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PEYA.Mİ SAFA 

Türk lnkllabına Bakışlar 
Türk İnkılabını hazırlıyan sebepler ve inkılabımızın 

içtimai ve felsefi tetkik ve tahlili 
Fiyatı: 100 Kunış 

KA N A AT K İTABE V İ 

• 
Türk Gençliği Dün And içti-

Abide Altında Toplanan Atatürk Çocukları Onun 
Mukaddes Emanetini Muhafazaya Yemin Ettiler 

Cürnhurreiiinin 
işaretleri 
Nutuk· veciz, kuvvetli ve 
kudretli idi. Az kelime ile ı 
çok §ey ifade etmenin tıl
sımını taııyordu. Cesaret 
veriyor, ümit veriyor, it· 
rninan veriyordu. 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

Meclis henüz hıçkırık dalgasının 
tesirinden kurtulmamıştL Fakat 
İnönü ve Lozan kahramanını k ür
süde gördüğü zaman b irden derin 
bir nefes almış, ve biran evvelki 
Yeis derhal ümide münkalip ol
muştu. 

Türk milletinin yeni Şefi hü r 
met telkin eden vakur tavrı ile 
karşısında duruyordu. Meclis ve 
millet yeni Şefini bulmuştu. 
İsmet İnönü en kıymetli arka

daşını kaybetmenin tesiri ve üze
rine yüklenen mühim vazifonin 
heyecanı içindeydi. Evvela ı::akin, 
Ytımuşak bir sesle nutkuna başla
dı, nutkunun ortasında birdenbire 
sesi yükseldi. Göğsü gerildi, yum
rufuı sıkıldı. Meclis huşu içinde 
dinlivordu. 

Nutuk veciz. kuvvetli ve k ud
retli idi. Az k t:!lime ile çok şey ifa
de etmenin tıhsımınt tas1yordu. 
Cesaret veriyor, ümit veriyor . it
Inlnan verivordu. 

'Meclis da~ıldıl?ı zaman herke,. 
te bir kalp hu7uru ve bir cmnivt>t 
havası haı::ıl olmustu. Yeisin yeri
ni emniyet ve ümit almıştı. 

* rumhurrclsimiz nutııkh•rnıd:l 
bilhassa üç mühim noktay1 işa .·et 
hu vurdular: 

'Birincisi mill,.tin istiklali ve in
kılabın sPlfımeti namına daima ha
zu· bulunmak. 

İkincisi . inkılabı korumak ve 
fn!'!Rnivc-t ve medenivetin asil he
deflt>rine doğru durmadan ilerle
Yin viikc:r>lmc-k. 

'Oçüncüsü, anarşi ve cebirden u 
(Sonu: Sa. 6 ,Sü. 1) 

ıu~~ç~;t;:.r; y: 
!erini tutuşturan heyecan, dün, 
Taksim meydanında, Cumhuri
yet abidesinin taşlarını, tunçla
rını bile eritebilecek kadar bir 
ateş halini aldı. 

Yürekleri paralana paralana, 
nasıl haykırıyorlardı? 

Gözleri eriye eriye, ve içleri 

toplanan gençlik, ve onları ana içmiye davet eden Bayan Vedia 

YW "UlDA nyıl hıelı: ~ Ja"9 bır toplanU.ın.-
dı? Ve seslerini Atalarına ı'1t- O daracık meydana, bütün U- da görülmemi§tirl 
tirebilmek ümidiyle nasıl çırpı- niversite gençleri, bütün genç Gençlerin muazzam ve eşsiz 
nıyorlardı yarabbimi mektepliler, ihtiyarlar, çocuk- bir koro halinde okudukları ls-

Dün, Cumhuriyet abidesine, lar, hülasa, o müthiş insan seli tiklal marşı tamamlandığı za-
oksüz kalmanın bütün acısiyle nasıl sığıştılar? Meydan mı o·i- man, koca meydanı, o marş 
sarılan, yüz süren gençliğhı yüdü? Onlar mı küçüldü? Bil- kadar müessir bir sükCıt kao18-
hıçkırırken bile gür çıkan iman miyorum. Fakat biliyorum ki. dı: Kendiler.ini öksüz bırakan 
dolu sesi, Taksim meydanının d ün sabah, Taksim meydanını Atalarının mukaddes hatırası'lı 
granit parkelerini bile birer yü- kaplıy:an kalabalığın kesafeti, aa mak için sükut eden gençler, 

~ırıklarını bile zorla 
muJlardı: Ve o anda, nefes bile 
almayan gençler, tıpkı gözlerin
den yaş gelen birer heykele 
dönmüşlerdi! 

Bu hazin vazife tamamlan
dıktan sonra. kürsiye çıkan i.lir 
hatip. edebiyat Fakültesinden 
Abdülkadir Kara Handı. 

(Sonu: Sa. 6 Sü. 1) 

lnönünün Reisicümhurlugu Atatürkün Cenaze Merasimi 

Heryerde Büyük Sempati Hükiimet Y arımMilyon 
Ve Takdirle Karşılandı Liralık Tahsisat Ayırdı 

" Tiirkiye, inkılaplarda Faal ve Büyük Bir 
Hisse Sahibi Olan lnönü Gibi Birini Hizmete . 
Hazır Bulmakla Bir Talihe Mazhardır.,, 

Paris, 13 (A.A.) - B. 
Georges Bonnet, Fransı.l sefiri 
vasıtasile Reisicümhur Ismet t. 
nönüne aşağıdaki mesajı iblağ 
etmiştir: 

"Devletin en yiiksek maka
mına intihabınzı öğrenmekten 

şahsen duymakta olduğum 
memnuniyeti ekselansınıza ar
zetmck isterim. Bu münnsebct
le ekseJansınıza dosta"le trbrik
lerimi arzetmek benim için bil
nassa zevklidir. Ekselansın ızla 
tesis etmek imkanı bana nasip 
olan · dostane miinasebetle:-in 
hatırasına sadakatle m~rbut bu 
lunuyorum.,. 

Yunan gazetelerinde 

Atina, 13 (A.A.> - Atina A
jansı bildiriyor: Gazeteler. İs
met İnönünün Atinaya yaptığı 

ziyaretin tevlit ettiği ,evkı ve 
heyecanlı tezahüratı ve bilhasa 

stadyomunda gö
Elen halkı ta-

lnönünün •İyasi hayatından tarihi bir vesika: 
V enizelo•la ilk Türk - Yunan misakı imzalanıyor 

hürle karşılandığını kaydedi
yorlar. 

Estiya gazetesi, on dört sene 
Kemal Ataturkle sıkı teşriki 
mesai halinde yeni fürkiyeyı 

ıaare etmiş olan İsmet tnöııü
nün yüksek politik mezıyetle

rinin, nüfuzu nazarının ve ken-

disini Atatürkün layık bdefi 
yapan seciyesinin geniş ve de
rin malumat ve vukuf unun u
mumiyetle tanınmış ve teslim 
edilmekte bulunmuş Jlduğunu 

Kaydediyor. 
Elen milleti onu iki komşu 

(Sonu:Sa. 4 Sil. 1) 

Büyük ölü, çarşamba günü Ankaraya naklediliyor, ce
naze merasiminden sonra, şanına layık bir abide yapı
lıncava kadar Etnografva müzesinde muh<lfaza edilecek 

. 
Ankara, 13 (TAN muhabirinden) 

- Vekiller Heyeti. bu~ün öğleden 
sonra Cumhurreisi İnönün evle -
rinde toplanmı~tır. Bu içtimada 
cenaze merasimı için lüzumlu olan 
kararnamelerin çıkartılması ka -
rar l aştırı l mıştır 

Merasim programı bazırlanmış
tr: 

Cenaze. önümüzdeki çarşamba 
günü sabahleyir: Dolmabahçe sa . 
rayından kaldırJ!acak Top araba
siyle Saraburnuna getirilecektir 
Oradan Yavuz ııarp gemimizle De 
rinceye çıkarılaı.:ak ve hususı ktı • 
tarla .•_nkaraya getirilecektir. 
Öğrendiğime göre Atatürk. An

kara kalesine veya Çankayada y:1-
pılacak olan ço1< büyük ve ihtişa

mile mütenasip bir abideye tevdı 
edilecektir Bu yer hazırlanınrava 
kadar etnografya müzesine konu
lacaktır. 

Başvekilin yann <bugün) mec -
liste hazırlanan merasim progra-

mını anlatması beklenmektedir. 

* Ankara, 13 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının haber aldığına göre. Hü
yük Önder Atatürk, Ankaraya ge
tirildikten ve cenaze merasimi ya
pLldıktan sonra, muvakkaten et
nografi müzesinde askeri ihtira
matla muhafaza edilecek ve ebe
di şefin şanı ile mütenasip bir a
mt yapıldıktan sonra oraya ko
nulacaktır. 

Cenaze m eraaimi için 
yarı"} m ilyon lira 
talı.isaf konuyor 

Ankara, 13 (Tan muhabirinden) 
- Hükumet. Atatürkün cenııze 
merasimine ait masraflan karşı

lamak üzere 500,000 !.ira sarfına 
saiahiyet istiyen bir kanun layi
hasını hazırhyarak bugün MiUet 
Meclisine takdim etmiştir. 

Hükumet, Iavihanın müstare • 
(Sonu: Sa. 4Sü. !i) 

Atatürke Dair Ecnebi Matbuatının Neşriyatını 

8 İnci Sayfamızda Bulacaksınız. 
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Rutenya neresidir? 

"Macarlarla Polonya?ıtarın pay
la§17ıak istedıkleri Rütenya adında 
bir yerin ismi geçiyor. Burasının ne 
tarihini, ne de roğrafi vaziyetini bil
miyorum. Rtitenya nedir ve Riitcn
ler kımlerdir?,, 

Rutenya, Çefrnslovakyanın $a:dt 
ucunda havuç şeklinde küçük bir 
ycrd'r. Polonya ile Macaristanın hu
dutlarını biribirindcn ayırdığı için 
bu iki hükumet bu parçayı pavlaş
mak ve hudutlarını birleştirmek is
t yorlar. Burası dağ ve vadilerden 
mürekkep bir sahadır. Karpat dağ

lan bu sahanın şimal hududunu teş
kil eder. Rutenyanın cenup kısmı 

Tisa nehrinin geçtiği düz bir ovadır. 
Burada yaşıyan halk karışıktır. Ru-

tenya Latince Rusya demektir ve 
Rutenler Rusturlar. Harpten sonra 
Rutenler istikl.Allerbıi ilan ettiler. 
Bunu devam ettiremiyeceklerlni gö
rünce Rusya ile birleşmek istediler. 
Bunun üzerine bir kısmı Rusyada, 
t>tr kısmı da Polonyada, bir kısmı 

Çekoslovakyada kaldı. 

Rutenya halkının be~ btrini 
'Macarlar teşkil eder. Mütebaki hal
kın bir kısmı Yahudi veya Çektır. 

Yeni Emniyet 
Tayinleri 

Ankara, (HuSU!f muhabirfmbxlen) 
- Emniyet işler' umum müdürlü • 
ğünde yeni bir tayin ve terfi listesi 
çıkmıştır. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
üçüncü şube müdürü Şinasi terfian 

daire reisliğine, Ege mıntakası polis 

müfettişi Faik Afyon emniyet mü • 
dürlüğüne; umum müdürlükten De-

mir terfian İstanbul polis mektebi 
müdürlüğüne; Ar.kara polis enstitü-

sü müdür muavini İZ2lettin umum 
müdürlük altıncı fube müdürlüğüne, 
sekizffiC'i şube müdürü Tevfik Besim 
dördüncü şube müdürlüğüne, emni • 
yet Amirlerinden Mazhar Elazığ em
niye( müdürlüğüne, altıncı şube mü 

dürü Necip Kocaeli emniyet müdür
lüğüne terfian Uıyin edilmışlerdir. 

Harrl Baur, Türk Milletine 

Taziyelerini Sunuyor 
Şehrimize gelen Fransız sanatkA

n Harrl Baur, büyük şefimizin ve
fatı Qzerine temsillerini tehir et-
mişti. Dün kendisinden şu nazile mek 
tubu aldık: 
~ yabancıya yazmıyorum, çün.. 

kü matbuat sanatın dostudur. Bü
tün Türkiyeyi şimdi dağlamakta <>
lan mateme lştirakimi söylemeden 
lstanbuldan ayrılmak istemedim. 

Büyük Atatürkün hayranıyım, ve 
onun yaratıcılık, ve yenileyicilikte 
mucizevi kabiliyetini sevmeği ve tak 
dir ctmeği öğrendim. Trupumu teşkil 
eden ve bana refakat eden on sekiz 
arkada~ da emin olunw: ki uğra
dığınız o tarüe sığmaz büyük kede
re candan iştirak ederler. 

Yüreklerimizde acılar taşıyarak 
buradan ayrılıyoruz, ve sizlere bu 
duygularla "başınız sağ olsun., di
yoruz. 

Kaybolan büyük adamın llyık 
halefi olan ve başarılan eserin bü
yük şeriki İsmet lnönüne en sıcak 
temennilerimizi aneder, ona uzun 
omür ve saadetler dileriz. 

Bizi seyretmeğe hazırlananlara 
karşı taahhütlerimize sadık kalmak 
üzere bir ay sonra buraya geri dö-
neceğiz..., • 

ESKIŞEHIRDE : 

Zengin Bir Haywrsever 

--------- - --- ---

TAN 14. 11 • 938 

MAHKEMELERDE ı 

Karayel fırtınası 
Devam ediyor 

Ünümüzdeki yıl 
2000 eğitmen 
Yetiştirilecek 

çocuk feci Bir 
Şekilde boğu du 

Hırsız ·ık suç usu 
Sah kalı hapse 
Mah iim oıdu 

Yayalar Köyünde 
İşlenen Cinayet 

Karısına Tecavüz Ettiği 
için Kardeşini Öldürmüı 

Birçok Gemiler Dün 

Büyükderede Kaldılar 
Evvelki gece Karadenizde yeniden 

bir karaycl fırtınası çıkmıştır. Fırtı
na bilhassa Karadeniz boğazı ağızla
nnda kuvvetle hissedilmektedir.Rüz 
gar, evvelki gece birdenbire çıktığı 

için denizde bulunan gemiler ve hat
ta balıkçı kayıkları süratle yakın aa
hillere sığınmak mecburiyetinde kal 
mışlardır. 

Evvelki akşam Bartına kalkan 
Denizbankın Bursa vapuru ile bir 

çok yelkenliler Büyükdere ile Boğa
zın müntehasındaki büyük limanda 
demirlemiş ve kalmışlardır. 

BELEDiYEDE : 

Bebek • lstinye 
Yolu için 

Bir "Köy Tedrisat Umum 
Müdürlüğü.. Kurulması 

Muhtemel 
Köylü çocuğunu bilgiye kavuştur

mak ve köyüne bağlı yararlı bir un
sur olarak yetiştirmek üzere maarif, 

Sıhhat ve Ziraat Vekaletleri tarafın
dan alınan müşterek tedbirlerin tat
bilti iyi neticeler vermiştir. 

Bu sene açılan eğitmen kurslann
da 561 eğitmen yetiştirilmiştir. 

Bunlar 48 l Kocaeliye, 47 si Edir
neye, 48 i Kırklareliye, 140 ı Anka· 

raya, 57 Afyona, 50 Karsa, Erzinca
iıa 30, Gümüşhaneye 32, Erzuruma 
16, Tunceline 14, Eskişehlre 75, ElA
zığa 4 olmak üzere taksim edilmiştir. 

Eğitmenler bu vilAyet köylerine 
dağılarak ay ba~ndan itibaren ted

risata başlamıt bulunuyorlar. Bu se
ne bunlardan alınacak neticelere gö 
re yine muhtelif vilayetlerde açıla· 

Şehircı1ik mütehassısı Prost, Be- cak 5 kursla 2000 eğitmen daha ye
bek. İstinye yolundan sonra açılma- tiştirllecektir. Tüııkiye hududlan da 
81 kararlaştırılan Bebek - Dolmabah- hilinde1d bütün vilnyet ve köyler • 
çe yolu üzerinde hazırlayacağı pro • den bugün ilk tahsil çağında olup ta 
jenin etüdlerlni yakında bitirecektir. olruyamıyan yanm milyona yakm 
Hazırlanacak plan şehir meclisinin çocuk vardır. Bunlann ekserly~tbıl 

tasvibinden geçtikten sonra Nafia köylerde, köylünün çocuklan teşkil 
Vekaletinin tasdikine arzedilecektir. ediyor. 
Yeni yolun plam, Bebek. fstlnye y<>- Maarif vekAletinln kara~e önümn~
lu planı ne, Beşiktaş Barbaros tür - deki ders yılı başından itibaren yeni 
besinin etrafmm açılması hakkında- den yapılacak Maarif Veknlcti te~ 
ki plana uygun olacaktır. kilatında bir köy tedrisat umum mü-

1 .. K I dürlüğü kurulacaktır. Köy tedrisat 
mar Burosu uru uyor umum müdürlüğü köy haDanın ve 

İstanbul imar pltırunın tatbiki sı- köy çocuğunun bilgi işlerile meŞll\11 
rasmda istiml8ki icap eden yerlerin olacaktır. 
muamelelerini görecek müstakil bir 
imar bürosunun teşekkülü hakkında 
fehir meclisi taraf1ndan evvelce ve
rilen karar Dahiliye vekaleti tara -
fından .tasdik edilmiştir. 

Bu itibarla imar bürosu yakında 
teşekkül edecektir. Bu büro belediye 
harita şubesine bağlı olacaktır. 

Bütün istimlak: muameleleri bu 
büro tarafından idare edilecek ve 
yalnız icabcden tahsisat için daimi 
bir encümenden karar alınacaktır. 

Avukatlar Tabela 
Asmıyacaklar 

Sokaklara 
Yeniden 1500 
Lamba konuyor 

Belediye memurları, şehrin muıı • 
telli yerlerinde dükkan ve ticaret -
hanelerin tabela asıp asmadıklan-

Şehrimizde yeniden bazı sokaklara 
konan 1500 P.lmbadan 1300 ü el ile 
söndürülecek tertibattadır. Bu vui -
yet mahzurlu görüldüğü için bunla
nn muayyen santrallardan idare e
dilmesi kararlaştınlmış ve belediye 
reisliği şehir meclisinden bu it için 
80 bin liralık tahsisat istemiştir. Bu 

tahsisat kabul olunduğu takdirde be 
lediye elektrik idaresile bir anlaşma 
yapacak ve münasip yerlere muhav
vile merkezleri kuracnktır. 

m kontrola devam ediyorlar. Şimdi
ye kadar tetkik edilen semtlerde, bir 

çok dükkan ve ticarethanelerin muh 
telif renk, ve cesametlcrde tabela as
tıklan görülmüş ve bunlann muay
yen ebatta yaptırılacak yenilerile 
değiştirilmesi lüzumu sahiplerine bil 
dirilmiştir. İkinci kontrolda bu gibi-

lerin yine kırmızı levha asmadıklan 
görülürse cezaya çarptınlaca.klardır. 

Avukatlann tabelA asmağa mecbur 
olmadıkları alakadar memurlara bil 
dirilmistir. 

Komisere Hakaret 
Etmiş! 

DIŞ TiCARET : 

Estonya ile Yeni 
Ticaret Anlaıması 

HükUmetimizle Estonya arasında 

imzalanan son ticaret ve kllring an
laşması tktısat Vekaletinden şehrf -
mizdeki alakadarlara tebliğ edilmft
tir. 

Yavrucağız, Su Dolu 

Varile Yuvarlanmış 
Dün Kızıltoprakta çok feci bir 

kaza olmuş ve bir kız çocuğu suda 
boğulmuştur: 

Selftmiçeşmede 29 numaralı evde 
oturan aşçı Yunusun kızı bir buçuk 
yaşında Sevim cyni sokakta Hüsa
mettinin bahçesindeki bir set ÜZP -

rinde dolaşırken seddin altında Ju
ran içi su dolu varile düşmüştür. 

Evin bahçye nazır penceresi önün 
de oturan kadınlar derhal yavruca
ğızın imdadına koşmuşlar ve onu 
baygın bir halde sudan çıkarmışlar • 
dır. 

Sevim bir otomobille Haydarpaşa 
hastahanesine gö1ürülmüşse de yol -
da ölmüştür. Kaza etrafında zabıta 

ve müddeiumumilik tahkiltat yap • 
maktadır. 

MAARiFTE: 

Yeniden Müfettiş 
Olmak isteyen 

Muallimler 
Maarif Vekaleti ilk tedrisat mü

fettişleri hakkında verdiği bir kara
ra göre yeni müfettiş olmak istiyen
leriın muhakkak surette Gazi Terbi
ye Enstitüsünden mezun olmalannı 
şart koymuştur. Gazi Terbiye Ens
titüsünden mezun olmıyan ve halen 
müfettişlik yapanlar da Ankarada 
açılacak olan bir müf e~lik şube
sine devam edeceklerdir. 

Mektebe Devam 
Etmiyen Talebeler 

Mekteplerin açık bulunduğu za
manlarda mektebe devam etmeyip de 
kahveJerde ve sinemalar,da vakit g~ 
çlTen talebelelre bu sene şiddetle mü 
cadele edilecektir. Bu işle me§gul 
olmak üzere muhtelif kazalarda or
ta mektep ve lise hocalanndan ko
misyonlar teşkil edilecek ve sık sık 
kahveler ve eğlence yerleri tarana
caktır. 

Havacıhk Dersleri için 

"Açhktan Gözlerim 
Karardı, Muvaffak 
Olamadım.. Diyor 

Haziranın onuncu günü Yayalar 
köyünde kardeşi Zekeriyayı öldür
düğü için tevkif edilen Saıt oğlu lb
rahimin muhakemesine ağır ceza 
mahkemesind edevam edilmış, şahit 
ler dinlenmiştir. Bunların anlattık • 
larına göre hadise şöyle olmuştur: 

Abdullah isminde bir sabıkalı. dün Haziranın onuncu günü lbrahimin 
asliye ikinci ceza mahkemesinde hır- karısı Fahriye tarlaya giderken İb
sızhk suçundan 9 ay 10 gün hapse rahimin baba bir oğlan kardeşı Ze
mahkum olmuştur Hadise şudur: keriya, Fahriyeyi yolda beklemiş. 

Abdullah. evvalki «ece Kücükpa • zorla yakalıyarak tecavüz etmiştir. 
zarda Ali paşa hanında seyyar satı- Bu esnada Fahriyenin elbisesi param 
cı Durmuşun odı:sma girmiş ve bir parça edildiği gibi vjicudünün muh
pantalonla bir kaç parça iç çamaşm telü yerlerinden de bereler almış
alnrak savuşurker. suç üzerinde ya • tır. Fahriye bu perişan haliyle evj
kalanmıştır ne dönmüş ve vaziyeti kocasına bü· 

Abdullah, dün , müddeiumumiliğe tün çıplağile anlatmıştır. 
getirilmiş ve nöbetçi bulunan aslive İbrahim kardeşi tarafından yapı· 
ikinci ceza mahkemesinde sorguya lan bu Uıaneti köy ihtiyar heyetine 
çekilmiştir. Abdullah, ı=eisin sual- şikft.yete karar vermiş ve yola da 
lerlne ŞU cevaplan vermiştir: çıkmıştır. Muhtarlara giderken köy 

"'- Bundan bir kaç ay evvel gene kahvehanesinde kardeşi Zekeriyayı 
bir hırsızlık suçundan dolayı hapis- görünce ona §WlU sormuştur: 
haneye girmiştim. Tam 14 gün ev- _Fahriye bir şeyler anlattı. Ben 
vel, müddetimi bitirerek çıktım. Bu buna katiyen ihtimal vermedim. 
son cezadan sonra artık hırsızlık et· Çünkil sen kardeşimsin. Şimdi sana 
memeğe karar vermiştim. İş istedi ' soruyorum. Bu doğru mudur? Yok
ğim bütün müesseseler, sabıkalı ol · sa Fahriye. bir ~asının tecavü±ü
duğumu anlayınca kapılannı yüzü • ne mi uğradı? 
me çevirdiler. Bu yüzden namuskA • Zekeriya, lbnshhnfn bu tekllflnl 
rane çalışmağa muvaffak olamadım. huş(lnetle karşılamış, iistelik kendi-

Hiç bir yerden yiyecek temin ede- sine hakaret te etmi§tir. !brahmı 
miyordum . .Açlıktan gözlerim karar- kansının haklı olduğu neticesine 
dı. Rastgele bir kapıdan içeri gir • varınca hemen tabancasına yapışımı 
dim, fakat, muv3ffak olamadı~ ve ve kardeşinin üstüne boşaltmıştır. 
yakalandım. Sizin merhametinıze sı- Zekeriya, bir kurşunla cansız yere 
ğınıyorum.,, serilmiştir 

Mahkeme, hAdisenln şah~lerlni Mahk~e, 80D celsede İbrahimin 
dinledikten sonra suçu sabit gormü§, ana bir kardeşi olan Ahmedi şahit o
Abd ullahı bir sene hapse ~ahk~ et larak dinlemlt. o, h!diseyi §Öyle an
miştir. Fakat, suç teşebbus halinde la~ 

kaldığından bu cezanın dörtte biri - Fahriye o gece olan biteni ko
indirilmiş, 9 ay 10 gün hapsine, bu cuma söyledi. Elbisesi yırtılmıştı. 
kadar müddet de emniyeti umumiye Vüvudünde muhtelü bereler vardı. 
nezareti altında bulundurulmasına Sonra kardeşim vaziyeti ihtiyar he-
karar verilerek derhal tevkif edil • 
miştir. 

MOTEFERRIK : 

Adliye Sarayı 
Enkazı Hala 
Kaldırılam yor 

yetine haber vermeye giderken kah-
vede Zekeriya ile bpışmışlaf. Feci 
netice doğmuştur. 
Bun<ıan sonra ıuullLar ~-:w.ı.cuö, >1.: 

Nazmi isminde iki phit daha dinlen 
miş, muhakeme müdafaa için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Karııık Yağ Satmış ! 

Yanan Adliye sarayı enkazı; Mil.
Havacılık sevgisini talebeye aşı- ll Emlak müdürlüğü ile enkazı kal-

lamak ve havacılığın ehemmiyetini dracakk olan müteahhit arasndaki 
öğretmek maksadile bütün mektep- ihtilaftan dolayı henüz olduğu gibi 
lerin müfredat programlarına hafta- duruyor. Enkazın kalkmamış olması 
da bir saat olmak üzere ha;acılık burada yapılacak tarihi hafriyata da 
dersi konmuştur. Bu dersler ~ıyakat- mani olma!ktadır. Hafriyat, Maarif 
1i muallimler tarafından verilecek - Vekaleti ile Fransız Enstitüsü tara· 

Sultanahmet sulh birinci cezıı 

mahkemesi, bir kanş11c ,.-og satma da
~as.uıı tetkik etmiştir. Zabıtai bele -
diye memurları, Eminönünde yağcı
lık yapan Anastasm dükkanında bul 
duklan üç teneke yağdan şüphe et
mişlet" ve üçünden de nümune aldık· 
lan gibi tenekeleri de mühürlemi§o
lerdir. Anastas memurlara tenekeler 
den birisinde sıyrıntı yağı bulundu
ğunu, diğerlerinin saf olduğunu söy
lemiştir. Fakat, tahlil neticesinde 
yağlardan ikisinin bozuk, birisinin 
halis olduğu anlaşı!mıştır. Geçen 
celsede belediye kbnyahanesinin ver 
diği raporlar okunmuş, suçlu: 

tir. fından yapılacaktır * Maarif v:ekaletl müfett~şteı: Şimdiki müzele~ binası ne Aya-
yolladığı bir emırde bu sene, şımdı- f S lt hmed" ka ._ __ . • 11 . so ya ve u ana ın ar uu...-
ye ,_adar tef...ı... edilemıven mua ım· _ . 

. ~ ·: · . - tında ayrılan muze mahallesıne ait 
lenn teftiş edılerek neticelennin su- tah is t d - - - d ki ene Maarif .. ·sı s a a onumuz e s 
ratle Bakanlığa bildirilmesın~ ı e • Vekaleti bütçesine konulacaktır. 
miştir. Müfettişler bu emre gore bu- • 
günden itibaren teftişlere başlıya • Mareıal Atınaya 
caklardır. · Gidecek 

Ankaradan verilen bir habere gö

POLİSTE 

-.- Benim yağlan.mın ilcisi saftır, 
blrlsi bozuktur. Ücreti olan beş lira
yı veriyorum. Tekrar tahlil ettirinJs, 
demiştir. 

Mahkeme tekrar tabın y&}ttırmış 
ve Anastamı iddiasının doğru oldu
~u meydana çıkmıştır. Bu anlaşmaya bağlı senelik kon -

tenjan listelerinde her iki hükUme • 
tin yekdiğerlerine gönderebilecek ~ 

Küçük Llngad:ı Atmaca sokağın • leri eşya mıktarlan tayin edilmiş ft 
da otUTan Hasan isminde birisi, il · bu arada buz makineleri ve frigorf
çüncü komiser Nevzada tecavüz et- f"ılder tahdit olunmamı§tır. 

Hırsızhk Yapmış 
'Osküdarda Gümüş arayıcı 5oka

ğmda oturan Abdülkadirin oğlu 13 
yaşındaki Orhan, dün ayni sokakta 
bakkallık eden Ahmedin dükkanı
na pencereden girerek çekmecedeki 
750 kuruşunu çalmıştır. 

re, Genelkurmay Başkam Mar.ı 
Fevzi Çakmak, Atatürkün defin me
rasiminden bir müddet sonra Atına
ya gidecek ve Yunan Genelkurmay 
başkanının Türkiyeye yaptığı ziya
reti iade edecektir. 

Kontrplakçllar itiraz 

H8kim, bu sefer tahlili yapan ki.nl 
yager ve doktoru şahit olarak dinle
miştir. Duruşma, karar için başka 
bir güne bırakılmıştır. 

mek suçu ile dürı asliye ikinci ceza --o-

mahkemesinde muhakeme edilmiştir. ONIVERSITEDE : 
Hadiseye sebep, komiser Nevzadın, 

bir arsanın temel taşlarını çıkarmak
ta olan Hasanın işine mani olması -
dır. 

Suçlu, evvelce de mahk\lmiyeti ol
duğu için derhal tevkü ve mahkeme 
başka bir güne talile edilmiştir. 

DENiZ VE LlMA•"DA : 

Göz Paviyonunun 
inşaatı Bitirildi 

Orhan ya.kalanmı§ ve cürmümeş
hut mahkemesine verilmiştir. 

Bir Çocuk Yaralandı 
Şoför Eminin idaresindeki 2736 

numarab otomobil Ortaköyden ge
çerken o civarda oturan 5 yaşında 
Bedriyeye çarparak başından yara
lamıst1r. 

Ettiler 
Kontrpl.Aklann standardı hakkın

daki nizamnamenin tatbiki sırasın • 
da, Ticaret odası ile fabrikacılar ara
sında ihtilaf çıkmıştır. İhtilafın sebe 
bi Ticaret odasnın aldığı damgalama 
parasıdır. Bu hUSU5ta İktisat VekA
letine de müracaat edilmiştir. 

Tarih Kurumunun 
Tetkikleri . 

1 TAKViM ve HAVA 1 
14 lkinciteırin 1938 
PAZARTESi 

11 lnd a7 GOn: 30 

Arabi: 135'1 
Ramazan: 21 
GQneş: 8.48 - Öğle: 
İkindi: 14.37 -
Yatsı: 1828 - lmsAk: 

Kasım: '1 
RumJ 1354 

hinci~ 1 
ıı .se 

Alcpm: J 8.52 
6.03 

Denizbankta Kış 
Tarifesi Başladı 

Eskişehir, (TAN) - Şimdiye ka
dar şehrimize unutulmaz iyiliklerde 
bulunan zenginlerimizden Süleyman 
Çakır, yeniden hayırperverliklerde 
bulunmuş, Ak camii esaslı surette Denizbank, Mudanya hattl posta-

Cerrahpaşa hastahanesinde 'Onl 
versite için kurulan göz paviyonu • 
nun inşaatı bitirilmiştir. Yeni pavi • 
yon yetmiş yataklıdır. Ve memleke
timb:in en mükemmel bir göz teda
vi enstitüsü olac~ktır. Bu paviyon i
le kurulmakta bulunan cerrahi pa -
viyonun müştemilatı için civardaki 
binaların da istimliıkine karar veril-
miştir. 

* Fındıklı Mnllabavın sokağın
da oturan Kemal, zabitava müra -
caat1a Oc:man cavus yokuşunda 11 
numaralı evde oturan Saadet bra
f ından döviildüğiinü iddia etmiş , 

suçlu yakalanarak tahkikata baslan 
mıştır. 

Türk Tarih Kurumu Anado1u ve 
Trakyada tarihten evvelki zamnnla
ra ai't eı;erleri sistPmli bir c;urPtte 
tetldke karar verdiği icin hu milli 
vazifede hütün oPvlet tec;Pkkülleri
nin yardmını da istemiştir Kurum. 
i1k iş olarak tarihten evvelki za -
manlarda insanlar ve mesken vazi
fesini görmüş olan mağaraların yer
lerini tesbit etmeyi muvafık gör • 
müştür. 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
Hava yurdun Trakya, Kocaeli, Kara• 

deniz kıytlnn bölgelerlle kısmen de Ege
de kapalı ve mevzi! yağışlı, orta Anadolu
nun garp kımnlannda ve Doğu Anadolu
da kısmen bUlutlu, diğer yerlerde açık 

ıçemlş, rüzgArlar umuml.yetle &imal isti
ka.meUnden orta kuvvette, Ege denizlııde 
kuvvetlice esmiştir. lstanbuldn hava ka
palı g~. ril:ıgftr şimali şarkıdan 5 • '1 
metre hı:ı:la esmiştir. Saat 14 de hava taz
yild '171.1 milimetre idi. Suhunet en :vnk-
aek S(lnefte 30.3, gölgede 13.6 ve en dil
f(lk U sanUcrat ka7dedllmfştlr. 

l · · • Ak Al h 11 larında dünden itibaren kış tarifesi-amır ettırmış, ça an ma a e- . . 
sinin Çifteler caddesine 400 metre n: tatbika b~!am!ştır. Yeni tarifeye 
uzaktan Kaplanlı suyunu getirmiş- gore pazartesı gunlerl posta yapıl
tir. mıyacak ve diğer günler de vapur-

Alanönü civarında da bir ilkmck- lar saat dokuzda kalkacak, cumar
tep binası yaptırmağa karar ver- tesi günleri de 13.5 da ikinci bir pos-
miştir. ta hareket edecektir. 

Fethi Okyar Geldi 
Londra büyük elçimiz Fethi Ok • 

yar, dün sabahki ekspresle Ankara • 
dan şehrimize gelmiştir. 

Büyük elçi ist3syond• dostlan ta
rafından karşılanmıfbr. 

Berlin Elçimiz Geldi 
Berlin büyük elçimiz Hamdi Ar

pağ. dün sabahki ekspresle Alman
yadan şehrimize gelmiştir. BüYuk el 
çl, Anka.raya gidecektir. 

Alakadarlarda11 bu mağaralann 
adlarile beraber birer de haritaJan
nın gönderilmesi de iltenmlftlr. 
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Dünyada Neler 
Oluyor? 

Y<IZ<ın: ômer Rıza DOCRUL 
tiç dört u d" 

ı. · d g n ur derin matemimiz 
çın e d" . • 

k• unya ıle alakadar 01.mak im-
anını hulaınadı.k. Hadisatın seyrini 

kaybettik. . 

Bugü ·· d" d n uç ort gilndenberi dilnya-
a olup biten -··h· hAd• 1 . • rıe şQ •1 • ··:u ım a ıse er üzen-
~ l e hır göz atmak istiyoruz. 

nı ~n günlerde dünyayı en zivade 
eşgul ed h · . · 

a:dlr G en adıse, Yahudı mesele-
hud.' eçen hafta Polonyalı bir Ya
... dı Paris Alınan sefaret memurla
••n an b' .• 
dise Al ırısıni öldümıUştü. Bu ba-
tı. ınanyada büyük bir akis np-

llalk Yahudi d"k1-!.~1 ·h .. CllJn u a.-:ı arına u-
da t ede~.ek caınlan kırdı, sokaklar· 
düle esaduf ettikleri Yahudileri döv
nı l'. Matbuat bütün Yahudilerin 
enıleketten çı.kanlmasını istedi. 

den A'!:;;a_zı hükUıneti Paristeki katil
hn ~Un Yahudileri mesııl tuttu
fidd:t~ıldirdi ve Yahudile:re karp 
b tedbirler almağa b~Jadı 
Qatta b • · · 
bit . unu hır de kanun halinde tes 
htıd;ltti: Bu kanuna göre Alınan Ya
.., eri Alınan hUkUınetine 500 mil· .,on '1'ii . 
dil'. A rlt lirası tazminat verecekler-
1-rt lnıan Yahudilerinin bütün mal 
)e~tisadere edilecekm. Yahudiler 
dare ende satıı yapan dükkanlar 1-
fabri:debilecekler, fakat banka ve 
'el 8 işletemiyecek, malt müesse-

el'de çal Jeri id l§anııyacak, eflence mahal 
are edeın.iyeceklerdir. 

li t ~1:;1•nya hük6ınetinin bu şiddet
"tlu:t e . !rleri bütün dilnya matbuatı • 
lrıiı ~ ~tli protestosunu davet et
bn 'd Jtgiltere hükdmeti .Almanyaya 

erece .;dd t .. t "lmm . . tavs· y• e ıos en ecsım 

t111d
1

;_~ etmiı, fakat cihan mathua • 
a!(ı aki 1 •b- Y s er Almanyada hiçbir te-
•Pınarnı"'tır 

A. "' • 
dl!' "lnıan Yahudilerinin hali feıİa-
beUi ~ bu tazyikin nereye varaufı 

etlidir. 

Fü· ı\ 
tatira Y cıhud ·ı · . 
~ 
b d· ---.. ... " ......_A,-- .......... "'.. ... .-

di~ 1
• nıeselesi de Filistindeki Yahu

enıı 'Vaziyefid· t __ • ır. 

L "UlfP1tere h;ra...11.__ ti Fili' ti -qj 
1 

o.uı.umıe s n mese-
n ha) içiıı p:1!-ti d Yah d'I 

ltıOst-ıQl .lU3 n e u ı ere 
•ia· ·'fakat mahdut bir vatan te-

llll dU 
teltıi şürunektedir. Bu mak'lad1 

.\:ta 11 
için de Filistin Yahudilel'i ile 

ltett!:ntıdan ve komşu Arap memle

hi~ lt Jnfhnessillerinden mft:rekkep 
ltıi Ollf el'ans toplamaf a karar vel'-

ttil'. 

talti~akat ~ahudiler, Filistinde müs
h11 k: "•tan esasının kabulü şartile 
~ hi;;fer~nsa iştirak edebilecekleri-
~ ~ ll'nııılel'dir. Anplar da bu f"ık

koıtte lllnen muhalif oldu.klannı ve 
,1.;:ıısın nıüsbet bir neticeye va· 

1ıı .C•fın1 söylemiılerclir. 
de A.rlterenrn bil' emeli de Fi1istin
lerdeıını~Yadan ve diğ'er memleket
llliıı h· hıcret edttek YahudilerP e
listiııi'f 11' 'Vatan temin etmektir. Fi
~ıthttd~ mahdut, fakat milstaldl bir 
h ı lilkes· k ak . . . edefi b ı urm ıstemesının 

Qdur. 

'"2'ilt * ftrede· 

~ btaJc1. ere silahlanmayı hızlandır • 
"anı k bteltuldiir. İki rün evvel A· 
da btfi~al'asında ha mesele etrafın
li ltıiida~"' münaka~alar olmuş, Mil
hntltJlnı 88 nazın mühim beyanatta 
gilte~ tıştur. Bu beyanata ıöre İn-

sl"'l "•tte~~ 1 tayyare yaphrmaktan 
taYl'ates·ek, bütün fabrikala:n harp 
<:aktı... ~ Yapmak i~de çalıştıra • 
tahsisat •"Va müdafaası için verilen 
~ rtıiıq8 teio-ar arttınlmışhr. Ta"a. 
1ait ser 'l"Jbenı arttırmak için bütün ve-

er r edilınişür. 

F tQnıQJq: * 
f.",,----

~ ... .,ı.v, l-
t!r' " '-ntt .. ,.,. .. ntr """"''"11 
f.- 111'•411,. ,,. ı · . 
'' v~ • • nııı ı W171\'etİTı hn .. 11k'11-

ıı. l <; t "'" "" " 1a1iye •n R7Jtlmıı'llttfı.l' Veni 
ıı Vekilin! 

tıt)c8 g.. n radyoda verdiği bir 
0l'C b" llın istih 'A ır sene evvel Fransa-

d '• salatı Al 0 11 l'rıisl" . manya istihsaHnin 
d·· 1 tken · 0 l'tte biri . • s?n bır sene içinde 
günden &ii ne ınnııştir. Mali vaziyet 
lrfıı bit" ne kötnleşnıiıtir. Bunun 

asıta ve bilavasıta vergilerin 

. ., 

~ ~ ~ 1 ~ ;CfflfK 
Fransa, Milli 
Kalkınma için 

Harekete Geçti 
--<>--

Cezri Kararlar Tatbik 
Sahasına Konuyor 

Paris 13 (A. A.) - Reynaud, dün 
akşam söylediği nutukta vaziyetin 
bilançosunu yaparak demiştir ki: 

"Vaziyet pek vahimdir. Fakat ce
saret gösterecek olursanız işin için • 
den çıkacağımıza eminim.,, 

Hatip derin fenalığm memleketin 
iktısadi bünyesinde olduğunu cöyle
miş ve bunun sebeplerini saymıştır: 

Sınai istihsalatta 'zaafa uğramış ec 
nebi memleketlerine yapılan Fransız 
fahri.kalan mamulatı ihracatı yanya 
inmiştir. Bir senE"denbe.ri işsizlik art 
mıştır. Şirket hissedarları dokuz se
neden beri sermayelerinin yüzde alt
mışını kaybetmişlerdir. İnşaat azal
mıştır. Fransız donanması sekizinci 
dereceye inmiştir. 

Roynaud, bundan sonra gelecek 
sene Fransaya 25 milyara mal ola -
cak olan silahlanma hastalığından 

bahsetmiştir. 

Hatip demiştir ki: 

" İstihsalatımız azalıyor. Devlet 
hudutsuz istikrazlarda bulunamaz. 
Kimse ödünç para vermek istemiyor. 
Devlet Fransız bankasına müracaat 
ettikçe paranın kıymeti düşüyor . ., 

KredJ hususunda, iş hususunda en 
liberal rejim takip edilecektir. Bun
dan sonra toptan fiatler için ilk kon
trol kaldırılacak ve yerine muahhar 
kontrol usulü ikame edilecektir. 

Kredi meselesine gelince, bu işe 
hazinenin istikraz ihtiyaçlarını azalt 
maltla başlamalıdır. 

İş meselesi hakkında nazır "iki 
pazarlı haftanın., kaldırılacağını bil
dirmiştir. İşçilerin ve patronların 
mA4tllı1 .rniiANa+lnf ıa..tı•..o'hllwıM.•1-..d ,;o;_ 

40 saatlik iş kanununun çerçevesi i-
çinde teşkilat hususunda kolaylıklar 
yapılacaktır. 

40 bin şimendifer işçisi "terhis e
dilecek,, milli müdafaa işlerinde kul 
!anılacaktır. 

Netice olarak Paul Reynaud, ilk 
kararnamelerin k&lkınma yolunda a
tılan ilk adımlar olduğunu kaydet • 
miştir. 

Kalkınma planı ise üç seneye tak
sim edilmiştir. 

Kararname tasdik edildi 
Paris 13 (Hususi) - Reisicumhu -

run başkanlığında toplanan kabine 
Paul Reynaud'nun hazırladığı ma -
li kararnameleri tasdik etmiştir. 

Dr. Stoyadinoviçin 
Mühim Bir Nutku 

Belgrat, 13 (Hususi) - Bugün No
visat şehrinde Yugoslav radikal bir
liği partisi büyük bir toplantı yap
mış ve reis Başvekil doktor Stoyadi
noviç bir nutuk söylemiştir. Başve
kil Yugoslavyanın hiçbir memleket
te gözü olmadığını, fakat vatanın 
karış toprağını müdafaa için harbe 
hazır bulunduğunu söylemiştir. 

Alber Müzesindeki 
Hahlar 

19 nisan tarihli nüshamızda, Lon
dranın Alber müzesindeki halıların 
1r'anda Erdebilde dokunulduğu ya • 
zılıhıştı. 

İran baş konsolosluğu bu hahlann 
Kaşanda dokunduğunu bildirmekte
dir. 

arttınlmasına, ve istihsalatın ço~al • 
tılmasına karar verilmiştir. 

Harp vaziyetleri: 

İspanyada iki taraf ta taar:nız va
ziyetindedir. Harp şiddetle devam et
mekted•'r. Fakıtt iki taraf da h"nüz 
kat'i hr 7.ofcr elde etmcğe muvaffak 

olamam• '": "· ı 
Uzak Şarkta Japonlar llankeu'nun 

şimalinde ileri hareketlerine devam 
ediyorlar. Fakat cenupta Çin kuv • 
vetleri Kanton üzerine yürümekte • 
dirler. Büyük Çin çeteleri bu cephe
de Japon kuvvetleıUıı.i muhasaraya 
çalıJ111aktadırlar. 

Almanya Yahudilere 500 
Mily~n Lira Ceza Kesti 

efendi Olun! 
Centilmen Olun! 

Yazan: B. FELEK 

Cümhuneisimiz İsmet İnönüniin 
memlekete yaptığı hizmetler yiizün
den Türk milletinin yekpare kiitlesi 
üzerinde bll'aktığı sevgi ve saygı in
tibalanndan ayn olarakc her t~mas 
ettiği ferdi kendine bağlamak has
letini onunla düşiip kalkanlar anla
tırlardı. Ben bu tesirin ikisini birden 
müşahede etmek bahtiyarlığına nail 

Mu~eviler Toptan ve Perakende Tüccarhk, Esnafhk 
Yapamıyaccf1<lar, Müessese Sahibi Olamıyacaklar 

Ve Eğlence ·Yerlerine Giremiyecekler 
Berlin 13 (A. A.) - Von Rathın 

katilini cezalandırmak için hükumet 
A1man yahudilerine bir milyar ce
za kesmiştir. Diğer taraftan Göbbels 
yahudilere tiyatro, sinema, gazino 
vesair eğlence yerlerine girmeyi ya
sak etmiştir. 
· Berlin 13 (A. A.) - Yahudi mese

lesinin halli için bugün Göringin ri· 
yaseti altında bir toplantı yapılmış
tır. 

Neşrolunan emirnameler mucibin
ce, yahudiler toptan perakende tica
ret, komisyonculuk ve mustakil ola
rak esnaflık yapamayacklardır. 

Keza, Yahudiler bir müesseseye 
sahip olamıyacaklan gibi müessese-

lerin başında da bulunamıyacaklar • 
dır. 

Halkın galeyanı neticesinde yapı
lan tahribatı yine yahudiler tamir 
edeceklerdir. 

Yahudilere ait sigorta bedelleri 
hazine lehine müsadere olunacaktır. 

Yahudilere kesilen ceza, umumi 
servetlerinin yüz.de otuzu derecesin
dedir. 

Von Rathın cenaze mera.simi 

Paris 12 (A. A.) - Von Ratıhın ce
naze merasimi bugün burada Alman 
kilisesinde yapılmıştır. Merasimde 
Fransa namına hariciye nazın Bon· 
net hazır bulunmuştur. 

İngiliz • İtalyan İtihifı 

Süvegş Kanalı 
Serbest Kalacak 

Her iki Hükumet, Arabistanla Yemenin 
istiklalini Garanti Ettiler. Kızddenizdeki 

Adalar Tahkim Edilmiyecek 
Londra, 12 (A.A.) - Reuterin öğ- mane propagandada bulunmamayı 

rendiğine göre İngiliz - İtalyan mu- taahhüt ederler. Bu maddede her 
ahedesi salı veya çarşamba günü me- ne kadar ancak Filistin sözü ya7.1~ -

* Great Britain and thc East mec -
muası İngiltere ile İtalya arasındaki 
anlaşma hakkında şu malUmatı ver
mektedir: 

"İki taraf arasında askeri malu
matın teatisinden ba~ka bu paktın 
en dikkate değer noktalan orta _ı\sya 
ile alakadardır. İngiltere ve İtalya 
Suudi Arabistan ve Yemenin istiklal
lerine mütekabilen riayet etmeyi ve 
Kızıl denizin askeri ehemmiyette o
lan adalarını tahkim etmemeyi ta
ahhüt ederler. 

İngilterenin Aden hükümdarları
nın muhtariyetini garanti etmesine 
mukabil İtalya da cenubi ve cenubi 
garbi Arabistanda siyasi bir tesir yap 
mamayı, Orta Asyada biribirine has-

INGIL.IZ KARiKATÜRÜ: 

'"""'1" .. da, nurtfdc'nfn tcsfrf çok' daha 

geniştir. (Nitekim ki Filistin mese
lesi, bir propaganda meselesinden 
çok daha şümullüdür). 

Tana gölü mecralarının değiştiril
memesi, İtalyan şarki Afrikasınclaki 
İngiHz dini teşekküllerinin serbestisi, 
İngiliz tebaasına yapılacak muamele, 
ve askerlikten muafiyetleri ile Sü -
veyş kanalının her zaman ve her 
devlet tarafından serbest olarak kul-
1.anılınası hakkında da bir madde var 
dır.,, 

Habe, imparatorluğunu 
Mınr da tanıdı 

Roma, 13 (A.A.) - Romadaki Mı
sır sefiri• itimatnamesini İtalya kralı 
ve Habeşistan imparatoru namına tev 
di etmiş olduğu için İtalya hük(ımeti 
memnuniyetini beyan etmiştir. 

Japonya, ÇinJeki açık ticant lıapgım l,..iltereyc lıapı70r 

JngUterenin bir protatom oldum:.Bu hatıramı size burada nak· 

Londra 13 (A. A.) - Berlindeki İn ledecegım: 
giliz işgüzan Pariste öldürülen Al- İsmet İnönü 931 sonbaharında Tür 
man sefareti katibi Von Rathın bu kiye Başvekili sıfatile Atinayı ziya. 
ölümünden ban İngiliz devlet adam· ret ediyordu. Ben o esnada yapılacak 
lannı kısmen mesul tutan Angriffin olan ikinci Balkan oyunları Türk ka· 
makalesi Alınan hükumeti nezdinde filesi reisi sıfatile Atinada bulunu

protesto etmiştir. 

Amerika hülıômeti endife 
duyuyor 

Vaşington 13 (A. A.) -Havas A
jansının muhabiri bildiriyor: 

Hull, Almanya sefirini hariciye ne 
zaretine davet ederek kendisiyle on 
beş dakika kadar görüşmüştür. İyi 
haber alan mahfellere göre Hull ya
hudiler aleyhinde alınan tedbirlerin 
Amerikada doğurduğu endişeden 

bahsetmişti.r . 
Bununla beraber ayni mahfeller. 

bu meselenin münhasıran dahili ma· 
hiyette olması dolayisiyle Amerika 
tarafından bir protestoda bulunması
na imkan olmadığını ilave eylemek -
tedirler. 

Bir Amerikan Ayanının 
teklili 

Vaşington 13 (A. A.) - A1manya
da yahudiler aleyhinde bazı tedbir • 
ler alınması üzerine demokrat ayan 
azasından King, Amerikanın Alman
ya ile diplomatik münasebetlerinin 
kesilınesini teklif etmiştir. 

Amerika mukabele bilmi.il 
yapacakmıf 

Paris, 13 (.A.A.)- Övr gazetesin
de madam Tabouts. şöyle diyor: 

"Londraya son günlerde Amerika
dan gelen haberlerden istihraç edil
diğine göre Roosevelt yarın Hitlere 
yahudiler aleyhir.deki kararnamele
ri tatbik ettiği takdirde Amerikanın 
mukabele bilmisil tedbirleri alaca -
ğını bildirecektir Roosevelt, söylen
diğine göre, amme işlerinde kulla -
nılan bir çok Amerikalı Almanı iş -
terinden çıkararak bunların yerleri
ni Almanyadan gelen yahudilere ve
recektir. 

ltalyada iften çıkanlan 
Yahudiler 

Roma 13 (A. A.) - TriyestE:de iki 
sigorta şirketinin 77 yahudiyi işten 

çıkardılh haber verilmektedir. 

Bir Alman gazetuinin 
fiddetli nefriyatı 

Bertin 13 (A. A.) - Alınanya tara
fından yahudiler aleyhine alınan td 
birlerden bahseden Deutscher Dienst 
diyor ki: 

"Alınan milleti Paris cinayetinden 
dolayı hissettiği infial ile hala sar -
sılmaktadır. Şimdi, hükümet, sözü
nü söylemeğe başlamıştır. Hükume
tin cevabı milletin hükumetten tam 
beklediğidir. Bu cevab, cinayetin 
haklı bir cezasıdır. Ve ayni zamanda 
Enternasyonal yahudi alemi için de 
bir ihtardır.,, 

Kıbrıs Rumlarna intihap 
Hakkı Memnu 

Atina, 12 (A.A.) - İngiltere hü -
kümeti, Kıbrıs adasındaki Rum aha
linin bilahare yapılacak işara kadar 
nahiye intihabatı yapmalarını menet 
miştir. 

Balkan ihracat lılerinin 
Tanzimi 

Belgrat, 13 (A.A.) - Balkan An
tantı ihracat enstitülerinin konfe
ransı hakkında Privred Pregled ga
zetesi şöy le yazmaktadır 

"Geçen ayıtı onunda Balkan An· 
tantı devletleripın ıhracat enstitüle
rinin müemessilleri Atinada toplan
mışlardı. 

Toplantıda Yugoslavya, Rumanya, 
Türkiye ve Yunanistan mümessilleri 
hazır bulunuyordu. Bu konferans bu 
enstitülere siyasi ve ticari sahada 1

1 
birliği yapmak tmk•nını vermiftir ... 

yordum. Yunan hükCimeti ikinci Bal 
kan oyunlarının, Türkiyenin şerefli 

Başvekili huzurile açılmasını bilhas
sa arzu etmiş ve ziyaret progt"amına 
bunu ilave eylemişti. Atinanın tarihi 
olimpik stadı iki gün evvelindenberl 
dubuliyelerin bitmiş olmasından do
layı kapılannı kapamış, hatta bileti 
elinde olan 5.000 kişiyi de stadın 70 
bin kişilik istiap haddinin haricinde 
kaldıtından dolayı müsabaka güntl 
reddetmişti. Saat ilç buçuğa doğru 
çalınan maq sevgili Başvekilimizin 
vürudunu bildirdi. Stadı dolduran 70 
bin kişi İsmet fnönünil görmek \"e 
selamlamak için birden ayağa k!'lk
tı. Kafile reislerile birlikte kapıda 

istikbaline koştuk. İsmet İnönü ya
nında Mösyö Venizelos ve arka~ında 
protokol icabı bulunması lazım gelen 
zevatla birlikte stada girdiği zaman 
hayatımda ilk defa bu kadar muaz
zam ve samimi sempati \•e hiirmet 
tezahürüne şahit oldum. Biitün stad 
yekpare bir halde ayakta dakikalnrla 
Türk Başvekilini alkışlıyordu. Yunan 
rejiminin o zaman halk iizerindeki 
tesirsizliğini bildiğim ve bir sene ev
vel ayni stadda yine ayni mümtse
betle oyunlara gelmiş olan Venize
losu bir kısım halk alkıslarken. di
ler bir k11ımının hasmane nümayi,. 
te bulunduğuna şahit olduğum için 
ismet İnöniiniln velevki yabancı 
da olsa halk kiitlesi üzerinde yaptığı 
teshirkar tesire bu beliğ hadise ile 
inandım. Bu teshir, onu bütün geçti· 
ği yerlerde takip etti. 

* 
O sene Balkan o:runlarındn hir 

teknik mesele yiiziinden bizimle Yu

nan spor teşkilatı arasında bir ihti

laf çıkmıştı. Bir sene evvel müsaba

kalarda hareket amirliği \' apaa 

"Starter,, in acemiliği vüziinden bi. 

zim sürat koşucularının hakkı yen· 
diği kanaatinde olduğumuz için 931 
oyunlan haşlamadan birkaç ay ev
vel Yunan spor tccıkilahna miira<"aat 
ederek b!taraf bir milletp mPnımp 
ehil bir "Starter., getirtilmesini is
temiştik. Yunan hiikumeti bizi tat. 
min için Atinada oturan \'e bu işe 
ehil olan hir Amer'kalıvı tayin ede
ceğini vadctmi ti. Lakin oyunlar baş 
lamadan bir giin evvel Yunanlıların 
spor teşkilatı bize karsı ~·aptıktan 

vadi herhangi sebeple ' 'erine getire
miyecekler:ini öğrendik. Bu yüzden 
aramızda ihtilaf çıktı. Bir sene ev
vel haksızlığa uğradığını zanneden 
birkaç atletimiz daha evvelinden 
kentfiJerini mal?'lt"ıhivete siiTiiklive • 
cet!nP inandık18l'ı bir adamın eHvle 
h8l'eket etmemf'k İ<"İn miisahaku·a 
ı?irmek istemediler. Rizt! vapılmış .o
lan vadin yer:inp getirlmcsini te
min için kafile idaresi de o sene Bal
kan oyunlarına iştirak etmemek ka
rannı verdi. 

Tabii hu karar Ynnanlılan . he
le Türk Baş\•ekilinin huzur:ile avn
ca bir ehemmiyet almıs olan o,:Un. 
lann muvaffakiyeti noktasından çok 
telaşlandırdı. Uzatmıyalım. isi tsmet 
İnöniine kadar aksettirdiler: Doğ • 
rudan doğ-ruya onlar mı \'Oksa hb:im 
Pl'kam Sl'ftnt>f mi ;.;i hn vnlıı c: n• •J,nt. 
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isme• fnöniiniiıı ka rn, ,.,. ,.ı •1fo 

tile beni g(innek istediğini sefaret 
bana tehliğ etti, zaten arzı ta7.imat 
vazifemdi. Bu fırsatı nimet bilip, mi
safir olduklan PetitpaJais (Pöti pale) 
de emirlerim telikkiye ~ittim. 

Geııif bir .. ıonda beni oturttular 
CL6tfeD aylayı > 
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Atatürkün Cenaze Merasimi önünün Reisicümhurlu~u 
eryerde Büyük Sem ati 
Ve Takdirle Kar landı 

Hatayda 
Matem 

Antakya. 13 (A.A.) - Ulu Şef A
tatürkiln ölümQ haberi, Hataym her 
tarafında ifadesi imkansız derecede 
teessür uyandı.rnıt§tır. BUtün dük -
klnlar yapanını§, cami ve kiliseler
d Atatürkün büyük ruhu lçhı dua
lar edilmiştir. DUn toplanan Hatay 
M11let Meclisi bu acı hadise dolayı
sil müzakelerini bajka bir gUne bı-

Hükiimet Yarım Milyo 
Liralık Tahsisat Ayırd 

"Türkiye. inkılaplarda Faal ve Büyük Bir Hisse Sahibi Olan lnönü Gibi 

Birini Bulmakla Bir Talihe Maz hardır.11 
(B~ 1 incide} 1 k h lef ohnak Oıere tttilakla seçd-

ği zat ise, böyle bir fBhsiyettir. Mi· 
milletin bu kadar m~smir olan. yak zaç itbiariyle büyük selefinden da· 
laşmasmın "/e teşnki m~saıslnin ha sakin olan İnönü, belki biraz ya
başlıca amtllerln~en .bJti o1ara'k ta- va~ olarak fııkat, ayni enerji ve ıs
nımıştır. Elen mılletı bugiln onu A- rarla onun t eddüt harek~tlne mu
tinaya ynptığı bütün ~ya~tlerdt' hakkak deva: edecektir. Bulgarl!tnn 
selamladığı snmimJ şevk ve h4!ye· bu samlml dostuna vatanının kcndl
canln Tilrklye Cumhuriyetinin Baş- sine tevdi ettiği yüksek vazllede tam 
kanı olarak sellınılaınaktadır. bir ff a.kt t temenni ederim. 

Vradlnl gaz teslndon: ınuva ye , 
Türk ınillctinln yenl Reisini fho· Bükref ga%etelerınde 

ta eden müttehit ve clhnnc teslim Bükreş, 13 (A.A·) - Matbuat, A-
cdllcn itimat yalnız 1nönü'nlln yük· tatUrkQn hatıra!lna rnakalcler lah .. 
ek kıymetinin resmen ve alenen ta• sisine devam etmektedir. GazetE>ler, 
nınmaıile dcğU, yni zamanda Ata• yeni Cümhurrcisi ismet İnönünün fo 
türkün eserinin devamı için d bir t toğrafını ve tcrcemci halini n~şret· 
mlnattır. mek suretile Türkiyede yapılan yeni 

Etno& gazetesi diyor ki: cümhurr(!isliği seçiminde geni§ bir 
Elcn'lcr İsmet İnönü'nü bilhassa yer vermektedirler, 

hürmet vo takdirle ıcvıncktodirlcr Curentul gazetesi, "Islahatçı., bat' 
ve seçiminden dolayı duydukları lığı olUnda neşrettiği bir baş rnuka• 
samimi evinç onun büyük selefinin led bilhassa diyor ki: 
ziyaından tevellüt eden derin tces- Milletinin hakiki ihtiyaçlarını ga. 
süre müsavidir. Elen'ler yeni Tür- yet iyi kavnyan AUıtürk. ölçü rnik· 
kiye Cumhur Başkanının kendileri· ya91 ol rak eski BUltenlann harici 
nin ilk saat dostu olduğunu unutmu- gcnifleme pollitka ını değil, fakat 
yorlar ve hiç bir zaman unutınıya- muayyen bir salın içinde keksif bir 
caklardır. dahili 'kalkınma eiyre1etini k bul et• 

Atinai Kanea gazetesinden: ti. Memleketini şuurlu bir teş!tlliiı 

dr matbuatı Türkiye haberlerini taf 
silatla vermekte ve bir çok gazete -
ler de y ni rclslcurnhur 1nönüye ma
kaleler tahsis eylemekte ve resimle
rini dertetmektedlr. 

İngiliz matbuatı Atatürk ile İnönü 
nUn dostluk ve lşbirllklerlni ehem -
mlyetle kaydetmekte ve ycnl retsl
cümhurun vaktile kral Altıncı Jorjun 
taç gty:me mernsimi münasebetile 
Londraya yapmış olduğu ziyareti 
hatırlatmaktadır far. 

Times gazetesi. büyük Millet Mec 
Usinin İnönüyü reisicumhur intihap 
etmekte gö tcrdiği ittifııkı tebatllz 
ettirerek diyor ki: 

Ismet İnönü şahsında az!mkar ve 
tecrübeli bir asker ve devlet adamı 
ve yirmt senelik bir harp ve sulh za
manında beraber çalıştığı milli kah
raman;n mukadder bir haletini gör
mekte olan Türk milleti bu intihapta 
bu hislerini lıhar etmiştir. 

İnönü, hemen hemen 14 sene mGd 
detle başvekillik yapmış ve bu ma
kamda kudretli bir idareci ve geniş 
bir ıslahat programının tahakkukun
da Atatürkün bnşt.'1 gelen i§ ortağı 
ve yardımcısı olmuştur. 

İnönü, :tılmaz ce1.ri ıslahatç1 Ata· 
türkün bütün m na iyle erkanı hnr -
biye reisliğini yapmış ve arkadaşı 

ve şefinin siyasetinde, milli men! a
atlerfn dalla sarih bir llsıın kullanıl· 

İsmet İnönü, Türk - Yunan uzlaş- ile yükseltmek ve yeni inkılaplar el· 
ma ve teşriki mesaisinin başlıca tımtl- de etmek suretiyle milli hayatı tah· 
}erinden biridir. Bu uzlaşmayı b~şa- rlp edilmiyecek temeller üzerınde 
ran Ankara anlaşrnnlan onun imıa- tesblt etti. Mflletin ruhi derinlikle • 
sını taşımaktadır. Kendlstne yaşa- rine doğru tevcih edilen bu emekler 
mak azmini tekrar vermiş olan Ata- '·-•"fet itlb8rivle fatih Sultan Meh· masını icabettirdığini zannettiği te-

d 1 k U .l\'t.':.:m ferruatli alt hususlarda, batılnrının 
türkün ziyaından ° ayı pe e m m"'.J'ln trenlşle

0

me sahtı~ndakt rtay • 
l TU k n t.'1 t> s hilafına olarak, tenkitlerde bulun · 

bir surette milteessir 0 an r m .. retleri Ue pek iyi mukayese edilebi- makta tereddilt etmemi Ur. 
leti için, idaresinin kahraman, ki· lir. Atatürk isminin de gösterd'~l gt.. Bütün esaslı meselelerde her ikisi 
yasetll, sükunetli ve memleket men· bi Türkleri~ tnm bir babaSl olmuş • de tam bir ahenk içinde c;ahşmışlnr
faatlcrinin fcdakAr hldlml otan İs· tUT. Sert bir baba, fakat herko?Sin ve Kanunt Süleymanın Viyana ~nnn 
ıilel: InönUnlln ellerine teslim ~Udi· kendisine bugünkü refahını borçlu deki muvaCfakıyetsizliğinden beri 
ğini görmek hiç şüphcslı: bUyük bır bulundulu bı'r baba ... Onun eserı· bü- Türkiye tarihinin en mUhim. ve en 
tescll1dir.,I, l • tl tün dünya için bir haz ve refah mev- kati bir devresinde elele vetcrck bir 

So ya gazete eruı e .. 
B 1 tgra! zuu olabılır. ekip te~il etml~lerdir. 

Sofya, 13 (A.A.) -. _u gar te Londra, 13 (A.A.) - Daily Teleg- Anadolunun !!iıtatle başarılııtı de-
tıjarısı bildiriyor: Bütu? .. gaı.etP.ler, raph gazetesi "Atatürkiin varisi,, baş miryolu ağtarile örülmesi iş! bllhas
ycni Cihnhurreisl İnlSnil nun intlha· lıklı makalesinde bilhassa şunları 88 tnönilnün eseridir Atatüric ısh
bı hakkında Ankaradan gelen hnbc~- yazmaktadır: hatının Cumhutivetin her taraftndn 
leri neşreylemeltte ve İnönUnU~ :!! • • "- Yeni devlet :reisinin intiha • bütiln şümulile hıssedilmcsi için bir 
yasi ve askeri parlak muvaffakıyet- hındaki sürat ve birlik Atatürkün. çok şeylerin dahtt yapılmast lbım 
lcrini tebarüz ettirmektedirler. Ga .. Tilrklerin karakter ve adetleri üze- geldiği inklir edilemeı. Fakat tnönil
zetcler, İnönünün 1933 senesinde B~!- rindeki nüfuzunun derin tesirine ni• nfin vasıflan ve hayatı Türkiye cum 
garlstana yaptığı resmi ziyarete aı şanedir. Millet Meclisi bir çok mu - huriyetlnln ternk.ldslnt sevk \te ida
birçok fotoğrallanfil neşir 'le Tiırkl· harebelerin kahramanı ve Atatürkün re edeceğine şüphe bırakmamaYta -
yenin Bulgarlstanla akdettiği dost • inkılaplarında onun mutemet mua- dır. Çünkü onun hayatı kendi51ne en 
luk paktının litnillertrtden bn bulu· vini bulunan, lnöniln üseçmiştir. büyük itimadın gösterilmesini mu -
nan ycn Cümhurre~inn Bulgarist na İster devdelt adntnı, ister asker ve hik kılmaktadır ve reisicumhur inti
karşı duyduğu dUötluk hissini bilbas- vatanperver sıfatı ile olsun, yeni hap edildikten sonra söylepiğl nu -
sa kaydetmektedirler. Cümhurrcisi bugün intihap edildiği tukta m<ımlekete yapmış olduğu va-

Bulgaristanın eski Ankara e1çisl mesul ve yükrek mevki üzerinde dl tutaeağına katiyen güvenilebillr. 

rnkmıştır. . . 
Antaky'a, 13 (A.A.) - Büyük MU 

Iet Meclisinin dilnkü toplııntısına rıit 
müzakereleri Antakya halkı, radyo
larda takip etmiştir. İsmet İnönünün 
Cümhurrelsliğine seçilmesi bütün 
Hatay halkınca büyük sevinçle kar
şılanmıştır. Devlet reisi ve Hatay 
meclisi ba~kanı tarafından Reisicüm 
bura ve Büyük Millet Meclisi baş -
kanlığına tebrik telgrafları çekilmii· 
tir. 

bir insan olan İsmet İn~nüniltı bu 
dürü!rtlüğU politika sahasına da şa
mtldlr. InönU, kömbtnezonlann dilş
manıdır ve verilen tenhhütlere hür
met eder. tnönn Atatilr1d1n eserini 
takviye eyliy~ektir . ., 

Journal gazct~lnde Saint - Brlce 
diyor ki: 

''AtatürkUn bütün büyük ihkılapla 
rını, yılma~ blr işçiler ekibi başında 
İnönü tahakkuk ettirmiştir. Binaen
lcyn bu kadar uğraştıkLan sonra bu 

gUnkü şerefli meVkie bl1'akkın liya
kat kesbetmiştir.,. 

Londra, 13 (A.A.) - Mançester 
Gardiyan gazetesi yazıyor; 

Diktatör v~ tnllli kahraman olan 
blr adama halef olmak muhakkak 
ki güçtür. F kat bu \razife için en 
layık olan adam, kimse, onun kadar 
Atatürkün siyasetine devam kabili
yetini haiz değildir. 

Macar Parliımento.uncla 
Budapeşte, 13 (A.A.} - Macar 

Telgraf ajansı bildiriyor: 
Mebusan ve ayan meclisleri bu -

günkü celselerlnln başlangıcını Ata
türkün hatırasını tazize tahsis etmiş 
lc!'dlr. 

Mcbusnn meclisinde, reis Kornis 
ayağa kalkarnk demi tir ki: 

"Atatürk, Tiltldyenin siyasi:, içti- · 
mai, askeri iktisadi, idari ve kültü -
rol hayatını baştan başa değiştir -
mtştlr. Atatürk me>dem bit millet 
yaratmış, terakki edebllecek bir dev 
lct kurmuştur. Kendisine verilen Gn
ıi Unvnnına bihakkin liynkat kes -
betmiştlr. Büyük Harpten sonta, ga• 
lip devletlerin dLktatlarına karşı ce
saretle göğüı geren ve Sevr muah~ 
desinin tt!zlil edici hükümltırinl çiğ· 
niyen ilk adam o olmu§tur. Atatür· 
kün kendi milletinin kuvvet ve kud-
retine .sarsılmaz bit imanı vıırdı. O, 
milletinin inkişaf kabiliyotinl hudut 
suz görürdü. 

Umumi Harpten sonra ınlll~tin 

maddi ve mane\'i enerjisine elya..ge.. 
tini lstltı•t ttiren llk devlet adamı Todor Pnvloç, Zora gazetesnde ncş· münakaşa götürmez haklara sahip Times reisicumhur tnönünün me-

rettiği bir başmakalede, İnönüne Tür bulunmaktadır. sai arkadaşlarını da mcthettiktcn o olmuştur. EvvelA kumandan olarak 
kiyedc izhar edilen sevgi ve saygıyı Atatürkün makamının yükü her • sonra şöyle yazıyor: memlekette nizamı kurmuş ve sonra 
mevzuubahis e~tikten sonra hayatı • hangi blr Mam omuıları için çok a~ "İnönü, tngilterenin büyük bir milletin şefi olarak Türklerin ruhun
nın merhalelerini ve lnÇnü zaferinin ğır gCSrünebllfr. Fakat muasırların - dostu olmuştur ve her şey, Türkiye- da kendi kıymôtlerine inan ve irnanı 
amili olmak üzere askeri şef ve sev· dan herhangi bil'lne nazaran 1nönU- yi Avrupaya yakın şarkta bir sulh uyandırm \"ır. Bütün bu derin inkı
külcey§çi sıfatı ile büyük kabiliyet- nün omuzları için daha at ağırdır. ve istikrar amili ayapan siyasete dn- lap eserinin kaynağı bu bir tek a
lerini tersin etmektedir. Muharrir. Ve tnönn yabancı buluntnadığı bu hilde olduğu gibi hariçte de onun de damın hür vicdanı vo yapıcı kudreti 
bu zaferden az bir zaman sonra lnö- m~mlcketi.n trunhüsnUniyetine itimat vam edeceğini gostcrir. olmuvtur. 
nü'nün Loıandn ıiyasct adamı \re edebilt. Yeni Cümhurreisimn mesa- Namdar selefinin ölümiln{i duy- Atatürlt, otorite ttjlmile parlA -
diplomnt olarak zcıka ve değerini iz· tsl yalnız selefinin otoritesine teva- makla derin bir yese kapılan bütün mento ttjimlni telif etmiş ve Türki
har fırsatını bulduğunu kayıt ve sö- rUs etmekle değll fakat, onun yaptı- cihanın bu elcmı tnönünUn idaresi ye Büyük Millet Meclisini müessir 
züne şoylc devam cıylemnktedir: ğı işlerin semerelerine de tevarüs et- altında da, modern Tür'kiyenln yapı- icraatta bulunan bir te~il kuvvet 

İnönü Lozanda Türkiyenin ıam mekle daha kolaylaşmıştır. Atatürk cısı ve kurucusu tarafın~an çizilen haline getirmiştir. 
siyasi ist"kUılini elde clmeğe muvaf· tarafından bir yarım nesil müddeti yoldan çıkılmıyacağı emnlyetile kıs- Atatürk, bu namı hakklle kaıan-
fak olmhştur. O vakit denizde bir içinde vücude getirilen hayrete de- men hnflrıemektedir.,. mıftır. Çünkü milletinin hakikaten 
mahreç temini için Bulgarlar tarafın- ğer değişiklik bugyn kuvvetli temel Fran•ız gazetelerinin seven 'ile llevilen bnba.sı idl 

(Başı 1 tncide) 

len mnzakereshıi teklif ettiğin -
den bQtçe encümeni yann sahah 
(bugün) saat 10 da toplanarak lA
yihanın mazbatasını har:ırlıyacnk· 

tır. LAylha, 5ğleden sonra toplana
cak olan meclisi umumi heyetin
de görüşillerek kabul edilecek -
tir. 

Bu münasebetle, lliyiha, Millet 
Vekillerinin Atatürhc bağlılık his
lerini gösteren tezahürlere vesile 
olacaktır. 

Cenazenin l.ıikbali 
Ankara, 13 (Ton muhabirlrı -

don) - Ankara vUfi.yet, Parti ve 
belediye ve dlğer ınım teşekk\11· 

letle halk mümessHlerlnden bir 
h~yet AtAtürkUn cenazesini vııa .. 
yet hududundan karşılıyac&khır .. 
dır. Bilyük reis, Ankara mebu!!u
dur, Anltaranın henışerlstdir. 

Hat boylarında 
Dlğer taraftan, İstanbul - An.

kal'a tren hatt1 boyundaki v11~y(!t 
kaza ve köylerde bOyilk ha:tırlık

lar başlaıtıışbr. Her tarafta cenaze 
vagonuna konultnıık ütere ~elettk
ler haıı:rlanmaktadır. Her vilayet 
mümessilleri, kendi huduttan bo -
yunca cenazeye refakat edecekler
dir. 

Mezar bi1ti1n yurt 
topraklarından 

yapılacak 
Atatürkün mezarının, yurdun 

her tarafından getirilmiş olan top 
raklt1rla yapılma~ muhtemeldir. 

Menemenci oğlunun reisliği al
tnda Vekalet mümessillerinden 
mürekkep. heyet. tedfin mP.raslmi 
ne alt programı hazırlamıştır. Mem 
lcket dışına verilecek haberlt!ri 
tesbit için. gene Menemcncloğlu
nun roilıliğinde diğer bir hey~t ln
ally to g~t ttr. 

T a:z:iyet telgrallan 
Cüm.hurrelslmtze, hük:Omete, 

Mareşale dünyanıtt her bir tara
fından ~~yıs12 taziyet tel~ratları 

gelmektked.ir. Ankara radyosuna 
radyo vasıtasile cenup Afrikaııın
dan blle ta~lyetler blldirllmlştır. 

Abdülhalik Rentlanua 
telgrafı 

Paris 13 (A. A.) - Reisicumhur 
B. LebrlSn, Abdülhalik Rendaya 
göndermiş olduğu taziyet telgrafı
na karşı şu cev~bı vermiştir: 

Şerefli önderinin şah~ında Türk 
milletinin uğramış olduğu ziya mü 

Kral Karolün 
Londraya 
Seyahati 

o 

Bir Londra Gazetesi, 
Bu Ziyaretin Hususi 

Ehemmiyetini 
Tebarüz Ettiriyor 

nasebetile bana göndermiş oldll 
nuz taziyet telgrafından dolayı 
selAnsıruza hararetle teşekkür 
derim. Ş6htetşıar müteveffanın 
serini hatırlatmak için kullarunt~ 
duğunuz tabirler, Fransız mille 
ne samimt bir dostlukla bağlı ol 
bütüh Türle milletinin kalbin 
yer tutacaktır. 

B. M etakscuın telgrafı 
Atina, 13 (A.A.) - Başvekil, 

Metaksas, bugün Türkiye Başve 
U Oeltıl Bayara aşağıdaki tetgr 
çckml tir: • 

"Dost vo müttefik TOtklY 
p k acı btr surette mUteelllm cd 
milll mateme kraliyet hilkuıne 

Elen milleti vo ben çok ~lcınli b 
heyecanla iştlrak ediyoruz. 13 
çok çotin imtihandıı blitün Yun 
nistanın düştincesl, en d~rin scııı 
pntisini izhar ve artetmek iç 
asil dost millet(! tnünAtif bulutı 

yor. Namdar fin, kahraman f.f 
kerln ve Türklyenln münevver 
ratıcııının hatıra ını tebcil ettnd 
to ol n Yunanistan, ~is Kemal /. 
tatürkün Türk - Yunan ittifl'IJ<f 
nın başlıca müessisi ohnuş ve i~ 
memleketi müşterek bit' ideal ~ 
muslihane pir teşriki mesai çe~ 
vesi içinde birbirine bağlıyo.n <ff 
çözülmcııine imkan mütesavver o 
mıyan dostluk rabıtalanm viielt 
de getirmiş olduğunu asla unut 
rnayacaktır. Yunanistan. kuvvE't 
eseri a!il Türk milletinin mukııd 
deratım ebediyen tayin etmiş olıı! 
büyük ölü hakkında co\t hcyecnfl 
bir hatırayı so.dakatle muhafl\ı' 
edecektir . ., 

* Çin hariciye nazın, Harlcfyc ~ 
kni Şiikrü Saracoğluna bir tclgP 
çekerek büyük zıyadan dolayı ge 
rek hükumetinin ve bütün Çit 
milletinin, g r şahsınılf1 tatı1et 
]erini .bildirmiştir. 

Atlna, "J~ \ft.nl) ...-- .ou,uu J(t 

zetaler, i\tatütkfin hayatı 've ~ 
ri hakkındaki uzun uzun neşrtr't 
lanna devam etmektedirler. 

Gaıeteler ayni zamanda An1'f 
ra ve İstanbuldan gelen uzun tel 
gra!latı da neşrMivorlRr. 

Setanıkte belediye meclisi bC' 
ıust btr toplantı yaprnış \te bu toP 
lantıda AtntürkOn hatırtı!!ttu tıı!il' 
için bir dakika susulduktan sorırf 
büyük ölünün evinin bulundu, 
sokağa Atatürk isminin verilmesf 
ne kararvermiştir. 

Alman Müıtemlekelerinltt 
ladeıi Aleyhindeki 

Propaganda 
Roma, 12 (A.A.) - İtalyan p0liV 

mahfilleri, bütün Btitanya imP1J. 
torluğunda ve hatta Amcrikn B~ 
fik devletlerinde Almnnyanın 
müstemlekelerinin geriye iadesi al 
hine başlıyan propagandayı bü1' 
bir alaka ile takip eylemektedir. 

Londra, 13 (A.A.) ..... Sunday Dlı
patch gazetesi, Rumanya kralının 

Londrayı ziyaretinin bilhassa İngtl -
terenin, Almanya ve İtalya ile bir 
sükunet politikası takip ettnckle be
raber Balkanlardaki nüfuzunu ida
me etmek hususundaki karariyle i· 
zah edilebileceğini yazmaktadır. 

Burada umumi kanaat, bu prctf 
gandalann. yakında vukua gelce" 
İngiliz - Fransız görüşmeleri i~ 
çok tehlikeli bir başlangıç oldtl 
mahiyetindedir. 

-<>-
Mııtr Polis MüdUrU Ruısel 

Paıa . istifa Etti 

Bu gazete şunları ilave ediyor: 
dan takip edilen teze zahir olmak hu ıer ilzerlnôcdir. Türkiye inkıltı.plar- neşriyatı Atatürk, kurduğu devleti b•ş dön 
susun.da gösterdiği ısrardan dolayı da faal \te büyük bir hisso sahibi o- Patis 13 (A. A.) _ Havas muha- dürücü bir süratle terakki ve refah 
Bulgaristan kendisine :minnettardır. lan İnönü gibi bitini hb:mete hazır biti bildiriyor: yolunda ilerlct.m~tir. Bundan 20 se-

"Kral Carol, bir yarım Alman ol• 

makla beraber Almanyanın Balltan
lara savleti kar§ısında mcmlekctinln 
siyasi istiklalini muhafaza etmoğ~ 
v Rumanyanın tabii servetll\l 1nkl· 

Kahire, 12 - :Bir hnfta sonr~ 
resmi tekziplerine rağmen Mısır ~ 
Iis müdürü Russel Paşanın İngil~ef 
sefareti ile mutabık kalarak istifa~ 
vermiş olduğu ısrarla rivayet cO 
nıektedir. Muharrir, makalesini şöyle bilir .. bulmaklA. bir talihe mazhardır. Bu Fransız matbuatı. İsmet İnönünQ ne evvel mağlup, büyük bir kı!mı 

mektedir: suretı inkılllp eserlerlnln muhl\fAza mct!ıüsena etmektedir. ecnebl kuwetıerinin işgali altında ve 
• Türkiye Millet Meclisinin Ahttür~ cdilcceAine itimat edil bilir.,, Petit Parislen gazetositlde Vltoux infisah halinde bulunan bir devlet• 

ve hadisenin mahiyetini 
Anlattım. 

Romania gazeteleri, yeni Türkiyeyi ytızıyor: ten bugün Avrupa hudutlanndan 
ordular, yaratan büyük adıımın hayat ve şah "İsmet tnönü, nıızik etvarile vo Asya hudutlatına kadar ekonomik 

siytti il meşgul olmakta ve ailesi, atkada§lannın arasına demokrat bir ve killtilrel bir refah nümunesl olan, 
mizacı, eseri ve hastalığı hakkında surette kanşmaktan çekinmlyon bir harici siyasette nüfuzlu ve bütün 
dikkate de"er tafsllat nc"retınhl<te- · d komşularile dostça geçinen Türkiye 

Bizi hnksız butduklnnnı hııtıtla• 

mı~·orum. Ynlnız bnna ıiedi ki: 
- Znrorı yok! l\tiiırnbflknlarft gl• 

r"nil . Efendi otuntız! Centilmen o• 
lunuz! 

Bu emri gerek kendim için gerek 
o zaman rei ]eri olduğum gcnçlet 
için b"r düstur saydım. 

Bu kı n ' 'e ~·cgfınc temnsım t met 
fnöniiniin hor temas ettiği ferde, n 
derin snygı telkin ettiğini bizzat ınü
şnhede etmek fmıntını bnğı lamış • 
11. Ne o fırsntı ne d o güz 1 sözG 
unutamam. 

e v ınsan ır.,, 

dir. Muharrir, İsmet İnönünün g~n çıkmıştır. 
Unlvcnıul gazetesi. Basarya. imza• mayısta Parlse geldiğini hatırlattık • Türk milletl.n.in matemine iŞtiralt 

sı ile neşrettiği bir makalede, yeni tan sonra, sözlerine şöyle devam e-o edelim ve büyük ölüyü hürmetle a• 
devlet şefi İsmet İnönünün meziyet. diyor: nnlım. 
!erini, askeri faaliy tini Lıozan ltonfe Fransa ile Türkiye arasında iyi Diğer taraftan Ayan meclisinde, 
ransı esnasındaki diplomatik kudre. münasebetler lüzumutıa kant bulu • relı kont Srechenyi; modern Tül'
tini ve uzun seneler zarfında hUkCi• nan İstrtet İnönü memleketimizin bir kiycnin yıtrıatıcısı Atatürkün ölüthü· 
met reisi olarak vücudc gctirdi~i eo- d t d nün Macaristanda uyandırdılh t~-lS os u ur . ., . 6' 

serleri kayıt ve tcbarilz ettirmekte- Ordrc gazetesinde Lotoumeur ya- sQr ve elemle çok heyecanlı bir Ji .. 
dir. zıyor: nla terceman olmu~ ve bOtiln Ayan 
Timu'ın mühim bir makalesi "Kemal Atatürk, Tüm inkılabının Azası reisin sözlcrlnl ayakta dinle • 
Londra 13 (A. A.) ··- Bütün l,()n- dehası. İnönil yapıcısı idi. Namuslu mişUr. 

Polis müdürü, kendi salahif 
tahtında olan işler husuı:unda bl 
etkAnın ve memurların müdahnle.ı 
ti v~ bu müdahale dolayısile ke!'l" 
sine ait olmıyan mesulivetler rtı 
lenmesi ciolayıslle istifasını verl11 
tir. 

-----0--

Turiım Komitası 
Toplanıyor 

Belgrat, 13 (A.A.) - 'Balkan }. 
tnntının cıaımt turiım komitesi btl 

f ettlttneğe atmettni~ bulunttıakta .. 
dır. Bunun i~in de İngilterenin do~t .. 
luğuna ve parrusına ihtiyacı vardır. 
Rumanyanın inkişafına tahsis edile• 
cek olan 15 Jtıilyon liralık krediye 
ait son teferrüat L<>ndrada tesbit ~ 
dllecektir. Bu para ile Ruınanya ln· 
ıfliz alat ve edevatı ve aınat ma.mu
lab satın alacaktır. İngillt v Ru ~ 
men pcttOl firmalan arasındaki ih· 
tilafın hallediltnesi için de batı ted.. ;yın US \nderı 20 sirte ka6nr Ath1 

birler nlınecnktır. toplanacaktır. 
...1 

Kral Carol'Un tnglltz dostluğunu 
tarsin etmek hususundaki arzusu ma 1 iktisap etmektedir. Filhakika pr' 
lôm olduğundan goçende kral Ue Yu Pol, %ahiren husus! bir ziyarette. 
goslavya naibi Prens l>ol ıırB!ındn turunak üzere sonteŞrln ayı iç 
yapılan görüşmeler husus! bir mAna Londrnya ı:?elecektlr. 
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Hariçteki 
Akisler 

>'Claan: M. Zelıeriya SERTEL 

k Atattlrktbı ölilmll yal.nıs memle • 
:e delil; hfittın dftnyada derin 

ibate.na hnuı 1uattJ. 

d ttbıktt Atatilrk yal.nıs Tftrkiyenln 
.;.t11; hfttiln dftnyanın bOyilk adamı 
a.ı ' Ye onu kaybetmenin acısı yalnız 

dert defil, bOttbı dilnyanın kalbini 
llaJ.ttı. 

~ lilııdftr Ajanslar, bu bftyUk ka
)1 lll dhanda yaptıfı tesire ter • 
;::- •lan haberlerle doludur. Bil • 

dll.nya matb~tı Atattirkiln ölU • 
lbtl etrafında dikkate şayan neşriyat 
,..Phllıktad 

ır. 

ki Bunlardan hlThassa bazılan Tfir • 
d~.ede fıkan yazılardan da kuvvetli-

fld~llıılardan bir iki örnek almak kl-
ır: 

ı. '11lcar ıazetelerlnden Peıti - Hır
p diy0 , ki: 
.. o 

lerı • eıllmif ft yıkılmı§ bir millet-
~l Urlu bir kitle, istilA görmüş bir 

fl'ketten müstakil bir hükumet 
•e ~h!l 
da e <nrnanb imparatorluğun • 
~~ bir medeniyet yaratmıştır. 

bü Ü r w --•u ıuı11run111nı 

! k adaının ölümü ile fakir düş -
lııuştür. 

IJı İkt.idaıı, azını, ve bahadırlığı ile a
kt •n biln:ıeyen galJplerin tazyika kal-

0 ~~Iaıı pranga siyasetini ilk kıran 
0-ınuttur ... 

111 bir de London Times ıuetesluin 
IÖzlertnl okuyunuz: 

il! ~en:ıaı Atatürkün, 1eni Türkiye

b 11 
kurucUsu ve yapıcısı olan o meş

d Ut kuatata Kemal papnın f8hsın-
ı bQy-k 
~ u asker, büyük devlet adamı 

""' 'l'h~YÜk Şef ölmüştür. 1919 danbe
., Urk" 
t. •Yenin tan"hi onun hayatının 

lltirihı 0 Jd_u. Cesareti ve vatanperver

bU.O Ottu unıitsiz ıörünen bir teşeb -
ıatf 1l 'ba§Uıa, küçülı:, bitkin ve mu

a.ıU:r tnüttefiklerin kahir iatekleri 

""'h de bOtQnlilğünil taybetmi§ bir 
-<4lletbı 
du. !llukavemetinin başına koy-
~ Onun ruh kuvveti ve azim ve 

~~est, khn oluna olsun diler her
·~ bir §efi sarsabilecek olan zor
dab, ~nıeslM yardım etti. Onun 
ki ep~\'\re! Gelibolu yanmadasında
leı-e k. ltıucadelede İngiliz müstevli
lakert 1lı talil tersine çevirmi§ olan 
ıı. ı.ııı dehası, nihayet kendi davası-
8-htty l'e parlak bir za!er temin etti. 
tetıı ar l'e galip aaker, adamı, cü -.,,. 
et. Ilı cesaretli fakat ayni zaman
., tiy•tlı l'e basiretli bir devlet 
~ fhtılllcı oldu. 
~ & ,. hasta adamın auımn 1 • 
~l~ 1•pmlf olan Avrupa otort
~ahcup etmi§tir. Bunlar, 
lett teh harekete geçmek ve dev
ce le'1ıı ar canlandırmak için sade
ley"' lihlrli çubuju ile teması bek 
iunu l1zli kuvvetlere malik oldu-

lllıutı-- la blftı. -.,vr rdı" 
ta dı h dUnya mathaatJnm neşrlya

.\. tınlardıtn a,;ağl değildir. 
L latfir'k h . .. • 
,.;endJ . h1·ıık f'ılt'rıle vnlnız 

sını d ğiJ · 
lnilel lleın e : Tlirkiye~·i de heyncl-
let ola e hiırmetlc anılan bir nıil

l)·ı l'ak tanıtnııstır. 
ı 11:\·a 

danı1 ı 1 lnnthu,.tı hir bir tfeyJet a-
dil'lcll'rb~ bu derece med:hkar ve tak 

ır ı· 
8iitfiıı . •san kullanmamıştır. 

hı!ne i t• cıhaııın Tilrkiyenin mate • 

1iik ın!t~l'alı ~rniş olınası, bize bil-ı 
,.etlel'd nılınızd .. teselli veren kuv-

eıı biri olmuıtm. 

Atatürkümüz İçin Dökülen Göz 
Y aşla~ı Hila Durmadı 

1 Atatürkün 
Ölüsünü Bekliyen 
Subaylar ıı.,. 11. ~8 

Yazan: Sabi.ha Zekeriya Sertel 

Başında nöbet beklediğiniz ölii, 
tecessüm etmi~ bir vatan. mahzun bir 
milletin ta kendisidir. Kılıçlarınızla 

beraber hürmetle eğilen basl&T"mız, 

bir milletin hiirmetini bu mukRrtdcs 
ölüye nakleden ne muhterem \,. ne 
talihsiz başlardır. Öniinfö:de bir ''a
tan yatıyor. Diln ateş ve kan içinde 
onun kurtardığı, ve hepimizin bu
gün üzerine emniyetle bastlğımıı 

vatanın insan şeklindeki bir par~a
sı. Siz bu öliinün yamnda azap ve 
ıztırap ile eğilirken, bütün bir mil
letin azap ve ıztırabına tercüman o
ian, millet namına şerefli bir vazife 
yapan vekillersiniz. 

Onu düşünme~, onu konuş
maya, ve onun için ağlama

ya doyamıyoruz. 

Onun üstüne toprak yığmaya 
mahküm olacağımız günün yak
laştığını düşündükçe, yaramız da
ha fazla deşiliyor, daha fazla de
rinleşiyor, ve daha çok sızl1yor. 

İçimin ateşini azaltmak için bir 
bardak su içmek istiyorum. Adı
nın Mehmet Derinsu olduğunu 

söyllyen sucu, derdini yanmadan 
yakamı bırakmıyor: 

.. _ Tam, diyor, bir hafta hasta 
yattım. Keşke bir ay, bir yıl daha 
yatsaydım da, o gün sokağa çık· 
masaydım. ~ 

Parmağlle Beyazıt kulesini gös
tererek; devam ediyor: 

- Şunun üstündeki bayrağı gö
rüyor musun? Gözüme evvela o 
ilişti: Bayrağı çekiyorlardı. Ve 
bayrak yükseldikçe, içimde de bir 
boş yükseliş duyuyor, zevkle RY
rediyordum. Fakat bayrak, dire
ğin orta yerinde duruvennez mi? 

O zaman, içimde yükselen §ey, 
boğazıma tıkanıp kaldL 
Etrafıma göz gezdirdim: Diğer 

bayrakları da ayni halde görünce. 
korktuğumuza uğradığımızı anla
dım. 

O zamandanberl deli gibiyim. 
Biraz evvel, bir kızcağız bir bar
dak su istemişti. Bardağı elime al
dım, suyu doldurmaya başladım. 
Fakat o anda, kendimi yine kay
betmişim. Kızcağız: 

- Ne yapıyorsun? diye dürtilp 
te beni kendime getirince anlad1m 
ki, bardak çoktan dolmuş. ve ben, 
güğümdeki bütün suları yere b~ 
şaltmışım! 

~ ucunun sliyledlklerfni dln11-
.. , ...... u ~'"'.>M:IUC'\::I .11U:IC.YUJ \le 

söze karışıyor, ve: 
- Hangimiz kendimizdeyiz? di

yor!.. Hangimizin aklı başında? 

Neraye gitsem, nereye baksam, 
karşıma o çıkıyor. Dün işittim: Ce
naze merasimi Ankarada olacak

mıJ. Eğer param çıkışmazsa, onun 
mübarek tabutuna bir parçacık ol
sun el sürebHirim diye, Ankarava 
yayan gideceğim! 

Ş afr Sıtln Akozanla karşılaşı
yorum. Bana: 

- Merhaba! diyor. 
- Nasılsın? diye sormaya lü-

zum görmiiyor: 
"- Atatürk, diye, söze başlı

yor, ve heyecanla , düşündükleri
ni, duyduklarını dinletiyor: 

"- İnsanlığın fevkinde bir in
san. büyüklUkten büyük bir var
lık. Derin, geniş bir varlık. Der
ler ki: "l3üyük insanları, büyük 
milletler yetiştirir!,. Yalan değil 
Fakat büyük milletler tarafından 
yetiştirilen büyük adamlar, yaşar
ken milİetlerinin malıdırlar. öl
dükten sonra, bütün insanlığın 
malı olurlar. 

İşte ben, düşün bir kere, kosk~ 
ca tarihte, bu kadar içten sevilmif 
bir tek şef daha var mıdır? 

Bilmiyorum, tarih onu nasıl ya
zacak! Nasıl yazabilecek? Çünkü 
o, bizzat tarihtir! 

T artlı muallimi CelAl ağabey
le ka11ılapyorum. Onun dil· 

f(lndüklerinl de öğrenmek arzusu
nu duyuyorum. Fakat bpkı diğer· 
leri gibi, o da, Atatilrkten bah
metmek için, benim sual IOl'IDaml 

vakit bırakmıyor: 

•- Bence, diyor, bilyilk adam
lar, temsil ettikleri milletlerin dü
şiinüş ve kavrayış derece'erine gö
re kıymet alırlar Tarih , onlardan 
bazıhırını bize "resul,. diye nakle
der . Bu resuller, bir m lletı değil, 
bir ümmeti temsil ederler, ve an
cak, vazettikleri din kültürünün 

, şümulü nisbetide kıymet kazanır
lar. 

Halbuki, modem cemiyetleri 
idare eden modem peygamberl&
rin sürükledikleri kütleler, hisle. 
rinde ıuursuz değildirler. On1uua 

"Onun En Yakın Arkadaşını, Büyük Devlet 

Adamı ismet lnönünü Onun Yerinde 

Görmek Yegane Büyük Tesellimizdir ... 

le varmamıştı. Trakya neresi. İz
mir neresi değil mi? İşte o sırada: 

- Mustafa Kemal geliyor' diye 
bir haber çıkar çıkmaz, bütiin clüş
manlar, pılılarını, pıdtılarını bile 
toplıyamadan kaçtılar! .. Benim gi
bi hırdavatlar yaşarken, o Musta
fa Kemal ölür mü? 

telkin ettikleri duygu, kör bir 
iman değil, kaynağı, mecrası ma
lum, şuurlu bir imandır. Ve on
lar, bir ümmeti değil, bir milleti 
idare ederler. Hem de, dehaları ve 
eserlerile, bütün cihana mal olur
lar .Büyüklükleri, bu şurlu Alemin 
kıymet hükmüyle kıymet bulur. 

I• şte Atatürk te böyleydi. O
nu, Türk milletinin, itikadı 

ve imanı doğurdu. O, bu şuurlu 

iman 've itikadı besliyen kütlenin 
mümessiliydi. Fakat dehası ve bü
yüklüğüyle, bütün dünyanın malıy
dı. Onun kaybıle bugün, yalnız o
nu doğuran Türk milleti değil, ~ 
nun devrini idrak eden bütün bir 
cihan müteellimdir. Zaten, onun 
büyüklük derecesini de, bu elemin 
~mul ve azameti gösterir! 

Ş irketi Hayriye memurların
dan Mazhar, bir suatıe, 

kendisine Atatürkten bahsetmek 
fırsatını verdiğim için, adeta se
viniyor, ve: 

- Ah, diyor, onu ne kadar se

viyorduk. Kara haberin yayıldığı 

günün akıamı evime döndüğüm 

zaman, içimin yarası büsbütün 

sızladı: Çünkü karşılaştığım sah

ne eşsizdi: Zavallı 'yavrularım, ~ 

nun resmi üzerine kapanmışlar, 

babalarının ölüsü üzerine kapan

mış birer evlat gibi hıçkırıyorlar. ... 
Ben de ölseydim, daha fazla ao 

duymazlardL 

Biz, Atatürkü, bizi kurtardığını 
bildiğimiz, bizi kavuşturduğu in-

kılapları yasadı2ımız icin seviyo
ruz. 

Fakat ya o beşikten yeni ayrı
lan yavrular? 
Onlara ne oluyordu? Onlar Ata
mıza bizim kadar, hatta bizden faz
la ne zaman, nasıl, neden bağlan
mışlardı? 

Bilmiyorum. Fakat o sahneyi 
gördüğüm zaman anladım ki, Ata
türk, bir sırdır. Körpe yürekleri 
bile sevgilisiyle büyüleyen, saran 
bir sır! 

Hukuk Fakültesi talebelerln
den Ahmet Kırcalı, sorgu

ma, bir lüıza düşünmek lüzumu
nu bite duymadan cevap veriyor: 

- Atatürk! Adını söylerken: 
- Baba! diye haykıran yetim 

kalmış bir evlat acısı duyuyor ve 
ayni acıklı seste devam ediyor: 

- Yaratıcı dehasının bütün hu
ırusiyetlerile büyük bir sanatkar
dır ki. eserlerinin azametine bü
tün bir insanlığı, bütün bir tarıhi 
hayran bırakıyor. 

Biz ise, ayni eserin huzurunda, 
ideal karşısında duy\ılan ve<'erll 
hissediyoruz. Onu anlıyoruz. Ve 
varlığımızın bütün mlnasını on
da buluyoruz. 
Onun en yakın arkadaşını.. Btl

ttin gençliğin sevgisini tam mana
site üstünde toplamış olan büyük 

devlet adamını... İsmet lnönünü, 

onun yerinde ve vazife başında 

görmek yegane büyük tesellimiz

dir! 

K aragümrükte, Dersim . wka
ğında, 94 numaralı evde ~ 

turan yetmişlik arabacı İbrahim: 
- Heyyy ... Diyor; sen onu bil

mezsin. Siz onu bilmezsiniz. Ben 
Trakyadaydım. O, daha lzmire bl-

Azrail dedikleri kör meret, tı

marhane kaçığı otmasayd1, ona el 
sürebilir miydi? 

İhtiyar arabacı, hıçkırarak ilave 
ediyor: 

- İşte çileden çıktım yine: 
• .. 

M mr çarşısında, 23 numaralı 
dükkanda baharatçılık ya

pan hafız Sabri: 
- Suale lüzum var mı? diyor. 

Görmüyor musun halimi? Gözle
rim ağlamaktan kızardı, benzim 
uykusuzluktan sarardı: Hala iç.i
min SlZlsı aza hnadı ... 

Ben, İstanbulun işgaHni gör
düm. O zaman kendi kendime: 
"- Ben artık , bundan büyük. 

acı duyamam! diyordum. Meğer 

ne kadar yanılmışım? 

Bu kara haberin verdiği acı ya
nında, o zaman duyduğum ıztırap 
iğne yarası gibi kaldı. Çünkü o 
zaman memleketi İngilızlerden 
bir ~n nasıl olsa kurtaracağımtz
dan emindik. Halbuki o bir daha 
hiç dönmiyecek! 

Ve hıçkırarak ilave ediyor: 
- Onsuz dünya öyle karanlık 

ki!_ 

G örüyorsun ya? 
Sucu, simitçi, tarih mualli

mi, Universite talebesi, bakkal, 
köylü, cahil, alim, berber, zabit, 
kadın, erkek, çocuk, ihtiyar, mu
sevt, rum, ermeni.. ... 

Hüllsa bfitün millet hıçkınyor. 
Tarihin bOtftn lnOlerlnfn ruhl• 

nnı imrendiren bu eşsiz manzara
da gösterir ki, bugün, hattl, bel
ki Atatürkten de büyük bir tek 
şey var: 

Arkasında bıraktığı :ıztırap! 

* 

* Siz, bu ölünün etrafında minnet-

le eğilmek için çırpınan Türk gt>nç

liğini temsil ediyorsunuz. Bu ölünün 

yanında, onun cilmhuriyet ve fnkı
llp adlı eserini ölilnceye kadar mu

hafaza edeceğine yemin eden bir 

milleti temsil ediyorsunuz. Ne şeref. 

li vazife._ 

Bu ölünün başı ucunda duyduğu

nuz elem ve 1ztırap, yaşlı gözlel'iniz, 

bütün bir mitletin yaşlı gözleridir. 

Siz ona, bUtiln bir mitletin azap ve 

ıükranile bakıyorsunuz. .. 
En sevgili bir vficud1m ölfisftnü 

beklemek güç tı.- Fakat bu kadar 

yüksek bir vazifeyi yüklenmek, ne 

mutlu bir it-- Biltiln bir Türk genç· 

litl sizin yerinizde olmak, bu ötn
niln baŞlDda hürmetle, minnetle. 
sevgiyle etflmek için çnpınıyor. 

Siz bir tOrbedar, biltUn bir istik
lal tarihini, milli hakimiyeti, <'ilm
huriyeti, terakkinin en yüksek um
delerini yaratan, bir ölfiniln tllrbeda
rlsiiıiz. Bugftn cansıs yatan bu vilcu-
4Ua itinde, 4aha d&n blltiln hıayle, 
kudret Te kuvvetile yaŞlyan bir in
kıllp ulusunun, baştan bap biı 

kahramanlık destanı olan bir ölünfin 
türbedarlarısmız. 

Ne ıerefii, ne ytlbek bir vazife. 
nln nıbaylansmn... 

VECiZELER 
Milletin menbaı, hayatı lçtimal

yenin esası olan kadın ancak fazi
letklr olursa vazifesini ifa edebi-
lir. 1925 

Zavallı (Vilson) anlamadı ki, 
süngü, kuvvet, şeref ve haysiye
tin müdafaa edemediği hatlar, 

başka hiç bir prensiple müdafaa 
edilemez. 1926 · 

Maddi ve bilhassa manevi sukut, 
korku ile, aciz ile başlar. 1922 

Bizim dinimiz en makul ve en 
tabii bir dindir ve ancak bundan 
dalayıdır ki, son din olmuştur. 

1928 

Türk vatanını fethetmek fikrini, 
Türk'ü esir etmek hayalini umu
mi, maşeri bir fikir haline kayma
ğa çalışanların da !Ayık olduklan 
akibctten kurtulmamış oldukları-

nı gözümüzle gördük. 1924 

Hakimiyet verilemez, alınır. 
1927 

Camiler birbirimizin yüzüne bak 
maksızın yatıp kalkmak için ya
pılmamıştır. Camiler itaat ve iba
det ile beraber din ve dünya için 
nelemeler yapılmak ltızımgeldiği· 

nl düşünmek, yani meşveret için 
yapılnuştır. 11924 

Dünya yfizünde g6rdüğümüz 

her şey. kadının eseridir. 1924 

Yeni Türkiye devleti bir halk 
devletidir. Halkın devletidir. 

l\flJlct, Cumhuriyetin; Türk va
tanını asırların müterakim seyyi
atı idaresinden kurtaracak ve 
memleketin müstahak olduğu iti
bar ve hürmeti muhafaza ve ill 
edecek yegane şekli idare olduğu 
hususundaki kanaatini en bariz 
bir surette imar eyledi. 1923 

Bugünkü parlak neticeye vusul 
llolaJ' olmadı. Mebdei hareket ne 

noktai muvasalet arasındaki mesa
fenin azametini ve istimal edilen 
zamanın azlığını unutmıyalım. 

Bu husW1taki hatıramm daima 
kuvvetle muhafaza edelim. Çünkü 
bu, bizim için müstakbel mesai
mizde azim ve metanet membaı-

dır. 1923 

Milletimlzin uzun asırlardanberi 
hanlar, hakanlar, sultanlar, hali
feler elinde, olanlann tahakküm 
ve istibdadı altında ne kadar ezil
diğini, onlann hırslannı temin y~ 
lunda ne kadar büyük feliketlere 
ve zararlara uğradığını dü§iiner
sek milletimizin hikimiyetini eli
ne alml§ olması hadisesinin bü
tün azamet ve ehemmiyeti nazar-
laruruzda tecelli eder. 1924 

Her sank'ııyı hoca sanmayın, 
hoca olmak sarıkla değil, dimağla
dır . 

Bir milletin muvaff aklyatı, muı 
laka kuvayi umumiyei milliyenin 
bir istikamette tahaşşüt ve teka-
süf etmesile mümkündür. 1923 

Biz, her vasıtadan, yalnız ve an
cak, bir noktai nazardan istifade 
ederiz. O noktal nazar §Udur: Türk 
mUletini, medent cihanda llyık ol
duğu mevkide is'at ve TÜrk Cum
huriyetini sarsılmaz temelleri ü
zerinde, her gün, daha ziyade tak
viye etmek... Ve bunun için de, 
istibdat fikrini öldürmek .. 

Başkalarile iyi 

Herkesle iyi geçinmek ister mi
siniz, aşağıdaki kaidelere riayet e
diniz: 

1 - Daima dilşilndOğünOzden 

az söyleyiniz. Söylerken alçaktan 
ve kandırıcı bir lisanla konuşu

nu. Söyleğiniz şeyden dyade 
aöyleyişinizin ehemmiyeti vardır. 

Z - Çok vadetmeyinis, fakat 
vadettiğbıhı: zaman da, ne pahası
na olursa olsun, vadinizi hJtunnL 

3 - İyi ip, kim yapmış olursa 
olsun, methediniz. Tenkide ihti
yaç varsa, bunu yapıcı bir şekilde 
yapınız, kıncı bir şekilde değil. 

4 - Başkalariyle alakadar olu
nuz: Onlann sıhhatlerlyle, lşlerl

le, evlerile, ailelerile, ya~yışlan 
ile alakadar olunuz. Her rastgeldi
j"iniz adama, kendisine ehemmi
yet verdiğiniz kanaatini verinis. 

5 - Neşeli olunuz. Sıkıntınızı, 

TOKATTA: 

Kar Yağdı 
T.okat (TAN) - Hava birdenbire 

soğumuş, herkesi kış te18şı almıştır. 

Geçinmek için 
Yazan: Psikolol 

tlzftntthıtlzft, derdinizi tebeasüm 
altında saklat.°1°:: 

1 - Her mesele hakkında ser
best fikir sahibi olmıya çalış, mG
nakap et, fakat iddia etme. Fikir
de anlapnak milmkiln olmadığı 

halde dost kalmak bir Ostünlilk a
limetidir. 

7 - Dedikoduya yilz vermeyin. 
Başkasının rıyabmda ancak onan 
lehinde konuşmıya alıf. 

8 - Bqkalannın duygutanna 
hDrmet et. Baıkalannın hesabına 
nükte yapmak daima zarar vere
bilir. 

9 - Hakkınızda söylenen fena 
sözlere ehemmiyet verme. Y&Jnız 
Jdm9Cnin bunlara inanmamasını 
temine çalıı. 

10 - İşine bak, sabırlı ol, ken
dini unut ve bedbiniye kapılma. 

MiiklfatlDI ıörürsün. 

IZMIRDE: 

Haftada Bir Köylü 

Pazarı Kurulacak 
Tokadın tam şimalini örten Yayla- İzmlr, (TAN) - Belediye, Bas-Gençler! cesaretimizi takviye ve 

idame eden sizsiniz. Siz almakta cık dağlarına pazar günü gecesı ilk mahane civarında 400 bin lira sar!ı-
oldu~nuz terbiye ve irfan ile in- kar düşmüştür. le muazzam bir merkez bili inşa etti 
sanlık meziyetinin, vatan muhab- Civarımızda ormanlar bulunma- rinciye kadar, yine orada haftada 
betinin, fikir hürriyetinin en kıy- sına rağmen burada odun ve i<ömür bir köylü pazarı kurulmasını muva
metli timsall olacaksınız. ... pahalıdır ve herkes bundan şıkayet fık görmüştür. Uzak ve yakın köy-

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal cidlr. Jülerin getirecekleri mahsullerini 
sizsiniz. Cumhuriyeti biz tesis et- Belediyenin mesele ile mesul ol- satacaklan bu pazarın hayat ucuztu
tik; onu ili ve idame edecek a1> dutu söyleniyorsa da pahalılık de- ğıma Jardmı edeceği umnlmaırt.ı-
al&. anı ediyor. dır. 
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1 
Atatürk Çocukları Onun Mukaddes 

E K o N o M 
Ceviz ihracatı Son 
Hafta içinde Arttı 

-

Asıkta Soğutulan 
Sütıa~ Kaseleri 

E • • M h f y • E • Cemberlltaşta Cami sokafında 78 numa-m an e tını· iı a azaya emın ttı ::: ;a~r;,~: İzzet isminde bir okuyucu-
(Başı 1 incide) ı kfs, her zamandan fazla kuvvetlen

dirmişti. 

Abdülkadir Kara Hanın tertemiz Tıp fakültesindeıı Tcırık, gtınçliğın 
sesi, meydanı dolduran bütün yü- isyanına ve imanına tercüman olanşu 
rekleri, heyecan verici bir rüzgar sözleri söylerken, ortada hıçkırrnı -
gibi ürpertti: yan tek insan kalmamıştı: 
"- Ey Atatürkün evlatları ... De- "- Çimentepenin, Anafartalarm, 

di... Şu abidenin huzurunda, onun zafer kartalı ... Dumlupınarın, Sak::.r 
yüksek yarattığı büyük inkılapta- yanın, 30 Ağustosun kahraman Baş
rın saadetini ifade için toplanıyor- kumandanı... En çetin harp sahne -
duk. Ne yazık ki, şu meydan, ve lerinde sana yaklaşmaktan korkan 
levent kahraman, bugün, ölümün- ölüm bile seni yenemedi; ve senin çe 
den duyduğumuz acının, hasrP.tin, lik vücudünün zerrelerini ancak hi
lçlmizde bir şimşek gibi alevlenen ıe ile, yavaş yavaş alabildi.. 
yakıcı hislerini duyacaktır. "Atatiirk öldü!" diyorlar. Gece o-

Atam! Iunca, güneşin de kaybolduğu zan -
Senin evlatların. içlerinde yanan nedilir. Fakat çok geçmeden. ışıkla-

acıyı, yası, kelimelere sığdıra1P1yor- ;ını güneşten alan milyarlarca yıl-
lar. dız semayı kaplayınca, o parlak varAtam! 

lığın kaybolduğunu sananlar, ne ka-İçimizden yükselpn sonsuz iştiy::ı- dar aldandıklarını anlarlar!.. 
kı nasıl anlatacağız? Sen ki bize Belki, fani Atatürk ölmüştür. Fa
"Tı.irk gençleri arasında yirmi yaşı· kat güneş kadar ebedi bir Atatürk 
na girmiş nice Mustafa Kemaller kalmıştır. Ve Türk milletinin sema
var,. demiştin. Bizim vazüemiz o 

sı, ışığını o sönmez güneşten almış sözlinün hakiki olduğunu ispat et-
miiyonlarca yıldızla doludur. Bu y:l mektir. Bunu ispat etmeyi, en biiy>ık 
dızlar, Atatürkün gösterdiği yolu, evaziCe sayıyoruz. 
hediyen ayd1nl:ıtacaklardır!., Çanakkale şehitleri.. Sakarya 

kahramanları... Aranıza dünyanın Gençl°ğin büyük andı 
en büyuk adamı egliyor. O, Anaf,ar- Tarıktan sonra kürsüde görünen 
talarda ateş menzili içine girerek, İktısat fakültesinden fffet Aruzun o· 
ve Dumlupınarda kırık kabu~galı kuduğu şiir, dinleyicileri tekrar hıç
atına binerek sizi idare eden kahra- kırttı. 
mandır. 

Toprak ... Sana Atamızı , canımızı 
emanet ediyoruz. Onu. koynun.da, 
şefkntle, hürmetle uyut! 

Türk gencleri.. Size soruyorı;m: 
Atatürkün bize bıraktığı inkılabı , 

ve rejimi, kanınız bahasına olsa da 
muhafaza edecek misiniz?,, 

Bu sualin cevabını. binlerc0 h"1n
çere, tek sesle ve tek kelimeyle ver
di: 

"-Edeceğiz!,, 
"- Arkadaşlar, 
Etin ve kemiğin Mu!:tafa 

öldü. Fakat fikrin Mustafa 
yaşıvor!., 

Kemali 
Kemali 

Bütün gözleri y~rtan sözlerini 
tamamlıyan Abdülkadir Kara Hanın 
yerini Hukuk Fakültesinden Meser
ret aldı . 

Atatürkün mukaddeı 
mcş'alesi 

Atntürkün biıyük acısını, mrnsur 
bir şiir halinde terennüm eden l\Ie
scrrct; yüreklerde çırpınan mate m 
dalgalarını. bir fırtına halin(' soktu. 
Ve sözlerini tam::ımlarken: 

- Ey milletim .. dedi... Atatürk 
Türklüğe JllUkaddes bir mcsalc yak
tı. Bu meşalPyi söndürmeğe yelte
necek olan eller taş kesilsin:,. 
Meydanı dolduranlar, bu sonuncu 

kelimeleri ayni heyecanla tekrar et
tiler: 

"- Taş kesilsinler!,, 

"Atamız ölmemi1tir!,, 
Meserretten sonra, mühendis oku

lundan Berkiyi dinledik. Artık top
lantıya iştirak edenlerin teessürleri, 
en boğuk hıçkınklarla bile yatışmı
yan taşkın bir hadde varmıştı. 

Berki, iman dolu yür._eğinin bütün 
isyan ile: 

"- Türk gençliği, hiç bir zaman 
atasız kalamaz!,, diye haykırınca, bü
tün meydan, tek bir hançere gibi ce
vap verdi: 

- Kalamaz!.. 
"- Haykırıyorum arkadaşlar .. Siz 

de benimle beraber haykırın: Ata
mız ölmemiştir. 

"- Ölmemiştir! 

Tıp fakültesinden Fahri, Ata.tür -
kün tarihi hitabesini, ona doğrudan 
doğruya muhatap olanlara okudu. 
Ve yerini, Bayan Vediaya bıraktı . 
Bu kara güniin kürsiide eörünen son 
hatibi, gençliği nnd iı,:miye da\•ct et
ti. 

Ve bütün geneler, onun okuduğu 
şu cümleleri, ni.r.ayC'tsiz bir iman i
fade eden glir bir sesle tekrarlayarak 
ant içtiler: 
"- Biz, Tlirk gençliği, Atamızın 

bıraktığı mira , Atamızın Cumhu 

Cümh 
lşare 

• • • 
rreısınan 

• 
erı 

(Ba.~ 1 incide) 

zak, blitün v:ıtanclaşlnr içi;ı rnt'io;.'1-

vi bir emniyet havası içinde bu

lunmnk. 

Bu üç hedef, hük(ımetin ve mil

letin takip ctmcsı lazım gelen yol

ları göstermektedir. 

On beş yıldanberi memlekett!? 
yapılan bütün inkılitp ve terakki 
hamlelerinde Atatürkle beraber 

çalışan ve bu ideallerin tahakku

ku uğrunda saçını ağartan !sn:et 

İnönü, ayni yolda, ayni hız, ayni 

kuvvet ve ayni zindegi ile devam 

edilmesi lazım geldiğine işaret bu· 
yuruyorlar. Nitekim nutuklarmın 

bir yerinde: 
"Türk milletini az zamanda bü

yük bir medeniyet seviyesine yü~
seltmiş, Türk milletine en kısa 
yoldan temiz cemiyet hayatım, f e
yizli terakki yollarını açmış olan 
inkılaplar, kalp ve vicdanımızın 
en aziz varlıklarıdır.,, 

Söz.lerile inkılaba verdikleri e· 
hemmiyete işaret buyuruyor ve 
sonra da: 

"- Ebediyete kadar yaşıyacak- · 1 

"Devlet ve milletimizin insani
yet ve medeniyetin asil hedefler!. 

ne doğru durmadan ilerleyip yük
seleceğine knt'i imnnı,, bulund-:..ı
ğunu ilave ediyorlar. 

tır . 

Binlerce genç, arkadaşlannın bu 
sonuncu cümlesini de, ebediyete ka
dar uzanacak derecede :gür bir sesle 
tekrarladı: 

"- Ebediyete kadar yaşıyacak
tır!,, 

"Güneş kadar ebedi Atatürk,, 
Berki'nın yerini Iktısat fakültesın

dcm Jale. Jalenin yerini Tıp fakulte
n Tarık aldı. 

n ın s .. s ıerınde, tükenmez bir 
ızt r bın . yurekleri ürperten derin 
müessiriyeti, ve hepsinin sözlerinde, 
insafsız bir ölüme karşı duyulan son 
suz isyanın en kuvvetli ifadesi var
dı. 

* 
Cümhuriyett'rnizin ehemmiyetle 

üzerinde durduklan noktalardan 
biri de: 

"Milletimizi a~arşiden ve cebir
den uzak, bütün vatandnşlar iC'ir 
miisavi bir emniyet havası içinde 
bulundurmaktır.,, 

riyetine, Atamızın inkilabına, Ata -
mızın kudretli ve kuvvetli rejimine 
dalına sadık kalacağımıza, yurdumu
zun toprağına canımızı, yurdumuzun 
istiklaline kanımızı vereceğimize, 
şerefimiz, namusumuz, ve Türklü -
ğümüz namına, bu yüce abidenin al
tında söz verir, and içiyoruz!,, 

* Abidenin etrafını ve bütün meyda-
nı göz yaşları ile sulayan gençler, 
en mesut bayramlarını dibinde duy
dukları Cumhuriyet abidesinden, on 
beş yılda ilk defa, hıçkırarak ayrıl -
dılnr: 

Gençlik, en büyük adamı. en 
büyük matemini?, zehirli tasından iç 
mişti.! 

* Universitedeki büyük toplantı 
Ankarada yapılacak cenaze töre

nine iştirak etmek isteyen gençlik, 
icabeden tedbirleri almak için. bu 
sabah, saat dokuzda, Üniversitede 
bir dahatoplanacaktır. 

Büyiik öliiyü sen defa görmek is -
teyen gençliğin şiddetli arzusu da 
nazarı dikkate alınmıştır. Rektör, 
gençlere. aliıkadarlarla temasta bu -
lunncağını, ve bu imkanı temine ca
lışacağını vadetmiştir. 

Cenevredeki Türk talebC$i 
Bern 13 (A. A.) - Cenevredeki 

Ti.irk talebesi tarafından neşredilen 
bir beyannamede şoyle denilmekte -
dir: 

"Biz, Türk gençliği Atatürkün şah 
sında t: umhuriyctin yaratıcısını ve 
milletin sadık bir hadimini kaybet -
mekteyiz. Bu tanıir kabul etmez zı -
yam heyeca tı ilE. mütehassis olarak 
hatırası ilelebcd kalbimizde yaşıya -
cak olan kurtarıcımızın bize emanet 
ettiği eseri muhafaza etme;i taahhüt 
ederiz.,, 

Franko Muhariplik 
Hakkını istemekte 

lsrar Ediyor 
Londra, 13 (A.A.) - Sunday Ti

mes gazetesinin diplomatik muharri 
rinin bild irdiğine göre Franko, 
kendisine muhariplik hakkının ve -
rilmesini tekrar ısrarla }stemiştir. 

Muharrir şunları ilave etmekte -
dir: 

"Bazı mahailebfcner, yapnklan siltllç, 
mahallebl vesaireyi acıkta soılutmak fti
yadındndır. Bu hal, çok defa sinekten to
za kadar her çeşit muzır maddenin kAse 
ve tabnklnrın üzerlerini örtmesine sebep 
oluyor. 
Mü~terl dikkat ~ezse, hattA bazan 

dikkat etse bile pek farkına varamaz. 
Fakat, kfıselerln ar,:ıkta soğutulduğunu 
görenler bunu çok i.Ti anlarlar. 

Belediye zabıtası memurıuının bu ci
heti de kontrol etmeleri cidden isabetli 
bir hareket olur. AlAkadarlann nazarı 
dfkkatini celbetmenizf rica ederiz:_ 

* Trenler, Geceleri Düdük 
Çalma mah 

•Ben Etyemez mahallesinin tramvay 
ve ş:imenıtlter hntlnn arasına sık:şmtş 
kısmında oturan bir okuyucunuzum. Ma
hallcnıfzin şu vnzlyctf itibariyle g~elerl 
saat bire kadar, artsız arasız çalınan 
tramvay çanlan ile şimendlter düdükle
rinden, geceleri dctnlarla ıııcrayıp kalk
madan rahat bir uyku uyuyamayız. Gerçi 
bu gilrOitüler bazılarımıza bir ninni tesiri 
yapıyor. Ancak bitim gibi küçilk <'ocuk
ları ve a(tır hnstalıın bulunan alle uhlp
lert bundan ç~k müştekiyiz. 

Köprüden ve Bof:a:ı: iskelelerinden kal

kan ve diğer i~kelelere yaklaşan tıirket 
vapurlarına dildük çaldırtmıyan ve mu

ayyen vakitlerde siltçll, sebzeci. balıkçı 
vesaire gibi gezfd esnafın umumun isti
rahati namına ağızlıırını tıkıyan kanun

dan Sirkeci ile Yeşllköy arasındaki hal

kın hiç olmazsa gece ııaat doku:ı:dan sonra 

olsun istifade edemezler mi acaba? .. ,, 

Nuri Mahmut 

Bölgeler Şampiyonası 
Müsabakaları 

Milli küme haricinde kalan bölge
ler arasında şampiyonluk müsabaka
larının bu sene de yapılmasına fut
bol federasyonunca karar verilmiş -
tir. 

Müsabakalara ikinciteşrinde baş -

lanacak 27 bölgenin birincileri işti -

rak edecektir. 

Birincilikler dört grup üzerinden 
yapılacaktır. 

1 - Aydın, 2 - Samsun, 3 - Ko
caeli, 4 - Seyhan gruplan. 

Aydın grupunda: Aydın, Babaes
ki, Manfaa, Denizli, lsparta, Muğla, 
Antalya. 

Samsun grupunda: Samsun, Gire-

sun, Tokat, Kastamonu, Rize. Trab-

"Bu talepler isaf edilmedikçe Fran zon. 
co ecnebi gönüllülerin tahliyesine Kocaeli grupunda: Kocaeli, Bursa, 
dair olan ademi müdahale komitesi- Çanakkale, Afyon, Edirne, Eskişe
nin planını müzakere etmekten imti- hir. 

na edecektir.,, Seyhan grupunda: Seyhan, Diyar-

F ransız gönüllüleri bakır, Mardin, Konya. 

dönüyorlar . Birincileri bulunmaktadır. Bu mü-

Paris, 13 (A.A.) _ İspanyada es- sabakalar grup birinciliklerinin ta~-
k 'd · · · · · · · 26 27 28 de yapılacak ı en "La Marseillaıse,, ısmı verılen nı ıçın ayın , , 
Livada çarpışmış olan ilk Fransız gö ve birinciler Ankaraya gelerek ~l 
nüllülerini Parise getiren tren saat ikinciteşrin 1, 2 birinci.kanun tarih-
9.30 da Austerlitz istasyonuna vasıl !erinde final müsabakaları olacak
olmuştur. 

--0-

Macar Kabinesi Değişiyor 
Budapeşte, 12 (A.A.) - Kabine 

de pek yakında tadifat yapılacağına 
dair siyasi mahafilde dolaşmakta o

lan şayialar, gitgide kuvvet bulmak

tadır. Bunlar her temayüldeki gaze

teler tarafından açıkça iktibas edil

mis ve hükumet, bunları tekzip et-
)j 

memiştir. Siyasi mahafil, kabinede 
yapılacak muhtemel tadilin Macar 
menatıkm Macaristana rücuunun ta
rihi bir devreye nihayet vermesi ve 
bu halin tevlit etmiş olduğu akisle
rin meml~ketin dahili siyasetinde de 
hissedilmesi suretile izah olunacağını 
beyan etmektedir. 

tır. 

VEF AT 
Eskidarphane müdürü ~erhum 

Bay Hafız İhsanın eş~, ~~Iıye. V: 
kaleti hukuk müşavlrı Hamıt Çıftçı
oğlu, Feshane şirketi memurlarından 
B. Sadullah Çiftçioğlunun valdeleri, 
Sonposta gazetesi sahiplerinden Se
lim Ragıbın kayınvaldesi Bn. Fatma 
Fermet müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dünkü pazar gunu 
öğle üzeri hayata .~öz~~vri.ni. kap~mış
tır. Cenazesi bugun ogl~yın Cıhan
girde, Cihangir caddesınde 56 nu
maralı Hasan Bey apartımanından 

kaldırılarak Merkezefendideki aile 
makbcresine defnedilecektir. Cena
bıhak rahmet eylesin. 

Harice Gönderilmek Üzere Şehrimizde 200 
Bin Kilo Kadar iç Ceviz Hazırlandı 

i ... ;;: ~::·k··~·;~:i~;; 
Son hafta içinde Almanyaya ceviz 

ihracatı artmıştır. Almanya yüzde 
on iki ve on beş çürüklü kabuklu 
cevizlerimizi satın almakatdır. Sam
sun fop olarak 400 bin kiloluk bir 
parti kilosu 17-17,10 kuruştan La
risa vapuruna yüklenerek sevkedil
miştir. İki gün içinde yüklenecek o
lan daha yüz elli bin kilo hazırlan
mıştır. Bu kabuklu cevizlerin kilo- f 
su sif Hamburg yirmi kuruşa satıl- ı 
mıştır. Anadoludan her vapurla iç 
ceviz getirilmektedir. Gelen ceviz
ler burada işlendikten sonra ihraç 
olunmaktadır. Şehrimizde 200 bin 
kilo kadar iç ceviz hazırlanmıştır. 

Amerikaya ihracat için takas veril
mediğinden Amerikaya ceviz gönde
rilmesine fiyat bakımından imkan 
bulunamamıştır. Fransızlar kendi 
mahsullerini sarfettiklerinden yur -
dumuzdan ceviz almıyorlar. 

Şehir Dışına 

Nakledilecek 
• 

Sıhhiye .. ~üdürlilğünce görü.
len lüzum üzerine şehir içinde 
sıhhate zararlı addedilerek ka
patılan barsak imaldthanelerl, 
şehir dışına nakledilecektir. Be-
lediye, bu imalathanelerin yer
leri değişmedikçe tekrar i§leme
lerine müsaade etmiyecektir. 

Kapatılan müesseseler, bir 
çok taahhütle-ri olduğunu öne 
sürerek tekrar 1ktısat Vekci.le
tine ve ticaret odasına müraca
at etmi§ler, mevsim bitinceye 
kadar çalışnıal.arına müsaade e-

iHRACAT: 

120 Bin Kilo 
Fındık 
Stoku Var 
İkinciteşrinin ilk haftası içinde 

İstanbul gümrüklerinden ihraç olu
nan satılmış ceviz ve fındıkların ye
kun kıymeti 178.l 06 lira tutmuştur. 
Bu miktarın 43.686 lirası ceviz ve 
134.520 lirası fındığa aittir. !hraç o

lunan kabuklu cevizlerden 758.603 
kilosu Hnmburga, 10 bin kilosu Tri
yesteye, 10 bin kilo Viyanaya ve iç 
cevizlerden 3.274 kilo Hamburga, 
1 200 kilo Mısıra gönderilmiştir. Fın-' . 
dıklardan..Jç tombul la:- ı,14 ,kı-
lo Peşteye, 720 kilo Yeni Zelandaya. 
1 200 kilo Burgaza, Marsilyaya 12 
hin kilo Nevyorka, 18.080 İskenderi
yeye 1.040 kilo, Hamburga 15,750 
kilo ve Bulgaristana 750 kilo .ka.buk 
lu fındık gönderilmiştir. Şehr~mızde 
65 bin kilo iç ceviz, 90 bin kılo ka
buklu ceviz, 70 bin kilo ic vP. 50 bin 
kilo kabuklu fındık stoku bulun
maktadır. 

Yumurta l hrc:-catı 
Birinciteşrin içind~ .ihraç olunan 

yumurtalarımızın muhırn bir kısmı 
Yunanistana satılmıştır. Bir ayda 

122 858 kiloluk 1.292 sandık yumur-
' 

f
t dilmesini istemişle,.dir. Bu mü

racaat, tetkik edilmektedir. 
................................ 

Af manyaya Buğday 
SahJı 

Almanyaya buğday satışı gevşe • 
miştir. Alman ithalat bürolarının 
buğdayların kontrolü için koyduğU 
kayıtlar tüccarlarımızı buğday ihra· 
cında tereddüde düşürmüştür. Ana
dolu sert buğdaylarından Diyarba
kır, Urfa gibi libresi düşük malları 
alan Almanlar bu buğdayların to • 
nuna sif Hamburg 54-55 lira fiyat 
veriyorlar. Arpa almak istiyen AJ. 
manlar, arpalarımızın tonuna sil 
Ha:nburg 43-44 lira fiyat veriyor
lar. Fakat bu fiyat ihracatçılara el
verişli gelmemektedir. 

Yurttaş: 
Evlerimize bırakılan fitre zarfta .. 

nna koyacağımız bir kaç ktırUfun bir 
araya ~elıneSiyle~ 

Genç pilotlarım1nn 'Ye kınhn.d 
kanatlıırınu:nn ıuayıı.1 artacak, Kızı • 
layın bütün felaketlere yeti§ttM' kud
reti çoğalacak himayeıııiz kalmış ya.
rulanmızın (Ç. E. K.) dertlerine der
man olacaktır. 

ta ihraç edilmiştir. Bu yumurtalarıa 
kıymeti 34,656 lira tutmuştur. 

Yozgat köylerinde yeni 
Muhacir evleri yapılıyor 
Bu sene vilayet mıntakasına 

850 hane göçmen yerleştirilecek 

Yozgadın Hamam nahiyesindeki muhacir evlerinden birkaçı .. ~ ADEMİ İKTİDAR ~ ... 19 Yozgat, (TAN) - Bu sene sekiz 
yüz elli hane muhacir vilayetimiz i
çine getirilecek ve yerleştirilecektir. 

.. j 
Bunların yalnız bir kısmı henll 

ve BELGEVŞEKLl(;INE KARŞI 

HOR M O BIN 
Geçen yıl Saçlıda 72, İncirlide 43, 

1 
Karabıyıkta 34, Boğazlıyanda 34, 

Peyikte 29 muhacir evi yapılmıştır. 

Bu sene de Sarayda 47, Karabıyıkta Fakat o tükenmez ıstırap ta, o son 
ıuz isyan da, gençliğin içini doldu -
:an inancı, imanı, sarsamamış, bila-

Bizzat işaret buyurduklan gibi, 
bu, Cumhuriyetin en kıymetli ni
metidir ve bu havanın devamı re
jimin en kuvvetli istinatgah1dır. 
Türkiye ne anarşiye, ne de cebire 
düşmeksizin sükun ve huzur için
de inkılabını tamamlamakla meş
gul olmak mecburiyetindedir. 

47 Yorgunda 160. Merkezde 23 Bo-l Tabletleri. Her eczanede arayınız. ğa~lıyanda 
70 

muhacir evi inşa olun-

-(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, lıtanhul~ mustur. 

ikmal edilememı~tir Köylerde nü • 
mune teşkil edecek "ekilde, asri k 0 " 

foru cami olarak yapılan bu evler • 
den bitirilenlere muhacirler verleşti• 
rilmiş. kendilerine çift hayvanı ıi ' 
raat aletleri ve tohumluk buğday .,e 
rilmiş, arazileri de namlarına tapoJ'' 
geçirilmiştir. 

Bir çokları müstahsil hale gelınif 
lerdir. 
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Reisicümhurumuz ismet lnönünön 
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Sadık Kaptan, Kar ve Tipi içinde Şileye Kadar Refakat Ettiği, 
Nefer Kıyafetli Alman Zabitinin Ne Olduğunu Sorunca Şu 
Cevabı Almıştı. "Garp Orduları Kumandanı ismet Paşa Oldu,, 
~--------............ ._ ............ -. ............... ~~------mı;~~llllllll ............................................................. .. B irk~ç .~ndenberi, İsmet İnö-

nunun hayatından bahseden 
kalemler, İsfillal mücadelem.izin 
Şanlı tarihine, bir tek bakir ha
kikat daha katamadılar. 

Y .ıllardanber.i, göğüslerimiz 
kabara kabara ezberlediğimiz ya
kın tarihi tekrarhıyan o satırla
l'l okumak, bize, büyük İsmet t
nönünün, henüz kendisinden tam 
~silntını dinllyemediğimiz şeref
li hayatından hiçbir yeni sır ifşa 
edemedi. 

Şu anda ben, İsmet İnönünün 
tek günü mücadelesiz ve hareket
siz geçmemi§ olan hayatının, te
~azu_la gizlenmi~ sayısız ve şeref-

vak,alanndan bir tanesini, la
)'ık bulunduğu tarihe amletmek 
Y'Uat bulunduğu ıarihe maletmek 
"ııızifes.ini becermek arzusunda -
Ylın!. 

Bu büyük cesareti bana; sami
~Yetinden ve hüsnüniyetinden 

1 
aş~a hiçbir marüeti olmıyan ka
d~in; sade geniş bir dikkate 
la.eğil, geniş bir müsamahaya da 

Y'lk görüleceğinden şüphe et -
llle"1 .. · 

""ı?ı:m veriyor. 

} 920 yılının mart aylarında -

1 
yız. İstanbul, İngiliz işgali 

~ ~:ıadır. İngilizler, İstanbulun 
11II"-Ku ;aunrşmroır. Şlle~ 

zahane, Dudullu Kayışdağ sırtlan 
Pendik, Tuzla ı:r.ası tel örgülerle 
Çevrilidir. 

k Buralar, İngiliz müstemleke 
~taları, zadegan bölükleri, süva-

kuvvetlerile doludur. İstanbul -
dan dı~rıya çıkan bütün yollar 
~utulrnuş, kesilmiştir. İstanbulun 
Udutıarından dışarıya, kuş uçu

ruinıamaktadır. Ve İstanbul sehri
:!-11 hudutlarını aşabilmek, Güyan 
h llld~n.larından kaçabilmekten zor, 

atta ırnkfınsızdı. 
. Maltepede, yüzbaşı Hulusi De-

llıil'in (1) evindeyiz. · 
'Yüzbaşının karşısında, gür si

r~h sakallı fakat genç, dinç yüz
U, Yedi silahlı ve yedi canlı oir 
adanı var. 

'Yüzbaşı ona: 
" h' - Kaptan, diyor. sana mü-

ını bir vazife düşüyor: İki Al -
~an zabitine, Şileye kadar refa-
~t edeceksin. Şimdi sana onları 

;:te~eceğim. Şu anda nefer kı
k etıne girmiş bulunuyorlar. Fa
ll at 0 nlara çok hürmetkar davra-
acaksın ç··nk·· ik' . d .. k k tlıtb . · u u ısı e, yu se 

eli erkanıharp zabıtidirler!. 
Kaptan soruvor: 
" w 

,,- Şilede ne yapacaklar? 
Ye - Şilede, kendilerini bekl: -

n bir motör vardır. O motörle 

GQrp C ephesi Kumandanı 
ismet Pa,a 

Reisicümhurumuz ismet lnönü, evvelki yaz, Ankaraya giderken Atatürkümiiz.le Yeşilköy tayyare meydanında vedalaşıyorlar 

Samsuna gidecekler. Samsundan 
da memleketlerine kaçmanın, ve 
İngilizlere esir düşmekten kur 
tulmanın çaresini arıyacaklar! .. 

Kaptan: 
11

- Başüstüne! demek icin. faz 
la sual sormuyor. 

y anm dakika sonra, yüzbaşı 
ve kapktan, Tiirk neferi kı

yafetine girmiş bulunan iki Al -
man· zabitile karşı karşıyadırl:ır. 

Kaptan, onlarm yüzlerini .!:!Ö

rünce, yüzbaşı Hullısi Beyin :ka
zını liizumsuz buluyor Çünkü ne
fer esvabı, onların şahsiyet]Prin

deki ve yüzleri ndf"ki ıimiriyet~en 

hiçbir şey eksiltehilmiş değildir. 

Hele bakışlan, hiçbir :-iitbcye, ve 
hiçbir tavsiyeye muhtaç olmadan 
herkese hürmet telkin etmelerine 
yetecek kad~r kuvvetlidir. 

Kaptan, onların yüzlerinin, 
herkese benzemiyen keskin cız -
gilerini, h,a.fızasına yerleştirmek 

için fazla dikkat sarfetmiye lü -
zum görmiiyor. Ve yüzbaşı ile bir
likte, onlan selamhyarak cıkıyor; 
tekrar yalnız kaldıkları zaman, yüz 
başı: 

- Yarın gece, hareket edile
cek! 

Diyor, ve ilave ediYor: 
- Sen, ve adamların. onları, 

Kısıklı kapısınırı dışarısında bekli 
yeceksfn! 

Kaptan soruyor: 
- Onlar. Kısıklı kapısından na

sıl çıkabilecekler? 

Yüzbaşı. yapılmakta olan te -
~c>hhüsün ncticcsinden emin b:.ı -
lunmanın kaliyetile cevap veri -
vor: 

"- Orasına sen karışma! 

•• 
1920 senesi martının 24 üncü 

gecesindeyiz. İkinci mülazim Hul
ki (2), yanında iki neferle Kısıklı 
kapısını bekliyen İngiliz nöbetçi -
lerine yaklaşıyor. Ve onlara: 

~ """"'~- - - _,. - ~ . ...,..,,,, ..1 _,.,,,, - ,,.,_,..__,'-#, 

~ YAZAN: Naci Sadullah ~ 

'~-~-----------,,-~---~~ 

Büyük ismet jnönü 1 ürk köylüsü arasında 

- Bu neferler, diyor, Alemda
ğına gidip dönecekler. Ormanrlnn, 
tabur için odun kesecekler. Ken
dilerini bırakınız! 

Bu vazifeyle, neferlerin o ka
pıdan çıkıp dönmeleri mutaddır. 
Nöbetçiler, ikinci mülazimin sözle 
rindcn de şüphelenmiyorlar. Ve iki 
Tiirk neferi, Kısıklı kapısın:ian 

çıkıp, karanlıklara karışıyorlar. 

Hakikatte. onlar, nefer kyafeti
ne girmiş bulunan Alman zabitle
rinden başkaları değildirler! 

Alman zabitlerinin, kendilerine 
piştarlık ve muhafızlık edecek o -
lan kaptanı, ve iki adamını bul -
mahm gecikmiyor. 

Onlar. Alman zabitlerıni selam
lıyarak karşılıyorlar. 

Ve yürüyüş başlıyor. 

O dağlarda, aylarca çetelik vap 
mış oları kaptan, bütün tehlike
lerden uzak yolları bulup göster
mekte güçlük çekmiyor. Fakat kor 
kunç bir kar ve tipi başlamıştır. 

Zifiri karanlıkta, dondurucu so -

ğukta, ve nefes tıkıyan kar fırtı
nası altında tek adım atabilmek, 
kahramanca bir hamledır. Buna 
rağmen, ilerleyiş devam ediyor. 

Muhafızlar, sağa, sola. öne, ar
kaya gidip gelerek, karşılaşılma -
sı muhtemel bulunan tPhlikelerin 
kokusunu, sesini duymıya çalışı -
yorlar. 

Ve iki Alman zabiti, biri önde, 
diğeri biraz arkasında ilerliyo!' -
lar. 

Birisinin dah11 yüksek nıtbeye sa 
hip bulunduğu arkadaşından gör
düğü hürmetten belli. Aralarında, 
- arasıra yanlarına sokulan, ve ken 
dilerine tutulacak istikameti işa

retle gösteren muhafızların bilrl'e
dikleri, anlıyamadıkları - bir li
sanla konuşuyorlar. 

K ar, tipi, şiddetini gittikçe 
arttırmaktadır. Fakat tabi

atin bu azgınlığı, onlan. ayni h:z
la ilerlemekten alıkoyamamakta
dır. 

Muhafızlar, yorulmuşlardır. Ar 

kadaşının biraz önünden yürüyen 
nefer kıyafetli zabiti selamlayıp, 
işaretlerle takatsizliklerini anlat -
mıya çalışıyorlar. Biraz dinlenme
yi teklif ediyorlar. Fakat o; başını 
iki yana sallayıp, parmağile "Şi

le,, istikametini göstererek, bu ri
cayi reddediyor. 

O nun, karanlığı, fırtınayı, ka
n, tipiyi, ve geride bırak

tıktan uzun yolların, vokuşların 

yorgunluğunu hiçe sayışı, yorgun 
muhafızlara da taze bir kuvvet a
şılıyor: Ondan sirayet eden bu ta
ze kuvvetle adımlarını biraz dAha 
aaarak, bitip tükenmiyen mes;ıfe 

ile mücadeleye devam ediyorlar: 
Yürüyorlar, yürüyorlar!.. 
Ve arasına on dakikalık istira

hat bile kanşmıyan bu yürüyüş, 
tam on iki saat sürüyor. 

Şileyle, Kızılcaköy arasında

ki "Çütlik,. iskelesine vardıkklan 
zaman. motör hazırdır. 

Zabitleri içine alan bu motör 
gözden kaybolurken, bütün yor -
gunluklannı unutan muhafızlar 

da, geniş bir nefes alarak: 
"- Oh... diyorlar, vazüemizi 

yaptık! 

Ş imdi, Sakarya harbi sırala
rında, kolordusu Geyve sırt 

lanndan çekilen Kazım Özalp'ın 
karargahındayız. 

Kazım Özalpın yanmda, erka
nıharp reisi Saffet Bey (3) de var
dır. O sırada, odaya, gür, siyah 
sakallı, fakat genç, dinç yüzlü bir 
adam giriyor: O, kaptandır. "Tan,, 
da hatıralarını okuduğunuz Sadık 
kaptan (4), Anadoluya insan. si -
lab kaçakçılığı yaptıktan, çetecııle 
düşmanla uzun müddet çarpıstık
tan sonra, Kuvvayi Milliyeye ilti
hak etmiştir. O sırada, Kazım Öz
alpın kolordusunda, Çolak İbrahi
mn fırkasında milis yüzbaşısıd!r. 
Kazım Özalp, iltifatla karşıladığı 
yüzbaşıyı, erkaıuharp reisine gös
tererek soruyor: 

- Kaptanı tanır mısın Saffet? 
Saffet Beyle, kaptan göz J{Öze 

geliyorlar: O anda, Sadık kaptan, 
ömrünün en sonsuz hayretini du
yarak sıçnyor: Çünkü karşısında 
duran erkanıharp reısı, Şilenin 

Çütlik iskelesinden motöre bi -
nen nefer kılıkh Alman zahitle -
rinden biridir. Ve: 

- Tanımaz mıyım? diyor. Sa
dık kaptanla, Kısıklıdan Şileye 

kadar uzun, nefis bir gezinti yap
mıştık. 

Sadık kaptan gülümsüyor: 
- Beyefendi, diyor, hem terfi 

etmiş, hem de türkçe öğrenmiş. 
Saffet Bey de gülüyor, ve: 
- Hayat bu! diyor. İnsan ne

ler öğreniyor! 
Sadık kaptan merakla 90nıyor: 
- Öteki Alınan neferi de ter

fi etti mi? 
Saffet Bey, gülmekte devam e

derek, Sadık kaptanı, büsbfıtün 

şaşırtan şu cevab veriyor: 
- Evet ... Talih ona da yar1ım 

etti: Garp orduları kumandanı İs
met Paşa oldu! 

B en, bu tarihi hatırayı dinle
diğim zaman, Kısıklı kapı

sında nöbet bekliyen gafil İngiliz 
neferini düşündüm. 

O bic:are. İstanbuldan nefer kı
lığında çıkan kumandanın, Alem
dağ ormanlarında odun keseceğjni 
sanıyordu. 

Halbuki, o büyük kumandan, 
İnönünde, düşman ordusunun bÜ
tün ümitlerini kesti! 

11 ugün, uzun bir istirahatin 
· arttırdığı bir kudret ve ener

jiye sahip bulunan Lozan ve "İnö
nü,, kahramanını milletin başında 
selamlarken, Atatürkün tarihi cüm 
lesini de hatırlıyorum. 

Atatürk, en kuvvetli dostuna: 
"- Siz. diyor. İnönünde, ~ade 

düşmanı değil, milletin maküs ta
liini de yendiniz' 

Yüreği, çektiği ıztırap kadar bü 
yük bir emniyetle dolu olan :nil
letim namına, sana diyorum ki İs
met İnönü: 

"- Fırtınalann, karanlıkların, 

tipilerin üstüne yürümekten yıl
mıyan, yorulmıyan sen, bu mılle
tin, Atatürkün ölümile suratı ası
lan maküs talihini, şimdi ikıncı de 
fa yeniyorsun!,, 

(1) Bu zat, şimdi Yalovanın Gnok 
.ıtöyünde ziraatle meşguldür. 

(2) Bu kahraman zabitfmlz, Saltar
ya muharebesinde şehlt düşmüstür. 
Piyango bayii, ve harp malulu Tek 
Kollu Cemalin kardeşidir. 

(3) Maarif Vekili "'Sn!!et Arıkan. 

(4) Sadık kaptan, Atatürkün nut
kunda yer almak şerefini kazanmıı:tır. 

rnnet P"f'I, Anm P"f"nın 
bir raporuna t:linliyor • 
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Aziz Atatürkümüz için Bütün Dünyadaki 
Teessür Havası Devam Ediyor 

''Onun Adı Dünya Tarihinin 
Şekilde Kalacaktır. 

Kahramanları 

Tarihte Onun 
Arasında Silinmez 

Misali Yoktur.,, 
Bir 

Yunaniatanda: riki mesai lüzumuna ruhunun bütün 
kuvvetile inanmı§tı. Yunan mllletl 

Atina 13 (A. A.) - Atına Ajansı dost ve müttefik milletin büyü nıa-

Bütün Balkanların yekpare bir 
teşriki mesai levhası arzetmesinl, bü 
yük bir kısmı itibariyle, dün ölen a
dama, onun geniş görüşüne v2 seci
yesinin doğruluğuna medyunuz. 
Dost Türkiyenlrt bugün içinde bu • 
lunduğu acı, yeis ıztırap dakikala -
nnda, Yunan milleti onunla beraber 
dir. Ve büyük şef hararetli vatan -
perver ve daima Türk - Yunan uz -
laşmasını dilemiş olan mUstesna, a • 
dam için bir kardeş gibi onunla bir· 
Hkte ağlamaktadır. O ölüm yatağın
da yatarken, iki mlllet birllkte ola -
rak onun polltiknsına devamı ve o
nun emelini tahukkuk etttrmcğe ç:ı • 
luşmağı kendi kendimize vadede. 
lim." 

bildiriyor: temine bütün kalbile iştlrak eder.,, 
Dün öğleden sonra çıknn gazete - Atina 13 (A .A.) - Atina Ajansı 

lcr de Atatürke sayfalar dolusu ya- bildiriyor: 
r.ılar tahsis etmişlerdir. 

Etnoa gazetesi diyor ki: 
•Asker Mustafa Kemal sayesinde 

!l'ür.ldye muhakkak bir ölümden kur
tuldu, fakat hayatı kahrama~a, as
keri gayretten daha kahramanca bir 
gayret olmadan kurtulamazdı: 

Büyük diriltici Atatürkün gayreti 
Türkiye için müellim bir matem te§
kil eden ölümü, Etenler için de bü • 
yük bir ziyadır. Dost ve mütte!ik 
komşu milletler ayni büyük matem 
içinde olan Elon milleti, büyük ölü • 
rıün önünde heyecan ve ihtiramla e
ğilmekte ve Türk - Yunan dostluğu• 
nun ölen kurucunun arzu ve iradesi 
mucibince daha ziyade inkişaf ede
ceğine kani bulunmaktadır.,, 

Ayni gazete müteakiben muharri~ 
ri Daskalakisin §ahsi intibalarını neş 
rediyor. 

Atinaika Nea gazetesinden: 
.. Atatürk, son dakikasına kadar, 

Yunanistan için çok bOyilk bir dost
luk hissi beslemi~tir. Yunanistan i · 
çin büyük bir hilrtnet ve muhabbeti 
vardır. Ve iki memleket arasındaki 

teşriki mesaiyi daima daha ziyade 
takviye etmek ~melindeyd1. Başve -
idi Metaksas ile son görüşmeleri es· 
nasında ve şevk, heyecan dolu tele
fon görüşmelerinde, ayni değişmez 

his ve a~zu ile meşbu olduğunu gös
termiştir. İki milletin Türk şefinin 
ölümünden müşterek bir !iya olarak 
müteheyyiç olan diğer Balkan mil -
letleri de Yunanistana ve Türkiyeye 
iltihak edeceklerdir, zira bugün bu 
kadar samiml ve sıkı Antant içinde 
birleşmiş olmalarını Atatürke pek 
ziyade borçlu bulunmaktadırlar. 

Gazete, muharriri Bayan Spanudi· 
ıin ahsi hatıralarını neşrediyor: 

Tipos gazetesi yazıyor: 
.. Atatürkün Türkiyede yaptığını 

hiç bir tarafta hiç bir kimse yapma -
dı: Ne Cnvour, ne Cromwel, ne de 
Vaşington. Atatürkün bulduğunu 

hiç kimse bulmadı ve Atatürkün yap 
tığını da hiç bir kimse yapmadı. İl
ham ettiği kimseler ve kendi pren
siplerine göre teşkil ettiği yeni nesil 
onun eserine devam edeceklerdir. 
'Türkiyenin bütün dostlan bunu bek 
liyor.,, 

Vradini gazetesi diyor kl: 

"AtatOrk, Balkan yanmadası iş -
lerlM yeni bir §ekil vermiş olan bü
yük bir tnriht tahnvvaınn başlıca a
millerinden biri olmuştur. Hayatının 
sonuna kadar Yunenlstan.ın samimi 
dostu oldu ve iki millet arasında teş-
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Gazeteler, Atatürkün hayatına ve 
eserlerine sayfalar tahsis etmekte ve 
yatdıklan ynulnrla Atatilrkün ölü· 
münün Yunanistanda dn çok derin 
bir ycls uyandırdığını tcbarUz ettir
mektedir: 

Kntlmcrlnl, ctcOmle diyor kl: 
"Her memleket mUleti zafer, re -

fah ve saadet yolunda ilerleten bU -
yük adamlarına heykeller dikecek • 
tir. Faknt Tilrklycnln Kemal Ata -
türkün hey'kellnln yapılmtısındn kul 
lanılacak ta§ı bulmak içln dağlarını 
deşmesi, karıştırması icabedcccldlr. 
Zira, Türkiye herkesin haset ettiği 

bir adama, ve dostlarının ve düşman· 
larının hayran olduğu bir deha ada
mına, zıyaı yalnız Türkiye için değil, 
bütün medeniyet ve dünya için bir 
zıya teşkil eden l lr adama mnllk bu 
lunmak bahliyarlığıha nail olrnU§ -
tur.,, 

Proya'dn şu satırlar okunuyor: 
"Uzun olma e bile çok dolu bir 

hayattan sonra perscmbc g{ln{i göz
lerlnl hayata kopayan adam bUylik 
ı_slnhatçılar zümresine men.sup bulu
nuyordu.,, 

Gazete, Atatilrk tarafından bu ka 
dar muvaffakıyetle başarılan cesu -
rane ıslalfot hakkında rnuCnssal lza· 
hat verdikten sonra diyor ki: 

"Biz Yunanlılar. onun Türk • Yu
nan dostluğuna ve teşriki me olslnc 
olan sarsılmaz inanını heyecanla 
hatırhyoca.ğız. EAcr jOrkiye bilyük 
kurucusunu kaybcdlvorsa. Yunıınis
tnn da bilyOk ve emin bir dostunu 
kaybediyor. Yunan mıtletl dost ve 
müttefik Türk milletinin mntcmine 
bütün kalbiyle iştirak etmektedir.,, 

Eleftron Vimadan: 
• "Onun adı, dünya tarihinin kahra
manlan arasında silinmez bir şekil· 
de kalacaktır. Zira şahsiyeti kendi 
memleketinin hududlatını aşmıştır. 

Yunan milleti onun ölümünden ııa -
mimi bir surette müteellfmdir. Onu, 
hem düşman ve hem dost olarak ta
nımış olan Yunau milleti, kendisini 
bir düşman sıfatiyle ne kadar tak • 
dir etmişse bir dost olarak da o ka
dar sevmiştir. Türk • Yunan anla§ • 

masını o istemiş ve bu anlaşma htı • 
rnretli bir iman ile çalışmıştır. Bir 
Türk - Yunan teşriki mesaisinin fay
dalarını ilk görenlerden biri o ol
muştur. Daha sonra Balkan Antan -
tının kunılmasındaki hizmeti, aske
ri muvaffakıyetlerinden sonra ileri
yi gören bir devlet adamı olduğunu 
isb:ıt ctmi~ir. 

Messnger d'Athenes gazetesi yn~ı-
yor: 

Akropolis gazetesinden: 
"Kılıcının şa'şnnsı, AtatilrkHn tt'k 

fazileti ve tek şan ve şert?Ci değildir. 
Onun bnrış zamnnındn yaptığı ira • 
desinin kuvvetlnt ve fikirlcrlnln par 
laklığını daha ztyade isbat etmlştlr. 
BiıyUk Plcr devrındenbcrl böyle blr 
tecrilbe yapılmamıştı. Atatilrk on al
tı yılda gençlik ve kuvvetle dolu 
kudrelll. istedi ılnl ve nereye gtttl • 
ğinl bilen yeni TUrklycyl yaratmağn 
muvnr!ak olmu tur.,, 

Atlna, 12 (A.A.) - Etntki gazete· 
si yazıyor: 

11AtntUrk bUtUn dUnya modern ta· 
rlhinln en bilyUk çehrelerinden biri 
olmuştur: 

BUyi.lk TUrk, bOyUk Balkanlı. bO
yük ndam. Bir lnglllz blyografı onu 
hnklı olnrnk "tabiatın kuvveti,. dlye 
tavsif etmiştir. O, eserini tamamen 
tnrpin ettikten sonra ö'dU. Derin bir 
m t m hissediyoruz. Zira onun bil
yUk faz~lctlorlni, Bnlkan Antantı Ul
kOsilnc olan muazzam hlzmctlni mil 
şahede ve tesblt etmiştik.,, 

Kronos gazetesi yazıyor: 
"Tilrkiye bUyUk şefini kaybedi· 

yor. fnkat Yunanistan da öyle samı
mi bir büyilk dostu kaybediyor. Şlrn 
di Türk - Yunan dostluğunu ve teş· 
riki mesaisini ona medyunuz. Elen 
milleti Türk milleti ile bitlikte ma· 
tem yapmaktadır.,, 

Elinikon Mcllon gazetesi diyor ki: 
"Atatürk, ölümünden evvel, her

kes tarafından hürmet ve rloyet edl· 
len, kuvvetli, hayatiyet ve faaliyet 
dolu yeni bir Türkiye yaratmak Ul· 
kilsilnU tamamen başardı. Elen mtl· 
letf dost ve müttefik Tilrk millctlnln 
derin matemine tamamen iştirak et· 
mektedlr. 

YugoslavyaJa: 

Belgrat, 13 (A.A.) - Avala a3an· 
sı bildiriyor: Atatürkün ölUmü bU· 
tün Yugoslavların kalbinde ke:!crll 
aldsler uyandırmıştır. Bilyük oda-
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- Dlnlenmeğe gidiyordum. diye dnşundüm, hal
buki ağır, uhmetli bir ite koşµluyorum. Elime ge
çen izi bırakmak ınilll blr kayıtsızlık, memlekete bir 
ihanet olur. 

Suriyede yine bntyordum ki, yeni Türk rejimine 
muhalif ve onun devrilmesini istiyen şekil şekil un
surlar vardı. Bunlardan bir kısmı sırf ecnebiydi. 
KJllkyadan çekilmelerini unutmıyan bir kısım za
bitler ve onların elemanları... Sonra kuvvetli bir 
Türkiyeyi Arap vahdeti için tehlikeli gören nasyo
nalistler ... Dnha ııonra, ancak cumhuriyetin yıkıl
masile vatanlarına dönebileceklerini sanan Osman
lı hanedanı aıuı ve Yüze111liklcr .. Ermeni ve Kürt 
istiklalini tasarlıynn komiteleri de bunlara eklersek 
Suriye her tilrlü dilşman hareketine müsait bir ge
niş meydandı. 

zaman yine geceydi. Saate bakınca anladım ki Qç 
çeyrek bile uyumamışım; artık da uyuyamaııdım. 
Uykusu knçan her cdatnda olduğu gibi b~nde dı 
gündüzki vakacıklar, az ışıklı bir odanın duvarında• 
ki gölgeler gibi büyüdü, acayipleşti, korkunçla~ı. 

lıte Arjantinli Zell della Yezdi bu meydanda do
lasacak, atını bu sahada oynatacaktı. 

Senorita Zell della Yezdl.. uydurma oldul,ııı snh· 
te çınlamasından belli bir isim! 

• Uykuya bôyle dilşüncelerle daldım. Uyandığım • 

Kızla kavgalara tutuştum; k8h~n suratlı herifle 
silah silaha geldik; çölde çarpışma1ar oldu. Bir ara
lık başka türlü hayallere kapıldı~ çırpındım: Zell 
beni sevdi, kendimi bir gece odasında buldum, so
yunduğunu seyrettim; deminki taze çayır ve filiz 
rayihasını gözlerini ve kirpiklerini öpüp koklarken 
duyuyordum; bir aralık "Beni affet, suçluyum, müc
rimim!,, gibi itiraflarda bulunuyor, yere diz üstü 
çökmüş, katı memeleri zorlukla sarsılarak ağlıyor• 
du; ben arkamı dönüyor, gitmek istiyor, bacakla
rıma sarılan kollarını silkip geçiyordum. Bir aralık 
ben ona çılgınca tutulmuş oluyordum; bu sefer yal
varan, arkasindan koşan, ağhyan, iskarpinlerinin 
ucunu öpmeğe çalışan bendim. 

Şarklıların çoğu kadınla buluşmaktakl zevki yal
nız erkeklere has telfıkki ederler. Havva, soyulup 

mın ölüm haberi yalnız hükumet başlıca başarıları hakkında izahat ziyaından dolayı Türkiyeyi mütee1· 
merkezinde değil, fakat bütün mcm verdikten sonra makalesini şu sa • lim eden matem çok derindir.,, 
lekette sUratle yayılmış ve resmi bl· tırlnrla bitirmektedir: Gnzete. Atatürkün askeri hnyau· 
nalarla bir çok hususi evler derhal "İşmi yeni Tiirkiyenin bütün mil- nı, inkılapçı faaliyetini, politik :;ah
kendiliklerindeıı bayraklarını yarıya li kurtuluş hıırcketine bağ1ı olan . .,:Ke- heye avdetini, dünya harbindeki 
indirmişlerdir. mal Atatürkün vefatı, Türk milleti mühim askeri faaliyetini, GeHbolu 

Dün akşamki gazeteler gibi. ~a- için büyUk bir zıyadır Müstakil Tür müdafaasını ve harP.,ten sonra Türk 
bah.ki gazeteler de birinci sayır..1 urı- kiyenin bütün samimi dostları bu 

1 
ordusunu kurmasını hatırlattıktan 

nı Türkiyenln babası olan büyük 8 • yiik~k adamın ve devrimizin bu şa- so~ra Tür~l~eni~ istikl€ıli için olan 
damın zıyaına tahsls ctn:)iş, m•ıhııbir yanı dikkat şahsiyetinin ölümünden mucadelcsı fü~erınde utun uzadıya 
ler1nln gönderdikleri tafslll\tlı haber derin bir surette müteellimdir.,. 

1 
durmaktadır. Mütcııkiben politik a· 

!erle bilyük ölilnün son dakikalarmı Çekoılovallyadtt: dam sıfatiJe olan faaliyetinden. 
bildiren munzam malumatı neşret • memleketin otokrasi ve teokrasiye 

dayanan eski tcşkilfıtını yıkan inkı· 
ttıişlerdi.r. Prag, 12 (A.A.) - Ç. T. K. ajnnsı labından, ananelere karşı hattı hare-

Gazetcler, en azlt ve en kıymetli bildiriyor: ketinden bahsettikten sonra diğ<!r 
bir rUknünil kaybetmekle mntcıne Biitün Çekoslovak matbuatı Bü- ıslahatı arasında milJi müdafaa ka· 
garkolan Türk milletinin bu acısını yük Şef Kemal Atatfirkı.in ölilmü ile nununu. ıatin harflerinin ve İtalyan 
heyecanlı cilmlelerle ifade etmekte· Türk mlllctinjn uğradığı mateme iş- ve İsviçre kanunlarından alınan ce
dlrler. , Urak etmekte ve bu yüksek odamın za kanunu ile medeni kanunun ka· 

Bundan başka gazeteler, AtatUr • kıymet blçllmiyccek kadar büyük o- bulütıü. birden Cazın kadın almanın 
kUn, ölmez eseri llc hayatı hakkm- lan meziyetlerini tl'lbart\z etlirmek-1 mf\n'int... savmaktadır. 
da bir çok ttı.fsilftt vermekte ve ts- tcdir. Gazotelt'r, bllhns a Atatilrkiln 1 l\fessagcro. gazetesi, dünya harbi· 
met tnönl\nü Cümhurrclsllğine int!- vlıcude gctird ği lnkılCl.plarln Türki- nln sonunda Türkiycde kalan yega
hap eden Ttirk parllimcntosunun bu ycyi kuvvefendlrdlğini 've modern 

1 
ne gerçeklik. Kafkasya ile Akdeniz 

intihap cel aslne alt mnlUmatı neş- bir hale koydu~nu ve ayni zaman- atasında rnütckasü ve mütecanis 
rctmcktedlrler. da onn beynelmilel snhndıı birinci bir blok ol:ın Türk milleti olduğunu 
RuayaJa: pl(ı?da bir mt'vki nlmağı temin ctt~- hAtırlnttıktan sonrn Atatürkün ya

ğ.~ı y~zı:ıaktodırlar. Gazet:ler, bü- ı bancılartı ve eski rcJiıtıe karşı mu
yuk olUnun fotoğ~of ve tercumci hcı.- zaffer kılmayı blldif{i şeyin işte bu 

Mo kova, 13 (A.A.) - Tos njnnsı linl neıırctmcktodırler. gcreek olduli'unu kaydediyor. 
blldirlyor: Çeska Slovn gazetesi şunları ynzı· Gazete, inhitat etmiş bir mcmte-

bvc!ltlya gazetesi, AtatUrkUn ha • yor: krtc mnziıılnin tatihi kıvrnetlerlnı ı-
ynt ve faollyctlnl tebnri\z ettiren bir "AtntOrkün ş:ıhsında yeni Türki - adc eden Atatürk tarafından başa· 
makale neşretmiştir. Mnknlcde de -ı yeye ruh veren bir adam knybolmuş rılmı~ olan eserin ehemmiyetini kay· 
niliyor ki: · tur. Bu derece yi.ıksek hilkatte bir dcderck diyor ki: 
"Osmnnlı imparatorluğu umumt ndamn sahip olduk'arındon dolnyı ''Yalnız bu i!I biJe, Atatilrk artının 

harbe girer girmc:.-z, Mustafa Kemal Ttlrklere gıpta etmeğe mütcmoylliz. modern zamanların en cüretll ısla
taal ordu hizmetine gcıçmi~tlr. 1915 Çünkü, bl! de bugiın Mustafa Keme- La Nation Apraire gar.<>tcsl yRtı· 
te Çanakknlcnln İngiliz filosuna ve lln diinya sahnesinde göründüğü 7.n- hnt<"ılan arasında kaydedilmesi i.;in 
lhraç kıtaatma kar~ı mlidafoaıtı C'S· mnndakl TUrklyenln vazlyctlne ben- ki'ıfldlr. 

nnsındn tcmnyl\z ctmi tir. Bu hnrc- zer bir mevkide? bt:ılunmoktnyız. A-1 Diğer bütün miıhim ltalvon 'az~ 
kutla. fog1llz makamları da dahlJ ol· t..,türk Türkiyeyi 1np,lliz parlfımeh- telcri de nvni .fik;,.de hulunu~ikt:ı 
duğu hnHlc biltiln askeri makamla- tnrlzm modeli üzerinden bir devlet 1 ve Atatürkiin büviik çehresini as
rın ytlksek takdir ve tasvibine mnz- yapmış ve memleketinde kuvvetli ker. inkıltıpcı. politik, sosoval ,.e ıs
har olmustur. Umumi Harp esnnsın- bir soneyi yoratmıı~tır. HuH\sa, Atn- lahatcı faallvC'tinin ış1ğı altında gös
da. Mustafn Kemal Çnnakkolc cep • tUrk modern Türkiycmln ynrnt·cısı - tererc>k yrni Tiirkivrnin onun idn
heslnde ve mUteaklbcn de Surlyodc dır. Türk ye dahi mtıslümanlık lıle- 1 resi altında c>ldP ettif!i büyük tenık
Alman generallerinin Türkiycnin da- minde bir mucize manınrası nrtet .1 kileri kavdetmektedir. 
hili işlerine müdahalesine karşı şid- mC?ktcdir. Türkler ilelebet Atatürko Norvecte: 
dctle mücadele etti. Hatta bir aralık minnettar kalacaklardır.,, .. 
Alman koloniznsyon politikn~ını pro ltalyada: Oslo, 13 (A.A.) _Norveç telgraf 
tersto için istifa mecburiyetinde kal- Ajansı bildiriyor: ~iitün büyuk 
dı. Mustafa Kemal, ancak Alman ge- Roma. 12 (A.A.) - Stofanl Ajan- gündelik gazeteler, Atatürkün ter-
nerali Von Falkcnhaynin Suriyeden sı bildiriyor: cümeih:ı.Jinl neşretrnekte ve gayet 
uzaklaşmasından sonra orduya dön • "Bütün gazeteler Cumhur Ba~ka- senakAr makalelerle onun tartht e. 
dil. Harbin sonu Mustafa Kemali Fi- nı Atatürkün ölümüne geniş bir yer serini hiknye etmektedirler. 
listin ordusu kumandanlığında bul- tahsis ve kendisinin hayatı, mesaisi Dagblndct gaıetesi yazıyor: 
du. Sultan hükömctinln antanta ve ve yeni Türkiyenin inşası için olan "Bugün Türkiye o kadar kuVVt"tli-
antant tarafından Mondros şortla- mücadelelerini gösteren bu makat~- dir ki, hasta adam tabiri tamamiyle 
rının bozulmasına zelil bir surette in· lerine tercilmci haller ve fotoğraf11&r eski. hııyl<'le olmuştur . ., 
kıyat ve mutavaatı Mustafa Kemalln ilave etmektedirler. Afte:rt Posten gazetesi yazryor: 
enerjik protestolarını mucip olmuş • ı Dııçe tarafından tesis edilmiş o- "Atatürk muazznm bir eser vficu· 
tur. 1918 yılı sonunda istikllıl müca- lan Popolo D'itilia gazetesi diyor Clc getirmiştir.,, 
delesl için taraftarlar bulmnk üzere ki: yor: 
1atanbula gitti. 1919 mayısında Ana- "Ölümün. hayatının yirmi yılını "Dtr edam, yeni bir Türkiye ya-
doluya gönderildi ve malôm olduğu vakfettiği ve alametleri şimdi .;ok rattı. Dikkate değer müessir here
fekilde yeni Tilrklyenln ilk muvak- yüksek ve sağlam bulunan muazzam keti ile devlet rcislPri arasında biri· 
kat hOkömetlnl teşkil etti.,, yapıcının faaliyetinin tam cevvah- cik bir vaziyete sahip olan Atatürk.-

Gazete, AtatUrkiln mücadeleleri ve yeti içinde avladığı, vatan babasının tür ... 

yenilen bir armut gibidir; kendisi lezzet alıcı de
ğil, sadece lezzet vericidir. Buluşma intikam alma
ya benılyen bir i§ ..• kadın, sanki, yalnız eza duyar; 
hakir olur; erkek galebe eder; bu alış verişte karlı 
çıkan, aklınca, odur. 

Şimdi beniın içimde do böyle bir isteğin kabardı
ğını duyuyor, şuunınmn üııtüne bir akıncı tortusu
nun çıktığını anlıyordum. Uzun saçlarından yaka
lıyarak Zeli'yl, beni ısıran, tırnaklıyan, yüzüme tü
kUren ve tahkirl<!r püsküren Zeli'yi zorla kendime 
ram ediyor, sonra yerde, başınt kollarile örtmüş, 

bitklh yatarken blr Makedotiya çetesi gibi zalim, o
na "İ§te cezan!,, diyordum. 
Şüphe yok ki tüyler ürpertici en seçme melo

dramları uykumuz kaçtığı zaman yatağımızda gö
rür, hulyamttda oynarız. 

Bu ferah bir geceydi. Gözlerim, ikide bir, kama
ramın pencereııine ilişiyor: t.ihnimde işliyen Ame
rikan filmini sona erdirecek olan kurtarıcı ışığı bek
liyorum. Nihayet, cam, ehruiyahkcn donuk sarı bir 
mika rengi aldı, sonra hohlanmı§ bir aynaya dön· 
dü, daha sonra da üı;erindeki buğu çekilerek şeffaf
laştL 

Havlumu kolonyalı suya batırıp yüzümü, ensemt, 
kollarımı serinlettim; arkama acele, bir elbise ge
çirdim, dışarı fırladım. 

Koridorların lambaları henüz söndürülmemiş •.. 
vapur bana sergüzeşt romanlarındaki, insan eli değ
meden, tek ba~na Okyflnusu &§Bll sihirli gemileri 
hatırlatıyor. İn yok, cin yok1 

Daha alaca karanlık ... Açıklardnyız. Geceyi sulara 
boŞaltıyorlarmış da ağır nğır dibine çöki.iyormuş gi· 
bi denizde derin, koyu, bir loşluk var. Yalnız üst 
tabakada zar kadar ince, bir menekşe rengi görülü
yor; üflense altında bütün ağırlığıyla karanlığı bu-

lacak. 
Bir kanapcye oturdum. Aydınlık yayıldıkça dü-

şündüklerimden utanıyorum. Artık sabah başladL 
llk ışik mızrakları göğe saplandı. Ben sabahı sev-

mem; sabahlarımda hastalıkla veya cenaze başında 
g~çen gecelerimin hatıraları yüklüdür. Saknrya'da, 

Dumlupınar'da, daha evvel de Çanakkale'de hü
cuma geçmek emri alarak dakikaları saydığımız sa
bahların zihnimde iz bırakmış yorgunluğunu hfılA 

duyarıın. Sonra eğlence gecelerinin sabahlarını da, 

kanları çekilmiş erkeklerin ve hatları uzamış ka

dınların heyuliılaşmış şekl1lrei1P hiç hoş bulmam. 

Güneş doğuşu tabii günlerimizde seyrcdllen bir 

manzara değildir. 
Güneş çıkıyor. Yüzüm aydırılcındı; vapurun cam

ları, bakırları, nikellerı şıkır şıkır ... Sulardakı me
nek§e morluğunun UstUne, ufuktan başhyarnk ür
pere ürpere gelen bir mavimtrak yaldız serptldl. bi
:ı:e kadar, çarçabuk yetişti, etrafımızı ve bütiln de
nizi kapladı. 

inecektim, durdum ... Bir nefesliğin arkasındayım; 
kendlm1 göstermiyordum, göstermlyeceğim! 

(Devamı wr) 
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IHIDKAVIE 

HOSEYIN EFE 
ve elmalnn ile ün kazanan Soğukpı - ··~~~~~~~ 

Yazan: Fan< BERCMEN 

Nihayet Koçof Sırlarını Söyledi 
Hemen Edirneye Koştum. Bulgaristanın Meşhur 

Komitacllarından İkisinin Faaliyete Geçmek 
Üzere Olduğunu Haber Verdim 

Güldüm. Ve: 

d' - Hayır, Gospodin olmaz. de-
ıın. Nereye ve kime gittiğini ve 

ne haber g t' d·~· . b .. 1 ll'lecf. e ır ıgını ana soy e-
ın kıkçe dinlemek ve yaranı sar
k ad Yok. Kansız kalıp ölünciye 

a ar Yürüyecek . I< sın. 
tn oçef bende de bir komitar.ı ela
nı arı ve kanı olduğunu anladı. Ca
ta nuı_ acımasına rağmen bir komi
tü cıs ınat ve sebatiyle önüme düş-
h · ekerek, topallıyarak biraz da

a yü .. d_ 
Yakın ru. u. Çiftlik mekanlarına 
Üz . bır Yerde sendeledi ve arka 

erı düştü. 

d ~ Öldürsen de, dedi, bir adım 
as~ atacak kuvvetim yok. 

sındoylediği yalan değildi. Yara
kes· an Çok kan akıyor, dermanını 
Zo ır: ve kuvvetini eksiltiyordu. 
kar adıın. Üstüste attığım bir 
ted_~ el silfıhla çiftlikten yardım is
biriıı~ Roçefi gelen yanaşmaladc.n 
Ue Sırtına yüklerken bir kmap 
ha Yarasının biraz yukarısından 
Orı cağı boğdum ve kanı dindirdim. 
Çefl dakika sonra çiftlikte ve Ko-

e hesap başında idik. 

E rtesi sabah güneş doğarken 
~ Roçef bitkin ve belki de 
}a.kl ~ bezgin ve yine el ve a
'9'e hoa.rı bağlı olduğu halde yatıyor 
llun ruı horul uyuyordu. Kurşu
dan açtığı deliklere gece yansın-
ıın1 =~ra ~astığım tuz hem yara
iını §lrınış, hem de çenesinin ba-
ltarg:e~~tıniştt Koçef yaralı bir 
sırlar gıbı çırpına çırpına bütün 
konut ını ortaya dökmüştü. Bulgar 

acılarının Edim il· •yt· d 
l>ek "alo.n e v a ın e 
\ıe f ecaatıdQ h..aslıvacaklar:ı rfTu>vAt_ 

trliy tl. h er hakltında çok ehem-
0 e ~ aberler vermişti. 

ıısı fr~n Öğleden sonra Edirne va
l>aŞa bıf Paşanın odasında idim 
\1e b.. ~~an ayağa kulak kesildi 
s<i}'} uyuk bir dikkat ve alili ile 
n.ı.ııı:dikl~rin:ıi dinledi. Çok mem
<..\ıt· ~· Bır aralık yaverini çağırttL 

ıtıte b kt 
rııı h ıra ığım yaralı Bulga-

- Aferin oğlum Hüseyin efen- Bir hafta 3onra Bulgaristan-
di, dedi. Bu hizmetin unutulmı- da, Kızılağaçta idim. De 
yacak ve mükafatsız kalmıyacak- dem İnce kaptanın şöhretini pek 
tır. Seni ancak yanımda alıkoya- iyi bilen Sokolof ile Mercanofa 
cağm, komite işlerinde çalıştıraca- sokulmak için hiç zorluk çek.me-

ğım, devlet ve millete hizmet et- dim. Kendimi benim gibi Stoyan 
tireceğim. Göreceksin az bir za- ismini taşıyan ve çok zaman evvel 
manda seni adamlar sırasına soka-

komitecilk uğrunda kayıplara ka
cağım. Nasıl çalışr msn?. 

_Elbette çalşırım, paşam. Yal- nşan küçük amcamın yerine koy-
nız edsi rşibnzy zldkut -hş? muş ve İnce kaptanın oğlu oldu-
nız sizden bir ~ey rica edeceğim. ğumu söylemiştim. Dedemin ken-
Seni artık yanımda alıkoyacağım di eliyle yazdığı imzalı hatıra def-
buyurdunuz da...... . terini de sözlerimin doğruluğuna 
Paşa sözümü kesti, ve: bir delil gibi göstermiştim. Def-
- Elbette, dedi. Doğrudan doğ-_---'te....,r,_ arılara J;ıüyilk bir .inanç vnr-

.nıya maiyetimde bulunacaksın. mışti. Sokolof ile Mercanof beni 

Konağımda yatıp kalkacak. ve yi

yip içeceksin Bir bey gı'bi yaşaya

cak ve rahat edeceksin, fen aını? 

nar nahiyesi arazisinde bir çok ya
bani fındık vardır. 

Çalışkan nahiye halkı bundan ce
saret olarak fındıkçılık yapmağa ka
rar vermişler ve bu maksatla hüku
mete müracaat eylemişlerdir. 

Ziraat müdürlüğü, ilk parti ola -
rak Değirmendereye dört bin fındık 
fidanı sipariş etmiştir. Bunlar halka 
dağıtılacaktır. 

Pamukçuluk Geniıliyor 
Bursa (TAN) - Vilayetimiz içinde 

pamuk ziraati gittikçe artmaktadır. 

Heveskiırların şahsi gayretlerini ve 
toprağın bu mahsule elverişli oldu
ğunu gören Ziraat Vekaleti, gelecek 
yıldan itibaren vilayetimizin pamuk 
mıntakasına ithaline karar vermiş -
tir. 

Açık kozalı pamuk ziraati yasak 

edilecek, yalnız Akala pamuğu ekil

mesine müsaade olunacaktır. 
Ziraat müdüriyeti, pamuk tohumu 

ihtiyacının tesbitine başlamıştır. Ge
tirilecek tohuml:ir köylüye dağıtıla
caktır 

-0--

Edirnede Yeni Belediye 
Heyeti 

Edirne, (TAN) - Belediye yeni 

devre içtimalarına başlamış, eski re
is Şerif Bilgin belediye reisi seçil

miştir. 

Mecliste birinci reisliğe eczacı Fe
rit Çardaklı, ikinci reisliğe avukat 

Fevzi, katipliklere Hilmi Atakan ve 
Kemal Dönertaş; daimi encümen a
zalığına da Ferit Çardaklı, İbrahim 
Aka ve Ahmet Kesmen seçilmişler
dir. 

ıyı kabul etmekle beraber teşeb
büslerinden bahsetmişler ve mak
satlarını bendE:n gizlemişlerdi. 

Ben de hiç o taraflı olmamış ve 
yalnız bir iş olursa unutulmamak
lıhm.ı ,ııöyJJyerek oayrllmıştım. 

(Devamı var) 

~~etr_rıen Edirneye getirilmesini 
tı. Bana da: 

Si~ Oğlum Hüseyin Efendi. dedi. 
lattı~taverin odasına git. Bana an
alsıll ;rın1• ona da tekrar et. Not 
?'a d ~- işı saraya arzedelim. Son 

- Fena olur mu hiç? Fakat 
benden istediğin~z hizmetler ko
nakta oturmak, yan gelip yatmak 
ile değil, dağda ve Balkanda ko
şup dola~mak, komitacılar arası

na sokulup çalışmak ile olur. 
Paşa biraz kızardı, ve: UZUN BOYLU ÇOCUK 

a ve . ' 
nı gel ve gör. 

Adada .Yaverle karşı karşıya 
kİtll h Seçtık. Paşası gibi verdi
durnı haberıer onun da yüzünü gül
de ç U§ Ve keyiflendirmişti. Per
c.:ıtıı a~§U önüme okkalı bir fın
kız ~ a?ve ve bir takaba içinde 
tutu ? ıncecik kıyılmış İskeçe 
dan~~ getirmişti. Sardığım sigara
Ylldlııtıır nefes çektim. Üzerine bir 
de k~ da kahve içtikten sonra ben 

flendirn. Ve: 
--y 

di:ıı. ~~bakayım yaver bey, de-
~ bhakedonya ihtilal komitesi
~lllgıır~YÜk başlarından Sokolof 
da hu tanın Kızılağaç kasabasın
Ya.pıya::afa geçmek için hazırlık 
dazı ~ uş. Şöhretli kaptanlar
fun y ercanof ta çetesile Sokolo
tnit~~nında imiş. Çetede azılı ko-
r· erden B 1 ·1 llıden ve u gar ermem e-
v-llrın Ardaş ile Bedrosyan da 

l§. s k . 
J>aŞa t 0 olof Edırnenin Lahna 
içtn k ar~arında teşkilat yapmak 
den e 

0~1tenin umumi merltezin
kadar ~ır alınış. Bunlar on güne 
köyündeUduduu geçip "Akpınar,, 
tnış. Sok teşkilata başlıyacaklar
Yazaığı olofun Akpınar daskalına 
ğaçlt I<oıne~tubu getiren Kızıla
den Çık Çefı Yakaladım. ttzerin
Ya Verd~rdığırn mektubu da paşa-

ıın. 

- Sonra'> - s .... 
Arif onrası soğlık. 

fi sara PaŞa uzun bir telgrafla t
Çefi Od.Ya bildirdi. Biraz sonra Ko-
tu~ asına getirtti G""rd" ·· ·· ve 

8
h . . o u, goruş-

sonra h 
0
Y1ediklerini dinledikten 

~un nı h astahaneye gönderdi. U
b Uddet düşü d " - - -ana çevirdi. n u ve yuzunu 

- Tabii evladım, dedi.Onları da 
yapacaksın. Fakat şimdi yorgun
sun ... Bir kaç gün dirilen ve kendi
ne gel bakalım 

- Dinlenme ihtiyacım yok, pa
§Clm· Hem vakit te yok. İzin verir
seniz ben hemen bu gece Edime
den çıkmak istiyorum. 

- Nereye gitmek istiyorsun? .. 
- Hududu aşıp Kızılağaca git-

mek. Sokolofun yanına sokulmak 
ve onların aralanna karışıp bu ta

rafa geçmek ve yapacakları işleri 
öğrenip size bildirmek istiyorum. 

Böyle daha münasip değil mi pa

şam?". 

Vali paşa yaşından hiç te umul
mıyan bir çeviklikle koltuğundan 

fırlayıp kalktı. Omuzlarımdan 

tuttu. Gözlerini açarak yüzüme 

baktı, ve: 

- Hüseyin oğlum, dedi. Yapa

bilir misin bu dediklerini? .. Eğer 

bu işi de başarabilirsen, inan ba

na, padişaha arzeder ve seni der
hal jandarma yüzba_şısı yaptın

rım. Haydi göreyim seni tosunum. 
Allah yolunu açık etsin. 

Paşanın bu kadar ufak Dtr 
hizmete karşı bana jandar

ma yüzbaşılığı vaadedecek kadar 
millet hazinesinden cömertUk gös 
termesine içimden güldüm ve i
nanmış gibi göründüm: 

"- Üzerime &ldığım bu işi mu
vaffakıyetle neticelendirecek ka
dar kabiliyet ve cesaretim vardır 
paşam. Bunu pek yakında size is
pat edeceğim.,, dedim ve yanın 

dan çıktım. O gün hazırlığımı 

yaptım ve gece Edirneden ayrıl
drm. 

Böbrek üstiindeki gudde hor
monunun fazlalığı bazılarında ço
cuklukta başlar. 

O zaman küçüciik kız, birdenbi
re büluğa erer, fakat pek karışık 
bir büluğ: Bir taraftan kocaman 
bir göğüs, yaşlı bir kadın gibi yağ
lı bir vücut, dışarıdan göğsünün 

büyüklüğüne bakınca sütnine ola
cak gibi sanırsınız. Fakat bir ta
raftan da erkek gibi kıllı bir vii
cut. Sesi de kalın. Aklı da, sesi 
gibi, pek kalın olur ... Bununla be
raber pek çabuk büyür ve büyü
dükçe şişmanlar. Ancak kocaya 
varmak aklına gelmez. Kimisi, ak
sine, evlenmek üzere kadın arar. 
Tabii güçlü kuv\·etli, tuttuğunu 

koparacak gibi. 

Bu hal erkek çocukta da olabi
lir, çocuğun boyu birdenbire, hem 
de pek çok uzar. Adaleleri geli ·ir, 
kuv,·eti de öyle. Pek ziyade, artar. 
Küçücük, fakat gerçekten pehli
van. Biitiin vücudü de pek ziyade 
kıllı. Ancak, aklı pek küçük kalır. 
Bu mini mini pehlivan kızların 

pe~ine de düşer. Evlenebilir de, 
hiç mahçnp olmadan; fakat - be· 
reket Vtfsin - çocuğu olmaz. 

Kimisinde, böbrek üstündeki 
gudde, çocuk daha doğmadan, an
nesinin karnındayken sakatlanır. 

O zaman knrmakarı ık, pek tuhaf 
bir çocuk doğar. Dışarıdan uzuv
lan erkek gibi: Sakalı ve bıyığı 

da çıkar, sesi kalınlaşır ve bütün 
vücudü kıllı olur. Gayet kuvvetli, 
hiç yorulmak bilmez... İçeriden 
kadın yumurtalığı, memeleri de 
kadınlarınki gibi, fakat muayyen 
günleri yoktur. 

Zevki erkek. Kendi halini bildi
ği için pek te maskara olur: Kızla
n aldatır, evlenir, sonra zavallı 

kızın haline güler. Biraz in:oıarıısı 
olursa e\'Jenmeden sadece nişanla
nır ve dolandırdıktan sonra sa,·u
şur. Üstüste bir kaç kızı kandıra
rak nişanlanıp sonra snvuşan de
likanlıların hikiiyelerini aradası
rada ga•.ctelerdc okursunuz .... 

Bu hal anne olmak hassasını 
kaybeden bayanlarda, genç kızlar
da ve çocuklarda olduğundan da
ha sık görülür. Her in anda a~·ni 
zamanda hem erkeklik, hem de 
kadınlık olduğunu bilirsiniz. Ka
dınlık veren gudde tiroit, erkPk
lik veren de böbrek listündeki 
guddedir. Troit erkeklerde biiluğ 
zamanı, böbrek üstündeki gudde
de, kadınlarda kesilme zamanı 
kendini gösterir. O yaşa gelmiş 
kadınlardan 'bazılarının bıyıklan
ması, ııakalJanması ondandır. 

Biraz ya lanmış kadınlarda bu 
guddcnin fazla hormon çıkarması 
normal olmasa da bir hastalık sa· 
yılamaz. Fakat gençlerde, çocuk
larda, doğmadan önce, hep böbrek 
üstündeki guddenin bir ur netice
sile hastalanmasından ileri gelir. 
Ancak ur mutlaka ağır bir hasta
lık demek değildir. Çocuklukta 
veya &ençlikte peyda olan çok ya
şatmasa da doğmadan önce pe:ı·da 
olan dışardan erkek, içeriden ka
dın olan acayip kişinin uzun za
man yaşamasına engel olmaz. 

Böyle ur hazan yaşlıca erkek
lerde de olur. O zaman zavallının 
hali pek tuhaf olur: Durup durur
ken memeleri büyür, üzerine ba
sınca çok acı verir. Kimisinden 
süt bile relir. Torununu emziren 
bilyükbaba i{ÖrülmÜ§ §Cy)erden
dir. 

Eski zamanda bunlar garibe di
ye tarihe geçerdi. Şimdi pek basit 
görülür: Hep hormonlarm cilvesi. 

B ahçede olsun, kuvuşlarda ol
sun beş on mahkum bir a

raya gelip konuşmağa başlasalar 

Hüseyin efe yanlarına sokulur ve 
kulak kabartır Mahkumlar eğer 
oldukça nüfuzlu birisinden bahse
diyorlarsa her söze karışarak atı
lır: 

- Hey gidi günler, hey! Etra
fındakilerin "yine başladı,, dr.r gi
bi bir tavır almasına aldırmaz, 

devam eder: 
- Tanırım onu be' .. Bir vakit

ler Rodosta beraberdik. Benden 
ödü patlardı emme yamndan a
yırmazdı beni! Bir urum kızından 
kapatması vardı. Evde onu bek
lerdim. Gece olunca başımın al
tına flinta da kor, kapı eşiğinde 

uyurdum. 
Ben olmayavdım, o vakitler o

nu temizliyeceklerdi hani! .. 
Bir aksam cavurun kızile geldi. 

Birbirlerine sokulmuşlardı. 

"Ulfı! dedim erkek adam avrata 
sokulur mu hiç.,, , "Ne yapalım 

soğuk vardı. Ondan Efe,, demesin 
mi? 

Sofaya girince ilave etti: "Efe, 
dedi. eşyaları .hazırlıyalım_. oYar.ın 
gayri gideceğiz, Ödemişe!,,, 

Ertesi günü erkenden otomofi

le binip Rodostan Ödemişe geldik. 

Hüseyin Efe sözü buraya geti

rince etrafında şayet, Rodostan Ö

demişe otomobille gelinmiyeceğini 

bilen olur da: 
- Hadi ülen, hadi, emme sa

vuruyon! Heç Orodostan Ödemişe 

otomobille gidilir mi? Derse, o 
zaman Hüseyin Efenin san ablak 
suratı titrer, gözlerinin akı kıza

nrdı. 

Eğer karşısındaki çelimsiz, hır

sızlık veya "kötü fiilden,, hapse 

düşmüşse hiç tanımaz, çıkışır: 
- Sen ne biliyen a, köpek! El

bet gidilir. Gaç yol gittik, geldik .. 

Bana akıl mı öğretiyen, gözüne ... 
iti. 

Fakat itiraz eden hapishanenin 

kodamanlarından biri ise o vakit 
Efenin patlak gözleri büsbütün 

budalalaşır; sarı yanakları daha 
ziyade solar ve başını önüne eğe

rek susardı; o anda hıncını belli 
etmez, lakin kodaman meclisten 

ayrılır ayrılmaz Efe kantarlıyı 

basardı canına!.. 

K imden bahsedilirse edilsin 
Hüseyin, mutlaka onunla 

tanış çıkardı. Muhakkak, ki onu 
ya ölümden veya büyük bir kaza
dan kurtarmıştır. 

Hapishaneye neden düştüğünü 

her seferinde başka başka, olmak 

üzere günde beş on defa anlatır

dı. Hele bir yeni müşteri gelince 

gayri Efe, onun peşini bırakmaz, 

ballandıra ballandıra ve gururla 

ağızını şapırdatarak meşhur ma
cerasını sayar, dökerdi. 

Aşağı yukan herkes onun şu 

meşhur kahramanlığını ezberle
miş gibidir: 

"O vakitler İzmirdeymiş... Te
pecikteki bütün hırsız ve kaçakçı 
yatağı kahveler, ondan tir tir tit
rerlerdi... Hepsinden haraç alırdı. 
Hele bir vermesinlerdi biyo! Do
muz gibi onu parça parça doğrar, 

etini aç kelplere dağıtırdı. Dediği 
de dedikti yani... 

Oralarda bir kaçakçılık, bir vur
gunluk olsun da haber vermesin
ler. Bunun minganı (imkanı) yok
..,,. 

lşte, bir gün Yemiş çarşısında 
oir baskın yapmayı kararlaştırmış 
kızanlar .. 1ncir zamanı imiş. Ma
lum ya, o vakitler çarşı para ile 
dolar, boşalırmış .. 

Kaldıracak epey para vardı, em
me, heç kimse bu işi uzerine almı
yormuş. Nihayet iki adam seçmiş
ler: bunların ü~üne kurnaz yok
muş İzmirde .. Eli çabuk, becerikli 
adamlarm1ş. 

Onları Efe seçmişti. Elbette ki, 
arslan yapı ona düşeceşti. O gece 
geyvede bütün kızanlarla beraber 
oturmuş onları beklemiş. Şafak 

sökene kadar oturmuşlar. Ne ge
len olmuş, ne giden .. 

Ülen çocuklar enselenmiş olma-
sın! 

. 
Ertesi günü duymuşlar ki, he

rifler parayı kaldırıp ortadan yok 

olmuşlar. Eh, Efenin gafası kız

mış da kızmış. Blçağını çıkarıp 

bir nara atarak onları doğram 

doğram doğrayacağım ilam etmi~ 

Elinden kurtulmalarına mingfln 

mı vardı? Evlerini biliyordu onla-

nn... Biri Kale dibinde. öbürü de 

yangın yerinde oturuyormuş!. 

Önce Kale dibindekinin işini bi

tirmeliydi. Onun evine geldiği 

p'"azvantlar (bekçiler), bilem orta

da yoktu. Herif çingene kapatma

sile yatıyordu. 
- Kalk Ulan! diye bağırınca 

herif süklüm püklüm çıkmış ya

taktan. Efe tiksinmiş ve kocaman 

bir tükrük atmış Üzerlerine ... He

mencecik tabancayı ağzına boşalt
mış. Gık demeden ölmüş. Kancık

lığ"ının cezasını çeksindi işte. 

Oradan yangın yerine dört na
la inmiş. Onun da tez elden hak

kından gelmeliydi. Sonra kızan

ların yüzüne nasıl bakardı, Ar, na 
mus kalmazdı? 

Beriki zaten cılızmış. Tabanca
ya bile hacet yoktu. Tavuk gibi 
boğazlayıYermiş onu ... ,, 

H ic:c>yin Efen;n suçu buydu. 
Bu sözünde durmaz na

mussuzlnn temizledi diye deliğe 
tıkılmısb Gader bu! 

On yıldır vatıvordu. emme ne
dense ıti.inün şn ırıyordu. Her yıl 
cıkacn~m divP. hazırhe-a haslın·: 

esvasını toplar. hemsnilerile, 
- h<>rkPs nnıın hemserfsivdi - he
lRllasır Fnknt o ıtün bilmc>m ne
den "t:ıhHv,.cilerin,, arasında esa
misi okunmazdı .... 
Şaka yaptıklarını biliyordu: em

me hadi şaka bir olur iki olurdu. 
Adam. burası da hani kötü yer 
değildi.., Üç beş kuruş para da ka
zanıyordu . 

Hüseyin Efe bütün bunları sa
yıp döktükten sonra icinde tek 
tük bir kac- di~i kalmış olan ağz•
nı şapırdatır ve: 

- Bu yıl mutlak ~ıkacaıtım. 
derdi. Gayri şaka vahtı geçti .. 

Hüseyin Efe on senedir yatıyor: 
ve bu on sene jcinde müebbed 
hapse mahkum olduğun bir türlü 
anlamıyor ve buna akıl erdiremi
yordu. 
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HUBUBAT UNLARI: BAHARATLAR: 

14 - 11 - 938 -d 

1 "Zevcim, Gözlerine 
İnanmak istemiyor ,ı 
l§fe, Fransada Sen Şehrinde Montreuil fcasabasındO 

Emil Zola sokağında 17 No. da Bayan Wagner, 
böyle . diyor ve flave ediyor: 

" O, Bana: Sen 1 O Yaş Gençleşmişsin Diye re~ 
Hayretini izhardan Kendini Alamıyor. ,. 

Pirinç, Mercimek, Bezelya, Yulaf, Arpa, Nohut; 
Patates, Fasulye, Çavdar ve sair Hububat unlarile 
Pirinç Niıastası, Buğday Niıastaıı, Korun Flor. 

Tarçın, Kar:abiber, Beyaz Biber, Kırmızı Biber, 
Kimyon, Yenibahar, Karanfll, Zencefil, Sahlep ve 

Sofra Tuzlan. 

Bayan Waper'in BloceUi Bayan Waper'fn bir kaç hafta 
7eni c:lld unsurunu kul - zarfında kazandığı şayanı hay• 

lanmazdan evvelki Tet giizellik tebeddfiJUnil 
fototrafı , göıte.ren fotoğrah 

1915 den beri tevekkufsuz mesaisi neticesi Beynelmilel sergilerde kazandığı uzevclm Jorj, bu adeta bir muci- derece memnun kaldılar.,, 

HOR KONKUR 
1 zedir, diyor. Filhakika fiti ay kadar Her akşam yatmazdan evvel pel 
1 evvel, alnımda, gözlerimin ve ağzı _ be renkteki Toknlon kremini kull' 

1 
mın etrafında buruşukluklar ve çiz- nınız. Terkibinde. Viyana ünıverti 

1 gilerlm vardı. Bugün ise bütün arka- tesi Profesörü doktor STEJSKA!>'* 
1 da§lanm bu pyanı hayret tebeddülc keşfi olup tıpkı insanın tabü ve 'ti 

il 
..... _ L [~aşıyorlar~ Onla. ra yaptığımı söyle - yati cild unsurunun ayni olan ~ 

e mü•IAllZ&ratmm mükemmeliyet ve nef uetinde iritilmez bir kuvvet olduğunu iabat ebnittir. -diın. Yegane cıld unsuru olan pem · genç hayvanların cild hüceyreler" 

Devlet Oemiryolları ve Limanları işletme U. idaresi ilanları 

Adres: Beıiktaı • Kıhcall, Telefon: 40337, lstanbul, Nuri Çapa 1 te renkteki Biocelli Tokalon kremı- den istihsal edilen Biocell genÇl1 _________________ _;. __________________ ı.••••----------= ni kullanmalannı tavsiye ettim. Bir h . d a·· .. . . be., 
, cev en var ır. unduz ıçın de ; 

TÜRK HAVA KURUMU
' :;j___ il s 1 N G E R il ~:~: ::::~:~;r:::i~e: :::; ::t~!~~1 ;:!:~;!r~~;:~~~a:; 

Gece bekçilerine mahsus kontrol saatlerinin benimle alay ettiler. Fakat sonra ba- yah noktalan eritip açık mesanıelf 
1939 sen~inin en dakik ve en sağlam modelidir. na hem teşekkül' ettiler, hem de son sıklaştırır. 

Milli ve Şahsi Serveti Muhafaza 

· Büyük Piyan(Josu vANGıND~:;·~~izHıRsızDAN 
Sizi Muhafaza Eder. ikinci lieılde: 11 Blrlncikanun 938 dedir. 

Büyük ikramiye: 4 5. O O O Liradır ... EMSALLERi GlBt ON BEŞ SENE GARANTİLİDİR 
Taşradaki muhterem mü§terllerimize arzu ettikleri takdirde yeni 

katalok gönderilir. 

Sırkecide İstasyon hududu dahJlinde kAln 30, 31, 33 numaralı ki# 
mağazalar ayn ayn pazarlıkla ve birer sene müddetle kiray,a verjle' 
cektir. -Muhammen bedelleri ve teminat miktarları aşağıda y zılıdır. Pi 
zarlık 25/Xl/938 Cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 uncu İşletme bin' 
sında Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Şartnamele' 
paruız olarak Komisyondan verilmektedir. "8269'~ 

Bundan batka: 15.000, ,2.000, 10.()()() liralık ikramiyelerle 
(20.000 Ye 10.000) liralık iki adet mükafat YardlJ' ••• 

S t N G ER SAAT MAC.AZASI - İstanbul Emlnönfi Tel. 21964 

Yeni tertipten bir bilet alarak lıtlrak etmeyi lh· 
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun meı'ud ve bahti· 
yarları arasına glrmlı olursunuz. 

Sahibi: Halil L6tfi Dördüncü, Gazetecilik ve ' Netriyat T. L. Ş. No. Senelik muhammen kirall Teminat 

Umumi Defrİyab idare eden M. Rasim özıen; baaıldıtı yer 

TAN Matbaaaı. 

30 114120 Kurut 17118 K. 
31 110424 " 16564 • 
33 110436 " 16566 • 

--C~P MiTRPLRRI-
BiR YILDA 100 KiTAP 

Yok be.huma zen(İn bir kütüphane sahibi olmak 
İatiyor musunuz? öyle iıe, ıize müjdeliyebiliri.z. 

Sabiha Zekeriya senede 100 kitap netretmek üzere 
10 kurutluk bir cep kütüphanesi teıiı etmittir. Bu kitap
lar 10 - 64 se.yfalık eserler olacak, fakat dünya edebiya,,. 
bnm elki ve yeni bütün eserlerini, fikri, siyasi, içtimai 
bütün hareketlerini toplıyacakbr. Bu eıerleri bir araya 
getirdifiniz zaman rayet zengin bir kütüphaneye sahip 
olımq olacakanuz. 

• . Cep kütüphanesi hakkında bir fikir edinmit olmak 
ı~n-sat ve sol sütunlardaki kitap listesine bir göz atınız. 
B~ bu eserleri senede 1 O liraya, yani iki üç kitap pa-
raeıle elde edebil-ek kuma ih · . ed 
cekaitıiz. 

"'" , ve o tıyacınızı temın e-

Eserler hakkmda daha fazla nıalQmat istiyenler, 
ti~iden TAN Matbu.tında Sabiha Zekeriya namına 
müracaat etmelidirler. 

~·------• Şekerci HACI BEKiR mamOIStında 

Türkün milli çeşnisi vardır. 

ALI MUHİTTiN HACI BEKiR 
l.tanbul - Beyoğlu - Karakö7 - Kadıköy 

Her Eve Lô.zım Olan 
YENi 

Çocuk Ansiklopedisi 
M Oessesenıtz tarafından net-

redilen Yeni Çocuk An.sik· 
lopedirt her çocuğun mutlaka sa
hip olması lizım gele.n bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
sın9a ve ders dışında aradığı bü· 
tün mallımatı bulabilir. 

ÇOCUK ANS1KLOPED1St bft. 
tün dünya llsanlanna tercilme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklarının ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyaclır. 

Eser 1500 sayfalık iki büyük 
ciltten mürekkeptir. Tam eserin 
fiyatı 7 liradır. Muallimlere ve 

T .AN Neşriyat Evi 
lstanbul 

ınektep talebesine aynca tenzntt 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için dl' 
tll, bütün Ukmelrtep öğretmeni~ 
için en kuvvetli yardımcıdır. ÇilJt' 
kü biltün dersler bu eserde re' 
limlerle ve geniş malQ.mat ile ,, 
ginleştirllınlştir. 

Eler hakkında bir fikir edtnıııe# 
istiyorsanız apğıdaki kuponu dol" 
dunıp bize gönderiniz. Size bl" 
dava bir broüşr göndeririz. Bu brO' 
fÜJ' size Ansiklopedinin k.ıymetJOI 
anlatacaktır. 

ISTANBULDA TAN MATBAA&l"",A 

YenJ Çocuk Ansiklopedisi broşürllll. 
den bir tane göndermenizi ve mıJ• 
alllmlere alt son tıyatuuzı blldlrıtıe' 
ntzı rica ederim. 

ll't.7'\: • ; ; : : : : • • • • • 
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Beyaz bir' 

Çehre 
Kansızlık, kemik hastalıkları, dimağ yorgunluktan ile 

vitaminsizlikten doğma bütün zayıflıklara kartı ' 
Lcitif bir 

Cild 

Parlak 
Ten 

Gergin bir 
Yücud 

Cazibeli 

KUVVET ŞURUBU 

VITALIN 
Her annenin bilmeai icap eden bir kunet turulnıd\U', Ço-

cuklarınıza Vltalin kuvv.ı fUnabu vermekle onluı 
•ailam, aürbüz ve ne,'eli yeti9tiriraini:1. 

VITALIN . KUVVET SURUBU 
1 

Mektep çafmdud gençlerle emzikli bdm •ef• lhtiyarlarm 
hayati kudret ve kuvvetlennl artırır. 

INGILIZ KANZUK ICZANISI 
BIYOGLU • ISTANIUL 

llli111ı11 .................................. ~ 

Gençlik ,.IZMIR ~~!1.~~RA~~,!'!SUCATI. 

1 
Öteôenberl sağlamlığı. ile taıutınu9 Ye hallu.mım rafbeUDI 

G • i 1 b • · kazanmış olan ıntımulAtımıı uze ır KABOT BEZLERiNiN 
fıtfhlQk vergisfntn tenzil! ni&beU.fide ucudattınlmıf oları fellf •tıı 

Y •• fiyatları aıalıdA g&ıterllıniftlr. 
UZ 4 No. Tip Atlı 85 S. En 38 Metrelik 858 ltr 

' 4 " " " '75 .. fit " • 895 " 
5 ,. ,. Değtrmeııll 90 .. • ,. ., '1&9 u 

j " " " 85 .. • " • 726 " 
B ,, " Geyikli 85 ., • " ,. '131 ,. Billur 
8 " " " 70 " .. • ,. 885 " 

Gerdan 9 ,, • TayyarelJ 8D ,. • • • 870 " 
9 " " " 75 " .. .. .. 615 " 

Temin 

Eder 

1 ,, ., Köpekli 85 ,, ,, " ,. 853 ,, 
1 - Satışırnu lnnitde fabtikAda teallm ve po§tndlr. 2 - Yuka

rıdaki sattı fiyatlarımı& ugart bir bAlya lçlfidlr. AmbalAj muuifl 
mUıteriye aittir. 3 ....... Yukat:ıdald satıı fJya.tlırına 9't 2 zam ediltnelt 

suretlle fabrikada teılim aagart olarak bir top aatıı yapılır. 4- İs- • 
tanbul ıAtıı mahalll: li'in.cancılarda Mahmudlye hanında 12 ııumat&-

dadıt. 

bı lt\8~ 11111 ve yapws an btıdem. yof!tl! kor ve yanm yağlı ge~c ve gilndnı krcmtctl çlt1crl ve 9ivllcclerl ve İckölerl kat1iYVOD izale ad.er. 
tl)'ırıall't lebçlettltir, gençleri güzellc9tirir. 11 A S A N hmine ve markasına dikkat. HASAN DEPOSU - L 

TURKiY! 
CUMHU RIYETI 

. ı 
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BAYANLAR 1 
Bayram gilnlertndı clddon f1k 

görünmek isterseniz. 

DAV 1 D 
MUHtelHinln pttrttlli Pam 

va Viyknının en 10n Modıll 
<Jenıey da Laine) ve <Koıtilm 
Tayyör) lırtnl ıtymtllllnlL 
nevo~lu İltlkl61 cıddHl No. ı '78 

ı ........ , .. "" ..................... , 
l

or. Hayri Ömer 
'tleden sonra Beyoğlu Ağacan ı 
., ~l"1mrhı llJO J:.m l'Plpfnn · 4~fi\.,, 

RUMATIZM~ 

L'UMIAGO 
SiYATiK 

SOGUK ALGINLIKLARI 

S 1 L K O 
iYi IDIR. 

Motörlerlnl ve Santrlfüll tulumbalarını tercih ediniz. 
Di6ırlırinden Dehe Sağlam ve Daha UCUZDUR • 
Prlı Ilı l9l1r ap&rtıman •antrlfUJ tuhımbalarımıı ıelmlttlr. 

Tt>1>tAn \'e perakende aa.b9 yeri : Calata Voyvoda caddesi 84 Karaköypalaı kartısmda 

OSMAN TAŞÇIOGLU 
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Pazartesi 

14 
İKİNCİ TEŞRİN 

1938 

T A N E V 1 
İstanbul. Ankara Caddesi 102 

TELGRAF : TAN, İSTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 
DÖRDO'NC'O YIL- No. 1183 

5 KURUŞ . 
GÜNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

r PEYAMİ SAFA ' 

Türk lnkd6bına Bakışlar 
Türk İnkılabını hazırlıyan sebepler ve inkıliıbımızm 

içtimai ve fcl.4iefi tetkik ve tahlili 
Fiyatı: 100 Kuruş 

KANAAT KİTABEVİ 

Gençliğin Dünkü Tezahüratından Levhalar 
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