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PEYAMİ SAPA 

Türk inkılabına Bakıılar 
Türk İnkılabını hazırlıyan sebepler ve inkıl&bımwn 

içtima! ve felseft tetkik ve tahlili 
Fiyatı: 100 Kuruş 

KANAAT KİTABEVi 

MilletMeclisi,AtatürkümüzdenBoşKalan 
Yüce Riyasete Onun Mesai Arkadaşı 

ismet in önünü Tam lttif akla intihap Etti 
Reisicümhurun Nutku 

Atatürkün 
Tuttuğu Meı'ale 
Yanmakta 
Devam Ediyor 
lımef l11i11B11I laıımızda 
Girmek Rellmln En lüyilc 
Garanflıl ve 'Afatürlcü 
Kaybeden Tiri Mlllellnln 

Ea liyilc T•••lllıldlr. 

AtaJcanı, 11 (Te~fonllı) - Ata
ttirkün Türk milletine miras bı -
ralrtığı büyük eser sarsıntısız, fası
lasız yürüyüfÜnde devam ediyor. 
N.e ulak bir sendeleme, ne küçük 
hır tereddüt; onu kaybetmenin 
~bimizde uyandırdığı azı, gözle
rimizdeki y&§ dinmeden; onun kur
duğu rejim, onun vücude getirdi
li devlet hayatiyetini bir an kay
betmeksizin seyrini takip ediyor. 
Bunu yine Atatürkibı büyük de
hAınna medyunuz. 

Ç fhıkü o hayatında bir gthı bi
le halkın reyini a1mabızuı, 

1Celô.l Bayar istifa 
Etti ve Yeni 

Kabineyi Kurdu 
Şükrü Saracoğlu Hariciye, Refik Saydam 

Dahiliye, Hilmi Uran Adliye Vekili Oldu 

H:lmi Ur1q Relik Saydam $ükrii Saracoflrı 
Ankara 11 (A. A.) - Reisi

cumhur intihabım müteakip 
Başvekil Celal Bayar Teşkili -
tı &asiye kanunu mucibince 
hiiluiınetin istifasını Reisicum -
hur İsmet lnönüye takdim et -
ıniştir. 

Reisicumhur İcra Vekilleri -
nin vazifelerinde veklleten de-

Celil Bayara tevdi etmi§tir. 

halkı temsil eden bir mecliae da
yanmahmn bir if yapmadı. ~ 
Jetin fradestni '" bu iradeyi ~ 
ıdl eden meclisi herpyin o.tünde 
tuttu. Anadolu ortasında tek ı.
pna Jsti1clA1 savapna bqladıjı -- vam etmelerini rica ederek ye-

· Ankara 11 (A. A.) - Yeni 
kabineyi teşkile memur edil -
miş olan Celil Bayar te§kil et
tiği kabineyi Reisiçumhur İs -
met 1nönünün tavibine arzey -
!emiştir. Reisicumhur, liateyi 
tasvip buyurmuı ve keyfiyet -
ten Büyük Millet Meclia Riya
seti de haberdar edilmiftir. 

lonu: aa. ı ıa. ı 

Büyüle lelsfcümhurumuz ismet lnönü 
( Beyanatları 2 nci sayfam1Zdadır J man blle derhal lntihabm yapıl- ni hükt1metin teşkilini tekrar 

mamm. ft btr Millet Mecllsl top - ---:.~.;-----------------------------------------------

~ =:= · Büyük Onderimizin Vefatı Bütün Cihana 
2;E5~~haz~ Derin Heyecan ve Teessür Verdi 
ıdl eden Millet Meclisi derhal Jfl 
eline aldL Milletin bapna fmıet İ
DÖnÜnÜ getirdi İstanbul 11 (A. A.) - Dolın• 

bahçe sarayında, dün sabah sa -
at ondanberi Atatürkün naaş -
lan başında büyük ünüormala
n giymiş subaylar ihtiram nö -
beti beklemektedir. 

hmet İnönü Atatnrkten ıonra 
ba mevkie en ziyade JAyık olan de
ğerli kumandanımız, 1evilml1 bü
yük devlet adamımızdır. Yirmi se
nedenberi Atatürkle elele çalış -
mıt. on beı yıl bu devletin bütün 
işlerini temiz bir dürüstlük ve bü- Yabancı heyetler geli;yor 
yük bir muvaffakiyetle idare et - Ankara 11 (A. A.) - Öğren • 
ıniştir. diğimize göre, Atatürkün cena-

Ta baJlangıcmdanberi biltiln zesi için Yugoslavya, Romanya 
eserlerinde Atatürkün i§ ortağı ol- ve Yunanistandan birer askeri 
muştur. İnönü zaferi onun eseri - kıta geleceği gibi aynca birer 

dir. heyet de aynı merasime iştirak 
Lozan sulhunu yapan odur. ed kt' 
C .. mh . i k ece ır. u urıyet n uruluşunda A- • 

tat- k- b' ard 1 ak ~~malumat, diğer bir ur un ır y ımcısı o ar ça• · . 
lışmıştır. ,_ 'j;O. , dan da heyet ızanı 

İnkılabı Atatürkle beraber ya~ ~ 'nıeiıkezindedir. 
rn11, beraber tarsin etmiı ve ~u - • ~ ,. 
günkü kudretli Türk devleti.Jıt. kur• 
rnakta o amil olmuştur. Yalan ntaziden lnymetli bir hatıra: Ula OnJerimwe arlıatltqı, 

Reisicümharumıu l•met lnönii elele 

George namına saray te§rifat 

nazın Türkiye büyük elçiliğine 
giderek majeste kralın bu bü

yük zıyadan dolayı Türk mil -
letin.in kederine bütün kalple

riyle iftirak ettiklerini bildir
miştir. 

Hüktimet namına da harici -
ye teşrifat müdürü umwnW ay 

nca taziyede bulunmuştur. 

Londra 11 (A. A.) - İngiltere 
kralı kendisini Atatürkün cena 

ze merasiminde p.hsen temsil 
ettirecektir. 

Bu suretle ilk defa olarak bir 
devlet reisine bir hüktimdar gi

bi muamele edilmif olmakta -
dır. 

tonu: la. t aı. 1 





:::ı ---====-== 12 - 11 - 938 '1' A. N 

Is tan bul Elem Tezahürleriyle Dolu 
Şelıir Meclisi, Dünkü 
ToplantısılJ.da Bügük Kayıp 
Karşısında Duyulan Derin 

Teessürü lf ade Etti 
ismet İnönünün Cümhurreisliğine 
Seçilişi Toplar Atılarak ilan Edildi 

Şehir Meclisi içtima halinde 

Yüluek Başvekalete 
Ankara 

G<Szlerinl ebediyete kapıyan Atatiirkün 
manevl huzurunda sonsuz teessürler du
yan İstanbul balkının büyllk elem ve ke
der duygularına tercüman olarak İstan
bul Umumi Meclisinin taziyet ve teselli
lerini arzederlm. 

istanbul Umumi Meclisi kara
rile vali ve belediye reisi 

Türkiye Büyiik Millet 
M ecliai Reisliğine 

Ankara 
Ebed! Şefimiz Atatürkiln bu millete bı

raktığı mukaddes mirasın korunması ve 
kuvvetlenmesi yolunda en büyük ve en 
saJ.Ahiyetll millet tesekkülünüz Az11ısırun 
gösterdiği fikir birliği ve trade kuvveti 
milleUrnizin de temayülerine tamamiyle 
uygun bir surette tecelli etmiş olmakla 
bu muvaffakıyetten doğan tebriklerlmb:i 
ve ~ükranlarınun sunar, bağlılığımın te-

sındlJğradığunız büyük zıya karşı -ı Türk milletinin sonsuz hayatına sa- yit eder;;~anbul Umumi Meclisi karn-
d a, İstanbulun ve İstanbulluların rılarak bu kuvveti inkişaf ettirmek .... 
teU~duğu derin teessür, dün de muh- hizmetinde bir teselli bulmaktayız. rile vali ve belediye reisi 

lif şekillerde tezahürlere vesile Türkiye cümhuriyeti hükumeti - ismet lnönü 
~erdi. Şehir ıneclisi, halkın hissiya - nin dün neşretmiş olduğu beyanna- T ürki.ye Reiaicümhuru 
t lna. tercürna.n olarak çok hazin bir me, bize vazifemizi ve vaziyetimizi Ankara 

Yuksek Tahsil 
J. 

Gençliğinin Kararı 

Atatürkün ·Cenaze Merasiminde 
Bulunmak Üzere 5000 Üniversiteli 

Ankaraya Gidecek 

1 Talebe Komisyonu, lstanbul Üniversitesine "Atatürk Üniversitesi .. 

Adı Verilmesini ve Üniversite Meydanına Büyük Bir Atatürk l _____________ H_e_y_k_e_lin_i_n __ D_ik_i_Jm_e_s_in_i __ T_e_m_e_n_n_i_E_d_i_y_o_r __________ ~ 

Gençliğin Büyük Hamisi Atatürk, eski Darülfünunda gençlerle beraber bir lleni. tlinli)'!le 

1~Pl~ntı YaptL Meclis, Atatürkün ö - büyük bir isabet, kuvvet ve belagat- Türk mllletlnin haklkt temayüllerine 
fuınu karşısında duyulan teessürü i- le mükemmel surette ifade ve ilan luygun olarak Türkiye Büyült Millet Mec- Atatürkün ölümü karşısında du-ı-
ade. e_derek taziyet telgrafları çekil- etmiştir. Buna uyarak kendisine ve lisi Az_as~ın bütün reylerile Türkiye dev- yulan teessür, günlük hayatın her Atat·u· rk·u· n 
ınesını .~ararlaştırdı. Ve General !s- eserine karşı sarsılinaz surette bağ-llet reısliği makamına . seçilmek suretiyle safhasında hissediliyor. ı 

(Yakanda kendi ithafları ve imzalan vardır) 

Hemsireleri 
1 

ınet İnonünün rnuvaffakiyetli bir i- lı kalacağımız Atatürkün büyük ve 'ihraz buyurduğun~ ıtirnat, hürmet ve Dün Üniversitede profesörler -:lers 
:bel tle Cüınhurreisliğine seçilmesi aziz hatırasına hürmeten beş daki- ı 1,;gi~=~~1:1..,.=:k :~~~~z.a ":~ yapamemıslar ve,_!a},ebenin ekserisi 
lll! ~ +-ı_.ıı--__.._,_ ~ _, - - • . . - - - - .--- &- 1 ...... rını ve .iiili'Bül muvalfaltıyet dJleltle- unıvenııreye ge.uuemıştır. Dır ı,.v.ıı: b M 
~ "t'er~. çirmeyi teklif ediyorum.,. ı lni saygılarımla arzederim. mekteplerde de ayni teessür dolayı- 8 M k 1 •il t ırehir ~eclıst, bu tonlantıyı v:ıli Reisin bu teklifi üzerine bütün lst~nbul ~mumi Meclisi kara- sile mualimle_r ve .talebe derese de- ayan a u e 1 e e 

~bel~~~~ reisi Muhittin Üstünda· meclis hürmetle ayağa kalktı. Sa • • rıle valı ve belediye reisi vam _ede~emışlerdır. . 

aıa_ı reısli~de yaptı. Salona giren lon, bir mabet sükunetine boğulmuş y enı Cümhurreuinin seçimi Ünıv~rsıtede .. muhtelif . ~~ültel~r T kk .. .. .. B. ld. . 
ess~rın yuzlerinde çok derin bir te- tu. Herkes ayakta, başları öne eğik, toplarla Üan edüdi talebesınden mure~ep_bır ikı komu eşe urunu ı ırıyor 

A.. okunuyordu. aziz ölünün hatırasına hürmeten hü- General İsmet İnönünün Millet yo~ k~rulmuş, .~:atürkun ~ena~e _me-
S<>tıı- zaMlar yerlerini işgal ettikten şU içinde bekliyordu. Bu mutlak sü- Meclisi tarafından Cümhurreisliğine r~sun~e ge~çlı~ n? ~ekı~?:. ı~~~-k Ankara 11 (A. A.) Ata mirlileri derin bir mateme garby ;,. 
geldJ.a uhittin Üstündağ kürsüye kut arasıra hıçkırıklarla bozuluyor- seçildiği haberi dün şehrimize gelir ; .. ec~ı ~ese =:ı uz~::ınk~ g~_rı:.şu ~uş t•• k h . . Makbul- B - !emiştir. ~( 

ve ağlıyarak şunları söyledi· d 1 . . . ur. omısyo ar, un u goruşme er ur emşıresı e oy-
1e • u. ge mez, şehrın muhtelif yerlermden neticesinde dört maddelik bir liste il · dahil h · t Bu kara haber yedisinden yetmi-"D-: Arkadaşlarım, Azalar yerlerine oturunca reis ay- ~iArmişe_r ~ar~ top atılmak suretile hazırlamışlardır. Verilen kararlar a- s~ .. e ze~cı, . _ve . ~ç en şine kadar bütün vatandaşlara g(c 

le . ~ndenberi memleketimiz ve ınil ni hava içinde sözüne devam etti ve ılan edılmıştır. rasında, kaybettiğimiz Şefin ölmez buyük felaketm taziyesı lutfun- yaşlan döktürmüştür. Bu acı zıya do 
d.tı?'1ız uğradığı büyük felfilcetin ke- Büyük Millet Meclisinin muvaffa - Şehirdeki bütün sinemalar, ti - hatırasını ilelebet muhafaza için Üni- de bulunan zevata yaralı kalp-

'l'ı ı J t layısile bütün resmi binalarla Parti ~- \'e acısı içindedir. Her Türk, hat kivetli bir isabetle Genera sme Y.atr?lar, ve her çeşit eğlence yerle- versite gençliğin~ ar~ularınn terc:ü - !erinin teşkkürlerinin iblağma 
A.t :t~ba~cılar dahil olarak, herkes İ;önünü Cümhurreisliğine seçtiğini rı dun de kap~lı kalmışlardır. !ç~ili man olarak tesbıt edilen temenniler Anadolu Aansının tavassutunu ve Halkevi ve limanda bulunan va-
d aturku kaybetmenin ıstırabını ken söyliyerek yeni Cümhurreisine, Bil- lokantalar, içki satmamışlar, gazıno de vardır . . t . I a· purlar bayraklarını yanya indirmiş-
i nca e mış er ır. 1 Varlığının en derin ve samimi yer- yük Millet Meclisine ve Başvekil Ce- ve kahveler gece saat 9 da kapat - Bu dört maddelik listede şunlar ler ve şehrim.izdeki konsoloslarla me. 

trirıde sarsıntılarla hissediyor. Biz 181 Bayara hem taziyet, hem de teb- mışlardır. vardır: İzmirlilerin . Bay~ Makbuleye mmlar, ilbay ve parti başkanı Fa2r 
s:!~rı~ullulara isa~t eden elin: ~s- rik telgrafları çekilmesini teklif et- Patrikhane taziyetlerini 1 - İstanbul Üniversitesinin adı . çektiklen tel~~ lı Gülec'i ziyaret ederek taziyette 
t .. lSe daha derm ve daha buyük- ti. Bu teklif üzerine, telgraflar ha- büdirdi Atatürk Üniversitesi olarak değişti- İzmir, 11 (A.A.) - Buyük kurta- bul şlardır 
Ur. zırlanmaküzere celse yarım saat için rilmesi, rıcı Ulu Şefimiz Atatürkün vefatı umnu · 

Rum Patrikhanesi Sen Sinod mec Öğleden sonra to lanan .... ı.t ... meo-ın .. Atatürk, büyük tarihi davası ve 
ta 1.lcadelesile memleketi kurtardık -

80~ taın istiklfiline kavuşturduktan 
:ti:?a a Çok sevdiği İstanbulu sık sık 
kad ret etmiş ve imkan bulabildiği 
§eh:r ~zattığı ikamet ve huzurlarile 
ll1 

1rnıze sonsuz şerefler kazandır -
ın ış, Pek çok güzel hatıralar bırak
k~ş Ve büyük inkılaplarından bir 
rıu llltn1 burada yaratmış, bir çoğu -
\P da buradan sevk ve idare etmiş, 
k e nihayet gözlerini hayata buradan 
aparnıştır.,, 

Sllt ~ali, nutkuna devam ederken sık 
h tıkanır gibi oluyor, kesik kesik 
ıçk 

tiy ll'ı.klarla ağlıyordu. Bu esnada 
tal aset lllakamının Ön tarafında Sl -

da~'tl~ış bulunan belediye erkanı, 
zap: 0 nde belediye reisinin sözlerini 
lel'i a ieçirıneğe çalışan zabıt katip
en Ve rneclisin en genç azasından 
her~aş}ı azasına varıncaya kadar, 
sıla es büyük bir teessür içinde sar-

sarsııa ağlıyordu. 

Iarı~~hir rneclisinin türlü türlü top
gü arına sahne olan bu salon, bu
bu~ de elim zıya karşısında İstan -
olu Uların duyduğu teessüre sahne 

Yordu. 

le :ali, bu hava içinde nutkuna şöy
evaın etti: 

•• 
?nizd- Bu kaybın acısını yürekleri-
nu e .. sıınsı.kı muhafaza ederken o
mu~ huYÜk 'l'ürk milletine bıraktığı 
te addes mirası muhafaza etmek -
y0'1 onun açtığı inkılap ve tekamül 
lan unda, sarsılmaz bir sadakatle bağ 

l't\akta ve daimt lrşatlan veçhile 

tatil edildi. 2 - Üniversite meydanında büyük haberi öğleyin radyolardan şehre bir P ~ 
lisi dün sabah Patriğin riyasetinde lisi · t• d pek t mli b" 

Celse tekraraçıldığı vakit salon- bir Atatürk heykelinin dikilmesi. yıldırım gibi düşmüş ve bütün İz- ıç ımaı a ına e ır man-toplanmış, Atatürk için Ankara ve 
da ayni teessür, ayni hazin hava, ha- 3 - Atatürkün Ankarada yapıla - zara arzetmişti.r. Birçok izalar göz İstanbulda yapılacak törenlere işti-
la devam ediyordu. Reis, evvela ta - cak olan büyük cenaze tör~ni.ncle bu- ~ .. .. . . yaşlan içinde hitabelerde bulunmut-

rak için iki heyet seçmiştir. Bundan lunm k üze Ü . •t gençhg~in _ gum ve olum tarihlen bulunacaktır.) 
ziyet, sonra da tebrik telgraflarınıı k 1. d a re nıversı e Dahili" V kfil . Ü . . lar ve meclis Rzalan reisin teklifi 

sonra Patrikhane i ısesin e ruha - den 5000 kişilik bir heyetin Ankara- . ye ~. e tı, nıversıte genç okudu ve ittifakla kabul edildi. - İs bul 
Bundan sonra vali, umumi tees

sürün müzakerelere mani olduğunu 

söyledi ve ruznamedeki maddelerin 
salı günkü toplantıya bırakılmasını 
teklif etti. İttifakla kabul edilerek 
müzakerelere nihayet verildi. 

İstanbul halkı namına, meclisin 
çektiği telgraflar şunlardır· 

ismet lnönü 
Türkiye Ciimhurreisi 

Ankara 

Atattlrkün zıyaı ile Türk devletinin ve 
Türk milletinin düçar olduğu büyük elem 

ked d dolayı İstanbul halkının his-ve er en . 
. tı t -man olarak İstanbul Vıl~ye

sıya na ercu 
ti Umuml Meclisinin taz~yet ve tesellile
rini zatı riyasetpenahilenne, saygıl::ırırn-

la arzederlm. 
lstanbul Umumi Meclisi kara-

rile vali ve belediye reisi 

Türkiye Büyük, Millet Meclisi 
yüksek Reüliğine 

Ankara 

AtaUlrkUn, hayata gözlerlnl kap::ım~k 
sureUyle Türk milletinin •ııtradığı bü~k 
kayıbın derin ve acı sızılariyle müte~ll.ım 
olarak Türkiye Büyük Millet Meclisme 
İstanbul hallet namına İstanbul Umumt 
Meclisinin tarlyetlerini arzederlm. 

lstanbul Umumi Meclisi kara
rile vali ~e belediye reisi 

ni bir ayin yapılarak Atatürkün is- ya gönderilmesinin temini. (Bu hn _ lerıne y~lla~ıgı bu tel~a:tt~ tan 
tirahati ruhu için dualar edilmiştir. susta Nafia Vekaletinden Üniversite da Ataturkun cenazesını zıyaret et

Patrik dün sabah Metropolitlerle talebesine mahsus olmak üzere tren mek üzere kendilerine bir gün veri-
beraber Dolmabahçeye giderek açı- kaldırılması istenmiştir.) leceğini bildirmiştir. 
lan taziyet defterini imzalamıştır. "- Atatürkün cenaze törenine iş- Üniversite gençliği, bugün sabah 
Patrik vekili de valiyi ziyaret ede - tirak edecek olan Üniversite gençle- saat dokuzda Üniversite konferans sa 
rek Patrikhanenin taziyetlerini bil- rinin göğüslerinde birer Atatürk ro- 1 lonunda toplanarak hep beraber gö -
dirmiştir. ı zetinin bulunması. (Rozetin iıstünde rüşecekler ve Atatürkün hatırasını 

Atatürkün resimleri ve altında da do- anacakl~dır. - - ..... .. -. 

Mekteplerde devam eden derin teessür: 

Sıralannda hıçkıran iki. Atatürk kızı 

üzerine büyük Atamızın mukaddes 

ruhunu taziz için beş dakika ayakta 

durmuşlardır. Toplantıda Atatürkün 

hemşireleri Bayan Makbuleye şu ~ 

grafın çekilmesi kararlaşmıştır: 

Sayın Bayan Makbule, 
Atatürk hemşiresi 

İstanbul 
Varlığı bütün beşeriyete şeref ve

ren büyük kardeşinizin ölümüne göz 
yaşı döken bütün bir milletle bera· 
berİzmirliler büyük teessür ve acı
yı duymakta sizinle tam bir iştirak 
içindedir. Halasını büyük Şefin başlı 
ğile bimisal bir şerefe ermiş bulunan 
Türk milletinin yüce varlığına med
yun ve Atatürk hatıralarına en te
miz hislerle bağlı bulunan İzmirli· 
lerin en kalbi taziyetlerini sunarım. 

Dr. Behçet Uz 

lzmir belediye reia 

Mareşahn Teşekkürleri 
Ankara, 11 (A.A.) - Genel Kur

may Başkanı Fevzi Çakm3.k, Büyük 
Atatürk'ün vefatı münasebetile her 

taraftan almakta olduğu taziye tel
graf ve yazılarına teşekkürlerinin 
iblağına Anadolu Ajansım tavist 
etmişlerdir. 
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Tarihin En Ulu Başkumandanı 
-
Anavatanı iki Defa K urtaran Büyük Mustafa K emalin Yalnız 
Ana/ arta/ar Zaf eriiıi ve Başkumandan Meydan Muharebesini 
Hakkile Tavsif için .Mucize ·Mefhumu Dahi Kifag,et 'Etmez 
Atatiirldhı phsmda toplanan • • 

11sız ve emsalsiz "fahsiyet,, !erden 
birisi de hiç şüphe yok ki Müşir ve 
Gazi Mustafa kemal, yani asker 
Mustafa Kemaldir. 

Ben, asker Mustafa Kemali, bil • 
yük İstiklal harbini kazanıp İzmire 
girdiği gün görmüştüm. 

Tutuşmuş binalardaki fedaflerln 
kordona durmadan savurduklan el 
bombalannın, tabanca, mavzer; ma
kineli mermilerinin altından, bir 
düğün evinde serpantin, konfeti yağ 
muruna tutulmuş bir insan neşesi ve 
litkaydisiyle geçen Mustafa Kemal 
yalnız dfı.hi dimağile, ve pervasız yü· 
reğile değil, endamile de, altın saç -
Ianndan, tozlu çizmelerine kadar 
':asker,, dl 

kendisine şifahen vaziyeti izah ettiııı
Ve dördüncü kolordulann tekınil 
fırkalarile ve sürat ve §iddetle b' 
köyün, "Çal,, 'köyünün garbinde~ 
düşman kımı küllisini ihata edec~ 
surette muharebeye mecbur etmesi' 
ni emrettim ve ilave ettim ki: 

" Düpnan ordun behemehal 
imha olanaealmr,, 

Ordu kumandanı t>enim yanımdl 
telefonla kolordu kumandam Kemi' 
lettin pa§8yı buldu. Benim ora'!' 
geldiğimi ve emrimin ne oldutuııf 
teblil etti. Bir müddet bu kararplt' 
ta kaldım. Mütemadiyen gelen muit' 
telif rütbedeki esir zabitanla görilt 
tüm. 

Bütün een.,,,Jler Jerltal 
esir eJUecelı 

Bunlardan biri erkAnı harbiye il 
bitiydi. Zavalh verdili ma11lmat rd 
yanında lstemiyerek, bq kumandaO 
vazifesini alan ceneral ''Trikopis,, 111 

ve ikinci kolordu kumandanı ceneral 
"Yiyenis,, in bizim çevirmek istedi' 

Ah... Ogün, onu görmeliydiniz._ 
Gölgeleyen ve süsleyen kirpikleri, 
kaşlan, saçları, esvaplan, çizmeleri 
henüz içinden çıktığı cephelerin to
zuyla örtülüydü. Fakat o, gecelerce 
uykususz kalmış, günlerce at üstün
den inmemiş bir insan gibi bitap ve 
harap değil, uzun ve deliksiz bir uy
kudan henüz uyanını§ bir insan ka • 
dar dinçti Yüzünün her çizgisinde, 

Milli Mücadeleden bir tablo: BtıfkumanJan Mwıtala Kemal1 Si.ivari Kolordusu Kumandanı 
Kemalettin Sami Pa,aya emir veriyor \

ğimiz çemberin içinde bulunduğu ' 
nu ifade etmiş oldu. Derhal yanusr 
da bulunan ordu kumandanına: "J(' 

bir ana tefkatinbı )'Umuşakbğı ile, te olduğu, lptnen gemi toplannın 
bir yeniçeri kılıcının keskinliği bir 1 sesinden anlaşılmıştı. Bütün fırka 
arada yaşıyordu. Mahmuzlannın §1- kıtalarının harekete hazırlık dere -
kırdayışında bile, bir musiki ahengi cesi çoğaltıldı. Bir taraftan Maydos 
var girtiydi. Ve onun eğilebileceği ta- mıntakası kumandanlığından malu
ısa vvur olunamıyan dik başındaki şu mat bekliyordum. Bir taraftan da 
koskoca kainatı bir lastik top gibi kolordunun veya ordunun emrini.. .. 
ta~yablleceği sanılan genlf omuzla- Yalnız, fırkanın süvari bainğüne, -
rındaki heybetine, ve mevzun en - malumat almak için - Kocaçimen is
damında okunan sonsuz kudrete ~- tikametine hareket etmesi emrini 
karken, bir insan değil, bir ordu sey verdim. 

dereden bizi Kocaçimene götürecek - Cephaneniz yoksa, mnguıen -ı şaya gostermı~ ve o da "derhal paşa- malettin paşayı bulunuz. Bizıl 
muayyen bir yol olmadıktan başka, niz var! dedim. ya göster,, emrile Tevfik beyi yanı- "Trikopllı,, ile beraber bütün düş 
Kocaçimene varmak için atlamaya Ve bağırarak bunlara süngü tak- ma göndermişti. Karahisar belediye man cenerallerini behmehal esir et 
mecbur olduğumuz sahada pek ziya- tırdım. Yere yatırdım. Ayni zaman- dairesinde bana tahsis olunan odada me~ini söyleyiniz,, dedim. Bu ~ 
de fundalık, geçilmesi g~ç, kayalıklı da Conk bayınna doğru ilerlemekte yatmaktaydım. Beni uyandıran Tev- derakap telefonla tebliğ olundu.,. 

reder gibi idim.! Öğleden evvel, saat altı buçukta 
O günden evvel de~ yilzünü, res- bir rapor aldım, düşmanın Arıburnu

mini bile görmüş değildim. Fakat bu na çıktığı haber veriliyor, ve buna 
na rağmen, o gü?l onu gördüğüm za- karşı benden bir tabur 11evki isteni • 
man, her anışımda içimi heyecanlı yordu. Gerek bu rapordan, gerek 
bir ümitle dolduran "Mustafa Ke - Maltepede icra ettiğim hususi taras
mal,, ismine sahip bulunan adam ol- sutlar neticesinde bende hasıl olan 
duğunu anlamak için, yanındakiler- kati kanaat, ötedenberi düşündüğüm 
den hiç birisine sual sormak lüzu - gibi, düşmanın Kabaktepe civarın -
munu duymamıştım! da mühim kuvvetle karaya çıkma -

Çünkü o, kendi kendisini, ağzını ya teşebbüs ettiğ! merkezindeydi. Bi 
a~mak, hatta bakmak zahmetine bi- naenaleyh, bu işin içinden bir tabur
le katlanmadan herkese tanıtıyor - la çıkmak mümkün olamayacağım, 
du! herhalde evvelce tahmin ettiğim gi· 

Ben, o gün, onu, düşman çizme - bi bütün fırkamla düşmanla karşı -
•inden henüz kurtulmuş duygulu bir Iaşmanın zaruri olduğunu takdir e
çocuk beyecanile seyretmeye doya - diyordum. Artık hiç bir §eye intizar 
mambıştım! etmeyerek, karargAhımın bulunduğu 

Şimdi, o heyecandan çok büyük Bigalı köyünde yerleşmiş olan birin
blr ıztırap içindeyim, ve o haliyle el piyade alayı ile cebel bataryasının 
gözlerimin önünde, daha doğrusu i· hemen harekete geçmek üzere hazır 
çlnde duran asker Mustafa Kemalin bulundurulmalarını, kumandanlan -
cephelerde kazandıtı sayısız zafer - nın da emir almak için yanıma gel -
lerin en büyüklerini düşünüyorum. melerini bildirdim. 

Ve Allahın onu; dünyanın en bü- Altı maddelik bir emir not ettir. 
yük kumandanı olarak yarattığına, dim. Bundan sonra kıtalannı yürü
herkes gibi bir kere daha inanıyo- yüşe hazır bulunduran elli yedinci 
rum. Ana vatanı iki kere kurtaran alay - meşhur bir alaydır bu, çünkü 
Atatürkün yalnız Anafartalar zafe- hepsi şehit olmuştur •· Kumandan -
rini ve Başkumandan meydan mu- lan ve baş hekim ve bir yaverimle 
harebesini hakkıyla tavsü için mu- bir emir zabitim beraber olduğu hal
cize ve şaheser mefhumlan dahi ki- de içtima mahalline gittim. Basit bir 
fayet etmez. tertible "Bigalı,, deresi boyunca gi-

Önümdeki kitapta, Anafartalar za den yol üzerinde alayı bizza,t yürü • 
ferini; onu kazanan M~stafa Kema • yüşe geçirerek Kocaçimen tepesine 
lin - kılıcı kadar kudretli- kalemin- yürüttüm. 

dereler doluydu Bir yol bulup kı- olan piyade alay; ile cebel batarya- fik beyin gösterdiği haritaya baktım, Dü b h 
t k d l

Al t _, . . pnan•' mez u ana 
ayı sev e e • e etme ... ıçin topçu smın yetışebilen efradının (marş, hemen yataktan fırladım. • • 

taburu kumandanını tavzif ettim. marş) la benim bulunduğum yere geı1\ Dü,man ihata eclilmifti 64YJ:eıler ıginde 
Bu zat kayboldu Ondan sonra ba • meleriı icin yanımdaki emir ubiti · A .. k-..ııdac:lco.. h11rjtada aörftiHh1m •Arkadaşlar, saatler ilerlediJcı' 
tarya kumandanını memur ettim. ni geriye saldırdım. '1 şey şu idi ki, orduıanmız düşman b v--· - --- · · · - -

Bu da bapnı alıp Kocaçimen tepesi- Bu efrat, süngü ta 1;1p yere yatır~ kuvai mühimmesini şimalden, ce - zara şu idi: Düşman Da~ kumandı 
ne kadar gitmiş. Delaletinden istila- ca, düşman efradı. da yere yattı, ka .. nuptan, garpten ihataya müsait bir 
de edilemedi. zandığım an, bu andır. halde tasavvur ettiğimiz ve azami 

Bizzat yol bulmak, ve müfrezeyi Kolun başında bulunan bölük ye- netayiç temin edeceğini ümit eyle-
oradan yürütmek suretile Kocaçi - tişti. Bu bölüğe, cephanesiz bölüğü diğimiz vaziyetler tahakkuk ediyor- ı 
men tepesine varıldı. Bu tepe, yan- takviye ederek ateş açmasını emret- du. 
madanın en yüksek tepesidir. tim. Yanıma gelmiş olan tabur ku- Derhal "Fevzi ve İsmet paşaları 

Fakat Anburnu noktası meyyit mandanına (261) rakımlı tepe üze- çağırınız,, dedim. Üçümüz de toplan
zaviye içinde kaldığından buradan r~n?en d~: pnana taarruz etmesi cm- dık, vaziyeti bir daha ınütalea .. ett~. i 
görülmüyor. rını verdım. Katiyetle hükmettik ki, Turkun ı 

Ben de denizde bulunan gemiler - Cebel bataryasına Suyatağında hakiki halas güneşi (30) ağustos sa-
den ve zırhlılardan başka hiç bir şey mevzi aldırarak düşman piyadesi ü- baht ufuktan bütün şa'şaasile tulu 
göremedim. Düşmanın karaya çık - zerine ateş açtırdım. Dereye saptı - edecektir. 
mış piyadesinin henüz oradan uzak ğından, biraz geciken bir tabur da Bu karara göre ordulara yeni emir 
olduğunu anladım. O müşkül araziyi taarruza iştirak etti, bundan sonra i- ve talimat yazıldı. Saat (6,30) oldu. 
durup dinlenmeden yürüyüp geçmiş dl ki, alay kumandanına bütün ala- Fakat, vaziyet o kadar mühim, oka-
olan asker yorulmuştu . yı ile benim tevcih ettiğim istika - dar sürat ve şiddet talebediyordu ki ve 

Alay ve batarya kumandanına ef- metlerde taarruzı. geçmesini emret- bu tahriri emirlerle iktifa etmek mu-
radı toplayıp küçük bir istirahat ver tim!,, vafıkı ihtiyat olamazdı. Onun için 
melerini söyledim. Denizden görün- İşte, Anafartalar harikası, bu ta - Fevzi paşa hazretlerinden bizzat 
memeye dikkat ederek, on dakika arruzla başlar. (Altıntaş) ve cenubundan hareket 'e
dinlenecekler, sonra beni takip ede- Görüyoruz ki, icabında, düşmanı· den ikinci ordumuzun ve bunun da· 
ceklerdi. Arada bir Aptal geçidi var- na, askerinden fazla yaklaşan eşsiz ha garbinde bulunan süvari kolor • 
dır. Oradan Conkbayınna gidecek • kumandanın payansız cesareti, deha- dumuzun nezdine giderek tasavvu -
tim. Yanımda ynveriın, emir zabi • siyle yanş etmektedir. rumuza göre harekatı tanzim buyur
tim ve ser tabip ile oralarda tekrar Conkbayınnda, kalbinin tizerin - masını rica ettim. Dördüncü kolor • 
bulduğumuz fırka cebel topçu tabu- deki saati parçalayan düşman mer- dusu ile istihdaf ettiğimiz düşman 
ru kumandanı oldu~ halde evvela misi bile, bugün bizi Onsuz bırakan kımı küllisini cenuptan takip eden 
atlı olarak yürümeye teşebbüs ettik. ölüm kadar kör değildi. birinci ordu karargahına ben bizzat 
Fakat arazi müsait değildi. Hayvan- Şimdi, tarihin en büyük zaferile gidecektim. İsmet paşanın karagl • 
lan bıraktık. Yaya olarak Conk ha- biten bu kavgadan senelerce sonra, hında kalıp vaziyeti umumlyeyi 1 • 
yınna vardık. Bu esnada bayınn ce- Çanakkalenin ruhu olan Mustaf~ ~e- dare etmesini münasip gördüm. 
nubunda.ki (261) rakımlı tepeden sa- mladen, İstiklal harbinin en buyük Fevzi paşa hazretleri şimale hare-
hilin tarassut ve teminine memur o- zaferini de dinleyelim .. Mustafa Ke- ket ederken ben de otomobille fi -
larak oralarda bulunan bir müfreze mal, Dumlupınarda okuduğu büyük mendifer güzergahını takiben garbe 
efradının Conk bayınna doğru ko!J- nutkunda, bu mucizeden farksız za - hareket ettim. (Akçaşehir) de birin
makta, kaçmakta olduğunu gördüm. feri fU cümlelerle anlatıyor: ci ordu karargahına saat dokuzdan 
Bizzat bu efradın önünne çıkarak: 3a senesi Aptosunun 30 uncu evvel idi ki vasıl oldum. Ordu ku .. 

"Düşman mevaziini saran bir d' 
mnın fU karşıki tepede son gayreti' 
le çalıştığını görüyor gibiydim..,, 
ire üzerinde mevzi alını§ olan batsf 
yalanmızm fasılUJz ve amansız • 
teşleri düşman mevazii içinde barı 
mlamaz bir cehennem haline gt.rl 
yordu, güneş mağrlbe yaklaştık~ 
ateşlerin kanlı ve ölümlü bir kıy• 
metin kopmak üzere olduğu bütil' 
ruhlarda hissolunuyordu. 

Biran sonra cihanda büyük bir l' 
hidam olacaktı ve beklediğimiz ıı. 
las güneşinin tulu eylemesi için ıı' 
inhidam lazımdı. Zulmetler içiJlÔ1 

bu inhidam vukubulmalıydı.,, 

den anlatan şu satırlar var: Yolda giderken kumandanlara ol -
- 25 Nisan 1915 sabahı idi. An _ Sun., ba§ hekime olsun, icabeden iza

burnunda bir hadise cereyan etmek- batı veriyordum. Tertip ettiğimiz 

- Niçin kaçıyorsunuz? dedim. günü saat ikide pındi hep beraber mandanına bir taraftan cephenin tah 
- Efendim._ Düşman.- dediler. bulunduğumuz bu noktaya gelmiş, riri emri tevdi olunurken ben de 
- Nerede? üzerinde bulunduğumuz sırtlarda 

.. Hakikaten semanın karardığı b' 
dakikada Türkün süngüleri düşnı•' 
dolu o sırtlara hücum ettiler. Artı' 
karşımda bir ordu, bir kuvvet kal 
~ı, kamilen mahvolmU§, perl 

Mustala Kemal, Trablrugarpte, Deme lırıouetlerinin 
KumanJanı olduiu aralarda 

- İşte! diye, (261) rakımlı tepeyi kahraman on birinci fJrkamız (elile 
gösterdiler. Filhakika, düşmanın bir i§aret ederek) fU karşıki tepelerde 
avcı hattı (261) rakımlı tepeye yak- muharebeye mecbur edilen düşman 
laşmış ve serbest serbest ileriye dol- kuvai asliyesine taarruz için yayıla
ru yürüyordu. Şimdi, vaziyeti dn,n- rak ilerilemekte bulunuyordu. Şu 
nün: Ben kuvvetlerimi bırakmıfl!D, gördüğümüz (Çal) köyü alevler, du
efrat on dakika istirahat etsin d iye... manlar tçinde yanıyordu. Beni bu -
Düşman da bu tepeye gelmlf ... de- raya kadar getiren vesaitin ne oldu 
mek ki, düşman bana, benim asker- ğun.u izah için hatırladığım bir iki 
!erimden daha yakın... DüfIJlan, be- noktayı tekrar edeceğim. 29-30 a
nim bulunduğum yere gelse, kuvvet- lultOI gecesi sabaha karşı garp cep
lerim pek fena vaziyete düşecek. O hesi hareklt fUbesi müdürü Tevfik 
zaman, - bir mantıki muhakeme mi- bey bermutad o saate kadar muhtelif 
dir, yoksa ıevki tabü ile midir, bil- karargahlardan ve her taraftan ge
miyorum, • kaçan efrada: len raporlara göre harita üzerinde 

- Düpandan kaçılmaz! dedt:m.. tesbft Te ipret ettiti vaziyeti umu • 
-.fephanemiz kalmadı! dediler. mlyeyi cephe ktnnaDdanı İsmet pa· 

Gazi Mustala Kemal, Milli Miicatlele4e orJanrm illı 
te.şekkülii aıralanmla kıtaatı tJti eJi 



Anavatanı iki Defa 

Anaf arta far Zaferini 

Hakkile Tavsif için 

u aşkuma 
Kurtaran Büyük Mustafa Kemafin Y alnrz 

ve Başkumandan Meydan Muharebesini 

Mucize Mefhumu Dahi Kifayet Etmez. 

TAN 1 

Atatürk, Son Nefesine 
Kadai-, öleceğine 

• 
Katiyen inanmadı 

' -1L 
Senelik Nutkunu Bizzat Kendisi Dikte Etti. 1 Gülerek "Türkün Misafirleri Sıhhatinden 

Daha Kıymetlidir!.. Diyor ve Onları 
Memnuniyetle Kabul Ediyordu 

Evvelki gün, ve dün, bütün saa~ 
!erimi Atatürkü tedavi eden dok
torlarımızı aramakla geçirdim. Zi
ra Atatürkün son sözlerini. son 
hatıralannı, o tarihi günleri onun 
huzurunda geçiren doktorlarımızın 
hafızalannda mahpus kalmaktan 
kurtarmak vazüesini başarmak, 
benim içi nyenilmez bir arzuydu. 
Ve sıralamayı lüzumsuz saydığım 
muhtelif sebepuer beni bu arzuyu 
tatmin edebilmekten mahrum bı-. 
rakmıştı. 

Yazan: 

Naci Sadullah 

Fakat dün akşam. Maranz ad.D
da becerikli bir mcslekdaş. beni 
bu mahrumiyetin acısından kUl'
tardı: 

Çünkü Daily Telegrapb gazete
sinin İstanbul muhabiri olan Ma
ranz, Atatürkün müdavi doktorla
nndan birisini görmek hattA ko
nuşturmak imkAnını bulabilmişti 

Şimdi, onun evvelki ı?iin. "Dail• 

111 .. _11 .. .ı-_--:-: ... ;_ ~...-- r-:- ~-.J-~ ·>1- ,."J--.Juwn_, 
resımlerimien: Boyle çelılı biT 6Övaeyi öliimiin naıI 

devirebilJiğinc uyan etmemek kabil mil 

'Atatürk, inkılap hmeketlerinden biri olan Dil Krmıltaymda 
lmaet lnönü ile beraber 

1 
Telegrapb .. gazetesine çektiği tel
grabn sureti ellinde bulunuyor. 
Belki dün sabah, dünyanın en çok 
satılan gazetelerinden birisinde in
tişar etmiş olan bu telgrafın ter
cümesi şudur: 

"Atatürk öldü... Türk milletl, 
haftalardanberi korktuğu felakete 
uğramıı bulunmanın ıztırabı için
dedir: Çünkü Atatürk, Türk mille
tinin ruhunda Türk bayrağı gibi 
dalgalanan bir baştı. 

Türk milletine, bu bU:rnt :mate
mi ilan eden ilk ipret. Dolmabab
çe sarayının üzerinde dalgalanan 
Rlyaseticürnhur bayrağının yanya 
indirilmesiydL Ne hazin tesadüf
tür ki, bu matemin ikinci 1pretini. 
Esturya adındaki İngiliz gemill 
verdi: 

Çünkü Dolmabahç:e saraymm 
tam önünde denıirlemiş buluıwa 
Esturya gemisinin süvarisi, sara
yın üzerindeki bayrağın yanya in
dirildiğini herkesten evvel görmiif 
ve bu sayede doSt milletin bo,iik 
matemine iftiralc etmekte ve km
di bayrağını da yanya indirmektıe 
herkesten evvel davralUIUfbrl 

* Dün, Atatürkü tedavi eden d• 
torlardan birisile görüpneye mu
vaffak oldum. İsminin yazılma~ 
11nı rica eden bu mütevazı profe
sör, en büyük Türkün son glliale
rini bana §Öyle anlattı: 
-- Son balmmm bqla~ 

kadar, Atatürk, ftZiyetinbı ........ 
metinden haberdar değildL ~ 
ka.rakterinln.w ölümün brpsr'Oda 
bile zlfı kabul etm.lyecek derecıedı9 
kudretli olUJUndandı. 

Hatti bixim protestolarmma nl 
men, on beflncl yıl bayrammda .. 
kunan preddamyel meseJı bbzd 
dikte etti. Gülüımeleyerek: 

tt_ Türkiln miqflr}erl mhbatln-
den kıymetlidir!" diyor, " znbıe.. 
flrler kabul ediyordu. 

Hastalıkla uzun müddet m&.
dele etmek, vücudünü çok a,,t 
düfiirmüştü. Fakat. - yorganmm 
albnda hiç lcimae bulunmadığı an
nııu vercek derecede zayıf diifmül 
olma~a rağmen -, fUurunu -.. 
cak salı günü yani ölümünden bir 
gün evvel kaybetti. 

Koma vaziyeti de ~ 16-
nü başladı. Ve çok U%Ull ıriirmedL 
O sırada, yanında yalnız doktorlar 
vardı. Sekiz doktor, bu gdDefi ..._ 
mekten kurtaramamanın :ıztlrahl 
iÇindeydik. Vekiller, w diğer 116-
ktimet erklnı, yan1m1wfalct odada; 
bizim 'ftl'eCeğimi.z haberi ibekli)'Ol'
la.rdı. 

Atat{lrlcftn zaten ymnaha baJe. 
nan gözlerini artık bir daha~ .. 
çaı:nıyacağmı anladı.juım anda bJç 
birimzde kapıyı açmak ve bu müt
hiş neticeyi bildirmek takatı kal
mamıştı. Fakat bQtün milletin bek
lediği haberi, - bu kadar elim de 
olsa - geclktirmemek vazifemi> 
eli 
Kapıyı açıp, başlanmtD ~ 

mhe eğdiğimiz zaman k~~ 
mız manzara epiz oldu: 

Bütün bekliyenler, bizi iterek 
içeriye doldular. Atatürkün karyo. 
lası yanında yere yıkılan, Atat.üı-
kün soğumaya ba§lıyan yapıcı el
lerini hıçkıra hıçkıra öpen bu b~ 
yük adamlann manzarasını. öm. 
rüm oldukça unutmıyacağım!., 

* Meslekdaşım, bu cümlelerle bi-
ıeı:,. telçafına, fU samimi ve isa
beill pıütaleayı da ilAve ediyordu: 

.,_ Türk milletinin büyükleri 
de, çocuklan da ağlamakta hlllı

dırlar: 

Çünkü Atatürk otoriter btr şef
ti. Fakat ban otoriter şefler gibi 
hür bir mıileti esarete sürüklemc.'
mi.ş. esir bir milleü hürriyete ka
'f'Uşturmu~! .. 
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BOYOK ve Kadri Şefimiz Atatürkün, ebediyete çekilme- !işlerinin tefriki, mahkeme ve mek -
sile bo,alan Riycııeti Cümhur makamı için onun en teplerde ikiliğin kaldırılması, kadın-

yakr.n fikir, gaye ve mesai arkad'Qfı /•met Jnönü seçildi. Dün lara medeni haklar verilmesi. fesin 
levkal.ô.Je bir içtima akteden Türkiye Büyük Millet Meclisi· ve peçenin atılması, yeni harflerin 

b . t aft Ul ô d ' kabulü gibi büytik ve müteselsil in-
ır ar an u n erin kayıbına hır kıra hır kıra ag~ larken, 

::r ::r kılaplarda Atatürkün en sadık ar-
tliğer tara/tan, •Öze Atatürkü takdis Üe başlıyan Büyük Ku- kadaşı oldu ve onun düşüncelerini, 
mandan ve Devlet Adamı lamel lnönüne bütün •amimiyeti, dileklerini, emirlerini ateşli bir be-
bütün itimat Ve hürmeti ile rey verdi. yecan ile tatbik ı:-tti. 

HE~EN Atatü~kü takiben Anadoluya geçen ve bütün 
mucatlele ve ınkılaplanrmztla adım adım, onunla bera

ber yürüyen lamet lnönünün ferel dolu hayatı hifbirimiz 
için mefhul değildir. Fakat geçirmekte olduğumuz bu tarihi 
anlarda, onun mü.tuna vatan hizmetlerile temayüz eden 
hayat ve mesai bilan~unu hep beraber bir daha hatırla
mak, hem bir borç, hem bir vaziledir. 

İsmet İnönü, Cumhuriyet ilanını 
ta.kip eden gün (30 teşrinievvel 

1923). Hariciye vekilliği uhdesinde 
kalmak üzere icr:ı vekilleri heyeti re 
isliğine, yani Başvekilliğe gelmişti. 

O tarihten geçen seneye kadar - dört 
aylık .küçük bir fasıla müstesna ol -
mak üzere - bu yüksek vazifeyi gör
müştür. 

Atatürkün tasavvur ve arzu ettiği 
siyasi, içtimai ve harsi bütün ink1 -
liıplan İsmet İnönii işte bu sıfatla 
ve yüzde yüz muvaffakıyetle tatbik 
etmiştir. 

Lozan galibi l•met lnönü, diğ~r devlet murahhcıılarüe biraratla 

Yeni Türkiyenin halaskAn ve ba
nisi Atatürk.le mücadele ve inkılap 
arkadaşları şemsi bir manzumeye 
benzeülirse, Atatürk orada güneş, 
İsmet İnönü ise bu güneşin en ya -
kınında bulunan çok parlak bir yıl
dızdır. Bu benzeyişle İsmet İnönü
nün tarihtElki yerine de iJaret etmiş 
<>luyoruz. 

Türkü ölü ve hiç olmazsa eli ko
lu bağlı bir kurban sayarak kolları
nı sallaya sallaya topraklarımızı zap
tetmeğe gelen mpstevli orduyu bi -
rincl İnönü muharebesinde püskür
ten miralay İsmet beydir. Mustafa 
Kemalin umdelerine bağlı oldukla -
rmı iddia edip dururken ansızın Bü
yük Millet Meclisine karşı isyan e
den ve düşmanlarla birleşip milli 
hükOmeti devirmek isteyen Çerkes 
Ethemle avanesini dağıtan, kaçıran 

yine miralay İsmet beydir. 

Bu tarihi Başvekilin idari, ikh
sadi ve mali cephelerde elde ettiği 

parlak muvaffakıyetler de sayısız 

denilecek kadar çoktur. Uzun harp 
yıllannın memlekette vücude getir
diği asayişsiz} \'i kökünden kaldıra '1 

odur. Şurada burada yüz gösteren 
irticai hadiseleri esaslı ve şümullü 

bir tesir ika eh~eden bastıran o -
dur. Memleketi demir ağlarla tahtı 
temine alan, kahraman Türk ordusu
nun bütün asri ihtiyaçlarını kar • 
şılamava, mektepleri -e!lki devirler 
mevcuduna göre iki misli - nisbetin
de çoğaltan, sınai teşebbüslere ve · 
rimli bir inkişaf temin eden, birçok 
fabrikalar açan ve açtıran, umumi 
sıhhat işlerini düzelten idari ve ad-

1i teşkilntı kuvvetlendiren yine odur. 
İsmet İnönü hükumetinin takip ve 

tatbik ettiği harici siyaset bizi bıı 

sahada da zaferden zafere götürdü. 
Bütün devletlerle iyi münasebetler 
kurduk, bir çok dostluk muahedele
ri yaptık, Milletler Cemiyetinde bize 
hürmetle yer verildi. Balkan ve Sa
daabat paktları bu siyasetin parlak 
zaferleridir. Milli kudretin prestiji 
Montrö muahedesile Boğazlara hü -
kümranhğımızı temin ettik. Zaferin 
istiklalini kazandık. 

mali siyasetine temel yaptı, dünya- Atatürkün sağ kolu, İnl>nft 'Ye S. ; 
yı kavuran buhrana rağmen bu te- ka.rya ve Lozan galibi general İsmet 
meli bırakmadı. Ayni zamanda kıy- İnönü yüksek enerjisini büyük bir 

O tarihin ki vüctıt bulmasında ~ 
refli bir irtikamet almasında İsmet 
İnönünün pek bilyük tesiri vardır. 

Birinci Büyük Millet Meclisi, o

nun bu yararlıklannı şevk ile tak
dir etti, kendini mirlivalığa yük -
seltti {1921). 

Büyük Başkumandan Mustafa 
Kemal, ikinci İnönü muharebesini 
kazanması üzerine, biltün Garp cep
hesi kumandanlığını onun ehliyetli 
eline verdi. O işte bu sıfatla Sa -
karya harbinde bulundu, çok mühim 
hizmetler gördü Meclisin resmi ve 
aleni takdirini kazandı. Büyük za. 

Osmanlı Imparatorluğu, hıç bır 

devrinde meşrutiyet yıllannda da 
muvazeneli bir bütçe vücude getir -
memişti. 

İsmet İnönü, mütevazın bütçeyi 

" 

meti sıfıra inmek tehlikesine maruz 
kalan Türk parasına sabit ve yük -
sek bir kıymet verdi, o tehlikeyi e
bediyen uzaklaştırdı. İthalat ile ih-
racat arasında muvazene tesis et -
meklc iktifa eylemedi, ihracatın it
halattan fazla olmasını temin ede
çek tedbirler aldı. İktisadi ve zirai 
i ~kı1fiplarla milli bünyeyi kuvvet
Ilaıdirdi. 

işte lsmet ınonunu ~u:aı oır 

manzume içinde en parlak bir yıldız 
olarak gösteren bu hizmetleridir. 

Avrupa ve dünya İsmet İnönünü 
gayet iyi tanır. Dahi Başkumandan 

devlet adamı olarak, 14 senelik Baş
vekilliği esnasında bütün Garba ve 
Şarka tanıtmış ve kendisine beynel
milel bir şöhret temin etmiştir. 

Hariçteki dostlanmız, Büyük A -
tatürkün yerine onun fikir ve inkı -
lap arkadaşı ve büyük devlet adamı 
İsmet İnönünün gelmesile mütesel -
li, müsterih ve memnun olmutlar -
dır. Düşmanlanmız ise Atatürkün sJ. 
J.d..il CU.AGUOtJ"t ;u.a..,...,.._.. .., -
kahramanı İsmet fuönünün yüksek 
kudreti karşısında, Türkiyeye anealc 
saygı gclsterilebileceğini gayet ~ 
bilirler. 

Ulu Önder Atatürkün en yakini, 
20 senelik silfilı, mücadele ve fikir 
arkadaşı, Türkiye Cumhuriyetinin 
14 senelik B~ekili İsmet İnönü 
Osmanlı Harbiye nezareti muhake
mat dairesi mümeyyizi iken vefat 
eden Reşit beyin oğludur. 1884 de 
İzm.irde doğdu. İlk ve orta tahsilini 
İzmir iptidai mektebinde, Sivas as • 
kerl rüştiyesile mülkiye idadisinde 
yaptı, lise derslerini İstanbulda Ha
lıcıoğl u topçu idadisinde gördü, yük
selt tahsilini Harbiye topçu sınıbnda 
yaptıktan sonra Erklnıharbiye sını
fına aynld.ı. 1906 da yüzbaşılılr:la or
duya girdl 

ferden sonra da Ferikliğe terfi edil-
di (31 Ağustos 1922). ı•ıııı•ıııımıııı••· 

Düşmanın denize dökülmesi üze- = 
rlne siyasi vaziyet değişmedi. Av- 1 
nıpa teISş içinde Ankaranın kapısı- = 

Lozanda ismet in önü ·••ını•ıııi•ıııı•İ 
§1 
ı : 
-Osmanlı İmparatorluğunda meşru

ti.yet kurulduktan bir müddet sonra 
(1910) Yemene gönderildL Vazifesi, 
İmam Yahyanın uyandırdığı kanşık
lığı ıslaha memur kuvvetlerin Erkl
ıııharbiye zabitliği idi Bu kuvvetler 
askeri bir vazife göreceklerdi, ayni 
zamanda İmim Yahya ile bir itilaf 
%emini bu.lma.kta da lstabulca arzu 
olunuyordu. 

nı çalıyordu, siliıhlann kınlarına 1 Muzaffer 
sokulmasını ve işlerin diplomat ma- = 
salannda görüşülmesini istiyordu. 1 
Türkün silahla ve pek büyük bir şe- = 
refle müdafaa ederek kazandığı 

haklarını şimdi siyaset sahnesinde 

Garp Cephesi Kumandanı; Orada Zaferimizi Tanımıya 
Y anaşmıyan Diplomatlarla Karşll~ştı, Fakat ~nları Müstakil Türk 

Devleti Önünde Baş Eğmiye Mecbur Etti 

1 -

İsmet bey bu siyast maslahatın 
tesviye olunabilmesine hizmet eden
ler arasında idL Binbaşılığa terfi e
dildi (1912). Yemenden döndükten 
sonra Balkan harbini takip eden 
sulh müzakerelerinde - askeri müşa
vir sıfatile - bulundu. 

Dimetokanm Osmanlılar elinde 
bırakılması lüzumunu müdafaa e -
den İsmet beydi ve fikirlerini de 
kabul ettirmişti 

Cihan harbi esnasında İsmet bey 
kaymakamdı. İlkin birinci ordu er
kanıharbiyesinde, müteakiben umu
mt karargah birinci şube müdürlü
ğünde bulundu, miralaylığa terfi et
tikten sonra sırasile dördüncü, yir -
minci ve üçüncü kolordular kuman
danlığını yaptı. Mütareke devrinde 
Harbiye nezareti müsteşarlığına ge
tirildi ve sulh hazırlıklan komisyo
nu reisliğine tayin olundu. 

O sıralarda İmparatorluğun haysi
yeti ayaklar altına düşmüştü. Devlet 
taksim ediliyordu. Hüküm, eenebile
rindi ve ümit Ankaradaydı. İsmet bey 
bu vaziyette İstanbulda kalamaz, 
milli ümidin belirdiği yerde kendine 
liıyık olan mevkii almalı idi. O, ga
yet tabii olarak Anadoluya geçti (20 
mart 1920\. Birinci Büyük" Millet 
Meclisine. Edirne mebusu olarak gir
di. Meclisçe erk5.nıharbiye reisliği -
ne seçildi. 

1 
- · 
1 de ayni kuvvetle koruması lazımdı. 

Millet Reisi Mustafa Kemal ve bü
yük Millet Meclisi, bu müşkül vazi- 1 
feyi ancak İsmet Paşanın başarabi
leceğine kani bulunuyorlardı . İşte 1 
bu kanaatle o, ve Türk ordusu Baş- = 
kumandanlığını temsil etmek üzere 1 
Mudanya Konferansına murahhas = 
gönderildi. il 

4 teşrinievvel 1922 de başlıyarak 
yedi gün süren Mudanya konferan- & 
sındaki müzakereler çok hararetli = 
ve çok çetin idi. İsmet Paşa, yüksek 1 
zekası ile ve sarsılmaz azmile her = 
müşkülü yendi, parlak bir mütare - 1 
kename imza etti. = 

Avrupa Mudanyadan kalkıp Lo- 1 
zana gitmişti, sulh müzakerelerini o- = 
rada yapacaktı. Gazi Mustafa Ke -
mal, siyasi muharebenin bu en müş
kül safhalannı idare etmek vazife- 1 
sini de İsmet Paşaya verdi, onu ha
riciye vekilliğine getirdi ve Lozana ! 
gönderdi. 

Kudretli ve çok ehemmiyetli Baş- 1 
murahhas, bu konferansta Avrupa -
nın her dereden su getirmeyi bilen 1 
yıllanmış ve düzenbaz diplomatlan-
le çetin bir mücadeleye girişti, Türk- ~ 
lüğün menfaatini uzaktan veya ya - I 
kından tehdit eden gizli ve açık her 
teşebbüsü, her teklifi zeki ve cesur ı 
hamlelerle karşıladı. Müttefik Av -
rupanın önünde canlı ve şanlı bir = 
set gibi sarsılmaz bir irtifa ile göğ- 1 
sünü gerdi ve nihayet Türkün istik- = 
lalini bütün dünyaya kabul ettirdi. ! 

Bütün devletlerin murah - ilk imtihanda muvaffak ol - Kürzon çarpıştılar. Öteki mu - ne döndü ve Fransular ken<B-
hasları toplanmışlardı. Ve 1s • muşttL rahhaslarsa hep tali \ıevkide i- sine yalvararak konferansın da-

diler. ğılmasına imkan vermemesini 
met Paşa içeri girmişti. * İ 

15
• te'diler. Fakat İsmet teeasüf-

Mussolininin yüz'i.i ve bakışı smet, diplomasi filemi için 
hasmane idL Fransız baş mu - Sulh konferailSl açılmış, mu - hala yabancı kalan ciddiyet ve !erini bildirmekle iktifa etti. 
rahhasının yüzü, daha iyi de - rahhaslar söz söyliyerek Sevr açıklıkla konuşuyordu. Çünkü Şerefli ve müstakil bir devlet 
ğildi. İngiliz murahhası Lord muahedesini tadil etmek üzere Kemalist Türkiye, milli mak - gizli kapaklı hiçbir kapitalb • 
Kürzon, Türkü tanımadıklan - toplanmağa im.kan bulduklarını satıardan başka bir maksat pe- yon kabul edemezdi. 
nı anlatan mağrur bir ifade ta- anlatmışlardı. şinde koşmuyordu. Fransız murahhası lrrosyö 
kınmıştı. İsmet Paşa sükunetle itiraz Günler, haftalar ve aylar Bompar, Mareşal Foş'un Berlı-

Türk murahhas heyetinin etti: geçti. Ve İsmet ile Kürzon ara- ne yürümektense Almanlarla 
müsavi bir vaziyeti haiz olma - _Kemalist Türkiyenin Sevr sında düello devam etti. Ve ne- mütareke yapmayı tercih etU-
dığını göstermek için diğer dev- ile hiçbir alilkası yoktur. Mü.. ticede Kürzon İsmetin kudretli ğini, İsmetin de büyük bir as • 
}etlerin murahhaslarına koltuk- zakereler ancak Mudanya mü- bir devlet ac.amı olduğunu an- ker olduğunu söyledi. 
lar verildiği halde Türk murah - terekesi esasları dairesinde ce- aldı. Arada çok çetin münaka- İsmet Paşa, kendisinin de, 
haslarına adi sandalyeler kon - reyan edebilir. İlk esas, müza- şalar o}uyor ve konferansın mu Mudanyada Foş gibi hareket et 
muştu. kerelerin tam müsavat daire _ kadderatı tehlikeye düşüyordu. tiğini, milli orduyu İstanbul& 

İsmet Paşa etrafa baktı, göz- sinde yapılmasıdır, yoksa._ Fakat herkes İsmetin tam dev- geçirerk paytahta doğru yürü -
leri sandalyele'!'in üzerine dikil- Bu sözler, konferans üze - lct adamı vasıflarını haiz oldu- meğe bir mani bulunmadığını 
di, vaziyeti derhal kavradı ve rinde bir yıldırım tP.siri yaptı. ğunu ve mesuliyet hissini çok anlattı. 
Türk murahhaslarına koltuk Fakat isteseler de istemeseler iyi takdir ettiğini anlamıştı. Lord Kürzon demiryolu is -
konmamasının sebebini anla - de bunu kabul etmekten başka Konferansın akamete uğraması tasyonunda bekliyordu. Trenin 
mak istedi. çare yoktu. Müttefikler muzaf- tehlikesi bile İsmetin elinden, hareketi yarım saat tehir edil-

Sıkılan ıkılan müttefik dev- fer bir Türkiye ile karşılaşı - yabancılar hesabına imtiyazlı mişti. 
Jetler murahaslan bir hayli ök- yorlardı. Ve bu hakikatten ka- bir menfaat koparmalarına im- Fakat İsmet eğilmedi. 

k A • d Ku-rzonla di Kurz-on trene atlamıcı ve tren 
sürdükten sonra, hazırlığın ça - çınmağa imkan yoktu. an vermıvor u. - ~ 
buk yapılması yüzünden kafi İsmetin cesareti ve azmi, kon- ğcr murahhaslar bilhassa kapi- hareket etmişti. 
miktarda koltuk temin oluna - ferans üzerinde lazım gelen te- tülasyon elde etmek için çırpı- Bu yüzden konferans dağıl-

İ l d O k dar ki Kürzon m11:, lakin İsmet İnönü şerefli 
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madığını anlattılar. smet Pa - sirini yapmıştı. nıyor ar ı. a · -s 
k ık 'd ;;.• · - ledi Fakat ve müstakil Türkiyenin şerefi-şa da hiddetli ve müstehzi: Türkiyenin talebi açıktı. a ıp gı ecenını soy · ' 1 

_ Pekala, dedi, siz haZlrlığı- Maksadı siyasi, iktisadi, askeri İsmet Paşa da kollarını sillt - ni lekelemem.işti. 
nm tamamlayınız da biz sonra istiklali olan bütün bir. m.illl mekle mukabele etti. * -.-

K .. b' k Lo konferaDSl nisanda geliriz. devlet kurmaktı. Nihayet urzon ır a şam zan _ 
Lord Kürzon dudaklarını lSU"- Konferansın ilk safhasında saat sekizde, treninin dokuzda tekrar toplandı ve temmuzda i 

dL Murahaslar fena halde bo- zafer, İsmet Paşa tarafından ka- hareket edeceğini bildirdi ve İs- sulh muahedesi imzalandı. = 
zuldular. Bir 18hzada Türk mu- zamlmıştı. met ile Kürzon blidrblirlerAin~ se- mı•Tür, y-e=~eu::t:::~ ~:ı~:ı:ü~ j::: 
rahhaslan için koltuklar geti • lam vererek ayn ı ar. n aş - 'ıl ~-İsmet bey canla başla çalışacak 

sahayı artık bulmuş demekti. Mus -
tara Kemalin yanında, Türk milleti
nin kucağında milli ülkü için geceli 
gündüzlü çalışıyordu. 

Bir müddet sonra başvekalete ge
tirilen Lozan kahramanı, saltanatla 
hilafetin ayrılması, Cumhuriyetin i
lam, halifeliğin !ağvı, dinle dünya 

* k i · b' t k t kalm1ştı. yaya tanıtmış ve İsmet Paşa -rildi ve Paşa davet edildi. ma çın ır e sa 1 1 İsmet Pasa, kendisile oyun Konferansın devamınca mft - Yoksa konferans dağılacaktı. Lozanın ilk safhaSt gibi son saf- :;: 
: oynanamıyac~ğmı göstermiş ve temadiyen İsmet İnönü ile Lord İsmet Pasa oteldeki dairesi- hasında da muvarrak olmuştu. j 
~•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıııı•ıHlllll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•llll•lılı•ıııı•n: 
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Atatürke Ait 
Canlı Hatıralar 

Erzurum Kongresinde 

Mustafa Kemalin Kararı Şu İdi : 
"Ya Tam KurtulUş, Yahut Ölüm! .. 

... 

Gui Başkumandan, İsmet İnönü ile beraber, milli kuvvetlerin ba~ında 

Mustafa Kemal Erzurumda, 
sırtında üniforması yo'ktu. 

Sivil elbise giymiştl Kumandan
lardan, zabitlerden memurlardan, 
bocalardan, hacılardan, muallim
lerden, doktorlardan vesaireden 
müteşekkil bir toplantı onu dinli
yordu. Anlattıklan fUJtlardı: 

Anadolu ayaklanmıştır. 

Maksadı tam hürriyet ve istiklal 
kazanmaktır. Şerefini ve varlığını 
kurtarmak istiyen bir milleti bo
ğacak hiç bir kuvvet yoktur. 

Yabancı ülkeleri sahiplerine 
'\'ereceğiz. Herkes kendi mukadde
ratına sahip olacak. Fakat, ana 
yurdumuzun bir kan~ toprağını 

kimseye vermeyiz. Türk milleti 
bölünmez bir bütündür. Mücade
le, hayatın ilk şartıdır. Türkün da
mAl"lannd. alaaa Sab~ bir-bztoii 
dlr. Ve Türk l:tu kanla öviiniir. 

Bu kanı taşıyan millet mücade
le ede ede ölür, fakat esir olmaz. 
Biz de dövüşeceğiz. Uğrayacağı
mız en kötü akıbet, mağlubiyet

tir. Fakat şerefli ölüm, prefsh 
yaşayıştan yektir. Türk milletinin 
büyük bir maziden aldığı, ve şim
di yeniden canlanan ve kendini 
gösteren kudrete sarsılmaz bir i
nanç tapyoruz. Onun için ild feY
den birini ihtiyar edeceğiz, ya 
hürriyet, ya ölüm! 

Dinllyenlerden biri s<syledl: 
- Türk milleti, Mustafa Kem• 

lbı şahsında yeniden diriliyor. 
Bir bqkası ilave etti: 
- Bu adamı Allah gönderdi. 
Ve Mustafa Kemal devam etti: 
- Tiir.k milleti bölünmez bir 

kunettir. Onun birliği, yabancı 
nıiidahalesine ve !§galine aon ve
rebillr. 
BabıAU bunu yapamayacaksa 

Millt bir hükitmet kuracağı%! 
Biri aordu: 
- Bapmıza kim geçecek! 
Bir kaç kip birden cevap ver

di: 
- Mustafa Kemal\ 
Geride bulunan adamlardan bi

ri itiraz etti: 

- Olmaz, .:.ı,aşkanlığı bir komi
teye verelim ve bu komitenin sağ
lam, sarih bir siyaset tutmasını i,s.. 

tiyelim. 

M ustafa Kemal sözüne o~am 
etti: 

- Tarih en kat1 surette isoat 
eder ki, büyük işler başarmak i
çin, ehliyetli, azimli, bir Lidere 
kat'i lüzum vardır. Bir komite bu 
işi başaramaz. 

Biri bağırdı~ 

- Sizi seçiyoruz! 
Mustafa Kemal devam ettt. 
- En liyakatli kimseyi seçme

yi size bırakıyorum. Ben halkın 
naçiz bir hadimi olmaktan başka 
bir şey değilim. 

Reylere müracaat edildi. Ve 
toplantıya riyaset eden en yaşlı a
za neticeyi ilan etti: 

- Mustafa Kemal paşa hazret
leri, heyeti temsiliye reisliğine se
çildi. 

Tam bu sırada General Kazım 
Kara Bekire bir telgraf uzatıldı. 

Telgrafı yavaş yavaş okuyan Ka
ra Bekir paşa başını kaldırarak 

Mustafa Kenıale baktı. Ortalığı 

süktit kaplamıştı. Kazım Kara Be
kir nihayet Mustafa Kemale dön
dü ve: 

- Sizinle, dedi, bir kaç dakika 
başbaşa konuşabilir miyiz? Birlik
te kalktılar ve gittiler. Kazım Ka
ra Bekir anlattı. 

- Padişah tevkifinizi ve kon
grenin dağıtılmasmı istiyor. Mus
Wa Kemal cevap verdi: 

- Türk milletinin esir olmasını 
mı, yaşamasını mı istersiniz? .. 

Dedikten sonra Kazım Kara Be
kiri yalnız bıraktı. 
Kazım Kara Bekir, bir mildd't 

yatnız bafın«" Jnltdı "t'9" ttnŞüii(f s~ 
Karanm verdikten 80Dra ~ 

çıktı ve anlattı. 
- Padişah yabancılann elinde 

esir olduğuna göre salahiyetleri
nhı millete geçtiğini söylüyorsu
nuz. Haklısınız ve sözüme güvene
bilirsiniz! 

Sonra padişahın telgrafını yırt
tı ve yere attı İçtima tekrar baş
ladığı zaman, mümessiller, padi
phın telgrafını çiğniyerek yerle
rine geçtiler ve Mustafa Kemal 
sözüne devam etti: 

- Efendiler. işe başlayalım ve 
heyeti temsiliyeyi seçelim! 

Malatya Valisi AU Ga.ltp, Si-
vas kongesine sahne olan Si 

vasa yürümek için hazırlanıyor 

ve rastgele adam topluyordu. Gü
nün birinde çoğu süvari olan bu a
adamlann başlanna bir ziyafet 
çekmiş ve Sivası tuuğa düşür

mek için tutulacak hattı hareketi 
anlatmıya başlamıştı. Toplantıda 

hanr bulunan bir İngiliz binba~sı 
ikide birde Ali Galibin kulağına 
birşeyler fısıldıyor ve bu fısıldaş
malar, son derece nepli olan hEIŞ'
dutlan sinirlendiriyordu. Fakat 
çok geçmeden bu İngiliz bınbaşı
sının yığın yığın paralar getirdiği 
ve bu paralann çapulculara dağı
tılacağı ağızdan ağza gecmiş, para 
sözü baydutlanı sinirlerini yatıt
tırmıştL 

* Sivas kongresi toplanmış, Mus-
tafa Kemali reis seçmişti. 

Tam bu sırada Malatyadan ge
len ve atının ağzı köpükler sacan 
bir atlı göründü. Atının üzerinde
ki adam, bir zabit üniforması ta
§lyor ve atını bütün hızıyla sürü
yordu. Çok geçmeden :ıtlnın arka
sından gelen birkaç ba,bozuk za
bitin üzerine ateş etmislerdi. Za
bit atından yere yuvarlandı ve atı 
ovaya kaçtı. Zabiti takip edenler, 
kaçan atı kovalamıya başladılar 

ve çok geçmeden hepsi de kavbol
dular. Başıbozuk atlılar, sahlbini 
yere serdikleri atla Ma!atyaya va
rarak, kaçan zabiti öldürdüklerini 
Ali Galibe anlattılar. 

Ali Galip, jandarma kumanda
nını çağırarak Sivas iizerine yiir(l-

menin tam sırası olduğunu söyledi 
ve jandarma kumandanı bir.kaç 
gün içinde hareket edeceğini bil
dirdi. 

Mustafa Kemal kongre reisli-
ğine seçildikten sonra her yer 

le muhabere edyor ve telgraf ma
kinesi başından aynlm•yarak, her 
kesle konuşuyor, herk"?~i ikna edi
yor ve ona askerin bapna geçip 
hemen yürümeyi tavsiye edenle
re: 

- Hayır, diyordu, biz bu tşl 

hnan. irade ve kanaatle başarııtca
ğız. Maksadımız bir darbei hükt1-
met değildir. Milleti gençleştir

mektir. Kör gözleri açacağız ve on 
lara herşeyi göstereceğiz. Herşey
den evvel bütün milleti mukaddes 
dava namına kazanmak lhımdır! 

A tından dQfen '" yere yuvar
lanan zabtt otlar arasmda 

son nef ~i vermişti.. Fakat bfr.. 
kaç gün sonra bir hadise vuku 
buldu. 

Ali Galip çayını içiyor 'ft jm
dann.a kumandanını dinliyordu. 
Jandarma kumandanı toplanan ça 
pulcu güruhundan şikayet etmek
te idi. Bu ele avuca sığmaz, sös 
dinlemez adamlarla bir it yapıla
mazdı. 

Fakat vali itiraz etti: • 
- Bu adamlar bize IAzrm. Onla

n terbiye etmek işten değil! Fa
kat bir kere şu Mustafa Kemali 
ele geçirelim Ondan sonruı ~ 
kolaydır! 

Dışarda bir gürültii kopmuıta. 
Ali Galip bağırdı: 

- Bu ne ve bunlar kim? 
Cevap verildt: 
- Kendizini kurtannıya b.'llcı 

ruz! Askerler §ehri bastı.. 
Ali Galip sarardı ve yelinden 

sıçradı. Bir kuTfUTl konağın duva
nna isabet etmiş ve duvan del
mişti. 

Ali Galip, kendisiyle konupn 
polis müdürüne bağırdı: 

- Bu askerler kimin askerleri? 
Ve cevap aldı: 
- Mustafa Kemaltn askerle

ri. Gece gündüz yürüyerek bura
ya gelmişler. Şimdi de ~hri 1'gal 
ediyorlar. 

Ali Galip polis memıırunu kol
lanndan yakaladı: 

- Yani beni yakalarlarsa ha
lim ne olur? .. Çabuk kacmalıyım .. 

- Şehrin Cenup kısmı henüz iş 
gal olunmamıştır. Oradan Urlaya 
kaçar ve FranS'lzlara "ığınınz! .. 

M ustafa Kemalin askerleri şeh 
re girdiği zaman İnKi!iz 

binbaşısı evine koştu ve bir sürü 
kağıtlan tophyarak bir çantaya 
yerleştirdi. Çantayı kilitlemek ü
zere iken kapın açıldı ve bir Tıirk 
zabiti ilerledi ve: 

- Affedersiniz, bbıbap! 
Diyerek çantayı aldı. 
İngiliz zabiti çantayı geri a!rnı

ya almayı teşebbüs etmeyi düşü -
nürken süngü takmış iki Türk ne
feri gözüne ilişti. Türk zabit çan
tayı açarak içimieki kağıttan 

Bulgaristanda 
Milli Müdafaa 
için Hazırlık 

4 Küsur Milyar Levafık 
Tahsisat Kabul Edildi 
Sofya, (Hususi) muhabirimizden ) 

- Selanik anlaşmasından sonra, Bul 
gar ordusunun silfilılandınlmasına 

ehemmiyet veriliyor. Bu maksatla 
hazırlanan 4 milyar 250 milyon leva
lık tahsisat projesi, parlanmentoda 
müzakere edilm~ ve müttefikan tas
vip edilmiştir. 

Yeni tahsisatla Bulgar ordusunun 
tensiki için harice silah ve mühim -
mat siparişlen verilecek, büyük ta
ahhütlere girişilecektir. 

Gazeteler bu siliıhlanmanm el -
zem ve zaruri olduğunu bilhassa te
barüz ettiriyorlar. İhtiyat general 
Nedev, Dnevnik. gazetesinde "Siiah
lanalım,, başlıklı bir makale yazarak 
Nöyyi muahedesile Bulgar ordusu -
nun dağıtılması ve silahsızlandınl -
ması yüzünden Bulgaristanın düştü
ğü ağır vaziyeti ve ıztıraplan tasvir 
ederek diyor ki· 

" Şimdi Nöyyi muahedesi mevcut 
değildir. Biz, m~rtce ve açıkça ileri 
gitmeğe mecburuz. Bulgar ordusunu 
kuvvetlendinnek için maddi vasıta
lan bulmalıyız Milli ordumuzu tak
viye edecek bütün manevi kuvvetle
ri de harekete getirmeliyiz. İyi or -
ganize edilmiş iyi talim ve terbiye 
görmüş bir ordu teşkil ederek granit 
temele bastığımızı hissettiğimiz va
kit, maddi ve manevi saadete kavu
şacağız. 

O zaman bizi arayacaklar ve kıy
met verecekler .• 
Diğer taraftar. Bulgar hava filo -

sunun kuvvetlendirilmesi için son 
zamanlarda büyük bir faaliyet sar
fedildiği göze çarpıyor. 

Bulgar talebe ve muallimlerinin 
tayyare için teberru ettikleri 3 bu
çuk milyon levalık ianeden sonra 
Bulgar sanayicileri de 4 milyon leva 
iane vermiılerdir. Bulgar Milli Ban
kasında çalışan memurlar da bu malt 
satla 238,000 levalık yardım yap -
mışlardır. 

Bulgar ..t!ası. kara ve demiryol
lann inşaatına büyük bir hız vermiş
tir. Yalnız yol inşaatına sarfedilmek 
üzere 550 milyon levalık tahsisat ka
bul olunmuştur 

Meclisin ilaveten kabul ettiği 66 
milyon 250 bin !evalık krediyle de
miryolları ve iskele inşaatı bütçesi 
de 116,250 000 levaya çıkarılmıştır. 

Bulgaristanda aynca demiryollan 
hışaatı için 10 ııenelik bir plan ha -
zırlanmıştır. Pl!nın tatbikine 1939 
senesinden itibaren başlanacak ve 
1948 senesinde hitam bulacaktır. 10 
senelik planda 595 kilometre uzun
luğıında yol yapılacak. bunun için 
1,380,000,000 levadan fazla para har
canacaktır. 

Bulgaristanm 1918 senesinde 
2203 kilometre uzunluğunda demir -
yolu mevcutken bu mıktar 20 sene 
içinde 2.971 kilometreye varmıştır. 

Londra - İstanbul asfalt yolunun 
Bulgaristandan geçen kısmında in
psına süratle devam ediliyor. 

Tahmin edildiğine göre, bu yol 
1940 yılında bitirilecektir. Yolun 
Yugoslav hududundan Sofyaya ka -
dar olan kısmı 56 kilometredir. 

Bu kısım da, 1939 yılının eylül a
yı sonunda tamamlanacaktır. Sofya
dan Türk hudud~na yani Svilengrad 
kasabasına kadar olan 316 kilomet -
relik kısmı ise 1939 yılının ilk bahar 
mevsiminde bitecektir. 

22!223 

çıkardı. İngiliz zabiti tekrar 
deprendi. Fakat iri ve boylu 
iki Anadolu neferi onun Ça -
nakkale muharebelerinde karşılaş 
tığı aslanlardan ikisi sağını solu
nu almıılardı. 

Türk zabiti gülümsiyerek an
lattı: 

- Size çok teşekkür ederiz bin 
başı! Bu vesikalar bizim için çok 
kıymetlidir. Çünkü bunlar Osman 
lı hükUmetinin, yabancı yardımı 

ile milli harekete karşı gelmiye 
te~ebbüs ettiğini mpat ediyor! 

Türk zabiti vesikalan cebine 
yerleştirdikten sonra tekrar binba 
pya döndü: 

- Siz İstanbula dönünü7 de 
kendinize bir çalışma 3ahası bulu
nuz.. 

* Ertesi gün Damat Ferldin hıya-
netini bütün memleket anlam:Jtı. 

T 

VECiZELER 
Büyük Kemalin Nutuklarındaki Yüksek 
Fikirler Milli Kudreti Yaratan Umdelerdir 

Bugün vatanımızda bir kudreti 
milliye varsa o cereyan, felılketler
den mütenebbih olan milletin l:'tlp 
ve dimağından doğmuştur. Ben ele 
ancak ona tabi oluyorum. 1920 

Türke müspet ve iyi bir ııeY ve
riniz, bunu reddetmesi ihtimali yok 
tur. 19.M 

Maksadı milli uğrunda efradı 
milletin menafii hususiyelcrini is
tihkar emrinde gösterdikleri hari.
kalar ahfat ve ernsalimizin q~lebet 
sermayei mefhareti olacaktıt'. 19:?1 

Milletimde bugünkü muzafferi
yatı tevlit edebilecek hassay1 gör
müş olmak ... Bütün bahtiyarıığım 
~te bundan ibarettir. 1923 

Dünyanın hiçbir yerinde, hiç 
oir milletinde Anadolu köyli.ı kadı
nının fevkinde kadın meSHi!il zilc
retrnek imkanı yoktur, ve dünya· 
da hiçbir milletin kadını: 

"Ben Ar.adolu kadınından dal:ıa 
fazla çalışının, milletimi haJil.s.." ve 
zafere götürmekte Anadolu kadını 
kadar himmet gösteririm . ., 

Diyemez. 1923 

Kan ile yapılan inkılaplat' daha 
muhkem olur, kansız inkıliplar e
bedileştirilmez. 192~ 

Her ne suretle olursa ol'3Ull hiz
met edenler milletten büyüıc mü
kafatlara intizar ederlerse doğru 
bir harekette bulunmuş olmazlar. 

Milletlcn çok şey talep etme
meliyiz. Ona hizmet edenlet' vazi
f el erini üadan başka bir şey yap-
mamışlar dır. 1923 · 

Milletimizin hedefi, milletimi
zin mefkuresi bütün cihanda tam 
manasile medeni bir heyeti içtiri'.a
iye olmakt~r. 192f 

Anadoluya geçmekteki maU. 
dun, Anadolunun ortasınd;ı ve 
Türk milletinin kütlei az.lmesi i
çinde Türk milletinin yültsl!ıc seci
yesine ve sarsılmaz azim ve imanı 
na istina~ etmek idL 192b 

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız 
vardır: Çolışkan olmak. SP.t'Vet ve 
onun neticei tabiiyesi olan refah 
ve saadet yalms v. ancak ~'·•~ 
1arın hakk1dır. 1923 

Zafer "Zafer benimdir,, diyebi
lenin, muvaffakiyet "muvnHak o
ıacağım .. diye başlıyarun ve "'mu
vaffak ol:lum,, diyebilenindir. 1925 

En doğt.u en hakiki tarikat "ta· 
n'kati medeniye,, dir. Ölülerden 
jstımdat ('tmek medenl bir heye
ti içtimai~e için şindir. 1925 

Bir milletin sahai Alemden si
Hn.nesi kin; bu milletin me.:nıuai 
beşeriyette tamamen inhılil ett.iri
!ebilmesı için tufanı Nuh kadar ha
rilrnl!de mesaip ve hadint liızım
dır. Fakat eşhas kendiliğinden mah 
k:.ıınu z~aldir, binaenaleyh halk 
mii<:sseseleri ile şahst mües.;eseler 
""2sında hayat ve zaman nisbetle
ri de bul!.ın aynidir. 19:l3 

Bizim milletimiz ve hükumeti
miz fakri adalet ve zihniyet ada
Jet noktasında hiçbir ~e.ieni ka
vımden dun değildir. Belki tarih 
bu noktada yüksek oldu~umuza 
şehadı;:t f'der. 1Q23 

Kılıç ile fütuhat yapanlar, sa
panla fü~uhat yapnlara ma~lup ı . 
rn:tğa ve binnetice terki mevki et
me~e me..:burdurlar. 1923 

Muha•ebede yağan merr.ıi yağ· 
muru, o yağmurdan ürkm~,·enle
ri ürkenlerden daha az ısl!ltır. 1914: 

Gerek hayatı askeriye ve ge
l'E"k hay1a.tı siyasiyemin bütun ed
var ve safahatını i§gal eden miı
cadelatll':"'da daima düsturu hllre
ketim irar· ei milli yeye istinat ede
rek milletin ve vatanın muJıtaç ol
du~u gaycıere yih-ümek olıııu~r. 

192' 
Türk crdusunun bir cüz'u tamı 

m•1adiJini behemehal maqlup, iki 
mislini tevkü ve tesbit eder. 192'! 
Kuvvei maneviye bilhassa ilim 

ve iman ile ili bir surette inkişaf 
eder. 1922 

İstiklalin tamanıtyeti ancak i.s
tiklfıli mali ile mümkündür. 

1922 

Hakikati konuşmaktan kork-
mayınız. 1926 

Vaziyeti muhakeme ederken ve 
tedbir düşünürken; acı olsa da, 
hakikati görmekten bir an fariğ 
olmamak lazımdır. Kendimizi ve 
birbirimizi aldatmak için lüzum 
ve mecburiyet yoktur. 1927 

Eğer fUD.UD bunun teveccühün
den kuvvet almağa tenezzül eder
seniz, halinizi bilmem, fakat ati-
ni% çürük olur. 1926 

Türk neferi kaçın~ kaçmak 
nedir bilmez. Eğer Türk neferinin 
kaçtığını görmüşseniz, derhal ka
bul etmelidir ki, onun bqmda 
bulunan en büyük kumandan kaç-
DUJtır. 1926 

Tevessül etiğiniz biiyiik icra
atta milletimizin yülaıek kabili
yeti ve yüksek aklı selimi başlıca 
mürşidimiz ve membaı muvaffa.-
loyetimb: olmU§tur. 1926 

Bir Tnrk dünyay bedeldir. 1925 
Türk ordusunu. onun faziletlnl, 

kıymetini ve bu ordu ile neler YrJr-
pılabileeeğini benim kadar anla-
yan az olmuftur. 1926 

Bir adam ki büyük olmaktan 
bahseder benim hoşuma gitmez. 
bir adam ki memleketi kurtarmak 
için evveli büyük adam olmak 
lizundır, der ft bunun için bir 
de niimune intihap eder, onun gibi 
olmayınca memleketin kurtulanu
yacağı kanaatinde bulunur, bu a-
dam detıldir. 1926 

Milletleri vatanlarmda takar
rür ettirmenin, millete istikrar 
vermenin vasıtası sapandır. 

1923 

Sanayii neflaeyi ihmal eden cB-
ni biz kabul etmeyiz. 1926 

Ben, bu vatana w bu millete, 
ne medyun olduğum nzifeden, Dl 

de diler millettaşlanmd.an fazla 
bir fi!'! yapmıf değilim. Eğer mü
tezahlr bir mnbemla varsa bunu 
yine milletin bana müteYeecih e>
laıı emarı itimadına medyunum, 
'ft millet esu olduktan 80D.r8 her 
ferdinin uaml muhassalasından. 

lstifade edilmek pek tabiidir. 
Ei920 

Muharebe ~ düfl!W"' ~ 
gtbımmla bekleme olmaz, oma • 
zaktan karp1amak ahşendir, nm 
gitmek beklemekten iyidir. 

1914 

Bugüne kadar istfha1 edilmiş 

olan esaslı noktaları mahfuz bu
lundurmak .e Atiye ait teali.ete
rakki ümitlerinin emniyetle mah
fuz bulunduğuna kani olmak lçtn 
evvelemirde hlldmiyeti mllliyemi
zin her ıeyden masun olarak mil
letin vicdanında, kalbinde ve bü
tün maneviyatında gayri kabili i
zale bir surette mahkifk olduğuna 
görmek ve bilmek lbımdır. Benim 
bildiğime göre millet, bu hakikati 
hayatiyeyi bütün fÜDlulile idrak 
etmiştir. 1923 

Türkiye'nln sahibi hakikisi 'ft 

efendisi, hakiki müstahsil olan 
köylüdür. . 1923 

İnkılibnnız Tümye"nin asırl8r 
için saadetini kifildir. Bize düşen 
onu idrak ve takdir ederek çal~ 
maktır. 

Hukuku medeniyede, hukuku 
ailede takip edeceğimiz yol, ancak 
medeniyet yolu olacakiır. 1924 

İcabında vatan için bir tek fert 
gibi yekpare azim ve karar ile ça
lışmasını bilen bir millet elbette 
büyük bir millet ve elbette büyük 
istikbale müstahak ve namzet olan 
bir millettir. 1927 

Köylünün netayiç ve semeratı 
mesaisini kendi menfaati lehine 
haddi azamiye ibliğ etmek siyase
ti iktisadiyemizin nıhu esasisidir. 

1922 

Nısfet ve merhamet niyaz et
melde millet işleri, devlet işleri 
görülemez; millet ve devletin ~ 
ref ve istiklAli temin edilemez. 
Nısfet ve merhamet dilenmek gibi 
bir prensip yoktur. Türk milleti, 
Türkiye'nin müstakbel çocukları. 
bunu bir an hatırdan çıkarmama-
lıdır. 1927 

Türk milleti mukadderatını bü
yük millet meclisinin küayetli ve 
vatanperver eline tevdi ettiği gün
den itibaren karanlıkları sıyırıp 
kaldırml§ ve ümitleri boğan fela
ketlerden milletin gözlerini ka
maştıran giineıler ve zaferler çı-

brınlfbr. 1$27 



•==================================================== TAN 12 - 11 - 938 

Cümhuriyetin 
En Kıymetli 
Nimeti 

Yazan: 8. FELEK 

Edirne Treni Bir 
Arabayı parçaladı 

Bir l<İ§İ Öldü, Bir Yolcu 

Bir Kız Çocuğu 
Otomobil 
Altında Ezildi 

Madam Atina 
Tevkif Edildi 

----0--

Piyango Çekildi 
30142 Numara 15 Bin, 
29899 Numara · 12 Bin 

Lira Kazandllar 
k d d Tu-rk Hava Kurumu Piyanıo- 16369 16416 16526 16585 16fi05 Kat·ına Hak ın a a 

aumm 26 ncı tertip birinci keti· 16675 16755 16946 17202 ı i374 
---<>- d. 17400 17637 17701 17753 1 '71~23 

Bftyük elemler, bflytl.k ıemldnlcr da Ağır Yaralı Şoför Dün Akşam Tevkif KQrarı Veril 1 .desi dün çekilmittir. Kazanan 118033 18135 18421 18499 185.13 
latcr. Atatürk Kibl bbi )'okluktan a. Evvelki .. ı,... Sin Genç kadınlan fuhc:. teşvik etti- numaralan tasnif edilmit olarak 18889 19040 19364 W533 1 P557 lıp bn~nkü parlak, itibarlı n va- - ~m . ekli ile Çerkez· T k"f Ed"f d" :r-
k .t-!! üksclten bir dahinin koy arasında fecl bır tren kazası ol· ev 1 1 1 ği ve döviz kaçakçılığı yaptığı iddi- yazıyoruz: 19657 19868 19980 20211 21J281 
ur me\ ıuıe Y mu-+ • d 1 k 500 li k 15 000 ı· kazanan No 20339 20366 20492 ?0536 "'11"'49 ölüınil ne büyük bir acı doğurduğunu .,,.ur. Evvelki gece saat 20,30 da LA- asile tevkif e i miş en ra e- ' . ıra • - " ;J 

memleketin aldığı hazin manzara pek 
8

8.!!t.l9,30 da Edlrnedcn şehrimize lelide Ordu cadesinde feci bir 0 • faletle tahliye edilen Madam Atina, 30142 20754 20861 21039 21159 21217 
beliğ olarak cösteriyor. Yediden yet- ~e~esı beklenen posta treni, Sinek tomobil kazası olmu~. 5 yaıında bir müddeiumumiliğin itirazı üzerine 12.000 lira kazanan No. 21440 21532 21560 21591 2H339 
ml~lno kadar bütün efradı millet ~~e ~rkezköy arasındaki geçit ye- kız ğu tekerlekler altında can ağırceza reisliğinin kararile dün geç 

29899 
21839 21859 21902 21fl26 22010 

kanlı gözyaıtan dökmekte ve Ata~- e birdenbire bir araba ile karşı· çocu vakit tekrar tevkif edilmiştir. 22157 22773 22793 22834 22985 
nı kaybetmekten mütevellit büyük laşmıştır. Makinist, bütün gayretine vermi~~· Dördüncü sorgu hakimliği, ayni l.000 lira kazanan No. 23071 23244 23333 2:~499 24067 
elemini hıçkırıklarla izhar etmekte- rağmen kazanın önüne geçmeğe mu- Şofor Mustafa ŞükrQnün _ldaı; suçtan yakalanan Katina hakkında 32631 24183 24341 24410 24432 2·1527 
dir. Llıkin, Atatürkiln gençliğe hlta- v~f~ 01?1'11amıştır. Lokomotif bü • sindeki 

2304 numaralı otomobıl, La· da tevkif kararı vermiştir. Suçlu, bu 500 lira kazanan No. lar 24636 24640 2466& 24803 24854 
besinde fşnret ettiği "Asrı mJlletimi- tun suratılc arabaya çarpmış ve par· leliden geçerken Cerrahpaşada otu· karara itiraz etmistir. 13498 16104 16710 16ü71 18690 25219 
:ıin knrundnki kuvvet,, onun bu en ~lam~ştır. ~r.a~anı:ı içi~de bulunan ran terlikçi Yakubun kızı Nihal cad 25262 25672 25730 26122 
bOyiik elemi cısnasında bile fcap eden ~ç kşıden bın olmuş, dığeri ağır ve denin öbür tarafına doğru ilerle - iki Kurıun Hırsızı 24361 27356 32131 33223 34SlO 26166 26233 26249 26292 2~293 
temkini ,ödemıminin Wili olm~ umitslz bir hald: hasta.neye kaldırıl mek istemi§, fakat arabanın sade _ Adliyede 34573 35520 38726 38863 39456 26463 26792 26865 26965 27066 
tur• mıştır. Bir tesaduf esen olarak ara- mesine maruz kalmıştır. Otomobilin C hk 

50 1
. kaz N 1 [27166 27199 27456 27462 27480 

bacı ile beygirlere bir şey olmam•ş- ~ Asliye Dördüncü eza ma eme- J. ıra anan o. ar 
Atatfirkiln azla hatırasma brp ~n hr. Arabadakilerin hüviyetleri h sürati !azla olduğu için, şo!or, kız • st, dün Ali ve Yaşar ismınde iki kur 

3 4239 4416 
27498 27868 27902 27958 28020 

büyük hürmet ileri nesillere emanet nüz katiyetle tesblt edilememiştir. e- cağızı 15 metre kadar sürükledik - , §Un hırsızı hakkında tevkif karan 1 441 1594 335 28137 28256 28459 28464 2R888 
ettiği cümhuriyete sadakat olduğun- Polis ve müddeiumumilik, kaza et ten sonra arabayı durdurabilmiştir. 1 verdL 5023 6525 7708 9228 9471 28925 29356 29357 29550 29554 
da kimse tereddfit etmez. rafında tahkikata başlamışlardır. Çocuk, hastahaneye varmadan ı Ali üç sene dört ay hapse mah- 9886 11997 12648 13065 1~419 29592 29714 29716 29755 30009 

DUn Bftytik Millet Mecllslnln ls- ölmüştür. Şoför, _ dün. akşa~ geç .. va- kumdur. İzmit hapisanesınde üç se- 16432 17835 21147 24634 2;,499 
30951 31043 31

460 3f508 3l719 
met lnönünü ittifakla Cümhurrcisi MAARiFTE : kit adliyeye getırilmış,_ aslıye dor - nedenberl yatarken geçenlerde kaç- 27909 30275 31903 32268 ~2293 

31818 32075 32118 32308 32452 seçmesi bunun ilk ve en knvvetll lıir auncü ceza ı:nahkemesı g~rgusun \ rruş ve İstanbula gelmiştır. Burada 33260 33689 35452 37754 388061
32476 32729 32817 33117 3

:;
291 delili olmu~tur, Atatürkün en yakın Muallimler lıı!!İft Bu yaparak tevkıf karan vermıştlr. HA- da Yasarla buluşarak F'atihte ~ak- 38868 39424 39945 

vo kudretli mesai arkada~ı, lnkıllbı- 3' dise yerinde bir keşü yapılacaktır. ~ . _ . . k 

1 

33666 33729 83864 34196 34319 
mızın onn en yakın yapıcım İsmot -o şidil Vahde Sultan turhes1nm u;- ] 00 lira kazanan No. tar l 34330 34580 34661 34857 34974 
tnönünün bu intihabı bütün mille~in Sene de Konferans MOTEFERRIK :d §Unları~ lkç~lmı~a karar vermı~dler- 788 1231 1605 1728 2367 
beklediğ i, umduğu Ye lstediii bir lr. Ev:'e. ı gun gc:_cc y.an~ırı .. an 3320 3874 4542 35008 35205 35287 35302 35492 
netice idi. Millet Meclisi bu intiha- Verilecek sonra iki kafadar turlıenın ushıne 2446 2770 R

745 
35592 35816 35846 35969 36112 

lıilc melcl{ctin umumt arzusuna tik Amerikaya Yapllan çıkmışlar ve kurşunları sökmiye 4810 5930 6862 7121 ı·.~874 36376 36377 36484 36495 36566 
mektep muallimlerinin mes- 9254 9:i75 10568 12444 , 

bahtiyar bir tercilmnn oldu. Bilyük lekt bilgilerini çoğaltmak maksadilc Yapak ihracatımız başlamışlardır. Türbe muhafızı ge-
14398 15330 15862 1

1)
801 17050 

36559 36562 36583 3fi730 :-i700t 
ve ölmez Atatfirkün !;İzdl~i yolıla ce bunları görmüs ve hemen polise 

18517 
37264 37251 37267 37270 37315 

bu sene de serbest konferanslar seri- ~ 17354 17734 17789 ı f , 84 
bizi scliımetle, isabetle ve kudretle Amerika takaslarının primleri yüz ve bekçiye haber vermiştir. Bek-

1 
25229 

37432 37539 37959 37991 38190 
götiirccek, cilriıhuriyeti her türlll ha- si tertip edJlmiştir. de elli sekize fırladığından Ameri • çi ile birkaç polis dama çıkm.şlar 19245 19781 22215 23019 .. 

8482 
38475 38630 38638 38894 38898 

tadan ve en nfak cırölgeden kudretle Konferanslar Beyoğlu, Kadıköy •·k-ı k ı b 
1 1 

F k t 25593 27322 28009 28301 ' 
.. 1sta ld 1 k - h k kada gümrük resmine tabi olmıyan so u en urşun an u muş ar. a a 

34615
138991 39015 39040 39049 3P287 korwnnk yolunda milletin başına go- ve nbu a 0 ma uzere uç aza- h 

1 
rd b" · · 1 29991 30119 33591 34267 

da tekrar edilecektir. Bu suretle bü- yapakların Amerikaya ihracı idare- ırsız a 40 an ır eser gorcmemış er. · · 
36697 

39314 39356 39463 39721 39742 
çccck yegane ~! ~imdi odur. tan mıntnkalardakl muallimlerin fay li bir vaziyete girmiştir. Amerika, Başka bir yerden kaçmalarına ~hti- 34813 35542 36006 36127 39759 39816 39829 

Dün Millet Meclisinde söylediği 1 kl t "h t mal verı"lmı"yen hırsızlar tam ikı" sa- 37396 
t dalanmalan temin edilecektir. randıman ı yapa arımızı ercı e -

kısa fnkat vecb nutku ne İsmet nö- Bu seneki konferans mevzuları tiğinden dabak, yıkanmış güz yünü at aranmış. Nihayet Aliyı Fatih ca- 50 lira kazanan No. lar 
nü Türk milletinin feyizli kudret ve nazari olmaktan ziyade tecrübi ve ile Anadolu mallarından toplanan, mü imamı Bekirin tavuk kümesin-

14 
61 Bir Müsabaka Açıhyor 

karakterine olan itimat ve bağlılığı- runelt olacaktır. mallar Amerikaya satılmıştır. Mer - de yakalamışlar, Yaşan da türbenin 
609 810 nı, ve Türk cfımhnriyetinin ne azim- sinden elli bin kilo, Samsundan 150 yanındaki çitlenbik ağAcının tepe-

542 399 

838 943 

600 
Beyoğlu Halkevi pazar günü sa-

1179 at 14,30 da Beyoğlunda 1stikltıl cad-
1844 desinde, Nuru Ziya sokağındaki tczn. 
2730 

sil salonunda "İstiklal marşını şiir 

:Ur ellerde bnlanduğunu, Türk cllJt?.- Yeni Bir Kılavuz bin kilo, İstanbuldan yüz bin kiloluk sinde bulmuşlar ve aşağıya indirmiş 1202 1211 1382 1489 
hnriyetlnln Türklütftn h mab oldu- Neıredildi üç büyük parti yapak yüklenmiş, ve lerdir. \1872 2088 2432 2599 
ğunu mlltet namına cihana •nlattı. İstanbul Maarif müdürlilğü resmi Amcrikaya gönderilmiştir. Sovyet Dün ikisinin de sorgulan yapıldı. ~995 315'7 3970 4237 
Tilrk'"miletinin efk5nna tercüman o- ilk ve orta mekteplere ait neşriyat- Rusya da yapaklarımıza alıcı olmuş- i ve ilcisi de suçlarını itiraf ettiler A- 1_829 4935 5629 5630 

4767 
ve şarkı olarak okuma müSJrbakası 

tertip edecektir . .Müsobnkaya _gire

cek gençler.den kazananlara hediye

ler verilecektir. Müsabakadan son-

lan bu slnlr.rin AtattırkDn öJmtt ru- tur. Ilgın yapaklanndan on bin ki • · - · flno 6107 6179 fJ200 
tan sonra yabancı ve azlık mektep- loluk bir parti kilosu 25 kuruştan sa· li şoyle dıyordu: cı 

hunu mfısterih " ~ettltlne J(Jphe lerlni alakadar edecek faydalı bir tılmı...+ır. - Bay reis 3 senedenberi 1rmlt C547 6671 6784 7421 7698 

6022 

A419 

7oktur. 
7

• 7703 7761 7952 R240 8266 nqrtyat serisi hazırlamıştır. Bu neş hapisaneslnde yatıyorpm. Mahkü-Serapıı kanet, kudret, alın ve Harri Bor, Dün 8590 8800 8871 ~907 9936 ra, Evin temsil kolu tarafından "Bir 

kavuk devrildi,. komedisi oynana· 

caktır. 

iman ifade eden nutkun pc rlyat serisinin ilki olan; "Azlık ve Sabah Geldi mlyet müddetim dolmıya dört ay 10016 10030 10328 10429 11125 
"Arkadaıl·-· yabancı okullarda talebe işleri,, kı • kaldı. Bir yolunu bulup oradan kaç-

11427 11588 11692 11727 
lJ 

730 -·--. K 1 · · · Maruf Fransız artisti Hari Bor •Mı"llet hi"'-etm· d• -·ı'felertn fvi lavuzu çıkmıştır. 1 avuzun ıçensın- tıın. Bu türbenin üstüncleki kursun- 11804 12124 12684 12771 12908 
~ .. ....... "' ile refikası Raiko ve arkadaşları dün YENi NEŞRiYAT 

ifa olunmasım emel edinmek baıı:hca de bütün mekteplerin talebe kayıt ve · · lan çalJnayı daha üç sene evvel kafa 13007 13188 13663 14239 14323 : 
y sabahki konvansiyonel ne şehrımıze 

kaygımızdır. Süklin, istikrar n em- kabul işleri adresler, ve hususi tali- gelmişlerdir. Büyük matemimiz do- ma koymuştum. Geldim ki kurşun- 14538 14713 15042 15237 15271 
niyet içinde çalı~aktan ba~a arzu- matnamelerinin mühim maddeleri layı.c;ile eğlence yerleri kapandığı t- lar yerinde duruyor. Yine benim gi- 15946 15984 16073 16215 16246 ileri Hayat 
su olmayan miletlmJzi anarşiden ve bul-unmaktadır. Di11-..r neşriyat da ri B b d ·1 . 16427 16486 17028 17067 17279 elJd günk11 
cebirden m.ak, bütün vatandaşlar &"" çin, Ha or ura a temsı vermıye bi bir kaçak olan Yaşarla buluştum. 17285 17456 17831 l i925 17969 da Y:a:~ı::"verdiğlm!z .. !;:;.";::: 
için müsavi bir emniyet havası için- yakında çıkacakhr. cek, bir iki gün sonra Atinaya gide- O gece kurşunları sökecektik. Yaka- 18070 18553 18660 19165 1Q318 yat,, adlı mecmuası in~ etmlştlr. 
de bnlundnrma,... cilmhuriyctin en R M kf 1 • d ccktir. 1 dik _,.. b" t bo ı ""'ft d ld kıymetli nlmetı" .,b.lllyoro•. Vatanda•- um e ep erın e yı e e wr . 19431 20553 20617 20716 2l131 Büyük bir cue ıya ş u6~u o ura-

.. -s 1 p• i M h ı ·· 8 k tll D ahitl · ğ 1 · · cnğıru kuvvetle flmlt ettiğimiz bu mennu-lar arMında muhnbbeti genf~letme!yİ Okutulan Kitap ar ır nç a su u ere e uruşma ş erın ça rı ması ıçın 21233 21566 21877 21954 :!2081 anın bu Uk:: 1&:rısında memleketin blr çok 
ve derinlc§tirmeyl ftl ,ereOi vazlCe Rum mekteplerinde okutulan ki- Muhtelif pirinç mıntakalarmdan talik edildi. 22967 23023 23123 23192 23354 değerli edip, pirler ve muharrlrlerlnln 
sayt~·~roz.,. taplardan bir kısmında şehir işleri _ gelen malumata göre, bu sene pirinç y "k .. N h. M .. d- - - 23442 23665 23899 24220 24487 y87.llan var. 

Parça!l'I mmettn dtrnhtırlyet idare- mnhsulü çok bereketli olmuştur. Ye- enı oy O ıye U urunun 24616 24708 24893 25280 25372 Yahya Kemal. Kemalettin KAmlntn ~ 
sinden hckliyehi1cceği başlıca nimet- nin türkçe yerine rumca olarak ya- ni yılın mahsulü piyasamıza getiril- Muhakemesi . 125417 25495 25851 26219 26535 lrlerl, Yahya Salmln de güzel bir Cwnhu-

lcri en bclii hultısa eden bir şaheser- zıldığı Vekalet tarafından yapılan miştir. Adana ve Tosyadan getirilen Rüşvet aldığı iddiasile evvelce 126605 26785 27144 27153 27236 ıi;:~ :~:u ~=~en flerlde bol bol bnh-
dir. tetkiklerden anlaşılmıştır. 25 bin kiloluk iki partiden Tosyalar tevkif edilen ve iki sene hapse mah- 27380 27502 27800 28080 2R210 

3
etmek o:ıere şimdilik sadece oku:rucUla-

Sfö;Ilnfin eri olduğuna eserlerile Vekalet, bu kitapların toplattın· kilosu 21 kuruştan , diğerleri kilosu kum edilen Yeniköy nahiye müdü- 28288 28955 28986 29310 79501 runıza tebştrle iktifa edi;rorur. 
cihona göstermis olan Türkiye Reisi- larak yen\den yazılmasını alakadar- 20 _ 21 kuru:c: arasında satılmıştır. rü Alaettin hakkındaki duruşmaya 29630 298

30 29912 30156 30283 
TEŞVİKİ SANAYİ KANUNU - Barve-

cOmhnnı İsmet İnCSnüniln ba~na geç- lara bildirmiştir. •. !ngı·lı"z Brassert müessesesi mü- dü t · r d""rdüncü ceza 
30452 308 

kAlet matbııaaı Jdıu-e memuru Mehmet 
ti~l Türk mnJetinl btt nimetlerden ~ n, emyızen as ıye 0 I' ' 60 31172 31282 ~-4 1413 Gôrkey, Tcşvikf Sanıı:rt Knnunu ne llgfll 
daima müstefit etmeye, hasn vOcut Çocuk, Samanhğı dürlerinden Mills, Sümerbankla mü mahkemesinde bakılmı~tır. 131488 31630 31669 31689 31889 olnnık B. MIDet Meclisince kabul etillen 

edece~ne hütiln milletin inancı var- Tutuıturdu zakerelerde bulunmak üzere dün An Okunan keşif raporundan, palto- , 31903 32437 32716 32942 33124 kanun, tefsir ve b.rorlarla niuımnameyt 
dır. Allah muvaffak etsin. karaya gitmiştir. nun derin cebine konulan paranın 33178 33232 33377 33418 33636 bir ara:ra toplıyarak:: bu isim altında ııet-

Dün Cerrnhpaşada Açıkgöz soka- ,,___ hemen el sokulmak surctile farkına 33747 33941 34062 34229 :lı1327 retml§tir. 
BELEDiYEDE : 

Bazı Yerlerde Bahçen 

Evler Y aptırdacak 
Belediye imar bürosu, Fındıklı f1e 

Taksim arasındaki saha He Cihangir 
semtlerine ait imar planuıı hazırla
mıştır. İlerde hazırlanacak olan de
kay planına bir esas mahiyetinde 
bulunan bu plAna göre, Fındıklıdan 
Taksime kadar devam ve orada Cüm 
huriyct meydanı ile telaki etmek 
üzere büyük bir cadde açılacalctır. 

BelccUye. buralarda ~rhest bina 
ve apartımnn inşaatım menetmi~'tir. 
Buralarda bina ynpmak istiyenler, 
ancak belediye imar bürosunun tes
bit ett.iğl şekle uygun bir bina yapa 
blleceklerdir. 

Belediyenin bu sahalar için muva
fık gördüğü bina t fpi, ön ve arkala
nnda bahçe olmak üzere ik~r katlı 
binalardır. 

Asfalt lnıaah Baıhyor 
Asfalta çevrilmesi kararlaştırılan 

Cağaloğlu cadd~indeki hava gazı 
Elektkrik, su ve kanallza.syon ,ebeke 

ğında 5 numaralı evde yangın çık - ikinci Kitap Sergisi varılamıyaacğı anlaşılmıştır. Suçlu 34362 34493 34060 34702 34931 Modern Türkiye 
mı-+ır. Ates, bec: yac:ında Mahir is· kili b - rine su,.lunun tah-

.,,. • " ~ Beyoğlu Halkevi, geçen sene oldu- ve • unun uze · ~ 35685 35778 35829 35951 ~5966 Modern Türkiye mecmuasının 37 tn-minde bir çocuğun kibritle saman - l" · · · t · ş muhakeme başka 
ğu ırlbl bu yıl da, bir kitap sergisi aç- ıyesıru ıs enu • 36428 36537 36754 36802 37190 el nüshası gayet mizel bir kapak d~ lan tutuşturması yüzünden çıkmış, o· bl ...1; k ı t r ~-
mağa karar vermiştir. Sergi yılba- r 5 .. nc a mış 1 

• 37297 37398 37845 38070 ~8284 rununda intişar etmiştir. genişlemeden söndürülmüştilr. şmda Evin Tepebap merkez binasın- 38585 38789 38922 39370 39396 * Kıdem zammı kazanmıya hak da açılacaktır. 15 gün müddetle açık POLİSTE 39708 39873 39885 39911 
kazanmış olup ta zam görmiyen öğ - kalacak olan sergide 1938 senesi 

TAKViM ve HAVA 1 retmenlerin dilekleri Maarif müdür- iki Kardeş Bir Adamı 
lüğü tarafından tetkik edilmekte • neşriyatı teşhir edilecektir. 

30 Lira Kazanan Numaralar: 

239 267 520 1042 
1609 
2106 

1110 
dir. İddiaları doğru olan muallimle
rin zamlan ayrı bir liste ile Bakan· 
lığa yzılacaktır. * İlk tedrisat muallimlerinden 
olup, başka viUtyct emrinden İstan· 
bul emrine verilen 40 muallimin ta
yin işi Maarif Vekaleti tarafındah 

yapılacaktır. Buna sebep de İstanbul 
vilayeti dahilindeki ilk mekteplerde 
münhal muallimlik olmamasıdır. 

lerine ait tes~at ikmal ~ilm!ştir. 
Bu caddenin asfalt inşaatını üzerine 
alan müteahhit buradaki amele mik 
tannı üç mislin~ çıkarmıştır. Bir a
mele grupu da vilayetin arkasındaki 
arsada, bu cadde için llizım olan mo 
lozu hazırlamaktadır. Bugün ve ya
nn caddenin tesviyesiyle meşgul o-
lunacak, Pazartesinden itibaren mo
loz döşetnerek asfalt inşaatına ba~ 
larulacaktu. 

SADAKAI FITIR Ağır y araladllar !~~ !::: 
En iyi bt Son 

·1556 
2019 

1698 
2516 

Evvelki gece saat 21 de Çengel- 2731 2735 2751 ~757 2824 
Bufdııydan: 15 14 12 

köyünde bir cinayet işlenmiştir. Tnf 3336 3672 3913 4059 1067 
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Ulu- Önderimizin Vefatı Bütün Cihana . . 

Derin Heyecan ve Teessür Verdi 
Temps Gazefesi 

Etmistir. 
··o·· ı·· um, 

Fakat 
MağlUbiyet Nedir Bilmiyen Bu 
Onun Muazzam Eseri Bakidir ... 

Adamı 
Diyor 

MağlUp 

(B~ l incide) 

F" ran•anın teeuür ve 
ta%iyeleri 

bi p~~s, 11 (A.A.) - Havas Ajansı 
ldırıyor:: Dahiliye nazırı B. Sar

r~ut, dün öğleden sonra Türkiye Bü
Yük Elçiliğine giderek B. Suat Da
va:z 'a şahsi taziyetleri bildirilmiştir. 
d Da~a sabahtan itibaren sefaret 

eftertne kaydedilen şahsiyetler ara
~:nda BB. Mandel ve Marchandeau 
~: ~~an reisi B. Jeanney, Ankara 

UYük Elçisi B. Massigli, B. Le
Provosı, Belediye reisi B. Dclannay, 
~?lis müdürü B. Langeron ve bir çok 
~ıpI~matlar meyanında lngiltE)re ve 
rezııya Büyük elçisi ile Yunanistan 

\'e Romanya orta e~çileri mevcuttur. 
k Diğer taraftan B. Lebrun, askeri 

abine direktörü Albay Chaudessolle 
"~sıtasile B. Suat Davaz'a taziy~tle
tini bildirmişlerdir /l . .• 

ClTtate heyecan ve gazetelerin 
mühim ne,riyah 

bit~~ 11 (A. A.) - Havas Ajansı 
dırı yor: 

bJ Paris, Atatürkün ölümünü büyük 
r heyecanla karşılamıştır. Bütün 

f~:zeteıer, Atatürke müteaddid sahi
be er ve geniş sütunlar ayırmakta ve 
~ u Sayfa ve sütunlarda yeni Türki -
d e~ın büyük banisinin harikalarla 

0 u hayatını anlatmaktadır. 
Peut Parisien diyor ki· 

b~''Bütün Tür:ki~ede büyGk matem 
Ukfıın sürınekted" B'"yük· b" d l t . ır. u ır ev-
~k relslnın şahsiyeti ne derece yük-
ols ve ne derece muhterem olursa 
t:i un, hiçbir kimse, aman vermez bir 
b astalıktan sonra Yn§lı sayılmayan 
ir çağda ölen bu muzaffer general, 

bu yılmaz ihtilalci, bu insan kahra
~anı, b~ ~ok büyük popüler adam 

dar butun halkın kalbine yakın 
olnı .. - şt ....... ı ır . ., 

"'I' emps,, gazetesi diyor ki: 
ı- ~eni Türkiyenin yapıcısı ölmüş-
Ur. Bütün bir millet şimdi, vatanı -

ııın h 1A kA tan a as arına ve memleketi baş -
l" haşa değiştiren inkılaplann Ami-
ı, muhterem büyük şefi için ağlı _ 
~Or .,, 

ta ':e.rnps gazetesi. bundan ~onra, A
turkün eserini geniş bir surette 

~il ettikten sonra, :sözlerine şöyle 
e\'am eylemektedir: 
"ö ~ lüm, mağlubiyet nedir bilme -

0 
eıı hu ahamı mağlup etmiştir. Fakat 

'l'~Urı. muazzam eseri bakidir ve 
tt~~kiye cumhuriyetinin mazisi, is -
1lllt al için bir zımandır. Balkan an
k· tının lideri ve şark paktının sai
lt~i 0 lan Türkiye, dünyada kendi mev 
d ııı almıştır ve büyük şefin arka
h a~r:ı memleketin prestijini mu -

at ak ki idame ettireceklerdir.,, 

t ntransigeant gazetesi, "Harp son-
0"'81?lnı. ilk diktatörü,, nün hayatına 
'beıııl.! - • 
··~ Y sutunlar tahs~ etmekte ve 
ta l'cel sauvage,, ın Atatürkü nasıl 
ıa;1dtı:n., başlığı altında bir röpor -

1lıı neşreylemektedir. 
:;tarceı Sauvage, ezcümle diyor ki: 

~tatürkün ~ahsında, yalnız etraf 
ll'la~ da hayat ve ölüm mistiği yarat
Varq: kndir şeflere has manyetizm 

1 

memleketinin modem inkişafına en ı yan devlet reisi B. Ritlerin emri fı-ı vefa~ haberi burada çok derin bir l Başvekili Celfil Bayara taziyette bu- bul etmif ve muvaffak olmuştur; 
detleri yıkmak için bir tek imzası zerine, devlet nazın Dr Mayaner teessur uyandırmıştır. Baş mabeyn- lunduğu gibi beraberinde protokol Fakat Atatürk sulhta da o kadar bil 
kafi gelmişti. kendileri namına ve Hariciye nmu- ci kral namına, ve hariciye nazırı direktörü B. Stançev olduğu halde yüktü. Milleti uyandırarak canlan-

Böyle olmakla beraber, Atatürk, m1 katibi Baron Weiseger Hariciye B. Komnen hükQmeti namına elçiliğe Türkiye sefaretine giderek hem ken dırarak millli hissi azamü derecede 
katiyen bu kudretini suiistimal et - Nazın namına Büyük Elçiliğe gele- gelerek taziyetlerini bildirmişler - disinin hem de Bulgar hükiımetiyle takviye etmiştir. Malik olduğu mu-
memiştir. Zira, Atatürk, hakikaten, rek taziyede bulunmuşlardır. d.ir. Bulgar milletinin taziyelerini bildir az.zam kudretlere rağmen hayatım 
zamanımızın, objektü zihniyetli ve Alman gazetelerinin Baş mabeynci, Türk milletinin miştir. sade bir millet çocuğu fibi geçir-
temkinli büyük adamlanndan biri nefriyah uğradığı kayıptan duyduğu çok de- Mebusan Meclisi Reisi B. Moşa- miştir." 
·d· rin ve samimi teessürü Türk millet B l 1 ı.,, Bertin, 11 (A.A) - Alman A3"ansı nov, telgrafla Türkiye Büyük Mil- e gratta 

J l t · At ı·· k- ve hükumetinin bilmesini kralın bil 1 ourna gaze esı, a ur un muaz bildir.iyor: Bütün Alman matbuatı, et Meclisi riyasetine Bulgar Parla- Belgrat, 11 (A.A.) - İkinci ve 6-
. · tafs"l tt1"kte 4 t hassa arzu ettigwini söylemiştir. Ha -zam eserını ı e n ve em- Atatürkün ölümü haberini büyrlk mentosunun taziyetlell!ini bildırmiş çüncü Naipler bugün Türkiye Büyük 

muzda Ankarada imzalanan Fran - riciye nazın da cihan tarihinde oka- ve bundan sonra Re:- Vekilı" B. Pe- elçı"liğine gı"derek Tür,-iyenın· bu-...r.ı.. başlıklar altında ve uzun tercemei •1 1 b. .ı:ı "" ,,.._ 
sız - Türk anlaşmasını hatırlattıktan dar büyük ve ası ro oynamış ır şev beraberinde olduğu halde Tür- matemine ;..ı-irak ettiklerini bildir • 

d
. k" haller ve fotoğraflarla neşretmı~ler- c<ıtimanın ölümü ile kendilerinin de ~· 

sonra. ıyor ı: d" ,.. k iye Elçiliğine giderek B. Berker'e mişlerdir. 
"öı·· b" k d h ır. çok kıymetli bir dost kaybettikleri-um, ır ere a a, zamanımı - B 1• T bl t . .. taziyede bulunmuştur. Belgrat, 11 (AA.) B .. -...ı..n 

1 k k 
. "k f er mer age a gazetesı ezcum- ni ne kadar acı bir surette duyduk- . - ~ .. ..._.. 

zın esas ı ara ·terıstı vas ını teş- 1 d' k' Sofya, ıı (A.A) _ Bulgar Ajansı Stoyadinoviç Türkiye br-.,..,-;~ eı....rn-
kil ed l . f ki d k' b- "k e ıyor ı: larını bildirmiştir. ...,,....... -r-

en norma ın ev n e ı uyu "B. h · ı· h' b' ğ bildiriyor: ğine giderek hükumetinin ve Yugoe-
b 

. dd ır ezımc ın ıç ır zaman sa - Resmi daireelrde bayraklar ma-
adamlardan irtnin muka eratına 1 h k Başvekil Ko"'se İvanof, Atatürkün lavya milletinın· Türku-n bu·~ .. -;ır --... 

k lam bir mi letin ak tnı muzaffer tem al8meti olarak yarıya indiril - ,, ....... .....-
nihayet vermiştir. Kemal Atatür ün b" tt t k ld k . . vefatı münasebetiyle B. Celal Ba- temine iştirak ettiklerini ve bu elem .1 ğ" . b" d . ır sure e e rar e e etme ıçın mlştir. Gazeteler hususi nüshalarla 
saltanatı diyebı ece ımız ır evır, k tl .. ih t . ~ var ve Tevfik Ru"ştu- Arasa •A-ı·yet li ve kederli dakikayı Türklerle be-uvve ennı ya e mesıne mani ola halkı haberdar ettiler. Yarın, Ata - J wu. 
tarihte birinci François'ya kadar ğ ,, b""t"' d'" telgrafları çekmı"şUr. raber yaşadıklarını bildirerek saıni _ . mıyaca mı u un unyaya göc;ter- türkün eserini tanıtmak üzere fev -
yükselen bir tesanüdün teyidi ile . l Du-n Öğledenberı·, Sof d b 1 mi taziyelerinin Türk hükfunetine fb mış o an adamın vakitsi.z vefatı , Al- kalade nüshalar çıkaracaklardır. Ffü ya a u u-
nihayetleniyor .. , · ·11 t' · k · d ·· b k nan bu-tu··n ecnebı· sefaretler bayrak- lağım rica etmiştir Ayni gazetede, Fransanın sabık man mı e ını pe zıya e mutehey- kumet erkanı, ecnebi sefirler, sa ı · 

yiç etmiştir. Alman milleti, Atasını nazırlar, maruf pek çok zev'\t elçili- lannı yarıya indirdiği gı"bi Elçiler, PolonyaJa heyecan Ankara büyük elçisi B. de Cham - ' 
kaybeden Türk milletinin matemi- 11e gı'derck defteri mahsusu imza ey- büyük resmi memurlar ve pek çok Varşova 11 (A .A.) - Reisicumhur brun, Atatiirkün hayatına ait yazdı- ö 
ne istirak etmektedı'r Atatı··ırku·· lemekt,.dirler. Türk dostlan saat 13 tenberi Türk Atatürkün vefatı haberi bütün Po-

ğı bir makaleyi de neşrediyor. Sabık ı · n '" 
daha bugu- nden litik bl k y · t d t - t sefaretindeki defteri mahsusa nnza lonyada bü~.., .... heyecan ve teessftr Fransız büyük elçisi ezcümle diyor po r gerçe> o- unanı• an a eessura ,, ....... 

ki: lan tarihi eserinin kıymeti asıl ehem Atina, ıı (A.A.) _ Atina ajansı etmektedirler. uyandırmıştır. Gazeteler gece net -

Bu esnada, Atatürkün bana karşı 
be~ sene ib1.al buyurduklan dostane 
hissiyatı ve tarihini çok sevdiği Fran 
saya karşı olan dürüstlüğünü hatır
lıyorum. Mustafa Kemal zaferlerin
den mahviyet ile bahsederdi. Fakat 
onun iftihar ettiği ve gurur duyduğu 
keyfiyet, medeniyet eseri idi. Ata
türk her eline aldığı şeyin ta ama
kına kadar nüfuz ederdi. 

J our - Echo de Paris gazetesinde 
B. Courson diyor ki: 

Bu karı§lkhlarla dolu zamanımızda 
belki Atatürkün şöhreti kadar bil -
yük şöhretler vardır, fakat hiç bir 
zaman bir tek muvaffakıyetsizlik bi
le kaydetmemiş yegane şöhret, o
nun şöhretidir, Atatürk, uful eder -
ken, serbest, müstakil, modern ve 
sağlam bir ordu tarafından iyi mu
hafaza edilen bir Türkiye bırakmış
tır. 

Joumal gazetesinde Saint - Brice, 
diyor ki: 

.. Atatürkün bütün yapıcı eseri, ça
lışmaya, kitlelerin disiplinine ve 
gayretteki devam hassasına ipti
na ediyor, Türkiyenin maddi terak
kileri, cidden mahirane teşebbüs
lerle dolu bir harici politikaıun neti
cesidir." 

Petit Journal gazetesinde, B. S
chacre şöyle yazıyor: 

"Reisicumhur Atatürkün vefatı ü
zerine, Türkiye politikasında acaba 
bir tahavvül olacak mı? Muhakkak 
ki B. İsmet İnönünün Türkiye cum
huriyetinin en yüksek makamına 

geçmesi Türkiyenin yıllnız komşula
n ile değil fakat yabancı devletlerin 
ekserisi ve ezcümle, Montrö anlat -
malannın gösterdiği veçhile, Fransa 
ile olan samimi münasebetleri değif
miyecektir .,, 

Paris, 11 (A.A) - Ecnebi eefaret. 
ler, Atatürkün vefatı haberi üzerine 
bayraklarını matem ala;meti olarak 
yanya indirmişlerdir. 

Hitlerin taziyeleri 
Berlin, 11 (A.A) - Atatürkün ve

fatı haberi üzerine Berlinde bulunmı. 

miyet ve şümulü ile ancak daha son k?bliğ ediyor: Gazetelerin ne,riyatı rettikleri nushalarla bu elim ZIY8 ha-
ra anlaşılacaktır. Cümhur başkanı Atatürkün ölü- Gazeteler, henüz mütalaa yürüt- berini ilk sayfalannın en mutena 

Ra•yaJa tee•tlÜrler mü haberi bütün Yunan mahfille - miye vakit bulmamı~ olmakla bera- yerlerinde neşretmişler ve Türk mil 
Moskova, 11 (A.A) - Tas Ajansı rinde hakiki bi:' yeis ve elem doğur- ber Slova gazetesi başmakalesinde Jetinin duyduğu azim kedere ipret 

bildiriyor: muştur. Dost ve müttefik Türkiye- Türklerin bihaıkkm Atası ünvanını etmekle beraber Atatürkün bir ha -
Kemal Atatürkün ölümü müncı.se- nin büyük şefinin zıyaı her tarafta taşıyan muhterem ölünün muazzam yat tarihçesini yaparak elde ettiği 

betiyle, Sovyetler BiTliği yüksek hüyük ve samimi bir teessür hasıl eserini ve şayanı hayret ve takdir eserin büyüklüğünü ve faaliyetinin 
Sovyet Meclisi divanının Başkanı B. etmiştir. ıslahatını uzun uzadıya teşrih etmiş- muazam sahasını tebarüz ettlrmlf • 

B ··tu··n gazeteler Atatu··rku-n ter t• terdir. Gazeteler, daha hayatında l-Kalinin, Türkiye Cümhıır Bac:kankı u • - ır. 
Vekili ve Millet Meclisi Reisi B Ab- cümei hailni neşrederek memleke - Sofya radyosu bu hazin haberi ya ken bile Atatürkün isminin efsane-
dülhalik Rendaya aşağıdaki tel~rafı tin bütün terakki ve medeniyet sa- yarken Atatürkün geniş bir tarihçe- vi bir mahiyet arzettiğini kaydet • 
çekmiştir: hasında tekrar dirilmesi icin başar- sini yapmış ve Türkiyenin asr.Ieş· mektedirler. 

"Dost Cümhuriyetin, fsmf büyük dığı muazzam eseri kaydeylemekte mesi hususunda büyük eserinin muh Varıova 11 (A. A.) - Relsieum-
Türk milletinin istiklal ve rdahı ve Atatürkün yalnız yeni Türkiye- telif etaplannı çizmiştir. hur namına teşrifat müdürü umu • 
için olan kahramanca mücadelesinin nin banisi değil ayni zamanda Türk Macar Naibinin taziyeleri si ve hükumet namına hariciye na-
bütün devresini sembolb:e eden yük - Yunan dostlu~u ile Balkan antan Budapeşte, 11 (A.A) _ Kemal A- zın B. Bek, Türkiye büyük elçiliği-
yüksek Başkanı Atatürkün vefatı tının da en büyük hararetli amili ol- tatürkün vefatı münasebetiyle, Ma- nde gelerek taziyede bulımııms:lar • 

haberinden pek ziyade müteheyyi- duğuEn~ tebarüzt e~tiArmt et~'tekd~rledr. h" caristan Naibi Türkiye B. M. Mecli- ır . 
. stıva gaze esı. a ur un a ı-

cımS. etl B' ı·x.· H Ik . yane e;erini kaydettikten sonra di- si Reisine hararetli bir taziye tel-
Tahranda 

ovy er ır ı5ı a Komı~erle- k"· grafı çekmştir. 
. M l' · B .yor ı. 

n ec ısı aşkanı B. Molotov da "Y i t -tt f"k Tü k ·ı Naib ayni zamanda hususi kalem T- k" B unan san mu e ı r mı -
~r ıye aşvekili B. Celal Bayara Jetinin matemine iştirak elmekte - direktörünü Türkiye Orta Elçisine 

~ı~ t~lgra~. çekerek, Türk milletınin, dir. göndererek taziyelerini bildirmiştir. 
ıstıklal mucadelesinin yüksek diri- Budapeşte, 11 (A.A) _ Macar hu-_ Türkiye için daima iyi bir şef 
janı olan Cümhur Başkanı Atatür- olmuş olan Atatürk, ayn. zamanda kumet, Türkiyenin Budapeşte Orta 
kün şahsında maruz kaldığı büyük Türk -Yunan münasebetlerinin iyi Elçisine. Kemal Atatürkün vefatı 
zıyadan dolayı hükumetin taziyetle bir hamisi olmuştur. Türkiyenin ih- münasebetiyle en samimii taziyetle-
rini bildirmiştir. yası imkanını anlamış ve başarmış rini bildirm.i§tlr. 

Hariciye Komiseri M. Litvinof, olan Atatürk, devamlı bir Türk - Macar gazetelerinin nepiyah 
Hariciye Vekili Doktor Aras'a aşa- Yunan dostluğu imkanını da anlamış Bpdapeşte, 11 (A.A) - Akşam ga 
ğldaki telgrafı çekmiştir: ve başarmıştır. Bugün hayata veda zeteler, Atatürk hakkındaki hürmet 

Türkiye istiklalinin ve barış davası eden Atatürk, Türkiyeyi tasavvur et lerini gösteren çok geni§ makaleler 
nın yorulmaz mücadelesi ve Türk - tiği ve nasıl olması lazımsa o şekil- dolu olarak intişar etmişlerdir. 
Sovyet dostluğunun banisi yüksek de ve Türk -Yunan dostluğunu da Bu meyanda Pesterloyd gazetesi 
devlet adamı Kemal Afatürkün ölü- tarsin edilmiş bir şekilde bırakmak- şöyle yazmaktadır: 
mü haberinden pek ziyade mfıtees- tadır.,, "Şurasını objektif bir surette tes-
sir ve müteheyyiç olarak samimi ve Bulgar Kralının taziyetleri bit etmek icap eder ki, o ezilmış ve 
candan taziyetlerimizi arza müsara- Sofya, 11 (A.A.) _ Bulgar ajan- yıkılmış bir milletten şuurlu bir küt 
at eylermL sı bildiriyor: le, istila görmüş memleketten müs-

Moskova, 11 (A.A) - Atatürkün Reisicümhur Atatürkün vefatı takil bir hükıimet ve köhne Osmanlı 
ölümü haberi üzerine Hariciye Ko- haberi gelir gelmez kral sarayı üs- İmparatorluğundan genç bir mede
miseri Litvinof, bugün Türkiye Bü- tünde bulunan bayrak matem alime niyet yaratmıştır." 
yük Elçiliğine giderek Türk milleti- ti olarak yanya indirilmiştir. Kral Macar Orsag gazetesi de, şu mü-
nn büyük acısına Sovyet mlletleriy- Boris, Türkiye Büyük Millet Mecli- talaayı yürütmektedir. 
le hükumetinin kalben iştirak ettiği si reisine çok samimi taziyetlerini "Dünya, bu harp ve sulh kahrama 
ni bildirmiştir. telgrafla bilbirmiştir. Bundan başka, nı büyük adamın ölümü ile f:ıkir 

Cenaze merasimine Sovyetler Bir- kralın emriyle, başyaver general Ça- düşmüştür. İktidan, azmi ve bRha
liği bir heyet göndermek suretiyle nev ve baş mabeynci B. Panav, Tür dirliği ile aman bilmiyen galiplerin 
~irak edecektir. kiye elçisi Berker'i ziyaret ederek tatbike kalkıştıkları pranga siyase-

Rumen Kralının taziyeleri kralın taziyetlerini bildirnıişlerdir. tini ilk kıran Atatürktiir. Kendisi 
Bükreş, 11 (A.A.) - Atatürkün Başvekil Köse İvanof ta Türkiye cesurane bir tarzda mücadeleyi ka-

Tahran 11 (A. A.) - Hariciye na
zın bugün Türk büyük elçiliğine gi
derek Atatürkün vefatı haberini se
yahatte bulunan Şehinşaha telefonla 
bildirdiğini ve çok müteessir olan 
Şehinşah hazrtlerinin derhal büyük 
elçiliğe giderek kendileri namına ta
ziyelerini bildirmesini em..-HU..1-u..J. 
:söy lemiştir. 

'Amerikada 
Vaşington 11 (A. A.) - Hariciye 

nazın Mister Cordell Hull, Türkiye 
büyük elçiliğine giderek Atatürkün 
vefatlanndan dolayı Amerika hüktl
metinin fevkalade müteessir bulun
duğunu ve bu ziyaın yalnız Türk mil 
letine ve lnıdudlanna inhisar etmi -
yerek sahası çok vasi bulunduğunu 
bildirmiştir. 

Hollandada 
Amsterdam 11 (A. A.) - Bütün 

Hollanda gazeteleri, Atatürkün ölü
mü hakkındaki acıklı haberi, ilk say
falannda büyük harflerle vermekte, 
hayatına geniş sütunlar tahsis et -
mekte ve büyük meziyetlerini teba
rüz ettirmektedir Hollanda radyo
su da Atatürkün hayatı hakkında ge 
niş neşriyat yaprr.ıştır. 

Kabinede Tadilat 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- (Başı ı ineideJ 

mi~h- gün bana dedi ki: "Çok büyük 
\'ardetıcre ait küçük memleketler 

tiy dır. İstikbal, öteki milletlerden . Mecıı·ste Mu .. h.eyyı·ç Bı·r ce· lse 
1 1 

a e bu milletlere aittir., bu cüm-
e er haf 
cUnı ızama nakşedildi, zira bu 
kı leler, ölümünün arifesinde, ya - (BQ.f' 2 ncide) 

Yeni Kabine 
Yeni kabine aşağıdaki zevattan 

mürekkeptir: 
şu~rrurkın, hatta bütün .şarkın en Büyük Millet Meclisinden ayrılırken Meclis önünde ve geçecekleri yol
lar k ' en uyanık, en emın adamı o- lar üzerinde birikmi~ olan halle ve gençler tarafından selamlanmıştır. 
lar~ tecelli eden Atatürkün harika- Reisicümhur İsmet İnönü bugünkü merasim esnasında fraklarının sağ 
göst dolu hayatının derin manasını tarafına İstiklal ve sol tarafına da, Sakarya harbini müteakip Büyük 
r""t· errncktedir. O Atatt"ırk ki .iih -.., -s~ Millet Meclisinin kendisine vermiş olduğu kılıçlı al~ imtiyaz madal-
re~ rnemleketten memlekete geçe - yn.sını talik etmiş bulunuyorlardı. . 
lrıah~ayatı efsanevi denebilecek bir Ankara, 11 (A.A.) - C. H. P. Büyük Milet Meclisi Grupu Umum! He-

ıyet almıştır.,. yeti bugün 11 - 11 - 1938 saat dokuz buçukta Başvekil ve Parti Umumi 
~tin gazetesi diyor ki: Reis vekili CelAI Bayann reisliği altında toplandı: 

'1'ü k'ustafa Kemal, banisi olduğu BafVekil celseyi açtıktan sonra ınu önder ve Büyük Şefimiz Kemal 
l'l1 r ıye cumhuriyetinde hiç bir za- Atatürkün dün sabah saat dokuzu beş geçe fant hayata gözlerini kapa
) an Çarlann bile malik olamadık - mak suretile bütün milleti onulmaz elemlere garketmiş olduğunu ve bu 
arı hudut k suz uvvet ve selahiyete derin elem ve acıdan dolayı bütün vıillete ve Parti üyelerine taziyetle-
~a~lptl. Bu derece derinden sevdiği rini beyan eylemiş ve Ulu Şefin yüksek habrasına hürmeten bet dakl

e olan asırlık ananeleri ve dinl a- ka ummnt h~ hlbmet w tnlm lflthu içinde ayakta dmmala da'nt 

etmiştir. Bu hazin bet dakikanın IOnunda makamı riyasetin daveti üze
rine bugün saat 11 de Kamutayın açılacak celsesinde Teşkilatıesasiye 
Kanununun 34 üncü madedsi hükmüne tevfikan icra olunacak Reisicüm
hur intihPbında Partinin namzedini tayin için hafi rey ile intihap yapı
lacağını beyan etti. 

Riyaset makamının bu tebliği üzerine umuınl heyet derhal namzet 
hıtihabına geçmiş ve yoklama sırasiyle toplanan reylerin tasnifi netice
sinde 323 reyin tamamen Malatya mebusu İsmet İnönü üzerinde top
landığı görülmüştür. Tasnif muamelesi B. M. Meclisi dahili nizamna
mesine tevfikan kura ile ayrılan dokuz kişilik bir komisyon tarafından 
ve umumi heyet huzunında icra olunmuştur. 

Ara neticesi riyaset tarafından tebliğ edilince uınuınl heyet hiç bir 

müzakere ve fikir teatisi yapmaksızın kendiliğinden bütün reylerin Ma
latya mebusu İsmet İnönü 6.zerinde toplanmlf olmasını ayakta ve sti

r.tli alkıflarla brplamıf ve ~ QllM~ 

Başvekil Cel81 Bayar (İzmir), Ad
liye vekili Hilmi Uran (Seyhan), Mil 
li Müdafaa vekili General Kazım Ö
zalp (Balıkesir), Dahiliye vekili Dr. 
Refik Saydam (İstanbul), Hariciye 
vekili Şükrü Saracoğlu (İzmir) . Ma
liye vekili Fuat Ağralı (Elaziğ). Ma
arif vekili Saffet Arıkan (Erzincan), 
Nafia vekili Ali Çetinkaya (Afyon), 
İktısat vekili Şakir Kesebir (Tekir
dağ), Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kili Dr. Hulusi Alataş (Aydın), Güm· 
rük ve İnhisarlar vekili Rana Tarhan 
(İstanbul), Zirıat vekili Faik Kurdoj-
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f ürk inkılabına bakışlar 
P E Y A M 1 5 A FA 'nm Cumhuriyet gazetesinde tefrika 

edilen bu değerli etüdü her ta.raftan vaki olan arzu üzerine ki

tabevimiz tarafından kitab halinde netredilmiş ve ehemmiyeti 

gözönüne alımµ·ak neşrine b&fladığnmz Ankara kütüphanesi 

tarih serisinin ilk numarası bu esere verilmiftir. 

Eser hakkında bir fikir hasıl olabilmesi icin ihtiva ettiği 
bahisleri yazıyoruz: , 

İnkılaptan evvelki cereyanlar: Türkçüler, Arabcılar, lslamcılar . 
Büyük Harb devresi - Büyük Harbden sonra - Milli Mücadelenin ro· 

lü - İnkılabın iki büyük prensibi - İki kô"kten gelme inkılab hareketle

ri - Türk meselesine girmeden evvel - Eski alemin an'aneleri - Av

rupa nedir? - Üç tesir: Yunan, Roma ve hıristiyanlılt - Şark nedlr?
İki şark arasındaki fark - Garbda ve şarkta fatalizm _ Türk, Arab 
ve Yunan düşünceleri - Müslümanlık ve hıristiynnlık _ Roma ile 1-

ran arasında - Step ve site - Riyazileşmek ve siteleşmek - Kema
lizm hayat ve ideali - Kemalist Türk milliyetçiliği - Avrupa ve 
Türk milliyetçiliği-Halk Partisi ve altı prensibi - Yeni tarih ve dil 
anlaşmamızın geniş manası - Hukuld ve iktısadi izahlar. 

TAN 12 - 11 - 938 ==:;:;ı 

• 

Aynca Profesör Mustafa Şekip Tunçuıı eser hakkında bir yazısı vardır 
Fiatı 100 kuruştur. 

HUBUBAT UNLARI: BAHARATLAR: 

lngiltere Tarihi 
Pirinç, Mercimek, Beıelya, Yulaf, Arpa, Nohut: Tarçın, Karabiber, Beyaz Biber, Kırmızı Biber, 
Patates, Fasulye, Çavdar ve sair Hububat unfarife Kimyon, Yenibahar, Karanfil, Zencefil, Sahlep ve 
Pirinç NişastaSI, Buğday Niıastası, Korun Flor. Sofra Tuzlan. 

Andre Maurois'nın meıhur eseridir. Aslı 153 üncü tab'rdır. 
Hüseyin Cahid Y alçm tarafından tercijme edilmittir. iki cild
dir. Büyük Britanya adalarında ilk beter hayatından XVII nci 
asır batla.ngıcma kadar birinci cildi tetkiJ eder. 

1915 den beri tevekkufsuz mesaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazandığı 

Fiatı 125 kuruştur. 

İngı1ten! tan1ıinin zamanrmaa kadar olan kısmı da eserin 
ikinci cildidir. Basılmaktadır. 

HOR KONKUR 
ile müstahzaratınm mükemmeliyet ve nefasetinde iritilmez bir kuvvet olduğunu iıbat ebnittir. 

lstanbul Kanaat Kitabevi Adres: Beıikta§ • Kıhcali, Telefon: 40337, lstanbul, Nuri Çapa 

Üsküdar Asliye Hukuk H~-
Anliara Radyosuna Çekoslovakyada ğinden: thviyenin tlsküdarda Kı-

Metheden Artist Pani ihtilafları sıklkı nahiyesinin Bulgurlu köyün-

. Paris, 10 (A.A)- Yeni Ankara rad Prag, 10 (A.A.) - Sağ cenah par- ~e sakin ~ahvecl ~ocası ömer ltrdo-
70 Etasyanunmı küpdı münasebeti- tileri arasında blı' blok teşkili husu- gan aleyhine açt~~d b~~~ da: 
le d -.ıın.. unda ·yasi matıafil bedb' g·zük sından dolayı mu ea ey e yapı 

ora a bir konser Yel"ıı..a.ten sonra s 51 m 0 
- n~ t blig t üzerine yevmi mu-

~ . mektedil'. UClnen e a 
Par.ise donen konservatuar ptyano _ ayyende mahkemeye gelmediğınden 
profesörlerinden Bayan Mağda Tag- ~ hususta beyan olunduğuna go- hakkında gıyap karan ittihaz ve 
kiaferu, Havas Ajansı muharrırlne re, blok ~eklifi husu~un~a~i m~za - tahkikat 11/1/939 Çarşamba saat 

_,_ .... _ kereler hır takını muşkulata ugra - 14 de talik ve bu baptaki gıyap ka-
yaptığı beyanatta. me.cıuu iısta.c;yo- mı~ . . 

k-şadmd k k w.ı · ran mahkeme dıvanhanesıne asıl-nun u a onser verme ~..,...n . • 
Bilakis, sol cenah cereyanı kuvvet mış olduğundan müddealeyh Ömer 

intilıabından dolayı fevkal!de milf- bulmaktadır. Hususile ki, sosyalist- Erdoğanm yevmi mezk.urda yine 
tehir olduğunu söylemiş ve mezkUr partiler milli bir renk almışlardır. mahkemeye gelmediği surette gıya
btasyonun teknik ve musiki vasıflan Yeni hudutların çizilmesi akabin- buıda tahkikata devam ve icap E>den 
:itibariyle şimdiye kadar gördüğü bü- de yapılması mukarrer olan reisi - karar ittihaz olunacağı mwnailey
tün Avrupa postalannın en müteka- cumhur intihabatı bir müddet daha hin ikametgahının meçhuliyeti ha-.' 
mili oldul,<unu kaydetmiştir. tehir olunmuştur. sebiyle ilanen tebliğ olunur. 

biri 
-TATHIR OLUNMUŞ 11 STYRIA n ÇELiKLERi • 

Afetiere Mahsus " STYRIA .. Çelikleri 
lnıaata Mahsus "STYRIA.. Çelikleri 

Husust " STYRIA .. Çelikleri " STYRIA ,, Elektodlan 
11 STYRIA .. Yayları, Ocakta lşlenmiı Çelik Parçalan 

Styna çelikleri uzun tecrübeye istinad eden hususi çelik eritme ve imal usulleriıin bir 
mahsulü olup dünyaca tanınmıt yüksek evaafb çelilderdir. 

Türkiye Vekili umumisi: OSMAN TAŞÇIOGLU 
Galata, Voyvoda Caddeıi 84 Karaıkö:r palas ka11ıımda, 

! •-~---.-.... Çelik deposu: Topçular caddesi 101 ·-------
A 1 --------------------------------~---

• 

AGARAN 
SAÇLARA 

KUMRAL ve SiY AH 
renkte sıhhi saç boyalarıdır. 

tNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOÖLU - İSTANBUL 

ZDhrevf •• oltt h .. taıucluı mOte,,anl! 

Dr. Hayri Ömer 
>ğledeıı aon.ra Beyoğlu Ağacam• 

ıt~rs•~mda No. 133 TPIPfnn:43!'>R~ 

Nede1 

Cünf<ü ASPiRiN senele,; 
denberi her türlü soQukall 

gınlıklarma ve ağrılara karf 
tesiri ~aşmaz bir ilAc: olduaurıı.I 

ishal etmiştir. 

A S P İ R 1 N in tesirinde~ 
emin olmak icin lütfen 

sına dikkaf edini~ 
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1 iNHiSARLAR U. MÜDORLüGü ILANLARI 

Osram-&1-an:ıpullan kulla· 
nınız. Osram. lGJ- ampullan 
sarf edecekleri cereyana 
mukabil size elde edilebil
mesi kabil olan azami ziyayı 

temin ederler. 

MPULLARI 
AEG 

TOrkiye Vekilleri: Elektron 
Türk Anonim Elektrik Şirketi Umıımiyeai 

!Türk Anooım Şirkdi 

İSTAN BUL ... P. K. 1449 ISTANBUL P. K.. 1144' 

.......... ~ .. "!'. ·:..-* ... · .'•ı .. ·.~· .. 

Sabah yataktan kalkarken ba.,mız ağrıyorsa yahut, 

varsa hiç dütünmeyin hemen bir kate 

. . . . "" .( . . . · . r . ..~: ı ~ • ")._'- . • • • . .... · . :· • •. : • . 

Alırıı2; 

Nezleyi Ye bat afn•mı seçirir •• Gripten 

korur - İsmine dikkat ediniz -

- ~ ı .. / ~ • " ~ • " - ·• · ... ' ' ... . ,;. .. .J': •• \ . . ... . . . .. .. ., ,, : ;ıı- " •• '_,. . • ~ .. . .. 1 \ ..._ .;.. fl.. ' . t • • • 

Üzerinden bir buçuk asır geçtiği halde 

ilk töhretini muhafaza edebilen müesseselerimizin sayısı pek mahduttur. 

ŞEKERCi: 

ALI MUHİTTİN HACI BEKİR 
TiCARETHANELERi 

Bu Mahdut Sayılı Müesseselerden Biri 

OLMAKLA DAİMA iFY.iHAR Edecektir. 
Bahçekapı • Beyoğlu • Karaköy • Kadıköy 

Otmobil Ticareti 
Türk Anonim Şirketi 

Oeylet Oemiryolları ve Limanları işletm~ U. idaresi ilanları 

9 Mart 1938 tarihli fevkalide he
)'eU umumiye toplantısında Şrrket 
aerınnyesi.nin 100.000 liradan 
250.000 liraya teeyit ve iblağını ve 
bu suretle tbraç edilecek yeni hi.sse
lerin iftiraşı sahip olduklan hisse 
l?Uktan nlsbetinde rüçhanla, şirke
tin rnevcut hisse sahiplerine tahsisi
ne karar verilmiş olmakla, hakkı 
ruçhanlarını kullanarak yeni hisse 
1§tıra etmek ıstıyenlerin hisselerini 
hümılen İk!ltciteşrin 1938 ayının 
Y1tınisine kadar şirketin merkezine 
ll1üracaat etmeleri lüzumu ilfın olu
nur. 

Sırkecide İstasyon hududu dahilinde klin 30, 31, 33 numarah kagir 
mağazalar ayn ayn pazarlıkla ve birer sene müddetle kiraya verile
cektir. 

Muhammen bedelleri ve teminat miktarları aşağıda yazılıdır. Pa
zarlık 25/Xl/938 Cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 uncu İşletme bina
sında Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
parasu olarak misyondan verilmektedir. "'8269,. 
No. Senelik hammen kirası Teminat 
30 114120 Kuru~ 17118 K. 
31 110424 .. 16564 .. 
33 110436 .. 16566 .. 

Dr HAFl7 (f MAL Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Dahiliye Mütehassısı Kadıköy Bahariye cadJesi ŞE>kerci 

... ~ . . ·. · ... ·. - ~.· d ... ~ .•.. ~ ·.·-........... !~~ ~,S,EJ.~~~;. ·N:~· 
, · .. DEM'i>.iKY1DA 

. . . . . ;/ .. . . . . . .: . 
. "e ~ ~ELGEYŞ~Kt.IGINE en 
· :· tesırn blr · h.i:a°Çtır kutusu 

1 6 5 kur u• Sirkeci Merkez 
. ' 
,Y ' 

Eczaneaı, All Rız·a 

Pa7.nrdnn maada !lanı C14.30 dan Bakkal sokak No. 21 de Bay Bekir 
18) e kadar Sah Cumartcııi 19.lfl 
dan 12> ve kadar fıkaraya mec:uneo Tokus 3 Eylfil 938 tarihinde a::ındı-
Oivanyolu No. 104 ğımıza bıraktığı para için verilen 

Telefon: 21n44 - 2239" 97414 numaralı cüzdanı kay~ttiği-

Sahibi- Halil Lutfi Dördüncü, Gaze
tecilik ve Neşriyat T. L. Ş., umumi 
neşriyatı idare eden: M. Rasim Oz-
gen; basıldığı yer TAN Matbaası 

ni söylemiştir. Yenisi verileceğinden 

eSJdsinln hükmü olmıyacağı il.An o

lunur • 

Milrtan 

SüpOrge 3000 A.. 

Tartma 
kabiliyeti 

)luhaınınen Bedeli 
Beheri Tutan 
L. K. s. L. Jt. 
- 11 375 341 25 

% 7.5 
teminatı 

Lira L 
25 60 

Eksil hııenin 
iaaü 

14 
Baskül 3 ,. 1000 Kg. 248 - 744 55 80 14.30 
Etil eter ısoo Kg. 
lçki bandrol kağıdı 70 x ıoo eb
adında. 

- 90 - 1350 
- 40 - 2800 

101 25 
210 

15 
15.30 

1 - Nümunesine uygun olmak p.rtlyle 3000 adet süpürge, prtnameleri mucibince 1000 kilo tartma ka
biliyetinde 3 adet yerh mamulltı baskül ile sınai :işlerde :kullanılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve teahhü
dünü ifa etnıiyen müteahhit hesabına nümunesi evsafında 70X100 ebadında 7000 kilo içki bandrol kağıdı 
ayn ayn açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatlan hizalannda gösteril.miJtll'. 
m - Eksiltme 29/Xl/938 tarihine rastlıyan Salı günü hizalarmda yazılı aaatletde Kabatafta Levazım ve 

Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen §Ubeden alınabileceği gibi süpürge n içki bandrol 

kağıdı nümunesi de görülebilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güvenme paralariyle birlikte yukar-

da adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "'8355" 

* İşin 1\fahiyetl Keşli Bedeli 

Lr. Ku. 

% 7 ,5 temJnatt Şartname 

Bedeli 
J..r. Ka 

Eblltmetıln 

teldi autl 

İstanbul Başmüdiirlüğü bina5mm 1185 65 
Lr. Ku. 
89 03 

kald.ınm tam.iri işi 
Maltepe Enstttüsfi memur evleri 831 27 

bahçe divarlarlyle kaldınm yapıl-

muı iJi 
Bahariye tntibı işleme evi iskele- '129 80 Açık 15 

si inşaatı. 
I - 9/XI/938 tarihinde ihale edilmiyen İstanbul BapnOdürl\ilü bldırmı tamfrl lıfl, Maltepe !!mtttftail 

memur evleri etrafına dıvar ve parmaklık ve mE!rdivenli üç bahçe kapı.siyle kaldınm yap'tmırn.uı i§l Ba
hariye tütün işleme evine yeniden yaptınlacak iskele inşaatı hizalannda ya.zıh usullerle ~ •1%1 eblli
meye konmuştur. 

Il - Keşif bedellerfle muvakkat temhıatlan hhalannda gösterilınişt:tr. 

m - Eksiltme 1/Xll/938 tarihine rastlıyan Perşembe gün(i htzalannda yazılı aatlerde lt'.abatqta Je.. 
vazım ve mübayaat §Ubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Keşif şartname ve projeler yu.ltanda y8%1lı bedellerle hergQn .mil geçen fll'beden ah:nabntr; 
V - Maltepe Enstitütü Dıvarlan ve Bahariye İşleme evi eksiltmelerlne iştirak etmek isttyenlerin ~ 

sarlar mnum müdürlüğü inpat JUbesinden fenni ehliyet vesikası almalan lhmıdır. 
VI - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde ~ 7,5 güvenme paralaıiy1e btrl!k1ıe J11br 

da adı geçen komisyona gelmeleri ilan ohmur. (8356) il e 

..................... ,, ......... ~------------------------~ 
Bapnız mı. alıvorf 

Gripten mf yatıyonunusT 
Romatlzmanu. mı 1epreod\... 
Dl.ş1n1zin alna ıdzi ~k ma 

rahatsız edJ7or? 
Bir tek kaşe 

NEOKÜRIN ...,... ...._,,_ . 

BQtnn bun1an derhal giderir. 
Ve sh:e göz açtınr. 

Lnmmunda günde 2 kaıe 
alınabfllr. 

NEOKÜRIN 
Mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek kaşe 6 kuruş, 6 ;ık ambalaj 
30 kuruş. Her eczanede bulunur 

0 hPtt%Ziftt1 

SİNİR AtiRILAttl 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK ve 

SiNiRDEN 
ileri gelen bütün 
Rahatsızlık lan 

iYi EDER. 
.................... r ... 

Kayıp - İstanbul Emniyet direk
törlüğünden aldığım 31 22010 nu
maralı ikametgah tezkeremı kaybet 
tim. 'Yenisiru alacağımdan hukmü 
yoktur. Mikeli Marengo 

•KiRALIK ·-
Haliçte Bahriye lntaat 

ve tamirhane bütün tesisatile ki
ralıktır. Taliplerin H. rumuzile 

1st. 176 posta kutusuna müracaat. 

ENiZBANK 
~-

Mudanya Hattı Kı§ Tarifesi 
13. İklnciteşrin. 1938 par.ar gtlnünden 1tibattn. taflrlldne' bbaıqtıll' .... 

cak olan Mudanya hattı kış tarifesi her gün se!er yapılmaa 11 rp 
göredir. 

Postalar İstanbuldan hergOıt mt 1 da bJkwaUwnhr. 
Buna illveten Cumartesi günleri htanbuldan aat 13,30 da .,._ 

nca bir vapur kalkacaktır. 

Çarşamba postalariyle Cumartest gilnlerl 13,30 da blbcak 
postalar Armutluya uğrayarak Gemliğe kadar gidecek1erdır. D&rilt
te Mudanyadan Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma ve Cumartesi gün
leri saat 15 de kalkacak postalar 18.15 de İstanbula gelecSlerdir. 
Çarşamba ve Pazar postalan Mudanyadan saat 17 de kalkaralı: ls
tanbula saat 20,15 de geleceklerdir. Bundan maada Pazar sabahı 

Gemlikten hareketle saat 10 da Mudanyadan kalkaeak vapur Armut 
luya uğrayarak saat 13,35 de İstanbula gelecektir. 

Tamirat ve inşaat Eksiltmesi 
Bankamızın Deniz Emniyet servisine ait RumeU Fenerindeki 

Radyo Far İstasyonunda Fayren binasında ve Şilenin Alacah mev-
kii ile Kilyosta yapılacak inşaat ve tamiratın eksiltmesinde verilen fi

at haddi layikinda görülmediğinden 17 .11.938 Perşembe günü sabah 
saat 10 da Merkez binasında yapı ve binalar servisinde tekrar pazar
lık suretiyle eksiltmesi yapılacaktır. Şartnameleri almak isilyenle
rin 10.11.938 tarüıinden itibaren mez.k!1r servise müracaatlan lüzu
mu ilim olunur. 

K~if bedeli: 12373,95 liradır. 

Safin Ahnacak Telsiz Cihazları Sarf namesi 
Evvelce satın ahnacağını ilan ettiğimiz yirmi iki adet telsiz ciha

zına aid ve Materyel Şubemizce alakadarlara verilen şartnamenin o-

nuncu maddesinin tamamen şartnameden çıkanldı)'ını ilan ederiz. 

lstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından : 
Fevkalade 1, 2, 3 cü sınıflarda kayıth tacir ve ihracatçılarm 1938 

senesine aid ADRES kitabı basılmı§tır. Arzu edenler Odadan tedarik 
edebilirler. (8360). 
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RADYO Endüstrisinde BAŞI TUT AN iki Alman markası: 

HORNYPHON 
ve B R A U N 

1 - Seste saaakat 

2 - 6 ses ayan 
Büyük Bir Sürpriz 

3 - Kalın ve ince .seste ayni ber- 1 Nisnn 1939 a kadar satılan 

1939 modeli HORNYPHON ve 
BRAUN radyoları sahiplerine 
büyük bir sürpriz olmak üzere 
gayet zengin bir eşya piyango
su tertip edilmiştir. 500 nu
maraya isabet vaki olacaktır. 

raklık 

4 - Sarfiyatta tas3mıf siste-

mi (% 30) 

5 - Munzam oparlör tertfbatı 

6 - Gramofon için tertibat 

7 - Çüt süratli ayar düğmesi 

8 - Paraziti kesen hususi toprak 

prizi 

9 - Yeni sistem termik sigorta .. ----------
GARANTİLİ BİR RADYO 

10 - Işıklı ve isimli istasyon ayan 
ÇÜNKÜ: 

11 - Dört dilimli sihirli göz 
1 - Yedek aksamı tamamen 

12 - 13 metreden itibaren kısa mevcuttur. 
alga 2 - Mükemmel tamir atöl-
13 - Kısa dalgada yüksek rsmdı- yesi müşterilerin emrine ~ma-
manlı anti feeding tertibatı dedir. 
14 - Motörlü tiplerde 10 otoma-.__..._ _________ , 

tik istasyon 

UMUM i VEKiLi: 
İstanbul Havuzlu Han 

Rikardo Levi Müessesesi 
İstanbul Umumi Acenta51: 

Türk Elektrik Tesisııt ve Ticaret İşleri Mües!lesesi 

OSMAN ŞAKA 
Bankalar caddesi, No. 47 Voyvoda 

Galata mağazası: Han, Zemin kat 

Beyazıt mağazası: Üniverstie caddesi No. 28 
Elektrik idaresi karşısında 

Kadıköy mağazası: Muvakkithane caddesi No. 33/2 

L:ra 
1 inciye bir pırlantalı platin 
kol saati 165 
2 inciye 14 ayar altın cep 
saati 100 
3 üncüye Perpetüüm P. S. o-

tomatik gramofon 551 
4 üncliye Perpetüüm P. S. 3 
otomatik gramofon 40 
5 inciye Doksa marka altın 
14 ayar kadın kol saati 50 1 
Bunlardan başka 495 numaraya 

muhtPlif hro i veler 

Antensiz ışliyen 
ve Çanta 

BRAUN radyolarını 
gelmiştir. 

Uzun, orta ve kısa mevce 
ve gramofon 

Fiat' 165 ı.:ra 

Ankara : S. ve N. Kardaş HORNYPHON ve BRAUN 

Vilayetlerde sabf yerleri: 
radyolan bu sene daha yüksek, daha mükemmel ve 

daha zarif modellerle piyasaya çıkmıstır. 

fzrnirde ı Panetti ve Pariente HORNYPHON RADYOLARI 

1 Esk:işehhde ı İbrahim Ener 1939 modeller.inin fiatları: L. 
Bursada ı İsak Şoef Tipi Prinz: 8 Iambaya muadil 4 L . 135 

1 Trabzon<'hı ı Hakkı Atmaca ,. Lord: 12 ,. ,. 5/6 L. 185 
Samsunda ı AlAeddin Saatçi ,, Reks: 12 ,, ., 5/6 L. 215 
Kırklarelinde 1 Fehmi Altay Motörlü otomatik 

V:ıde 

12 Ay 
12 Ay 
12 Ay 

Lüleburgıwla ı Ali Şefik Şimşek ,. Olympilt: 16 Lambaya muadil8 L. 285 12 Ay 
Edremitte ı Fereli M. öner Motörlü otomatik 

Erzmıımdı r Neşet Solak BRAUN RADYOLARI 
Konyada ı Mumca Karde~ler 6 Lambalı Model Süper 165 12 Ay 
Ereğlide ı Atamer Kardeşler 6 ,. Model Süperlüks 195 12 Ay 
Zonguldakta f M. A. Gürol 6 ,.. Üstte gramofonlu 250 12 Ay 

PERPETUUM GRAMOFONLARI 
Kendiliğinden 8 Plak Değiştiren Elektrikli Gramofon Mobilyası 

Muhtelif otomatik pikop modelleri 

12 AY VERESiYE 
Türk Elektrik 

T esi•t Ye Ticaret 
itleri DlÜeNeaesİ OSMAN $AKA 

Bankalar Caddesi No. 47 
Voyvoda Han zemin kat 

B~ıt mafazaa: Üniversite caddesi No. 28 
elektrik idaresi karşısında 

Kadıköy mağazuı: İskele, Muvakkithane 
caddesi No. 33/2 

V~r~~ly~ 

•• •• omur 
AV 

• 

Sobaları 

ZELER 
Her türlü elektrik ve havagazı 
tesisatı aletleri ve motörleri 

Methm Leuci ampulleri 5 mumdan 40 muma kadar 19 kurut 

Et ve sebzelerin iyice pişmemP.ı.inden, meyvalann güzelce yıkanmamasından, içilen suların temiz 
ve saf olmamasından hasıl ulan solucan dediğimiz barsak kurtları en muzır hayvanlardır Bunlar; ince 
barsağın iç zanna yapışarak ve kan emerek yetişir ve ürerler. Ekseriyetle çocuklarda bulunur. 

Halsizlik, kansızlık, hazımarzlık, kann ağnları, kann şişmeleri, burun, makat kaşmmuı, is

hal, oburluk, blll dönmesi, salya akması, aar'aya benzer sinir halleri. ieGe korkuları, gör
mede, ititmede bozukluk hep bu kurtların tesiridir. 

ismet Solucan Bisküvi ti 
bu kurtların en birinci devasıdır. Büyük ve küçüklere emniyet ve itiınadla verilir. Her çocuk seve se

ve yer. Çocuklarınıza senede birkaç defa ihtiyaten veriniz. Aile doktorunuuı danışınız. 

OİKKAT: Kullandıktan yirmi dört saat sonra solucanlıu düsme7.Se cocui!unuzda solucan olmadığı
na itimat ediniz. 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali kutuların içinde yazılıdır. 
Kullanış tarzı: Bir biskü\·it ~izgi ile beş müsavi kısma ayrılmıştır. Büyükler: Gece ~·atarken iki 

kutu bisküvit, çocuklar: 10-15 yaşına kadar bir kutu, 10 yaşından aşağı çocuklara her yaş için gece 
yatarken bir çizgi bi küviti verHir. 

Fiatı her eczahnncde 20 kuruştur. ( 1 S M E T ) ismine dikkat. 

MAHLOT YAGLA DAN SAKININIZ! 
~abunluk yağları tasfiye ediyorlar, çiçek yağlarile karıştırıyorlar. 

Çok dikkat ve ihtiyat lcizımdır. 

Dünyanın en saf ve leziz yağıd~. Terkibinde zerre kadar rafine yağı yoktur, halistir, ve katiyyen 
! karıtık değildir. Yemeklerde, tatlılarda, pilavlarda, salatalarda, balıklarda nefasetine payan olamaz. 

1 Tababette kum, böbrek. mesane b:lhassa safra ve karaciğer hastalıklarında terbet 1ıibi bol bol 
içilir. Zafı umumide hayat ve sıhhat verir. 

ŞiŞELE : 1/ 4 40 • 1/ 2 50 • 1/ 1 80 kr. 

Tenekeler: 1 Kiloluk 70 - 3 Kiloluk 190 - 5 Kiloluk 300 - 7 Kiloluk 400 kuruş. 

• 1 

EViNiZE HER 
1 NEŞ'E VE 

VAUIT 
ZEV~ GETIR\Q 

• 

Teşhir ve satış salonu: Beyoğlu istiklal caddesi No. 34 
E D i S O N Mües • 


