amma nikah olmadan 

\•erı·rı·m. S.n sonra, CJ.n gcn,.,lc· '- d Ka maK t ded '---"uya yol - E\l'.end;kten sonra da yanmda - • o.;Ura a • a ·"""' 
kalaca mı? dıkçe ödersın bana ... O!maz mı? açmaz mı? 

Ayşcnın babası sevindı: Ad d K.. " " d d - Eh-· Orasını AUah bilir. A _ - am sen c. oyumuz e e-
- _ .:ım ne iyı yureklı bir dostsun, d'k d k k d d .. ··k ruh lac•••:m kadın onu ar-tmazsa, ge- ı o u ytıpaca a ar uşu. -

-... Saliıh dayı! Yıkılan yuvamız seruıı. 1 kim kt B · · a · linının yan na ~nd'l'r.rım. u :se yo ur. u ışı parm ga 
elinle, senin yardım·nla tamir e- oo:ayacak b.r adam vard.: Hüse-

- Ben Ayşen n yerınde olsam, dıhrse, .bu iyilığ.nı ölür.ciye kadarı yin. o da def.olup ı(1li. Yann kı-
ôyıe becenklı bir k:ıdınoan ist:i!ade unutmayız. Şehırden gelecek er - zını bana nişaruadığ'nı herkese 
etmek ıs enm .. Onu yanımdan a- zak parasından bır kısmını bu yıl söylersin. Bi.er gıder. Bundan kes. 
yınnam. öderim. Bir kısmını da gelecek yil. tirme yolu yoktur bu işin. 

- Bu, kadm'.ann bi~<.'Ctği bir Allah ser.den razr olSun. 
1 

.. d' 
;..t;r· . İyı· "ec;inır erse, •ber"ber otu- H brahim al!a - rnuterna ıyen e· ..,. ,. -

1 
- Merak etme, d~,m ya. er vin tamirini düşünerek - Sal'hin 

rurlar. Şımdıden söyli)cyim ki (ey geçer, Şimdı biraz da düğlin- her ded j!ine .peki. diyor, her tek-
hal..r.n aynı zamanda ~e.inlerini den bahse<lelim. Şu işi çabuk bi - lifini kabul ediyordu. 
çok SC'VCI> bir kad r.d•r. Kdt'iyyen ı tirmek fikrindeyım. Başkalan da 
onlara kaynana! I< etmez. Ayşeyi söz istiyorlar da. Eğer bu iş uzarsa Nikahın on gün sonra kıyılma-
de el üstünde tuaea. ndan, onu hiç başka bir kadınla evlenmeğe mec- sına karar vermişlerdi. 
bir zaman incitmiycıı,f(inden emı- bur olacaJıırn. 

nim. _ Knıışal•m .• Konw;alım gö -
&L:h, İbrahim:n l!'('Ş'es!'lli a:ttır- züm. Ben kızımı sana verdim gıt•L· 

mak ıç·n, tütlin tabakas.- ı uza - Ba:;kas:na el uza•maf:a lüzum yok. 
tarak - O halde düğün güniınü ka -

- Biraz da şu evden bahsede- rarlaştıralım. 
lim, fbraıhim aJ!a' dedi. Yıkılaıı ça- - N.kahı geleeek haftaya kıy -
tı kaça tamir edilir acaba?, ~ fena olmaz değil mi? 

Salih rneınnur.du. 
Ocak baş·nda kahve pişıriyor, 

kayır.babasına ikram edi)"ordu. 
Salih bir aralık baş•nı kapıdan 

c;ıkartlı .. 
Karşıkl odava se-sl~ndi: 
- Daha ışiniz .bitmedi mi yahu? 

ı Yeni yeni 
binalar 

Sürpagopta yeni apart
manlar yapılacak 

--.~. -~ inhisar kol ~RI lonyalan 
- - imalat genişletilip 
Atamızı anıyoruz şişeler küçültülecek 

• 
!'aı:ıuı: Ahm .. filkri t;S 

Ttirld;re De inruıe..., Ye ,.,....... 
smda reeen ayın on dokuuoda 
lanau lllilak ınaahedesl Şehir dahilinde bulunan mezar

lıklann kaldır.iması işi.e meşgul 
olan Belediye şimdi Beyoğlu tara
fındaki bu kabil <l:>ü:iın mezar.u.k
ları da ka.dırma.ğa .başlamıştır. 

Alamuı ka7beUlfimb riin-. Tllrlt 
milleti, tarihlain. en biıyü.k 7asını ıu .. 
tuyor. Buaün, matemlm.iz var. En kü· 
çüfıi:mü:ıden, e.n büyüiü.müze kadar. 
onu anıyoruz. Onun bahral&rını yaşı
:roruı. Daha dü.n l'Jbi Jeli HenU..Z cö:ı
lerlnıbdekt yaş kurumadı. 

İnhisarlar ıd•~sı· tar _.fından bir 
- ' • ki rün Büyük MWel 

müddet evvel piyasaya çıkarılan 
ve ucuz fia tla sa tı:.an .limon çiçe
ği• ko.onyalan ıbüyük rağbet gö.t
müştür. 

Bu meyanda Harbıye ile Tak
sim arasındalu meşhur •Surpagop• 
mezarl.ğı da kaldırılarak teı:ru.z -
lerunektedir. 

Sürpa.gop!a mezarı bulunanlar ' 
tbu mezarını 10 giın içinde kaldır- 1 
mağa meciıur tutulmuşlardır. Ken-1 

d.leri ka.dırmad!kiarı takdirde Be
Jedıye kaldıracaktır. Mezariar kal
d.rılriıktan sonra da >burası tanz:m 
olunacak ve Taksimdeki eski ta
limhane meydaıru gıbı aroalara if
raz olunarak yepyeni, modern bir 
maha:le vücude. geirilecckir. 

BeJedıye tarafından i9tiyenlere 
satılacak olan bu arsalarda da son 
sısLem ve yeknasak apartımanlar 
ve inışaat yapılacak~ır. 

----,,0----
Eğitmen kursu mensupları 

Ankara)a f,İ<liJOr 
Vaniköydeki bedt'n terbiyesi e

j!it.rnen kursu men.suplan oour gün 
şennmizaen Ankaraya hareıı.e• 
edeceklerdır. Eğılmeruer bayram 
muna.sebetLe beaen ens.ıtüsu genç
lerue gençlik stadyomwııda buyuk 
bır hendro1 müsabakası yapacak
lardır. 
B~lailet obeden terbiyesi u -

mum müdürıüğu hend.boııin mem
lıek<.'tJnizae, gençlik arasında ta
ammümıinu anu ettıginden bu 
müsaba.1<.alara çok ehemmiyet ve
nımek.e .r. 
Dığer taraftan ayni gün ma1ıbuat 

takı.mı da Ankaraya giriecektir. 
Ankara Demirspor fu.bo-eUları da 
o giın İstanbu.a ·geiecektir. 

---0-

[\ a 'ne iclhalatı 

Kahve ithalatının takas yolile 
serbest bırakJması ha'.<kında.ki ka
rar dün şehrimızdeki a.iıkadarlara 
tebliğ olunmu.şlur. Bu karara göre 
kahve ithaliı'.ı ancak önümüzdeki 
ayın 1 inci gün ünden i.Libarne ser
best bırakılacaktır. 

t!filijfi 
A~ıkta Kalan 
Vatandaşlar 

Geeealenle Dikilide me1dana relen 
selaele faciasında birçok vatandq öl· 
dü. Yüzlerce kişi de açıkta kalnwtb. 
Açıkta kalan ntanda."lan m11vak.lla
ten ve slir'a.Ue barınd.Jrm.ak lçlı:, şim

dUik on lk.bııcr odah 25 pavyon inşası 
kararla.paı.f ve bu pa.vyonla.nn llıales:i 

yapılmlftll'. 

En büyü'fümiiz, babamız, kurtarıcı
mız, yine bU&"ünlıü rtbl &iınlerden bi
rinin nemli, puslu, ıkın'ılı bir saba.
hında, l'OZlerln.i ebedi7en hayata 7u:m
muşıu.. Ala, nasıl ölmüştü?. Bu kara_ 

bu. acı ha.bert ilk duyduğumuz anlarda, 
inanmamıştık. inanmak lslemeınlşlik. 

Onun az.iz nil.$ını, alevden meş ale· 
lerın aydınlathg-ı buyük salonun derlıı 
Bi.i.kü.nu, ve huşu veren loşluğu iç.inde 

Tlirk ba7rağına sarılmı.ş, bireı- çelik 
aüLun l'lbi. dimdik, ayakta nöbet bek
liyen kılıç cckmiş 'l.~ürk ordusu mü· 

ınessJHerinln arasında., ı-ördüğ'üm l'Ü· 
nü ha.1ırhyorum.. 

Önünden bir millet ej'ilerek &'eçlyor· 
du. Çocuk, kadın, erkek, cenç, lbtiy&r_ 

Önıinden blr mille! ailı:rarak, hıç
kırarak., omlU!arı sarstla 13J',jıla ceçi
yordu. Bu reçenlcr, Atatürkün yarat· 
bğı, Alalürkun soıında.n 7apllıiı. can 
vcrdlji millet ld.l. Atahirk, T&i.rJr. mfl. 
Jetini, henu:ı kıyamet kopm.;uta.ıı. ru.zu.. 1 

m.ahşer l'elm.eden, b&»iiıbadelmevt.&n sır· 
nna er~tlrmif olan insandı. 

AtaLürkü unatma.yoru:s, un11tm.ıyaca
iu. O, biı.Jn kurtuJuşu:nm.un, yeoideıı 
canlanııım.ızın s~b:>lüdur. Gönülle • 
rimlzde yan.an Atatürk sevrisi, Ata -
liirk hasreU, Alalürk rulıu, ebeıll,yele 

kadar sürceekt.ar. 

Ata. Ata! .. İçimh: ya.ıııyor, bafnınu 
Uzuyor, dudaklanm.ı:s tiki1'or. Seni 
izlüyoru.z, Atam? Sen yokken, J'Ü..Uqln 
renı-i ne kadar solu.il:, bahar ne kadar 
hiuunlu.. Sens.iz, Tiark va&aıu ne ök
siu?. 

Aiatürk, 1alrua 7ası lalulmafa de
ter bir milli kahraman detU, ardından 
insawıı Olcccj'i l'de.n bir destan Uihe
lidlr. 

REŞAD FE!'Zi 
' j - . .. . 
' ' 

Be yazıt oalıi Je korıgretıi ı 
Cumhuriyet Ha.k partisinin şeh

rimiz <ı.abiye kongreıer.ne c!-vam 1 
olunmaktadır. Diın akşam d• be- 1 
yazıt nahiyesinin kongr~i Letafet 
apartımanında yap.lmı:ştır. Kon - 1 
greye İsti.kli.I marşi'.e başlanın~ ve 
Ebedi Şef Atatürkiın hatırasına 1 
ıl:ııirme'.en üç dakıka ayakta süküt 
o.unduktan sonra B. Nuri Çağların 
reisliğinde müzakerelere gcçi.mşi
tir. Netic«ie eski idare heye.i me
saısi ve hc·sap raporu okunarak 
tasvıp olunmuştur. Bilahare de 
yeni idare heyeti seçımı yapıl -
m~.ır. Yeni idare heyetine maa
rif müdürü J3. Tevfik Kut, B. Ke
mal Peker, B, Enver Kuzay, B. 
Fuad Tıbet ve muallim Şinasi 
Bozoğlu, ydek azalığa da Hıfzı söy
lemez, _Talat Özkan, Ali R "' A- ı 
nar, Saım üzalan ve Hüsnü Boran 

Kolonya amillerinin bu rekabet
ten zarar gördüklerini iddia etme
derine rağmen öğrendiğimize gö -
re in.hisarlar idaresi kıo'.onya ima
liıtını gen1şletmcğe karar vermiş
tir. Şimdiye kadar yalnız yar..m 
kiloluk kolonya sa!ışa çıkanlırken 
badema bu yeni karar muclbince 
250 gramlık kapalı şişc:er de çıka
rılacaktır. 

Ayr ca şimdiye kadar yalnız 
limon çiçeği kolonyası yapılmakta 
idi. Badema muh!elii looku ve çi
Ç€klerden de müteaddit kolonya
lıır yapılacaktır. Bun.ar şık ve za
rif ambaliijlar içinde salıla.caktır. 

----fiQ-·---

Askeri Liseler spor 
şampiyonası 

Geçen hafta başladığım yazdı -
ğımız askeri lise~er spor şamp:yo
nası müsabakalar.nın yarın son 
günüdür. Yannki müsabakalara 
saat 9 da Fener stadında başlana
cak ve şampiyon mektep akşama 
ıbelli olacaktır. 

Şimdiki tasnife göre Kuleli Jisesi 
87 puvanca başta bulunmaktadır, 
n;ğer d<receler de sırasile şun -
!ardır: Heybeli deniz lisesi40, Mal
tepe lisesi 31, Bursa lisesi 24 pu -
van. Bu neticeden şampiyonluğu 
Kuıe: i askeri lisesi gençlerinin ka
zanacağı kuvve'.le tahmin olun. -
maktad.r. 

Cönderilmiştir. 

* Bizans müzesi haline konmakta o
lan Ayasofya camiinln bahçesi de tan
zim edilecek ve bilııhare bahçede bazı 
aerıer teşhir oJunacaklJr, 

* Şehir meclisi umumi içtimalanru 
;reeli Cıin daha uzatmaga karar ver -
ıniştir. 

* Etrüsk vapurunun kazanlarındaki 
tamirat bit.rnlştir. Vapur önümüzdeki 
hafta seferleıine başlıyacaktır. 

* A,yazapclaki süvari binicilik o
kulunda ilci gündenberi devam eden 
kon.korlar yarm nihayet bulacak, ka
z.ananlara merasimle mükafat tevzi e
dilecektir. 

* Bir Amerikan finna51 sekiz yüz 
bin kilo tütün satın alacaktır. 

* Romanya bandıralı Romanya va
puru Köstenceye giderken arızaya uğ
radı!ından geri dönmüştü. Yolcular 
başka bir vapura nakledilmiştir." Ro
manya vapuru İ~tinyede tamir edile
cekt:r. 

DPvleım bu harrkeU. '-kdire ıa . 
7tktır. Temenni edelim ki. t.nıa.at !iU.r

atlt bitiril n ve vatanda Ja.r. JU Jr.ı, 

&iinundc. bir an evvel, başlarmı ao
k.acoık bır yer bulalillslnlt.r .. 

BLB.llA.°' CEVAD 

duran 7avnılannı olq1yarak iti.ve etti: 
- Kuçü.k GOnül; t.elra.r barı.şan l'Ö· 

nüOtrimizin, başb.J:I neş'elenccek yu
vam.uı.n en buyuk cw:ııet ve tılsımı o
lacak yavrucaiım-

1 AVRUPA HARBIN.N YENİ rv ESELELERİ 1 

Asyada manalı hareketler oluyor· 

llalük Cem~l 

Haydi geliniz de ocak ·b~nda bi
rer kahve iciniz. 

Aysenin annesi odadan çıktı. 
- Gelivorum .. Gelivorum .. Vü

cudüm ıs·lanmı.ş_ Üsüriüm. Ocağı 
ne çabuk yaktın·z? 

Sarh kapıyı açtı: 
- Ayşe nerede? 
- O soyundu_ Islak elbiselerini 

aldım_ Ateşte kurutacağım. 

- Hanlva, necien gelmiyor o -
eak ba na? .. 

- B;raz uzandı sedirin üstüne. 
B~ı a-ğrıyor. •Uyursam, ha.fiile -
run diyor. 

- Keşke ocak ıbaşna gelseydi. 
ıbir kahve içer, ak!ı ·baş!na gelirdi. 
Ayşenin anası içerive girdi: 
- Hele ilköncc ben b'r kahve 

içeyim de. Benım de aklım .b3şım
da değ.!, Bu ne müthiş felaketti.. 
Mı:ı'ıarrcru<k böv .e korkurç bir 
yağmur ,görmedim vallahı. Evleri 
yıktı.. 3okakları, bahçeleri sel 
bask 
İbrahim ağa karısını yanına ça

ğırdı: 

- Şuraya otur bakalım. Allah 
razı olsun Salihten. Bıze U,,telik 
ocak ta yaktı. S rtımızı ısıttı . Çok 
temız yureklı hır erkekmiş o. 

Sonra gülerek kansının kulağı
na fısı.ldadı: 

- Hanaya nikahımız var. Sa
li'ıle loon~:uk .. Sözleştik. Yarın 
da evin tamirıne başlıyoruz. 

- İkisi de çok acele. Evı tamir 
k•n parayı nerden olıuldun? 

İbra.hım: 
(Devamı var) 

Avrupa lşlerJ ne kadar karışık o
hırsa olsun, dünyanm bqka tara.f1a
rınd:1. olup biieo şeylere karşı da me· 
rak duymamak kabil olmuyor. Avru. 
padaki vazıyet &'arp cephe inde sü -
k...u, polHika i.Jeminde türlli rivayet
lere yol açan bir faaliyetin devamı. 
dır. Çok mera.k edilecek: bir hal var. 
BuntınJa bttabe-r Uz.ak Şarkta Japon. 
bnn ne yaptıklannı da arada J'ösd.en 

l'CÇirmek lizım l''lb'or. Çünkü Ja
ponların a1:ı.eaiı 4u veya bu. vu.iyet 
dô.nya. pol.ıUkaslle 'iddetle ali.kadar. 
dır. Onun içıa Avrupa matbuatını l'JZ• 

den reçirerek baz.ı n~ticelcre Varmak 
ar.zusu tabii cOrülm.eJL 

Japonlar ıimdiki halde ne İnciltere 
De, ne de Amerika ile muzakera*a l'i
rişmek niyetinde delillerdir. Japon· 
yaıuıı İn&iHere ve Amerika ile a.oJ.q. 
mak üzere müzakerelere ba.şlıyacaı:_'l 

sözleri yalını birer rivayetten ibaret 
kalm.ışhr. Uzak Şarkta neler olduiu 
bahsi Londra ııa:ıetelerine verUen bau 
pyanı dik.kat ma.lümai ile 7cniden la· 
zelenmlf oluyor. 1\teseıa Ta.ymis ra· 
z.etesiae crlcrek nel>redilen bir teil'
rafla Çaıc dair vcriJcn malümat ih
mal edilir cibl detlldlr. Bundan anla
flldıiına röre Çin Türkista.nmdakl 
Çinli memurlar Ki.Hardaki İDl'i.lia 

konsolosuna müracaat elmifler. kon -
aoloshanedekf telsiz teicrafıo ll.aJdırıl

:ma.suu istemi lerdlr. Bu miiracaattn 
Ruslar tarafından Iösterlleıı lii:&um ü
z.erlne 7apıld.ıil zannedılmekk:djr. 

Dlier taratLan da SÖ)'lendliine l'Öre 
bu lflerde B.asya. ile Çin arasında biı 

anlaşma vardır~ İngiJLere aleyhine alı· 
nan vaz.iyete Çtnlller de U,Urak etmiş
lerdir. Fakat bwılar da rivayet hud11· 
dundan barice çıkan malümat değildir. 
ÇunkLi Çinlilerin baleti ruhlyesini bi
len Avrupahlann da.tündütöne bakı· 
lırsa Çin kendisini ilerisi meehal her
honci bir harekele aurak AsJ'ada in
l'lltere aleyhine fU veya bu Yaatyed 

aıma11 makul cörm!Jecetllr, Cin ılllı· 

lom.aUarı böyle şeylerde 

1hUyatl.1dı..;.·Iar. 
son derece 

Kişmir lllndistanının mlhrace1erle 
idare ediler ve m\lstakU hilkiımeUer 
sırasınch sayılan yerlerindendir. Ge
çen cün X.ifm.lr mihracesi bir beyan
name neı1rederek kcud.isi.ne tibi olan
ları vazlleye eaiınt11$. yani İn&'ltere
ye sadık olmaiarWJ, İn&ilte.renln met· 
cuı olduğu bu harbi başarmak için iea

buıda yardım istedlii ıaman onu yap
malan.nı söylemi%'tır. İq-Utere ile Fran· 
laD.m davası ayni zamanda DlnUilert 
de cerek miı.sJUman ve l'erck diier 
dinlere men up olmn bütün HlnUile· 
rin vazilesJ oldui'unu, harp ne kadar 
u:zun siırerse surbu.n bu vazifenm unu
tulmıyacaiın1 k.li.rar etmiştir. Avrupa. 
da harp çıktı çıkah IIlnUilerin inıu -
tereye karşı aldıkları vui,1'et dill.k.aUe 
takip edilen bir mevzu olmakta devam 
ediyor. 

Hindistan dahillnde!d proparanda 
faallyeline ~ellnee, Hini mllli konnesl 
reisi ve erkanı ile İngiltere valll u. 
mu:mi ara.sın.da miizakereler devam 
ediyor. Milli konrre Hln.distanın da 
inrlllz lmparalorhıiunu letkil eden 
cllieri domln7onla..r &ibl müsLakil olma
sını istemektedir. Binaenaleyh Bint.U 
reisler Ue İnailb. biikümetl arasında 
bu yiizdeıı çıkmış olan lhlllif Hindls· 
tan dahlllnde başka laraflanlaD relen 
Pro)J&l'anda7a milJait olmaktan seri 
ltalmamışlır. Fakat. şimdi bir laratlan 
milli kpınl'J'e erk.anı ile valli umumi a
rasında anlqma uminl renlıflemltllr; 
hem de serek miblümanlar, rerek miis· 
!akli devletlerin bqında birer hiilıüm
dar olarak sayılan mihraceler mUll 
kon.erenin İn1'iltere7e aykın l'Örülen 
herbaurı bir vazl1ele bıllrak elmedik
lerinl anlabnışlardır. 

JapoDJanın ndyell, As7ada daha 
Deler olacafı, Hlndblandakl ılyaal saf
halar Avrapa harbinin eıkarılığı 1enl 
meseleler aruaada aynea nau.n dik· 

taı.ı celWIJor. ALi ggv41 SUNllAIV 

lisl tarafından JtW'akıar:' 
uscllk edilmiştir, Mııahedul .ı 

ve Fransa evvelce tasdJ.k etmlıt b 
doklarından evvelki riiııltö Dl 

den sonra üçlü ltUak arlık 
C'lrmif bubınayor. 

Türk - inılliz - Fnnsn 
doturan imlller, Lozan ıulhandal' 
ra bu iki devletle aramısdaki .. 
sebetlerln tanılm edlld.ğl uaıaJIO 
dar &'eri ctder. F11hakik.a bu ın 
denlıı imzasını t \ ip eden yeni bt t 
mJJel lsUhale içinde her üç del"ll 
aralannda görii$ ve menfaaL 
mevcut oldotunu anla.mışlanb. P 

rüş blrl!il, Yakın Şark ve AkdeJI~ 
13.kadar eden beynelmilel lhl 
,ıkttkça tcbarii2: etti. AraJarınd• 
velce anlaşma olmadıfı lrıalde 

ye. Fransa ve İngiltere böyle lb 
zamanlarda kendilerini ayni cel'• 
bulmakta idUer. Almanyanın 
!anması, İtalya ile elblrl•ll y• 
İtalyanm Habcşlstana karşı ı 

teşebbüs •e nihayet İspanya harbi 
vesilelerle çıkan lhtililla.rda Tti 
dalına İnl'l1 tere ve Fransa Ue tptft 

yüriimüşMir. Bu sureUe 7akıD 

ve Akdenlzde sulhun korumna 
başka bir emel! ollDIJ'&n bu iki b 
devleUe Türkiye arasuıda karşı!~ 
itimat hbcı! uyanmattır. Montrö 
fazlar mu.kavelesln.ln Türldyr 
şü.oe arcun şekilde iadill ve uaıtl 
zerindeki hakkunımı Fransa ıa 

dan tanmması İngtıterenln ve 
DJD Türkiye hakkında duydoklatl 
mal hissinin lkl hırlı delilidir. 

Bu şartlar ~ltında mihver de.,ıt 
rlnin rirqtiklerl tecavin poUtikaSl 
rupa ve bıı arada J'akın şark sııil' 
tchllkeye koyduğu bir sırada &deL' 

bil bir htssin sevklle her üç de trı 
de bir an.ya ıelmeleri tabii tdi. 
ki öyle oldu. Alma.aya ÇekosJov 

imha eıakleıı ve İ"117• da Arn• .. 
ia asker çıkardıktan senra, bütüJI 
ve p.rkl Avrupa mlbver deyletıe 

is1ili.sına. maruz k&lm1ttı. inl'"Uteff 
Fransa derhal Poloayaya, &o 
ve Yananis&ana raranU venlller ve 

lwı Şarkın ve Akdenbhı nlltuno 
lıalaıa nolılasuıda Türk!Je:re 14 

yapmayı teklif ettuer. Mayıs •Y1 

de 7apılaa de~OD b• ıaıilıJI 
Ueesldlr. 

G09"11 &1111 ondoı.-da ım.a 

nelltl rWı meclis larafmdaD ı,.sdill 
len maahede m.ayıs deJr.li.rasyoP 

her ü~ ıarara da lahmll eltlil 
ye mes'a.hyetlerl formüle eden 
vesikadan ibarettir. Banmala be 

dünkü karar bü:riik larllıi eh 
ha.izdir. 

J\luahedenln maddelerini 
de anla.şıldıiı ilzPre, üçlü. itUfak şo 
ya bu buhıa.nlı zaman için yaP' 
reçicl bir politika komblnezond clt 

dir. İn&iltere. Fransa ve Ti:irkiY' 
bet sene ı-ibi siyao.;i tarihte pek 
sayılacak. bir zaman için bltib 
ka.rşı ba.tlanınış bulunuyorlar. JJll 
her üç devlet a.ra~mdaki menra.a' 

ı-Orll.1 birliğinin ne derece sattall' 
devamlı olduiunu anlatmı:ya ]\af• 

Üelli ittifak Akdeniz ve Yaktı' 
sulhunun korunmasında ne dcree' 
mil olacakhr! 

Bizce bu ıaaUn ceva.bmı hiid 
ştmdiden vermi1 bulunuyor. Eler 
cü.n Akdenb ve Yakın Şark, oril 

ı-arbi Avrupad3 başlıyan barblJI 
likelerinden masun bulunayo?S"• 
.ııükiınu büyük ölçüde, reçe.n Ol~ 
7apılan dcklirasyona borçluy~:ı. 
UUfakm sulhçu olan nsfı baratl' 
tün vüzohile tebarii'I etmektedir· 
km Şarku •• Akdenbde suJboJl 

runlD"5ı, Türklyeuln, in«!llerenlJI t) 
Fraıısanın en bliyuk emelleridir· 
ittifakın mevcudi.yellndekl hl 
bundan lbaretılr. Bu llibarıııdır ~:..
ahe:dcnin imzasından dolayı ıııe 

olm17anJarın lyl nlyetlerindf'Jt ve 
maksatl:ırmdan şüphe etmek cal• 

t}çlü lttılakın mer'iyet mevklire 
mcslle Yakın Şarkta yeni bir li 
devri açılmaktadır. Bu devriP lt 

Yak..m Şark milleUerl lçln tuUll 
ma.sını dlleriz.. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Oardi 
Umumi saatler 
Bir okuyucumu 7aZl)"ot: 
•Şehrimizde umumi _.&J:d. 

az olduJuna bllmem dlltkal e • 
niz mi? istanbulun her seoe• 
aemLinde Yl'Di bir fuU,.et b:.,. 
röze earpmakladır. Umumi .-' 
Jer ise. bu faall7eUn uaboJ1;...,..., 
sim eder. Bu aaaUe:- artbrl 
dır. Bundan ba,ka meveal ,.. ti 
9lnıdi l.ış mevslaıl oldala ıçlJI µ' 
al beşten sonra l'ÖrülJDilJ'Or• 
ba ba auller!JI önüne ye 1: 
daha dotnmı leler!Jle el• 
limı.Jan konamu mı!» 



, 

EN SON DAKiKA l 

.................................. 
Münib suikastini gayri memnun 

Naziler mi tertip etti? 
1' evkif edilenlerin miktarı yüzleri geçmiştir. Hitler'in 
ınuavini Hes'in ölenler arasında olmadığı anlaşılıyor 

Pans 10 (Radyo) _ Alman rad- u içinde .. e clı.tında mııhalefeıtn an J 
Y'olan dün saat 17 de yaptıkları ma.sına sebep olmU'ltur.• 
lleşriyatta Münih suiltasdı dola - HİTLER'İ TEBRİK 
Yı.sıle İngiltereyi ittihama devam Amsterda.ın 10 (A.A.) - Kra- -
~IXıektedir.ler. Moskova radyoları liçe Wilhelmine, suikasddan kur-

a &uikasd faillerinin hudut ha - tuldıığundıın dolayı HiUer'e bir 
~rinde aranması 1irrun geldi - tebrik telgrafı çekmiştir. f1ti bildiriyorlar. Hes ve Nazi şef- Su:lKAsT HAKKINDA YENİ 
eti biraz evvel Hitlerle beraber TAFSİLAT 
~ıttı.k]en. için ö.Ien:.er arasında de- Paris 10 - Suikast etrafında 
gıl.lerdir. Berlinden buraya gelen tafsilata 
•lNSAN TALİHLİ OLMALI!• göre, bomba, Hitler'in söz söylemek 
Nevyork 10 - Münib suikasdı için çıktığı kürsünün üzerine tesa

et~a!ı.ııda buraya gelen yeni taf- düf eden tavan arasına konul -
Sılata göre, in!ilak Hitler'in tarihi muştu. Suikast, doğrudan doğruya 

enkaz yığını hasıl ohnuştur. Bira
haııenin o:ııtasında kain yegane sü
tµn da yık!ldığ:ı cihetle, bütün çatı 
çökmüştür. Bav Hltler kurtulu.şunu 
vaktinden evvel nutkuna başh
yarak bitirmesine ve adeti hilafına 
alarak eski Nazilerle görüşmek i
çin <bu defa salonda durmıyarak in
filaktan on dakika evvel çıkmasına 
borçludur. 

·Belllinden gelen haberlere göre 
suikast failleri, henüz yakalanma
mıştır. Fakat tahkikata veçhe vere
cek bazı emareler elde edilmiştir. 
Hükumet, suikast failleri hakkın
da malumat vereceklere verilecek 
ikramiyeyi 600,000 marka çıkar -
mıştır. 

lthıraJıaneden çıkrna.sindan on da - Hitler'e karşı tertip edilmiştir. İn
ılta sonra vukua gelınişttr. Dam filaktan sonra ıh ita.bet kürsüsünün 

bırdenbıre içeride bulunanların ü- yerinde üç metre yüksekliğinde 
~:,l'iney~trr. Hitlerhadiseyi !='================================================= 
~ıı~!:n~~' ·İnsan talihli Yugoslavya Eski Alman 

. 'I'evkifat devam etmektedir. Şlın- J • v ı• h 
diye kadar tevkif edilenler yüz'eri münevver erı e ıa tı 
geçınişt ir. 
/\J Ilu hadisenin, garp cephesinde 
"-llla.n taarruzunu tacil etmesi 
'"'klenebilir. 

..\MERiKAYA GÖRE scıj][A,sT 
YABANCI TEŞEBBÜSÜ DEGİL 

Va.şinırlon 10 (A.A.)- Ecnebi bir 
dt'11ettn reisi bir sulkastten kurtuldoju 
tanıan Amerika bükümeti.n.in kendi -
llne blr tebrik mesajı göndtrmesl &det 
olup olnıadıtmı soran bir C"azeteye ce
~abe.n Darlcl.J'e Nazın Bull, HiUere bir 
te.btik: mcsaJı s-öndermeden ve böyle 
bir hareketin mü.nasip oJup olmadıiı
ııa dair bir kara.r vermeden evvel l\lü-
11.i.b ~u.lJJ.astı hakkında bir rapar Kelme
llııe inllzaı etU.tlnl söytemJ,Ur. 

llutı tarafından verilen bu cevabm 
llılka.stın mes'ulbetiot ecnebi bir dev- 1 
lettıı ajanlarına J>ükleten Alman ma
.\.anı1arınm bu lddlaların.a Amerllı:a 
lıariclye Nezareünln lnanmadığ-mı ıös-1 
~rdığt dlplomalik ma.hlellerde s-Oy -
lenme1ıtec11r. 

lfünııı tııılkaslı haberi labli Amerllı:a 
Dlahfellerinde büyük bir alii.ka il• kar-
1'1""""'tır. 

811 
il wıt:. birçok lhllmailer ileri 

•ıır111ıııektedlr. Alman mııhaclrlerl 
lllahr · ellerinde suikastın herhalde Ges-
tal>o Polis le>kllalı larat1.Ddan dctıı. 
Jıaıı parüal da.Wllndeld muhaW un -
SUrtar larafından krllp edildiği beyan 
•dllıncktedlr. Bu işin Raylştac yanırmı 
lllc,.ıeslnl delll 30/6/1S34 brihinde 
hpıJan kanlı lenkl.I harekellnln ev
"•l Dıeydana çıkanlan Röbm komplo
llıııa halulatltfı ııöylenmekledlr. 

SUİKASTI SOSYALİSTLER 
HAZIRLADI 

l'arıa 10 (Rad70)- cPöll Parlı:lyea> 
C•zetesı hqmakaleslnde diyor kl: 

•S11ikastm hakiki mes'Dlü SOS}'allat 
»•l'liıııdlr. Geçen sene de böyle bir 
"1ıikası meydana ıııkanlmış .. e blrçak 
~seıcr levl<lf olunmq, lnırşuna dl-
lllnı4tJ_ 

llltıcr, 8oV7ellerle m-1 blrllil d
_,Ckie ntifımuıa kaybetmlfllr. Bu, ""r-
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Fransız Başvekiline bir 
mesaj gönderdiler 
Belgrat 10 (A.A.) - Tahsillerini 

Fransada yapfill§ Yugoslaıv entel -
lektüellerinin bir heyeti dün Fran
sanın Bel€rat elçisini ziyaret ede
rek Da:ladiyeye hitaben yazıhıuş 
bir mesajı vemlli;t ir. 

Bu .mesajda ~ şö}'le deniJ.. 
mektedir: 
~ransa bir insanlık davasını blı' 

kere daha kendi davası ittihaz et
mekte ve yalnız kendi hürriyetini 
değil, hür y"§amak istiyen <Jütün 
:rnillet!erin hürriye tini müdafaa et
mektedir. Kendisine tahmil edilen 
bu harpte bütün kalbimizle kendi
sile beraberiz. 

İngiliz başvekili 
hasta yatıyor 

Paris 10 (Radyo) - Başvekil 
Çemberlaynin birkaç gün yalakta 
kalması muhtemeldir. Bununla be
raber mwnaileyh devlet işlerile 
meşgul olacak ve mesai arkadaş
larını kabul edecektir. Başvekil bir 
damar şi§kinliğinden muztarip bu
]ıınma ktadır. 

~ 

Ruzveltin tavassutu 
isteniyor 

Vaışmgton 10 (A.A) - Ayan -
dan Wheeler ve Tomas, Reisieum
hurun sulh lehinde lıe§ebbüste bu
lunmasuu istiyen ayandan B. J on
son'un bu ta:lebine iştirak etmiş -
lerdlı'. 

Yazan: RAH.IUİ YAGIZ 

Bu haykırış kahraman Türk denizcilerinin 
yiğitliklerine yapılan tecavüze bir cevaptı 
- :lmkinı yokt 
8a haykırış, kahram&D TUrk denl•

tll,rtııın yljiUik mesi}'eUerlne yapılan 
bir t.ccavü:ıe cevap veren bir lfadc ile 
>"anıı~ı... Süvari başını saJJ.adı, de
~..,. elU: 

• - llen de a:rnJ flklnleylm. BUh"-"'"' 
ı...,.., muharebesbıl de cönlıı.kkn •on
~ ba lmkinsulıiı ısrarla idd la edecek 
~ sahlbl de buhm11.7orum. Fakat 
1'~ &14ıfuı;ıı2 haberin mahiyeti bn!. 

- IJ~r ve sula.& cok mUJ'lrio.-? 

- l'tne İneli.iz aövari.lne bakılına 
lıarb....., ıe ye yalı:uı lııabelle eaku 
lı.t.ıtııe celmiş, mevldlnl Tur&ılda ve
te..ı, IOrlukla boiaa a.vdde ıaavaf-

'-k - ... ! 
- İınkinı yo.k! 

Üç aiız birden bu rJvayetJ reddet
mekle U.t\fak l'ÖS'l.eriyordu. Süva.ri au
ıaıı.mı sürdürdt.ı; 

- Şimdi bu vuiyei.e ıöre bıztm 

durunnımu7. da ook nnaket peyda t"t-

- Evet! 

- Ei'er hakikaten donanmamız düş-
man filosunu.o öniiııdf' bOyJe btr Jıe

•imele uiramışsa artık Niridakl de
mir mahallinde harbin aonuna kadar 
kalmak mecburiyetindedir. Ba halde 
de düşman donanması Bobz aiz;mda 

bir destroyer !Uotilli.n bırakaral< A· 
verof Ye d.iter cemileriJe Akdcnhe a
pl&rak bhi takip etmek kara.nnı ver
mlş olacaktır. iıte bu karar bizi en 
müşkii.I vazlyf'te sokuyor. Şimdi buna 

~llillllil 
~ Seker Bayramı münasebetile Yarın § ~ 

~ Matinelf'rden İtibaren 

1 P E K ve S A R A Y 

Oturduğu sarayda 
nezaret altında 

Paris 10 (Bwrasi)- Berlin clvanoda 
Potestamda oturmakta olan eski Al
man Vellabdtnm blı müddeUenberl 
evinden dışarıya çıkmaması Jl&z&n 

dikkati celbetmekle idi. 
Eski veliabd, naı:f merkezi koınlte

ılnio emrile evinde nezaret altına a
lmııııııtır. 

Son zamanlarda halk tarafından eski 
veUahde kal"fı gösterilen sempati ve 
cezlntlleri esnaauıda k:endlslne yapı .. 
lan tezaJıürat, nazı makamlannm eı.ı
d.işesini mucip olmuş ve Pre.ns1n neza
ret altuıa abnmasını lntac eylem.iştir . 

--<>--

Necib Fazıl Kısakürek 
Arkadaşımız kıymeUI pir ve ed.Jp 

Necip Fazıl Kısakürek, Ankara.da.ki 
yüksek devlei konservataan p.rp ede
biyatı metinleri profesörlüğüne tayin 
edUmişltr. Türk.iye İş Bankası müfettişi 
lktn, kcndlstnl büsbütün fikir ve san'ai 
hayatına tahsis tein &'eçen 9elle istifa 
eden Necip Fa.nlı bu künni.ye taJ'ln et
mek suretlJc, Jıem edebiyatımızın (!Ok 
mühim bir rüknüne en ıüzeJ bir ('alış
ma sahası hazı.rlı7an, hem de Türk 
yüksek tahsil rençllflne laıe bir feyiz 
kayııai:J lemin eden ceno ... dei!'erll 
Maarif Veklllml2e le.şekkürlerlmizl 
bUdirfrken arkadqımızı candan &.eb .. 
rik eder, kendisinden başarılar dUerlz. 
~ 

Üsküdar iki saat elektriksiz 
kaldı 

Dün akşam Üsküd.aTda kontak 
yapmasile elektri.kler sönmüş ve 
iki saat kadar bmassa iskele ci
varı karanlık içinde kalmıştır. Bu 
yüzden dükkanlar vaktinden ev -
veI kll'J'.landığı gibi, sinema da ka
pa.ıımıştır. 

k1.r1ılık ne yapacafız? 

Herkes gözlerini ,.ere dJkmi".I, derin 
bir yeis lfaClest canlanan l'Özbebekle
rinf kamaranın dÖfı,emf'Sinde cezdire
rek düı;ünü,.ordo. 

Ne yapacaklardı?. Akına na~ıl de
vam edecekler, Botaza ne suretle dö
neaeklerdl? 

Yinf' suallerin cevaplarını ıtıvarinln 
b::ahatı verdi, Rauf kaptan anlath: 

- Maamaflh bu hadiseyi tahkik et
mek için Uk başvura.cafımız lş Do -
uanma Kumandanlıi'ı ve Bahriye Ne
zareti lle irtibat ve muhabere tesls 
etmektir. Bir defa me~eıenin mahiye~ 
tini anhyahm.. Her ne olursa o1:sun 
biz, vazifemize devam etmrk mecburi-
7etlnde1lz. Akını sürdürecefiz! 

Fahri Bey lbtirazını ileri sürdti: 
- A verof 8e.rbest kalırsa akma. de

vamımız fmkol.n hudutlaıırun dışına çı

kar! 

- Yok, o kadar ileri cllmemekle 
bera.bre bldm vazife ve vaziyelimtz 
aiırlqtr! 

Rauf kaplan bu sefer de ıeflne lkln
c.lslne bir sual tevcih etti: 

- Adli Bey, kumanya vuJyetlmu 
n.ual? 

- ŞlmdUJk kift mlklarda kuma.n-
7amız var. Fak.at bir kwm dah& te-

Milli Şef'in 
Beyannamesi 

(1 inci ııalılfeden de .. am) 

yalnız Türk milletinin haklarllll, 
in6aniyete ezeli hizmetlerini ve 
tarihe lıfıkkettiği meziyel>lerini is
bat etmekloe geçirnıişt.ir. Milleti
mi2in büyüklüğüne, kudretine, 
faziletine, meden:iyet İ.$tidadına 
ve mükellef oldu1tu imaniyet va
ziiıe!erine saxsılmaız itikadı var
dı. •Ne mutlu Türküm diyene. 
dediği zaman, kendi engin ruhu
nun, hiç sömniyen aşkınıı en ma
nırlı b'r surette hü!.fısa etmişti. 

Fena ziDuıiyet ve ic!Me ile ge
ri bırakılm:ıış Türk cemiyetini, 
en kısa Yoldan ins.mhğuı en mü
tekamil ve en temiz zilıınıiyetleriy
le mücehhez modern bir devlet 
hal'ine getirmek, onun başlıca kay
gısı olmuştur. Teşkilatı esasiye
mizde ve bugün bütün vatandaş
ların vicdanlarında yerleşmiş o
lan Hiik, milliyetçi, halkı;ı, inlu -
Llpçı, devle!çi, cumhuriyet, bize 
bütün evsafıyle Atatürk':in en 
'.kıymetli eman.etidir. 

Üfülündeıııbcri Atatürkün aziz 
adı ve hatmıııı, bütün haJkınıızın 
en candan duygulariyle sarılmış
tıT. Memleketimizin her kiişe -
sinde ve bütün milletçe kendisi
ne gösterdiğimiz samimi bağlı -
!ık, devlet ve milletimiz için kud
ret ve vefanın be! iğ misalidır . 
Türk milletinin aziz At.atürk'e 
ııösterdiği sevgi ve saygı, onun 
niçin Atatürk gibi blı' evlat ye
tiştirebilir bir kaynak olduğunu 
!bütün dünyaya göstermiştir. 

Atatürk'e tazim vazifemizi üa 
ettiğimiz bu anda, haJ.kımıza, kal

bimden gelen şükran duyguları
mı ifade etmeyı, ödenmesi ıazım 
lbir borç saydun 

Milletler aı asında kardeşçe bir 
insanlık haya l ı Atatürk'ün en kıy
metli ideali idi. Bütün dünyada 
ölümünün gijrdüğii ihtiramı, in
sanlığın atist için ümit verici bir 
müjde ol•arak selamlarım . Bu söz
lerim, vazılar.y le ve roprağımız
da şövalye askerleri ve mümtaz 
şallısiyetleriyle ya..ımıza iştirak 
ed'e'r.• büyük milletlere, Türk mil
leti adına şükranlarımın ifade -
sidir. • 

Devletimizin banisi ve milleti -
mizin fedakar, sadık hadimi. 

İnsanlık idealiın.in ôşık ve müm-
taz siması, 
~iz kAhraman Atatürk! 
Vatan ı;ana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine ver-

diğin Türk milleti. ile beraıber 
senin huzurunda tazim ile eği
liyoruz. Bütün hayatında bize ru
hundaki a:teşten canlılık verdin. 

Emin ol, aziz hatıran sönmez m'*' 
aJe olarak ruhlanınızı daima a -
teı;li ve uyanık tutacaktır. 

REİSİCU~mUR 
İSMETİNÖNÜ 

• Karadenizde fırtına ı 
Karadenizde yıJdız ve karayel 

fırtınası devam etmektedir. Bu se
beple birçok yelkenliler ve motör-1 

ler Boğazdan çıkamadan bekle _ 
mektedirler. 

Vapurlar da teaahhurle gelmek
tedirler. Ezcümle Karadeniz vapu
ru dün bir •gün teehhurk Trabzon.
da.n gelebilmiştir. 

darllı: edilirse iyi olur. 
- Onun da çaresine bakalım. 
Kam.aranın kapw yeıoiden vuruldu. 

Suvarf emir verdi: 
- Giriniz! 
Afılan kapıdan bir l"e.Jlf mutazim 

clrdl. Süvariyi askerce selıimlad.J. E
linde tuttuğu bir biikülü k.itıdı Rauf 
kaptana un.tarak anlattı: 

- Efendim bir Mısır l'&mbotu cel
di SUvarl bu not.a.71 verdi. 

Rauf kaptan ozatdan k<iitdı aJclı, a
cele hareketle ve cözlerlle okudu, Fah
ri Beye usattı, Uive etU: 

- Artık burada durmamız mana. 
sızlaşıyor. Harekel edcllm. 

SUvariJ'e cenç subayın vercUtl ki 
iıt bir Mısır carnboto atn.fmdan ce
Ur:llmi.ş notamsı bir t&hrirattı. Kısaca 
B.amfdiyeye şö)·Je söyhıyordu.: Eier 
derhal demir alarak Süveyş suların -
dan çıkmadığın,. takdirde sllıi.lıa mü
racaat mecburiyeti hasıl olacak ve 
bundan dolacak mes'ullyel de Hami
dlyeye rael bulun..,alılı. Rauf kaptan 
müliıime: 

- Peki, timdi hareket edeeeii•~ 
Dedikten BODra Adil Beye bllap eW: 
- Bem('n hareket edelim· 
- Daha kömür PoStamızı tamamla-

madık? (Devamı var) 
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huzurunda , . Atanın 
A 

manevı Milli Şef 

Bu sabah Üniversitede hazin bir 
ihtifal yapıldı, gençlik Taksimabi
desinde atasına yen~den and içti 

':m'dl.rlullı:de Dogi,i.n yapılan ihtifal: Salda Eminönü Da.lkevtnde beş da.kl.k.a Oıtira m vakfMl, solda, Halkevl reisi A:;-a.h Sırrı 
hltab~ini söylerken. .. 

(1 inci sahlfed•n devam) 
Bu lzalıüratlan 80llra Cumhurlyel 

Halk Partisi umumi idare heyeti de 
At.atürkün kabrine gelerek çelenk koy
muş ve Ebedi Şefin manevi huzrunda 
eillmlştır. 

ŞEHllİMİZDE 
Türk mllletinin en büyük acı rünü, 

her yerde oldutu gibi ,ehrlmlzde de 
derin bir mat.cm havası iı;lnde S"ÖZ -

yaşı ve hıckınkla l'e(!irUmekt.>dir. 
Türk va.tanını kartar:ıo, milli varlı(\ l 

yar&1an Ebedi Şefin aziz hatır;u;ına 

hürmeten bu sabah saat 9.05 de her 1 
tarafla dük.Unlar kapanmış, kepenk
ler ya.rıya kadar indirildiği gibi, resmi 
müeıueselerdekt bayraklar da yarıya 

çekilmiştir, • J 
Şehrin her yanma acı bir maiem 

hil1nü veren bu yarıya inik. bayraklar 
önünde bütün i. .. tanbalhılann boyun
ları yine hüzünle bilkülmü.ş, l'tten yıl 
tam bu saatte fani bayata veda. eden 
.O• nun aramızdan a,.nJd.ıiı dakik&, 
rözyaş1an arasında ayakta anılmışttt. 

Bu emada da İstanbulun k:kmU 
Balkevlerlnde, mekteplerde ve Üoi 
versltede ihtilallere başlanmı~hr. 

ÜNİVERSİTEDEKİ İHTİFAL 
Üniversitenin büyük salonu da

ha erkenden :binlerce münevver 
gençle dolmuş, gözleri yaşlı Ata -
türk çocuk.ları merıı,;ime intizaron 
derin bir sükı'.ınet ve sessWik için- ı 
de yerlerini işgal etmişlerdir. 

Saat dokuza doğru salon hınca
hınç bir manzara alarak etrafı ka-1 
Iabalıktan geçilmez bir hale gel - 1 
miştir. Bu ara başta Vali ve Be - j 
!etliye re.isi B. Lutfi Kırdar, İst.6n- 1 bul komutam General Ha.is Bıyık
tay, merkez komutanı, diğer gene
raller, meb'uslar, vilayet ve bele
diye erkfun, profesörler, doçent!J,r 
olmak üzere güzide bir ka-Jabalık 
gençliğin arasına kanşarak büyük 
bir huşu i<;iode. merasimi bekle - ı 
meğe başlamışlardır. Bu esnada 
koca salonda tek ılıir çıt bile yoktu. 

Her taraf, kapı:lara kadar hınca
hınç insanla kaplı olduğu .halde 
kirru;e tek bir kelime bile söyle -
ıniyor, konuşmıyor, herkes; ~iz 
kahramanın hayata gözlerini yum- ·,. 
du~u dakikarun gittikt,'e yaklaı; -
tığını görerek sonsuz <bir elem ve 
:.• -.... _ ...... -,,. • t .•".. l 

ıztırapla titriyordu Nihayet o aı_ı 1 
da geldi ve kürsiye çıkan mu.ztarıp 
yüzlü Rektöriin heyecandan , te
essürden kıs ılan sesi duyuldu. 

Rektör Cemil Bılselin: •Dev:eti
mizin banisi Kemal Atatürk, 1938 
yılının 10 ikinci teşrin perşembe 
günü saat 9 u beş g('\-e, gözlerıni 
ebediyyen dünyaya kapamı.ş t ır . Bu- . 
gün; ilk acı duyduğumuz o günün ı 
y.ldönümüdür. Bu münasebet)e 
hepinizi 5 dakika. ta;zim .süku t.wıa J 
dave t ederim> cum;clen~ bulun 
salon yekpare bir cisim gibi a) a
ga kalktı ve en derin bir matem 
havası içinde büyük Atanın ha -
tırası kalplerde ya_-;andı. 
İhtiram ı;ükiJ.tunu müteakıp kür

s iye edebiyat fakül t.<.-s.ı dekanı B. 
Hamid geldi. B. Hamidin içii hi
tabesini yüksek muallim mekte -
bmden Orhanın, tıp fakültesin -
den stajyer Reşad:n, hukuktan Ba
yan .Meserret Sükutinin, tıptan ı 
Ha.ükun herksi ağlatan, ooşturan 
nutuı<ları tak p e tti. Sonra iktısat 1 
fakültesinden Doğrul sevgili Milli 
Şefimizkn tarihi beyannamesini 
okudu. 

'3on olarak kürsiye gelen Cemil 
B !sel; başta Vati, gneral:er ve pro
fesörler olduğu halde 0hep ılıeraber 
Taksım abidesine gidile<:eğini bil- ı 
dirdi. Ve gençlik başta büyükleri 
olduğu halde derin bir vekar ve 1 
hüzün içinde yola düzülerek Tak
sime \•anldı. Burada meydana dol
duran balkın da i.ştirakile hep be
raber İstiklal m~ söylendi. Ve 
talebeden ateşli bir gencin hita -
besi dinlenerek geçen sene ayni 
yerde içilen mukaddes and tek -
rarlandı. 

HALKEVLERİNDE 
Her yerde olduğu gibi Halkev

lerindc de bu sabah saat 9 u 5 geçe 
büyük ihtifaller yapılmııştır. Ez -
cümle Eminönü Hal.kevindeki ih
tifale Ev başkanı Agah Sım Le
vendin hitabesile baı;lanmış, ih -
liram s1-kutundan sonra Milli Şe
fimizin beyannamesi okunarak obi
liihare hep •beraber Saray burnu , 
parkına gid ilip abideye ç<>leııkler 
konmuştur. 1 

,_ -- .. &. ' 

S©lfil T®Dgrr©lff 
1 Birincik8nun 
YENİ, BÜYÜK, 
PROGRAMINA 

KIŞLIK NEŞRİYAT 
BAŞLAMAKTADIR 

Ay başından itibaren uç mühim 
tefrikaya birden başhyoruz 

İzahat bekleyiniz 

Beyoi!lu Hı!!lkevır deki meras ni 
de Ev reisi şehir n . ecl ıs :ızas 'l an 
B. Ekrem Bur açmış bunu mt.ram 
sükutu ile avukat Haşim Refetin 
nutku ve Mılli Şefimizin ·beya"1-
namelerinoin okunması takip etınıŞ
tir. Ili.13.hare top.'.u bir halde Cum
huriyet abides:ne g idilerek çek."l!k
lC>r konm~tur. 

MEKTEPLERDE 

Bu sabah istanbulun ve vatanı!' 
bil lün mktcplerindc de menısim
lere 9 u beş geçe başlanmış'ır Mu
allimler •a:clıeleri bir araya ı.. pla
yarak büyük acımız ve gayb : mı2 
haıuruıoa ızabat vrdıktE'!l son"':ı A
tat ilrkü n hayat ve d('hasını tc'J:ı
ruz ettirm.y.er ve Mi ıli Şefur. zin 
bcyamıamesıni okum~Lırd. 

EGLENCE YERLER! KAPALl 

Büyük matem günü dolayı le 
tekmil memlekette olduğu gıbı 
şe.Jırimizde de içkili ve çalgılı vcr
ler dün akşam kapanmıştır Bu -
tün sinema, tiyatro ve eğ.ence yer
leri bugün ve •bu akı;am da ka -
palıdır 

FATİH HALKEVL'\'DE SERGİ 

Fatih Halkevinde Atatürkün ö
lümü münasebet ile bu sabah yJd
da neşredilen bütün kitaplardan 
mürekkep bir ser.ı<i as;ılmı:şh• Bu
tün yurddaşların faydalanabilece
ği bu se~i saat 21 de kapanacaktır. 

AJANSIN TEESSÜRl 

Ankara ıo (A.A.)- BU&' •:ı Turk va
tanının ve Türk mfUf'tlnln en aı.i:ı ev .. 
lildını, Atatürkü kaybettıi;lnln )'lldö
nümüdur, 

Bu acı l'Ünde Anadolu ajansı blly üJı 
.. e Ebedi Şefin halırasııu hıinneU• 

J'adedcr. 

••• 
Ebediyete 
Kadar .. 

(1 luei &ahifrdt·.n df'vam) 

o da bir &"Un bir sona. erettksr o da.hl 
mutlaka son inında: 

- Atatürk ... 
Djye haykıracak, coı..imd<"ki son 

damla YLi• bu haykırışa f'f edtt·ektir. 
İstikbal mazi oldutu vakit konıqol

ma._ Onun i(ln deoenmiyen, cörulen. 
sez.lle.ıı, iakdlr edilen şe,.·dir. 

10 le.şrlnb•ani 1S38 • 10 ıe rlnlsanl 
1939 fasıla.~ da bo L-.tikb:ı.li tayin ede• 
bilmek için blu en ll·i dürb\Jn hlı-me
Unl rörtn bir deneme fu:ılası olmoş
lıır. 'l'.ealıuP eden ve b rlhlrlnl lamam
lıyu nesiller halinde hepl.mlı: onun 
fıinde, bevimiı: onun t-izdlği yol uze
rlnde ve hepimlı onunla beraberlz ve .. 
lailkbal onun, o lsUkballndir. Ve bu
ciioden yarma, yannd2.n öbiır l'ilne 
her TürkWı halden Deriye, ileriden 
daha Ueriye ve o Uelebdo e la4ıya<aft 
parola dalma: 

- Alatürk CUmhurlyett... 
Olacak lır. 

Onun fani .. e .-ı 70klufuna ai
larken, birinci yılın eoDu:nda ve dev· 
rinde ayni zaman.O gözlerimlzde ma-
t.fom ,. ... ve yasına müteratlk kuvvet 
ve t.<osclli yaşı buluyoraı:. O Atatürk 
iken tekti. cisimdi, fani idi; fakat bu
riin Alatürk Cumhurlyelldlr, hepi -
mlıdir, felm.hdtr, kanımızdır, kend.J
mlzdir, beynimiz 'l·e hlsslmlz, milliye 
timlz. 111ununuz ve kudretimfzdir. 

Fikir veı hüTt~1Jnl bize, cisim ve 
bt"d{'ninl toprağa vrrf>n Büyük Ataya 
10 teşrinlsanJ 1939 sabahında ve ebt· 
dir('t karşısmda iştf' bu hisle-rle \"e bu 
KÖz1erla bakıyoruz ve hep de böyle 
bakacai11.. 

ETEM İZZET BENİCE 
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f TÜRK MİLLETİNİN MATEMİ 1 Verdiğiniz sözü 
unutmayınız 

1 TAM BİR YIL EVVEL 1 

Atatürk'ün Bıraktığı 
BUyük Emanet 

P. R. ATAY 

Bırakınız, oon kan& damla
sına kadar, göz yaşLanruzı. o
nun yasın.da ıtülmtiniz; Ata -
türkün ölümünü görmüş olan
far, bir daha kime ağlıyacak
sın:z. 

Atamızın Ebediyete 
intikal Dakikaları 

Dünyalar Durdukça, Türk İstiklali 
Türk Vatanı Yaşıyacaktır. · 

Ay lardan:heri, on yedi mil
yon onun !başucunda, bu fa -
ciayı geciktirmek için çırpın
dı, durdu. Bir tanrı veya kah
:rımıan mı, bir balba, dost ve
ya kardeş mi, onunla ne kay
lbediyorduk? Hayrı.. Onsuz 
nemiz kalacal<tı? 

10 Teşrinisani Sabahı Saat 9 Ja 
Dolmabahce Sarayının Manzarası 

' it Atatürkün ölüm haheri o .kıadar 
bekienmiyen hir hft<:!iseyi ifade e
diyordu ki, buna, kimse inanmıyor, 
inanmak istemiyordu. Bir gün, A
tamLZın öle<:eğini asla hatır=ıza 
getirmiyorduk. Çünkü, bizi, o ya
ratmuıtı. O büyütmüştü, o var et
miş\L O, bizim ,babamızdı, her şe
ytrnizdi. 

Fakat, bndisinin - bir gün, ifade 
ettiği g1bi - nihayet Ataürk de bir 1 

fani idi. Bir an geleoek, ebediyete 
intikal edecekti. İnsaisLZ taıbiat 
kanunu hükmünü süre<:ekti. 

Atatürk dünyada yepyeni bir 
mern'.eket yaratmıştı. Onun mu -
cizesi, dehası, yalnLZ bir harbi kaı
zar.ıdırmak değildi. O, yalnız dü -
şünüşte, yeni ruh ve yeni yapıda, 
ku,·,·etli, enerjik, birl~ik bi.r kütle 
meyd•na getirdi: Bu, Türk mil e
tidir. 

K•malist Türk gençliği, Atalı r
kün eserine, inkt~abına, bırak: ğı 

tıüyük varb.ğa daima sadık kt a
cağına yemin etmiştir. Atatürk bir 
oevvaliyet, bir heyecan, bir haya-

tiıyet kaynağı idi. Onun bütün kar 
rckteri dinamik oluşunıda görüle
b:lırdi. O, muhakkak ki, diğer in
sanlardan çok farklı, çok başka, 
çok daıha üstün bı.r alemdi. 

Ölüm gürı"eriniıı yaklaştığını, 
kPooisı de hissetmeğe başladığı 

anda, dünyanın en büyük ıztıra - ı 

bını duyuyordu. Ölmek, sönmek, 
artık atd olmak isemiyordu. Çok 
s<>v·cl.ği memleketini düşünüyor, 

dılha birçok muazzam işler ba -
şarmak istiyordu. 
Atamız öldüğü zaman, onun içn

dir ki, bütün bir millet, hep bera
ber ag'adık. Hala ağlıyoruz. Çün
kü, onu çok seviyorduk. Onun ö
lümü, şimdiye kadar tan:madığı -
mız, görmediğimiz bir büyük ma-

temdi. 1 
Atatürk ölmüştli! 

Ölümün vuku bulduğu perşembe! 
günü id,. Bclha:;:sa mektep yavru
lar•nı, Atan•n yetiş'.irdiği nesilleri! 1 

gôz 1' c-:ıı.r.tlan, J11çk•r!.ktan ayıruıak, 
kurt ırmak müm'kü.n değildi. Hele, 

~ .... ~" r, T-,'" .. lt:"~,~.-· 

1 Ym.-ı: REŞAD FEYZİ 1 

o daha küçük yavrular ... Ata o 
kadaır kuvvetle, kudretle miJ.letin 
ruhunda, kalbinıde yer etmiş idi ki, 
Atasız nasıl yaşanabiloceğini dahi 
düşünemiyorduk. Yeni konuşmağa 
başlıyan, yeni yürüyen küçücük 
yavrular Atanın ölebi'.ıeceğine asla 
ihtimal ve imkan vermiyorlardı: 

- Atatürk öldü mü?. 

- Atatürk ölür mü?. 
- Atatürk ölmez, değil mi?. 
Diye, yaşlı gözleri ile yanınıda

kilenien ruhlarını tatmin edecek 
suıiı!er soruyorlardL 

Bugün, aradan bir yıl geçti. Bu 

şey Kemali.z:ınin içLnıde münde -
miçtir. 

Tür.kiye yenilik, ilerililc inkıla
bında, ıbundan sonra da hamlecer 
yaparken, mesafeler lloatederken, 
elinde düstur olarak yııgane tır 

nryacağı reM>er, daima •Kema - -
lizm• olacaktır, Kemalizm, hizim 
için istikl.81, vatan, hül'riyet, mil-

let, her şey demektir. KeınaJiızın, 

yaşamamız içi.n muh~ olduğu -
muz atmosferdir. Bu havayı te -
ne.ffüs etmek hayaıti iht.iyacl!lllız -
dır. Nasıl, hayat, kainat atmoofe
rinden malhrum kaldığı an devam 
edem.eııse, biz de, tıpkı onun gibi, 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Boş sözü bırakalım: Atatürk 
ölmüştür, hakikat bu! Miit -
hiş olan ıbu! On yedi milyon 
ibir günde, bir babadan ök -
süz kaıldık. 

En mes'ut Türloler, Atatürk 
yaşarken ölmüş olanlard:r. 
Öınrü.müzün ve Türk tarihi -
inin en acı yasını tutmak ta -
füısizliği bize düştü. Halk, en 
büyük Türk kahramanını, or
du, en büyük Türk Başbuğu
nu, tarih en büyük Türk'ü ve 

asrımLZ en büyük insanını 
kaybetti. Acınm derinliğini, 
sıcak ruh yaramız sıağumağa 

ve uyu.şan beynimiz yeniden 
!Devamı 6 ıncı sahifede) 

10 teşrinisani 1938 perşembe... 1 İ ı< ı İki yavru kwı dbl başbaşa "erııı ~ 
İstanbul ağır bir han içinde ürpere- Yazan: RAHM YAblZ hı~man ve gözyaşlarını avuçlaroıd•ıJJ 

rek uyaruyor. Umumi blr ön seziş kos mını mini mendUiere lçlren iki 
koca -=ehrl tek blr kalp halinde sarmış.. mektep yavrusuna sordum: 

"' mi karışıklık... 'f 
Hava bulutlu •• Ratlp bir sıcaklıkla esen Dolmabahçe sarayında .cunun en :-. Niçin afhyorsunuz yavruıtl "w· 
lodos rüzgarı şehrin için için bir hü .. Ikısl de kirpikleri yaş katrelerile a • 

büyük tarih hiidisesi C'eçlyor. l\lodem " 
zünle burkulan umumi havasını afır- cflenen masum bakışlı cözlerlnl 1 _;ıı Türk devletinin, Türkiye Cumhurlye- 1 .-!aştırıyor .• İstanbul·, tekmil ttörünüşlle zümde cezdirdJler, hayretten z 1 ....,. 

tinin büyük kurucusu Atatürk, bir yıl- V"' 
büyük bir felıiketin kapıeşlflııde duran anlayışsızltfıma aC1yan bir tavırla 

d.u aziz varlığını dinlendirdiği hasta dö °'"" 
zavalh blr belde manzarası taşıyor. ni tepeden hmaia süzdüler, cevaP 

şeğinde pürvakar uzanmış, derin koma İ 
GözbebekJerlnl karşılaştıran şehirli- mediler.. 13.ve ettim: 

halinde sık sık nefes alışlarla en şeretU 
lerln bakışlarında clzll blr lzhrabın sahifeslnJ kendisine b.hsis eden tarı- - Blr aeınu mı var? efdl1 
sualleşen ifadesi okunuyor. Küçüğü çıkışır gibi karşılık " -• 

- Ne var? 
- Ne oluyor'! 
- Ne olacak? 
SükUt ... Bu en veciz cevap; dayanıt

ma.z bir tatı darbeslne doiru hızla l
lerliyen zavallı İstanbul ve İstanbullu
lara en ha.in bir s.ilrlJrlzle yüzyüze bu
luodııkluını anlatan tek, faka! umn-

hin bağrnıa doğru kayıyor. - Atatürk öJdü •• Senin haberin 1rr-
Etra!ında bürqıet duru.şile mevki a

lan, gözlerinden sicim glbJ yaılar akı
tarak bekleşen tanınmış insanlar; yüz .. 
yüı;e bulunduklat'ı büyük malemin he
yecanlle 'lenberekteşen varlıklarını l'ÜO 

zaptedJyorlar. 
Saal 9-. 

mu? 
Arkadaşı ahldı, sözünü kesil: ... 
- Haytr, Atatürk ölmedi.. Sad 

aramızdan ayrıldı .. Bb, bu ayrıJ.ıta ,r 
lı,yorıu:, 

«0• kalblmlzde yaşıyor." 
Başımı eierek yürüdüm,. 

• 
acı matemin, kara yasm manasını 1 At t b t t t 1 A k ~ şimdi daha iyi kaıvrıyoruz. Ata_ anın a u unu aşıyan ren e n araya 
ti1rk, uza,ktan ıbakılınca, azameti giden bir arkadaşımızın hazin tahassüsleri 
daha iyi tefrik edilen, üstü dumanlı -

Korldorlannda hıçkırık zincirleri -
ntn şakırdadığı sarayda heyecan son 
haddini bulmuş_ Atatürkün başucun
da bekllyen üç hekim: M. Kenıal, )1. 
Kimli, Akil Muhtar ve Riyasetlcumhur 
umumi ki.tibl Hasan Riza ile Berber 
Mehmet, Rıdvan, 10 saattir derin ko
ma içinde bulunan büyük hastanın kı

ınıldadti'ını görüyorlar. Kenarlarından 
yaşlar süzülen 6 çift ıröz tekmil dJkk~t 
hassalarını bebeklerinde tophyarak 
solgun rell.l'lle beyaz yastlkların üze
rinde dinle-nen bap çevriliyor. Sık ne· 
fes alış, artık son nefes alışı ıösteren 
boluk bir şekllle yer değlşllrmlşllr. 

•• Yanaklarından yuvarlanan yaş1a.1' ~ 
yaklarının ucunda rölleşen yüksek. ~· 
sil ırençlerlnden blr crup; Büyük l)I 

6 nün manevi huzurunda ağlap.rak fll 
·içtiler: 

kaıılı şaıhiloalar gibi, şimdi. bütün Yollarda ·. ' ' Gı·tme, gı·tme atam,, heyıbeti, kudretile gözlerimizin ö-
nünde, lbenliğimİ2!de daha iyi can-

lanıyor. Bütün höceyrelerimizin d• hıçkıran mı•nı• mı•nı• yavrular ... zerrelerinde, bütün muhakeme un- ıye 
surlantıda, A!.ayı, büyük Atamızı 
buluyoruz. Ataıtürk 'bir dünya, bir 
kainat idi. Onu tarif etmek, tasvir 
etmek, anlatmak mümkün değil
dir. Atatürk bi.r imandrr. Onu içi
mizde duyuyoruz, kal.bimizde his
sediyoruz ve inanıyoruz. Atatürk 
inanılmağa değer bir mucize sa -
hilbidir. 

Atatürk bir madde değil, bir 
ruh.dur. Onun şe'ldi, kalıbı, ifadesi 

yoktur. Tesirı, nüfuzu, val'. lığı, I 
kudreti vardL Atatürk Türk mille-
linin bir parçası idi. Türk milleti 
de bi.r parça Atatürk demekir. O 
içimizden, aramLZdan çıktı. 

Ata, son gün:'erinde 

- Anka.ra, Ankara, diye çırpı
nıyordu. HJIBta idi. H"'sizdi. Vü
cudü zayıf ıdüşmüştü. Fakat, için
de memleket aşkı, vatan hizmeti 
kaygusu herşeyi.n üstünde yanan 
bir aJev halinde idi. 

1 

Ankaray oıgitmek istiyordu. Tür-
kiyenln kallbi Anka:raya.. 

Bugün, hala, Atanın fani vücu
dünün aramLZdan ayrJdığına inan
mıyoruz. Çünkü, onu, o kadar çok 
benliğimize sokmuş, o kadar çok 
hağrımLZa basmıştık ki.. 

Fakat, arımııııdan ayn1an Ata
türk değil, Atanın fani vücudü'Clüx. 
Bugün, bruki, dünkünden daha çok 
ve hassasiyeo'e Atatürkçüyüz. Ke
malist ve inkJapçıyLZ. 

·Kemalizm• bir seınlbol \'e bir 
kıymet ifadesidir. •Kemalizm• as
la ölmiye<:ek, sönmiyecektir. Tür
kiye, Kemalizmin meydana getir
diğ ibir saadet ve bahtiyarlık ül
kesidir. Genç Cumhuriyetin da -
yandığı temel Kemalizmdir. Ke
malizm, bizim için her şeydir. 

Partinin prensipleri, umdeleri, 6 J 

okun işaret ettiği krymeLier, her 

O bir daha bu yollardan geçmiyecek, 
göz/erile bize gülümsemiyecek 

gü.neşli 

Otuli 7ılhk ömrümün en hazin yoJ .. 
culuiunu ıeçen 7ıJ, teşrlnisanlnln 18 
u..ncu rünü 7a.1>m1ştım. 11 seneJik K&-
zetecillk hayatunın en unutulmaz ve 
acı hatırasını d.ıı bu seyahattaıı laf• -
yorum. 

O ıün Atatürkiln cenazesi İstanbul -
dan ayrılac:ak ve Ankaraya l'Ölürüte
cektl. Calıttığım gazetenin palronu ak
şamdan: - cGazelemJz namına bu 
tarihi merasime iştirak edecek, bilyük 
öliinün İstanbu1dan ebedi medfenine 
kadar naklinde fıazır bulunarak yollar
da ve Ankaradakl bütün merasimi, te
lefon. telgraf, mektup, hatti tayyare 
ile bildireceksin> ded1ğl vakit heye -
candan titremiş, ürpermiştim .. 

Bu çok zor bir iş, insan taham
mülünün, be!fer yüreğinin kaldll'amı-

'~-y_-a_•_an_=~~Ha_ıu_·_k~Ce~nı __ aı~I 
yacafı bir vazife idi. «0• nun ebediyete 
dofru teşyilnde bulunmak şerefinin 

cazibesi bu elim yolculuğun omuz dü
şürten hilzUn ve matem yükü karşı -

sında indimde hafifliyor;. duyduium 
büyük ve devamlı teessüre, yollarda 
göreceğimiz iç su:latan levhaların lli
vesile verilen lşl yapamıyacağımdan 

korkuyordum. 

Çünkü cO:t na bir millet defil, bü
tün bir cihan atlıyordu ve .O:t ta.bu
lunun peşinde bir mlllell değil. bir ki
inah sürüklüyordu. 

Böylece bütün bir matem sembolü 

Etnografya mü.ı:esindekl muvakkat kabirde, Atatilrktin manevi huurunch 

halinde. se::rahate; ebedi teş:rle iştirak 

ettim, Tekmil merasim yapıldı ve her 
fani gibi Atatürk de ebedi medfenlne 
bU'akıldı. 

Aradan bir yıl reçtl ... Fakat h:ii.11 bu 
tarihl yolculuktan kulaklarlDlda kalan 
biltüo bir hıçktrık, tekmil bir vaveyla 
cınhyor ve o derin elemin hatırası san
ki dürunüş 1ribl en ta'Ze teferrüatlle ha
f1Zamda yaşıyor: Tıpkı kendisi gibi! •• 

* İzmit ... Atamızın tik defa İstanbula 
celdlği zaman Ertucrul yatına bindiği 
şehir •• 

Vakii akşam •• Saat 18 1 10 ıreçlyor. 
Büyük Ölüyü İstanbuldan alan o:Ya
vuz:t yavaş yavaş körfeze sokuldu. Ar-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ırençlllln derin bir ihtiram vakfesi ••• 

Dokuzu beş 1"eçe büyük hastanın gös 
kapaklan kıpırdıyor, lçerlslnd~ ya:.:1.
tıcı muhayyilenin şahesertnJ taıto•a.ıı 

bu baş, Atatürkün başı yastı.im üz~ .. 
rinde harekete geçiyor, soldan saı?a 

doiru bir dönüşle yer deilşttrt)~or, ha.

yata son bit defa bakmak için ı:lç,ıan 

gözleri bundan tam 16 yıl evveı Afy ,n 
sırUaruıdan ordusuna v~hc verlliil 

günkü mana ile irlleşiyol', ve .. «0'>; 
bu vakur vaziyetile ölur gibi de;1il, 
kumanda eder ı-ibi ebediyete göçu~·or:. 

18 milyonun tek côz hallnde b.ıloı-fı~ 

nl üstüııde tovladıiı bu hasla dalreshı
a.en yukselen bir çığ'lık; sade sara.yJL. 
içini değil, 18 milyonluk bir KiJUcnju 
barınd1ğ1 Türk vatanının her k._.,cslııi 

bir anda kapkara bir mat.emin siyah 
çevresine bürundürüyor. 

Sarayın orta kısmında (0) nuo for
sunu ta.ş:~yan Türk bayralt canf.l'ınden 
yaralanmış şahane bir kuş 3lbl giin· j 
derinden kayarak yarıya iniyor, ora
da hazin çırpınışlarla ilii.n ettiti hilylik 
mateme katışarak meyus bir salın,1la 

büyük kaybın nıatemint tuLuyor. 
Saat ıo ... 
Dolmabahçeye ıiden yolJarı, göı: 

yaşla.tını çeşitli mendiller içlren büyük 
bir insan seli kaplamış .. Çantası 1-iı.Jl • 
tuğunda inkılip yavruları, gözJ1a)l.ırı 

aksakallaruıdan süziilen büyük b:ılıa. 4 

lar, torunla.rmın koltuğunda çırpınan 

kahırh nineler göğüslerini döğerek f·~ 

raya, yarım saat evvel ebediyele r.ôo.;cn 
insanlığın en büyük evli.dına do~ru 

koşuyorlar. 

Yollar bll bir gözyaşı ile ıslanıyor .. 
Şehirdeki umumi matem havası g-li -
rulmcmiş. bu ana kadar yaşannlamış 
bir hadde ..• Diyebilirim ki hiçbir e\'
ıat babaglna., hiçbtr ana. yavrusuna.. 
hiçbir tkalb en acıkb felikete böyle göı
yaşı dökmemiştir. 

Sarayın önii mahşer ... Demir par -
maklara asılarak katılasıya, ölesiye 
afhyan &ençler şakırdattıklrı hıckırık 

zhıeirlerile boğııluyorlar ... 
Polisler sık sık bayılanlara yardımla 

meşgul.. İstanbu!; temeli atıldığı gün
denberi böyle acı bir gün 7aşamamış
hr. 

• 

- Yolunda yürümek, tzlnde can .,~ 
mek için adınıza ;remin edlyorııs. 

A~sakallı bir büyük baba eUetııU 
göfe açm", etrafı aflamakta.n kısar•" 
cö:ılerlnt de ayni lstlkan:ıeıe oevtrııl"' 
dua eder stbl tezallttmde: 

- Biz dururken Uhı Tanrım ona Jc:I" 
y&cak ne vardı. Bu .r"fımda öksüz ktl" 
dun ... 

Siyah çarşafnllil ucuna cöz:raşl•11 ,,.ı 
Jçiren dört şehit yiğit anası bir k:ıd1ıı 

t' da hJçkırıklar arasında mırıldanı.1'0 ' 
- Her acıya "öğüs gerdim. Fabt b1l .. 

na. dayananııyacağun?. 
1 

Ben, üzerinden urun bir yıl ıreçt!i 1 
halde bu intıba1arı hı\la bütün ta:ıclik 
ve C!lhhhğUe ha tırlıy:ırak gözleriDl ff .. 
ş.ara yaşara şu sattrları ka.rahyoruJJl·

1
, 

«0» na satJe bi2, bir millet defi ' 

• 
milleller ağladı .. Dünya yasını tuttU• 

«0», baş olmak için yaratııırıışfl• 
g.cllt bil.IJ olarak ye-tiı>tl, baş olarak y&JI 

1 baş oluşile düııy~ya en veciz ders 1 
verdi. Ilaksızhğu karşı hakkın zaferiJJ 
tanıhp başanlıi'l inkıilJplat·la. tnsanl•i' 
en değerli bir e'.l>er hediye etti.. 1 

uO» na bir mlJJctlıı içten baflı..hlıJ'.J 
gösttren son hilltst-; manevi huztıl'Url .. •• da bir htirme-t g'eçişl uğru.na caP 11 

renler kafllesidlr. blf 
Aramızdan ayrılışlle sade biz:, ,. .. 

millet değil; «0» ynla bizim Jcadat :, 
iünen insanhk da öksüz ~al~~· f"a~ .. 
«0» tarih durdukra her Türkun k• rıt 
binde yaşıyacak. İnsanhk; hatl~.'rw: 
hürmetle ana«'akhr.. Diz; her 'f&l 
«0> odan bir damla.yut 

s 

r 

J 

~l 
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ATAMIZIN ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YIL DÖNÜMÜ.. IEcnebilersöylüyor 

Geçen yıl bugün, 18 milyon kalbin A!at~rk ~ ı i~kılapla 
Sızladıgvı ve agv ladıgv 1 bir gündü. Turkıyeyı ~nı.b~ştan 

. gençleştırmıştır 
p.n.un arkasındanyarın da aglıyaca~ız ••. öbür gün de. Ve ATATORK'ün kurduğu Türkiye 
~zden asırlarca sonra g~lecek nesıller de ağlıyacaklar. beynelmilel meselelerde de 

ç~nkü <;>. kuvvetli bir mikn~tis ~-bi, baktığını der~~· kendi~.e çeken bir hayat menbaıydı, an layışını ispat etmiştir 
O, denızlerden daha engın, goklerden daha yuksek, guneşlerden daha parlaktı • . (Pariste çıkan Ekseislyor refikim) - sayılan, fakat m~azuım neticeler ve-

Atatürk bir Amerikan gazetecisine böy· 
le söylemişti: «Ben diktatör değilim. Ben, 
kalpleri kırarak değ~! , kalpleri kazanarak 
hiikrnetmek isterim. » 

ATATÜRK 

~ı.t..,~ 
her rellşlerlnde ve rtdlşlerln de İstanbulluları aaıma muhabbetle 

sel;i.m larlardı 
(l'· 

"1-a Un!er aylara ve aylar ytl- - Teselli istemeyiz. Ölümünün 
lq b:e .. Çabuk kalboluyor. Geçen acısını ona layık bir ıbütünlükle 
liı. gul\ büyük Atamız ölmüş- duymak için kendimizi avutacak 

tıı~~~ Yıl bugün, on sekiz mil- 1 
tiiııQ .. hın sızladığı ve ağladığı bir 

u. 
o .. 

%ı b gunle bu.gün arasından he-
~ ır saat bile geçmemiş gibi. 
h ., Unutınuyıorum. Altı m""ale-... o~·· ..., 
~nıı Unde duran tııbutunun ba-

her hisetn aynl.mu;ız. Vuslatının 1 
v-erebildiği kadar kuvvetli muhab

beti, bugün firkatinden ald1ğıınız 

acı ile tam bir yeis ve mateme bizi 
bürüyor. Maddl alametlere muhtaç 

olmadan, kal!bimizdeki elemle te
peden tırnağa simsiyahız. 

~ 0: genç bir kız ağlıyordu. Ha-

'D~ Sesini duyar gibiyim: Son misafirliğini yaptığı Büyük 

~llt-ra ı~ kenarında doğdu; iki 1 Millet Meclisi binası, muvakkat 
ı,.,lıd g: i gözle. attın başaklar a-

YAZAN: 
1 İskender F. SET~ 

yenaden yaratan insandı. Bugün 

bütün bir insanlık için kaybolan 
aziz 'bir vücut oldu. Ona sevgi 

.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

«Atatürk, devrimizin ve tarihin en bü
yük adamıdır. O, hiçbir büyükle maku

kabul etmiyecek bir kıymet taşı· yese 
maktadır. » 

«TA YMIS » gazetesi 
bağımızı, tabutunun makberine • 
bırakı.I:dığı dakikalarda, büyük ve ·-----

asil milletimizle sarıyoruz. Onun 
yıkılmaz mezarı obizim kalpleri -
mizdedir. 

• •• 
Atatürkün ölümü yalnız Cum -

huriye~ Türkiyesin.in semasını de

ğil, dünyarun bütün kubbesini ka
rarmLŞı. Türk ulusu onun muhte
şem ınbutu önünde gözyaşı döker-

ken, bu meş'um haberi duyan ya
bancı illerdeki insamJar da onun 
arkasından ağladılar. 

Bir Fransız gazetesinde - vaktile 
Fransanın Türkiye elçiliğini yap

m:ş olan - M. Şarl de Şanııbrön söy
lüyor: 

•Atatürk idealist bir adamdı. 
Ortaya mes'ud oserler koymuş 

Atamıım İstanbula celdftl cünler bayra.m sa7ılırdı. O Bofasda ,l'ezerk e.n halk 
olmasının sabelbi, büyük prensip- sahlllere yıiılırdı 

!er tutarak, ihtirırslan tahdit et- / üç devlet adamı da memleketle - konw'.«ııası, sa·ncak meselesinin 

mesini bilmiş olmasıdır.• 1 rinin manzarasını derin bir su - halli ... En baştıa olmak üzere da:ha 

r ette değiştirerek büyük ıslahat bir ÇQk muvaffakiyetler sayıla -4te bir Amerikan gazetecisi. 
Mister Gladys Bak.er yazıyıor: yapmLŞlardır. Fakat, kıymetleri d~- bilir. En büyük asker ve dahi dev-

- Ona diktatör dediJ.er. Halbuki ha ıhitarafane bir surette tetkik ve J !et adamı 1918 den 1922 ye kadar 

o diktatör değil, millete kendini 
S'eVdirmiş ve milletin içinden yük
selmiş bir adamdı. Türk milleti o- J 

nun arkası.rrlan nekadar ağlasa ye--1 
ridir. O, asırların kıolay yetiştire-

mediği bir iru;andı. Kend'sile mü· 
lakaıtımda, neden dil!!tatör diye 

muhakeme eden tarih, yeni Tür- müeadeJesinde olduğu gibi, bütün 

memleket iş'.erinde de muzaffer 
olmuştur. Türk milleti ve bütün 

insanlık bugün onun arkasından 
göz yaşı döküyor .• 

Dost ve kardeş devletılerin te -

:ılıı Atatürk, ve i.nkıli pla rımu haklun· ren diğer inkılAplar birbirini takip et-
da yazdıtı bir yanyı aynen iktibas e· mi~tir, 

dlylrıu:) Bunlardan birisi fes lnlulAbıdır. Bil-
Türkiye, Ankara muahedesini im- tün Türkler an'anevt blr tarzda fes 

~a etmekle, sadece İngiliz - Fıansız giyerlerdi Bu serpuşun terkedilmesl 
blokuna dostluğunu göstermekle iktifa bu milletin killll ist!klillnln bir sem-
etmedi, ayni zamanda cesurane bir bolü oldu. Eski Osmanlı imparat.orlu--
harekette bulunmUŞ oldu. ğunun adamları Osmanlılıiı bırakarak 

Berlinin reaksiyonları bu paktın ha- betahsis Türk oluyorlardı. 

sımlarımızı ne kadar inkisara düşür- Kadınlar da kendi kurtuluş saatleri.-
düğünü gösterir. Halbuki Türk - Fran- nin hulul ettiğini gördUler. Yüzlerin! 
sız - İngiliz antanh bazı ihtimallere kapıyan peçe, çarşaf, y~mak ortadan 
karşı alınmış bir tedbirden başka bir kalktı. 
sey değildir. Sadece tedafüi mahiyette Ertesi senenin nihayeUnde Atatürk 
bulunan bu muahededen hüsnüniyet bir hamlede 585 senelik Türk takvimi-
sahibi hiçbir millet kuşku1anamaz. 

Genç millet ve ilk Ttirk Cumhurl -
yetinin kurucusu ve reisi tarafından 

çizilmiş olan kendi poHtikasıru takip 
emek azminde olduiunu bir kere daha 
gösterdi. 

Türkiye ile Fransa arasında an'anevt 
dostluk yeniden bağlanm1.3 oldu, bu 
muahcdenin ehemmiyetini Ankara bel
ki Paristen daha iyi anladı. 

Türkiye Cumhuriyeti hakikaten bü
yük bir devlet, genç ve kuvvetU bir 
millettir. Türkleri bu kadar az tanıyı
şımıza hayret edilir. 

Türkiye 1923 tenberi, bir adamın 
cesaret ve azmile sür'atle ve külliyen 
degişti. Bu adam ?ıı'lustafa Kemaldir. 
Ne mektep hatıraları, ne yirmi senelik 
eski seyahat kitaplarının rnütaleası 

bugünkü Türkiye hakkında bir fikir 
vermeğe kA!i değildir. 

1914 - 1918 harbinden iyice parça
lanarak çıkan e~ki Osmanlı impara -
torluğundan, bir ırkın meziyeUeri ve 
san'at hazineleri istisna edilirse, birşey 
kalmamıştır. Geriye kalan herşey de
ğişmiştir. HattA toprağın manzarası 

bile!. Hük.Umet merkezi olan Ankara 
bu ıslahatın en göze çarpan bir sem
bolildür. Ankara kalesinin çevirdiği 

eski mahalle yerinde, şimdi bahçeleri, 
ağaçları ve bol suyu ile ültra modem 
bir şehir yükseliyor. &ki çöl Çubukta 
yapılan muazzam barajlarla bu kıy

metli mayia bol bol kavuşmuştur. Es
kiden bir tutam ot bulunmıyan yerler-
de şimdi yeşillikler genişliyor. 

ni düzeltti, 1 kAnunusani 1927 de Gre
goryen takvimi kabul olundu. Bu da 
büyük bir inkılap sayılmak !Azım dır . 
Ayni suretle pazar günü de tatil gü.n:O. 
olarak kabul edildi. 

1341 senesindenberi cart olan bir 
takvimin değiştirilmesi Türklerin ça .. 
lışmak ve modem bir hale gelmek hu
susundaki arzularına parlak bir delil 
t~kil etmez mi'! 

Diğer inkıl8plar da bu if ve orga
nizasyon azmini tahakkuk ettirecek lü
zumlu inkıl.Aplardı, rnedent kanun ka
bul edildi, ceza ve ticaret k:ınunları ta
mamile değiştirildi. 

Az sonra Atatürk eski rakamları kal
dırnrak yerine beynelmHel rakam.lan 
koydu. Daha sonra da LAiin harfleri 
Arap harflerinin yerine gectl. Bu in .. 
kılAp da birçok kolaylıklara yol açtı. 

Kur'an türkçeye tercüme edildi. A
tatürk mukaddes kitabın manasının 
bütün vatanda~ları ta rafından bilin .. 
rnesini istiyordu. Bundan başka kendl 
memlekeMio tarih.inin garp versiyon
larile tegayyüre uğramasını istemi ... 
yordu ve Türk ırkının hakiki tarihini 
yazdırdı. 

Türkiyede fominizm son derecesini 
bulmuştur. Türk kadını 1914 de tama
mile bir kenarda tutuluyordu. Şımdl 

tramvaylarda erkeklerle bir arada yol
culuk yapıyor. Çarşaf artik bir hatı
radan ibaret kalm~tır. 1927 de ilk a
vukat kadın Ankara barosuna mUra
caat etti. 

~ 8~Ç! a fışkırdı; altın ba:;ak renk- 1 

bit lı arıa. Göz'eri·nin maviliğinde 1 
h<gı,aYat kaynağı vardı; baktığını 
lt;ı,ıs 'dı kendine. Ne kuvvetli mık
b<l\t · Ne toplayıcı kudret. O kime 

~~· l<iıni cezbetti? O, kayalar 
'eq · fakat kayalardan daha kuv-

maklberine gitmeden önoe gece -

sini geçirdiği bi tünbedir. Boğazın çağırılmaktan hoşlanmadığını sor
dum. Bana şu cevabı verdi: 

kiyenin kurucusuna daha büv'ik 
bir payranlık ve takdir hissi ayı
racaktır. D ü:r>kli Atatii.rkün karşı
sında bulunduğu vaziyet, en ümit

siz bir vaziyetti. Atatürkün ye -
ni'.ııııez bir azim ve enerji ile giriş
tiği ye muvaffakiyatle baş~rdığı 

o büyük teşebbüs, müşkühlerle 

dopdolu bulunuyor ve Hitlercili

ğin, faşizmin giriştikleri teşebbüs

lerin çerçevesini çok aşıyordu. A
tatürk, Türk vaıtanını, Türk mil -

leine kendini sevdirerek kurtardı. 

essüruerini kaydetmeğe lüzum gör-· 

Uzaktan Ankarayı yakıcı bir &üneş 
altında kavrulmuş herhangi bir kilçilk 
şehir zannedenler, şimdi Türk hükıl -
metinin merkezi olan bu 5ebrin 900 
metre irtifada iklimi sı:eğlam ve Av
nıpanın büyük ıehirlerinde olduğu gibi 
bütün konforun bulunduğu bir :yer ol-

thtra modern lAboratuarlarda, tahsil 
müesseselerinde mühim miktarda ka
dın unşurlara tesadüf edersiniz. Gene 
Türk nesli memleketinin istikbaline 
doğru tam bir ümiUe doğrulUJ'or. On 
sekiz yaşından it.ibaren kadın erkek heı 
Türk vatandaşı ayni haklardan !litifade 
ederek, reyini kullanıyor. 

ı· 

~'ı:e'· o, denizler kadar, fakat de-
laq~den d8'ha engin; o, gökler 

~, ' fakat, göklerden daha yük-
' f) •• 

~'ile ' !:Uneş:er kadar, fakat gü-
ı,,. tderı daha parlak Türk mil-
•ın 

~~. baktı. Onu kendine çekti.. 
~lıııj •ne bağladı. O, öyle bir tılı-
o, ·.'/'· herkesi tesh;r etti. Şarkta 
'll ·• .. Garbe ibret o'.du. O, geç-, 
~ .. e~ı k ' 
"P anramanları kendinde 

... i·k· t.n1 ·•n sonra öz kahramanlı-
gııs• ct· n v •er ı. O, asırları şahlaındı-

'e::;, e senelere sığdıran bir kuv-

\'in 
llıulıt~. duyuyorum.. Ayni ses o 
~un ~ -ııı tabutun, o büyük ölü -
ıi~ 8 B:ıında inliyor: cŞimdiye ka-
1'tıı ~!lın ınaddi mevcudiyetin bi
ııı.nev~raltıınızdı. Şimdiden sonra 
~•tııı 1 Var:ığın bize ışık, bize 

Vetl-.,~ltb~: kaynak, bize ebediyet 
l'ı;J<tan . ır mihrak oldu. Açtığın 

ıleri gideceğiz .• 

ı • •• 
~ ~ sirnct· it se · • ı, Ankara.dayız. Islak 
lııJy0:a .alt:nda ağlıyan on yedi 
ii~\ıı 'l'ılrk çocuğu, büyük Ata
t1, ıııaıeın · . 
ı: •~. ka ını tutuyor. Genç, ih-
~t'-.. dın, erkek ve rnruklar .. 
~ '~ın • .-- • 
~. b agladığı bu kara gün· 

'•ne b 
•rın.ı u vatanın, onun ÇQcuk-
~ ~an b· < hay1ı; iti (1) tabutunun başııı> 

ırıyor: 

(l) 
llasan Ali Yüc,;ı-

mavi kıyısın.da son nefesini ver -

diği saray, gözlerimize muhteşem 
bir sandırl<a gibi görünüyıor O, yü-

cÇünkü ben diktalör del ilim. Benim 
kuvvetim oldutunu sö.rJüyorJar. Evet, 

doğrudur. Benlm an:u edi1> de yapa ... 

mıyacaiun hlçblrşey yoktur. Cünkü 
ce ruhunu. sevgili vatanının her 

zerresine gömdü. Türkeli, baştan b en zol'a kl ve insafsızca hareket etmek 

başa, hayat ve mematı ile: Musta- ı bilmem. Bence dlktalör, dlferlcrlnl i
fa Kemaldir. radeslne ramedendlr. Ben kalblerl lu-

T ürkiyedeki matem bıı ölmez 
sevginin tezahüriiıdür .• 

O söylediği zaman sözlerini biz 
ne kadar candan duymuştuk. Şim-

di biz onun için söylüyoruz; fakat 

o işitmiyor. Kendimizi avutacak 
her histen uzağız. O, ölmüştür. O, 

ö'..düğü içindir ki, bugün, milli ma
tem günümüzdür. Hiçbir teselliye 

yüz vermiyoruz. İstiyoruz ki, omm 
ölümünün acısını vatanının ihti -
zarında onun duyduğu teselli ka

bul etmez acı kadar kuvvetli du-

yaL.m. Mustafa Kemal bizim için 

başlı bı!§ına bir vatandı. O, bizi 

r arak delil , kalble r l kazanarak bük .. 

metmek isterim.• 

Bir İıı:giliz gazetesi yazıyor : 

•Atatürk, devrimizin ve tarihin 
adamıdır. O, hiçbir büyükle mu -

kaıyese kabul etmiyecek bir kıy
met taşımaktadır. • 

Almanyada çıkan Völkişer Beo
bahter gazetesi, Hitler in: 

•Atatürk, tarihin büyükleri ara-
sında ebediyyeıı ya:;ıyacaktır.• J 

Sözünü naklettikten sonra ilave ı· 
ediyor : 

•- Türk milleti en büyük oğlu-
nu kayıbetti. İcraat adamı olan A

P ariste çıkan İlkıstrasiyonda 
kuyoruz: 

o- tatürk memleketin iıhya ve imarı

nı da:hili ıslahatla ve komşularla 
takip edilen samimi bir dostluk 
!!JolitikasiJe temin etmiştir. D:ş p.rl 
Jikadaki büyük muvaffakiyetıleri, 

Canakkaknin tekrar askeri hale 

•Kemal Atatürk ile a.snn en 
maruf adoamları Hitler ve Musolini 
arasında büyüklük itibarile bir 1 
mukayese yürütmek abestir Bu 

müyorum. Onlar , ıbu büyük ö!ü -

nün matemini göz yaşlarile tarih 
sahifelerine işlemişlerdir. 

... 
Geçen sene o kara günle bu.gün 

arasından tamam bir yıl geçti. O-

nun acısı hila dünkü gibi içimiz
de, gitikçe derinleşen bir yara ha,. 

!inde büyüyor. Bu yaranın acısını 
yarın da, öbür gii:n de hissedeceğiz. 

Yalnız biz değil .. Bızden sonra ge
lecek nesiller de. 

Bugünkü nesil: 
Dünyanın en bahtiyar adamı ben 

oturdum: Sana Kele.o ölüme, ab göf .. 
sümü cereydlm! 

Diye feryat ediyor .. İnliyor. ı 
Bu feryat ve bu inilti, onun kur-, 

duğu ve kurtardığı vatanın bu 

kubbesi altında asırlarca duyula
caktır. 

duğunu hatırlamalıdırlar. 

Bütün bunlar için ne kadar gayret 
sartedildiği kendiliğinden anlaşılır. Bü
tüninşaat ırıalzemesini sahilden 600 ki
lometreye götürmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. Çok iş yapmak ve çok azinı 
göstermek lA.zım gelmiştir. Ankara ve 
onunla beraber genç Türkiye böylelik
le doğmUŞtur. 

On altı milyondan fazla nüfuslu bir 
millet kendini toplamış, an'aneperest 
bir memlekette yaptığı on inkıl:ip ile 
milleti tamamile değiştiren Büyük Şefi 
l\.1ustala KemaH takip etmiştir. 

PARLAMENTO REJİlllİ 
Türk rejiminjn diktatörlük olduğu, 

Büyük Millet l\.1eclisinin eheıruniyeUi 

bir yer tutmadığı şÖylendi. Atatürk 
bundan daima içtinap etmiş, 1927 de 
çizdiği programından kat'iyyen ayrıl

mamıştır: 

- Biz Cumhuriyetçiyiz, biz milliyet
çiyiz, biz halkçıyız, biz hi.ikümetçiyiz, 
biz liikiz, biz ihtil5.lciyiz. 

• 

Türk Cumhuryetinin banisi kendi
sine çizdiğ! bu hattı hareketten asla 
ayrılmadı, kimse aksini iddia edemez 
ki, bu da mes'ut neticeler ,·ermiştir. 

1 
Asırlar imtidadınca yavaş yavaş u

.ıyuklamıya dalan milletten, Atatürk 
yirmi seneden az bir müddet içinde 
başkaları ile ayni müsavi şartlar da
hi!indc konuşabilecek, fakat herkesle 

..... - ... -
de daima iyi geçinmek istiyen bir mil
let vücude getirmiştir . 

Bu mucize nasıl tahakkuk etmiştir? 
On bir inkılap ile! Her biri birbirinden 
muslihane olan bu inkıliiplar derin ıs
lahata yol açmıştır. 

O N BİR İNKD..AP 

Ölmes Şefin hayatından blrlt&o &'Örilnüş: (Satda) Atatürk halk arasında, (ortada) l\llllet Meclisinde nntuklannı oknrlarkPn, (Solda) 
Anadoludakl tetkik scya.lıatıerlnden bir lnh ba. 

Şapka lnJulibmdan sonra 

Mustafa Kemal 29 Teşrinievvel 1923 
de bir çeyrek saat ic:-inde Cuınhuriyet 
rejimini kobul ettirmiştir. Az sonra, 
n1üsh.ıman 5.leminde ehemmiyetli bir 
h3di.se olmak üzere, saltanatla hil5feti 
ayırmıştır. Ilanedan mem1eketten dı

şarıya çıkarılmıştır. Türk hükılmeti o 
andan itibaren ruhanilikten kurtul ... 
muştur. 

Bu iki inkılfiptan sonra Atatürk a
zimle işe girişmiş, bazan teferrüattan 

Bir tek c Bay> kelimesi, az çolı: tam
braklı efendi, bey, paşa, ağa ve safre.
nin yerini tubnUŞtur. Bu memlekette 
artılı; bir sınıf farkı yoktur. Eğer bir 
adam kendisini gösteriyorsa, sadece 
kendi ıahsl klymeU ve yaptığı lf lçın
dlr. 

BEYNELMİLEL PLANDA 
TÜRKİYE 

Eğer Atatürk kendi milleti içinde 
bu kadar ser i ve tam ıslahat vücude 
gelirdi ise, diğer milletlerle de teşrıld 
mesai azminde bulunduğunu göster .. 
mi~tir. Türkiye beynelmilel meseleler
de anlay~ını bütün dünyaya isbal et
miştir. Türkiye için bu da büyilk bır 

inkıl3ptır. Türkiye bütün memleket.
terde münasebetlerini dilzeltm~tir. A-
tatürk bu münas~betlerin samimane 
olmasını isterdl 
Amerikanın eski Ankara se!ırl Ge

neral Şeril su manalı vAkıayı anlatır. 
Bir yazısında der ki: 

- Kendi kendime düşünürdüm. 

Türkler Yunanlılara karşı bu kadar 
kahir bir galibiyet elde etlikleri halde, 
neden tamirat parası istemediler? 

O zaman bana ögrettiler ki Mustafa 
Kemal1 Türkiye ile Yunanistan arasın ... 
da yenileştirilecek ve belki de kuvvet-
lendirilecek ticari münasebetlrin, ta ... 
mirat parasından daha iyi surette Tür-
kiyeyi tatmin edebileceğini düşUnmek
tcdir. Tamirat parası ise taks1tleri mun
tazam ödenmiycn ve daima iki mem-
lcket araSlndaki ho;; geçınmeyi bozan 
bir engeldir. 

İşte Türkiye bu suretle infirattan sil 
kinmiş, kuvvetli ve azimli olduğunu 

gOstermiştir. 

İyi komşuluk Türkiye için kat'! bir 
kaidedir. Atatürk milletinin sulh için
de ve sc1·bestçe c~masını istedi , ha-
leli Milli Şef ismet İnönü de ayni po
litjkayı tak.ip etmektedir. 

Kuvvetli modem Türkiye, birinci 
plAnda bir mevkii haiz bulunmakta-
dır. Ve hiç kimseye karşı da bu vazı-

yetinden istifade etmek emelinde de
ğildır. Ancak kendisine dokunulma -
mak şartile ... 
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Atanın tabutunu taşıyan trenle Ankara;;I 
giden bir arkadaşımızın hazin tahassüsleri 1 ...... , ................. . 

Yollarda : '' Gitme, gitme atam,, 
diye hıçkıran mini mini yavrular ... 

O bir daha bu yollardan geçmiyecek, 
göz/erile bize gülümsemiyecek 

güneşli 

Alatllrklln labuto Dolma bahçeden çıkarılırken ... 

(4 üncü sahifeden devam) 

kasından biz ıaıetecllerln bulunduğu 
cSuu vapuru ile donanma but\i.n ı

ııkl&n oönıık olduiu halde içeri &irdL 
Demirler aWdı!, 

Etrafla tek bl.r le8 bUe ;rok .. Tek a
dam, tek çlz:xt, tek ses kım.ı.ldamı7or •• 
Körfezin tishi simsiyah. Yalnu sahilde 
leklulı. ışıklar ıoeyqı ırlbl t.llreşlyor -
lar_ Evet etrafta klmseclkle.r cörün
mı.iyor; faka& uman uman uhile çev
rilen harp l'emllerinln projektörleri &"e

cenin karanlıiı içinde röi'e mUrtesem 
dü..şcn tepelerde, sabll boyunda binlerce 
ki inin alloel halinde dikildiğini, t.1t
r041lğlnl gÖ•lerlyor. 

Bütün İzmll, hayır bülü.n 
vUiyell ayakla ... 

Kocaeli 

ProJektörler zaman zaman, sayısı 

binleri, on bln.leri reçm. eğik başlı, 

J'&flı l'oz.hi matemzede kalllelerin sot
l'UD yüıJerinde dolaıt•J'or. Fa.kat herkes 
hareket.siz. Ne bir ses, ne bir nefes. Bü
tün ıehlr, te.kmll etraf susuyor!. 

•O» nu timdi dışarı çıkaracaklar; 

iskeleden ıreel.rettl< istasJonda bekll
J'e.D vaconuna ıötürecekler!. Fakat; 
dÜJflnil7oruın: hmıııuer bu:na nasıl 
bakacaklarf. 

mea içleri sızJatan blr vaveyla ile Jn
llyor ... 

Şimdi ;ralııu etrafta döiiiııenlerln, 

eır,pınanalrın öhır. parçalanırcasına 

bıçkua hıçkıra ailıyanların SC!SL •• 

Kendi eller:lle l'Ömdü.kleri öz yavru
larına btle gözyaşı dökmemiş olanlar 
ona. ağlıyor, annelerinin aıdından hıç
kınn.amıt olanar blle onun için dövü
nüyor., 

Alayın en önünde giden BaşvekUde.n 
Ş yaşındaki yavruya, generalden cer> e 
kadar herkes ağlıyor. 

.ve O: omuzların ü5tünde, bütün 
İzmlUn, hayır memleketin, hayır dün
yaların duran k"lbl, keşilen sesJ, sö
nen ışığı l'ibl ,,diyor!.» 

• 
Saat Z0,15 .. Şimdi Büytik Ölüyü tre-

Dei her seyahatini tcinde yaphfı hu
ll!Si treninin en arka kompartımanına 
koydular. 

DQ>e :rırtman ıenç mektepli kızlar" 
- •0» bir daha buradan g-eçmiye -

eek, l'tineş ,-özJerile bizlere_ cülümse
miyeeek!. Diye hat boyundald evlerin 
ııencerelertnden hicranla haykıran er-
kekler. ka.d.ınlar .• Ve sonıa. büyük ta
kırtılarla kırılıp yerleıde parçala.nan 
dökülen camlar ... 
Artık bakamıyorum... Bakam.J.7aca

tım dışarıya." 
İnsan kalbi imkanı 7ok bu kadar a

cııyı çekmez .•• 
Bir ıztırap ve elem yıfını halinde 

arkadaşlarımın kollarına yıfıbyorwn. 

• Trenimiz durmadan ilerliyor ... 
Saat sabahın dördü .•• Yeryüzünün en 

büyük öh.i.sü:-ü cotüren tren artık Es
klııeJıre yakl ... ıyor. Arkada bıraktıiı
mız bütün btasyonlau cözyaşları ara
sında ıeçtik. İmıitten IUbaren bat bo
yunda bf'r 100 metrede bir ell meş'a
leli lı:öylüJer bek.IJyor ve son V&&'OD 

önlerinden ıeeerken ~eş'aleyl lhtl ... 

raaıla kalclınp dimdik selim vaziyetin
de duruyorlar. 

Bir lııtasyona 7aklaşırke.n yine tir-
pererek titredik. İki bacalı tabla ve 
ıöisünde İstılı:lll madalyası bulunan 
orla 7aşlı bl.r köylü elindeki kocaman 
meş'aleyl ur.atarak hürmetle cO» nu 
aelimhJor .. Kıpırdamadan, cansıa blr 

Atatürk' ün 
orduya son 
mesajları 

(Kurdofu Cıımhurlyelln 15 in
ci yıJdönümline rabatsızhtı dola
:rısDe qtl.rak edememif olan Ala
ttı.rk, Ankarada.. ıapılan merasim 
dolayıslle ordu7a batlılıiını, ina
nını ve takdirlerlnl cönderdiklerl 
apfıdakl mesajla bUdl.rmişlerdl.) 

Zaferleri ve mesaisi insaDlık 
" ....,~orJıvan, her uman za

ferle beraber medeniyet nurlannı 
ta.ıyan kahraman Türk ordıısu; 
ıu. ~d!Keu.oi en buhranlı ve mU.,
kül anlarda zulümden, fel5.ket ve 
musibetlerden ve düşm:ın istili
smdan nasıl korumuş ve kurtar
mış isen, Cumhuriyetin bugünkü 
feyizli devrinde de askerlik tekni
ğinin bütün modern sllih ve vası
taJarı ile mücehhez oldufu halde 

vadfeni ayni bafhhkla yap:ıca

ima hiç şüphem yoktur. Buıün; 
Cumhuriyetin on beşinci yılını 

mütemadiyen artan büyük bir 
refah ve kudret içinde idrak eden 
btiyük Türk milletinin huzurunda 
kahraman ordu, sana kalbi şük-

1 

ra_nlarımı beyan ve ifade ederken 
büyük ulccıumuzun iftihar hisle
rine de tercüman oluyorum. 

Türk vat.anının ve Türklük ca.

mJasınm f2"1 ve şerefini dahili ve 1 
harici her türlü tehl•Jt:elere karşı 
korumaktan ibaret otan vazifeni 
her an ifaya hazır ve imade ol
duiuna benbn ve büyük olusumu
zun t.am bir inan ve itimadımız 
vardır. Büyük ulusmrıuzmı orda-

(Deuamı 7 inci sahifede) 

Ber aeter Alalarmın İslanbula ıldlş 
ve dönüşlerinde Vlıl'On1armın penceer
lerlnde ıörmefe alqtıkları bu altm aa
nsı renkteki glin04ll başın, mavi den12-
ler ırlbl 11ıklı ırözlerln timdi bl.r labul 
halinde 6nlerlnden ıreı:lıılnl nasıl la
lıammlll edip oeyredecekler1. 

Koea val'onun üzeri, yanlan. boylu 
boyuna defne dallan, çlçekJer ve iki 
büyük bayrakla örtüJdü. \"agonun pen· 
cerelerl a~ıldı. Sandukanın etrafındaki 
6 meş'ale 7aıuyor ve büyük üniforma
larını 1'i1mfş üç deniz, üç kara subayı 
kılıelaunı çekerek Atalarının başu -
cunda ihtiram nöbetine geçtiler .• Tabut Yavuzun Coplan allmda ... 

Bl.r ır6eyap n hıı;kmk beldesi tek-

Yüzlerce oelenk trene dolduruldu. tio 
büyük neon bu celenkleri almaia itli.ti 
l'elmbor .. Etrafta halk, yanan, tutu -
tan İmılllller hltrları laş olarak bu 
hHırlıfa bakı7orlar ... 

Ba7k111 ırlbl cınlı7ım bl.r lokomotif 
~ıflıfı .. İllt harekelln lelişı. Son dö -

Tren Ankara 7olunda ist.asyonlarctan gıe:çer•en ..• 

llnd• arkada bıraklıiının: İstanbul hal
tmm 7ana 7&na, tut~a tutuşa l'ilkse
lcn eıttıkları, and halinde semalara 
tqan fefJ'atlan biti kulatımdJ. ... 

Saat 19,5 .... Büyük ve ,anlı ölüyü 
anmaktan aala:na.n eller Yavuzun top 
namlulan altındaki muvakkat kala
falttan aldllar. Bir matör sesi ve ha
reket.. Sonra molôr aiır atır Mayo is
kelesine 7anıştı ... 

cO» 11 'Jene evvel Ertuinıl yatına 
ıeetJJi a7nl 7erden l! ıeneralia omu· 
Z11D4a karaya çıkanlQ'or.. İskelenin 
etrafı, tersane boyu mah$:tr ıibi. Ar
tık: alay yavaş yavat hareket ediyor. 
Denl.z tarafından donanmamızın etim 
ve te"tYi toplarmın sesi, önümüzden, 
7anım1ı:dan lnun setinin sakin oiul
tusu ıeliyor ve .. kalblf'ri yak&n. öldü
ren acıklı ba\·a: Şopenln matfom m~ı. 

İşte aJ:ıy t~ke1eden caddeye çıkh ... 
Grtf'nin slınıı;fyah karanhiı iı;lnde ate1f 
böcekleri g~bl titreşen ista..-syon boyun
daki rlektriklerln. fsll meıt'alel,rln al
tmda yav.1$ yavaş Uerlyoro7:. 

Etrafta hrnüı ttk bir çıt bile 7ok ... 
Fakat birden sanki her yer kanşıyor, 
tepeleri. evleri, bahçeleri dolduran on 
binlerin sesi ba.~hyor: l\latf'm alayının 
en önündeki çelenkleri. poll!SUerl ~ü

kilneUe ıe)reden halk; 12 ı-eneralin 

taıııılıiı tabuUaşmış cihanı ıörlir ıör-

dük: acı acı ötüyor. Ra:vlarda teker -
lek:Jer ~ürtündüler. •O• ı-tdtyor ... iz
mltten ebPdlyen ayrılıyor artık!. 

Sokaklar, meydanlar, tepeler yine 
kan"tı . Sanki 1er, gök yıkılıyor •• Lo
komotifin altmda ezlliyormuşcasma 

dehşt>tle , şiddetle haykıran on binle
rin ttsl tekrar batladı. 

Cok yava" bir ~e71.rle şehrin içinden, 
~•l"!f• boyundan ıeeiyoruz. Biz l'&ı:e&e
rllerin hususi v&l'onu cO> nun ebedi 
uykusunu uyudoiu kompartımanın bi
raz ilerisinde. Beplm.lz acık camların 
önünde kendlm:tden &'eçmi,, bütün fU
urunu ka~:betmJ1 bir halde dışarıya ba
kıyoı, k:ırıJ:ın. haykıran; iki sıra hat 
boyunda kendilerlnl yerlere atanların 
feryatlarını dlnliyerek yana 7ana, bo
iula boiula bu;kırıyoruL. 

Ne müthi1 manzara .. Ne deh7etli ge ... 
ce ve ne acı. nt' da:ranılm:ıı bir 'YOlcu
Juk bu ..• İ tt hat boyunun en önüne 
dizi1mi' binlerce küçük, büyük mek
tepltnin ön1erlnden reçl!'n vaKondakl 
mukaddes tabutu görür &'Örmez kopar
dıklaTı ac1 ('ıihklar: 

- Gitme .. Gitme Atam ... dlyf' bJO• 
kıran mini mini 7avıular_. 

- Atam sen bOyle mi l'ldecrk:tin\. 
Diye tnliyen lhttya.rlar_, 

Canım, tanımız, ömrümüz l'idl-

heykel ılbl clnrau harp maUUUnUn yü
zü ızlıraptan lakalllil elmlıı gibi ... Meı
alenln aydınlıfında 7qaran ı-özlerinl 

•eçJyorur:.-
V&l'JP restorana celen nahiye mü

dürü onu l'östererek: 
c- Mehınelll nahiyesinden Satıım,. 

oğla Mustafa!. diyor. Kendisi dünden 
beri istasyonda bekliyor. Ne akşam 
ti.stil ba.şhya.n yafmur, ne cece yarısın
dan sonra çık.an dondurucu ayaz onu 
bu vazlfe~inden ayıramadı ... Gün ka ... 
rardıiındanbcrl elinde meş'ale yaf
murun, rüzgY.ım altında 10 saattir böyle 
dlkdlk duru;ror ve: 

- «0» ~nim hem. babam, hem Jru .. 
mandqlllldı .. Yolunu icap ederse gün

lerce bekllyf'cek, tabutuna yüz sürece
flm!. diye hep allıyor!. 

• 
Eskişehir ... 
Gara cirerken uzaktan istasyondaki 

mahşerı kalabalığı, civarları dolduran 
binlerce lnııının kararıısın1 ıörüyoruz. 

Ve sonradan ofreniyoruz ki: Bu halk 
8 saatt.enberl burada beklemekte, uyu
madan, yatmadan yaşlı cözlerle onun 
/OIUDU fÜzlemektedir. 

Yüzlerce mf'ıfalcnln elemli ışıtında 
b\1tiın bekliyenlerin l'tizleri yaşlı_ Lo-
komotJf durdu. BinJerce bat buşu.'Ja. 

yere etildi. Herkes az.iz Atasını derin 
uykusundan rabaia:ız etmek istemez cl
bl oeılerlnl 1ıikııellmeden içli içil at
lıyor ... 

Bando matem havasını çaldı. Ha.Ikın, 
"tqekküllerln, vlliyeUn celenklerl va
ıronun etrafına oerıılldl. Pek 1uaa bl.r 

tenkkullan aonn yine atır a(ır kalk
tık .. İşte o vakit sa.aUerdenberi ieessü
rünü sapta çalıtan Eskişehir de coştu, 
tattı, sarsıldı. 

Şimdi lrenbı arkaamdan k_,, bln
leree k.lııl: 

- Bbl bıralı:.ıp Deriye cidiyOl'5UD ba
ba.mu:!. 

Diye haykın7or-. 

• 
Sabah olmak uzere ... Tanyeri aiar

dı. Artılı:: nerede ise ..-ün~ doğ-acak .. 
Fakal hiçbir lstas;ronda, hlçbl.r yerde 
kimse, tek bir kişi bile uyumuyor, grup 
eden bo en büyük l'ifneşfn acısı ile o
turnıuyor, yerinde duramıyor, hat boy
larmda bekleşiyor.. Dışanda. sıfırın 

altmda 2 derece bir soğuk var. Ve 
donduran bir sabah ayazı •.. Fakat bağ
rı bu "8n,uz acı ile ateş gibi ya.nan 
cenç, ihtiyar. eocuk binlerce köylü. 
Ataıanna son bU.rmet vaıdlesini 7ap ~ 

mak için yağmur değil, ta.a; bile yağsı. 
her taraf karlar. buzlarla kaplansa 
yine onun yolunda bekleşeeek ve bek
leşlyor!. 

Küçuk yaşla mektep çocuklarından 
beya.z sakallı Jhtlyarla.ra kadu saat. 
lerce yollardan yayan gelmi-j sayısız köy 
Jüler aflamaklan ılpnlş taıılazıl ıöz

lerUe hal boylarına serııUmlşler_ Bu 
.-ece, bu sabah Anadolu uyumuyor, 
Türkiye uyumuyor!. 

Gaaetecller vagonunda ecnebi ajans 
mümeuilleri, Amerika. ve A vnıpanm 
mnhlellf ıehl.rlerlnden ıclınlş meslek
dqlarunız cıpta ve hayretle titreşerek: 
akfamdanberl ırördükl•ri fakat dün -

Ankaradakf katafalk, &'enf'raller tabu tun önünden sellm vererek ı-eeiyorlar 

. ~ . 
Jı...:· - ".. ' .. 

1 Gençliğin Acı T~hassüsleri 1 
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Ata'nın Olümü Hepimı 
de Y ıldırıın Gibi Sarstı 

Zaten Günlerden beri lztırap İçinde Kıvranan Kalpl 
Bir İşaretten - En Acı 1-lakikati Anlayıverdiler 

Ataıürlı:tin ebedi7ete intikal etlltl 
tündü. Öğle üzeri Üniversiteden çık
~' evhne cfdfyord.um. Beyazıt mey -
danında bir dostuma rasladım. Ona e
limi uzattım ve mütebeQtim. bir çehre 
ile: 

- Nasılsın? 

Diye sord'lm. 

Arkadaiıjiım cevap vcrmrdl. Dikkat 
ettim: SıL.tı.Cım eli bıa cibi soğuktu. 
Yüzunde, l"07.lerinln etrafında bllyük 
bir lztırabın lfadesl olan çizgiler var
dı. Gözlerinin içi kızarmıştı .. ÇQk mah
zun ve müteeS3ir rörünuyordu. Omu
sundan tuttum: 

- Nen var kardeş! dedim. 

irı kanlanmış cöııerint c-özıertme 
dikti ve boiulı. bir ı .. ıe lnlecli: 

- Duymadın mı? 

- Neyi? 

Kulenin >:'arıya kadar indirllmif o
lan bayrağmı ıösterdl. 

- Bu neyi ifade ediyor? 
O anda bir hlııslkabl<hnıku kalbimi 

sulattı. 

- Yoksa ... dedim. cümlemi b.ma.ın -
hyamadım. sustum. Fakat ark~ 
b&kış.liU'U11dan ne demek. fsteJlflml ruı
laJ:nışb... llımn uzun teinl «kti. sonra: 

- İki &aat evvel Ata.mu.1 kaybcttak .. 
dedi. 

Dostnın bu kara haberi verdikten 
sonra; yine röılerinin pınarları doldu. 
Yaşlanın zapttdrmtdi. a.tıa_mıya baş- 1 

laclı. 

Ben sersemlemiştim. Df'Ye uğradığı
mı bilmiyordum. Bir müdd~t şaşkın 
ıaşkın ağhyan arkadıı.şıma bak.1ıktan 

sonra, birdenbire vücudD.mü saran bir 
bulırıuun t.eslri ile onun kolundan tut
tum, tiddeUe sarsmafa ba!jladım. 

Bana ne oluyorılo. Bu hareı..etl nlf1n 
yapıyordum? BlJmJyordum. lflluruDlU 1 
kaybctmlşUm, iradr.mc halr.lm de!"il -
dlm. Büyük acının doiurdutu büyük 
heyecan ile kalbim hızlı hızlı çarın -
yordu. 

Arkad.a,unı mütemadfyf'n 
"" aöyleniylrdum .• 

- .oa a.rtık araııt11da. yok deiil mi? 
Atamızı, babamızı, büyiik kurtarıcı -
mızı kaybettik. Oyle mi? Fakat bu nasıl 
olur? Bun& nasıl inandır? Atatürk öle
bilir mi?. Buna imltin var mı? Niçin 
•osuyonun, cevap versene ..• 

İnsanların bulıranh anlarmda.. sö~ -
terinde, tlklrlerinde mantık aramama
lıdır. Ben de o anda doydufum böyiik 
ieeaürle neler söyledlilml bilmiyor
dum. Alatürk bir lnsaTidı, bl.r fani leli. 
Bütün Ln~anlar clbi. f.abli giinü.n birin
de o da, mlsa.fir bulunduju bu dünya
dan ıii<üp •ldeeektl 

• 
Ayni l"UD öğleden sonra bU.tiin Ünl-

eıeı•ı•ıeıe eıereıeı•ı•ıeu 

yanm bh;ıblr yerinde em~line rasta -
ma.dıklan bu içten gelen «ebedi teşyi> e 
mllletln babasma karşı gösterdikleri 
sevgiye hayran bakış1yorta.r .. 

Hele bir aralık hepimizi c-o~turan 

bir vak•a otuyor: 

Gecenin en ileri saatlerinde bile dur
madan, tariblo bu kaydetmediii 1ev
ba1an şeride alan ecnebi fUm operatörü. 

Polah1ya yaklaşırken kucağında kun
daklı yavruJan JJt> belde-şen yiizleree 

gen(' Sakarya ıellnlerini, değneklerine 
dayanarak lkl buklüm olmuş. fakat ih
tiram vazJyetinde duran ihtiyar köy
lü nineleri, kolsuz, ayaksız olmalarına 

ratmen iki, lie Pnlük yoldan ıelen 

ıuı harbi k&hramıuılarmı aaf aaf dl
zllmlıı görün<< ellndek.I makineyi tl.r
Ur tltriyerek hamafa fırlatıyor ve: 

- Çekemiyeceflm artık .. Bu 11.tıra.

bın, bu umumi hilznün karşısında ob· 
,tekllf bUe çatlar!. 

DiJ'e hıelunyor ... Atlıyor ... 

• 
Aziz okuucum; 1e7ahatl:m.b1n de

vamı ölüm mevkeblnin An.karaya va
"'ı ve a.na ywdun kalbJ olan bu şe
hirde l'Ördü.fümüa matem heyecanmı 
tarife ne lı:.alemin iktidar sahası, ne de 
aablfelerln istiap kudreti kifldl.r. Bu
nu; 7a.şl1 gözlerimle timdi de hıçkıra
rak aflar ve o elim batıranın huşuu 

içinde bunalırken ya:mıak cür-'etini gös ... 
ie.ıemiyeceğlm. Yalnız kanlim ki; va
tanın her köşe•! •lbl Ankarada da ya
pılan mera!'4iml, Türkiye semasını dol
duran 7ekpare hu;kırıiı; kendisini de 
teHSiire uğratacaiından tÜPhe edllinl
yen o matem ıünlerlni Aznll bile 1"Ör
mü1 olsaydı, eminim kıydığı büyük a
danıa eı nutmaz. onu bu candan ae· 
venlere ba.iıtlardı!. 

Halıik Cemal 

1 Yazan: MEHMED HİCRET 1 

verslteli gençler, Ünlversttenln büyük 

konferans salonunda toplandık. Salon· 
da 1000 den fazla talebe vardı. Berke
lin ba.-,:ı önünde idi. Herkes bu matem 

cününde duydutu büyük ıztırbm te
sirile, acı<;ı ne mahzun mahzun dü
şünüyordu. 

Nıhayct nlonun bir kapısmdan Rek-

•• 1 ••••••••••••• 1 ••••••••• 1 

tatürk'ün 
Bıraktığı üyük 

Emanet 
(4 üncü sahifeden devam) 

Keınalizın zerrelerini tenefiü.s et
medikçe yaşıyamaytZ, 

Ata'ürkün fanı vücııxiü, aramrz- I 
dan ayn!dığı =an, Türk gençliği 
ant içmişt.r, yemin etrni!;tir. Ke
malı.zm ve inkıılap prensipleri, bu 

rr.cmk-ketle eıbediyyen yaşıya -
ca.ktır. Bu harikuıade hayatın bek
çileri muhafızları kudretli, şuurlu 
Türk gençliğidir. 

Bu,gün tekraır, büyük Atanın ma
nevi huzuru önünde, minnet ve 1 

şükran his!erilc cğiuiyoruz. Bize, ' 
b;r vatan, hayat, is.ikliil, şeref ve 
refah ;b,rakınış bır ıroana karşı, 

ödenmesi zaruri vicdan, insanlık 

ve Tüırkılük borcunun şekli nedir? 
Aciz duyduğumuz tek nokta bu
dur. Ataya nasıl teşekkür etmeli, 
onu nasıl !>ruj tacı yapmalı, onun 
ruhunu nası.I taziz ve takdis et -
meli?. 

Atanın yanında her şey gibi, bu 
du)"gumuz da aci:ııdir. Ona yaraşır, 
ona yak~ır, onunla mütcnasi~ı, yer1 
yüzünde ne varrc ki? .. 

Acaba, Atayı, gökler, bunun için 
1 

mi kendi alemlerine çektiler?. 

KEŞAD FEYZİ 

Verdiğin'. z sözü 
unutmayınız 

(4 üncü sahifeden de~-am) 

i:şlemeğe ba§l.1d.ğı zaman an
lıya.cağu. 

Benden sonra. Benden son
ra.. Senelerden.beri, hepimız, 

böyle bir kara günün ıztıra

bını, bu iki kelime ile gönlü
mü1.den uzaldaştırıyorduk. Dü
şÜITTım<"kten korkuyorouk. İş -
te onsuz kaltlık .. 

Oııımz .. Fakat ona bin kere 
verdiğimiz lbir tek namu.s sö
züyle kaıldrk: Eserini ve dava
sını korumak ve yükseltmek! 
Bizler için hayatın bir maruısı 
varsa, bu yetrtlni yerine ge -
tirınek için yaşamaktır. 

Bu.gün ona ağlayıp yanmak 
için ıbir tek kaJ.biz; yann onun 
eserini ve davasını müdafaa 
etmek için tek bir iıııde gibi 
kayrul§acağız. 

Atatürk, şimdiye kadar bil
miyenler, bu milletin seni ne 
kadar sevdiğini, senden son
ra, ismin ve eıserin üzerine tit
rerken anlıya.calclar! 

Alclı.ınızm ve ka1bimizin va
zifelerini ayıralrm: Ey bütün 
ağlaşanlar, göz yaşlarrnızı 
lbiribirine kattığınız glbi, el
lerinizi biribirine uzatınız. A
tatürk'e yaşarken, veroiğiniz 

sözü unutmayınız 
F. R. ATAY 

törün içeriye &'irdlği l'Ö~Jd_il· ~ 
BUseJ, &fır adımlarla yürudll· 

cıktı. ~~ 
O gün birkaç saat e\.~\-'el Bt~ 

ne görmÜlftüm. Fakat Ccoıll 
birkaç saa.t içinde fevkal;ide dtl4ı 
Omuzları dü~mü~tü. Gözlrtl 

la~mL,tı, bakışlan büyük it 
ifade ediyordu. 

Rektör, kısa bir müddtt ~,ıo: 
cezdirdt. Salonu dolduran ,-ti' 
kadar kederIJ olan ceuçlerr ft 
nazarlarl3 baktı. Sonra Ebedi 

zln üfulünü ,u kısa, fakıl ıııil,..ır 
le ile ifade f'tii: 

- CorukJar, ba.bamı7ı k:I.! 
.. d ~tt' Cemil Bilsel, bunu ·oylf" ı . r' 

C"ÖzJerlnin içini doldUTJ.D yaşl· 
tam.ıyarak. hıçkıra, hu;kıra 

başladı. 

Rektörle brraber 
Hiç ş.Üphrsir., AtattirkuD 

Jümü ne. her Türk ,-tbt, bt'd d~ · 
teessür ve acı duymuştum· 

ana kadar ajlamamış, ağhyarıı, 

Büyük acı bütün tltnlliiınt' 0 

oılş, cö-ı pm ... rlannu kurut:ırl~ 
Arkadaşlarımın ve biJh;ı..5.d • 

mın hıçkıra hıçkıra ail3..DU'l:.t~ 
de l'Özleriml ncmlf'ndirdi. ~ 

Uzun uzun, 1ana yana ail ~ 

lurık..lanmıı, yükse-len fert' 
koca salonu eınlahyordu. 

• 
O &"ün Ebedi ~etimizin ıı<l!ll~ 

vaf "\o'C son Uıtlram va:tlfeı;Jdi 

'"' :::e:e:::~:~e::ı:rii:ı; ::::~~e'I 
plmizin kalpleri dt: bll~·ük tıt' 
çarpıyordu. .,1 

A,yaklarunızın parmaı~ıarı ııC "* 
sarak, salona. girdik. At.ıtiırk ı1' 
rafta, kıymetli bir sanduka. i(' 9' 
Sandukanın üzerine T uı )ı.!!;:. ,, 

mukadde~ ba_yrai'ı örtulmU!itii· ~ 
• 1' meş'ale katafalhn bulu~dııgtl ,• 

dınlatıyordu. 1·üksek unirorıı' dl 
baylar son ihtiram vazift'!eri"1 

diyorlardı. 

Büyük ôlünün yanından ı 

onu tunçtan bir heykel l'ibl k. 
cörür cibl oldum. 1'-luclzeıer ~ 
Türkü istlklU.llne kavuşturan·Jlll'. 

zafere ulaştıran, biiyuk kahr11 "/, 
adam; açık alnını yükseıterc}i.. ",t, 
sözlerlnJ l'tnCllfe tekrar cdH·• 

. ' cEy Türk cençliji, blrlntı i 
Türk i.stlklaHnl ve Cumhurtyetlı' 
bet müdafaa ve muhafaza r 

Muhtaç olduiun kudret da.ııı' 
dak:l asil kanda mevcuttur.• 

• 
O &'Ün Ebrdi ~erimizin aı.11 ~ 

Ankuaya naklediliyordu. J\.t.atil 
lanbuldan gidiyordu. rl" 

Sarayburnunda. ka~ı ~abiJlt (J · 

Büyük Ada.mm, Ölmez :;etin· ;,r' 
nazesini aldıktan ~9nra ağır ' 
landı. ' Yavuzu birkaç ecnt·bi zırhJı;I 

,ııJ 
ediyordu. Bando hazin ct>naıt 
ça.hyurdu. 

ıı«"° Sarapburnunda, karıııı sahi r't · 
nlzde sandallar içinde. motorlt' 

lunan kadın erkf'k, l'enç lhti:rııfır 
ce lnun; birden!Jire ho. alan b fi 'f 
berek gibi, bağıra baiır•. ıııc~' 4> 

şl' kıra ailamıya, sızlannuya biıl ·t 
. n o 

O zamana kadar AtatiırkU tı?' 

ne inanmamıştım, lnanamıuu•~ tt 
kat işte o anda bu acı ııau11ı:ı 

dım.. Ajlad1m, ağladun.. tı 

Atatürk ile yalnız biz dti'
11

• "' 
dünya öiü.nüyordu. Onu yalJ)Sf t 

jil, bütün cihan ıe-.tyor, _ -1:::/. 
l&kdl.r ediyordu. Ve Ataturl< 

111Jdan 7alnız biz deiil, biiliil' 

atladı. J '.J 
Ebedi Şefimiz Atatürk, 'f•~ (' 

Uğine cüventyordu. Bunun i~ 
buriyett ona emanet etti. 

• ııJ<•6~ 
Ve cençllk de onun bu JJl 'fi''· 

vr mıı.netlnl, Ueltbet müdafaa 
11

,iJi 
faza edeceğ-ine, dalma onun 6 jlıte 
da, onun Jzlerinde yürU.yrct _J 
verdi, and lçU. oYı 

Atatürk aziz rulıuu ınuster:ı,ı'· 1 
Başımızda enin en büyük d 0ı~ 
klr. ~deal. ve sila.b arkadaşırt /. 
met Jnönu bulunuyor. ~1 

iJt ~ Biı onunla bıtraber. sen ti ·· ;f 
terdjkln nurlu yollarda 1 ,ıı· 
her l'iln biraz daha llerlt)'eer 

• 
l 

v 

• 
1 
b 

1 

• 



1 MUSTAFA KEMAL NASIL YETİŞTİ ? J 
Atatürl 'ün küçük ü vemektepha
Yatı, harpten evvelki siyasi faaliyeti 
~tatürk daha mektep sıralarında kendisini memleketin vaz'iyeti 
ıle alakadar görür, o vaz' iyetlerdeki vehametleri, fenalıkları tahlil 
Ve tenkit eder, buna dair fikir ve kararlarını muhitine kabul ettirirdi 
.. ~""lata X.Omal 1880 de Seliıı.ikte 
-.ntııştur. 

"~. rünmat memuru iken. ha 
l't~:Urlyetten çe.kilerek kcr~t.e tlca· 
~ t lştical eden AU Rlıa Efendi, 
ctit tsl Zubeyde Hanımdır. Daha kii

ftt1ııı ,,..la iken babasını kaybederek 
lltıı kalmış: oJan l\-Ius~af3._Kcmall aıı
)eu._t~~.tYde Hanım bu.)'utmuş ve 

~""Ştlr. 

"tk .... tara Kemal Uk tahsilini Sell • 
et it Şem.ı Erendi meklebl.nde llımal 

Uıtı.,, . 
1aı,·· sonra orta Uh!d..llnl SeJW.k 
~l)'e __ ve askeri rl.İ$ti1clcrinde yaptı. 
ı., mutklye rüştiyesinde iken. Mus· 

Ilı ' Renu.ı husw.i blr ıstida.1 ..-östeı
•h ~e h~alarınm dl.k.ka.l ıöılerlnl 

l'!) e bqladı. Bu lst..cbdJ bilhassa 
..:rede. edebiyatta. lakrlr ve tali· 

tebarüz ediyordu. 

~a Kemalln asıl a4ı 7alnı.ı 
~ & iken &'Öslerdltl hususi lslidadJ 

~ içhı rJya:ıiye hocası Mustafa E-
oııuu adı.na Kemal adl.IU da. ilave 

~ ve bundan ..,nr&dır iti, Jılııstara 
'-al •dını &lmlflır. 

aı~11stara Kemal rüştiyeden IOnr& 
~tir askeri Jdadlslne cirdJ ve bu

~ da muvaffaklJ<Ue ikmal ederek 

1 
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~IOI) de bitirdi "° erkinılıublye nam-
llıutlarına ayrıldı. 

..:::;ıa Kemal mektep hayatının bu 
l'ilıı d& ena! Ye kabillyetl.nde bu
l>aı.a bir la.lr.ışar &'iistermefe 1>a1lam"U. 

'-a o -....ıard& dahi lteadisl.ııl ela· 
ro.;ı. meınıeketın vul7ell ile alil<aclar 

ll&lılr.i.:, vtlyetlerdeltl vehamellert, fe· 
4&ır l&iııu ve tenkit eder, bıuıa 
liJı rıı.ı, Ye ltararlarıru muhiti.ne tel
kaıb·'7ler Ve ita.bul elllrlrdl. Esasen 
taa lbde memleket dun... :rqoan 
lıtı basıt ro..a.ıil lnaanlaroa dahi röre-

Jarak üçüncü orduya i!tckli iken. dlicr 
a.rkadaşlarile beraber, Suriyede bulu
na.o. C!ikl beşlncl orduya ,ıonderildJ. 

BÜYÜK HARPTEN EVVELKİ 
SİYASİ HAYATI 

l\Iekteblu dar ve sıkmt.llı muhitin
den daha serbe5t ve ceniş ordu mulıl

Une lotik:ı.l etmi.$, nıemleketin dertle

rini ve ihtlyaçl~rını rörmek fırsatını 

kazanmı.ı otan l\lustafa Kemal bir 

taraftan a!ı:keri vazftelrrinde verlmJI 
çalışmalarla meşg-ul olurken, diler ta

raftan memJekeU cittikçe kötüleşen 

Tar:iyetten kurtarmak çarelerini dU_şU .. 
nüyordu. 

Ordu merkezi olan Şamda öteden .. 
beri birçok sllrrünler bulunuyor vt ba 

sürci!nler muhlllnde, memleketi lein
de buJundutu fena idareden kurtara

rak, hürriyete kavuşturmak fikri ya .. 
şıyordu. Bu maksatla daha 1305 (1889) 

da leşlı.il edilmiş olaıı (Terakki ve it
tihat gizli cemiyrtinln bir şubesi bu
rada da vücut bulmuştu. 

Mustafa Xemallıı annesi Ztıbe:rde Bamm 

en sl1'ade muhtaç olmakla beraber, ay

ni samaııd.a kendi doium 7erl olmak 

itibarile de ayrıca alikalandı.iı bu 

suretle ayrı ayrı ealışmalan dofru ol

mıyacaktL Bu va'l:lyet ,.erek dahilde 

ve ıerekse hariçle bu ce.mi7eileri.n fa

aıtyctlerlnl aksalablllrdl. Bl.naenaJeyb 

Uğurlu ve 
ugursuz 
saat' er 

Paı:artest 

Sah 
Çarşamba 

Perşembe 

Cuma 
C. ertesi 

3.15-15 
12-13,15 

10-IZ 
9-lt.15 
7,15-9 
6--7,15 

7,15-9 
15-16,15 
12-13,15 
13,15-15 
10,15-12 
9-10,15 

Pazar 15-1&.15 16-18 
l'GURLU GÜNLER 

Carşamba: Ticarette ve 
!ak!yel, 

Perşembe: İstirahat, 
Pazar: Tali, 

işte maval· 

Pazarte-sl: Eflence ve zevk. 
Salı: Tehlike, can ~kınh~ı. 
Cuma: İbadel, Cımu.rte..ı: Hast&lık: 

ve ızbrap._ 

Aksırma 
Öğlenden ~e yans:na kadar 

aksırma: İyi bir haber alınaeağına 
delalet eder. Bu müddet zarfında 
bir milli piyanı,'<l bileti alınırsa 

kazanına ihtimai çoktur. 

Ürkme 
Lüzumsuz ve sebepsiz yere ürk· 

rr.e: Dost görünen bir düşmanın 
fenalığa teşebbüs ettiğine delildir. 

Göz kırpması 
Sağ göz kapağın.n kıpması: Se

vinçli bir mektup veya haber ah
nacağına; sol göz kapağının kıp • 
ması: fena bir haber veya acıklı 

bir mektup alınacağına veyahut 
bir tehlikeye delalet eder. 

-·-----·--· RADYO 
Cuma 10 lkinciteşr;n 

Saat : 

18.00 İstasyonların aç!lışL 
18.05 Ajans haberleri. 

18.20 Türkiye radyolan, Türk 
millet.inin büyük elemine 
katılarak lh'-n "1U&eak • 
tır. 

!1.55 j,ıas,.-on1arm açılışı. 
zı.oo Ajans haberleri. 

%2.15 Türkiye Kadyolan, Türk 
mflletinin büyUk elemine 
kaWar&k tazlnwı susacak-
br. 

- . 

Düşmanı mağ~Op etemk 
imkanı kalmadı ... 

Alman erkanı harbiye mümessili, H. ilk teşrin 
1918 de, Rayştağ meclisinin kürsüsünde 

böyle söylemişti 

Modern harplerde müı±ıiş bir 
silah olan tanklar nasJ doğdu ve 
ilk defa ne zaman kullaruldı? 

L;te okuyucularımızdan birçok
ları tarafından bL.-çok defa.ar so
ru.an bir sual ... 

Evvela, umumi harpte İngiliz 
Başvekıli Loyid Corc'un •harp ha
tıraları. ndan şu birkaç satırı ala
lun: 

·30 haziran 1915 te zırhlı ve tel 
örgüleri devirerek yol açan, düş
man sıperlenni atlayıp geçen ara
baların tecrübelerinde hazır bu • 
lundum. 
Bunıara •tank> denilmesinin se

bebi, yapıldıkları zaman su ve 
petrol nak.l.ne mahsus olduğu söy-ı 
lenmesınden ileri gelmışt.r. Son 
dakıkaya k&dar sur".; istimali g;zlil 
tutulm~tu. Kambre mu.harebesi·ne 
gelme.ye kadar bunlarn bir harp / 
iueti olarak kullanılacağını pek az 
kımse biliyordu.. Tankların ısti - j 
mali, harp tarihinde yeni bir fasıl 
açmıştır .. • 

Evet Kambre muharebesinde 
tanklar_n çok faydası görüldü. in
gıhz kumandanı bile hayrette kal· 
m~tı. 

Alman erkiınıharbiye reisi Ge -
neral Ludendorf, hatıralarında, bu 
yeni icat zırhlı arabaların Alman 
ordusunda husule getirdiği kor • 
kuyu, şaşkınlığı itiraf ediyor. 

Loyid Corc, tanklar hakk:ndaltl 
yazısına şu suretle nihayet veri -
yor: 

•1918 senesi ilkbaharında tank· 
lann ehemmiye:.i cidden anlaşıldı, 
takdır edildi..• 

İr.gilizlerden sonra Frar.sızlar da 
birçok hafıf hücum arabaları yap
ml§lardı. Harbin neticesi üzerinde 
bunların Ç>Ok tesiri olmuşur. 

Bunuıi ıerefi, cbücum arabalan 
babas'" ünvaru verilen G<!neral 
Es:.yene aittir. 

2 ilkteşnn 1918 de, A..'man er -
kanıharbıyesi mlimessıü Raylştag 

rnecL.si.nde kürsiye çıktı, boguk •bir 
sesle bağırdı: 

- Düşmanı mağlup ed"bilme
nin imkanı kalmam•ştır. Çünkü 
zırhlı ot.omobillerle hücum ediyor. 

Bu sözler, tar.Jdarın elıe=iye
tini isbal ıçin kili olsa gerek.. , 

Halihazırda kullar.ilan Lank mo
deLen uç tipe ayrılır: Halif tank
lar, orta tanklar, ağır tanklar ... 
Bunlar, ince veya kalın çelik lev
halar:a kaplı ve tiplerine göre mit
ralyözler, 37 veya 75 çapta toplarla 
mücelııhezdir. 

Tankların vazifesi yol açmak ve 
piyadenin ilerı hareke•ini temin 

etmek, kolaylaştırmaktır. Tanklar, 
düşmanın ilen hatlarına doğru yti

rürler, tel örgülerle yaprlan ma
niaları tahrip ederler, siper:eri a· 
şarlar. Düşman ateşıni üzerler;ne 
çekerler. Bu suretle piya<leyi mu
hala.ı:a ederler. Ayni zamanda mit
ralyözle, topla ate, ederler. 

Yaz un eza nihayet vermeden Ge
neral Debeney'in charp ve insan
lar. acilı eserinden şu satırları nak
ledelim: 

•18 temmuz 1918 de, General 

'<tlılerl idari fenalık.lar, bUhUA 
~ ve dolayıslle harbiye mektebi 

~llnde büyiık bir hassasiyet ve u
lıo D 117&ndırmış bulunuyordu. İşte 

1314 de bu remlyell.n lııhllili üzerine 
(l\ledcniyeU Lshi.mt7e) vt (Kan) aJ.
larında daha iki cemJyet teşkil edil
ıİıiş, bu eeml7eU~r de 1317 (1901) se
nelerinde faaJlyetıerini taUI etmek mec· 

burfyetlnıle kalmqlar Ye nJh:ıyel 1319 
(1903) de (Vatan ve Ilürrl.Yet Cemi· 

J'eti adh bir cemiyetin le!Jkili fikirleri 
uyannıafa ha,ıamı$h. İşte Mustafa 

Kemal şimdi böylco bir muhite ,rinnl,, 
böyle teşebbiislerle karşılaşmıştı. Fikir· 

Jerln ve kanaatlerin dinamik bir mahi

yet alması için o fikirlerin ve kanaat

lerin kuvvete istihale etmesi Jizım .. 
dır. Bu cLı. fikirlerin ve ka.naaUerln bir 

cem.bete malolmasUe mtimkündllr. 
Bunu takdir tdrn Mustafa Kemal. içi
ne clrdiil muhit.in bu miisaU ,arıla.

nndan istifade etU. Varlıfı hmiis t.e
ıebbüs safhasında bahınan (Vat.an ve 
Hürriyet Cemiyeti) 1321 (1905) de 

filen teşekkül etti ve onunla faaliyete 
cirdi. Bu cemiyetin Yafada ve Kudıiste 
birer şubesi açıJdı. 

mınlakada bulunmak, Şamda vücut. 

bulan teşkili.il bura7a da nakil ve tet
mll etmek istiyordu. Binaenaleyh res-

- . bunları btrleştlmıek llz.1m ccliyordu. ı •-••••uı••••••••.J• 
:: ~:~:;.:~ 1 ı::m~y:;~d.1:~~:: 1-----T-E_Ş_E_K_K--U-.. -R---

<20 ağus'..os 1919 da İngilizler 
Kambre cepbesin.deki ormanın içe-j 
risine birçok tank saklam.şlardı. f 
3a.bahleyin erkenden kısa bir t.opçu 
a:eşinden sonra bu zırhlı arabalan1 

ileri sürdüler. Bunlar tel örgüleri 
söküp devıriyor, sipereri aşıyor -
du. Bu suretle arkadan sevkolunan 
piyade ve süvariye yol açıjOrdu. 

Tankların cephede açtığı büyük 
geçidi kapay;ı,bilmenin iınkfını yok
tu. Geri çekilmek mecburiyeinde 
kaldık_ Bereket versin, İngiliz ku
mandanı takibe devam etmedi 
Yoksa müşkül vaziyete düşecek • 
tik ...• 

Mangin Viller • Kotör~ ormanına 
tanklarla hücum etti. Düşman, bu 
zırhlı o:omobillerin yağdın:bğı a
teş karşısında peıiı;an bir halde ge. 
ri çekildi ... • 

)'le bir muhitte Atu:.t.afa Kema.Jin, 

::-•iıae dayanan Ye memleketin •e· 
1'r. eıını lstllıdaf eden telkinleri, bir 
lt ttan arkada.şiarı a!'a ında kolay .. 
kıa ve 

b çabuklukla canh ve heyecanlı 
lr 

llı) Jllemleket karC"ısı ve iti.mai havas.1 
,.._ıııdırınış. laka& diler tarilftan U ....... 
~ tnakam ve elemanların ştipheli 

larını çekmt·ie başlamıştı.. 
lt )!_ b.fa Kemalin mtk t('plckl faal 
''%' ı " US eri arasında ıa:ıeie neşri ve 

vlr g 
" k· andık ie;)kllol.11 vardı. Bıı andık 
.b 11-thndan mak at: Arkada la.rın 
•rıaı ~ ~lk 1 paralarından muayyen bir 

llrı ;a.ndığa yaUrmll ve bununla 
Dtr .... 
"' arkada~larına yardım etmek 
ııı ~"vrupd&n uzete ve k.ltap &'etirl- 1 
·~ idi. 

bt:k~ıharp yüzb:ı.tısa olarak mektebi 
bt1 dJrı birincikıinun 320 ( 1901 > de j' 
1_ le kilit hükiımcl<"e duyuldu. l\lus
"<la !( 
bı enıaı arlu.dq.larUe beraber Har-

fe 
,
1 

k tnekleblnde tevkif rdUdl ve iki 
llt adar ınevkut ve bu muddet zarfın

' l'ıldız sarayında blrkae sorruya 
ı kaldı. Bu vazi) elin nellcebi o-

)lust:Ua Kemal bo suretle sı,.aset 

bayatma &rirm'-' ve düşünrelerlni tat
bikat. saha.sına kormu!J oluyordu. 

O tarihlerde :\lakedonya, iç ve dıı 

lhtiraslanoı.ı:ı kaynaştığı ve rarpı.şhfı 

bir 7erdi Bu sebeptf'n bu mıntaka mü
tcmadj isyan, UıtlJ<l.l, şekavet hi.dlse
lerlle ralkanıyordu. 

Devlet idarr inin ,;infları. fenalık -
ları en ziyade burala:-da. ıöze ('arpıyor

du. Uükiı.m(·l bu lıoidisell"l"i ön1C'mek ve 

bastırmak için üçu.ncti orduyu kuv -
vrUI bulunduruyor. llarbiye nıekte -

bindf'n çıkan ıenç subayların çoğunu 
buraya &oDderiyordu. Bu suretle l\ola

kedony1.d3 buyuk mikyasla aeık fi .. 
kirli sub:ı·ylar topla.nmı!ptı. D1ha ya

kından garbın tesıri altında ve müte
madi bi.diseler lçerl:iinde ya~yan bu 

subaylar vatanın mantı bulunduiu 
ikıbe;J. daha acık cörtiyorlar ve vatanı 

böyle bir ikıbetten kurtarmak k&Yl'lSI 
onlarda rok canlanmı$ bulunuyordu. 

İtl.c. .l\Iustafa Kf'ttıal beslediil emel

lerin ve mrfkiırelrrln tahakkuk elme
ıJ.ne en müsait ve böyle bir talıakkuka. 

Sellnikte Mt!stafa Kemalin doğdui"u ev 

mi yollarla l\Jakedonya mıntakasına 

&itmek tmkinını s-örenılyen Mustafa 

Kemal, bunu binsiz K"ltmek suretile 

temine t.,ebbü• etil. 322 (1906) .. nul 

nlı;anmda Suriyeden kaçarak Mısır 

ve Yunanistan üzerinden Sellniğe git

ti. Burada bir aydan fazla kaldı. Se

liuikte (Vatan ve Hürrjyet) Ccmi7e

tinin bir şub€'sini tt~kil etli. Fakat hü

kiımeUn şiddetll t.aklbah kt'ndi~inlo 

cizll olarak tekıar Suri:yeye dönmesini 

mecburi kıhlı. Bu hareketle l\tustata 

Kemal ayni zamanda kendisinin bu 
mınlakaya. nakli lmkinlarını hazırla

mıştı. 

Filhaklk:ı kendisini tanıyan arkadaş

larının ve kendisini takdir eden dost

larınm sıhhj vaziyet.ine istinat ettir -

dikleri yardımlarlle 3 eyliıl 323 (1907 

eyliıl 16) tarihinde üçüncü orduya 

nakil ve 9 ha.ziran 32f (1908 hazlran 

Z2) de Şark deml.ryolu mületliflliin• 
tayin edildi. 

İşle bu ~akli ke:rllyetl Mustafa Ke· 

malin siyasi fa~U7eUn1n daha canlı ve 

verlmll bir surette işlemiye başlaması 

tm.kinını temln etmlşlL 

(Vatan ve llürriyet cemlyetl) Sel1l

nlkte t&a.Jl) ete S"eçtiil sıralarda eski 

Terakki ve İttihat Cemiyeti) nln ist.1-

lıalt.'si olan (İttihat ve Terakki Cemi

yeti ile karşılaştı. Ayni .ray eyi tal- ip 

ve lsllhd.ıl eden bu iki cemiyetin bu 

Atatürk' ün 
Orduya son 

-ı 

• 
mesajı 

(Alt01cı saWfeden devam) 

7a bah.şelt.lil en son sislC'm fa brl
kalar ve silihlarla bir kat daha 
k U\.'VeUenerek bDyiık bir feraıall 
nefs ve istihkarı hayat ile her 
lürhi vazifeyi ifaya muhryya ol
duğunuza eminim. Bu kanaatle 
kara, deniz, hava ordularımı~ın 

k.ahf'l\man ve te-erübf'li komutan-

1 

ları ile uba1 ve f'raluıı selimlar l 
ve takdirlerimi bütun ulus milva~ ' 

cclıe inde bt"yan t>dl'rim. 1 
Cumhuriyet. bayramının 15 inci , , 

yıldonümü hal\kını:.da kuUu ol un 

(İttihat ve Tttakk.l Cemb'et.i) men -

suplan arasında. cereyan eden müıa-

kere neticesinde (Vatan ve llUrrl7et 

Cemiyeti) nin feshine ve daha eski ve 

her tarafça tanınmış olan (İttihat ve 

Terakki Cemiyeti) namı atlında blr

leştirilmeslne karar verildi. Bu suretle 

1\lustat:ı Kemal İttihat ve Terakki Ce

m1J"rline intisap etmiş oldu. 

1908 meşrutlyl't lnkıl;ibını yapan bu 

Cemiyette 1\lustata Kemal mücadeleci 

bir vaziyette çalıştı. Bu mücadell'nin 

mevzuu: İnktlibın daha cezri olması 

ve ordunun slyaselle iştigal etmemesi 

esaslarına dayanıyordu. Fakat bu me-

Ve!atile bizi matmelcı-c garkeden 
Meziyetln uzun hastalı~ında kendisini 
sık sık yoklıyan, cenazesinde bulunan, 
ebedi gaybubetini duyup da telgraf, 
mektup, telefonla ve anlriıle ile veya 
çelenk gbndcrmek suretile taz·yet eden 
muhterem dosUarımıza. akrabamıza ve 
matbua.tırruza tcşekkur edcrız. 

Tedavısı ıçın ellerinden geleni, hat~ 
muhali yapan müdavi doktorlara, kon
ı;t.ıl~yoruı gelen yerli ve ecnebi pro
fesorlerc, Ortak.oy Şifa Yurdunun sa
hıbi doktor Asım Oour·a ve muessese-
nin bulün men bınine 

Prcfestır Akıl rııluht..-ıra, d ıktor FJtrcm 
Şerıfe ve doktor Bayan İllet Onur'a 
sonsuz i'Ükran ve mınnetlerlmizi bildi-
ririz. 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 1 
................ M ... ü_d_ü_rı_ü_ğ_ü __ l_ıa_n_ı_a_rı ................... J 

~lunakallt VekAletıncc yapılan ilfinla 15 teşrinievvel 939 ve biliha.re idaremiz

ce yapılan il.3nla da 31 teşı'L'""!-jevvel 939tarihine kadar kabul edilecegi bild..rilmiş 

obn İngiltcreye ısmarlanacak gcm!ler hakkındaki tekliflerın kabul mı....ddc .. ·;in 

30 tcş.rin!sani 939 tarihine kadar temdit edildiğ.ı ilin olunur. c92C2> 

.__ı n_h_is_a __ r ı_a_r __ u_._M_ü_d_u_· r_l_ü-=ğ:..u_· _n_d_e_ıı_:_,) 

Zevc! 
selelrrde arkada.şlarile anla.-şamadı. Bi- Vili Nurettin Vl _Nü 

Validesi 
Limia Çü.riıksula 

1- Şartname ve nilmunesi mucihince 2/X/939 tarih.ı.nde kapalı zarfla L ale 
olunamıyan 10 milyon adet bıra şişesi kapsülü ye.nJdeıı paza.rWtla eksiltm'-ye 
konmuştur. 

II- Muhammen bedeli, beher bin adedi 260 kuruş hesabile 28 bin lira mu
vakkat teminatı 1950 liradır. 

naenalf'yh siyasi faaliyetten çekildi. Bun 

dan sonra. faaJi7eliDJ ve mesaisini or

duya hasretı.L 

1'1ostata Ktmal erkinıharp yüzbaşısı 

·-~~~~~~~~~~~ 

,, 1 ~ . • ,: · • ~. Ill- Pazarlık 16/Xl/939 Perşembe günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

ATATÜUK'ün ölüm 
yıtdönümü münasebe ile 
tiyatro~arımız kapalıdır. 

1 ıtübayaat ~ubesındeki alım komisyonunda yapılacaktır , 

IV- Şartnameler her gün Levazım subul veznesinden ve İzmir, Ankara 

Şehir Tiyatrosu 1 
BaJITli.ldiırlüklerinden 130 kuruş mukabilind. alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 3 '7,5 güvenme pa .. 
ralarile bırlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Ulın o!unur. (8993) 

.y. .. 

HALK OPERETİ 
Bu akşam temı.il yoktur. 

Üsküdar ik!nci sulh hukuk mah
kemesinden: 

Üsküdarda Murat reis mahal:e • 
sinde Köprülü Fadıl sokağ nda 7/1 
numaralı hanede sakin ıken 8/7/ 
939 tari.hinde vefat eden ve !ereke
sine mahkememizce vaz'ıycd edil
miş bulunan Hüseyin kızı Hayri • 

I- Şartname ve mOfredat listesi mucibince 21 ka1cm yangın söndurme le
vazımı pazarlıkla salın ahnacaklJ.r. 

11- Pazarlık 17/Xl/939 Cuma gilnU saat 14 ı!e Kabataşt:ı Levazım ve nıuba
yaat şub<"..sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ITI- Şartnameler her gün sozü geçen Ştıbeden parasız almabi1ır. 
IV- İsteklilerın pazarlık için tayın edilen gün ve saatte 3 7,5 gUvenmt. 

paraluile birlikl<> mezkiır komisyona ı:elmeieri illin olunur. •9ô48> 

** 1- 31/XI/939 tarihinde talip zuhur elmediğ!nden 16 kalem muhtelit banda-

run eksiltmesi görülen lüzum üzerine 10 gün temdit cdilmıştir. 

il- Eksıltme 21/Xl/939 Salı günil saat 16 da Kabataşta Levazım ve Müba• 

yaat Şub..nndeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. <9387 

yeden alacak ve •borç iddiasında 
ıbu'unanların bir ay ve veras~t jd· 

1

_ 
diasında bulunanıların da uç ay 
zarfında vesaik ve senedatı kanuni - -- - -
yeleri:e birlik'.e Üsküdar ikinci sulh 
hukuk hlıkimlığine müracaatları 

ilan aksi takdirde terekenin hazi -
neye teslim edileceği ilan olunur. 

939/194 

Sadakai fıtır 
Son 
K P 
9 10 
o 00 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık, ve bütün 

lcahwda günde 3 
ağrılarınızı derhal keser. 
kaşe alın.Wilir. \luğdaydan 

Arpadan 
Uzumden 
Hurmalln 
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Altın Saatler ve Pırlanta ve 
Elmas ve Zümrüt Satışı 

1-lakkında İlan 

Sultanahmet 5 inci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 

Jstanbul Çarşıiçi Çuhacı Hanı karş
sında 13 No: dükkanda saatcilik yap
makta iken 12 / 9 / 939 tarihinde ölen 
saatçi Kirkor Dakesyanin mahkeme
mizce elkonmuş olan terekesine ait 
Altın Cep ve Kol Saatleri ile Pırlanta, 
Elmas ve Zümrüt taşların İslanbul Be
lediyesi Mezat dairesinde 17/11/939 
Cama ve 21/11 / 939 Salı günleri saat 
14 den itibaren açık arttırma suretiyle 
satılacağı ilan olunur. 

939 /135 Tereke 

Teknik Okulu Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

C.oai Adet Tahmin 
Fiyatı 
Li•a 

Tutarı 

Zeisıı Teodollt M. Tipi 
> > lll Tipi 

Zeiss Nıvo B. Tipi da ireU 
> > J dairesi.z 

Tekctop 
Zeıaa Nlvelman minw 

r 

•. 

1 
1 
ı 

l 
3 

725 
]700 
290 

1 250 
320 

35 

Lin K. 
725 00 

]700 00 
290 00 
250 00 
320 00 
105 00 

3390 00 
Beşiktaş YıJdızda bulunan okulumuz thtfyacı olan yukıırıda cins ve miktan 

Ue tahm.in bedeli yazılı 6 kalem topağrafya aleUeri ve teterrüatı şartnamesı mu
c;bır..ce 27/11/939 tarihine ra.slıyan Pazartesi günü saat 14 de Yuksek Mühendis 
mektebinde toplanacak olan komisyonumuzda ilıalesi yapılmak üzere açık ek
silln.eye krrunu.ştur. ilk teminat 254 lira 25 kuruştur. Şartnameyi görmek ve tlk 
1.t:;mınat )·aunnak lstiyenlerin eksiltme den bir gLin evveline kadar okulumuza 
ve eksiltme ıunu de CUmü.şsuyunda Yük sek Alühendis mektebıne gelmeleri il.in 

ol:.ınur. (9375) 

1 Istanbul V akıfl .. r Direktörlügü f anları'..=f 
Kıymeti 
Lıra Kr. 
700 00 

1278 00 

Pey parası 
Lira Kr. 
52 05 Aksaray Gureba HUseyinağa mahallesi Tekke sokağında 

6 No. lı ve beş odası bulunan evin tamamJ. 

- Gedikpaşa Mimar Hayrettın mahallesu11n Tatlı.kuyu soka
ğında 14 No. lı ve bermucibi çap 71 metre murabbaındaki 
arsanın Uı.mamı. 

366 84 27 52 Beyazıt Çarsı mahallesi Parçacılar sokağında eskJ ve yeni 
8 No. lı kArgir dükkanın tamamı. 

Yuk•nda 7aulı mahaller 15 gün müddeUe satılmak üzere acık arttırmaya 
çıkarılmlftJ.r. İhaJesJ 17/11/939 Cuma günü saat 15 de icra ediler:efinden tahp
lerın Çeınberlıtaıt.a Vakıtlar Başmüdürlüğü MahHlli\t kalemıne müracaaıları. 

(9083) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
İstanbul Büyük Postahane binası ta lörileri için 100 ton marin lave cinsinden 

maden k.ômürü alımı acık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksıltme 29/11/939 Çarşamba, saat 16 da B. Postahane binası birinci katta 
P. T. T. AtOdürlütü odasında toplanacak alım satım komisyonunda yapılacaktJr. 

&her tonunun muhammen bedeli 12 lira 62 kuruı hepsinin 1262 lira, mu
vakkat teminat 94 lira 65 kuruştur. 

İstekWerin olbaptaki 'artnamelerinJ &örmek ve muvakkat teminatlarını ya
tırmak üzere çahşma &tinlerinde mezkllr müdürlük idari kalem levaz.ırn kısmına 
eksiltme gün ve saatinde de 939 senesi için muteber Ticaret Odası vesikası, mu~ 
\>akkat teminat ma.kbuıile birlikte komisyona müracaaUan. c9366> 

ISTANBUI.. KAPIT. 
V BiZANS SARA 

J\o. 140 Ya1an. M. s.ıı.:uı KARArr.ı. 

Sultan Mehmet şu emri 
askeri geriye, Yeniçeriler 

verdi: Anadolu 
ileriye! 

Hıı.uetl Fatih, artık surlarda hayır 
Jı:almadıtıru sezmişti. Şimdi son b:r 
hUcuml• kole bedenlerlru aşarak mev
Ct olan Kostantaniyeye c=nek IA • 
wndı. 

Derhal, Sultan Mehmet ıu emri 
verdi: 

- Anadolu askeri ıeriyel. Yeniçe
riler ileri!. 

Bu emir üzerine -hemen yeniçeriler 
kale hendekJerınJ aşıp olanca kuv -
veUerile ileri atıldılar. 

Anadolu D!i.keri ıeri dönmüştü. İmpa
rator ve maiyeU bu ilçUnMı hücumu 
görLince şaşırmışlardı. 

İmparator, zannedyiordu ki; Ano -
dolu askerlerinin hücuınundan sonra 
artık Türklerin savleti duracaktı. 

Hiç akıl ve hayalde olmıyan yeniçe
rilerin taze hücumları, kale bedenle .. 

rini işgal eden bitkin Bizans askerle
rini tamamile nevmidiye sevketmişti. 

Yeniçeriler; o zamanın fevkal3de 
muntazam ve Olman dinlemez askerleri 
olduğu için savletleri bütün kale du
varlanpı sarsmıştı. Bu, sonradan ve 
lı:Oçüklı.en terbiye edilip tanı manasile 
milslüman olan asker, hep bir ağız-

dan killı:remlı bir arslan gibi bağırı
yorlardı: 

- AllahU Ekber!. Allah, Allah!. 
- Habire yolda,ıarl. Habire Padi-

şahın etten kaleleri. .. 

Yeniçeri zabitleri ellc:rinde kılıç en 
önde hücum ediyorlardı. Adeta, bu 
a&kerler, surlara tırmanmakta yarışa 
çıkmış gibiydiler. 

Son bir gayretle, Rum ve ecnebi as
kerler, yeniçeriler üzerine durmadan 
taş, ok, kızgın ya&", Rum at.eşi yağdırı
yorlardı . l\.luharebe o derece müthiş ve 
kanlı olmuştu ki, iki taraf ba..zan kale 
burçlarında gırtlak, gırtlağa geliyor, 
birbirlerini boğazhyarak surlardan a
ıağıya düşüyorlardı. 

Hazreti Falıh, at üzerinde, sağ elin
de bır kılıç, sol elinde altın bir topuz 
olduğu halde askerlerini teı;vik için 
seslenjyordu: 

- Haydi, arslanlarım!. beril. 
Yeniçeriler, kale duvarlarına daya

dıklarJ merdivenlere sıçrıyor ve elle
rinde palaları olduğu halde burçlara 
doğru yükseliyorlardı. 

DU,man as.kerlerj, merdivenlerle 
tırmanıp çıkan yeniçerileri, ta:t ve 

. .. ,., 

GRİP NEZLE, NEVRAIJİ, BAŞ, DİŞ, KIRIKLIK, SOGUK ALGINLIKLARI ve 
' AGRILARI TESKİN EDER. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
4 ikincitaşriı1 1939 Vazi ·eli 

A K T 1 F j 1.1ra s=-~.s 1 F 
ICASAı Lira --· 
'Jtın: Sofi Jı:flo,,..... 15.500.313 21.802.430.68 

BANKNOT 13. 44.337,5 İhtiyat Akç.,.i; 
UFAKUK 1.465.~85,67 36.512.253,85 Adi ve fevlı:a!Ade 

Dahildeki Muhabirler: Hususi 

Altın: •~fi K. G. 678. 111 

4.217.134.25 
6.000.000.-----

Türk lir ... 

953.816.81 
326.369.46 1.280. 186,27 Tedavüldeki Banknotluı 

Hariçteki Muhabirler: 
Otıo: Sa!I kiloıramhl.010 238 14.080.200 1 
Altına tahvili kabil Serbest 
döviz 

Di(er dövizler ve Borçlu 

17.926,7 

lı:lirlng bakiyeleri 4.649.469,01 

Hazine Tahvilleri: 

Deruhde edilen eVTakı nalı:-
diye karşılığı 158.748.563,-
Kanunun 6 - 8 inci madde-

Deruhde edilen 
nakdiye 
Kanunun 8 - 8 lncı mad
delerine tevfikan hazl-
n~ tara!ından vW te
diJ'ot 

158.748.563,-

17.307 66~.--18.747.590,91 Den.nde edilen 
nokdlye baklyMI 

evral<J 
141.440.897,-

Karşılı!ı tamamf:n altın 

olarak ilAveten tedavü
le vazedilen 
Rttskont mukabili ili 

17000000.-

1 Lira 
15.000.00C,-

10.217.134,25 

lerine tevfikan hazine tara- veten tedavUle vazedil~.n 126 000 000, - 294.440 897, -
!ından vaki tedıyat 17 307.666:=; 

Senedat Cüzdanı: 

TİCARİ SENEDAT 201 026.430.,22 

F.sham ve Tahvili! Cüdanı 
(Derubde edilen evrakı 

A - (nakdi;ycnin karşılıiJ 

(Esham ve Tahvilat) 
(İtibal kıymetle) 47.-'YJ 644,97 

8- Serbest esham ve 

141.440897,-'rürk Linsı Mevduatı: - 31.319.808,05 
Döviz ta• hhüdatı: 

2. -ı(O, ., Aı tına tahvili kabil dövizler 
203.G26.430,02 Oiğ•~ dövizler ve oloc:alılı ? 

Jı:lio"ini bal<17elet1 41 310 332 7 

)lubld.ifı 

41.313 on.14 
101.311.270, 76 

tahvi!U 7.5~6.547.fS 55 158.192.65 

Avanslar: 
Ha.ineye kısa vadeli avam 7.697.()()(1,-
Altın ve DOvız üzerine 
Tahvilat üzerine 

l l.055.97 
7.837.421,6( 15 545.477.63 

4.5l0.000,
l 7.391. 17~~ 

~9 .(Ol ') 12,80 

hissedarlar: 
ll:lubtelil: 

- - Vollln 

1 Temmuz I 938 larihinden itil.ıareu: İ3:..onto haddi % 4, altıo üzerine avans 11 ·0 3. 

il_-___..-....__---======ı' Devlet Demlryolları ve Limanları 
ı,ıetm& u. idaresi ilinlsrı 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
cKozmetiki müstahzarat• hakkında 

bir ihtira için alınmış olan 3 Sonte~rın 
1937 tarih ve 2493 No. lı ihtira beratı
nın ihtiva ettiği hukuk bu kerre baş
kasına devir edilmek ve yahut icadı 

Türkiyede mevkii fiile koymak için bu 
hak icara dahi verilebileceği teklif e-

Muhammen bedel, muvakk~t teminat ve miktarı aşağıda yazılı 1 ve 2 No. lı 

listeler muhteviyatı cam tomruk ve azmanlar ayrı ayrı ihale edilmek üzere 24/ 

11/1939 ıarih inde Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
dHmekte oimakla bu hususa !azla ma- binasında satın alınacaktır. 

lümat edinmek lstiyenlerin Galatada Bu iı;e girmek istiynelerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile 

Aslan Han 5 inci kat l - 3 nurharalara ' kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis
muracaat eylemeleri ıl~n olunur. 

------- yon reisliğine vermelerı ıazımdır. 

ZAYİ Şartnameler 511 kuruşa Ankara, Eskişehir, İzmir ve Haydarpa~ vcznelerin-
Tıp fakültesınden 2367 No. ile de satılmakıadır. (9206) 

aldığun hüviyetimi kaybettım. Ye- Liste Malzemenin isıni 
nisıni alacağımdan eskisinin Jlük- No. 

Metre mik'abı Muvakkat teminat 

mü yoktur. 
Hayrettin Coşkunses 

------
DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
.MevaddJ tephlriye ve mümasiline 

ve bilhassa asid siyandriki masseden 
ve hasıl olan mevad> hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 23 Sonteşrin 1931 ta
rih ve 1437 numaralı ihtira beratının 
ihtiva ettili hukuk bu kerre başkasına 
devir ve yahut icadı Türkiyede mevk1i 
fiile koymak için icara dah.i verilebi
leceği teklif edilmekte olmakla bu hu
susa !azla malümat edinmek istiyenle
rin Galatada Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
numaralara müracat eylemeleri ilAn 
olunur. 

Rum ateşi He ~ehit edip düşürüyorlar. 
Fakat; dü.sen reniçerinin yerıne bir 
dıı!'çrinin tı.rmandığını görüyorlardı. 

Yüzgeri etme, yılma, şaşkınlı.k gös- J 

t~rme, tereddüt yoktu. Hep birden ö-ı 
lume koşuyorlardı. 

Çünkü ; §eh.t olanlar cennete, kalan-
1 lar gazi unvanına mustnbak olacaklar

dı. 

1 Çam tomruk 
Takriben 5071, 599 m3 muadlll 
11700 adet 

2 Çam azmanı 
Takrıben 2377 m3 muadili 5300 
adet .. 

muhammen lıedeli 
Lır.ı K. 

d5 Ot 

43 00 

• 

Lira K. 

10125 30 

6360 55 

Muhammen bedell 4100 lira olan 20000 adet büyük 10000 adet küçük hasır 
süpürge 17/11/1939 Cuma günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada. .Gar bınası 

dahilindeki komisyon tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. . . 

Bu işe girmek istiyenlerin 615 liralık kat'l tem~at ve kanunun tayin ettığı 

vesaikle birlikte pazarlık günü saatine kadar komısyona müracaatları Hizımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (9056) 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibleri 

RADYOLiN 
Diş macunu taveiyeediyorlar çünkÜ1 

Radyolin 
Dişleri beyazlatır. Diş etle· 
rinikuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mabi olur. 
Ağız kokularını defeder. 

Sabah, Öğle, ve ak~am her 
yemekten sonra günde üç defa 

dişleriwzi Cırçalaywız 

daima kullaoıoız 

lstanbul asliye birinci 
ticaret mahkemesinden 

Doyçe Levant vapur acentesinin 
Andros vapurunun 101 ci se!erile ge
len A. C. G./~1. Y. markalı ve 865/67 
numaralı 3 sandık pamuk ipliğinin 28/ 
7/939 tarihinde 10393 numaralı ilha
liit beyannamesile Moiz Yahni namına 
gümrük muamelesi yapıldıktan sonra 
ordinosu zıyaa uğradığından iptaline 
karar verilmesi Misak Taşçı tarafın

dan talep edilmiş olmakla ziyaı iddia 
olunan ordınonun bulan tarafından 45 
gün zarfında mahkemeye ibrazı ve 
ibraz edilmediğı takdırde iptaline ka
rar verileceği ilıin olunur. (939/374) 

Üsküdar ikinci sulh hukuk mah-ı 
kemesinden: 

Üsküdarda İnkil.ip mahaTiesin •

1 

de (eskı evlıya hoca) sokağında 

16 numaralı hanede sakin iken 24/ 
12/935 tarihinde vefat eden ve le
rekesine mahkememizce vaz'ıyed 
edılmiı; bulunan Mustafa kızı Dü
riyeden alacak ve borç iddiasında 
bulunanların bir ay ve veraset id
diasında bu'. unanlar: n da üç ay 
içinde vesaik ve senedatı kanuni
yelerile birlikte Üsküdar ikinci 
su'.h hukuk hakimliğine müra -
caatlan ve aksi halde terekenin 
tazineye teslim edile<)eği iHin o-
lunur. 939/62 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

cYeni kondansasiyon mtis~aratı
nın imaline mahsus usul> hakkındaki 
icat için alınmış olan 10 Sonteşrin 1937 
tarih ve 249~ No. lJ ihtira beratının ih
tiva ettiği hukuk bu kerre başkasına 
devir ve yahut icadı Türkiyede mevki! 
fiile koymak için icara dahi verilebile
ceği teklif edilmekte olmakla bu husu
sa fazla malümat edinmek istiyenlerın 
Galatada, Aslan Han 5 inci kat 1 - 3 
No. lara müracaat eylemeleri llln O· 
lunur. 

• 

F.!;rikpı ile Topkapı arasında bu mü
cadele devam edip dururken, Haliç 
tarafına da hücumlar muvaffakiyetle 
devam ediyordu. 

_ Kulunuz kurbanınız olayun, beni suçlu bı- - Kaç defa bana önüne düştüğü frenkl.eri de 
J 

Hamza l:iey kumandasında bulunan 
donanma askeri A,yvansaray surlarına 
dayanmışlar, kısmen kale bedenleri U
zerine cıkarak bobz boğaza dUşman
lariJe çarpıtııyorlardı. 

Zagnos Paşa; Halice kurduğu köprü 
üzerinden askerlerin! ileri sürüyor ve 
bir yandan da Halici muhafaza eden 
surlarda gedikler açmak için IAğımlar 
kazdınyordu. 

Umumi hücum baıjlıyalı altı saat ka
dar olmuştu. l\fayıs ayının kızgın ve 
sıcak bir günü idi. Güneş tam re'se 
yaklaşmak üzere bulunuyordu. 

Türk &!'kerini tabiatin bu yakıcı gü
nü bile azminden döndüremiyecekti. 

Bir aralık llazreti Fatih; atını ileri 
sürdü. Karaca Paşanın bulunduğu hü
cum yerine geldi. 

Ve Karacayı huzuruna çağırarak 

şun.lan konuştu: 

- Karaca; vaziyeti nasıl görtiyorsun? 
- Pad~ahım, inşallah bugün i<!hre 

gireceğiz. 

~ - Ben de öyle ümit ediyorum. 
- Padiıahım, müdafilerin mukave

meti kırılmış gibidir, 
- Evet... 

Anadolu askeri onlann özünü 
aldı. (Devamı var) 

:akır.ayın 

Dedi, yalvardı. Ben de ·lı<>lki o kadar defa: 

- Sizin içi.n daüna iyi düşünüyorum! . . 
Dedim de, ondan sonra adaınca,ğızın içi ra.Jıa:t" 

Jand:. Fakat, Ri:fat Şükrüden öyle •bir bahsedişi 

var ki bir adam da ancak bu kadar kötüle~Hir. 
Rifat Şükrünün ne lhilebazlığıru, ne gaddarlığını, 

ne muvekkillerini soymadığuu, ne deovlete fenalık 
etmediğini .. Söylem edik ·hiç ·bir şeyini . bırakmaıdı. 
Hem de, öyle ııefretı!e anlatıyordu ki .• 

_ Ri:fat Şükrü diyince, Jlerkes te onu bu 
memleketin en yüksek, en temiz avukatı zanne • 
der. Onun ne müfsit, ne rezi!l <ılduğunu bilmek 
için yakından tanımah. 

Diye bir söze başladı: Durmadan söyledi. Bir 
iki cüınksi hemen ha'11fi harliıne aklunda kaıldı: 

- İnsalııı.z herif henlı.ang:i bir daova.J.ıyı bir ke
re eline düşürdü mü sır~lan gi.bi i:lilderine kadar 
kanını emer. Hiçbir müvekkiJ, üstündeki yorga • 
nını bile satıp parasıru ıbu adamın eliıne tııtuştul'o 
madan yakı.sını kurtaram~tır. 

- K~ davasını ben bilirim ki daıvacı aley • 
hine ka?§ı tarafla uyuşmuş iki taran da soymuş 
soğana çevrimiştir. 

- Rüşvet •bunlarda, koınisyıoncıtluk ibun.J.arda, 
tellallık bunlarda,, 

l 

soymak için Mersin limanı ve Trabzon rıhturu I 
imtivazı etrafında İ§ ve komisyon tekliıf etti Yine, 
'ben .JJJEan .. Diye bu herifin yüzüne bakıyordum. 

- Servetinin yarısını. muhakkak şantajcılık • 
tan yapmıştı. Birkaç Yabudi ile birlikte olup Ko • 
ılıer. Ş..lmon ailesiııi nasıl soyduğunu :biJmiyeıı. kal 
maınıqtır. Bu, böyle şirret bir ılıeriftir!. 

Daha bin;ok şeyler söyledi amma, şimdi 1ıo -
parlıyamı)"Orunı. Fakat, ne de olsa bu kadan bile 

1 
müthiş bir şey!. Eğer, söy.!e.nıen bu sözlerin yüzde 1357 mert 
biri dahi doğru i-se insanın hayretten donacağı ge- ~Sazan 

liyor. Kim, zanneder ki herkesin ağzındaki meş -
1939

, A
7 

ıı. Gün 
314

, l{asıuı ' 

bur avukat 10 İknlcileşrln C~I 
- Ri:fat Şükrü ıBey. • vasati E•"",.. 
iBu, adamdır. Ne iç yüz yaraıbbim?. Şeyh zade Vakıtler sa. Da.~ 

için b.ir şey söylemedi amma, bir aralık doktor - --C.Üner 6 40 1 43 
dar. da yine .ben ıne sordum da bilmem, pek fena 

1 ötı.. ıı 58 7 ~! 
le +._m. di 14 39 9 ~· 'balıı;l'tti; hatta, asabiyet : ıı oO 

_ Bırak canım, ıbu teresleri hepsi ibl.ribirinden Akıam 16 56 12 
4 

bet.er adamlar. Yata 18 30 1 ~3 
Dedi, onun lçi:n de söy:temediğini ıbırakmadı. İmsak 5 00 1 'Z __;;:, 

- Zanneder misin ki, dokrtor beyi:mizin o rn , • • • 1 • 1 • ı • ı • • ı • ı ı r~ 
sıra apartıma.n.lan alın terile yapılmıştır? Sahibi ve neşriyatı idare edtfl 

Diye b~ Onun ~in de b.irgok şey1.er an- B~ muharriri 

lattı: / ETEM İZZET uENic• 
{Devamı vcırl Soıı Tel&Td Kı'h-.., 


