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Büyük Matem 

Sayısını Cıkarıvor 

ızın Cenaze Merasimi 
Bu Ayın 21 inci Pazartesi Günü Ankarada 
Yapılacak. Birçok Ecnebi Heyetler Geliyor 

l\lillet Meclisinin tarihi ce}'icsi; Tiirkiyenin lkinci Reisicümbur u İsmet lnön ii istikbal ve teşyi olmıurken (Yazısı ikinci sayfamızdadır) 

GENCLiGIN ASIL ve NECİP HEYECANI 
Dün üniversitede Yapılan Muazzam Toplantıda, Hıçkırıklar 
Arasında EfJedt Şefimizin Hatıraları Taziz ve TaK<Iis Edildi 
Üniversite ve yüksek tahsil genç

liği, kaybettiğimiz büyük Türkün 
aziz hatırasını anmak için, dün sa -
bah Üniversite konferans salonunda 
çok hazin, heyecanlı ve vakarlı bir 
toplantı yaptı. Elim zıya karşısında 
bütün Türk gençli~inin duyduğu acı
ya ve teessüre tercüman olmak is -
tiyen Üniversite ve yüksek tahsil 
gençliği, daha sabahın erk~n saatle
rinden itibaren konferans salonunu 
doldurmıya başlamışlardı. 

Saat dokuza doğru, konferans sa
lonu istikametinde bir gençlik s~si 
akmağa başlamıştı. Salon, çabucak 
doldu, bahçede ve civar şokaklarda 
salondan taşan genç Üniversiteliler 
ve yüksek tahsil talebesi kaynaşıyor 
du. 

Üniversite rektörü ve profesör -
ler de bu toplantıda hazır bulunju. 
lar. Gençlik mümessillerinin bıçkı -
nklarla okuduklan söyledikleri ve 
haykirdıklan nutuklar, şiirler, hıtn

beler gene göz yaşlan ile dinlendi. r- Atati.irkün çelik iradeli çocukları dün aziz Atalarını gözyaşı çnğlayanlan içinde andılar. 

0 kadar ki, Unversite, civa -1 J 7 k •ıt 
nndan geçenler gençliği? Beyazıt v e l er 
clvanna kadar taşan bu asıl heyeca- Heyeti 
nı karşıSlnda heyecana kapılmaktan, 
ağlamaktan kendilerini alamadılar 

Cemil Bilael kürsüde 
Toplantıyı, saat tam 9 da Üniv .. r

site rektörü Cemil Bilsel açtı. Kür
süye gelen rektör, söze başlamadan 
önce Yüce Atanın hatırasına hürme
ten üç dakika sükut edilmesini söy
ledi. Huşu içinde geçen dakikalardan 
sonra, Cemil Bilsel. büyük bir tees· 
sür içinde şunları söyledi: 

Arkadaşlar; 

"Atatürkü kaybettiğimizin uçun· 
rü giinündeyiz. Bu aciyle üçiincU de· 
fa olarak "Üniver~itede toplam -
yoruz. Yiireğimiz bu aciyle her gun 
dnha lnzla acıyor, daha fazla sızlı · 
yor. 

Şarktan garhe, şimalden cenuba 
hütün memleketler, TUrkiin duydu 
!u acıyı onun bilyüklüğiyle ölçii .. 
yor. ' 

Atatürk, diinyanın hüyiik~ sima ... 
siydi. Onun büyiikliiğünü giin ge 

(Sonu Sa. 2 Sii. 2) 

Dün Başvekalette Reisicümhur ismet 

lnönünün Riyasetinde Toplandı 
Ankara, 12 (A.A.) - Bugün saat 15 te başta Başvekil Celfil 

Bayar olduğu halde yeni İcra Vekilleri Heyeti toplu olarak Re
isicümhur İsmet İnönünün köşklerine giderek kendilerine gös
terilen itimattan ve kabineye tayinlerinden dolayı minnet ve 
şükranlarını arzetmişlerdir. 

Saat 16 da Reisicümhur İnönü, Başvekalet dairesine teşrif 
buyurmuşlar ve riyasetlerinde toplanan İcra Vekilleri Heye
tinde muhtelif meseleler görüşülmüştür. 

Reisicümhur, Fethi Okyarı kabul etti 

Ankara, 12 (TAN Muhabirinden) - Londra sefirimiz Fethi 
Okyar bu sabah İstanbuldnn şehrimize gelmiş, öğleden sonra, 
Meclis binasında Reisicümhur tarafından kabul edilmiştir. Fet
hi Okyar akjllm ekspresile İstanbula dönmüştür. 

Ba Dahiliye Vekili Parti Merk ezinde 

Hariçte Teessür 
Atatiirk Tarihte Teşkilatçı Bir Dahi, Bir 

Milletin Harikalar } aralan Kurtarıcı, 
idarecisi Olarak Kalacaktır Sevk ve 

Cenaze Merasimine Gelecek Heyetler 
Atina 2 (A. A) - Atatürkün ce - ı::ındimas (ordunun mümessili ve hü-

na:ze merasiminde, Yunanistan, Baş· 

vekil Generat Mctaksasın riyaseti al· 
tında büyük bir heyet tarafındnn 

temsil edilecektir Heyet şu zevattan 
mürekkeptir: 

Başvekil General Metaksas (ma -
jeste kralın ve kraliyet hükumetinin 
baş mümessili), majeste kıralın aske
ri maiyet kumandanı general Dcmes 
tikas (majeste kıralın ikinci mümes -

, sili), Harbiye musteşarı general Pa-

<umetin ikinci mümessili), Ankara 
~lçisi B. Rafoel C Kıral ve hükume -
tin üçüncü mümessili), Başvekalet 

hususi kalem direktörü, üç yaver su
bay, hariciye nezaretinden bir ata -
şe. 

Yunanistanı cenaze töreninde ay
ni zamanda dört subay kumandasın -
da 120 kişilik sancaklı bir askeri kı
ta da temsil edectktir. 

bütün Yunnnistanda 

resmi matem günü ilan olunacak ve 
resmi binalardaki bayraklar mera . 
simden bir gün evvel ve bir gün son
ra dahi yarıya •;ekilecektir. 

lran uırayında matem 
Tahran 12 (A. A.) - Atatürkün 

vefatı dolayisiyle sarayı Şehinşahi 
ve hükumet bir ay resmi matem füm 
etmiştir. Majeste Şehinşah tedfin 
merasiminin sonuna kadar askeri ve 
resmi binalar üzerinde ve yabancı 

Arkası sa: il, sfi J de 



z 

Muhtelif Dış 
Haberlerden 
Kısa Hulasalar 

lngiltere: 

'f A. R 

Atamızın Cenaze Merasimi 
13 - 11 - 938 

Vatan Ana 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sert 

Loyd Corç radyoda Amerfkayn hi 
taben bir nutuk söylemiştir. Bu nu
tukta eski İngiliz Başvekili dünyadn 

Bu Ayın 21 inci Pazartesi Günü Ankarada 
Yapılacak. Birçok Ecnebi Heyetler Geliyor 

Vatan ana- Duğu.rduğun kıymet 

evlatların en kıymetlisini knybet 
tin. Atatürk bir kurtarıcı, bir kuru 

devamlı bir sulh için büyük devlet- cu, medeniyet ve terakki yolunn ışı 
lerl bir konfernnsa davet etmeyi tek- Ankara, 12 (A.A) - Anadolu A- Alman kolonisi toplanarak Büyük Atatürkün a?:amet ve kudretile mü - telif büyük istasyonlarda bulunan bi tutan bir miirşitti. Onu ölüm elimiz 
lif etmiştir. jansının öğrendiğine göre, Atatür- Millet Meclisi riyasetine Atatürkün tenasip olacak olan gün esaslı ha - rinci, ikinci ve üçüncü mevki yolcu den aldı. Fakat hu millete tuttuğu tc * Eden tarafından Avam kama- kün cenaze merasimi Ankarada 21 vefatından dolayı hissettikleri derin zırlıklar başlamıştır. Tedfin me:casi - vagonlarının Haydarpaşaya sevkine rakki meşalesini yine senin dof{ur 
rasında söylenen nutuk ınuhtclü ga- Teşrinisani Pazartesi günü yapıla- teessürü ve Türk milletinin bu bü • mi çok kuvvetli bir ihtımale giire, başlanılmıştır. duğun kıymetli bir evladınn emane 
zeteler tarafından tefsir edilmekte - caktır. yük yasına iştiraklerini bildiren bir ayın 21 indedir Büyük ölünün cennz~i Ankaraya bıraktı. ismet İnönti. bize fni.iniin 
dir. Yorkshire Posi hükumetin, cfka- Fran•ız ve Al k l ·ı . . mektup göndermişlerdir. İstanbuldan Ankaraya kadar gi- nakledilmeden evvel tabut Dolmabah kazandıran. !\filli mücadele ve istik 
n umumiyenin daha büyük bir ekse. man ° onı ennın Ankara, 12 (Tan muhabirinden)- den hat boyundaki vilayet, kaza ve çenin muayede !'ıalonunda ~gün müd 

tee.sürleri k'· 1 rd riyeti tarafından tasvip edilen bir si- Hariciye Vekaleti Büyük Şefimiz A- oy e e Türk milleti A~ao;ına tnzim detle ihtiram mevkiinde t•ttulacak 
yaset takip etmesini ileri sürmekte- Ankarn, 12 (A.A) - Kadın, erkek tatürkün tedfin merasimine ait Tlrog- ve ebedi bağlılığını tebarüz ettire - ve fstanbuJ halkının ziyaretıne im 
dir. ve çocuk Ankaradaki Fransız kolo- ramı hazırlamıştır. Vekalete gelen cektir. kan verilecektir. 

* §ılahiyettar mahafil, Tngo ile nisi B. Kosolos B. Ganet'm ve An· malumata nazaran münasebette bu- Ankara Belediyesinin karan Tabutun başında generaller, ka-
Lameru'nun Almanyaya iadesi me • karanın en eski Fransız sakinıerin- lunduğumuz birçok devletlerden he-- ra. deniz ve hava ordu~unP menımp 

l · · p · ·· k ı yetler bu merasime ic:tirak edecek - Ankal'a belediyesi. An!-..f1ranın ya- birer er. bir kız ve bir t>rkek mektep se esının a rıs muza ere eri esnasın- den Casalonca'nın idaresınde bugün :ı 
}erdir. sını izhar etmek icin. At3tiirkün hcv- tnleb<'si münavebe ile nöbe• bekli • 

da mevzuubahsolmıyacağını beyan saat 12 de toplu bir halde Ulus Mey 
tmektedir Sovyet Rusyadan gelecek heyet" kellerini siyah tüllerle kapll':tTtak ka- vecekler ve bi\yi\k ölüniin tabutu cti-

e • darunda.ki Atatürk Anıtına giderek ,-
Hariciye Komiser muavini Potem • rannı vermiştir. Fakat t>u karnrın [!er harp ı?emilerlmizin refakatinde 

'.Almanya: 

lalinıizi onun1a yan yann, baş ha n 
can cana kurtaran knhrnnuınlarda 

biridir. Lozan bu milletin fstiklfı 
Savaşında. iktııı;adi hiirriyetimizi e· 
herif hlr emniyet altına alan bir İs -
tiklôl beratıdır. Şimdi hu beratı sn· 
hibinin eline vermiş-bulunuyoruz. , 

* Vatan ana .. Azabın, 1ztırahın çok 

büyilktür. Seni düşmanın knhredici Türk ve Fransız bayrakları renkle- kin ri aset edecektir. Yunanıstanı tatbiki pazartesi günü Mi1let MecU- Yavuzhı fstanbuldan fzmıt."" naklo • 
rini havi büyük bir çelenk koymuş- B b Y sinde müzakere edilecek olan "Mil- lunacaktır. tzmttten Ankaraya rena- çizmeleri altından kurtnran bir evla· 

Almanyada Yahudiler aleyhine tur. Fransız büyük Elçilllt Erkanı da aş akan Metaksa. Yugoslavyayı U yas kanunu., nun kabul ve meri- zenin gündüz nakli ve r(lizerdhta dını kaybetmek hiç bir annnın, hiç 
evvelki günlerde yapılan nümayiş- bu merasime iştirak etmiştir. Abi- Harbiye ve Bahriye nazın general yet mevkiine konulmasına talik et- toplanacak halk tarafından son ta bir giln unutamıyacal'ı bir acıchr. 
ler bütün dünyada derin akisler bı- de önünde bir dakika sükut muhafa- Mediç, Romanyayı general Pol tem- miştir. zim vazifesinin yapılma~n düşünül -
rakmıştır. Fransız ve İngiliz gazete - za edilm~ muteakıben cemaat da- sil edecektir. lngiıtereden kral ve Atatürkün mübarek T\~aşlarının miLc:tiiT 

Veisllsfn. acıhsın. yilreğin knn ağlı-

ı rl d bi ğu K 1 balık bir '- Ik · -ıı yor. Fakat hayatını, ayni iman. ayni e n en rço , bu hareketlerden ğılmıştır. a a •ıa ırn e-- hükCı.meti ayn ayn temsil eden iki Ankal'aya nakli merasiminden evvel Mlli kahraman için '°" l~lrahat 
dolayı Almanyaya şddetle hücum si bu mer:asimde hazır bulunmuş ve heyet gelecektir. Romanya. Yunnnis- ve sonra mutad ıı;eferlerden J?nyrl veri olar11k nrreı;lnln tavln Pdileceği irade. ayni hız ve heyecanla koruyo
etmektedir. Bazı Fransız g:ızetelerl Fransız kolonisinin bu dost ve içten tan ve Yugoslavyadan bre .. kıta as- fazla zuhurat seferleri vapılmat. il- henüz k11rarlasmuı deftildlr Mevzuu- cak diğer bir evlôdımn eline vermek 
Almanyada Yahudiler aleyhindeki gelen jestine karşı sempati göster- ker de cenaze merasimine iştirak e- ZP-re Dev1et Demtrvollan idaresi mm h11his verler ara;rında. Genç1tk pal' - ne bUyilk bil' tesellidir. Çok bedbaht 
nümny~ ve yağmalan çok çirkln bul- m.işUr. decektir. diden tedbir almıva basıamıs 'l' Bu kmtn münasip bir mahalh de zikre- bir Hasın bir kahraman kavhettin 
makta ve takbih etmektedirler. Ba- Ankara 12 (A. A.) - Ankaradaki Şehrimizde, hazin olduğu kadar, meyanda anahat üzerinde ve muh • diJivor. ÇOk b ht'' bi h. t ' 
zı gazeteler de bu nümayişlere nasıl • ıyar r anasın, aya mı, 
müsaade edildiğini sormakta ve dev- şerefini. lstlklllinf lsmet lnönU gibi 

let otoritesinin artık nasıl mevçuu G ı• e A /\1 ~· • H mert bir evlldına teslim edivoTsun. 
bahsedileceği noktası üzerinde dur- enç ının Si ve "ecıp eyecanı Lozandan terene alıp getirdiği Is· 
maktadırlar. ~ tlklal beratını. ötilnceye kadar ~e-

İngiliz gazeteleri de Alman pro- reOe muhafaza edeceğine yemin e• 
paganda nazın Göebbels tarafmdan (Barı 1 incide) mızı ebediyete kadar aydınlatacak - lapçı, tarihçi, iktisatçı, feylesof, nıhl- Şehirde Dünkü Matem derken İsmet lnönil, bir ananın. bir 
verilen iznhatı kabule şayan görme- tır . ., yatçı bir deha idi mllletin, bir vatanın kalbini iftihar-
mektedirler. Dış memleketlerdeki bu tikçe dünya daha büyük anhyacak· Bundan sonra Hıfzı Veldet, Ata- Yaşlı arkadaşlarım, o, mllletlne Tezahürleri la kabartacak kadar kudretli. gilven 
heyecan ve hücumlar Alman siyasi tır. türkün medeni hayatımızda yaptığı bahşettiği nimetlerin en bilyüi;tiinü veren bir evladdı Bunu duyduğun 
mahfelleri tarafından rnemnunivet · Tnrihte kalacak onun en biiyük inkılôplardan bahsetti ve sözlerini bize, Türk gençliğine bıraktı . Bize, Atatürkün kaybından mütevellit dakika göğsün kimhilir ne bilyük 
sizlikle karsılanmı ve Yahudi tezi- vasfı "Büyük kurtancı, büyük ko • şöyle bitirdi: cennet olmuş bir 1'ürk. medeni bir teessür gün geçtikçe dah'll şiddetle bir iftiharla kabarmıştır. 
nin bir dahili mesele olduğu yolun- Tuyucu,, olma vasfıdır. "- Atatürk hem kendine •mın- hayat. bize Türklük davası gibi bir hissediliyor Dün sokaklar.fa ağlamı· "Devlet ve milletimizin, insani _ 
daJd tez tekrar ileri sürülmiye baş- Karanlık ve Omitsiz günlerde kur dı, hem milleti kendine inandırdı ve emanet bıraktı . yan veya ağlamaktan gözlerl kızar. 
lanmıştır. tutuş yolunu gösteren ve millete U· daha mühim olarak milleti kendi ken Senin eserin; çocuklann'l bırak - mamış olan tek vatandaşa rastlanmı-

Taymis gazetesine bir mektup gön Jaştıran Atatiirktür. dine inandırdı. tı~ın herşeydir Bıraktığın vn'l.·lık aziz yordu. Birçok mektepliler ısöğüsle • 
deren Canterburg başpiskoposu Mon 1stikl51 ve Gazi Mustafa Kemal "Atatürk yeni bir millet ya\·attı Tlirk vatanı evlatlarının ~e'rli her rinde Atatürkün siyah kor.iclelere i-
Senyör, Almanyada Yahudiler n\ev- adı tarih durdukça birbirini tamam· demek, hiçbir zaman mübalagalı ol- şeyden cok seven • Türk ırenc:liğintn Uşik fotoğrnflannı taşıyorlar Kız 
hindnki hareketleri gaddarane ve tah lıyacaklardır. maz. '.J:ürk inkılAbının umdesl' o • elinde dilediğin gibi daima yüksele- talebler. matem alAmeti olnrak be • 

yet ve medeniyetin asil hedeflerine 

doğru durmadan ilerleyip yüksele -

ceğine kati imanım vardır.,, 
Yoluna İn!'latıiyet ve med«'nlyetin 

hedefierlne dotru çizen bir cvlfıt, sn· 
rbktırane bulmakta. hırlstiyan ele - Her safhası bir harika olan hava· mumt menfrtntin ferdt menfaatten ceıt. dalma VBT o1aca1'ttr yaz yakalıklannı sökmüşlerdir. 

ıı- d ı · At t" kü na mukadder olan ebedi havatın .·o-
~inin infial duyduğunu kaydetmek- hnda Atntiirk büyiik i teri yaparken üstün olmasıdır. Bu umdeyi ttaldır - Gençlik adını senin kendi tari - Bazı mektep i are en a ur n ~ . • ~ • _. • .• .. . 
tedir. hiçbir güçlük onünde dönmiycn ve mak lstiyenlerin fizerıne "~;; .... rn~, LlnJt: .. a .. uıu, ~.:w,11J1. ~u auı ıs~nın. resmım :>ıy cuı .,:ı.::ı 1,--ç~ ı=~"'· ·~···-- ·-'$ 

l d ki ~ .. l"' yu-nı-r ve ezer. kendi k•besinden .n.ce: R~clik mi- yan rozetler yaptırmışlar ve siyah let onun arkasındadır. 
İngiltere hükumet, A manya a yılmıyan bir azirn1e oliyıik ö uniın 8 _y:u 1 t 

d b t k t ,_ d b' •- Bu··yu''k •an,.,..,; kar1nsında rasını ~enın· • kendi canınd~n öte tu- kordelelerle birlikte talebe ere f!V· "Türk vatanının bölünmez, hiçbir son nümayişler sırasın a r a ım n manevi o:ahc;iyeti "'arsısın a ır KC· _,,. T" " 

giliz tebaası kimselerin zarar gördü- re daha hiirmetle eğilirim.,, Hıfzı Veldetten sonra kürsüye do- tacaktır. zi etmişlerdir. 
1 

besi T k tecavüze tahammül etmez. hiç bir 
ı H · i "Atatürkün meJleni, Dün bir grup mektep ta e a d llll h kl d ğünü ileri sürerek Aman anc ye Rektörden sonra bir talebe söz al- çent Yavuz çıktı. Ve büyük bır tees- sime giderek Atatürkün heykali ö - zor karşısın a m a arın an vaz 

ne7.aretine bir notn. ;ermiştir. İngi~- dı ve uzun hitabesinde Atatürkü!l sür içinde teessürle şunlan söyledi: Türkün kalbidir,, nünde ihtiram vakfesi yapmışlar, oğ geçmez mahiyeti her zamandan zi-
tere hükumeti. fnıtılız tebnasının hı- dedi ki· "Gözlerimizden akan yaşlu bü- Tıp fakültesi talebesinden Cengiz lamışlar, Atatürk için şiirler okumuş yade taze ve canlıdır." 

· · tedbirler alınacağını ü- hayatını anlatarak · -k -1- r. zıyaı karmsında duyulan 
ma. yesı. içın bild' iştir "Tilrkive cfimhuriyeti AtatOrk· yu o unun .,. 1 rl dedi ki: lar Taksim meydanını göz yaşlarile Tiirk vatanına tecavOze hazırla -
mıt ethğini ırm . • hicran olduğu kadar onun eser e ne Bu gidiş aonsuz bir yolr.uluktur. • sük!inetle dağılınış--

Bt'rli~de Alman hükOmeti tara - ten aldığı hızla, mesut ve muzaffer onun başanlar.ına karşı bağlılığımı - Senin medfenin. mezarın Atam ne ;sı;::tıktan sonra nanlara, onun böltinmez, hiç bir t&-

fından kap~tılan musevi gazP.telerile ilelebet pa)idar olacaktır.,, zın teminatını da ~ıışıyor Biyoloji Çatikayanın granitleri, ne Ankara- a ı0r. l bah • _ -nde eavüze tahammtı.1 etmez, hiç bir zor 

Yahudi kültür müe.sseselerinin a~~l- ''Onun ı1ng"ı bı"zi ebediyete ve sosyolojinin sert ve amansıı bir nın tunç abideleridir. Senin mezarın, ~o "1°
1 

bçhenın °':nın önün- kaqısında milli haklarmdan vazgeç 
ed ı iştir Dun r f rtl f ni il u b ki .rr . _ " k lb'd' Dun Do me a çe sara,, -masına müsaade ı mem · k kanunu, e er a m e er a uı medfenın Turkun a ı ır . ., ht k kadnr gözleri mez mahiyetihl haykıran ba ses, sa-

sabah Berline gelen Taymis gazete- kadar a;ydınlataca hr,, der. Cenglzden sonra. fen fakültesin - de de s~b~ ana ~~=lık mütemadi- na ebedi bir hayat vadediyor. B• 
si Alman polisi tarafından toulatb - Bundan sonra, hukuk fakültesi Ölümün gadn Türk soyundan ~ den bir bayan Atatürk için yazılan yaşlı buyuk bir kaBau kalabalık g-

1 bekl iştir -ıı teselll sana dercliıı.i unutturmasa bi-
nlmıştrr. Taymlste, Yahudi mese e- medeniye doçenti Hıfzı Veldet kür· lan en büyük dehAya kıywak ırure- bir iki şiiri okudu, yüksek mualUm yen em · lşg6.hında kal _ 
si hnkkında tafsilat olduğu zannedil süye geldi. Heyecanlı bir hitabe söy tile bu kanun hükmünü bir daha ~ mektebi talebesinden Abdülkadlr Ka vakte kadar SaraY p le, ışıklı ftmltler verecek kadar kati 
mektedir. llyerek dedi ki: kit etti.,, rahan da duyulan derin teessüre ter- mıştır. h e inen bQtıln yollar- ve kuvvetlidir. 

Berlinde dolaşan bazı hnberlere "- Fezanın uçsuz bucaksız de- Doçent Yavuzun ~zlerlnden 90n- cüman olmağa çalıştı. D~lm:~t~dlyen Dolmabahce _ NSulh ve terakki yoluna bütün 
göre Berlinde şimdiye kadar 4 bin ra muhtelif fakültell"rde okuyan Toplanbnın sonunda, salona dol- da, dun, yürü - 1 ri lı k fi gl!yretlerinl asil bir surette vakfet • 

rlnliklerinde öyle bUylik ve muhte • d kOrsü h bir x.. doğrU yen goz e yaş a - _ 
Yahudi tevkif edilmiştir. gençler göz yaşlan Bt'asın a • duran gençlik kütlesi, ep 8 s·Z- ye _ "l "şt- B-tü b kalaba- mi• olan milletimiz mecbur olursa, 
Macari.tan : ıem yıldızlar vardır ki hunlar tabiat ye geldiler. Kaybettiğimiz aziz şefi, dan İstlklAl marşını. söyledl. Marş leler güor~:~evugtrİne~ ~ta:ırkü bir :ı 

knnunlarile sönseler bile ezelden ge- göz yaşlan arasında heyecanla andı- söylenirken gençliğin heyecanı son tık. b yu _ k d kendisi ve pnlı ordusu, geçmiş kah
Jen ışıklan ile ebediyete kadar ay • lar tık sözü alan Tıp fakültesinden haddini buhnu• bıçkınklar ve göz kere daha gorebi_lmek, onun mkfu ~ • ramanlarm hayranlığım celbedecek 

Macar naibi hük(imeti, Macarls - · " . . :ı• d huzurunda bır ihtiram va esme 
tana iade edilmiş arazinin en büyftk dınlanır. Atatnrk de Türk fezasının Cengiz şunlan soy!eı;ıı~'l': 

11 
be yaşlan bütün salonu ;apla~~ştı. ç k:,SVllşabilmek ümldile Dolmabahçe yeni kahramanlarla dolu olan feda -

ve en ehemm,yetli şehrine mutantan böyle muhteşem bir yıldızıdır. Za - Bu acı akıbetin onun e ez en n Dünkü toplantıda, niverst c gen 11 st Fakat henüz klr göğsünü en parlak vazifelerle 
bir surette girdiği esnadn büyük ki- lim tabiat onun cismini elimi7den liğimiz inledi; titrlyen duchklanmız liği, Reisicümhur İsmet lnönüne. a- sara~na" yo anmıd ır. huzurlannı zi- süslemeğe hazırdır.,. 

kapandı, yol veren yaşlanna gözle - ~lftdaki telgrafı çekmeyi kararlaş • Ataturk~n rr:ukad es d x.. i. i go"z 
lisenin rad:vo ne neşredilen ~an ~es- aldı. Fakat onun Türk ışığı vatanı - . ed' .,-s• yaret mumkün olama ı,.;• Ç n Geçmlı kahramanlarm hayranbfı· 
lerl, htt tarihi hadiseyi bütün mem- rimiz saatlerce dınm ı. tırdılar: 1 1 li g- üllerln-<? içirerek 

~~~"""'!!!!~"!!!!!!'~~!!"'!"'"!!!""'-~!!!!!!!!!!~~ I _ yaş arını e em on m c:elbed.ecek kahramanlarla dolu 
lekete ilan etmekte idi Bütün Ma- !!!! HatA ağlıyoruz, hAla çırpınıyor. lamel nona d rl temlerini yüzlerindeki 

1 lı k 1 · ef " ı bütü b · tarih h • • ve e n ma pnlı blr ordu, arkasmda biltiln bir caristan bnvram yapmaktadır. Her de toplanan Se izya as er en t - saatlerce, gun erce, n ır Cüm un'et•t hüzün çizgilerile ifade ederek vakar-
taraf donanmıştır. Macar kıtalannın ti! etmiştir. hayatınca hıckırmak istiyoruz " Ankara h bir teessiirle avdet etmişlerdir. milletle beraber. sulh ve terakki Y<r 

basında olarak Kassaya giren naibi Japonya : Şahsında Türk varlığının en mum istiklalimizin, Cümhuriyetimi- B vaziyette dün Dolmabahçe sn· landa önümiiu çıkacaklara göğsilnil 
hükumet, kendisine söylenen heye • taz kudreUni, kanında Türklük ate- b d • • rayı· ~tsal bir tavafnah halini al- geren bir rehber, vatan ana, sana ya· 
canlı nutuklara cevap vermiştil'. Nu- Cephede maktu-ı du-şmüş olan Ja- şinin en sıcak alevini, kafasında zin ve inkılabımızın a.şml a aızı h' h 1,_nın mühim bı .. ku~mı 

• stanbul mış ~ ır a .ıu pılanlan ve yapılacaklan emniyet 
tuklar nrasındn Polonyaya da şükran pon askerlerinin hatırasını tebcil için Türkliik ülkiisi.inün en gen\ş dava~n- görmek bahtına en,en Dolm. abahçeden Beşiktaşa ve Beşik-
blsl rl ' f d ed'l işti T- k- T- k ı· w • k ra h b altına alacağını vadediyor. Cumhuri-e 1 a e ı m r. yapılan bir toplantıda fırka kuman- nı tutan yüce Atamız, ur un, ur - Oniversitesi genç ıgı, a a e- taştan Dolmabahçeye kadar 5arnym * Kanva son beynelmilel hadi- dam Taniguahi 340 bin Japon aske- liiğiin en blivük babası: rin kara felaketi kar,ııında bü- önünden ağlıyarak gelip geçmişler -
seter hakkında parlttml'.!ntoda izahat 1 i y h b 1 rinde mak Senin benim m"lletımtn devleti b' · ik t 11' • . . Cek M " r n n angeç mu are e e - ' 1 • yük ümide ve ınc ese ıııne dir. 
verm1şt1r. - .acar muzakere- tül düşmüş olduğunu söyl.~miştir. min. taşımın, topra~ımın, kanımın Cenaze töreni için henüz lst~nh_?· 
len esnasmda Mncarıstamn hattı ha- Mkt"ll d 6 1 103 canımın banisi, 1stikl~lı"mizin .,;;cıi - kavuflDu•tur. . a.tatu,.kun . . . a, u er arasın a genera ve u ~- l la bir emir ~elmemiştır r . 

yetin ıözlerimizde yaktğı ı~1ğın sön

miyeceğine güvenebilirsin. Atatürk

ten aldjtmız hızla sulh ve terakki 

yolumuza. Cumhuriyet ve istiklal 
rekctı hakkında izahat vcnnlştır. zahit vardır. Tangiuahinin cenubun- müzün ve varlığımızın kurtarıcısı öl- Bütün Türk gençliği, mil etin mukaddes ntı.a~lan tahntit edı1miş. 

H ~ yolumuza devam ediyoruz. Acımız 
l 6 panya : da Çin çetelerine ka1'f:t yapılan son dü. ve b--mm ıağ olmasını dileye- vu-·l-ınu-n ve ellerinin müliıila-:-ı alın- · t 

• T' _,. , , ııadece kayıbımızdır. stikhale ümit-
muharcbede Japonlar zabit ve aske!" İçimin feryadı kederimin ifadesi rek hürmetle ellerinizden öper- mtsttr. _ 

'Oc motörlü bes taVVAt't.' dün sa- olarak 15 bin moktül vermiı~tır i!'ıe eğer. ağlıyorum, yantyorum bo- ler. Pazartesi ~rııinden itibATen ue 
b::ıh 50 bomba atmak suretle RRrse· Di~er taraftan Çin kuvvetleri Hu- ğuluyorum: lstanhu1 'Oniver.ıitesi .. -..ıd,,tlP nAA~n 'llt t.trafından 

d i 1 L 1 d' ıı:un mtın . 1 lon sehrn homhar ıman etm s erdir pehin cenubunda mühim bir muvnf- - Atam; neye gittin vaı1.tts ı ı- G"""Hcn TİvArPttne mfüaade edileceğı umu 
Bomhalar büyük mevdan ve Jinınn fııktvet kazanmıslardır İki bin kişi- ye' l b · T k • makarlır. 
civarındaki maholleye düşmü tür. lik bir .Tapon alavı mah\·edilmiştir. . Etrafıma bak1vorum onun sesi Genç er, ugün a ·~~ Cena7.P örtenindf". tıııtanhnlda ve 
Birkac bina harap olmu~ur. 15 kışt Bir ihatada 1500 Japon askeri imha var. soluma bakıyorum onun varlı- meydanında and içece er d 

.,., -k k t h ·ı AnkarRda yapılacak rasimeler. e b•ı-
ölmüs, 30 kişi yaralanmıştır. edilmiştir. Bir kısım Japon kıtaları mndan kopan bir parça ~örüyorum, universite ve yu se a st genç-

&• b h t 11 d T ks'm mey lunmak üzere ecnetii ı:tazetecı ~p-Polonya : şimale doğru kaçmıc:lardır. öne arkaya, evet yere ve göke bakı- liği. bu sa a saa e 3 1 D" y 
:ı ·• .. d b" "k b' t lan aelmiye ba lamışlardır. un u-Amerika : yorum, toprak ta yıldızlar da biz de danında abide onun e uyu ır np ,., 1 

k işlerdir goslavyadan bir ga7eteci grupu ge • Milli istikli'ılin yirminci yıldönü- onunuz diyor. lantı yapmıya arar verm t 
ı 1 d "l f At türke o miştir. ftalyadan da tstamna gaze e-mü münasebetile büyük merasim ve ntihabattan sonra kabine ilk •fo- Elli yedi yıllık hayatına yaşının Bu top antı a o mez şe a - ,.. j 

zh ed kl si muharrirlerinden Ruso ile Aıesa e-
aeçit resimleri yapılmıştır. Halk ns- fa olarak toplanmıştır. Ruzvelt, şi'l'Jl- birçok misli zaferler, kahramanlık • lan bağ.hlıkl_arını .i ar :ce er. vo B 
ı; d kt f1 rl 1 hurıyet ro gazetesinden Cino gelmişlerdir. u 
kPrlerl alkışlamıştır. Merasimde kor diye kadar federal dare tarafındıın lar ve inkılaplar sığdıran yüce Ata- onun ıre. ı e 1 e ve cum_ " 
diplomatik ve devlet adFan hazır tatbik edilmiş olan liberal siyaseti mız. kuvvetli bir asker, m!silstz bir prensiplenne sadık ola~k yuruye - ~n de bir kısım grupların geleceği 
bulunmuslardır. Devlet i Teçen takibe devam edeceğini bildirmiştir. diplomat, büyük bir Alinı, dilci lnltı- ceklerine and içeceklerdır. anlaşılmnktadır. 

le. inancla. güvenle bakıyoruz. Ciln• 
kil başımı%rfa ismet İnönü gibi bir 
re>h her vardır. 

Vatan ana.. Vasluıın. A<"ıkhc:ın .. 
Yüreğin kan ağlı,·or. Fakat hiitnn bd 
evlatlan sen dof:'urdun. Onlnra gü• 

venebilir. !lenin istikbalini bir tek 

cephe halinde düşmandan koruya • 
caklarına inanabilirsin. Bizler göcüp 
gideceğiz, baki kalacak olan sensin. 
Sana bu ebedi hayatı vadeden evla· 
dmı hilrmetle selamlarken, yesine 
ve acına hürmet ederek bu bahti .. 
yarhğını da eelamlanz. 
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Milli mücahede devam ediyor 
Kahraman Ordumuza Güveniyor, Temiz Gençliğimize Dayanıyoruz. Büyük 

Atamızın Bize Bıraktığı Mukaddes Emanetleri 
Yaşatmak için ismet İnönünün Arkasında 17 Milyonluk Bir Ordu Yürüyor 

y aratan, kuran ve yap tan 
Atatürk; inkılibın ve Türk 

lttilletinin mukaddes kitabı olan 
"~utuk" unda şöyle diyordu: 
"- 1919 senesi Mayısının 19 un 

CU iÜnü Samsuna çıktım. Vaziyet 
\te lbanzarai umumiye: 
Osnıanlı devletinin dahil bulun-

~U.iu grup Harbi Umumtde maj
tip olmllf, Osmanlı ordusu her ta
tatta zedelen.mif, teraiti ağır bir 
llliitarekename iınzalanm~. Büyük 
lrarbin uzun seneleri zarfında, 
~ ~W.1tti -o"· Mü. tı; ç Illt:m~Keıl rf>1 mumıye 

'evkedenler kendi hayat:lan endi
lesine düşerek, memleketten firar 
~~r, saltanat ve hıllfet mev
"'lllı ı.şgal eden Vahdettin, mütered 
dt. tahsını ve yalnız tahtını temin 
eııleblleceğini tahayyül Pttiği deni 
~birler arqtırmakta. Damat Fe
tit Pa§&nın riyasetindeki kabine; 
lciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız pa
<lİJahın iradesine tabi ve onunla 
!:z'aber p.hıslannı vikaye edebi
~ek herhangi vaziyete razı. 
it Ordunun elinden esliha ve cep-
llıesi alınmış ve alınmakta ... 

t..ıİtilif devletleri, ~fitareke ah
~ına riayete lüzum gönnüyor-
1-ı-. Birer vesile ile, İtillf donan
~ları ve askerleri İstanbulda, A
~a villyeti Fransızlar, Urfa, Ma
taı, Antep İngilizler tarafından işf '1 edilpıif. Antalya ve Konyada 
ı 1-lyan kıtaatı askeriyesi, Merzi-
?ıt ve Samsunda İngili~ askerle

l'i. bulunuyor. Her tarafta ecnebi 
lilbit ve memurlan ve hususi a
<ltınları faaliyette. Nihayet m'!b
<lei kelam kabul ettiğimiz tarihten 
"'• t ~~ gün evvel 15 Mayı~ 1919 da 
;1ıaı devletlerinin muvafakatıyle 

Unan ordusu İzmire ihraç edili
)'or. 

!!undan bafka memleketin her
t&rafında anasın hıri&tiyaniye ha
fi, ceu, husust emel ve maksatlan
llııı temini istihsaline, devletirı bir 
•rı evvel çökmesine sarfı mesai e
diyorlar .. · 

<l ~edi Şef her biri bir kitap dol
Uııtuya yetecek olan ~ cümle

~rle bize yıkılışımızın haritasım 
Çi~iYordu. 

İtnparatorluk çökmüş. vatan par 
Çalanmış ve büyük Türk milleti 
bu tarih ve felaket enkazı altında; 
llefeı almaktan aciz, küreye ıeril
"ı'g 'Yatıyordu. 

O kadar bölünmilf, r>arçalanmıf 
"e Per'şan edilmiftlk ki her tm 
~er teker kendi canını, kendi 
lllJııuaunu muhafazaya, kurtarmı
)'a &a\rapyordu. En ni'kbin olanla
l"ı.ıı bUe "nimet" diye karpladık
lal'J, bu harap illkenin bir kısmına 
11l'ınacak koca millet için bir ec-

nebi devlet himayesi, bir "manna" 
idi. Bir gün bu fela.ketler mah~eri 
ortasında altın saçlı, semavat g~z
lü, gölgesi göklere vuran bir adam 
belirdi. Yaralı, bitkin ve ümitsiz 
millete "Kalk, dedi, seni kurt.ar
mıya geldim, benimle beraber ol, 
benimle beraber çalış!., 

Bu; milletin, asırlardır b1>kle
diği en büyük evladı Mustafa Ke
maldi. Yurdun herköşesınden ona 
namütenahi eller uzandı. MHlet 
dojrularak, onuıı etrafında çevre-- - ·-ri toplandı. Mustafa Kemal daha 
o günden bütün kudreti kendi ~ah 
sında toplıyabilirdi. Lakin Şefin 
ilk umdesi "hakimiyet minet:n
air" düsturu olmuş ve bu hakimi
yeti temsil edecek bir meclisi ~çti
maa çağırmıştır. 

Müdafaai Hukuk teşkilatına bu 
değişmez esas, hareket mihrakı ve 
mihrabı olmuştur. 

Ulu önderin peygamberane il
hamiyle milletin kalbin•.ien kopan 

• bu saf ve kavi ruhtur ki kendi ken 
dine tebellür etmiş şartlar içinde 
ve en tabii karakterile milliyetçi

.liği ve Cümhuriyetçiliği yaratıyor 
du. GidereJc, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin açılmasına, ve milli 
hükumet kurulmasına müncer o
lan bu ruh; bilahare hem fikir ve 
felsefe, hem teşebbüs ve aksiyon 
olarak Cümhuriyet Teşkilatı Esa
siyesine girmiş ve, Kemalist dev
letin bünyesini teşkil etmiştir. 

İstiklal savaşı devam ediyordu. 
Bütün insanlık tarihinin şaheser 
bir mucizesi olan Dumlupınar za
ferinden sonra Gazi Başkuman
dan, fikir, cidal ve ideal arkadaşı 
İsmet İnönünün siyasi dirayetinin 
de inzimamiyle, eski düşmanfan
mız olan büyük garp devletlerine, 
Lozan muahedesini imzalattı. 

Hür ve mutlak isti.ki.iline S'lhip 
genç Türkiye doğmuştu. Artık sı
ra vatanı yeniden yapmıya, mılle
ti yeniden teşkilatlandırmıya gel
mişti. 

İlk cezri inkılap l Teşrinisımi 
1922 de saltanatın lağvı :>ldu. Mil
let payansız zafer neşesi içindey
di ve saltanatın milli varlık bakı
mından ne vahi biT hevula oldu
ğunu kendi sırtında asırlardır ya
nlan silsile yaralarla, hittecriibe 
anlamıştı. Fakat hılafetin kaldırıl
ması ve Cümhuriyetin bbulü pek 
kolay olmadı. Maddi hlkimiyet
ten tecrit edilmif olan halifa, İs
tanbulda, A11aJun yeryüzünde flÖl 
geli olmakta devam edlyordu. Bi
rinci Millet Meclisinde, o gölgeye 
iman etmiş devlet adamlan vardı, 
"şeriat,, diye çırpman hocalar, 
hattA mürteciler vardı. 

11 eisicumhurumuz lnönü, Millet Meclisinde nutkunu irad ediyor 

Büyük Halaskar ve Büyük Mür- seltiyordu. 
şit meseleyi yine radikal surette Bundan sonra başarılan muaz-
halletti "Hakimiyet milletindir, zam işleri hep beraber ve bir da-
tarzı idaremiz Cümhuriyettir. Bu ha hatırlıyalım: Yurdun demir 
böyle yapılacak, fakat belki arada ağlarla baştan başa örülmesi, ·sa-
bazı kafalar kopacaktır,, dedi. 29 nayiin her şubesine ait fabrikalar 
Teşrinievvel 1923 te Büyük Millet kurulması, yeni harflerın kabulü, 
Meclisi ittifakla Cüm.huriyet reji- dil ve tarih inkılapları. ordunun 
mini kaıbul ve ilk ReisicümhUTlu- asrileştirilmesi, hariçtt? prestijimi-
ğa Büyük Münciyi intihap ediyor- zin yükselişi, Milletler Cemiyeti-
du. ne girmemiz, Balkan ve Sidabld 

Kısa bir müddet son?"ll hılatetin, Paktlannın imzası ve nihayet Mon 
Şer'iye ve Evkaf Vekaletlerin!n, trö ve Hatay zaferleri ... 
Şer'iye mahkemelerinin, medrese- Hiç unutmamak lazımdır ki 
lerin lağvı kabul edildi. Haned~ru Montrö müzakerelerinıie, garp 
saltanat memleketten defedildi. devletleri, boğazlara hükümranhk 
Rejimin Teşkilatı Esasiye Kanu- hakkımızı tanımıya yanaşmak is-
nu yapıldı. temiyorlardı. Meseleyi Büyük A-

Ertesi yıla daha büviik hamle- tatürkün selis bir cümlesi hallet-
lerle gird;k. Köylünün başına be- miştir. Ulu Önder şöyle demişti: 
la olan aşar kaldırıldı . Şapka ka- "Onlar istedikleri lcaran ver-
bul edildi. Bu seneler Atatürkün sinler. Boğazlara hakim olan Tür-
halk arasında çok hareketli oidu- kiyedir. Canımız isterse kapar, ca-
ğu yıllardır. Mütemadiyen mem- nınıız istemezse açarız,, ertesi gü-
ket seyahatleri yapıyor, her sınıf nü mukavele imzalanmıstı. 
halkla temas ediyor ve her biri ay Türk Hatay için ayni şekildP uğ-

lamak ve tahkim etmek yolunda o 
mübarek deha tam 19 sene hiç 
dinlenmeden, tevakkufu gerileme 
sayarak çalıftı. Fakat .kıymetli e
mekleri bofwıa ıftmedi, f6z0 ar
kada kalmadı. On beflnci yıl bey
rammda onun muhtetem ve ölmez 
eserini omuzlannda aı'p yüksel
ten 17 milyon Türk onu cbiyetlere 
götürecek kadar kavi, bu vatanı 
ilelebet yaşatmak azminde kendi
ne emindi. Şefin i.stediii ve bel<le
dili bu idL LlJdn bundan daha f e
..ı ........ 1qraMU.la_ Jrl ndllL..t._ 

vetin dajlar gibi köpürdüğü o gün 
lerde eserin büyük hali.ki, sevgili 
milletinden uzak; yatakta, sefil ö
lümle karşı karşıya idi. 

10 İkinciteşrin sabahı beşeriyet 
tarihi emsalsiz bir facia kaydetti. 
Şarkla Garbın ortasında, büyük 
bir milletin blnisi, dihı bir ku
mandan, dibi bir devlet adamı,, 
dlhi bir milli kahraman, dünyalar 
yıkılır gibi ebediyete gOçüyordu. 

10 İkincitefrin sabahı 17 mil
yon Türk hüngür hüngür ağlıyor
du. Babasız kalmıştık. Asırlara 

sığmıyacak inkıliplan 15 yıl ;~in
de başaran Atatürkü, hiç ölmiye
cek sanıyorduk. Bir senedir P$irl 
olduğu hastalılı yenmek için de
hasının bütün enerjisini kullanan 
20 inci asrın günefi Şefimiz niha
yet ruhunu millete bınkarak. Al
lahın yanına gitti. AC'ımızı tarif 
için ölçü bulmak imkAnı yoktur. 
Llkin beşere mukadder olan •kı
beti kabule mahktlm ol!m insanlık 
bu müthiş hakiıkat karsısında re
aliteye boyun etmekten başka ne 
yapabilirdi? 

Hıçkıra hıçkıra hakikate boyun 

eğdik. Atatürkü ylla.rca evvel la-

mini nakşettiği ebediyete tevdi 

için hazırlanırken, yannı da ha-

zırlamamız lizımdı. Türk mill<?ti, 
onun bıraktığı büyük boşluğu, o
m.m fi.kir, cidal ve ideal arkadaşı, 
muzaffer kumandan ve 14 senelik 
kıymetli Ba§Vekillmiz İsmet İnö
nü ile doldurdu. 

n hıtabet harikası olan nutuklar raştık; nihayet yine >ıtatürküıı 
söylüyordu. O sene şap":a kabul "Ya Hatay istiklilinin k11bulü. va- Arkasında malnur bir vatan, kuv-
olundu. Memlekette h11fif tered- hut.. ... ,. karan bugünkü neticeyi vetli bir millet bırakan Atatürk bü-
düt vardı. Şef yıne cezri harekt-t- derhal tahakkuk ettir'l)ıştir. yük gayesini tahakkuk ettirerek tari-
le bu tereddüdü derhal ızaJe etti. Bütün bunlar arasmd& bin bir he kanftı. O daima millete güvendi. 
Millet, reisini adım adım takip e- hadise var ki hep bildi~irr,iz icin Bütün ümitlerin1 gençliğe ve ordu-
diyordu. Tekkeler, türb~ler kapa- tekrarlamıyoruz. 15 yıllık Cümhu ya bağladı, en büyük eseri olan cum 

· tıldı. Dinle dünyayı ayırdıktan riyet devrinin hemen her günü nır buriyeti gençliğe emanet bıraktı. A-
sonra softalığın bu son ilticagAh- kiyeye bir yenilik. millete yeni bir zametinl tavsif l~ mikyas bulmata 
lan da ortadan kaldınlmı§tı. Ar- saadet getirdi. Büyük AtatQrkün imk:An olmıyan zaferlerini ve inJa -
tık her cepheden ve yıldırım hızı dinağı, mlll kudret, mllt refah için 1'plannı hep büyük millete izafe et-
lle inkılaplar doğuyordu. Medent durmadan işlerine muaZ7.am ve ef- ti; Ben bir ferdi milletim, her feyi 

Kanun ile Türk cemiyetine ni- sanevl bir harikalar dinamosu gi- yapan odur ve milletimin en küçük 
zam verildi. Adll, idari, içtimai, bi mütemadiyen yeni eser, yeni iltifatı benim içir. en büyük nimet -
maarif inkılaplan milletin istika- saha yarattı. Cihana havranlıklar tir., dedi. 
metbıi deği§tirlyor, ıeviye11ni y[)k . veren blJIC(lnkü leViyemizl hazır. Bt17Gk mllJetl onun ba necip te • 

vazuunu sonsuz sevgi, sonsuz itima
dı ile karşıladı. Mukadderatının o -
nun iradesine bağladı ve bütün mu
azzam zaferler bu benzersiz itiınat 

rabıtasının harikulüde kudretinden 
doğdu. 

Gençliğe itimadı vardı. Gönülleri 
saf imanla dolu çocuklannın, eserini 
ebediyete kadar yaşatacaklanna t -
nanmıştı . Milli benliği, milli şuuru 

daima dipdiri, daima uyanık tutma
yı milli hayatının temeli addetti. 

Teşkilatı esasiye kanununa da da
lıil ettirdiji inkılipçılığın ruhu, bu 
iman ve enerji temposunu daima a
yakta, daima yüksekte bulundurmak 
hedefine matuftu. 

Bu idealinde ne kadar muvaffak 

olduğunu, öldüğü daki.kadanberi, 

her an artan misli ve neticeleriyle 
görmüş bulunuyoruz. Millet insan 

ağır yasma rağmen kendine hakim 

varlığının tahammül edemiyeceği a

ve Atatürkün emanetleri etrafında 
çelik kaleler gib1 sağlam ve ayakta 
durmaktadır. Büyük Şefi bu deret'e 
muhkem şartlar ıçinde arasından ay
rıldıktan sonra İsmet İnönünün et -
rafında ayni itimat, ayni imanla çev 
relenmiş olan millet yirmi sene ev -
velki taze ve azimkar kudreti bir&n 
bile bırakmamı,, her gün yeni- bir 
inkıliba yürümek için seferber bir 
ordu, bir ideal ordusu mahiyetini 
kaybetmemiştir. 

Kemal Atatürkün ve İsmet fnö -
nünün idaresinde mUli mücahede 

hiç tevakkuf etmeden devam et -
miştir, hali etmektedir ve küre
nin parçalanacağı güne kadar d~ 
vam edecektir. 

Birbirinin devamı olan kahra

man ve güzide ordumuzla, temiz 
ve seciyeli gençliğimiz milletin 
sonsuz atilerni garanti altına al -
mıştır. Ordumuza güveniyoruz, 
gençliğimize dayanıyoruz. 

Hiçbir düşmandan korkm~ya
cak kadar kuvvetliyiz, hiçbir teh
likeden sakınmıyacak derecelerd? 
varlığımıza ve inanımıza, milli bir
liğimize eminiz. 

Kurtarıcımız, yaratıcımız, sev
gili Atatürkümüiun manevi ve ~ 
bedi varlığı bizmle beraberdir \"e 

bu imanın hazinesile bizim milli 
varlık ve inkılaplar yolunda dün
yadan pervamız olamaz 

Büyük reisimiz İsmet Inönü
niln arkasında 17 milyonluır bir 
millet değil. 17 milyonluk bir or
du yilriiyor. 

Atamızın en mukaddes ema -
netini üzerine alan Türk genci; 
unutma ki Türkün durgun, 'l'ürk 
yorgun olacağı hiç bir an yoktur. 

Gaye uirunda ebediyete ka -
dar seferberiz, milll mücahede de
vam edi1or. 
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Atatürk Cephede, Derviş . Paşaya Şöyle Dedi: 
~'Topçularımızın Geride Kalması Olamaz!,, 

Derviş Paşa Emri Bizzat Tebliğ İçin Atına ~tlamıştı. Bu Tehlikeli Hareketini 
Onle~ek İstedim, Paşa Kaşlarını Çattı "·· Baksana, Dedi, Emri Kim Veriyor? .. 
Bundan ild buçuk sene evveldi; 

Salih Bozok beni evinde kabul et 
mek lutf.;ınu esirgemedi. Ta, Sel! • 
nikten başlayarak Atatürkün en. 
yakım; bütün milli mücadelede ya
veri olan ve Atatürkün son nefe -
sine kadar refakatinde bulunan 
Salih Bozok muhakkak çok kıy
metli hatıralarla yüklüydü. Rica
lanmı kırmadı, ve: 

- Ben, d~i. Atatürkle SelA
Jrlkten tanışırdım. İkinci ordu ku
mandam oldu. O zaman beni de 
yanma aldırttı. 

Sonra Halebe, yedinci ordu ku
mandanlığına geçince, beni yine 
beraber götürdü. 

Orada, Falkenhayn'la aralann
da bir ihtiltı.f hasıl oldu. Atatürk 
yazdığı lflyihalarda, hük\imeti 
Falkenhayn'in hatalarına iknaa 
çalıştı. Buna imkan göremeyince 
istilayı tercih etti. Ricam üzerine 
Enver paşaya söyliyerek, beni de · 
askerlikten uzaklaştırdı! 

Ve ben, Bağlarbaşında kömür 
ticaretine başladım. 

Onun Anadoluya geçişinden az 
sonra da Ankaraya gittim. Ve ya
verlik vazifeme yeniden başladım. 

"Atatürk,, adının her geçişi, o
na bütün yüreğile, bütün inancile. 
bütün varlığile tapan değerli Say
lavın gözlerinde. peygamberinden 
bahseden bir mü'min hürmeti, bir 
mü'min sevgisi belirtiyordu. On
dan Atatürk'ün, ileriyi görmekte
ki dehasını tebarüz ettiren hik -
yelerin en kuvvetlilerini dinledim. 
Ve hayatının dörtte üçünü Ata
türkün hizmetinde geçiren bahti
yar Saylavı son kavganın hatıra
larını anlatmıya davet ettim. Söze 
derhal başlayışından, içine sinen 
bu hatıralan anlatmak zevkini ilk 
defa tatmadığı belli idi: 

- Bir gün, dedi, "Biçer,, istas
yonundan otomobille Sivrihisara 
gidiyorduk. Oradan da Akşehire 
inecektik. 

Atatürk, pelerinine sarılmış, 
gözlerini, akşamın karanlığında a
lacalaşan ovalara dikmiş, düşünü
yordu. Bir aralık: 

- Hımm! dedi. 
Ben bu hareketin çok mühim 

bir deruni haletin tezahürü oldu
ğunu biliyordum. 
Düşündüğünü anlayabilmek b -

teğini yenemedim. Ve dolambaçlı 
bir sorgu yolu tuttum: 

- Bir emriniz mi vardı paşam? 
O, gözlerinin eritici bakışlarını 

gözlerime dikti ve: 
"- Salih! dedi, e~er düşün

"düklerimi tatbik edecek zamana" 
.. lik " ma olursam, yakında cihanın 
.. - l " goz erini kamaştıracak bir man-.. " zarai askeriye husule gelecektir!., 

Ve işte, bütün zaferlerin kapısı
nı açan büyük Afyon taarruzu, o
nun bu sözleri söyleyişinden tam 
on beş gün sonra başarıldı! • 

- Bir gün d~. Çankaya civann
da bir köylü evine girmiştik. Gir
diğimiz kulübede, ihtiyar bir köy
lü ile kansı oturuyordu. 

Bize ikram ettikleri kahveleri 
içerken Atatürk köylU il~ konuş
mamı söyledi. Ben bu emre itaat 
için aksakallı köy1üye ilk aklıma 
gelen suali sordum: 

- Sen Ga7.iyi tanır mı!'lın baba? 
İhtiyar bı:>ni , sa<:'ma bir sual sor

muşum ~ibi istihfafla süzdü' 
Gaziyi tnnımıyan var mı ki? 

d~c· ve ilave etti: 
- Ben görmedim ama, her haf

ta Hacı Bayram Veli camiinde cu
ma namazı kılarmış. Ta göbeğine 
kadar sakallan varmış Melek gi
bi, nurlu yüzlü peygamber gibi 
mübarek bir ihtiyarmış! 

Gülmemi güç tutarak Atııtür

kün tamamen matruş ve ~ene yü-

züne baktım. O, kaşlannı kaldı
rarak kendini tanıtmamamı em
retti. Dışan çıktığımız zaman da 
güldü ve: 

- Varsın, dedi, o da öyle bilsin. 
Hakikati öğrenmek belki biçare
nin hayalini yıkar, onun hayalin
deki şirin sakallıyı öldürtüp de 
sevgisini kaybetmekte ne mana 
var? 

Getirilen ikinci kahveyi yudum 
!arken, Salih Bozok: 

"- Eğ~r müverrih olsaydım, 
dedi, bu iki hatıramı, hiç düşün
meden tarihe geçirirdim. İhtimal, 
bana çok heyecan verdikleri için 
böyle düşünüyorum. 

İzmir yolunda ilerliyorduk. 
Köylüler, askerlerimizin girişini 
seyrediyorlar, onlara kırık testi
lerle su taşıyorlar, yürekten min
netlerini anlatmak ihtiyacile pa
ralanıyorlardı. Evleri yanmış ve 
dünyada sırtlarındaki donların

dan ve gömleklerinden başka bir 
şeyleri kalmamış insanların, ik
ram etmek arzusilc nasıl çırpın

dıklarını görseydi, yüreksiz "Ne
ron,, bile kör oluncaya kadar göz
yaşı dökebilirdi. 

Tam yanlanna vardığımız sıra
da, bir nakliye kolu geçmemize 
mani oldu. Otomobil durdu. Ata
türk, istediği bir sigarayı yakmak 
üzere gözlüklerini kaldırdı. O sı
rada otomobilin yanına sokulan 
sakallı bir ihtiyar,•koynundan mu
şamba rengini almış buruşuk bir 
kağıt çıkardı. Evveltı kağıdı, son
ra dikkatle Atatürk'ü süzdü. Yine 
kağıda, yine Atatürk'e baktı Bu 
hareketi üçüncü defa tekrarladık
tan sonra, şimdi hatırlndıkça bile 
tüylerimi ürperten bir sesle: 

- Bu sensin! dedi. 
Ve arkasını dönerek, köylülere 

Allahı yerde görmüş bir mü'min 
heyecanile bağırdı: 

- Mustafa Kemal! dedi ... Mus
tafa Kemal. ... 

Bu feryadı duyanların nasıl bt
ribirine karıstıi!ı.nı tasavvur P.ile. 

mezsiniz ...• 
Biz, bütün gayretimize rağmen 

onlann birbirlerini çiğneyerek o
tomobile dolmalarına mani olma
dık: Çünkü onlar, şuurun dışına 

taşmış bir sevgiden kuvvet alıyor
lardı: Atatürkün yüzünü, ellerini, 
öpüyorlar, çizmesinin tozlarını, 

sürme gibi gözh:rine çekiyorlardı!. 
Salih Bozokun gözleri, o günü 

yeni yaşıyorcnsır.a yaşarmıştı. Ba
nu hatırlamaktan duyduğu heye
canı yatıştırmakta zorluk çektiği 
belli idi: 

- Diğer vaka da -Eskişehir yo
lunda geçmişti' dedi. 

- Yolda her uğradığımız yer
den bir kılavuz alıyorduk. Bir ak
şam üzeri, tenha bir köye girmiş
tik. Çamurlu köy yollannda, bir 
çeşme başında abdest alan bir ih
tiyardan başka kimseye rastlama
dık, ona: 

- Baba, dedik, bize yol göste
recek birini bulabilir misin? 

Sevimli ihtiyar: 
- Birini bulmak ne demek, de

di, kendim ne güne duruyorum? 
Otomobil dolu idi. Fakat o, ça· 

rnurlukta gelebileceğini söylüyor
ısrar ediyordu. Çaresiz razı olduk. 
Yolda Atatürk o ihtiyarla da ko
nuşmamı emretti. Laf kıtlığında 
aklıma yine ayni sual geldi. Sor
dum: 

- İhtiyar, sen Mus~fa Kemali 
tanır mısın? 

- Tabii tanırım! 
- Görr."'n ne yaparsın? 
- Ayaklarının altına köprü o-

lurum! 
Bu cevabı alırıca güldüm, ve A

tatilrkü gösterdim: 
- İşte Mustafa Kemal. 
İhtiyar, bizi peygamberlik iddi

asına yeltenmiş iki meczup gibi 
süzdü, şahadet parmağile sağ gö
zünün alt kapağını aşağıya çeke
~k güldü: 

- Pışşşşt! dedL 
Fakat az sonra vardığımı! ka.: 

~hada eelecceunizi bildikleri için 

istikbale hazırlanmışlardı. İhtiyar. 
bunu görünce, kırdığı potu anla
mıştı. Utancından otomobil durur 
durmaz ortadan kayboldu. Ata
türk,, onu bulmamı emretmlştL 
Biçare beni görünce, ayağıma ka
pandı: 

- Ne olur, dedi, beni affedip bir 
defa elini öptürsün. Ömrüm olduk· 
ça çizmesinin çamurunu yiyeyim! · 

Güldüm, ve parmağımla sağ gö
zümün alt kapağını aşağı çekerek 
ayni cevabı verdim: 

- Pışşşt! 

İşte, hayatımın en büyük heye
canlanndan birini de, onu Atatür
kün yanına oturduğum zaman duy 
dum. 

İhtiyarın Atatürkün ayaklan al
tına kurbanlık bir koyun teslimi -
yetiyle nasıl yıkılverdiğini hatır • 
lıyorum da, o anda, kalbimin nasıl 
durmadığına hala şaşıyorum! 

Çal'da cepheyi dolaşıyorduk. Hiç 
farkına varmadan, düşmanla çar -
pışan avcılarımızla, düşmana ateş 
saçan topçularımız arasına girm.i -
şiz. 

O sırada yanımıza yedeğinde boş 
bir at getiren bir süvari geldi. Ve 
Atatürke: 

- Kumandan paşa bu ah gön • 
derdi, sizi topçu menzilinde bekli
yor! dedi. Atatürk, nefere: 

- Sen, dedi, bu atı ona götür, 
binsin de o buraya gelsin! 

Çok geçmeden, 11 inci fırka ku
mandanı merhum Derviş paşa ya
nımıza geldi. 

Atatürk ondan vaziyet hakkın -
fa malumat ic;tedi. Derviş Paşa: 

- Düşman dumdarile çarpışı • 
yonız paşam! dedi. 

Tam o sırada arkamızdan müt • 
hiş bir grup ateşi başlamıştı. Toı> 
lanmız dağları sarsarcasına gür • 
lüyorlardı. 

Atatürk, Derviş paşaya~ 
- Biz burada iken topçulan :. 

mızın gerimizde kalması olmaz! 
dedi. Onlan bizim önümüze l!eci~ 
mek lazım. 

Ve Derviş paşa bu emri derhal Ben, bu haberi yerine getiri 
tatbik ettirip gelişinden sonrn, haber vermiye dönerken süvarile 
güldü: den paşanın İzınlre geldiğini duY 

- Paşam, şimdi de avcı hattı t- dum. Ve ona Kordonboyunda ye 
le topçu hattı bir araya geldi. Bu tiştim. 
oldu mu ya? Orası o anda, bir harp sahası 

Anlaşılıyordu ki Atatürk.. düş- dan çok tehlikeliydi: Ermeni feda' 
manın işini bir an önce bitirmek, ileri ortalığı ateşe varmişler, 
ve kuvvetlerimizi derhal hücuma geldikleri yere bomba savuruyor • 
geçirmek istiyordu. Derviş paşanın lardı. 
zekası, onun bu niyetini kavramış- Etrafımız ateş içinde idi. Ve A-
tı: tatürk, parkta tenezzühe çıkmış 

- Paşam, dedi, emrederseniz, kadar sakin, denizi seyrediyordıJ. 
avcı hattını da ileri sürelim! Bir aralık bana: 

Atatürk. maksadının çabuk an. ' - Güzel memleket! dedi. "f/e 
!asılmasına memnun olmuştu. ilave etti: 

Güldü: - Bu cennete düşman sokultJf 
- Derhal! mu? 
Fakat bulunduğumuz mevkile Fakat ne yalan söyliyeyim, beli• 

avcı hattı arasında telefon tesisatı onu bu ölüm yağmurunun altın • 
yoktu. Derviş Paşa bu emri bizzat dan uzaklaştırmaktan başka bir • 
tebliğ için atına atlamıştı. şey düşünemiyordum. Tehlikeyi 

Ben onun. bu çok tehlikeli ha- anlatabilmek için: 
reketini önl~mek bir başkasını gön - Paşam, dedim, şimdi şu sokll' 
dertmek istedim ğın içinde bomba atan iki fe ... .1.i}.; 

Koca paşanın kaşlarını çatıp ta yakalayıp vurdular! 
bana: O gayet sakin eseflenip. 

- Baksana? Emri kim veriyor? - Yazık, göremedik, demesitl 
Deyişini, ve hayvanını ateş hat- mi? 

tına doğru dörtnala uçuruşunu öm Fakat eğer o andaki cesaretine 
rüm oldukça unutamam! şaşhğım Atatürk, oradaki tehU' 

On dakika sonra avcılarımız ha- keli molasını uzatsaydı, büyük :zll" 
rekete geçtiler, ve bir saat sonra ferinin keyfini tndamıyacakh. 
dikiş tuttura~ıysn düşman nefer- Salih Bozok, bu sefer de. Trl ' 
leri Murat dağlanna doğru çil yav kopisle Atatürk arasında geçen e1' 
ruları gibi dağıldılar! fes bir konuşmayı hatırlamıştı: 

Atatürkün bu dahiyane müdaha - , Baş kumandan TrikoQis'ltı 
lesi, kimbilir ne kadar uzayacak o- A ......... u ....... ..,.,, v .. •~ ·• • .... _ " 

ni zamanda teslim etmişlerdi. N 
lan bu işi bir saate sığdırıvermiş -

tatürk, onları, tarihte hiç bir kıJ: 
ti: Bu haberi kazanışımızın ertesi mandanın esirlerine göstermedif 
günü de Trikopis esir düşürüldü. 

bir hürmetle karşıladı. 
Bu hikayesini tamamlayan Sa -

lih Bozok'tan, Atatürkün İstiklal ErkAnıharp yüzbaşısı FaruktJ~ 
tercümanlığı ili! görüşmeye baştıı· 

harbinde, büyük bir ölüm tehlike-
mışlardı. 

si atlatıp atlatmadığını sordum: • 
- Atatürk, dedi, en büyük teh· Atatürkün teselli vermek içi.tl 

likeyi İzmirin istirdadında atlattı. söylediği sözler. onlara fıkibetleri-
nin bütün acılarını unutturabile • 

Ve anlattı: 
cek kadar tatlı idi. 

- Düşmanın Afyondan bozu- Bir aralık, Trikopise gayet do'" 
}usundan sonra, İzmire kavuşmak 

• tane bir eda ile sordu:: 
a~ile yanan askerler, yol yürüme - Neden vaktiyle ricat etme ' 
ğe kanmıyorlardı Omuzlarında si- diniz? 
lahlan, bellerinde üzüm torba - _ İmkan bulamadık! 
lan, bir taraftan yiyorlar, bir ta- _ İhtiyatlannızı niçin vaktiyle 
raftan yiirüyorlardı. Nire vardığı- kullanmadınız? 
tıız zaman, İzmirden geldiğini söy , Trikopis, dişlerini sıkarak SiyO' 
liyen bir arabacıya: · 

- nisi işaret etti: 
- İzmirde ne var, ne yok? de- - Kendisine sorun! 

dik. 
Güldü: 
- Süvarnerimiz Kordonboyun

da cirit oynuyorlar! cevabını ver
di. 

Birden inanmamı~ 
- Yalan! diye bağırmışız. O ga

yet sakin, parmağile şoseyi göster
di: 

- İnanmazsanız nah yotr 
Ne gariptir ki. askerlerimiz, on 

müjdeyi alınca, istiflerini bile boz
madılar. Bir kavga sonunda, bir 
ordunun kuvvei maneviyesini bu 
derece mu haf aza etmesi, görül -
memiş şeydir diyebilirim. Hatta iç 
!erinden birisi: 

- Yazık! dedi, ben İstanbula 
vardılar sa11Jyorduml 

Atatürk bana: 
- Git, dedi. bana fzmirde Kıral 

Kostantinin oturcuğu evi hazırlat! 

Atatürk ayni suali ona teveib 
etti. Siyonis; Ba~ kumandandan e' 

mir almadığını söyledi. 
Atatürk yine Trikopise döndü: 
- Niçin emir vermemiştiniz? 
Trikopis, bir imknnSlZlığı ifa ' 

de isteğile ellerini açarak, cevsP 
verdi: 

- Topçulann:z telsiz mi bırııl'' 
mıştı ki? 

Sonra, beş dakika evvel, İstaıı ' 
buldaki zevcesine hayatının emnl• 
yette olduğunu müjdelememizi iS' 
tcdiğini unuttu, ve elini alnına ger 
türerek: 

- Ben, dedi, intihar etmeliylnl
1 

Atatürk: 
- Orasını siz bilirsiniz! Cevıı• 

bmı verdi, ve istirahatlerinin te ' 
mini için lazım gelen emirleri vtr 
rerek uzaklnstı 

Naci Sadullah 

mu Şefin hatıralanndan: Ankarada, Gazi Çiftliğinde trnktörü 
ediyor ve çiftlik arabasını bizzat Jrullnnıvor 
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GENCLl.GIN YASI 
AND 

ÖLMEDiN ATAM, HER AN: 
lÇlMlZDE B1TM1YEN SAYGI, SONSUZ MUHABBETSlN ! 
ANDEDERIZ Ki ESERiN öLMIYECEK ! 
SAFLAR ÇöZOLMlYECEK ! 
SESiMiZDE SES, 
GöZUMOZDE GöZ, 
HER ADIMIMIZDA HAREKETSlN ! 

iLHAM I BEKiR TEZ 

YAS 
Öldün Atam' 

Ufuklarımızda günler akşamlar ağlıyor .. 

Sokakl:ırımızda gözyaşı çağlıyor .• 

Sular akmaz oldu 

Gözler bakmaz oldu 

Kulaklar işitmiyor ses -

Öldün Atam• 

Uçsuz bucaksız kürenin nabzı durdu: 

Duyulmaz oldu göğü kaplıyan nefes .. 

Öldün Atam' 

Gökler kapandı yere, topraklar ağhvor .. 

Öldün Atam' 

Yakınlar ağlıyor uzaklar ağlıyor! 

İçimizde sıcak sılan! 

Matemli bir tabut !!ibi kararan kalbimizde uzan! 

* 
ÖLMEZ 

Ölmez bize cennetlerin ufkundan inen ses 
İnsanlar öliir, Türklüğe Allah olan ölmez! 

Batmaz o gi.ineş her yanı birden gece sarsa 
Gel, gençliği seyret, yüreğin bir nur ararsa! 

Türküm. diyen artık bir akistir o güneşten 
Bağrındaki iman bir ale\•dir o ateşten! 

Yok çtinkü bugün ondaki nur ayda, giincşte 
On bes yıla sıi!:dırdın _Ataın viİ7. vıh j.,fpl 

Bir dağsın aşılmaz, yüce gökten daha yiiksck 
İsmin, büyük insan, ebediyen kalacak tek! 

Bir kahpe ölüm, yok, seni mağlUp edemezdi 
Galip yine sensin! Şerefin yokluğu ezdi! 

Öls<>n bile, göçsen hile, sussan ebediyen 
İsmin bize, yurdun biz~ ölmez bir hediyen! 

Tarih olan ölmez; yeni bir yurt yaratan hiç! 
Mutlak onu kem sözle anan varsa o bir piç! 

Ölmez bize <'ennetlcrin ufkundan esen ses 
İnsanlar ölür, Türkliiğe Allah olan ölmez! 

Edip AYEL 

* 
ATA'MIN ÖLDÜGÜ GÜN 

Çok acı bir haberdi, hep kalpleri dağladı; 

Atamız öldü diye bütün Türklük ağladı. 

İnanılmaz bu haber hakikat mi acaba? 

Azrail seni de mi gördü ey büyük "baba?" 

Gözümüzden akan yaşla hep alınlar çatıldı, 

Deniz içten ağlayıp yasımıza katıldı! 

Koca bir Türk ufkunda gerildi siyah perde, 

Biitiin gençlik ah .. deyip kan ağlıyor her yerde. 

Dünyaya gö.ı kapadın ey .. Yüce Türk oğlu sen, 

Kurduğun bu ülkede her an pervasız esen, 

Rüzgarlar bile sustu matemlcre büründü! 

Bedia 

Dugiin bahtsız doğan giineş, yurda sönük göründü!! 

Titriyor bağr1mızda çok acı bir hı~kırık, 

Yanıyor hiitiiu içler, hepimizde kalp kırık. 

Ey ... Türklüğün "Atası" yurdum seni kaybetti: 

Biitün dünya tarihi bu ıünü de kaydetti. 

ATATÜRK 
Onu arnmızdan aldığı için; 
T biat önunde ölilm utansın. 
Milleti Atasız kaldığı için, 
h:nlpler yaralansın, göniıller yansın 

* Cir;-ekler açmasın, kararsın renkler, 
D!r kızıl mateme girsin ahenkler, 
Rıılplerden örülen taze çelenkler; 
lfohuna sarılsın ve halkalansın. 

* Yer yerin de~ildir, göklerdesin ııen, 
Endersin, en ölmez bir yerd,.sin sen, 
At turk, Atatürk kalplerdesin sen, 
Ben onda en kutsal yeri alanııın. 

Emin ÜLGENER 

Rifat ·KAYA 

Uıu Ataya 
Ey Atatürk sen biıe, bir nc:,;'e oUı~ıydm 
Ordunun ve Ulusun, r;-öı:iılmez bir bugıy-

dın 

Yurdumuzun ebedi, tüten bir ocağıydın 
Dulların öksüzlerin, bir ana kucağıydın 
Gittin, fakat varlığın, unuttıırmaz yfidım 

Kırdın Ah hepimizin, kolunu kanadını 

Kalbimizin susturmak, mümkün mü fer-
yadını 

İçimiz kan ağlıyor, anıyorkcn adını 
Bütün dünya aşıktı, senin nurlu yiiziine 
Var mıdır bağlanmıyan, özüne ve sô7.üne 
Varlığınla eriştik, biz bu varlıklı güne 
Nasıl cihan yas tutmaz ağJ:.ımaz öldüğüne 

tzmlrfl Zeki DUYGULU 

Büyük 
Matemimiz 
Karşısında 
Bugün her taraf ağlıyor, yer gök, 

rüzgar, yaprak ağlıyor. Denizler, bi
ze renk veren gözler kapandı diye, 
boğuk, derin hıçkırıklarla sarsılı

yor. 
(Atamız var öksüz değiliz) diyen 

Türk, bu cümleyi söyliyemiyeceği 

için ağlıyor. 

Dünya, böyle bir dahi yaratamı
yacağına ağlıyor. Bu yaşlar ne son
suz. Her taraf bir matem sükununa 
bürünmüşken denizlerden gelen acı, 
kesik, içli, zehirli hıçkırıklarla kalp
ler sarsılıyor. Aylarca içimizi sızla

tan yara artık kapanmamak üzere 
ıztıraplı dudaklar, bugün çaresizlik
le, yeisle. acıyla kıvrılıyor. Çünkü 
artık o güneş bir daha doğmıyacak .. 
Bugün 18 milyon öksüz kaldı. 

Ey büyük Ata ... 

Bu kadar çok sevdiğin yavrulı:ırı

m bıraktın da nereye gittin? Sen 
ölmeseydin. Bütün Türklük yolunda 
can verirdi. Sen yaşasaydın. 

Bu büyük acıyı kalplerimizin en 
derin köşesine, en yaralı yerine gö
merek senin bize armağan ettiğin 

cümhuriyeti ile:ebet muhafaza ve 
müdafaa edeceğiz. 

Nişantaş k?z orta okulu 8/1 den 
959 Latife Özbek. 

--o---

Olmazı Olur Yapan Öldü 
Atatürkün ölümünü tasavvur et

mek bile ne feci bir haldir. Atatür
kün ölmesini bir türlü havsalam al
mıyor; fakat heyhat ki, Atatürk öl
dü. Büyük adam, yüce Türk aramız
dan ayrıldı. Gerçi o da bir insandı. 
Ergeç ölecekti. Ama onda insanlık
tan başka bir hal, ilahi bir kuvvet, 
bir kudret, bir cazibe vardı. 

Solar mı Atatürkün ateş saçan 
göz'eri. yatağa nasıl düşer o aslan· 
lar gibi Türk. Hayır o ölmedi. Ata
türk yaşıyor. 

o, ru:>cıuı .. , tıa1t 1yv~ yuıu;e.ıt otan ı-

Iahi adam, hepimizin içinde, kalple
rimizin köşesinde, saklı duran Ata
türk, biz ölmeden ölmez; o yaşıyor 
ve yaşıyacaktır da .. 

Ey büyük Türk milletinin aziz şe
hitleri! Yoksa: Onu bizden kıska
nıp siz mi aldınız?. 

Ey zalim toprak! 

Atatürkümü alırken içine sığdıra
cak yerin olmadığını düşünemedin 
mi? 

Ey yüce Atatürk. 

Ne mutlu sana! Arkanda öyl~ bir 
devlet bıraktın ki eşi yok .. 

Öyle oir ordu bıraktın ki yenil
mez .. 

Öyle bir gençlik bıraktın ki (;he
diyen sana ağlıyacak .. Fakat göster
diğin yolda daima ilerliyecek. 

Senin arkandan bir millet, bir dün 
ya değil, bir cihan ağlıyor, Atatürk' 

Atatürk sen öldün, fakat Türklük 
ölmedi, Türklük te ölmeyince sen ol
mezsin. 

Saint Benoit lisesi 2 nci ihzari ta
lebesi namına A. M. Çamay. 

Çelikleıen iman 
Günlerdenberi Türk milletini ye

ise boğan acı, gözlerimizi maziye 
çeviriyor. Maziye çevrilen nazarlar 
bize Atatürkün manevi şahsını daha 
asırlarca yaşzyacağını anlatarak hü
zün ve kederimize karşı bir teseUı 
veriyor. Gözlerimizde canlanan A
tatürkün hayalinin her Türk gend
nin kalbine nakşedilmesi, Atatürkü 
ebediyete kadar yaşatacaktır. 

Herkes şunu bilmelidir ki, Ata
türk hiç bir Türkün ruhundan silin
miyecek ve ebediyen ruhlarımızda 

yaşıyacaktır. Biz onun işaret etmiş 
olduğu yoldan yürüyeceğiz. 

Şımdi ızt1raplarla kavrulan kalp -
lerimiz yarın Atatürk kelimesi ile 
çelikleşecektir. Çelikleşen kalple -
rini tabiatın yenilmez birer unsuru 
olacaktır .. 

Ey koca başbuğ! Yurdumuzun et
rafım kara bulutlar gibi saran şu 
matem havası gene senin manevi var 
lığınla dağılacaktır. Gene kalpleri -
mizdeki ıztırabı dindirecek sen ola -
caksın! 

Jstanbul Bakırnedim Çapcıköu. 
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Son günlerde mühim münakaıalara girişen, Münih anlaşmasından· 

beri Mister Chamberlain'in siyasetini acı acı tenkit ederek dikta· 
törlüklere boyun eğmenin dünya barışı için en büyük tehlike olduğu· 
nu söyliyen eski Harbiye Nazırı C hurchill, bugün lngiliz siyasetinin 
ön safında duran bellibaşh adamlar arasındadır. Aşağıdaki yazıda 

Churchill'in hay atını veriyoruz: 

a a a 

Çhurchill, İngilterenin en 
bilgili, hükumet a

damlarından biridir. Çünkü 
her mesele hakkında bir çok 
kaynaklardan malumat al
mak imkanını haizdir. Mesela 
Almanyanın hava silahlan
ması ve bu silahlanmanın ge
nişliği hakkında İngilterede 
ilk malfımat alan ve İngilte
re bakımındaıı bu tehlikenin 
büyüklüğünü anlayan ilk si
yasi, o idi. O zaman Başvekil 
olan Ba1dvin onun bu tehlike 
hakkındaki b~yanatını red
detmiş, fakat sonraları onun
la mutabık kalmıştı. 

Esasen Çörçil'in en çok meşguı 
olduğu mesele, Alman tehlikesi
dir. Bu yüzden bugün eski Harici
ye Nazırı Mister Eden ile, dikta
törlüklere karşı gelmek üzere bir 
cephe kurmuş bulunuyor. Çörçil 
Münih anlaşmasının Avam Kama
rasında müzakeresi sırasında söy
lediği şu sözler. onun ne düşündü
ğünü göstermeğe yeter: 

"Tahammül edilmez nokta. İn
gilterenin, Nazi Almanya nüfuzu
na tabi olmasını ve varlığını onun 
tarafından gösterilecek iyi niyete 
borçlu kaldığını hissetmektedir.,, 

ChurchilL Almanyanın bir kaç se 
ne sonra değil. bir kaç ay sonra 
İngiltereden, yine sulbü korumalı 
M h.ıuan:a. ;vı;tni talliUllerd buluna
cağına inanmaktadır. 

Churchill di~tatörlüklere mütema 
madiyen hücum etmiş ve bu hü
cumları dolayısile kendisini İngi
liz amelisine de sevdirmiştir. Onun 
muhalefet gibi Milletler Cemiyeti
ne taraftar olması, Almanyanın 

Milletler Cemiyeti kudretine bo
yun eğmesi lazım geldiğini söyle
mesi, İngiltere ile Fransanın mut
laka sağlam bir ittifak yapmala
rını tavsiye etmesi, İtalyanlarla 
Almanlar İspanyadan çekilmedik
çe İtalya ile anlaşmanın doğru ol
mayacağını anlatmıısı işçi fırkası

nın ona karşı beslediği sevgiyi 
arttırmıştır. 

Ç hurchill hava tının son 32 
senesinin yırmısını amme 

hizmetlerinde geçirmiş, Banner
man, Skivis, Lc.ıyd Corc ve Bald
win kabinelerine girmiş, müstem
leke, ticaret, dahiliye, bahriye, 
mühimmat, maliye nazırlıkları 

yapmış, bu savede bütün hüku
met işlerini denemiş, sivil memur
lar, diplomatlar. denizciler, berri
yecilerle temas etmiştir. 

Churchill, üstelik parlak bir ha
ti;' olduğu için umumi bir seçimde 
hükumetfö sosyalizm aleyhindeki 
davası kadar sosyali;ı:min hükumet 
aleyhindeki davasını müdafaaya 
muktedirdir. Sonra ayni adam e
nerjisini muhafaza ettiği için iş 

başında bar1larile, ve iktidar mev
kii dışında yapılacak işleri göster
mek iktidarile tanınmıştır. 

Churchill 1874 te doğmuş, aris
tokrasi beşiğinde yetişmiştir. Ba
bası Lord Randolf Churcill demok 
rat muhafazakarlığın en sevimli 
siması idi. 

Nevyorklu anası ise çok parlak 
ve çok cazip bir kadındı. Fakat çok 
geçmeden aile felakete uğramış, 

ve genç Churcill, hayattaki mevkii 
ni kendi eliyle ve kendi sayi ile 
temin etmek mecburiyetinde kal
mış ve üç silah kullanarak mu
vaffak olmuştu. Kılıç, kalem ve 
ses! Çörçil dovüştü ve kuvvetin 
ne demek olduğunu anladı. Sonra 
yazı yazdı ve mütevazı cüzdanını 
doldurdu. Nihayet söz söyledi ve 
fikirleri tesiri altında bıraktı. 

CHURCHILL 

I• ngilterenin siyastle:d Oks

!ord ve Kemberiç'ten çı

karlar. Fakat Çörçil Harbiye mek
tebini tercih ederek asker oldu ve 
Kübadaki İspanyol kuvvetlerine 
iltihak ettikten sonra, Hindistanın 
Şimaline gitti, daha sonra Lord 
Kiçner'le Hatrum üzerine yürüdü. 

Transilvanyada harp muhabiri 
olarak çalıştığ: Boerlerin eline 
düştü. Fakat kaçmağa muvaffak 
oldu. Daha sonra Avam Kamara
sına girmek için seçim savaşına 

girişti ve henüz 26 yaşında iken 
Avam Kamarası azası oldu. 

Churchill gümrük himaye usu -
lü taraftarları ile dövüşmüş ve bu 
yüzden liberaller onu müsteşar

lıkla hükümete almışlar, Chur -
chiil de Cenubi Afrika birliği

ni yaratan teşrii hareketi ida
re etmişti. F ıkat liberaller Chur
chillin kendilerinden olmadı -
ğını biliyorlardı. Onu tutmak için 

ticaret nazırlığına. daha sonra da

hiliye nazırlığına yükselttiler. Fa

kat dahiliye nazırlığı om/ tatmin 

etmiyordu. Onun için Churchill 

bahriyeye geçirilerek donanmayı 

yola konması istendi. 

ITRAKYADA: 
1-=----

Bir Köy. Su Baskın11•· 

dan Kurtarllıyor 
Edirne, (TAN) - Buradan bir sa

at uzakta ve Meriç nehri kıyısında 
bulunan Bosnaköy, her kış su baskı
nına uğramaktan tamamile kurtarıl· 
mak üzeredir. Her yıl uğradıkları 

seylap felaketinden dolayı evlerini, 
barklarını terkederek başka tarafla-

ra taşınmağı bile düşünmüş olan köy 
halkı, şimdi sevinç içindedir. Hüku
metçe iki ay evvel Mericin sağ sahi
linde inşasına başlanılan bir setle 
iki mahmuz bugünlerde bitirilmek 
üzeredir. 

* Kırklareli, (TAN) - Belediye 
reisliğine baytar Süreyya Harman -

kaya, daimi encümen azalığına Ah

met Kai!ıtcı ve Haşim seçilmişler • 
dir. 

İngilterenin bu hareketi Alınan
yaya meydan okumak mahiyetin
deydi. 

Sonra Churchill tayini ile İn
giliz donanması, hazine nezaretin
deki iktısatçıların kontrolundan 
kurtulmuştu. Bu iktısatçılann işi 
gücü, bütçeyi denkleştirmek.ti. 

Halbuki yeni bahriye Lordu do
nanmanın dilediği bütün parayı 

koparacak bir adamdı. Öyle de ol
du. 1914 ağustosunda İngiliz do
nanması hazırdı ve derhal sefer
ber edilmişti Churchill dünya buh 
ranı devrelerinde bir fevkelbeşer 
rolü oynamak vaziyetindeydi, fa
kat onun Büyük Harpteki rolü, 
hala münakaşa olunuyor. Onun 
Antuverh'e bir filo göndermesi, vt 

filonun orada Alman mermilerile 
karşılaşması, Stratejistler ıçın 
sonsuz münakaşa mevzuu teşkil e
diyor. Sonra Çanakkale muhare
besi yüzünden tenkit ediliyor ve 
felaketli muvaffakıyetsizlikten 

mesul tutuluyor. Bundan başka o
nun Rus ihtilaline karşı gelmek i
çin Arkanjel yolu ile bir istila se
ferine teşebbüs etmesi de ayni şe
kilde karşılanıyor. Fakat bu üç ha 
reketin dördün('ÜSÜ Churchille mu 
vaffakıyet temin etti. 1914 te kay
makam Suwinteın namında bir za
bit, Lord Kiçnere tank kullanıl

masını tavsiye etmişti. Fakat Kiç
ner yeni düşünceleri hazmedemi
yen bir adam olduğu halde Çörçil 
tecrübenin yapılamsını istemiş ve 
bu yüzden tankın ortaya çıkması
nı temin etmişti 

• 

B üyük Harbin neticesinden 
bir kaç sene sonra Çörçilin 

Başvekilliğe geçmesi bekleniyor
du. Fakat Baldvin onu nazır ola
rak yanına aldı 1929 da muhafazakarların mağ
lüp olmaları Çörçilin başa geçmek 
ümitlerini temelinden yıktı. 1931 
de kurulan milli hükumette Çör
çile yer ayrılmamıştı. Bu yüzden 
onun hayal inkisarına uğradığı sa
nılıyordu. Fakat Çörçil, Avam Ka
marasına iştirak ederek ve her 
müzakerede kendini göstererek 
Kamaranın en mümtaz siyasi şah
siyeti olarak tanındı. 

Churchill, boş vakitlerinde Mal
borough 'nun tarihi, daha başka e
serler yazmış ve hepsinde muvaf
fak olmuştur. 

Churchill iştirak ettiği her hüku 
mete bir başkalık vermiş olmak
la maruftur. Hükumet haricinde 
kaldığı zamanlarda kalemini kul
lanmıştır. Fakat Çörçil de meşhur 
İngiliz nasiri Sohncon gibi para 
kazanmak için yazı yazmayanla
rın, ahmak olduklarına inanır. 

1 SPOR: 

Bugünkü LİCJ Maçları 

da Tehir Edildi 
Ulu Şef Atatürkün ölümü dolayı· 

sile, Türk Spor Kurumu İstanbul 

bölgesi, bu hafta yapılması mukar· 

rer olan futbol lig maçlarınJ tehır 

etmiştir. 

Yurdur. her tarafındaki büliin 

spor hareketleri de yapılmıyacaktır. 

Perşembe günü İstanbul bolgesi 

klüp murahhaslarını Güneş klübü -

nün lağvı dolayısile bir toplantıya 

davet etmi,.ti. Atatürkün ölümü do

layısile bu toplant:ı da bırakılmıştır. 

Türkçe ve Almanc.. 
Tercüme ve muhaberat usulünü 

deruhte edebilir bir genç iş aramak
tadır. Tozkoparan Cami sokağı Pici
la Han No. 4 Ermest Bodrik. 



fi.EK 
Gençliğin 
Teessürü 

Yazan: B. FELEK 

Bilyük Atatürkiln ölümüne cihan 
eğlndı. Bu teessilr onun düny1t dil
.zenine yaptığı büyük yardım, mede
niyete verdiği derin dersten ileri ge~ 
Jiyor. 

Bütün Avrupa matbuatı bu büyük 
•damın gölgesiz ve f cvkalude işlerin 
'Clcn nadir işitilir senalarla bahscdi
:yorlar. Diyebiliriz ki; medeni ale· 
ım1n yüreği milliyet ve memleket sı
llllrlan gözetmeksizin sızlıyor. 

Atatilrkiln göçüşü; medeniyet ale
ınlnin büyük ve hayırlı bir evladı 

olmak hasletiyle dünyayı eleme 
cömdil. 

AtatflrkOnU kaybeden Tilrk mille 
tinin, hele genç neslin duyduğu acı 

lise ölçülemiyecek kadar derin ''e a
labildiğine engindir. 

Gençlitin bliyUk ıef arkasın
dan döktüğü bu yaşlar onun başla
dığı inkılabın icaplanna ileri nt>slin 
ne kadal' sadık olduğunu gösteren 
Ye Cilmhuriyet l'ejiminln memle
kette ne derin kökler salnu olduğu
nu 1 kile fmkAn bırakmadan anla
tan en samimi delildir. 

Dinmlyen bu göz ya,ıan bilyUk 
-ölünün şnhsını kaybettiğimizi an
latmaktan daha başka manalar da 
taşımaktadır. 

Milletin ve genç ne~tin bn ta kın 
elem çağhyanlan AtntürkUn bb:e ne 
Joymetli, ne ulvi eserler bırnkmı, 
ve bi!I ne yüksek ideallere te\•cih 
etmiş olduğunu da ilan etmektedir. 

Gözya ı sevinilir bir~ey de~Udir. 

Lakin Türk milletinin bo bllyük ev
ladı arkasından döktüğü ·aşlar yine 
bu milletin atisi için bilyUk va:ıtler 
veren milli tezahürlerdir. Onun 
fçindir ki; 

Atatürkfin ölümünden doğan de
rin yeisi ancak hu müşahede biraz 
tadil edebilmektedir. 

Bir Kahveci Dün 
Mahkemeye 

Verildi 
~ __ , 

Hem Karııık Kahve SatmıJ, 
Hem Hüviyetini Yanhı 

Vermiı 
Emfnönfinde kurukahvecllik ya -

pan Veli kanşık kahve sattığı ıçın 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah -
kemesine verilmistir. Veli ayni za
manda polise yanlış hüviyet vermek
ıten de suçludur 

Zabıtai belediye memurlnn Veli -
nin dükktinına gitmişler, ve kahve
sinden nümune alırken ismini de 
.sormuşlardır. 

Ecnebi Eka l yet 
Mektepleri İçin 
Yeni Kararlar 

Muallimler, Ders PICinı 

Hazırllyacaklar 
Ecnebi ve ekalliyet mekteplerin

de vazüe gören gerek Türkçe ve 
kültür dersleri muallimleri ve ge
rekse diğer dersleri okutan muallim 
ler bilaistisna resmi mektep mual
limleri gibi yıllık ve günlük ders 
verme plônı hazırlıyacaklardır. 

Yapılan teftişlerde bazı muallim
lerin bir hafta zarfında vermek mec 
buriyetlnde olduklan 6 Vt!ya beş sa
atlik dersleri bir · güne doldurarak 
hafta günlerinden istifade etmek 
çarelerini aradıklan görülmüştür. 

Terbiye ve pedagoji bakımından 

Uçütomobıı 
Kazası Oldu 

-0--

Bir Arabanın Benzin Deposu 
Ateı Aldı, Söndürüldü 

Dün şehirde üç tramvay kazası ol
muştur: 

1 - Şoför Cemalin idaresindeki 
286'4 numaralı otomobille 123 numa
ralı Şişli tramvayı İstiklal caddesin
de çarpışmışlardır. Her ikisi de hasa
ra uğramışlardır. 

2 - Şoför M ustafanın idaresin -
deki 3389 numaralı otomobil, Büyük 
dere yolunda hendeğe yuvarlanmış
tır. Nüfusça bir zayiat olmamıştır. 

3 - Şoför Ahmedin 1821 numa -
ralı otomobili Tcpkapıdan geçerken 
arabanın benzin deposu ateş almış, 
fakat vaktinde yetişilerek söndürül
müştür. 

MAHKEMELERDE : 

TAN 

Ueri ihracatını 
A akadar 

Eden Bir Mesele 

Dericiler ŞikCiyetlerini 
Alcikadarlara 

Bildirdiler 

13 - 11 - 938 === 

Tayyare Piyangosu 

40 Bin Liralık ikramiye 
33565 Numaraya Çıktı 
Dün Kazanan Numaraları Tam 

Liste Halinde Neşrediyoruz 
Türk Hava Kurumu piyangosunun 7335 7518 7522 7611 7728 

çekilmesine dün sabah devam ecAl- 7883 8105 8180 8181 8215 
miştir. Dün ikramiye kazanan numa 8288 8388 8514 8705 8896 
raları sıraya konulmuş olarak ve 8901 9087 9292 9496 9641 
tam liste halinde veriyoruz: 9915 9987 10814 10842 10952 

40 bin lira kazanan No. 11142 11287 11343 11430 11469 
11694 11744 12023 12657 12809 

müracaat ederek sığır derilerinin de- 33665 12988 13217 13252 13324 13357 
likli olmasından dolayı kıymetleri- 10 bin lira kazanan No.lar: 13554 13563 13580 13888 14012 

Sığır derisi işleten, kısmen ham 
ve kısmen yan işlenmiş olarak ihraç 
eden tüccarlar alakadar makamlara 

nın yüzde 10-15 nisbetinde azalma- 2634 10895 14163 l4389 14687 14733 14829 
sından her sene vurdumuzun zarar 14885 14948 15250 • 15251 15411 
gördüğünü izah etmişlerdir. Altıka- 2 bin lira kazanan N.o. lcır: 

15589 15599 15679 16053 16196 
darlarca yapılan tetkiklere göre sı- 13076 30446 16210 16285 16346 164134 16573 
ğır yetiştiren mıntakalarda hayvan- 1000 lira kazanan No. lar: 16770 16901 16970 17055 17299 
lan. uçlan sivri ve çivili üvendre ile 16840 20520 26738 17363 17413 17417 17427 17479 
sürdükleri ve sivri uçların hayvan - 17872 17882 18062 18152 18523 

bu ~in zararlı olduğu görülerek bir ---------
ların derilerini delik deşik ettiği an- 500 lira kazanan No. lar: 18713 18990 19015 19162 19191 

!aşılmıştır. 5 22 1881 2244 2568 19348 19366 19621 19638 19682 sınıfa Türkçe dersi günde ancak 2 
kültür dersi de 3 olarak konmasına 
karar verilmiştir. 

Mektepte haftada 18 saat dersi o
lan muallim diğer munllimler gibi 
nöbet bekliyeceklerdir. 

İlk kısımlan altı sınıflı olarak ça
lışan yabancı ve azlık okulları yine 
4, 5, 6 ıncı sınıfian resmi ilkmek· 
teplerin 4 ve 5 inci sınıfüınnda oku
nan; okuma, tarih, coğ:-afya yurt 
bilgisi kitaplarını üç sınıfa taksim e
derek okutacaklardır. Bu hususta 
maaril müdürlüğü bir cetvel tanzim 
etmiştir. 

Der• •aatlerinin tak.imi 

Birinci sınıftaki 8 saatlik Türkçe 
dersi; ilk zamanlarda alfabe yapıla
cak kıraate geçildiği vakit te sekiz 
saatlik ders 4 okuma, 2 üade, 2 imla 
olacaktır. 

İkinci sınıfta; sekiz saatlik ders, 
4 okuma, 2 imUl, 2 ifade olacaktır. 

Üç, dört, beş ve altıncı sınıflarda
ki sekizer saatlik .T_ilrltçe der.steri 3 
okuma, 2 üade ve bir de imla olmak 
üzere taksim edilecektir. 

Kitap mevzularının ayrılman 
OKUMA: 4 Qncü ııırufhır res:mt llk

mekteplerin 4 üncü sınıllan'lda okutulan 
okuma kitaplarının 105 lnct ~nyfasına ka
dar 5 inci ssınınan 105 inci sayfadan di
ğer kitabın 52 inci sayfasına kadar. 8 ın

cı sınıf tn kitabın sonuna kadnr. 
TARİH: 4 Oncü sınıf resmi itkmektep 

tarih kitnplannm 11 tnd bRhsine k'ldar. 
5 incl sınıf 11 inci bahisten diğer kitabın 

11 inci bnhslne kadar G ıncı sınıf ta Jdta-
bın sonuna kndar. 

COÔRAFYA: 4 OncQ ıı:ınıf milfredat 
programının 105 inci sayfıısına kadar. 
5 inci sınıf. 105 inci sayfadan itibaren be
ılncJ ·sınıf müfredat programının Pltıncı 
bahıılne kadar. 6 ıncı sınıf ta bu banlsten 
mOfrC'dntın c:onunı:ı kndar. 

On Beş Kişinin 
Paralarını Aşırmış 

Delik deriler ne kadar iyi cins o- 4521 5203 5774 6264 6946 19842 19869 20166 20352 20563 
lursa olsun ikincı ve hatta delik a- 7200 7821 9191 11094 12425 20571 20684 20817 20829 20882 
dedine göre üçüncü kalitelere ayrıl- 12541 12560 12682 14437 18691 21008 21082 21178 21191 21263 

Sultanahmet birinci ceza hakimi dığından kıymetleri de o nisbette a- 18815 19185 19571 19975 20648 21266 21365 21457 21680 21813 
zalmaktadır . Ziraat Enstitüsünden 21068 21254 21822 21934 22905 22069 22305 22722 22808 22827 
şehrimize gönderilen bir mütehassıs 25268 26103 28433 29238 29301 22958 23017 23188 23303 24056 
dericilerin bu yoldaki şikayetlerini 29549 30043 31125 31453 31598 24359 24377 24600 22614 24768 
dinlemiş ve delik deriler üzerine tet- 31966 31999 32559 32587 35053 24887 24903 25000 25298 25439 
kikat yapmıştır. 35253 35669 35993 36946 38855 25464 25513 25646 25689 25693 

Reşit dün, muhtelif zamanlarda ve 
muhtelif yerlerde tam on beş kişinin 
yankesicilik sur~tile paralannı ça -
lan Onnik isminde bir sabıkalının 
sorgusunu yapmış ve tevkif etmiş -
tir. Onnik bütün suçlarını inkar et
miştir. 

Fakat altı davacı paralannı bu a
damın çaldığını yüzüne karşı söyle
dikleri gibi Emniyet direktörlüğün -
deki fotoğrafından da kendisini teş
his etmişlerdir. 

Mahkeme şahitlerin çağınlması i
çin talik edilmiştir. 

En ziyade deri hazırlayan 39504 9918 28390 25936 26011 26041 26047 26072 
Kayseri vihiyeti olduğu için bu mm- 150 lira kazanan No. lar: 26050 26196 26298 26299 26434 
takada hayvanlann ucu çivisiz ve 26456 26561 26572 26693 26713 
sivri olmayan üvendre ile sürülmesi 441 1966 2825 2858 4203 26729 26906 27022 27100 27161 
ve derilerin deliksiz olması için la- 5719 6161 7678 9174 9743 27524 27573 27803 28079 28099 
zım gelen tedbirlerin alınmasına da- 10262 10520 10659 10766 13404 28173 28996 29205 29233 29270 
ir Ziraat kongresine bir rapor hazır- 18891 22188 25052 25926 27960 29319 29410 29432 29597. 29941 
lanmıştır. 29598 29752 32523 32919 33022 29981 30209 30327 30355 30407 

BELEDiYEDE: 
35807 39894 39991 30592 30677 30698 30703 30771 

100 lira kazan.an No. lar: 30918 30961 31039 31123 31192 
Veraset ilamı Alırken a1211 31371 31555 31691 a1605 

Öldü Dolmabahçe • Gümüssuyu l40 1650 2736 3637 3803 31784 32035 32112 32154 32290 

İb Yolu Tamamlanıyor 4371 5411 5987 6537 7158 32305 32426 32708 32809 32849 Etyemezde oturan rahim ismin- 8617 9172 9448 10762 10997 
d 50 l d b" ~- b - 32856 33084 33152 33220 33525 e yaş ann a ır zawn on eş gun Gümüşsuyu ile Dolmabahçe ara - 11323 11585 13165 19302 19752 

l fik f t tt•ğ• i . 1 33533 33603 33716 33924 34059 evve re ası ve a e 1 ı çın a tın- sında yapılacak mozayikli yolun in- 19954 20788 22449 22541 23992 
cı hukuk mahkemesine müracaat e- 34534 34667 34685 34733 34809 

-atı devam ediyor Yolun Gümüş 24812 25147 26647 29657 31019 35007 35139 35331 35398 .35443 derek, bir veraset ilamı almak iste- :ır- • -
· ı · suyu hastahanesinin önüne tesadüf 3l568 3l858 s24sı 32933 33615 35768 365.05 36942 37397 37796 

mış ır. 34727 35-•45 35839 36128 37708 
:a..J k 1 1 tt 37928 37953 38015 38154 38268 Mahkeme ilanu hazırladılh için ~en ısmının geniş etilmesi cabet- 37899 .'!>8393 3<n407 38581 

6' u 0 38563 3S879 38425 38745 38873 38869 
İbrahim evvelki gün ilamı almaya rtilş ve bu yüzden hastahanenin hah- 38977 39852 39903 19870 38893 39078 39087 39247 
gitmiş ve tam kapısının önünde ye- çesinden yol uzunluğunca iki metre 

50 
N l 

1 liXr" d • lira kazanan o. ar: B k "J • al'hl l • re düşerek ölmüştür. gen ş F;ın e bir kısım istimlak edi- u e1ı enın t ı i en 

Dün de, oğlu ayni mahkemeye baş 

vurarak ölen babasından ve anasın

dan kalan para ve emlake tasarruf 

edebilmek için bir veraset ilamı is

temiştir. 

Bir Dolandırıcıhk iddiası 
Adliye binasının karşısında bir te-

]erek duvannın yıkılmasına başlan- 123 210 572 660 
2
::: Dünkü keşidenin talihlileri §Ull· 

mıştır. Buradaki toprak düzelmesi 
1565 1689 2134 2160 

2095 
Iardır: 

2545 2577 2697 2785 
de bittikten sonra yolun orta kmtın- 2913 2916 3551 3609 3693 Beyoğlunda Tünel meydanında Al-
da bir şahsa ait ve henüz istimlti.k e
dilmemiş binanın yıkılmasına başla

nacaktır. 

istimlak Edilecek Arsalar 

3823 4007 4009 4188 4522 man matbaasında tipoğraf Hals 40 
4681 4797 5748 5846 6128 bin lira kazanmıştır. 
6908 7059 7114 7438 7645 Ankara, Emniyet işleri umum mü-
7859 7933 8015 8093 8199 dürlüğü birinci şubede Ahmetle Ça-
8456 8681 8994 9168 9876 nakkalede müteahhit bağcı Tabirin 

Üniversite Tıp fakültesine bağlı 10098 10594 10682 10760 10799 biletlerine 15 bin lira isabet etmiş
razi fabrikasında çalışan Şem'i, Al- crerahi ve göz p:wiyonları inşa~ın:ı ı ı 191 11195 11327 11538 11988 
ber ve Basil ismir.de ikigencten ken- tahst<ı edilmek üzere ist imlak ertilen 12404 13113 13125 13352 13482 

tir. 

dilerini askerlikten kurtaracağını 

ileri sürerek para dolandırmıştır . 

Sultanahmet sulh birinci ceza mah 

arsalann takdir edilen kıymetlerine 14028 14455 14583 14586 14769 

yapılan itirazların belediyece tetkik 14923 14998 15318 15574 16005 marada Bayan Fatma, Karagümrük 
edilmiştir. 16069 16179 16258 16687 16975 

12 bin lira kazananlar arasında 

Kasımpaşa Çürüklük sokak 23 nu -

Melekhoca caddesi 84 numarada Ba

YURT BİLGİSİ: 4 Onca ıı ınıfiar 4 On
cQ sınıf Y\Jrt bilgisi kltnbının 55 inci say
fasına 5 inci ııınıfiar 55 inci ~nyfadıın di
ğer kitabın 20 lncl sayfasına kadar nltıncı kemesi, dün Şem'inin sorgusunu yap Tetkik i yapan heyet, takdiri kıy - ı 6996 17223 17306 17364 17387 

met komisyonunun tık kararı veçhi- 18057 18072 18171 18233 ' 18271 
le bu havalideki arsalann, beher 18322 18361 18470 18767 18948 

Hakim mahkemenin gayri mevkuf metre murabbaının üç liradan istim 19060 19467 19470 19711 19836 

yan Saime ile, ortağı kurşuncu Arif 
vardır. sınıf tn bunıdan itibaren ltltabın sonuna mış, Şem'i her şeyi inkar etmiştir. 

kadar okuyacaktır. 

Veli "adım Hasan oğlu Hüseyin -
dir. Yaşım da yirmi altıdır.,, demiş
tir. Kahve belediye kimynhanesinde 
tahlil edilmiş, nohutla karışık oldu
ğu görüldüğü için Hasan oğlu Hü
seyin mahkemeye çağrılmıştır. Hal _ EKONOMi : 
bukl dükkanın sahibi Hüseyin de -

yapılmasına ve şahitlerin çağrılma- lak edilmesini muvafık görmüş ve 19875 20220 20881 20954 21135 
sına karar vermiştir. itirazları reddetmiştir. 21258 21312 21333 21817 22011 

Yedikulede Kalaycı Bedri sokağın 
da 14 numarada Murat, Beyoğlunda 
35/ 1 numaralı apartımanda oturan 
Şadanla ortağı yeni postahane önün
de seyyar satıcı Koço da bin lira ka· 
zanmışlardır. 

ğildir. 

Diln hakim Reşit her iki suçundan 
dolayı da Veliyi isticvap etmiştir. 
O, kendisini şöyle müdafaa etmiştir: 

- Ben karışık kahve satmadım . 
Birisi dövülmüş nohut ısmarlamıştı. 
Onu hazırladım. Dükkanın bir köşe
sine koymuştum. Çırak yanlışlıkla 
bunu kahve tozunun üstüne haberim 
yokken döküvermiştir. 

O sırada memurlar geldi. Bana a
dımı sordular. Ben dükkftnı Hasan 
oğlu Hüseyin isminde 60 yaşında bir 
zattan devralmıştım. Dükkanın üs _ 
tünde hiılli onun ismi yRzılı idi. Ben 
de adım Hüseyindir dedim.,, 

Mı.ıhakeme zabıt varakasını yapa
rak memurlann ~hit olarak çağınl
malan için başka bir güne bırakıl • 
mıştır. 

Barsak~llar Toplanıyorlar 
Belediyece kapatılan barsak ima· 

lathanelerinin i l~nmeyen barsak • 
larını bozulmakt:ın kurtarmak ve 
ihracat piyasasını stablize etmek i
çin barsakçılar bir toplantı yapma -
ğa karar vermişlerdir. VeNlecek ka
rar üzerine meseleyi tetkik etmekte 
olan Ticaret Od.-ısına müracaat edi
lecektir. 

• 

Kesilmiş Tavuk ihracı 
için Tedbir 

MOTEFERRIK : 

Haydarpaşadaki 

Geçit Köprüsü 
Bitiriliyor 

Haydarpaşa istasyon geçidi üze -
rinde Devlet Demiryollan ldaı:esi ta-
rafından yaptırılmakta olan muvak
kat köprünün inşaatı bitirilmek üze
redir. Yaya yolculara bir kaç güne 
kadar açılması muhtemeldir. 

Son zamanlardn memleketimizden 
muhtelif Avrupa memleketlerine 
mebzul mıktarda kesllmiş tavuk şev
kedilmektedir. Bu kesllmiş tavukla
nn bozulmadan mahallerine sevki i
çin buz içinde olarak gönderilmeleri 
icabediyor. Beled:yc, bu etlerin. gön 
derlldikleri memleketlere ucuz bir 
bir fiatle mal olabilmelerini temi -
nen bu maksat için sarfedilecek buz
ların fiatlerini indirmiştir. Kesilmiş 
tavuk sevkiyatında sarfedilccek buz- Emrazı Entaniye hastahanesi ö • 
lar. önümüzdeki s alı gününden itiba- nünden Yeldeğir:menine geçecek o
ren kilosu bir kuruş kırk santimden lan büyük köpriinün sondaj ameli -
satılacaktır. yesl tamamiyle bitmiştir. 

Kuru 509- an Fiyat~ İnşaatı bir buçuk sene içinde bıti-
rilecek olan bu köprüye ait demir 

Yükseldi malzeme yakınd ıJ Almanyadan şeh-
fstanbul borsasında kuru soğan rfmb:e getirilecektir. 

fiatinin sekiz kuruşa yükselmesi ü- ...,~~~ .... - ........ ~~~~-
zerine Sapanca, Adapazar, Geyve ve 
Söğüt havalisindt>ki soğan fiatlerini 
yükseltmiş ve hararetli bir alış veriş 
başlamıştır. 

Yalnız Sapanca civarındaki ova 
köylerinden 156 bin kilo soğan İs
tanbula sevkedilmek üzere Sapanca 
istasyonuna indirilmiştir. Ve bu ma· 

lın ilk kafilesi da dµn Haydarpaşaya 
gelmiştir. * Nevyork sergisinde teşhir edil~ 
cek sanayi mamulatı ile küçük sa -
nntlara ait nümunelerin tefriki için 
teşkil olunan sergi komitesi çarşam
ba günü Ticaret Odasında toplana • 
caktır. 

* Kasımpaşa deresinin üstünü ta- 22376 23091 23161 23212 23270 
mamen kapamak için bir aydanberi 23815 23867 23900 24413 24493 
devam etmekte <Jlan çalışmalar ni- 24503 24940 25072 25208 25514 
hayet bulmak üzeredir Derenin yal- 25539 26006 26040 26201 26341 
nız üç metrelik bir yeri kalmıştır. 26394 27032 27176 27712 27888 
Burası da bu hafta içinde yapılacak- 28061 28227 28444 28595 28601 
tır. 28958 28982 29103 29108 29409 

---o 29476 29547 30106 30152 30420 
POLİSTE 30754 30770 30875 31116 31129 
- ---- 31509 31506 31701 31925 32360 

Dir Çocuk Arkadaşını 32648 32018 32923 33103 33453 
33522 33954 34232 34251 34409 
34502 34570 34666 34940 35140 
35382 35388 35397 35489 35671 
35967 36013 36251 36266 36297 

Ağır Yaraladı 
Halıcıoğlunda Madenlik caddesin

de oturan t 1 yaşında Mesafi. küçük 
arkadaşı Mı~ırdiı;in başına bir taş 
atmıştır. Mıgırdiç ağır ve tehlikeli 
surette yaralandığı için Balat Mu
sevi hastahanesine kaldırılarak te -
davi altına alınmıştır. Suçlu çocuk, 
yakalanmıştır. 

Tramvaydan DüJÜp 
Yaralandı 

Tophanede Berberler sokağında o
turan 35 yaşında İhsan, Yedikule 
tramvayı ile Çarşıkapıdan geçerken 
arabanın sarsılması neticesinde yere 
düşerek bacağından ağırca yaralan •

1 
mış, cankurtaranla Cerrahpaşa has
tahanesine kaldınlmıstır. 

36553 
37933 
38612 
38971 

36709 37183 37204 37799 
38006 38156 38234 3843R 
38617 38660 38897 38904 
38980 39329 39389 

30 lira kazanan No. lar: 

146 
772 

1341 
1978 
2961 
3668 
3949 
4870 
5432 
6097 
6728 

181 
773 

1416 
1991 
3033 
3721 
4463 
5040 
5436 
6141 
6882 

228 
1049 
1502 
2701 
3080 
3721 
4553 
5084 
5689 
6334 
6920 

363 
1205 
1793 
2717 
3325 
3739 
4611 
5186 
5884 
6521 
7272 

571 
1321 
1926 
2777 
3488 
3825 
4826 
5224 
6030 
6630 
7323 

[ TAKViM ve HAVA 

13 lkinciteırin 1938 
PAZAR 

11 inci ay 
Arabi: 1357 

Gün: 30 Knsım· !J 
Jtuml 1354 

Rama7.an: 20 Birlncltcşrın 81 
Güneş: 6.44 - Öğle: l l.57 
İk i ndi: 14.37 - Akşam: 16 !'3 
Yatsı: 18.40 - fm~k: 5.02 

YURTTA HAVA V AZ1YETI 
Yeşilköy Meteoroloji hava istasyonu

nun verdiği rapora göte, h:ıva yurdun 
Trakya, Knt·aeli , Egenin Ştmııl kısımla

rında bulutlu. Kııradcnir. kıyılarırıd ı bu
lutlu ve mcvzlt yııt:ışlı , di~eı bölr.eıı rde 
de umumiyetle açık gcçmışti r. Ru.lgfır, 
Doğu , Cenup Do •usu lııtiknmct indrıı es
miş, Orta Anadoluda sakin knlmıştır. 

Karadeniz kıyılarında Cenubi, diğer 

bölgelerde Şimal istikametinden haflf o
larnk esmiştir. İstanbulda hnva e"'terl
yetle bulutlu geçmiştir. RUzgilr Şimr.lden 

saniyede 5 - 8 metre hızla esmiştir. Sa
at on dörtte hava tazyiki 76/J,3 milimetre 
idi. En yüksek suhunet 43,8, golgede 15,5 
ve en dQşOk te 5,tı santigrat olarak kay
dedilmldir . 
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H.~riçte Duyulan 
Türkiye hariciye vekaletine, Harbiye 
nazın general Kasprzyoki Türkiye 

:e~leketlerdeki İran mümessillLıt - Milli Müdafaa vekiline, Erkamhar -
?n rınde bayrakların yarıya indiril - biye Reisi Stachiewez Türkiye U -
d :sini emir buyurmuşlardır. Bu ira- mum Erkanı harbiye ikinci reisine 
~l Ş:hinşahi bugün gazetelerde ilan taziyet telgrafları çekmişlerdir. 

rnıştir. , Bundan başka Polonya cumhur 

(Başı 1 incide) 

Bulgar heyeti reisi teşrilat direktörü Lubienskiyi, 
ıı. Sofya 12 (A. A.) - Atatürkün ce- Varşovadaki Türkiye elçiliğine tazi
si~ze nıerasiminde Bulgarista.nı t~m- yeÜerini bildirmeğe memur etmiştir. 
\ı en bulunacak heyet aşağıdaki ze- Hariciye nazırı B. Beck Türkiye 
attan mürekkep olacaktır: elçisine şahsi taziyetlerini bildirmiş-

j Baş mabeyinci general Panof( ma- tir. Ordu müfettişi general Rommel, 
~este kıralın mümessili), Harbiye na- Mareşal Smigly-Rydz'in şahsi tazi
c.ltı 
hiik·general Daskalof (Bulgaristan yetlerini Türkiye elçisine bildirmiş -
:ı: Umeti mümessili), Sofya garni - tir. Hariciye nez<ıreti binası ile Var
donu kumandanı general Lukas (or- şovadaki krallık şatosu üzerindeki 
~un nı~messili). bayraklar yanya indirilmiştir. 

tı Ulgarıstanı cenaze töreninde ay - Belgrad 12 (A. A.) - Dün öğleden 
lt ca 72 kişiden mürekkep bir askeri sonra kral Naipleri Stankoviç ile 
ıta dahi temsil edecektir. · Peroviç Belgrattaki Türkiye elçisi 

Rumen heyeti Ali Haydar Aktay nezdine gelerek. 
c llükreş 12 (A. A.) _ Atatürkün Atatürkün vefatı münasebetiyle ta -
ıtnazesinde hazır bulunacak olan ziyetlerini arzetmişlerdir. 
t Utnen heyeti hükumet ve kırallığı Yugoslav gazetelerinin 

11enısu etmekte olan deniz ve hava ne,riY.atı 
ilt~ general Paul Teodoresko ile Belgrad 12 (A A.) - Avala A -

1
. general ve Rumanyanın Ankara jansı bildiriyor: 

Sefırlerinden mürekkeptir. Dün akşamki ve bu sabahki bütün 
" 13iikreş 12 (A. A.) - Atatürkün ce Yugoslav gazeteleri birinci sayfala -
"lZeg' '3' ınde hazır hulunacak Ruman - !arını Atatürkün fotoğrafını neşret-
iıı~ heyetinde aza olan iki generalin mek suretile Türk vatanının babası 

l?rtleri şunlardır: olan büyük adamın vefatına tahsis 
~Ordu genel müfettişi general Mo- ettnektedirler. 

itiban1e insanlara en yakın olanlar
dan biriydi. Esasen şahsiyetinin ca -
zibesi ve hayatının sonuna kadar mu 
hafaza ettiği otoritesinin sırrı bun -
dadır. Bugün insan ve ham madde i
tibarile kuvvetli olan ve Akdenizde 
birinci derecede mühim bir mevkii 
bulunan Türkiye c~uriyeti istik
bali sükunetle derpiş edebilir.,, 

"Somantul,, Atatürke tahsis ettiği 
başmakalesini şu satırlarla bitirmek 
tedir: 

"Rumanya, büyük dostunun hatı
rası önünde derin teessür duymaKta 
ve modern Türkiyeye Atatürkün ha
hayatını vakfettiği bütün ülkülerin 
başarıldığını görmek hususundaki te 
mennilerini arzeder . ., 

İndependance Romaine gazetesi 
yazıyor: 

"Atatürk tarihte teşkilatçı bir da
hi, bir milletin harikalar yar:ıtau 

sevk ve idarecisı ve memleketinin 
kurtarıcısı olarak kalacaktır. Halef-
lerinin büyük ölimün muazzam ese
rini tamamlamaları temenni oluııut'.,. 

Ramanyada duyulan teessür 
Bükreş 12 (A A.) - Bütün gaz~ 

teler ilk sahifelerini Atatürke ait 
makalelere tahsi~ etmekte ve bu 
yüksek adamın askeri ve siyasi de
hasını tebarüz ettirerek yeni Türki
yenin mübdii tarafından vücude ge· 
tirilen eserin tarihi değerini kaydet
mektedirler. \"e general Trajan Hrigoresco. Gazeteler. heyecanlı cümlelerle 

Yugoslav heyeti bütün Türk milletinin duyduğu de • Gazeteler, bundan başka Atat;jr • 
Ce aelgrad 12 (A .A .) - Atatürkün rin acıyı tasvir etmektedirler. Bel • kün fotograf ve uzun tercemei halle
\> ?lazesinde hazır bulunacak olan grad, Zağreb, Lubliyana gazetelerile rini neşrederek büyük adamın Tür -
\> ll.goslav heyeti heyet reisi bahriye diğer büyük şehırlerde intişar eden kiyede teceddüt sahasındaki fevka . 
'ie Rarbiye n~zın general Medit ile bütün gazeteler, sayfalarında Ata - iade faaliyetini yazmakta ve B 1 litan 
"'llgoslavyanın Ankara · elçisi Ace- türkün eser ve hııyatını anlatmakta- sulhu eserine yaptığı yardım üzerin 
'<10\ı''th dırlar. de bilhassa ısrar etmektedirler. 
~ . 1 ve kralın fahri yaveri amiral 
'l'l.Cadan mürekkeptir. Vreme gazetesi, bir çok fotoğraf _ Ünive:ro;.ul gazetesi, neşrettiği baş-

So h · lar meyanında hükumdan mütevef- makalede büyük ssker ve dahi dev -
ıt vyet eyeti fa Aleksandr'ın Atatürkle mülaka - let adamının uzun uzadıya senasını 

t oskova 12 (A. A.) - Atatürkün yaptıktan sonra ~öyle yazıyor: 
ellaze . . d S tını gösteren fotoğrafını neşretmek-

ğ· ınerasımın e ovyetler Birli- " Atatürk, belki de zamanımızın 
llli ha · · h Ik k tedir. Bu gazete ayni zamanda Yu-1? ' ncıye a omiseri muavini en büyük adamlarından biridir Ru-
otetnki in . d goslav başvekili Stoyadinoviçin An-d n rıyasetin e Karadeniz manyanın sadık dostu olan Atatürk 0 llanrn k karayı ziyareti esnasında Atatürkün 
~ ası umandanı amiral Yu - Rumen efkarı umumiyesinin sadık 

•şo\ı' Ank b'.yük yanında alınan fotoğrafını da neşret· r ve ara u · elçisi Te - dostlugu· nu kazanmıştır. 
entie\ı''d .. . mektedir. 

Bil ed~e~~ir ~urekk.ep bır heyet tem Vreme gazetesi. neşrettiği başma- Rutnen milleti de bu acı günlerde 

kal Türk milletine dostane teselli hissi-
Japonyanırı taziyeleri esinde bilhassa diyor ki: . 'rokY 12 (A A •• _...._.~--·- 1a-..ı~ '··- ı..u •• .,. d~• .Yatını izhar etmektedir ... 

to 0 
·. .) - Japon iıJ?.para- ve müttefikleri ve bilhassa Yugos - Rumanya gazetesi şunlan yazı · 

ı,._l'unun. mabeyıncisi ve imparatorun yor· 
'll1' lavya iştirak etrr.ektedir. Kral A - "· .. 

deşı prens Takamatsu'nun katibi leksandr'ın katlini müteakip " Se _ Ataturk Rumanyanın en ş~refli 
~ltı.tıınisi Türkiye büyük elçiliğine f b lik n· ed . . .. l . . ve sadık dostlarından birydi. Esasen 
<1'de k A · er er an cyım mı,, oum esını .. . 
~re tatürkün vefatı dolayisile muhtevi bir telgraf çeken Atatürkün Türklerın dostluklarına sadakatt bir 
et ~e ve. derin teessürlerini beyan b .... y 1 d h. b' darbımesel olarak tanınmıştır. Tür-

lllışl d u sozu ugos a vya a ıç ır zaman 
lci e~ ~· Prens Takamatsu, Tür - unutulmayacaktır. Bu suretle Yu _ kiyenin birinci cumhur reisi Anka -
" ~e Buyük Millet Meclisi Riyaseti- g 1 d üf' A d ld ğ rada yaratılmış olan Balkan Antantı-
<.ıe b' t os avya a n uzu vrupa a o u u 
... ır aziyet telgrafı çekmiş ve ce- gı"bi Asy 'il tl . d d nın en mühim müessislerinden biri -"lll a mı e en arasın a a se-
t<> e töreninde namına bir çelenk neden seneye artmakta bulunan ta- dir. Rumen milleti Türk kalplerini 
e llrnasını Japon büyük elçiliğine . 1 illi k dr tl" d saran mateme derin ve samimi bir 
ll'ıretnıiştır· . mamıy e m ve u e ı mo ern k . . 
..., b"" ··k T" k' . .. d t' . ederle ıştırak etmekte ve yalnız ,. uyu ur ıyeyı vucu a ge ırmış o- .. .. 
'<ınaız Bafvekilinin telgrafı lan At t- k"· d h. b. Rumanyanın buyuk dostlarına ltarşı 

tı . a ur un a ını ıç ır zaman u- h' tt·~· b" "k h' a.tis 12 (A A) B · Daladi t akt ısse ıgı uyu saygı ıslerile Ata-'l'·· · · - · er nu mayac ır.11 •• •• 

t~ll.ğıtkiye. başvekili. Celfil Bayara a- G et b d A .. k"" turkun hatırasını ruhunda muhafa -" az e, un an sonra, tatur un 
dakı t lgrafı g·· d ·şt· za eylemektedir.,. " e on ermı ır: eserlerini adım adım teşrih ederek 

~ .:t\tatürkün vefatı münasebeti _ makalesine şu suretle devam etmek- Kurentul gazetesi, Atatürkün ölü-
eıı2':U-k. hük~eti ~ezdinde Fransız tedir: mü Türkiyeyi mateme garkettiğıni 
b.'"::'.1'1ur1yetinın tazıyelerine terce • "At t- :ı.. b" d fakat yüksek faydalara mazhar ol -
.<fQl a urA ır efa cisminin topra-
~ olmanızı rica ederim. ğa münkalip olaC'ağını, fakat Cum _ muş inkılapçı bir rejim içinde bırak· 

hı. tansa, kendisine pek çok .dostluk h · t' bedi d ~ mış olduğunu yazmaktadır. ."'* unye ın e oJ ugunu söylemiş -

Derin 
lngüiz gazetelerinin nepiyatı 

Londra 12 (A. A. - Röyter Ajan
sı bildiriyor: 

Bütün Londra gazetelri, Atatı.irke 
başmakaleler ve makaleler tahsis et
mektedirler. 

Times gazetesi başmakalesinde di
yok ki: 

"Kemal Atatürkün, yeni Türkiye
nin kurucusu ve yapıcısı olan o meş
hur Mustafa Kemal paşanın şahsın
da büyük asker, büyük devlet adamı 
ve büyük şef ölmüştür. 1919 danberi 
Türkiyenin tarihi onun hayatının 

tarihi oldu. Cesareti ve vatanperver
liği onu ümitsiz ı?Örünen bir teşeb -
hüsün başına, küçük, bitkin ve mu
zaffer müttefiklerin kahir istekleri 
önünde bütünlüğünü kaybetmiş bir 
milletin mukavemetinin başına koy
du. Onun ruh kuvveti ve azim ve 
iradesi, kim olursa olsun diğer her
hangi bir şefi sarsabilecek olan zor
lukları yenmesine yardım etti. Onun 
daha evvel Gelil:.olu yarımadasında
ki epik mücadelede İngiliz müstevli
lere karşı talil tersine çevirmiş olan 
asken dehası, nihayet kendi davası
na tam ve parlak bir zafer temtn etti 
Bahtiyar ve galip asker, adamı. cü
retli ve cesaretli fakat ayni zaman
da ihtiyatlı ve basiretli bir devlet 
adamı ve ihtilalcı oldu. 

Ekseriya hasta adamın ölümü i
çin ayin yapmış olan Avrupa otori
telerini mahcup etmiştir. Bunlar, 
milletinin harekete geçmek ve dev
leti tekrar canlal"dırmak için sade
ce şefin sihirli çul:-uğu ile teması bek 
leyen gizli kuvvetlere malik oldu -
ğunu unutuyorlardı .. . 

~'o,, nan kurduğu abide 
sağlam temellere dayanıyor,, 
Times, Atatürkün muhtelif ıslah.a

tını gözden geçirdikten sonra şu su
retle devam ediyor: 

"Onun muvaffakıyetleri yalnız 

memleketin dahilinde A vrupalılaş -
masına münhasır kalmıyordu. Dai -
ma ilham ve bazen de idare ettiği 

harici politika, Türkiyeyi batı dev -
!etlerinin dostluk çerçevesi içine 
koydu ve eski düşmanlardan yeni 
aostıar yaptı. Evveıce Avrupa<!a btr 

tufeyli telakki edilen Türkiye, onun 
idaresi altında Avrupa politik heyeti 
nin kıymetli ve müterakki bir azası 
haline geldi. Türkler için bir bahtiyar 
lık eseri olarak, o. diğer millet şef -
lerini eski arkadaşlarını uzaklaştır -
mağa sevkeden şüphe ve hasetlere 
asla kapılmadı ve onun kurduğu sos 
yal ve politik abide sağlam temell~ 
re dayanmaktadır Kendisi tarafın -
dan hazırlanmış ve idare edilmis o
lan Türk inkılabı erkek kadın bil.tün 
vatandaşlara Türkiyenin evvelki ne 
sillerinden hiç birine nasip olmayan 
hür, tam ve emin bir hayat verdi. 
Yeni Avrupada harp ve ihtilal kan
şıklıklanndan . ortaya çıkan şefler -
den hiç biri daha fazlasını yapmamış 
ve bu kadar zorlukları yenememiş -
tir. O, bir milleti matem içinde bı -
raktı. 

,.,_ lleleri göstermiş olan büyu"·k ada- t" y 1 h Diğer gazeteler Atatürkün eser ve 
.. 1 ır. ugos avya ükumeti bu sözler-
~lll canlı hatırasını daima muh~faza deki hakikata inanmaktadır. Kemal şahsiyetini taziz etmekte ve Rumen Türkler, şimdi dostları olan 

~ektir., milletinin dost ve müttefik Türk mil ve Atatürkü kendisı'nden kor-
~ A.tatürkün eseri payidar olacaktır.,, 

'Utten BQfOekilinin telgrafı Politika gazetesi bilhassa şunları letinin matemine samimi bir heye - kuulur bir düşman sıfatile de • 
~ l3ükreş 12 (A. A.) _Başvekil Mi- yazmaktadır: canla iştirak ettiği kaydetmektedir. rin bir hayranlıkla takdir etmiş 
~~ 'rürkiye başvekiline aşağıdaki "Tarih silinmez harflerle bu dev- V arşova gaztelerinin ne,riyatı olan İngilizlerin bu kadar bü • 

grc afı göndermistir: . let adarİıının adın' ı h.:.,_ edecektır· .. A- yük bir adamın öJümünün Tür· "!' • <lA Varşova, 12 (A. A.) - Polonya k' A 
cu iirkiye Cümhuriyetinin kurU - tatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz matbuatı heyecanlı cümlelerle Ata - ıye ve vrupa için hasıl ettiği 
ıa:~ b~yük şef Cumhur başkanı A - azmi, kuvvetli zekası ve kuvveti ken türkün hatırasını taziz etmektedir zıyadan dolayı pek ziyade mü • 
reıltrkun ölümünden derin bir su - disini mağlup ettiği mukadderatın ler. Gazeteler bu büyük adama aıt teessir olduklarını bilerek kıs -
<il~ tnüteheyyiç olarak, gerek ken- önüne getirmiş bu suretle yeni Tür- resimlerle uzun tercemei halini ne.ş- men mütese]]j olabi1irler.,, 
hu.~a. ve gerek Romanya ~aliyet kiyenin mübadii olmuştur.,, retmektedirler. Times gazetesi diğer bir sayfada 
lk\itı . etı adına, dost ve muttefik Gazeteler bundan sonra, Atatür _ Yan resmi Gaıeta Polska, tarihl Atatürkün tercümei haline beş sü-
dlğı etın elim bir surette maruz kal- kün vefatı günü neşredilen resmi teb bir şahsiyet olan Atatürkün büyük tunluk bir yazı daha tahsis etmiştir. 
l~ l'tı.ateme iştirak ettiğimizi, ekse·- liğ ile cetıaze • program1nı yazmakta- vatanperverliği ve askeri dehasını Bu yazı ŞU satırlarla bitiyor: 
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Teessürler 
pılan kadar fevkalade, ne de onun nunun şahsiyetine uzun makaleler 
kadar iyi mülhem olmadığını anlı - tahsis etmişlerdir. 
yacaktır.,, Paris Soir şöyle yazıyor: 

Daily Telegraph, ayni zamanda A- Devlet adamı olarak k:endini gös-
tatürkün 1ngiltereye olan dostluğu- termiş olan oir büyük asker. 
na karşı da hayranlığını kaydetmek- Marcel Sauvage, İntransigeant ga 
tedir. zetesinde şöyle diyor: 

News Chronicle gazetesi "Bozkurt., Bir büyük harp şefi. bir büyük 
baştığı altında yazdığı baş makalesin idare adamı ve Fransa dostu. 
de diyor ki: Paris Soir, diğer bir makalesinde 

"Atatürk "Eğer yaşasalardı tari- diyor ki: 
hin bugünkünden çok farklı olacağı- Bugün Paris ve Londra 'leşe içinde 
nı,, bir hakikat olarak söyliyebilece- dir. Çünkü İsmet İnönü İngiltere ve 
ğimiz mahdut adamlardan biri idi. Faransa ile daima en dostane müna
Diğer diktatörler arasında yalnız Le- sebetlerini idame etmiştir. 
nin, inkılabındaki hayret verici cü- Liberte gazetesinde bir makale yaz 
reti ile, kendisiyle mukayese edile - mış olan Claude Janet'ye göre Tür -
bilir." kiye, İsmet İnönünü intihap etmek . 

Ayni gazetede Vemon Bartlett'in le kalkınmasına fasıla vermeksizin 
imzası altında okunan bir makalede devam etmek azminde olduğunu gös 
ezcümle deniliyor ki: termek suretiyle Fransızlara çok 

"Atatürkün ıslahatı devamlı ola - güzel bir siyasi kiyaset dersi v:=rmiş 
caktır. Zira bu ıslahat harpten evvel tir. 

kendisini tanımış olanlar için hemen B. Janet, şöyle devam ediyor: 
hemen tanmmıyacak derecede değiş- Atatürke halef olarak onun en ya 
miş olan Türkiyede Türk milletini kın mesai arkadc;şı Atatürk tarafın
kurtarmıştıı;. Atatürk Türkiyeyi in - dan yapılmiş olan kalkınma işine ait 
hitat etmiş bir memleket halinden ilk gayretlerde onunla çalışmış olan 
kuvvetli ve hürmet edilen bir mem- arkadaşını intihap etmekle Türkiye 
leket haline çevirmiş ve onu tek Büyük Millet Meclisi, çok iyi bir ha
düşmanı kalmadan bırakmıştır. Bu, rekette bulunmuştur. Filvaki Tür -
zamanımızın hiçbir diktatörünün ba kiyenin kalkınma hareketine devam 
şaramadığı bir şeydir.,, edebileceği ve gerek Avrupada ge • 

Daily Mail de bir makalesinde ŞU rek yakın şarkta çok daha mühim, 
bir memlekettir ve harb sonrasının çok daha kuvvteli bir mevki işgal e-
satırlan yazıyor: deceği tahmin edilebilir. 

" Bugün Türkiye büyük ve yeni 
dehşet, sefalet ve bitkinliğinden çık
mış olan bu yeni Türkiye Atatürkür 
dimağında vücut bulmuştu. O, bu 
Türkiyeyi kendi elleriyle dünyaya 
getirdi.,, 

Daily Expres yazıyor: 
"Atatürk, Türkiyeyi, hesaba ka -

tılması icabeden yeni bir memleket 
haline getirdi.,, 

Daily Herald ela, Atatlirkün uzun 
bir tercümei halini neşretmektedir. 

Alman gazetelerinin nefrİyah 
Bertin 12 (A. A.) - Atatürkün ve

fatından bahseden Völkischer Beo -
bachter gazetesi büyük devlet ada
mını tazimle yad ettikten sonra di
yor kl: 

"Almanya, Türk milletinin bu öl 
çülmez derecede büyük zıyaı "ldan 

mütevellid acısına samimi olarag iş

tirak etmektedir 

Gazi, 1918 de ölen milletler gru

bu arasında azimli bir hareketle mil
letini tahammül edilmez bir dikta
dan kurtaran ve bütün dünyanın 
hayran kaldığı bir kalkınma yapan 
ilk devlet reisi olmuştur. Ataturk, 
tarihin büyükleri arasında ebedi bir 
surette gözükecektir. Türk milletine 
yeni bir medeniyet, kuvvetli ve fe
yizli yeni bir devlet miras bıraktı. 
Türkiyenin. Almanyada haset edil . 
meksizin takdir ve teslim edilen bu 
mirası korumasını temenni ediyoruz. 

B. Hitler bu hissiyatı 1933 te bıi
yük Millet Meclisi hariciye encüme
ni reisiyle olan görüşmesi esnast~da 
üade etmiştir. B Hitler, Atatürkün 
muvaffakıyetlerinin kendisinin nas
yonal - sosyalizmin muvaffakıyetin . 
de olan inanını teyit etmekte oldu -
ğunu bilhassa kaydeylemiştir. Tür . 
kiyenin kurtuluş mücadelesi parlak 
bir nümunedir. Türkiyede ve Alınaıı 
yada kuvvetli bir kşycülük milli 
kuvvetin tükenmez bir kudretidir. 

İki memleketin ayni politik gayele
ri mevcuttur. Ve dostluklan kuvvet
li ekonomik münasebetlerle tarslı-ı 
edilmektedir. 

Macar Kabinesi 
İstifa Etti 

Buda peşte, 12 ı A. A.)- Birçok ga
zeteler, Budapeştede dolaşan bazı ~a
yialara makes olmaktadırlar. 

Niolcorai Ujsag gazetesi diyor 
ki: 

"Başvekil İmredi, devlet reisine 
istifasını vermiş ve mumaileyh taril· 
fından yeni kabineyi teşkile memm 
edilmiştir. Kabinede bir değişiklik 
yapılması beklenmektedir. 

Naciarsag gazetesinin zann.)ttiği
ne göre dahiliye nazırı istila etmış· 
tir. Bu gazeteye göre, Çekoslovakya
daki Maco.r arazisinin iadesi, Maca· 
ristanın siyasi sayfasını kapatmış ve 
İmredinin kabınenin istilasını tak -
dim etmesi yeni bir İmredi kabinesi 
teşkili im.kanını vermiştir. 

Askeri Hekimlik 
Kongresinin 

Vardığı Kararlar 
Cenevre, 12 (A.A.) - Anadolu a

jansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Beynelmilel askeri hakemlik kon

gresinde mukaddema verilen bir Ka
rar mucibince Cenevrede harp za -
manında orduların yaralı ve hasta
lannın iyi bakılmaları için bitaraf 
mıntakalar ihdasını istihdaf Kien bir 
konferans toplanmıştır. Konfere>nsa 
17 hükumetin murahhas ve mi.iteha~ 
sıslan iştirak etmiştir. Hükumetimiz 
namına da bu konferansa general 
Mazlum Boysan ile Milli Miidafaa 
Vekaleti hukuk müsaviri Salahaltin 
Pınar iştirak etmislerdir. Konferans 
sıhhi şehir ve mıntakaların tar!fini 
ve bu şehirlerin hangi şartlar daire
sinde tesis edileceğini tesbit 2tmiş -
tir. Konferans tarafından haztrlanan 
bir proie hükumetlerin tasvihiM dip 
tomatik vollar vasıtasiyle arzedile -
cektir. Bu mıntakalar sulh zarııanın
da tesis edilebileceği ~ibi harp zama 
nında dahi tesis edilmek imkaru mev 

Ayni gazete diğer bir makalesin- cuttur. 
de şöyle diyor: ===-===========::::1 tıın84ırına arz ve çok elemli hissiya- dırlar. ' kayıt ve tebarüz ettirmektedir. Bu "Karan, cesareti ve şiddeti Türki-

li 
1 

kabul buyurmalannı rica ede - Rumen gazetelerinin neşriyatı gazete diyor ki: yeyi düşmandan kurtarmış ve sonra "Türk milleti en büyük oğlunu t:· Ayni zamanda Romanya mille- Bükreş 12 (A. A.) - Rador Ajansı " Atatürkün faaliyeti fevkalade da yalnız Rusyada Pier ve Lenin ta- kaybetti. İcraat adamı olan AtatürJt 
Vekiller heyeti 

tı.r lll büyük Cumhur başkanının ha- bildiriyor: vüsatli olmuştur. Bu faaliyet Türk rafından yapılan sosyal değişiklikler- memleketin ihya ve imarını dahili ıs-
ğu asını tazimle yad etmekte oldu - Dün akşamki gazeteler baş maka- milletinin haytına müteallik her sa- le kabili mukayese değişiklikler vü- lahatla ve komşularla takip edilen 
h hu büyük Türk milletine iblağ lelerini heyecanlı ve çok tesirli ifa- hada kendini göstermiştir.,, cuda getirmiş olan hayret verici a _ bir dostluk politikasiyle temin et - Valilere çekilen telgraf 
<!~~Utınalannı kendilerinden rica e- delerle Atatürkün ölümüne hasret _ Ord'unun orgam olan Polska Zb _ dam öldü. Asker teşkilatçı ve idare- miştir. Dış politikadaki büyük mu · Ankara, 12 <Tan muhabirinden} -

~·,, mişlerdir. rozna, Atatürkün muharebe meydan ci, onun modern Türkler arasında vaffakıyetleri, Ço.nakkalenin tekraı Dahiliye Vekili doktor Refik Saydam 
rolo .. yada d • t ·· p f N h' b" k" k • h ı k J s k bugün valilere br telgraf çekerek Re-\r ·• enn eusur ro esör Yorga amul Romanesc lanndaki zaferlerini kaydederek bu ıç ır ra ıbi yoktu ve çok eski za :. as erı a e onu ması, anca me -
ar~ova 12 ıA A) M d c b d h be l · · h ıı· · ıı::t.. ol t isicümhurun teveccühü ve Başveki -'l'·· '.'/ · · - o em aazetesinde ' ir evlet yaratıcısı: zaferlerin milletin hayatındaki bu - manın ar u sultanlan arasında da se esının a 1•• ı cs.u. muş ur. 

IJY-ki:-ı•en. B ı. lin itimadı ile almış olduıiu ı)a hilive 
t · ın varat:cısı Atatürkün ve- >\tatürk. haslıfü altında neşrettiği '1ilnkü veni merl-,ı.leye yol açtığını ,..., 0 k a7 rakihi vardı MuvsffakıvetlP u büyü.ı- askeı ve bu dahi devl?r 
atı hab . p 

1 
• d 191 o d , 922 Vekalet; vazifPc:ıindE' muvaffaKıvetı· 

~~ . erı o onya efkan umumi "'ir vazıda ezcümlf diyor ki· vazmaktadır ~1 Tiirldvevi hir A vrıın;ı riE>vlPti vı:ırı a amı 0 en ye kadar mu 
Sinde k d . d 1 1 d Jd ;ı. 'b ' rını mf'saı arkad::ıc:ılıırının E!'a ·. rc>tlf·r}. 

l't} pe erın akisler uvandır · "Fıtrattan asker yaratılmış ve Kurjen Poranny gazetesi. Atatür- tı . vakın rloE!'unıın tarihini değistirrl; t'a e e er e o Up;L gı ı pasifik işh· 
•stır B ·· b · · d d f d 11 · 1 ne mütevakkif olduğunu bild1rmiş-l'u· · u munase etle her taraftan ıneslekten asker olan Atatürk po!i- kün muharebedı:m sonra Türk mille- ve müslümanlığ'ırı istihalesinde hata rın e e za er a arıy e tetevvüç et tır 

1-i tk milletine karşı hissedilen de - +ika ile isti.P"alin~ rae-men bir asker tinin haytındaki başlıca rolünü tes . rfa kı:ıti h; ... tpsfri "l"hilir... miştir . ., 
il teve" ··h h' 1 A k F el • • Dahiliye müstes. arı deg"ı·s. iyor ~.. -.!"u ıs eri izhar edilmiştir. olarak kalmaktadır. O yalnız her ne bit etmektedir. tatür ün mükemmel eseri ransu; gazel ennın 
" toey d c mh Ankara. 12 <Tan muhabirinden l -'!'·· an a u ur reisi Moçiçk bahasına olursa olsun varılacak ga - Kurjer Varzawski gazetesi, C"ıın - Daily Telegraph yazıyor: nefriyah 
lll"kiye B" "k M. 1 ' -s~ Dahiliye Vekaleti müsteşarlığına Par 

li·· uyu ıl et Meclisi Reis- yeyi, ancak bu gayeye eriştirecek lan yazmaktadır· "Müteaddit kuvvetli adamların ik- Paris, 12 (A.A) - Ög~leden sonra 
gıne M 1 tı idare heyeti azasından VP.hbı De-

k1· ' .. a __ reşa Smigly- Rydz Tür - doğru yolu görüvordu. " Uzun bir yol katedilmiştir. Aza- tidar mevkiine geldig~ini gören nes - çıltan gazeteler, İsmet İnönünün in-Ye B k E mirelin getirileceği ve halen müs • 
...._ uyu rkanıharbiye Reisliği- Vittorul gazetesi yazıyor: metli bir eser vücude getirilmiştir. limiz, bunların eserlerini gözden ge- tihabı hakkında mütalaalar serdet-~ Ba k·ı teşar bulunan Sabri Kütak'ın mün • 
b ' ŞVe ı Skladkowski Türkiye "Eseriyle beşeriyetin üstüne çı - Müteaddit zaferler elde edilmiştı?'. ç" irsigıv· vakit hiç bir millet ve devlet mektedirler. 8ŞVekil" hal valiliklerden birine tayin oluna-

J.ne. h.ar.icivP "·~.,.., D D-.ı...&..ıı.---.;ı.-...a-.ı....:ıı.a------.-ı..--..ı..-~..ı..,~...._.:...2'>="-~~--''---A..._..-. ....... '-'-~~...u.~-L.ıc....L....U.1-~~--........ ....u...a.. ..... --ııı.-.a.-.~.......;---Z-.._ __ ...... ~.-.. ........ ..-.----------....ı..--....l.------~---------------=-----~o;.....-------

(Başı 1 incide) 
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BULMACA 
Evvelki Günkü Bulmacammn 

Halledilmiş Şekli 

ı 2 3 4 5 6 ' 8 9 10 

ı slE IRIEIN c EIBIE Y 
2 AIGlllL AL AIC A 
3 LiF •EIR J D E L 
4 1 •t\IB•~ ER _ 1 
5 PIAIRIA.E1N•AIK 
6 AiTi m-ı El•LGIAIZiA 
7 z l•lNI 1 ı•lolE iNi ı ız 
e A VIAILl•fETL"•IJT 
LRACA.IVE .G 
ıo IS JIR GIAIN T-

BUGUNKU BULMACA 
l 2 3 ' 1 1 7 • ' 10 

1 
2 

3 -. 1 

• -, 1 • 5 • 1 1 
6 :J"" • 7 •• 1 
8 
B ,. 
H. 1 

SOLDAN 6AGA: 

1 - İktısa.tta bir mtlşterek eaıı:ma u
IAllıı. 2 - Bir para ls:ınI. nota. S - Genli 
topraklar. 4 - Bir kadın 1mı1, bir meşhur 
alabıınga ear.k:ı ismi. 5 - Sebep olma. 
6 - Adı, memleket. 7 - Tenbelllle. ıev
~fe. 8 - Parça, hafif yaralı. 9 - Ör-

ZEHIRI iLE ÖLDORONOZ 
Macun ve buğday teklinde olup büyük ve küçük her nevi fare

leri, ııçanlan derhal öldürür. Tesiri kat'idir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini ıerpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ek .. 

meğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlers 
koymalıdır. 

Kutusu 10 ilci misfi 25 dört misli bir arada 

30 Kuruş. 

gfl tuzak, bir meyva bir cemi edatı. lO - SADAKAI FITIR mak mOhlm bir vazifemizdir. Blnaena-
Nefret edenin ak.si; geçen, bulaf&D. 
YUKARDAN A§AGIYA: .En iyi İyi Son leyh bu bapta Diyanet ~ler:I reıaliğl 

1 - Bir vekillmb:iıı soyadı, bir emir. Bu~aydan: 15 14 12 tarafından verilmiş olan fetva muci-
2 - Bir emir, İzmir mıntatı::.ısı. S - Ka- Arp.adan: 24 20 19 

blnce sadald tıtır ve zekAt ile mQ-
bll değil 4 _ Ehram, sorgu. 5 - Bir gtlz ÜzQmden: H 

87 
kellef olanlnnn -havadan gelecek teh-

rengi. yaslan. 6 _ Karadeniz vlUıyetlerl- 54 llkelere karşı yurdumuzu, mllleUmlzi ko-
lnizden blrlnin halkından. 7 - Akseden Hurmadan: OO 133 00 nımak uğrunda pek feyiut ve devamlı bir 
~ler. 8 _ Bir hayvan esvaplarda ııstar- Yurdumuzun hava müdaf11ası esbabını surette çalışan - mezkılr Türk Hava ku _ 

la kuma, anısına konur. 9 - Sandalye- tenıin hususunda pek m~kdr meaaisi cıs- rumuna yardımda ve bu vesne ile de mem
ler. 10 - Bir ylıı bahasını gösterir, bir rülmekte olan ve aldığı teberrüatı Kızılay lekctimlze hizmette bulunulması IQzumu 
edat. bfiyQk. ve Cocuklan Esirgeme Kurumu Cibl ha- sadaka! fıtrın nevi ve mlktıırlle ber"ber 

Maarif Cemiyeti 
Piyangosu Çekildi 

Türk Maarif Cemiyeti eşya piyan
gosu çeldlrniştlr. 

Kauınan numaralardan büyükle -
rint aşağıya yazıyoruz: 

Dört bin liralık eşya kazanan nu
mara 

4310 
İki bin J1ralık eşya kazanan numa

rn, 7408. 
Biner liralık eşya kazanan numa

ralar 13004,363, 
Dörder yüz liralık e~ kazananlar 

9813, 11202, 12472, 12820, 13887 
19478. 

İki yüz liralık eşya kazananlar 
3151, 3471, 11579, 14342, 16675 
18993, 19950. 
Yüzer liralık eşya kazananlar 
738, 832, 2438, 2503, 2511, 3011, 

6410, 7383, 7533, 10730, 15447. 15850 
16387, 18742, 19901. 

BALIKESIRDE : 

Birçok Yerlere 
Kar Yağdı 

Balıkesir, (TAN) - Sındırgıya ve 
civarına, Ulus dağına, Kepsüt civarı 
ile Alnçama kar yağmıştır. Bütün 
mıntakamızda havalar soğumuştur. 

iki Zeytinyağ Fabrikası 
Yapllıyor 

Balıkesir, (TAN) - Zirat kredi 
kooperatifleri ortaklarının mahsul • 
lerini işlemek üzere Ziraat Banka~ 
tarafından Ayvalık ve Edremitte !ki 
zeytinyağ !nbrikası kurulacaktır. Bu 
fabrikalnr önümüzdeki yıl işe başla
mış olacaktır. 

!!,llllr TAN Gazetesi 11111111•.= -
llAn Fiyatları ~ --E --= -<>-= 1 inci sayfa santimi :2 - , , , 

§ 3 ' • 

= 4 ' ' 5 1 '"''rırda 
§Son sayfa ' - ' -

----
400 = 
250 = ... 
200 = 
100 ~ 
60 = -40 _ ---

yırlı ~kkOller ile pay~ Türk Hava i!An olunur. 
Kurumuna her veçhlle yardımda bulun-

1 

1 
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' 
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HASTALIK, ÖLÜM ve 
Pislik Getiren Farelere 

FA R 
HASAM FARE 

HiLKAT, 
Daima Kanunlarına Sadıkflr. 

Yaratan kuvvet, her insana sıhhat ve snadet içinde yaşnmak hak· 
kını vermiştir. Her türlü suiistimal ve tabiat kanunlarına aykın 
hareketin cezası ölümdür. 

Yurddaş! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün nzviyt>ti· 
ni gözden geçir ve gördüğün en ufak bir anza üzerine derhal fan· 
liyete geç. Kendinde düşkünlük, halsizlik, iştnhsızlık, kansızlık, 

kuvvetsizlik, tembellik, korkaklık mı hissediyorsun? Bunlar uzvi· 
yetin imdad işaretidir. Çabuk yetiş ve hayat eksiri olan 

Kan, Kuvvet ve lştiha Surubu 
içmiye ba~ta, FOSFARSOL tababetin ~asını teşkil rden bütün 
doktorlar tarafından takdir edilen en mühim ilaçlannr gayet fenni 
bir surette teşrikinden yapılmış emsalsiz bir kudret şurubudur. 
Kanı tazelt>r ve çoğaltır, iştihayı açar, hafıza ve zekayı yüksel

tir. Sinirleri, adaleleri sağlamlaştınr. Azim ve faaliyeti yükseltir. 
Ve bütiin kudretleri uıviyette toplıyarak ömrü tabiiyi hiitün nt>şe
lerle geçirir· FOSFARSOL güneş gibidir. Girdiği yere sağlık, 
dinçlik ve gençlik saçıır, her eczanede bulunur. 

ARTIK BAŞIM ÇATLIYOB 

NEZLEM VAR ' 

NEVRALJİYE TUTULDUM 

GRİPTEN KORKUYORU.l\l 

DİŞbt: AÖRIYOB 

DEME1.'İN 

BiR KAŞE 

,! ____________________________ .: 

TURK HAVA KURUM 
Büyük Piyangosu 

ikinci keıide: 11 BirincikSnun 938 dedir. 

Büyük ikramiye : 4 5 • O O O Liradır ... 
Bundan ba,ka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır ••. 
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih· 

mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti· 
yarları arasına girmiı olursunuz. 
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KORTiNG 
SiZi AHENGLE SARAR 

OYALAR 

€------·-ı GOZELLIGINIZ ı · 
ICIN 

A Bütün dünyaca takdir edil-
miş sıhhi' güzellik kremleridir. 
Gece için yağlı, gündüz ıçin 

yağsız halis acıbadem çeşitleri 

hususi vuo ve tüplerde satılır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

İSTANBUL - BEYOCLU 

latanbul Asliye Mahkemesi Al

tıncı Hukuk Dairesinden: Davacı Fa 

tlh Destereciler 28 No. da oturan 

Mehmet Cemal tarafındıın müddea

. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları _ 

Cinsi Miktan Muhammen B. ,, 15 teminatı Eksiltmenin 
beheri tutan LL Kr. Şekli saati 

L. K. S. L. K. 

Bileği taşı 96 adet 36.~ 5.40 Pazarlık 14 
Tütün tozu 100 ton bedeli 550 

Ambalaj mas. 700. . 187.50 Açık 14.15 -
1250.-

fskarta fp 1958 kilo - 19. 12,S 374.46 S6.16 ;: 14.30 
ı - Paşabahçe fabrikasında eski kalınlığında 58 adet bilegtaşı. İz-

50 santim kutrunda ve bir santim cam fabrikam enkazından bakiye 
mlr Tütün fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 
ton tütün tozu ve Üsküdar depol,r gnıpunda mevcut 1958 kilo ıskarta 
ip hizalarında yazılı usullerle satılacaktır. , 

Il - Muhammen bedellerile % 15 temlnatlan lıizaiannda gösteril
miştir. 

m - Atbrma 28-Xl-938 tarihine rastbyan pazartesi gUııil htzala
nnda yazılı saatlerde KabataŞta levazım ve mübayaat §Ubesinde müte
şekkil komisyonda yapı!acakbr. 

IV - Bileğltaşı nümuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145 :+ 813 -
1958 kilo ip nümunesi Üsküdar depolar gnıpunda görlllebllir. 

V - İsteklilerin arttırma iein tayin edilen gün ve saatlerde " 15 ~ 
minat paralarile birlikte yukarıda adı geçen lr.omlayona gelmeleri illn 
olunur. (8247) 

* ı - idaremizin Samsun fabrikası için ~de yazılı eb'ad Ye 

evsafta olmak üzere 1000 metre milr.'abı kereste pazarlık usullyle aatm 
alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli beher M 3ı 37.50 lira ve muvakkat tm>hıa
tı 2812.50 liradır. 

III - Eksiltme 18/XI/938 tarnılne rasbyan Cama gilnil Aat 14.30 
da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komlayonunda 
yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 1.87 lira bedel mukabilinde l!llSzil geçen fUbedezi 
alınabilir. 

--------------------------------------- aleyha Vefada Revani Çelebi mnhal-

V - İsteklilerin pazarlık için ta ,.ın edilen gthı ft saatte " '1 ,5 ghen 
me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri illn olu-: 
nur. (8328) • , 

-
lat. Asliye Altıncı Hukuk Mıthke-1 

lne&inden: Nedime tarafından koca
ırı olup mukaddema Sirkeci tramvay 
C<lddesi Dervişler sokak 10 savıda 
ikanıet etmekte iken halen iika~et-
8Ahı meçhul Celal aleyhine açılan 
boşanma davasının yapılmakta olan 
tahkikatının 8.11.938 tarıhli cebesi
ne davet edilen müddeaaleyhin hazır 
bulunmamasına binaen hakkında gı
Yap karan iıttihaz ve bum, dair :mh\ 
kılınan ihbarnamenin t>ir nüshası 
lnahkeme divanhanesine talik olu
narak keyfiyetin on beş gün müd
detle ilanına karar verilerek tahki
k~tının da 24.12.938 Cumartesi gü
llu .saat 9,30 a talik kılındığı tebliğ 
:Jerıne geçmek üzere ilan olunur. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETI 

.B· 
B~yoğlu Vakıfl.ar Direktör.lüğü ilanları 

Mahallesi Sok. Cimi. Nwnaraa 

Kabataş Dolmabahçe Dükkln 199/207 
Ömer Avni 

Aylık kira bf'dell 
Lira Kuruş 

8 00 

Yukarda yazılı vakfa ait dükkan kirası 13/11/938 ,iiinünden itibaren 
10 gün müddetle açık arttırnuya çıkarılmıştır. 

İhalesi 23/11/938 Çarşamba günü saat 14 de yaoılacaktır. İsteklilerin 
idaremiz Akarat kalemine gelmeleri. (8365) 

lesl Mustafa Kemal Pap caddesi 1 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ılanları 
Muhammen bedeli 1800 lira olan 100 ton çimento açık eksiltme usu. 

llle 26/11/938 cumartesi günü saat 10 da Sirkecide 9. İşletme binasında 
satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin nizami vesikalarile " 7.5 
nisbetinde terninatlarile komisyona müracaatlan J.Azımdır. Şartnameler 
parasız olarak komisyondan verilmektedir. (8302) 

No. da oturan Hatice namı diğer 

Naciye aleyhine ikame eylediği bo

pnma davasının yenileme üzerine 

icra kılınmakta olan muhakemesi 

sırasmda: Muameleden kaldınlıp 

ahiren davanın kaldığı noktadan ta
kip ve devamı talep edilmesi üzeri
ne müddeaaleyha Hatice namı di-

ğer Naclyeye gönderilen davetiye Samsun Valiliğinden : 
üzerine mezburenin iki sene evvel Açık eksiltmeye konulan iş! ''Mukavelesi feshedllm!§ olan Samsan =:.. 
mez.k\ır adresi terkederek semti Bafra yolunun 0+ 658-33+000 kilometresi arasındaki §OSPDi:n e5Mh 

meçhule gittiği mübaşir tarafından tamiri ile on adet bir metrelik ve bir adet üc metrelik menfez ve 2+137-
davetiyesi z8hrma verilen meşnıhat 2+349 kilometreleri arasında varyant inşaatının müteahhit tarafından 
tan anlapıiftij oldulüli<fan "Du bapta tı. edtlmemif Jrnmudır. 

ki muhakemenin 12.12.938 Pazartesi 1 - Keşif bedelleri "136.764" lira "94" kuruJtur. 
günü saat 14,30 a talikine ve bu bap 2 - Muvakkat teminat "8.088" lira "25" kunıstur. ' 

takl davetiye ve istidanın tebliğ ye- 3 - İhale 1 Birincikanun birinci Perşembe günü saat •16" da Vnt,et 
• 

rine geçmek üzere on beş gün müd- Dahni Encümeninde "2490" numarah kanunun "51" inci maddesinin ~1~ 
detle mahkeme divan.hanesinde asılı inci fıkrası gereğince açık eksiltme suretiyle yapılacaktır. 

tutul.muma karar verilerek mezkllr 4 - Bu işe ait evraklar §1llllardır: 
davetiye ve istlıdanın mahkeme dl- A - Kesifnameler 

vanhanestne talik edllınif bulundu- B - Eksiltme p.rtnamesl 
ğu ilAn olunur. C - Fenni şartnameler 

İstanbul Asliye ikinci Hukuk 
Mahkemesi Reisliğinden: Davacı 

Mehmet Emin tarafından müddeaa
leyh Hilseyin Hüsnü Dalyancı ve 
Sait Alan aleyhlerine açılan fekki 
haciz davasından dolayı tebliği muk 
tezi dava arzuhali suretinin müdde
aaleyhlerden Hüseyin Hüsnü Dal
yancının ikametgahı hazırasının 

meçhul olduğu şerhile mübaşir ta
rafından bill tebliğ iade edilmesi ü
zerine mezktir arzuhalin Hukuk U
sul Muhakemeleri Kanununun 141 
inci maddesine tevfikan 20 gün müd 
detle ilinen tebligat icruına karar 
verllmiJ ve mezkQr arzuhalin bir 
sureti de mahkeme divanhanesine 
asılmış olduğundan müddeaaleyh 
Hüseyin Hüsnü Dalyancının tayin 
edilen işbu mfiddet zarfında mah
kemeye müracaatla arzuhali tebel
lül ile cevap vermesi lüzumu il8n 
olunur. 

KREM 
lerin yüz tuvaletindeki rol ve tP.Sir

lerl liyıkile bilinmediği devirlerde •. 

KREM PERTEV 
vardı. Şöhretini kendinden aıan 

D - HUBust §8,rtname 

E- Projeler 

F - Mukavele projesi 

G - Bayındırlık işleri genel p.rtnameıd 

5 - Eksiltmeye girebilmek için cari sene içinde Ticaret Odasında ka
yıtlı bulunduğuna dair vesika ile bundan evvel bir defada yüz bin li...ıü.: 

iş yapnuş olduğuna ait vesika ibrazı prttır. Bu husustaki talimat gere

ğince ehliyet vesikasının ihale tarihinden sekiz gün evvel Samsun Vill
yetine müracaatla istihsali lazımdır. 

6 - İhale "2490" sayılı kanun hükümlerine göredir. 

7 - İstekliler bu işe ait evrakı sekiz lira on blr kuruı bedel mukabi

linde Ankara, İstanbul ve İzmir Vilayetleri Nafıa Müdürlüklerinden ala-
bileceklerdir. "82.29" 

1 
Her türlü yanıklan, 
Kan çıbanları, 
Traı yaraları, 
Meme lltlhablan ve 

çatlaktan, 
Koltuk alh sıbanlan, 
Dolama, akneler, 
ÇOCUKLARIN ve 1 
Büyüklerf n her tiirll 
DERi ILTIHAPLARINI 

. .. ~ -~ --- ' ... -

~Vi 'R0%A 
En çabuk ve en emin 

bir surette 
TEDAVi EDER. 

============ ================ Krem Pertevin bugünkü mu\•3ffa ViROZA 
Sahibi: Halil Lutfi Dördüncü, Gazetecilik ve Netriyat T. L. Ş. 

Umumi nefrİyab idare eden M. Rasim Özgen; baaıldıjı yer 
TAN MatbauL 

kıyetinln sırn basittir. Tamamen 

fenni ve titiz bir itina ile günün te
klmülünü takip edişi ve memleket 

mahsulü olmakla iftihar duyusudur. 

Fenni ve sıhhi bir 

CILD MERHEMiDiR. 
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Gençliğin Asil ve Necip Heyecanı 
\ 
A 

Vniverıite konleranı ıalonunu clolcluran profesör ve talebeler, derin bir sükut içinde hitabeleri dinliy~rlar 

On binlerce yükıek tahıil gençliği, dünkü toplantıda bulunmak üzere, Vniver.ite konferans salonuna akıyorlar 

Atatürkün asil çocuklannclan biri, Büyük Atalarının ka,,ı6c 
hicr~ını ve elemini kürsüden haykırıyor 

Vnfoerıite Rektörü Cemil Bilsel ve bir talebe 
nutuk ıöyli1yorlar 

, . .. 

~~; 1 

Konleranı ıalonu önünde derin bir elem içinde hitabeleri dinleyen 
. Ata.türkün güzide evlatları gen~ ıııba1.larımu 

v~ gündür matem ve uhraplan yalıf1Jtıyan, teeaaürleri ve gözyCZflan aükUn bulmıyan 
Atatürk kızlan Vniverıile bahçe.inde 

. J • 1 ~ ! ·ı . ~ 


