
SAL 1 

15 
İKİNCİ TEŞRİN 

1938 

ŞİŞMAN YANKO 
J. Ananyadi Mahdumları 

İst. Yeni Postane Cad. No. 39 
Kışlık yunlü, ipekli, pamuklu bilumum kumaşları
nızla tuhafiye ve cihaz takımlarınızı emniyetle tedarik 
edebilirsiniz. 

Atamıza Son Veda Resmi 
•• •• 

Halkımız, Büyük Olüye, Yarın ve Obür Gün 
Son Ziyaret ve Tazim Vazifesini Yapacak 

Ebedi Şef, Dolmabahçedeq. Sarayburnuna Kadar Muaz~am 
Merasimle Getirilecek ve Yavuzla lzmite Götürülecek· 

Türkiyenin 
Büyük Talii 

Dünyada bir çok milletler büyük 
adamlar yetiştirmiş, bir çok dehalar 
büyük eserfcı- vücude getirmişler
dir. Fakat öldükleri zaman arkada I 
bıraktıkları eseri idame edecek hal- • 
kı yetiştirmedikleri için, ya bu eser- }I 

leri unutulup garni~, ya tunun bu
nun elinde bozulup kıymetini kay- 'ı 
betmiştir. 

Türkün büyük talil şuradadır ki, 
en büyWt. ovladı Atatürkü kaybet
tikten sonra, onun bıraktığı büy~k 
eseri ayni kuvvetle ileri götürecek 
ınaharetli bir el bulunmuştur. İsmet J 
İnönünün varlığı Türkün büyük ta- , 
lii eseridir. ; 

Çünkü İsmet İnönunün Türk mil- ! 
letinin başına geçmesi, dahilde hu- ; 
zur ve emniyet havası yaratmış, ! 
h~l~ yeni şefinde ıstırabını ve ele- j 
nunı azaltan bir teselli kaynağı bul- f 
ınuştur. l 
Diğer taraftan lsmet lnönünün f 

Cüınhur riyasetine seçilmesi, hariç- ) 
te Cümhuriyet rejiminin kudretli ı 
eller altında sarsılmadan, sendeleme- : 
den yürüyeceği kanaatini uyandır-! 
ınıştır. Dünya matbuatı bir taraftan 1 
Atatürke ait teessür yazılarile do· I 
larken, öte taraftan da yeni şef için ı 
ınethüsena edici neşriyata başlamış-
tır. . 

Bunlar arasında bilhassa İngiliz i 
Ve Fra~sı~ ~atbuatının neşriyatı, ls- j 
lllet İnonunun hariçte yaptığı büyük 1 
tesire güzel bir örnektir. i 

.Medihte de, tenkitte de dilini ih·] 
ı· ıyatıa kullanan Londranın Times 
gazetesi İsmet İnönü için bir sütun ı 
Yazı yazmış ve hayatını uzun uza
dıya anlattıktan sonra şu cümleler
le kanaatini izhar etmiştir: 

"lnönii., 1ngilterenin büyük bfr 
d~stu olmuştur ve her ıey Türkiye
yı Avrııpaya Yakın Şarkta bir sulh 
~e istikrar amili yapan siyasete da· 
dilde olduğu gibi hariçte de onun 

" 

bir görünüş, Saraydaki Jel teri mala.um imzalıyanlar, Ebedi Şefin cenaze.ini nakledecek Yavuz Zırhlımız.. <Yazısı 3 üncü sayfada) 

Reisicümhur İnönü Millet Meclisi, Dün, Şefi 
Milletin Baiihhk Te2ahür.lerine...,.u!llllz...J- --.-:--- • A 

Duygularına Teşekkür Ediyor çın filcranını ndı 

lnönü bir hıtabe&i esnaıınJa 
Ankara, 14 (A.A.) - tebliğ: 
Riyaseti Cümhur Umumi Katipliğinden: 
Yurdun her köşesinden, şehirlerden ve köylerden, Par 

ti teşekkülleri , halkevleri, spor klüplcri ve müesseselerden 
sayın halkın temiz duygularına tercüman olan bir çok tel· 
graflar gelmekte devam ediyor. Bundan pek mütehassıs 
olan Reisicümhur İsmet lnönü, samimi teşekkürlerinin A· 
nadolu Ajansı vnsıtasile kabulünü rica etmiştir. 

"Dolmabahçede Batan Güneşin LCiyetenahi idealini 
Yaşatmak için Türk Nesilleri Nöbet Değiştirecektir .. 

Millet Mecli.ıinin ıon içtimaınJan 

Ankara, 14 (A.A.) - B. M. Mec
lisinin bugün Fikret Sılayın ba~kan
lığında yaptığı toplantıda :ismet 1-
nönünün Cümhurreisliğine ıntihabı 

dolayısile, Başvekil Celal Bayarın 
istifa ettiğine ve yeniden Başvekil 

tayin edilen Celal Bayar'ın riyase
tinde teşekkül eden icra vekt!leri 
heyetini gösteren listenin sunuldu
ğuna dair olan riyaseti Cüınhur tez
i kereleri okunmuştur. 

Dünün hatipleri: Bayan Nayman, Selim Sım Tarcan, 

Hikmet Bayar, Muhittin Par• 
evam edeceğini gösterir. Namdar 

&~lcfinin Ölümünü duymakla derin 
bır y · 
l .eıse kapılan bütün cihanın bu 

e enıı lnönünün idaresi altında da 
modern Türkiyenin yapıcısı ve ku~ 
J"Ucusu tarafından çizilen yoldcin çı-

An , 14 (A:A.) -İstanbulda fransızca intişar eden 
'g~~eter e rinae Kütahya mebusu B. Vedid Uzgöre· 
ri'ifı· · s . rhur Katibi Umumiliğine tayin edilerek 

Bunu müteakip, bütçe encümeni 
mazbata muharrirı gelen cvrc.•k ara
sında bulunan ve Atatürkün cenaze 
merasimi için yapılacak sarfiyata ait 
olan kanun layihasının ruznameye 
alınarak tercihan ve müstace:en mü 
zakeresin i istemiş ve bu talep kabul 
edilerek kanunun müzakeresine ge· 
çilmiştir. 

karşısında bütün Türk milletlnin 
duyduğu teessürün, millet mtlmes· 
silleri tarafından bir defa daha ifa· 
desine vesile oldu. 

ihtiyanna kadar hissettiği içten acı
nın büyüklüğünü gösteren sahneler 
yaşattılar ve bütün Türk milletinin 
onun büyük eserine ve hatıra8ın& 
karşı olan ebedi bağlılığını teyıt et· 
tiler. 

. meöus yliyeceği yazılıdır. 

( Son.u Sa. 10; S11'6) 
öre, bu neşriyat kat'iyycn doğru d~ 

Böylece kanunun heyeti umumi
yesi üzerinde açılan müzakere, Bü
yük Şef Atatürk'ün zıyaı ebc.-disi 

Kürsüde biribirini takip eden ha
tipler, Atatürkün ölümü karşısında 
Türk milletinin en gencinaen en (Sonu Sa. 10; Sü. 1) 
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TAN 
ı~ - 11 - 938 

Türkiyede Kaç Kız 

Talebe Vardır 7 
1910 tarihine kadar TUrkiyede kız 

Hırsız ·ığa imre
nen Bir Çocuk 

Muallimler 
Mesken Bedelini 

Alamadılar 

Bıçakla iki 
Arkadaşını 
Yaraladı 

Hakar Suçlusu 
Bir Arzuhalcı 

En Büyük 
ESERİ 

F. R. ATAY 
ir sual çok zaman hatırlardan 
ıeçmiştir: Atatürkün en bil • 

yük eseri hanr'ıfdlr? 
1ar yalnız, rüşdiye tahsili görebilir- L -0--
lerdi. ozan Muahedesi Ciltlerini 

Cilmhlll''yet devrinde muhtelif de- Çalarken Yakalandı 
recedeki okullara devam eden kı:ı • Sultanahınet sulh birinci ceza 
lann sayısı 938 de 256,061 i bul • mahkemesi dün İbrahi~ isminde 14 
11n11tur. yaşında hırsızlık suçlusu bir çocuğu 

123 de orta okuTiara devam eden 20 gün hapse mahkum etmiştir. ib • 
b talebe sayısı 1182 iken 938 de rahim defterdarl.ğın evrak anbann
lta miktar 18450 ye çılmuıtır. dan Lozan muahedesinin üçüncü cilt 

Llselerjn ikinci devre sınıflannda lerini çalmış kaçarken vilayet oda • 
IZ7 de 331 iken 937 de 3972 olmu~tur. cısı tarafından yakalanmıştır. 

924 • 25 yıllarında orta okullardan Meşhut suçlar müddeiumumisi, İb 
Ja]nu 12 kız mezun olmuıken, 937 rahimi isticvap ederken 0 adresini 
tle ayni okullardan 422 im çıkmış • şöyle verdi : 

Yapılan 

Menfi 
Müracaate 

Cevap Verildi 

-0-

Yarahlardan Birinin Sıhht 
Vaziyeti Tehlikede 

Beyazıtta bakırcı Ziyanın yanında 
çalışan 17 yapnda Emin ile Horhor
da kalaycı çırağı Mehmet arasında 
kadın yüzünden bir kavga çıkımı. 
Emin Meıhmedi bıçakla üç yerinden 
ağır yaralamıştır. 

Hem Kadına, Hem 

Polise Sövmüı 

Bu suale cevap verenler, ek!le • 
riya, onun zafer veya inkılapların • 
dan birini hatırlamışlardır. Eğer za· 
ferler olmasaydı, bu inkılaplar vilcut 

Dün akşam geç vakit müddeiumu- bulmıyacaktı: ve bu inkılaplar ol • 
miliğe ağzından ve burnundan kan - maksızın, zafere \'e onun kahraman
lar fışkıran arzuhalci Cafer Tayyar larına yazık olacaktı. Fakat Atutilr· 
Taşkıran isminde bir genç getiril - kün en büyük eseri, hu eserin devam 
miftir. \'e istikrar lnancasını, Türk milleti· 

tır. 

124 - 25 yıllannda liselerin ikinci 
devre9"nden 5 kız mezun olmn~ken, 
137 ele 367 kız şahadetname alıuıı • 
br. . 

- Ben 341 doğumluyum. Galata
da Mumhane caddesinde Hafızın 
kahvesinde yatıp kalkarım. Evim fa 
lan yok.. 

İlk mektep muallimlerine yeniden 
ayda beş lira olmak üzere mesken 
tahsisatı konduğu için maarif mü -
dürlilğil bütün mekteplere yolladığı 
bir tamimde ağustos, eylül ve birin
citeşrin aylarına ait bordroların ha -
zırlanarak alakadar belediye muha -
sebelerlne verilmesini bildirmiştir. 

Bütün mektepler mesken bordro -
lannı hazırlayarak maarif memur • 
ltıldan yolu ile muhasebeye gönder
mişlerdir. 

Vakayı gören yara.lanın arkadaş -
Ianndan Mehmet oğlu Emin, kavga
yı bertaraf etmek için yanlarına gel
ml§; Emin on!J da bir bıçak darbesile 
yaraladıktan sonra savuşmuştur. 
Yetişen polis memurları, yaratıla

n kaldırmışlar, suçluyu da bir kaç 
saat sonra ele geçirmişlerdir. Tah • 
klkata dfvam edflmektedir. 

Cafer Tayyar polise ve Nebahat is- nin ıuur ve iradesinde aramak, ona 
minde bir kadın ·i hakaretle suçlu - nınletmek olmuştur. Hnyranlan ken· 
dur. Birbiri üzerine ı;ıkan bu suçlar disinden bahıettiklkeri kadar, Ata· 
şöyle işlenmlııtir · türk. milletten bahsetti: Milteti, ken· 

Nuruosmaniyeee Şeref sokağında dine lnanmağa se\'ketJiğ' kadar, ar• 
23 numaralı evdr oturan B~kir kızı kadaşlarını millete inanmağa. onun
Nebahat bir iş icin dün öğleden son- la b1rleşmeğe \'e kaynaşmağa scvket· 
ra Cafer Tayvarın Yenipostahane ~ ti. En güç buhran zamanlarını dahi, 
nündeki vazıhanesine gitmis, ora • aıla şahsi değil, ancak milli karar ve 
da Cafer Tayyar kendisine sövmüş • I tedbirlerle önlemiştir. Tarih, mtızaf. 
tür. O da polise viderek ~ikavet et - fer Mustafa Kemal ayannda pek u 
mis fakat polis Kemal yazılhanesint> fert kudreti tanımıştır: Bu Mustafa 
ı?eldiği zaman sut'luvu bulamamıştır Kemal hiçbir an meclissiz kalmamıt
Biraz sonra Cafer Tayyar memurun tır. Çünkü, eter btitün inkılaptan 
önüne cıkmış id~iava göre. zilzur - herkes tarafından milli kurtuluıun 
na serhoş bir halde şunları söylemit- esaslan ve imkinlan olarak benim· 
tir: senmemlı olsaydı, öltlmtlnden son • 

* Türkiyede Ne Kadar 
Gazete Satılır? 

Müddeiumumi tekrar sordu: 

-8enin anan, baban yok mu? 

- Anam da varmış, babam da fa· 
MAARiFTE: 

Ba suale rakamla tam cevap ver
mek mUmkUn delildir. Yalnız cUm
hariyeP devrind~ ıuete aatıflaruıın 
mtlhfm miktarda arttığı muhakkak • 
br. Cümhuriyetten evvel bUtUn bU
riik aazeteler İstanbulda çıkardı ve 
hUtün bu gazetelerin satııı 50 bini 
seçmezdi. 

kat beni beş yaşımda sokağa bırak • 
nıışlar. Ben kendi kendime sokakta 
büyümüşüm. Bana mahallede "ken
di biten,, de derler. 

- Pek iyi senin ablan falan yok
mu? 

- Ablam, akabeyim var. Onlar 
da kabul etmiyorlar. 

- Neden? 

Fakat dün para almak üzere mu -
hasebeye müracaat eden bazı mek -
tep idareleri mesken tahsisatlannı a
lamamışlardır. 

Muhasebe, bu müracaatlere kar -
şı henllz bu yolda bir emir verilme

diği cevabını vermiştir. 

Bir kısım muallimler, bu vaziyet 

karşısında dün tekrar maarif müdür 

lüğüne müracaat etmişler, bu lt için 

hususi idare bütteıine konan tahaba 

tın verilen karar mucibince kendile 

rine biran evvel tevziinl istemtıler

lktısat Dersi için 

Müfredat Programı 
Maarif v~kAletfnln kararile bu 

ders yılı baıından itibaren bütün ilk 
mekteplerde haftada bir saat olmak 
üzere iktıaat dersleri okutulması uy
gun görülmüt ve buna aid müfredat 
haıırlanmı§tır. Müfredat programın
da blUıun talebeye iktısadın ne de 
meık olduğu, nuıl ve ne yolda hare
ket edilecelf hakkında esaslı madde
ler vardır. 

- Beni anyorııanız, ben burada -

yım. Fakat ben ııcninle karakola gel-
mem. Benim yazıhanem var. Oraya 

gel, tebligatını bana orada yap. bu 

ra, Türkiy~nin bugünkü birlik ve 
tesanüt mucizesini göstermesine ih • 
timal var mıydı? Istırap, umumi, de
rin, samimi ıstırap, mucize bu değil
dir. Bu, olacaktı, tabii ve inaanf idi; Bugün fzmır l'e Ankarada hayli 

labf yapan ıazetelerimiz olduğu hal 
4e 1.tanbuJ ıuetelerinJn gilnlUk sa
tıp lOO bini ıeçmiıtir. Memlekette 
eka711p yazma bilenlerin adedi çoğal
dıkça gazete aatıflaruwı da artacalh 
tabiidir. •• 

* Atatürkükn ölümü münasebetile 
niçin şiir neşretmiyorsunuz? 

Atatilrka kaybettiğimiz gllnden· 
!teri her gün gazete idarehanelerine 
,.azlerce §İ.İr ıeliyor. Gazeteler ha
diseleri ve Atatürk etrafındaki nectri· 
yatı bile 1ı:o7acak )'er bulamadıkl~ 
ifia bu tiirlere yer ayıramıyorlar. O· 
nan için de gelen şürlerden pek azı 
Mfl'8Ailebiliyor. 

* Dünyada ı>etrolün mühim rom ol· 
dulu malfun. Herşeyin motorize ol
duğu bu devirde, ne kadar petM1 is
tihsal edildiği hakkında bir fikir ve
rebilir misiniz? 

~en sene bGttın dDnyada i"tih· 
lal edılen petrol miktarı 280 milyon 
tondur. Halbuki 50 aene evvel hu 
miktar ancak sekiz ınllyon tondu. 

En çok petrol lstiL-al ed 
ua en m•m· 

leket Amerikadır. Yalruz Amerika • 
da geçen sene 171 nıllyon petrol • 
bnlmı§tır. çı 

POLİSTE 

Bir Hademe Kömü~den 
Zehrllenerek ÖldU 
'Usküdarda on dokuzuncu ilk mele. 

tep hademesi 30 yatında Osman d(l 
sabah oduında ölü olarak bul~ n 
aur. Uf 

Osmanm o aktam :iyi Yakmamıt 
büyük bir maltız dolu.su atefi oda • 
sına alıp yattıt ve bu )'ÜJJden &e • 
b.irleııerek öldülü anlqlmıftır. 

iki Yaralanma Hadisesi 
Lhnanda demirli İngiliz bandı • 

ralı Twa vapuru tayfalanndan 

Yarıkof, vapurun mrlbenna düşe • 

rek vücudunun muhtelif yerlerin • 
den yaralanmıştır. 

* Samatyada otuTan 15 ya11nda 
Valantin de Sirkeci istasyonunda 

trenden atlarken dilpnüş, muhtelif 

7crlerinden yaralanmıttır. 

*Fatihte bir marangoz fabrika-
11Dda çalışan Eyüp, elini makineye 
bptırnu§, dört parmağı bird~n ke
lilmiftir. 

* Usküdarda BağlarbaŞmda o -
turan Marika blr Priçka arabasına 
binerken düşmüş sol kolu kırılmış
tr. 

Londra Sefirimiz Gitti 
Londra sefirimiz Fethi Okyar şeh

rimizden Londraya hareket etmiş -
tir. 

Suçlu bu suale kati bir cevap bu
lamadı. Yalnız şunlan söyledi: 

- Ben yedi sekiz senedenberi so
kaktayım. Aklım erelidenberi de 
Hafızın kahvesinde yatıp kalkanın. 

Müddeiumumi bundan sonra suç • 
luya hırsızlığı nasıl yaptığını sor • 
muş, o bir çocuk samimlyetile haki
kati şöyle itiraf etmiştir: 

- Bayım, hergün çocuklar bura· 
dan kitap çalıyorlar, satıyorlarrnış. 
Ben de bunları gödiim. Parasızdım . 
Daha doğrusu bu kolay hırsızlığa im 
rendim. Ben de dün gündüz bleime 
bir ip bağladım defterdarlığın arka -
sındaki mahzenin penceresinden içe 
ri girdim. Orada duvarlar gibi yığıl
mış kitap vardı Kaldırabileceğim ka 
dannı ipimle bağladım. Dışarıya çı -
kardım. Tıbbıadl: müessesesinin ö -
nünden gidiyordum. Orada şimdi 
bekçi olduğunu anladığım Hüseyin 
beµi gördü. "Bunlan nereden al -
dın?,, dedi. Ben bu bekçinin hırsız -
lığı bildiğini sandım. Hemen kitap -
lan bırakarak kaçıyordum. Arkam
dan yetisti, ensemden yakaladı. E • 
ğer !kendime şüphe ettirmeyip te 
kaçmasaydım kitaptan b:ıl gibi ke
sekağıtçılara satacaktım. 

Şahit bekçi Hüseyin de hAdiseyJ 

lbrahimin itiraf ettiği gibi anlat -

mıftır, suçlu daha sonra mahkeme

ye gönderilmiş, hlklm çocuğa 20 
gün hapis cezası vermiftir. 

Genç Bir Kadın Öldii 
Dün, Küçükpazarda, genç bir ka

dın oynadığı tabancanın patlamul
le ıöğsünden vurularak ölmü§tilr. 

Hoca Gıyasettin mıhallesinde, 
Musluk sakatında oturan Kemalin 
kansı 28 yaıında Kimile, dün, ko • 
cuı evde bulunmadığı bir sırada, 
büyük çapta ve toplu bir tabanca He 
C>ynarken, tabanca birdenbire ate§ 
almıt ve çıkan kur§Un kadıncağızın 
göğsün~ sol tarafından girerek ar
kasından çıkmı~tır. Kadın bir iki 
dakika sonra ölmüştür. 

SADAKAI FITIR 
Buğdaydan: 

Arpadan: 
Uzilmden: 
Hurmadan: 

En iyi 
1~ 

24 

İyi 

14 
20 

Son 
12 
19 

84 t17 114 
00 133 00 

Yurdumuzun hava mildaf11aaı esbabını 
temin hususunda pek meJkt'.lr nıeaa1sı aıs
rillmekte olan ve aldılı teberrllab Kızıia,. 
ve Cocuklan Ealrıeme Kurumu ııtbt ha. 
Ytrlı teşekkfiller ne paylaşan Türk Hava 
Kurumuna her veçhile yardımda bulun
mak mühim bir vazifemizdir. l:slneena
leyh bu bapta Diyanet t~leri reısliğl 
tarafından verilmiş olan tetva muci
bince sadnkl fıtır ve zekAı ile mü
kellef olanların -havadan gelecek teh
likelere karşı yurdumuzu, mflletlmizl ko· 
rumak uğrunda pek feyizli ve devamlı blr 
surette çalışan - mezkQr Türk Hava ku _ 
rumuna yardımda ve bu vesile De de mem
leketimize hizmette bulunulması lüzumu 
sadaka! fıtrın nevi ve mlktorile bttaber 
fldn olunur. 

fttanbul M DrtDaa 

dir. 

BELEDiYEDE : 

Bahçıvan ve Köylüye 

Fidan Dağdacak 
İstanbul vilayetine bağlı Büyük -

deredeki fidanlık bu sene köylü ve 

bahçevanlara tevzi edilecek fidan -

ları teebit etmiş ve bu 1,e ait hazır
lıklarını bltirmi§tir. Fldanlann az 
bir fiatle tevziine bir kanunuevvel -

den itibaren başlanacaktır. 

Tevzi edilecek fidanlar şunlardır: 
Ahlat üzerine aşılanmış 17 cins 

armut. acı elma üzerine aşılanmış 16 
cins elma, Dilsen ve Paradis üzerine 
aşılı Bodur veya Kordona bükülmüş 
9 cins ayva, şeftali (lzerine aJilı 8 
cins şeftali, kay!lı üzerine aşılanmış 
13 cins kaysı, çakal eriği üzerine aşı
lanmış 7 cins erik, İdrlı üzerine &fl· 
lanmış 3 cins vişne, yine İdris üzeri
ne aşılanmış 4 cins kiraz, acı badem 
üzerine aşılanmış 3 cins badem, ya • 
bani dut üzerine aşılanmış 6 cins 
dut, incir üzerine aJilanmış 4 clruı 
incir ile ceviz, fındık ve çit fldanlan
dır. 

Esnaf Kontrol Edlllyor 
Belediye müfettl§ ve murakipleri 

son bir hafta zarfındaı pazarlıksız sa 
tış kanunun tatbik tekilleri üzerinde 
kontroller yapmışlar ve bir çok ee
nafın kanuna ay'kın hareket ettllde
rini görmüşlerdir. 

Bunlar hakkında zabıt vara.kalan 
tanzim edilmiştir. 

Kanuna aykın hareket edenler 
en fazla manifaturacılarla ayak ka
bıcılar arasında tesadüf edilmekte -
dir. Bunlar kısmen, kanunun tarif 
ettlll veçhile etiket koydukları ma
lın evsafını yazmadıkları, kısmen de 
etiket koymadıklnn için haklarında 
zabıt tutulmuştur. 

* Belediye iktısat müdürlüğü, üç 
aylık sıhhi muayeneye tabi hizmet 
erbabının, yakında muayenelerine 
başlayacaktır. 

* Şehir meclisi bugün saat 16 da 
beşinci içtimaını yapacaktır. 

Gülhane Yolu Taı:tzlm 
Ediliyor 

Büyük kurtarıcımız Atatürk için 
19 ikinciteşrin cumartesi günü şeh -
rimizde yapılacak olan cenaze me -
rasiminde, cenaze alayı Gülhane par 
kından geçecektir. 

Halbuki bu cadde bozuk bir hal -
dedir. Belediye iki kilometreye ya • 
kın bir uzunlukta olan bu yeri tan
zim etmeğe karAr vermiştir. 

Belediye fen heyeti mühendisleri, 
bütün elemanları ile beraber dün ak 
şamdan itibaren burada faaliyete 
geçmişlerdir. Yol esaslı surette ta -
mir edileceği gibi ayrıca kum da d~ 
şenecektlr. 

arada da memurun yakasına yapışa- fakat acaba han•i millet ba kadar a-
rak iki düğmesir.f koparmıftır. Ca • cı matem ,.UnUnde, bizimki kadar 
fer Tayyar, sonra karakola götürül - mlbtesna bir inlullp nizamı için böy

Derslerin müpıhede ve tecrübe -
lerle yapılması milfredat programı
nın ana hatlanndan birini teıkil et
mektedir. 

Maarif Vekaletine Bir 
Müracaat 

Hariçten lise bitirme imtihanına 
giren gençler, Maarif VekAietine mfi 
racaat ederek kendilerinin olgunluk 
imtihanına tabi tutulmalarını iste -
mişlerdir. Buna sebep te imtihanda 
kendilerinin dokuz, on ve on birinci 
sınıfların derslerinden toplu olarak 
imtihan edilmeleridir. 

Vaziyet orta tedrisat umum mü
dürlüğü tarafından tetkik edilmekte
dir. 

MOTEFERRIK : 

Şehrimize 1950 Dün 
Göçmen Geleli 

Romanyadan göçmen nakliyatı 

devam ediyor. Dün Köstenceden 
1950 göçmen Vatan vapurlle Anayur 
da gelmiftlr. Bu göçmenler Mar -
mara Erellleine nakledilml1lerdlr 
Buradan Kendilerine tahsis edilen f.9. 
kln mıntakalanna gönderilecekler • 
dlr. 

Hapiıane llna11 Yıkdıyor 

mü§ zabıt varakası yapılmıf ve müd 
deiumumiliğe verilmiştir. 

Suçlu kendisini müdafaa ederken 

şunlan söylemiştir: 

- Bunların hepsi iftiradır. Neba
hatin eniştesi benim yanımda çalışı· 
yordu. Bazı sebepler dolayisiyle ya
nımdan çıkardım. Nebahat bundan 
müteessir olduğu için bana iftira e
diyor. Memur Kemal ise ötedenberi 
bana kin besllynrdu. Beni döğdü. 

Burnumu .kanat.t~. yüzümü , şişirdi. 
Ben de kendisinden davacıyım. 
MU<ldefuuı uıııf 1J UUllcıu o:ıvıu a ., .. \' -

luyu tıbbıadlide muayen ettirmiş ve 
asliye dördüncü ceza mahkemesine 
vermiştir. Mahkeme karann bugün 
bildirecektir. 

MAHKEMELERDE : 

Birblrlerlne Hakaret 

Etmlıler 
Meşhut suçlar milddeiumumiliği, 

diin ikinci icra memurlanndan Ne
cati ve Ali Haydar& sözle ve hareket
le hakaret ettiği ileri silrülen AlAet
tln isminde bir genç hakkındaki id· 
diayı tetkik etmjştir. Allettin kendi
sinin hakarete maruz kaldığını id -
dia ederek mukabil bir dava açtığı i· 
çln Müddeiumumilik, her iki tarafı 
da davacı ve aY.ni zamanda suçlu o
larak asliye dördüncü ceza mahke -

le bir lyman ve ıadakat ahdi göster· 
miıtfr? 

Atatilrkiln en büyük aururu Türk 

milletinin evlidı olmaktı. Biç kim

se bu milletin asil f aailetlerine ve 
yüksek kudretlerine onun katlar d,.. 

rinden inanmamıştı. Onun için, her• 

hangi bir münasebetle, Atatilrkiln 

ağzından yakın uzak, hiçbir istikbal 

şüphesi ve tehlikesi duyulmlUJllf • 
tır. 

Kend~nden sonnsını gene ~ iyi 
" uilTiiırn'"'""" " hilivor:mn~· •a.-
şu Uç matem cününde nıhu 'l\iidri • 
yenin sokaklannı ve evlerini dolq • 
mış olsaydı, eğer Kamutayın 11 ikiıı. 
citeşrin celsesini, boş locasından sey
redebilseydi, hayatta iken kendi ölü
münü adeta blr inkıraz faciası gibi 
tasavvur edenleri o kadar kat'i red· 
deden- sesi ile ht'pimize soracaktı:: 
- Nasıl, bana bir daha inandınu 
mı? 

Prost Bursada11 Geldl 
Bir müddettenberl Bursada, Bur • 

sa şehir plAnı ile meşgul olan tehir 
mütehassısı Prost dün akşam tehri· 
mize dönmüştür. Prost bugünlerde 

Üsküdar ve Kadıköy cihetinin avan-

plinını ikmal edecek ondan aonra 
da poğazın Rumeli cihetinin pllnı 

hakkında etüdlere başlayacaktır. 

Eski hıpllhıne binasının yıkılarak 
yerine Adliye aarayı yapılması hak
kındaki tetkikler neticelenmi3tir. 
Gönderilen raporlan tetkik eden Ad 

mesine vermiştir. 1 
Mahkeme karannı bugün verecek· 

tir. -
TAKViM ve HAVA 1 

llye VekAleti, esas itibarile binanın Elektrlk Hırıııhğı Davası 
yıkılmasına karar vermlıtir. Ancak 

Sultan Ahmet sulh birinci ceza 
mevsim geçtiği için, yıktırma ame· mahkemesi dün bir elektrik hınıızlı-
llyesine ilkbaharda baflanacaktır. ğını tetkik etmiştir. İddiaya göre, 

Yan GiHUnde Gece Yeıiltulumba sokağında oturan Ya -
Seferlerl şar Çetingüler, oturduğu apertıma -

Van gölünde gece seferlerinin te-- nın alt katında elektrik saati bulun
min edilmesi için gölün muhtelif madığı halde başka kata ait bir sa· 
ır.evkilerine son sistem fenerler ko • atin altındaki teli kesmek suretile 
nulmuştur. Denlzbankın getirttiği odasına ceryan almıftır. 

bu fenerler Reıadiye, Gevan, Erciş Suçlu mahkemede h&diaeyl inkar 
Van istikametlerle Çarpanak ada- etmif, hlkim yerinde keılf kararı 
sına yerleştirilmit ve tılemeğe baş • vermiştir. 

lamştır. leraet Kararı Aldı 
Fenerler iki gündenberi yanmak· 

tadır. 

* Karadenizde başlıyan kanyel 
fırtınası devam ediyor. Deniz maha
filine gelen haberlere göre, fırtına 
dün biraz hafiflemiş ve gemiler, yol. 
lanna devam etmek imklrunı bul 
muılardır. 

Uç Ayhk Maaı Yoklaması 
İstanbul defterdarlığı, 3 aylık ey

tam ve eramil maaşlarının tevziine 
ait hazırlıkları bitirmiştir. Şimdi • 
lik malmüdürlüklerinde bu maaş!ara 
ait son yoklamalar yapılmaktadır. 
Kanunuevvelin birinden itibaren 
tevziata baılanacaktır. 

Tahtakalede Balkapanı hanı soka
ğında 5 numaralı dükkanda ticaret 
yapan Moiz oğlu Daryahazal, 
tedbirsizlik, dikkatsizlik yüzünden 
yangın çıkarmıya sebep olduğu id -
dia edilerek Sultanahmet birinci ce
za mahkemesine verilmiş, hakim ha
disede bir kast eseri olmadığı neti -
cesine vardığı için SloJÇlu hakkında be 
raet kararı vermiştir. 

a Mumhane caddesinde 
e yatan lbrahim is 

ında bir delikanlı, 

a babası ile bera
elbise almıya giden 

rvetin cebine elini 

15 lklnciteıin 
SA L 1 

11 inci ay 
Arabi: 1357 

Gün: 30 

1938 

Kasım:& 

Rumi 1354 

Ramazan: 22 İkinciteşrin ı 
Güne~: 6.47 - Öğle: 11.158 
İkindi: 14.36 - Akşam: 16.151 
Yatsı: 18.27 - İmsAk: 15.04 

YURTTA HAVA VAZiYETi 
Yeşllköy meteoroloji istasyonundan a• 

lınan malumata göre, hava, yurdun Trak• 
ya, Kocaeli mıntakalnrında t-uluUu, Ka • 
radenizin ıark köıeslnde c-ok bulutlu ve 
mevzii yağışlı, dijer yerlerd,e açık geç • 
mi§, rüzgtırlar Karadeniz kıyılarında gar• 
bl, diğer mıntakalarda umumiyeUe şimal 
isUkametten, orta Anodluda hafif, di· 
ter yerlerde orta kuvvette esmiştir. 

Diln tıtanbulda hava. k1>palı Ct!('miS. 
rüzırAr şimali şıırlcıdan aanlyf!de 7 - 9 met
re hızla esmlstir. 

Snat 14 de havıı tezylkl 772 mtıım,.tr• 
idi SUhunet en yü'· .. 1"1t rilne~t 29.3 göl· 
gede 13,8 ve en d!lstl't i ,4 'Xl'lt gr t kay• 
dedllmlııtlr. 

atmış ve çantasını çalarken cürmü
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Sultanahmet birinci ceza mahke -
mesl, lbrahlmin sorgusunu yaptık • 
tan sonra kendisine iki ay hapis ce
zası vermit ve derhal tevkil etmiştir. 

1 
] 

ı 



--[Bul5G.ü N 1 

Almanya 
~üstemleke 
istiyor 

Yazan: Ömer Rıza DOC.RU L 

Almanyanın müstemleke talebi, 
A Vl'upa meselelerinin ön sabna 
ge!rmiştir. 

Zaten Münib konferansmdan 
sonra Bitler, Avrupa meselelerin· 
den evvel müstemleke meselesinin 
hallini istiyeceğini bildirmi~ti. 0-
:un her arzusunu yerine getirmeyi 

endisine vazife edinen lugiliz 
Ba~vekili de, sulh yoluyla mesele-
lerın h ıı· . . d a ı sıyasetıne devam e e-
rek, Alınanyaya verilecek mü<>· 
tenılekelcr meselesini tetkike baş
laınıştı. 

llk düşündiiğü şey Afrikada Al
ınan tnüsteınlekelerini paylaşmış 
olan devletler arasında bir konfe

rans aktetınek, her devletin yapa· 
hilec •· egı fedakarlığı tesbit etmek 
\re sonra da Bitlere sarih bir tek· 
lif 

Yapmaktı. Bitler Chambe.rlain'-
in hu siyasetini bildiği için müs

teınleke meselesinde de istical et
llı.iyordu. 

dt·Yaln~z Bitlerin bir endişesi var-
. lngıltere ve Fransada ıktidar 

nıe"kiinde bulunan bugiiokü a
~~nıları~ Yerine, bu fikre muhalif 
~elerın geçmesi ihtimali. 

llitler son nutkunda bu nokta
Ya sarahatle temas etti. Chaınber
lai 
w n ve Daladier'ye itimadı oldu-
~u. fakat demokrasilerde ikti
dar ınevkiinde bulunanlara güve-
nilerniye w. • •• l d. B . . cegını soy e ı. unun ı· 

Çın de teminat istedi. 

lngilterede yeni intiab:ıt yapıl
nıd adılcçQ Chamberlain vaziyetin

en eın· d' ın ır, Intiabat ta gelcc<,k 
sene 

Yapılacaktır. Binacnalevh bir sene . . • 
b .. ıçın Ingilterenin siyasetinde 
u.~ii.k . 

};'ak hır değişiklik bekl<'nE'mcz. 

t . at Fransada kabinenin vaziye· 
•ııe u · . 

le g venılemez. Fransada parti 
ni:~1:rı o. haldedir lci hir. nnti. 
w ~er hır Partl ile anlaşaınadı-
gı gün ekseriyet kaybohu, hükii· 
nıetiıı ınevk" ·ı k. D 
1 ıı sarsılır. Fı va ı a-

f
adier bu ayın on besina kadar 
evk ı~d • 

li' a a e salahiyetler almtştır. 
/kat Yarın ne olacağı pek kesti· 
deınez. 
lll T 

g., ~1 ~.z Başvekili bu kararsızlı-
~ onunu almak için Pstı:isl} bir 

l'ahat .. w k . t' () "'Dmaga arar vermış ır. 

\ .tada devamlı bi.,. sag· hükiımet 
'ti 

Ctı.de getirmek için Fraıı~t•ya ya. 
l>ahilec •· 

egı yardımlan anlatanık, 
\>e 

Yalnız müstemleke meselesini 
değil d'• 
d ' ıger Avrupa meselelerini 
e hal · · . ıçın esaslı bir anlaşma te-

ltı111i 
ne Çalışacaktır. 

l<' Şillı.dilik anlaşıldığına göı-e, 
"tansa kendi elinde bulunan Togo 

: ltaınerun müstemlekelernıi AJ

he~n~lll'a iade edecekti'l'. lngiltere 
ç kı Cenubi Afrikadan ?ıir par
'tı a Verecektir. Fakat bütiin bunla-

b~] elinde Alınan müstemlekesi 
it'] Unan diğer devletlerin de iştira-

1 e ak 
la~t tedilecek konferans karar -

-s ltac k 
lrı . a tır. Bu konferansın da, 

gıJiz n . . . . 
tind aıtvekılının Parıs ııevaha-

en s 
bte)d· 0 nra kararlaşması mtıhte

ır. 

~~~============= bir l .... 
1 ugyanda randa 

'tiizlerce Kişi Öldü 
'l'ahra 

VarınQ. n 14 (A. A.) - Hemavend ci 

oıll1 a "ukua gelip 200 kişinin telef 
asına seb b' t . 1 t -

Yanı e ıye vermış o an ug-
ardan 

Şiddetli y ~nra yeniden yağan çok 
do· agrnur]ar bir felaket daha 

gı '111uştur 
Şin-ıct· • 

rap ıye kadar yüz kadar ev ha -
olınuşı . 

l'l.iiz Ut. Ölenlerin mıktan he-
ll1alürn deg· ·ıd· 

ı ır. 

l=rQn ~ 
sız· Suriye Muahedesi 

1> • lrnzalandı 
arıs 14 (A 

tiye ' .A.) - Frans?z - Su -, . nıuahea . 
•larici esı bu akşam Fransız 
Başve{~. nazırı Bonnet ile Suriye 
itnzaıanı 1 

Cernn Mardanı tarafından 
rnıştır. 

TAN J 

Atamıza Son Veda Resmi § fi.CK 
Yarın Millet ve Obürgün 

Tabutu Önünde 
Dolma bahçede Ebedi Gençlik Milletin 

Tercemanı Oldu 

Cenaze 
Şefin 

Yapacak, 
Muazzam 

Son ·Tazim Vazifesini 
Cumartesi Günü Ankaraya 

Yazan: B. FELEK 

Türk gençliği Atatürkün kendisi
ne emanet ettiği rejime. inkıE,ba, 

cümhuriyete bağlılığını bir inkılap 
sembolü olan Taksim abidesi önfüıde 
bütün dünyaya ilan etti. Yüzleri e
lemden süzülmüş on binlerce ~enç Merasimle Naklolunacak 
bir tek kahraman gibi yüreklerin -
den kopan bir avaz ile: "Atasının bı-

Dolmabahçeden 12 Generalin Elleri Üzerinde Top Arabasına ve Sarayburnunda Takbih eşsiz mirasa. onun cümhuri -

yetine, onun inkılaplanna, onun kud 
Yavuza Konacak Olan Büyük Ölü Ankaraya Kadar Bütün retli ve kuvvem rejimine da~m" sa-

l H 1 dık kalmıya, vatanın toprağına ca-Millet Tarafindan istikbal ve Teşyi Olunacak - Ankara çin Ayn Bir Program azır anıyor mnı, istiklaline kanını vermeye şe· 
Büyük Önderimiz Atatürkün aziz naşlannı hamil tabut yarından iti

baren bu azametli kayıba ağlıyan Atatürk çocukları tarafından ziya
ret edilebilecek ve bütün vatandaşlar sevgili babamızın önünde son de
fa eğilerek, ebedi teşyiinden evvel onu son defa selamlamak 'imkiınını 
bulacaklardır. 

Dolmabahçe sarayında binlerce halkın Atatürkün mukaddes tabutu 
önünde tazim geçişi yapabilmeleri için icap eden tedbirler alınmıştır. 

Mukaddes tabut bugün tevkir ve ihtiram ile sarayın merasim salonu
na nakledilecek ve hazırlanan ihtiram mevkiine konacaktır. Bu salon 
Büyük Önderin İstanbula ilk şeref verdikleri gün İstanbulluları kabul 
ve iltüat ettikleri salondur. 

PROGRAM 
Ankara, 14 (A,A.) - Atatürke yapılacak cenaze törenine ait esas prog

ramdır: 

lstanbulda 
-1 - · 
yapdacak 

16 Sonteşrin 1938 Çarşamba giinü 
K atafalk: 

tören 

Dolmabahçe sarayında Atatürkün ilk defa halk mümessillerini kabul 
buyurdukları salonda vücude getiri len katafalk'ın bulunduğu salonun 
kapıları sonteşrinin 16 ncı çarşamba sabahı saat 10 dan itibaren, aşağı
da izah edildiği surette, ziyaretlere açık bulundurulacaktır. 

Üstü Türk sancağı ile mestur, etrafını gırlant şeklinde güllerle mu
hat ve altı oku temsilen yanan altı meşalenin yanlarında tazim vazife
sini almış bulunan general, amiral, kara, deniz ve hava albay ve yar
baylarından müteşekkil altı yüksek rütbeli subayın nöbet beklediği ka
tafalk'ın önünden berayı tazim, aşağıdaki sırayı takiben geçilecektir . 

1 - İstanbul vilayetinde bulunan teşrifata dahil askeri erkan, 
2 - Teşrifata dahil mülki erkan, 
3 - Rektör, dekanlar ve profesörler başta olmak üzere Üniversite ve 

yüksek okul talebeleri, 
4 - Kumandanları, öğretmenleri ve subayları başta olmak üzere 

Harp Akademisi ve müteakiben Yedek Subay okulu talebelerL 
5 - Halk Partisi erkanı, 
u - .u.oı ... evıt!1 ı ıaare neyeı;ıerı, 

7 - Mali, ticari ve idari teşekküllerin ileri gelen erkanı, 
8 - İzciler. 

Saat 14 ten itibaren halk geçmege başlıyacak ve sonteşrinin 17 nci 
perşembe ve 18 inci cuma günleri saat 10 dan başlıyarak saat 24 e ka
dar bu tazim geçidı mekteplilere ve halka inhisar ettirilecektir. 

- 2 -
lstanbuldan Hareket 

19 Sonteşt"İn 1P38 Çumartesi günü: 
Tabut, sabııh snat 8,30 da 12 General tarafından kaldınlacak ve 

Dolmabahçe sarayının dış kapısı önünde bulundurulan top arabasına 
vazedilccektir. 

1 -Tören c.laymın ilerisinde yolu törene açık bulundurmak üzere 
geniş safta olarak, altı polis kıtası ilerliyecektir. 

2 - Tören alayının başında atlı olarak tören komutanı, 
3 - Mızraklı bir süvari alayı, 
4 - Bir piyade. taburu, "Bandosu önde olarak.., 
5 - Bir topç-u taburu, 
6 - Bir deniz taburu, "Bandosu önde olarak., 
7 - Çelenkler, 
8 - Cenazenin mevzu bulunduğu top arabası, 
9 - Arabanın sağ ve sol taraflarında altışardan on iki Gt>neral, · 

10 -Atatürk'ün harp ve İstiklal madalyelerini taşıyan General, 
11 - Atatürk.ün ailesi efradı, 
12 - Başvekil, 

13 - Büyük Millet Meclisini temsilen Ankaradan gelen h<?yet, 
14 - İstanbul vali ve belediye reisi ile mevki ve deniz komutanları, 
15 - İ:::tanbulda bulunan ecnebi konsoloslar, 
16 - İstanbul vilayetinin teşrifata dahil askeri ve mülki erkanı, 
17 - Hektör, Dekanlar ve Profesörler başta olmak üzere Üniversi

te ve yüksek okul talebeleri, 
18 -- Kum3ndanları, öğretmenleri ve subay lan başta olmak üzere 

Harp Akademisi, 
19 - Halk Partisi erkanı, 
20-HaJkevleri idare heyetleri, 
21 - Mali, ticari ve idari heyetlerin mümessilleri, 
22 - İstanbulda mevcut izci teşekkülleri, 
23 - Yedek.subay okulu talebeleri, 
24 - Bir piyadetaburu, "Bandosu önde olarak., 
25-·Halk. 

Sarayburnunda 
Hava filomuz törene havadan iştirak edeceklerdir. Bu tarzda leşek

kül edecek olan cenaze alayı saat 9 da hareketle tramvay yolunu taki
ben Tophane, Karaköy, köprü yolu ile Eminönü meydanı, Bahçekapı, 

Sirkeci ye Salkımsöğüt üzerinden Gülhane parkına ve park içindeki 
yolu takiben Sarayburnuna varacaktır. 

Cenaze 2layının Dolmabahçeden Sarayburnuna kadar olan güzer
gahının iki tarafına asker, jandarma kıtaları ile mektepliler ve halk di
zilecek.lerd ir. 

Cenaze nlayının kol başısı Sarayburnu rıhtımına geldiği va~it alay 
duracak, kıtalar yolun sağ kenarına çekilecekler ve cenazeyi taşıyan top 
arabası geçerken resmi tazimi ifa edeceklerdir. 

Alaya iştırak eden zevat ve izciler top arabasını takiben rıhtıma 
kadar tabutu hamil olan top arabasını takip edeceklerdir. Alayın sonun
daki tabur da bulunduğu yerde kalacaktır. 

Yavuza nakil 
Tabutu taşıyan top arabası rıhtıma yaklaşacak ve tabut generaller 

tarafından top arabasından kaldırılarak rıhtımdaki dubaya yana~-

refl eri, gençlikleri, namusları ve 
cak olan Gür veya Dumlupınar denizaltı gemilerinden veyahut Zafer Türklükleri namına,, and içtiler. 
veya Tınaztepe deströyerlerinden birisne bindirilecektir. Gençliğin bu ulvi hareketinin ma-

Tabutu hamil bulunan denizaltı gemisi veya deströyer Selimiye ve- nasını onlardan daha yaşlı olan ne
ya Haydarpaşa açıklarında akıntısız bir mahalde demirlemiş bulunan siller de çok iyi takdir edr. Çünkü 
Yavuza yanaşmak üzere ağır ağır yol alacaktır. o nesiller bu memlekc tin ecnebi a

Tabut Yavuza nekledilerek Yavuzun arka taret topları önüne ko- ya.klan altında nasıl payimal oldu -
nulacak ve bir müfreze ihtiram vaziyetinde bekliyecektir. ğunu Türklerin nasıl bikes ve vetim 

Top endahtiyle sehim resmi kaldık1arını, halkın nasıl hakİarını, 
Cenazenin Dolmabahçeden hareketi anında Galata kulesindeki memleketin nasıl benliğini kaybetti

"vardabandıra,, tarafından verilecek işaret üzerine Yavuz her beş daki- ğini görmüştü. 

kada bir top atacaktır. O nesil bütün bir memleke .: 
Cenazenin gemiye irkabını müteakip Yavuz top endahtı suretile 

tin ümitsizlik zulmetine düştüğ~ selam resmini ifa ederek hareket eyliyecektir. Limanda bulunan ecnebi 
istiklalinin elinden gittiğini görerek 

harp gemileri bu selam resmine ayni suretle iştirak eyledikten sonra perişan olduğu sıralarda Atatürkün 
Yavuzu Ada açıklarına kadar takip edeceklerdir. milleti yabancılar ve yabancılara yar 

Gerek karada yürüyüş halinde iken ve gerek d~nizde seyir esnasın-
daklık eden yabancı hisli yerli bedda hava filolarımız da cenaze törenine refakat edeceklerdir. 
bahtlarm elinden kurtarmak için ha-

Harp filomuzun iştiraki yahnı, ömrünti nasıl ortaya attığı-
Seyir esnasında İzmite kadar on beşer dakika fasıla ile top atılarak nı, dört senelik yıkıcı bir harpten 

rasimei selam ifasına devam olunacaktır. ve onun doğurduğu bütün tam bir 
Yavuz zırhlı kruvazörüne, deniz komutanı ve amirall--rin iştira.kile, 

yoksulluktan çıkmış bir milleti nasıl 
İzmite kadar donanmamıza mensup denizaltı ve deströyerler refakat diriltip harikalar yarattığını ve na-

edecektir. sıl galip bir cihanı husume~ kendi 
Atatürkün aileleri efradı ile cenazeye refakat edecek olan zevatın 

nakilleri için Ada hattına tahsis edilmek üzere Denizbank tarafından bu 
kere celbedilen yeni vapurlardan biri Sarayburnunda bulundurula
caktır. 

Diğer taraftan cenaze ala)'lna refakat eden memurlarla halkın da 
Atatürke yapılacak olan bahri merasime iştirakini mümkün kılmak üze
re saat 13 de Sarayburnundan ve köprünün Şirket ve Akay iskelelerin
den ikişer vapur hareket ettirilecektir. Bu vapurlarla İstanbula gelmiş 
bulunan ecnebi harp gemileri Büyükada açıklarına kadar filoya refakat 
ve bilfııhare avdet eyliyeceklerdir. 

-3-
t.zmite muvasalat 

Yavuz Zlrhlı kruvazörü İzmit önlerinde demirliyecek ve cenaze bir 
denizaltı gemisine veya bir deströyere naklen mayin iskelesine çıkarıla
cak ve orada bulundurulacak olan bir top arabasına vazedilecektir. 

Cenaze bu suretle İzmit istasyonuna götürülerek Atatürkün zati 
kompozisyonlarına takılacak olan hususi vagona irkap edilecektir. 

İzmite kadar yapılacak törene vilayet erkanı, kara ve deniz kuvvet
lerine mensup kıtaat ile mektepliler ve halk iştirak edecektir. Bu vagon 
iki büyük Türk sancağı ve gayet zengin bir surette defne dallarıyle tez
yin edilmiş olacaktır. 

Cenazeye refakat edecek olan revat bu trene bineceklerdir. 
İzmitten Ankaraya nakli esnasında altı subay cenazeyi bekliye

cektir. 

Yollarda 
Cenazeyi nakledecek olan katarın gece geçeceg1 istasyonlarda me

şaleler yakılacak katar kasaba ve köylere yakın olan istasyonlardan ge
çerken, mahallin en büyük mülkiye memuru bulunduğu halde, kasaba 
ve köy halkı tarafından selarnlanacaktır. 

Eskişehirde 
Cenazeyi hamil trenin Eskişehire muvasalatında askeri merasim 

yapılacak ve bir ihtiram kıtası selam resmini ifa ederken bandosu da 
matem havalarını çalacaktır. Bu törene vilayet askeri ve mülki erkanı 
iştirak eyliyecektir. İstasyon peronunun münasip mahallerinde meşale
ler bulundurulacaktır. 

Tren Polatlı ile Ankara arasındaki istasyonlardan gündüz geçece
ğinden mahalli köy ve kasaba mektepleri talebesi de istasyonlarda tre
ni selamlayacaklardır. 

Ankara programı yarın verilecektir. 

Ankaradaki cenaze merasim i prı':>gramı tesbit edildi 
Ankara, 14 (Tan muhabirinden) - Büyük Şef Atatürk'ün tt::diin 

merasimine ait program ikmal edilmiş ve basılmak üzere matbaaya ve
rilmiştir. Yarın alakadar makamlara dağıtılacaktır. 

Aldığım malumata göre, Fransadan gelecek askeri heyete General 
Guro riyaset etmektedir. İngiliz Akdeniz filosu komutanı Amiral Poond 
ve maiyeti, 55 kişilik İngiliz Akdeniz filosu bandosu ve 250 kişilik bir 
bahriye kıtası merasime iştirak edecektir. İngilterenin Akdeniz, Sovyet
lerin Karadeniz Amiral gemileri ada açıklarına kadar Yavuza refakat 
edeceklerdir. 

Bunlardan başka hava kuvvetlerimiz de Yavuzu İzmite kadar takip 
edeceklerdir. Bu esnada İstanbul limanında hazır bulunan bütün vapur
lar düdük çalmak suretile son selam resmini ifa edeceklerdir. Ct•naze 
İzmitte trene konacaktır. 

Cenaze ayın 19 unda İstanbuldan kaldırılacak, ayın 20 sinde Anka
raya getirilecektir. 

Büklımetçe cenazenin nakli merasimini tesbit için memur edilen 
zevat bu akşam İstanbula hareket ettiler. 

HükUnıetin iki teklifi 
Ankara, 14 (Tan muhabirinden) - Hükumet ve Kamutay, Türk 

milletinin büyük Şefimiz Atatürke karşı duyduğu sonsuz şukran ve min
netin ebedi bir vesikası olarak iki mühim kanun teklifi yapmak üzere
dir. 

isteklerine ram ederek mem1Pketi 
ve milleti kurtardığını görmüş, ya -
şamış ve hissetmiştir. Onun içindil' 
ki daha yaşh nesiller yasanmı~ fe -
laket günlerinin verdiği ıstıraıı hatı
ralariJe katmerleşmiş bir kanaatle· 
iştirak etmektedir. 

Hepimiz, gençliğin bu andını ~enç 

orta yaşlı, ihtiyar, kadın, erkek bii-,, .. 
tün millet namına içilmiş sayıyoruz. 

Gen!ilik bu andı biitün memleke -
tin Atatürk eserlerine, inkılAbına, 

rejimine olan bağlılığım istikhalin 
sahibi sıfatile içmekle millete ter • 
ceman olmuştur. 

Şükrü K aya ve 
Dr. Rüştü Aras 

[Ulus' tan] 

Biri on bir senedenberi, biri on üç 
seneden fazla devam eden vekalet 
hizmetlerinin yorgunluğundan din ~ 

lenen Şükrü Kaya ve Tevfik Rüştü 

Aras, biç şüphesiz, Türkiye Cumhu
riyeti tarihinin dahili ve harici dava 
lanndan isimleri ayrılmıyacak olan 
iki inkılıip şahsıyetidir. Atatürkün 
emrinde ve hizmetinde, uzun sene -
ler İsmet İnönü ve geçen senedenbe
ri Celal. Bayarla birlikte çalışan ar -
kadaşlarımızın vazife ve mesuliyet -
leri en nazik zamanlardan başlar. Bu 
devrede Türkiye yalnız bir emniyet 
ve asayiş memleketi olmamıştır: O
nun idari, beledi hayat ve müessese
lerini tanzim eden ileri kanunlar ve 
nizamlar, şehir ve köylerimizdeki bir 
çok umran eserleri, vatandaşlık hu
zur ve hakkı bizim devrimizin eseri
dir. Türkiyenin harici vaziyeti, hiç 
bir zaman, devrimizdeki kadar par -
· lak, şanlı ve irtibatlı olmamıştır. U
mumi bir itimatsızlık havası içinde 
teessüs eden Türkiye Cumhuriyeti, 
gerek kendi emniyeti, gerek cihan 
sulhu bakımından pek nadir memle
ketlere nasip olan bir kuvvet ve şe
ref temin etmiştir. Atatürk ve hükıi
met reisleri ile sfıy ve ülkü birliği e
den Tevfik Rüştü Aras'la Şükrü Ka
yanın bu neticelerin elde edilmesi 
hususundaki hisseleri şüphesiz bü -
yük ve esaslıdır. İki arkadaş, Cum -
huriyet Halk Partisinin ve Kamuta
yın iki uzvu olarak, hepimizi yüksek 
tecrübe ve liyakatlerinden istifade 
ettirmekte devam edeceklerdir. 

Bunlardan birisi bundan sonra çıkartılacak olan bütün Türk para- l K b 
larmın üzerinde daima Atatürk'ün mukaddes resimlerinin buluııması a sa anın Belediye 
hakkındakı kanundur. Reisliği 

İkincisi de, Atatürk'ten boşalan Ankara mebusluğuna hiç kimsenin Edirne, (TAN) - Pınarhisar Be-
intihap edilmemesi ve Mecliste her reye müracaatta Atatürk'ün isminin lediye reisliğine eski reis Halil, Lü
okunması hakkındaki kanundur. leburgaz belediye reisliğine İrfan, 

Bu suretle büyük ve ebedi Şefimizin adı kendi kurmuş olduğu Bü- Babaeski belediye reisliğine de tüc-
yük Millet Meclisinde ebediyyen devam edecektir. 1 cardan Saim intihap olunmuşlardır. 
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Kurtufuş edebiyatı 

Mecmua yağmuru. 
Celal Nur inin ölümü 

E üyük devlet makamlar. lt
gal etmiş, ayni zamand3 e

ser telifiyle de meşgul olmu§ bira
ilenin evlfıdı olan Celal Nuri, pek 
kısa süren bir hastalık neticesin
de iki üç gün evvel öldiı. Bu ölüm, 
yazı alemini, imzasına epeyidir 
hemen hiç rastlanılmamakla bera
ber bir zamanlar ve bilhassa Ta
rablusgarp harbiyle Harbi Umu
miye kadar ki devre arasında en 
çok yazmış ve okunmuş bir uzvun 
dan mahum ediyor. Hukuk hhsi
lini bitirdikten sonra matbuat ha
yatına atılan ve birkaç yevmi ga
zete ve mecmua tesis eden Cc~tıl 

Nuri , siyasi hayatta da bir derece 
iz bırakmış, İttihatçılar zamanın-

ı······~~~~·;······ 

f Nahid Sırrı 
: ....................... . 
ra oğullanndan büyüğii bir 4i0lö
rün muavinliğine kaçıp öteki de 
bir kasırga gibi alıp götüren bir 
hastalık neticesinde ölünce kendi
sinin de çaresiz bu işe t>aşlayışını 
tasvir ediyor. Bu acı ve siyah hi
kayede vaktiyle gün görmüş ada
mın çamurlara bulanmııı şah~lye
tindeki kısa isynalar, bir an süren 
izzeti nefis ve fazilet silkinlşıeri 

güzel tesbit ve tasvir edilmi§. 

Doktor Moro'nun mektubu 

B u ?a adını ilk hikayesinden 
da Meclisi Mebusanda ve uzunca alan bir hik~yeleı kitabı. il 
bir müddet te Büyük MıGet Mecli- han Farus imzasını taşıyor. Hika-
sinde ôza olmuştu. İstediği derece- yelerin büyiik bir kısmı memlf~ket 
de mühim bir rol oyruyamamış ol- içinde, bazılan da İspanyada, Cin-
duğu gibi siyasi hayatının tenkit de, kan dökülen sahalarda ~~l-
edlebilecek hiç bir safha arzetıne- yor. İlhan Farusun canlı. harek~t-
diği de söylenemez. Bununla bera- li, çok çabuk yürüyen ve derhal 
ber, siyasi neşriyatında pek c<.>zrl canlandıran bir ifadesi var. Edebi-
ve cüretkarane fikirler müdafaa yat yapmaktan şiddetle müçtcnip 
ettiğini teslim etmek lAzımdır. Me olmakla beraber iihüdhlı ifadelc-
seıa, Harbi Umumiden evvel ka- rin temin edemediği teessürü hat-
nunlanmızın tlıdilleri hakkındaki ta hazan biraz fazla hadlerde te-
bir makale silsilesine başlarken A- min ediyor. Çok kısa ohm hik!ye-
li Osmanın yetiştirilmesınde, tah- !erini, daha uzun olsal4rdı tces-
sfl ve terbiyesinde bu derecede ih- ıüfile okuyoruz. Mesela (Ekspres) 
mal edilirse bu hanedanın ati~lnin te, (Otellonun ölümü) nde olduğıı 
pek elim olacağını yazmıJtır ki, o gibi. 
zaman için hakikaten cesurane bir Bu kitap ilerisi için çok ümit ve-
harcltetti ve merhumun daima le- riyor. 
hinde olarak keyfiyetin kaydı kap SenJeti Fünun edebiyatı 
eder. Açık, canlı ve hareketlt bir ----------
üslubu ve biraz dağınık olmakla 
öeraber çok ta malumatı olan ve 
Fransızca neşriyatı da bulunan 
Celal Nuri, sade siyasi mevzular
da kalmıyarak edebiyatın roman, 
hikaye ve seyahatname vadilt>,.in
de ve lisan sahasında da bir hnyll 
eser yazmıştır. Şimali Avrupuya 
ve kendisinden evvel ve sonra hiç 
ibir Türk muharririnin gitmEX!iği 
İzlanda ve Kutpu Şimaliye dair 
seyahatnameleri halA okunmıya 
lityık şeyler olduğu gibi, gaıiba 
(Afife Fikret) namı müstearıyle 
yazdığı (Ahar zaman) adlı roman 
Cihan Harbindeki İstanLulu ve İs
tanbul zenginlerini en canlı bir şe
kilde tasvir eden eserlerin ön sa
:fındadır. 

Hiçbir edebiyat tarihinin sade
ce ismini olsun anma~şı ve hada sağ 
lığında bu kadar unutuluşu ha
zindir. Fakat belki de zaman. bu 
haksızlığı tashih eder. 

Bu fehrin ruhu 

E debiya.t ha.yatında on on iki 
senelik bır yeri olan Sadri 

Ertem, (Bir şehrin ruhu) adını ta
§lyan ve hikayelerden mürekkep 
eserle hikayelerinin beşinci c~ldi
ni neşrediyor. Kendisinin başka 
sahalarda da yazılan olduğu ve a
dına adaptasyon denen hünere de 
rağbet etmediği için, zikrettiğimiz 
bu rakam şayanı dikkattir. Ve ça
lışkanlığa, vehidiyete, bıraz da mü 
ellifin çok titiz ve müşkülpesent 
olmamasına delalet ed~r. Filhaki
ka Sndridc. üslup hazan çok ihmal 
edilmekte, hatta hikayenin kuru
luşu ve vakanın sevk ve idaresi ta
mamiyle kalemin yürüyüşüne. ko
şuşuna terkedilmektedır. Buna 
mukabil muharririn meziyeti, va
kalarındaki kahramanlann pek 
muhtelif tipler arzetmesi, hikaye
lerinde mütenevvi alemlerin gö
rü!üşüdür. Hatta bu kitabmda 
memleket içinde dolaşmakla da 
kalmıyarak, (18 yaşında bir deli
kanlı) atlı hikAyesinde tspanya sa
hillerine gitmiş. (Bir sehrfn ru
hu), muhtelif uzunluk ve değerde 
on hikayeden mürekkep. Bunla
rın kitaba da ndını veren ilki, va
zifesinden atılmış bir memurun 
işi ayyaşlığa dökerek kendileı:ine 
sokaklarda gazete sattırdığı ikt oğ 
lunun kaznnciylc yaşnmasını, son-

A giıh Sımnın ilk cıldi tanzi
mata kadar ki Türk edebi

yatını ve ikinci cildi tanzimat ede
biyatını tetkik eden bu eserinin 
(Serveti Fünun Edebiyatı) 3dını 

taşıyan üçüncü cildi de intişar et
miş bulunuyor. Tetkik ve tahlil 
olunan şahsiyetlerin yazılarından 

verilen nümuneler kitapta büyük 
bir yer aldığı gibi Azeri, TürJds
tan ve Fransız edebiyatlarına da 
ufak bir yer ayrılmıştır. Eserde 
Edebiyatı Cedideciler tetkik ~dil

mekle beraber, onların etraf!nda 
toplandıklar mecmuanın tatili ile 
kitap bitmiyor ve kendilerinin 
Meşrutiyetin ilinından sonra tek
rar başlıyan edebt ifaaliyetleri 11n
latılıyor; müellifin Edebiyatı Ce
didenin zeyli saydığı Fecri ati tet- · 
kik ediliyor. Diğer tar .ıftan, Ede
biyatı Cedide zamanında bu züm
reye muarız olarak yazı yazanlar
la Agah Sırrı Levend meşgul ol
duğu gibi Fecri ati zam.mınd3 bu 
zümreye iştirak etmeksızin edebi
yata giren Mehmet Akifle Yahya 
Kemali de bu cildin ~erçevesine 
almış. Sade tanzimat edebintı 
devresi nihayet bulmatJan yarmı
ya başlamış olanlar, ounlardan 
Abdülhak Hamidin yazı hayatı 
iki yıl evveline kadar :i~vam etti
ği halde bu cilde girmiyorlar. Ki
tabın bundan sonra intişar edecek 
olan ve (bugünkü edebiyatımız) 

serlevhasını taşıyacağı bildirılen 

dördüncü ve son cildinde de, milli 
edebiyat ve Türkçülük cereyanı 
ile başlanılarak Mehmet Eminden 
en yenllere kadar gelinecek, ~eli
nirken de demek ki üçüncü cildin 
bildirdiği simalar ve meseli edebi 
hayati hallı süren Halit Ziya artık 
görülimyecek. Münakaşa mevzuu 
yapmıyarak keyfiyeti sade kavde-
diyorwn. ~ 

E s~rin ikinei cildi çıktığı va-
kıtk te demiş olduğum gi

bi, büyük bir emek mahsulü ve 
ciddiyetle, §Shst infiallerin veya 
dostlukların tesiri altınôa kalınıl
madan yazılmış, kısımları itina ile 
tesbit ve tanzim olunmuş, emniyete 
layık ve her kısmının daha geniş 
tetkikler için azimet noktası ola
rak alınılması mümkün bir eser. 
Fakat bu kadar dikkatli ve ölçülü 
yazan müellif mahut Baba Tahire 
nasıl oluyor da (zat), biraz eski fi-

kirli fakat yine münevver ve afif 
bir adam olan Halil Edıbe de (şa
hıs) diyor? Saffeti Ziyanın büyük 
bir haksızlığın tamiriyle esere a
lınmasını takdir etmekle beraber, 
onun sadece bir alafrangalık mü· 
messtli şeklinde gösterilişine işti
rak etmiyeceğim. (Bır safhai 
kalb) adlı büyük hikayesi, göı.;en 
konak hayatının edebiydtımızdaki 
en sadık ve muvaffak lasvirlerın
den birini teşkil eder. Ahmet Hik
metin masal ve feeri vadisinde ya
zılmış yegfuıe uzun hikayemiz o
lan (Haristan ve Gülstan) ına lA
yık olduğu kıymet verilmemiş. Fa 
kat böyle teferrüattan sarfınazar, 
tekrar ediyorum ki eser ciddii bir 
emek mahsulüdür. Ve bir lise ki
tabı olmakla beraber içınde hepi
mizin bilmediğimiz birçok malze
me mevcuttur. 

Kurtuluı edebiyatı tarihi 

Enver Behnan milli mücade-
lenin Türk edebıyatına il

ham etmi~ olduğu yazılardan bir 
antoloji yaparak Cümhuriyetin 
on beşinci yıldönümü münaseb~ti
le çıkarmış. İçinde bilmediğim bir 
kaç imza da bulunan kitabında, 
kıymet ve muvaffakıyetl söz götü
rür bazı parçalar bulunmasına mu 
kabil çok güzel bir takım sayfalar 
alınmamış. Mesela bu cidale ait 
Yakup Kadri ile Yahya Kemalin 
çok kıymetli ve müheyyiç ve sa
mimii yazılanndan bir :.anesi yok. 
Bununla beraber, kitapta o dasta
ni zamanlan itinasız ,,ısa da iyi 
bilen bir hatırlayış, bir hatırlntı§ 
var. 

Milli bir eJ ebiyat 
Yaratabilir miyiz? 

. 

cihan Harbi esnasında Ruşen 
Eşrefin (Diyorlar ki) eseri 

ile açtığı çığır, yani edebiyatımı
zın aşağı yukarı maruf simala"ma 
giderek onların sözlerim makale 
makale neşretmek adeti, o gün 
bugündür nihayet birer sene fası
ladan sonra bir başkak genç mu
harririn ihya ettiği bir an'ane ha
lini aldı. Geçen yıl da Nusret Sa
fa coşkun bir yevmi gazetede böy
le bir anket yapmıştı. Sualleri 
(Milli bir edebiyat yaratabilir 
miyiz?) çerçevesi içinde idi ve bu 
sualler bana da sorulmuştu. An
cak kendimi mülakatı anlatı)an

lar meyanında görmediğimden 

-eğer kitabın bir ikincı cildi ol
mıyacaksa- bazı safraıann atıl

dıklarna hükmettim. Hüseyin Ca
hidin beyanatında d~ndiğl qibi, 
millii edebiyat yabancı milletlerin 
edebiyatına mukabil bır memle
ketin kendi edebiyatı demektir ve 
bir romancımız yahut, tiyatro 
müellifimiz vakasını bir yabancı 

memlekette ve hepsi ecnebi kah
ramanlar arasında da p,eçirse, o e
ser, yine milli olmak >rasfını mu
hafaza eder. Bu itibarla, sualin ıti
raza çok tahammülü bulunmllkla 
beraber, nihayet bu tarz münaka
şaların kalem sahiplerini memle
keti daha vukufla ve sevgi ile ~as
vir etmelerini temine sevketmek 
gibi bir hizmeti oluyor. Bu rl'U

hakkak. 

Müellif, Ruşen Eşrefin de y&p
mış olduğu veçhile mülakatları
nın dekorunu çizdiği gibi şahsi in
tıbalarını da kaydediyor. Buıılar 

da biraz uzatma ve belki ıarsıfet
siz bir laübalilik var: Amma ~ım
diki usul böyle. 

Mecmua yağmuru 

Daha on beş yirmi ııün önce, 
bir gazete fıkrasında, (Her

şey) isimli bir mecmuanın intj~a
rından bahsetmiştim. Bundan son 
ra iki mecmua daha çıktı; biri ~Ye 
ni Birlik), diğeri (Yıldız) adını ta
şıyor. İlki daha uyade fikir mec
muası, ikincisi bir mağazin. 

Birkaç hafta evvel Suphi Nuri 
ağabeyimlz. birkas arkada,ıa haf-

TAN 

AYDINDA: 

Çalışkan ve 
Verimli iki Köy 

--o-

Yenice Köylüleri Koope· 
ratifin Kaldırllmamasını 

istiyorlar 
Aydın, (TAN) - Denizli yolun

da, Karacasu şosesi üzerinde bulu
nan Çiftlikköy, vilayetimizin mamur 
ve müreffeh köylerinden biridir. 
Halkın himmetile Çiftlikköyde bir 

jandarma karakolu, muntazam bir 
Cümhuriyet meydanı ve ortasında 

zarif bir Atatürk büstü yapılmış bu
lunmaktadır. Köyün yeni ve temiz 
evleri çoğalmaktadır. Bu köy, en 
mümbit pamuk tarlalarına sahiptir. 
50 dönümden 500 dönüme kadar pa
muk ekenleri vardır. Ziraat aletleri 
gittikçe makineleştlrilmektedir. Pa
muktan sonra gelen mahsul, susam, 
mısır, yer fısbğı ve hububattır. 

Çiftllkköyün refah derecesi, köy 
kredi kooperatifinin vafiyeti ile de 
sabittir. 4200 lira ihtiyatı olan koo
peratüin hiç eskı alacağı yoktur ve 
bu seneki tahsilat nisbcti yüzde dok
sandır. 

Evvelce Nazilliye bağlanmış olan 
14 köyün Karacasu ilçesine iadesi ve 
Çiftlik.köyünün, böylece ihdas olu
nacak kamunun merkezi olması dü
şünülmektedir. 

Maamafih bu kamunun merkezi.ol 
mağa namzet diğer bir yer de, yine 
o civardaki Yenice köyüdür. 350 e
vi ve 1200 nüfusu olan Yeniceköy, 
bilhassa narlarile şöhret kazanmış -
tır. Burada da pek kıymetli 4 bin dö 
nüm pamuk tarlası, yağışlı seneler -
de mahsul alınabilen kır hububat tar 
laları ve bakımsız çok miktarda zey
tin ağaçları vardır. 

Yeniceköyde her cins sebze ve 
meyva yetiştirilmekte, halk 12 ay 
durmadan çalışmaktadır. 

Yeniceköylüler, muamelesi azal -
dığı için marfasını karşılamıyan ko
operatiflerinin lağvedilmesi ihtima
linden korkuyorlar ve faiz haddi 
yükselse' bile kooperatifin kaldırıl -
mamasını, Çiftlikköyü kooperatifine 
bağlanmasını istiyorlar. Bu köylüle
rin diğer bir dileği de, köyde hafta
da bir pazar kurulma::.-ıdır. 

Yeniceköyün nüfusu mütemadi -
yen artmaktadır. Bu hal, Çiftlikkö -
yünün değil, Yeniceköyün müstakil 
kamun merkezi olması ihtimalini 
kuvvetlendirdiği için köylü bir ta -
raftan seviniyorsa da diğer taraftan 
içlerinde endi~e düşenler bulun -
duğu da görülmektedir. Halbuki bu 
endişe tamamen yersizdir. Nüfusu 
artınca Yeniceköyde sıkıntı başlama 
sı ihtimali yoktur. Bilakis o zaman 
kır tarlalarına bakılacağı, verimsiz 
zeytinlikler imar edile<-eği için refah 
daha ziyade artacaktır. 

Niksarda Müsamere 
· Salonu 

Niksar, (TAN> - İlçebay Pertev 
Balmumcunun gayretile Niksar genç 
leri, 500 kişi istiap eden bir müsa
mere salonuna sahip olmuşlardır. 

Salonun küşat resmi şerefine 
"Gün doğuyor,. piyesi halka parasız 
temsil edilmiş, gençler çok alkı~lan
m•ştır. 

talık bir mecmua kurmakta oldu
ğunu haber vermi§ti. İstanbul~ dö 
nüşümden yani iki aydanberi ıse, 
sık sık rMtladığım Kazım Sevinci 
koltuklarında galiba (Hayat) actını 
taşıyacak bir başka "llecmmmın 

plan ve müsveddeleriyle göriiyo
rum. Çıkmaları gerçi gecikti am
ma, nasıl olsa bu iki mecmua da çı 
kacaktır: Akacak kan Mç dama:-da 
durur mu? 

Evet, mecmua yağmuru. A"tık 

bir banka sağlamlığı alan (Yedi 
Gün) ve (Akbaba) gibilerinden 
sarfınazar, acaba bugünkü mec
mualardan kaçı yarına ve kaçı ö
bürgüne intikal edecek., Hem m
san okuyucu sayısı artsa da hiç 
bir mecmua ölmese ve hepsi d:ıha 
güzel ve mükemmel çıksa da dıye
miyor. Çünkü okuyucu beş artın
ca bunlar on artmakta. Mecmua
ları kuvvetli gruplar çıkarsa ve 
her birinin tamamiyle farklı ve 
müstakil bir hüviyeti olsa, belki 
bu kadar çok yeni mecmua çık
maz, lakin çıkanlar aarsında ölüm 
nisbeti de bu derece fazla olmaz
dı. İşte mesela bilhassa ressamla
nn mecmualan olan (Ar) ilci yıla 
yakın bir müddettenben muntaza
man intişar etmektedir. 

ı 
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E K o N o M i 
KontrplCik imalCih 

Düne Kadar 100 Bin 
Kontrplak Damgalandı 

--Kontrplak fabrikalarının imaliitı 1 
için tatbik olunan damgalama işi de ._ 
vam ediyor. Mevcut fab~kalann Ti- 1 

caret odasına verdikleri beyanname- Günlük 
Piyasa 

lere göre, bütün tnamulfıtın adedi 
255 bine varmaktadır. Oda, bugüne 1 

kadar ancak yüz bin tanesini dam -
galayabilmiştir. Damga ücreti ola -
rak alınmakta olan kırk para
nın yirmi paraya indirilmesi O
daca muvafık görülmüştür. 

Piyasamıza getirilen 586 ton bul 'j 
dııyrlan yumuşaklar 5,12,5-5,22,5 kU' 

ruştan, sertler 4,35 - 5,05 kuruştan ss 
tılmıştır. Kızılca buğdaylardan sclC 
sen ton kııdar 5,20 - 5,24 kuruştnn ve 
rllml!iUr. Ancak mevcut ve henüz damga

lanması bitmemiş olan fabrikalar -
dan bir tanesinin yirmi para masraf 
ücreti bile vcremiyecek vaziyette bu 
lunduğu anlaşılmıştır. Bu fabrikanın 
imalatı masraf ödenmeden damgalan 
mıyacaktır. 

Piyasaya yalnız 15 ton arpa aetl- j 
rilmiş ve kllosu 4 - 4,05 kuruştan mW 
teri bulmuştur. Çavdar 4,02,5 kuruşa 
satılmaktadır. 

Odanın Neırettiği Kitap 
Şehrimiz Ticaret ve Sanayi odası 

yeni bir kitap neşretmiştir. Kitapta 
odaya knyıtlı her sınıf tüccar ve ko- ı 
misyoncularm dereceleri, yaptıkları 

işler, adresleri ve firmaların vazi -
yctleri hakkında malumat verilmek- t 
tedir. Kitap fransızca, almanca ve i 
ingilizce lisanları ile ayrı ayrı kısım ' 
lara ayrılarak izahat vermektedir. 

Trnkyadan çu:llı olarak getiri- ı 
len kuş yemleri kilosu 5,20 - 5,22,5 ı 
kurulia kadar dilşmüGtür. Toptan alıcı 1 
Jnr az olduğU için gelen mallar bu fi- ( 
:yattan fazlasına vmlcmemiştlr. Ke- 1 
ten tohumlrı da 13 kuruşa kadar sa- l 
tılmışken ancak 11.20 kuruşa müşte
ri bulabilmlşUr. Piyasaya 66 bin ki- 1 
lo mercimek, 28 bin kilo nohut geti• 1 
rilmi' !akat henüz satılmamıştır. l 

* 1 
Giresun, Trabzon ve Akçakoca fl!l 1 

dıklnnndan satışlar devam etmekte
dir. DUn on bin kiloluk bir parti iÇ 

sıra tombul fındık kilosu 72 - 73 ktıEl ve Dokuma Tezgahları · 
Ankarada toplanacak olan el do • , ruş arasında verllm~. Samsun ve 

Ordu mıntnkalnnndan getirilmiş o- 1 
kuma tezgahlan kongresinin toplan- lan kabuklu cevizler on yedl kuru- ı 
tısı bir ay sonraya bırakılmıştır. şa kadar yfü:de ıo _ 12 tOrilklQ ola--

Şehrimiz Ticaret odasında bu iş ,• rak satılmıştır. 

için toplanacak komisyonun tesbit :..... •••• • • • •• • • • • • • • • • • • .... 
ettiği esaslara ait odaca hazırlanan ~ 

rapor Ankaraya ıönderilmiştir. 

ZiRAAT: 

Vekalet, Yeni 
Makinalar 
Salın Alacak 
Ziraat vekaleti, ziraat işletmeleri 

ve köylüye tevzi için yeniden mü -

him mıktarda ziraat makineleri mü

bayaasına karar vermiştir. Alınacak 

makineler ve aletler arasında 25 ta

ne orak makinesi ve yedek aksamı, 

iki yüz Oliver doner kulaklı pulluk, 

75 pulverizatör, 250 y.nyJk, 1500 bu

dama makası ve 1500 aşı çakısı ile 

muhtelif tohumlar ve an petekleri 

vardır. 

Yulaf Stoku Kalmadı 

Bir çok yerler.de arpa yerine hay-

van yemi olarak yulaf kullanıldığın -

dan yerli sarfiyat ve ihracat için pi-

yasamıza getirilen yulaflar kamileIJ 

satılmış ve şehrimizde stok kalma -

mıştır. Bu senenin yulaf mahsulatı-

nın geçen sene olduğu gibi kış gel -
meden tmamen elden çıkarılacağı 

anlaşılmıştır. 

KAŞTA:· 

Zeytincilik 
Bakım 

• 
/stiqor J 
Kaş (TAN) - Tabii servetler ~ 

toprağının kuvveti bakımından tP 
zengin olan kazamızda, orman haJill' 
de sayısız zeytin ağaçları vardır. 

Bir kaç yıl evvel bazı kimseler ııa 1.. 

kümetten yer alarak, zeytinlikler •\ 
mak istemişler; ban köylülcrimfı''·· 
de müracaatleri ftzerine bir mıktar •, 
•ırazi verilmiştir. Fakat bunları"' l' 
liyeti, aşı için temizlenen ydbani ıe~ 
tin ağ:ıçlannın çal:Iarından istifao' 
etmcğe çalışmaktan ileriye geçetl'IC' 
miştir. 

Kazamız içinde, aşılanmış ze~ 
ağacı pclc azdır. Bunlardan alın~ 
mahsul mahalli ihtiyacı karşılamıı1'' 
ta hatta harice de sevkiyatta bulu' 

binlerce ağacı yabani ve mahsulsiİ1 

nulma.kta ise de, geride kalan yüı' 
bırakmak çok yazıktır. tktısadiyatf 
mız için bir kayıptır. Bilhassa 32

1 

senesindeki deh~tli seller esnasırı<i' 
taşlık haline gelen bir kısım zeytlıı' 
Jiklerin devam eden bu manzarV" 
insanı rnüteessir etmektedir. 

Hükumetin Ka~ zeytinciliği üzeri# 
~ b~ 

de ehemmiyetle duracağına ve 
, 

BORSA 

Londra 

Nevyork 
Pari!'I 
Milano 
Cenevre 
Amstcrdam 
Berlin 
Brüksel 
Ailna 
So!ya 
Prag 
Madrld 
Varşova 

Buda peşte 
BOkreş 

Belgrad 
Yoknhama 
Stokholm 
Moskova 

14.11.938 

ÇEKLl!R 

5.98 

12e.<•95 
3.345 

6.fl3 
28 56 

68.4075 
50.:1075 
21.325 
1.0925 
1.5325 
4.1145 
5. 98 

23.11825 
24.<>175 
o !)125 
2.'1075 

34 .nmı 

30.8')25 
23.805 

ESHAM ve TAHViLAT 

zengin sahadan Müade imkanıarııV 
bulacağına şüphe yoktur. Buna dot 
ru ilk adım olarak, bir ziraat meııııl' 
ru gönderilmesi lazımdır. 

BORSADA: 

Ankara Borsasında 
Ankara borsasında geçen muarn8 ' 

lelcrde Anadolu demiryollan rnii ' 
messilleri 40.5, Türk borcu 19,SO

ikramiyeli 1938 tarihli 19,25, İstsrı 

bul Tramvay şirketi 10, çimento tı1' 
seleri 8 ,20 liradan alınıp satılm~ 

NİKAH MERASİMİ 

Körlüce eşrafından merhum kBf 
makam Şeref torunu ve bay Fuat f( 
zı Bayan Nermin Seran'la matb11' 

mız arkadaşlarından Nuri Uycııt11 

nikah merasimi dün İstanbul Eı1'11 
nönü evlenme dairesinde iki taraf 
dost ve akrabası huzurunda ynP1~ 

lknıml:rcll Ergani 19.20 mıştır. Taraflan tebrik ve saadet 
\._..., _ _ _ ._......_ ...... ,,_,.. ..• _. ___ _.,,J !eriz. 
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y• ATATURKUN MiLLETE ARMAGANI 

Kahraman ve -...-.anlı Türk Ordusu 
----

~;~~~;~~~~~i i 1 

- ---------.! 
Bir Ge cin 
Di evi 
Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

t 
Atatürk nereye defnedilecek? A -

ntUrke 1 . d . nası hır makber yamlauk? 
k erın rnatemim'z iç;nde ıençlili aliı
d adar eden meselelerden biri dt- hu-
1.ur ve hu işte hükumetin Atatürkl' en 
kayık şekilde bir makber yapacatına 
hanidir. Fakat h<'rkcs Atatürke ait 

er işi kendi işi olarak telakki edi -
~·~r ve ona ait her meselede o da fik
~ıni sövlcmck ihtiyacından kendisini 

urtarnnuyor. 
l')"' 

f{ un tnatbaamn:a bir ıenç geldi. 
t';fasında Atatürk için tahııvviil et-
11 1 büyük ve muhteşem ilb:deyi an-
~tt. Anlatırken heyecandan sesi tit
rıyordu. 

. - Atatürkü toprağa vermemeli -
~'lz, diyordu. Onun mübarek vücu -
hunu kristalden bir sanduka içinde 
ıfıctrne]i ve bu sandukayı dünya -

tıı . 
t n en muhteşem abidesinin içine o-
U!inıalıyız. 

Oüşündüğiim ahide şudur: Vata • 
tıın her ·ı· · d b'" ··k k vı aychn en uvu aya par 
Çnları g t• • . d e ırtmelı. Bu kavalar an mu-
•t7.nın b. . .. . • . R ır abıde vucuda gehrmelı. 

,. .. ~ hluhte~em abidenin id hir kac ,,., J • • • 
tıl "~· ıılacok kadar ıeni~ ve bU:vHk 
h nıaı.. Abidenin tepesinde bir gU
~:ş, güneşin iistiinde muazzam bir 
'-atı, \•e hu çana vurmak üzere kal -
1( tı b' 
da· ır tokmak. Ru tnkmek l!encliö-e 
L 

1
'nta vazifesini hatırlatan bir "em

uo olrn 1 
tis' . a 1• Kri ta) sanduka Halk Par 
sumW ~ltı umde'>ini temsH eden altı 

... .,, '"'"' ıuı ıuımııu. 

, Gene heyecanla anlatmakta de -
·anı edh· d . . .. ~ . b or u. Kendısınc hukumetın 
unu dii~u"n ~ · . lh T" kii • ecegını "" e cttf'l "" • 

t n bu miistesna evUdına vine mUs-
esna h. . 

ett· ır rnakher yapacağını temin 
l'ln, Sevin<:le ayrıldı. 

~n Şüphesiz daha hunu dföıiinmenin 
)\·hlnnı l?'elmemistir. Elhl'tt,. ki hü • 

"'ll t la e AtntUrke ebedi medfen o -
cak '~· · h tl' k'ld \'e ~ ' en ısa e ı şe ı e o;ececf'k 

ona e l" cakt n 8 l ılc bir tanda yaptıl'a-
ır. 

be};'?kat gençliğ-11' hu samimi havali 
nı nı"t h ge u e assis etti, kaydedemeden 
çehledim. 

• 
~İlli Matem •• 

lli:ıi ' . . • ~·ok rn an ancnuzde mıllı mntem 
tur Ç" k"' T"' kl d eh d' · un u ur er, arkuın an 

de~ 1
Yen ağlayacakları bir hiiviik 

olii n .~ayhetmemi~Jercfir. AtntUrkfin 
nıu hi·· 'lk b"' ··k ·ı1· tenı· ı.ım ı uyu ve mı ı ma-
1llıizdir. 

l\filJ 
dığ etçe matem tutmah ahc;ma • 
, ... ..,,1~ıı için de, duv ... ulanmızı. en 
..... ını· . -

de 1• en arık ı-n ~ .... ; .. ., .. 1.:ı.:ı ... :ı..,_ 

ta ~e~ tezahürlerde bulunduk. Rat
tirı 1 

Uç gündenheri Tiirkivenin de
bir ltıntcm tezahiirlerine ş~hit olan 

ecrıeh' B h k de h ı: en u adar vekar icin-
§nhi:ı kadar derin matem tezahürüne 
anı \' 01ınnıtım. demi~th·. Fak11t. hu 
sınd e beklenmeyen feJUket kar~ı • 
dik ~ hlotemimb:t- bir .;ekil ,.,. .. "'ı'..ı.-. 

. lilli m t . • b. k'J ftteJc .. a cnıımızc ır şe ı ver-
kiirı ~Zere hazırlanan kanun, Tür • 

'e 'l'" k' . ııı h ur ·ı~·enın en hih-ük kavıhı-
d ntırJat d 
eceı- . manın a esasını tesbit e-

iifır 

,,, l\teseı~ - .. ı .. .. d • h 
.t.uııııek _. .... cm gunun e sı~·a gi • 
ce :v • sı~·nh kravat tnkmak. eğlen 

·erler' · -tin t ınf' l!ıtmemPk halolar ter _ 
e ille k 

l\tilı· ıne adet olmuştur. 
ı-ı te~~~ rnntem kanunu hütiin hunln
htıt b" ıt l.'df'<'ek. v.- matnmimhe mu'.

ır s ·ı te.rııi 
1 

<' 1 \'erruktir O \'akit m:ı-
"GJ tıtn :z: dnhn Zİ.} ndo ifadesini buln-

r. 
~ 

1( 1C'k1 ~- '"=""==:--:===-::;=;__,,,;, 
l< a rahnde Yeni ln...:aat 

ırltjar l :s-
s1 knr e ı, iTAN) - Burada •nşa-
hUsusi a:aştırılan hükumet ltonağile 
dersh uhasebe binasının "f> 14 

ane)i bü .. k b 
temelleri yu ir ilkmeKtebin 
kın k rnerasimle atılmıştır. p .ı r-
rıas1 :rşısuıda yeni bir Halkevi bi-

a Yapılacaktır. 

Ba,kumandan Gazi Mustafa Kemal ve Garp Cephesi Kumandanı ismet Ptıfa, Milli Mücahedede, Akşehirde 

U lu Şefimiz Atatürk ebediye
te kavuşurken bu milleti, 

mllli mukadderatı, istiklalimizi ve 
cümhurıyetimizi ilolebet kudretle 
müdafaa edebilecek kahraman ve 
şanlı bir ordu bıraktı. 

Bir ordu ki kanında, yirmi as
rın irsi ceUıdeti vıırdır, bir kahra
manlar rctibesi ki kalpleri vatan aş 
kı, millet aşkı, istiklal aşkı ile do
ludur. 

Bir ordu ki dahi Başkumanda
nın emrinde dünyanın en şaheser 
zaferini yaratmıştır 

Bir ordu kı dahi Başkumanda
nından. en son erine kadar hala 
bu zafcrlerın eşlerini kazanmağa 
muktedirdir ve başlarında büyük 
harp ve sulh kahramanı Reisicüm
hurumuz İnönü, Büyiik Mareşali
miz Fevzı Çakmak ve yüksek eh
liyetli kumanda heyetimiz bulun
maktadır. 

Atatürk gayyur ve vatanse-
ver Türk milletine, kahra

man ve şanlı Türk ordusuna çok 
güvendi. Bütün zaferlerinin mem
baı budur ve bunu: 

"Bir Türk Dünyaya Be
deldir" 

Vecizesile hulasa etti. Türk or
dusunun kahramanlığına, kudreti
ne emindi. Bunu da: 

"Türk Ordusunun bir cüzü 
tammı muadilini behemehal 
mağlup, iki mislini tevkif 

ve tesbit eder,. 
Cümlesile tarihe nak~etti. Bu 

vecize 1922 de irat edilmiştir Ha!
buki aradan ge"cn 16 sene zar
fında Tı.irk ordusu büyurrıü ş, tak
viye edilmiş, ve asrın en yen i, en 
kuvvetli sil ıihlnrile techiz ·olun
muş. kuvvei maneviyesi en son 
hadde yükseltilmiştir. 

Q nun için, bu şanlı orduya, 
Ulu Başkumandanın mi11e-

te en büyük armağanı ve milletin 
temelidir ,derken iftiharla göğsü
müz asümanlara yükseliyor. 

Bu ordu Türk vurduna ttcrek 

hariçten ve gerekse dahilden ge
lecek her türlü tehlikelere emni
yetle karşı koyacak bir kudrettir, 
bu ordu bütün yurttaşların sulh 
ve sükun içinde yaşamaları için 
tam bir emniyet, itimat, sulh ve 
sükun teminatıdır, granit bir ga
rantidir. Atatürkün bu neticeye 
varabilmek için büyük İnönü ve 
büyük mareşalle beraber yıllar 

süren azmi, gayreti bugün bütün 
kemalile parlak tecellisini göstermiş 
tir. Kudretli Türk ordusu vatan ve 
milletin, rejimin nigehbanıdır. 

Atatürk vatanı ve rejimi, biri
birinin devamı · ve tamamı olan 
gençlikle orduya bıraktı. Bugün 
onların başında İnönü vardır ve 
sonsuz istikballerden hiç bir kor
kumuz yoktur. 

Türk ordusunda ilk göze çarpan 
vasıflar vatanperverlik, ve disip
lindir. Türk ordusu fikren ve his-
sen çok yükselmiştir. Türk ordu
sunun bir zabiti dünyanın en bü
yük ordularındaki daha yüksek 
rütbeli subaylara muadil ve 
faiktir. Türk neferi vazife uğrun
da gözünü hiç bir tehlikeden kırp
mıyan çelik bir irade olduğuı se
viye itibarile de maziye nisbetle 
çok yükselmiştr. 

Atatürkün bize armağan ettiği 
ordunun kara, deniz, hava şubele
ri son sistem silahlarla mücehhez
dir. Piyade ağır silflhlan son dün
ya savaşları tecrübelerinden de is
tifade edilerek hava ve karava 
karşı. zırhlı vasıtalara karşı ge
rek müdafaa, gerek taarruz itiba
rile takviye E'dilmi~tir, hasmın 

motörlu ve zırhlı vasıtalarını da 
bertaraf edebilecek bir vaziyete 
sokulmuştur. Topçumuz en mo
dern ağır ve hafif topların bütün 
envaile cihazlandırılmış ve ay
ni zamanda silratle motörleştlrll

miştir. Ordumuzun topları adet 
itibarile de bugünkü ihtiyaçları 

fazlasile karşılayacak bir durum
dadır. Topçu bilhassa menzil ve 
harekC't knbiliveti büvük. vanlara 

çevrilme imkanları en fazla silah
larla hasmın yalnız cephe üzerin
de değil, ayni zamanda gerileri µ. 
zerinde mühim tesirler istihsal e
debilecek bir kudrettedir. 

S üvariJcrimiz memleketimi
zin coğrafi vaziyetine göre 

motörlü ve zırhlı vasıtalarla, bü
yük süvari kütlelerimi7J karaya 
ve havaya karşı her vakit ve her 
yerde koruyabilecek motörlü de
fi silahlnrile müscllahtır. Bu suret
le en modern orduların sahip ol
dukları asri vasıtaları kendi ara
zimize göre teşkilfıtlnndırılmış o
larak ordumuzun içine sokmakla 
da süvarimizin kudret ve müessi
riyeti bir kaç misli arttırılmıştır. 

Süvarilerimizin Avrupa binici -
lik müsabakalarında kazandıkları 
yüksek muvaffakıyetler yüzümü
zü ağartacak zaferlerdir. Modern 
harp silahlarının inkişafile bera
ber artan bütün techizatı en ince 
ve fenni ölçme ve muharebe vasıta 
larını makineli istihkam vasıtala
rını, motörlü köprücü kollarımızı 
ve ayni zamanda nakliye birlikle
rimizin bilhassa uzun menziller iı
zerinde hareket edecek kısımları
nı tamamen asrileştirmiş bulunu
yoruz. 

Fabrikalarımız 
Hiikiımetin bütçedeki mllli mü. 

dafaa tahsisatından ayrı on mil
yonlarca lira fevkalade tahsisat a
yırması sayesinde müstakbel in
kişafları düşünerek. itinalı tetkik
lere dayanarak silah ve techizatı
mızın tekamül yolundaki hızını 

arttırmış bulunuyoruz. Harp si
lah vasıtalarını tedarik yolunda 
gayelerimizden birisi de bu sana
yii memleket dahilinde kurup ya
şatarak kendi ihtiyaçlarımızı te
min etmek haitA artmış olanları 
da komşu devletlere satmak işini 
de temin etmişizdir. 

Yalnız bol silflh ve malzeme dl?
ğll, ayni zamanda iyi silfilı ve mal
zeme tedarikini esas tutan cümhu
riyet ordusu ve milli kara, den.iz 

ve havadakı silah ve malzemenin 
imal ve tedarikt işini tanzim ve 
kontrol etmek üzere çalışma saha
sı hayli geniş bir (Fen ve sanat u
mum müdürlüğü ) ihdas etmiştır. 

Atatürk bugün milletine mo
dern askeri fabrikalar ve kışlalar 
da bırakmıştır. Kurtuluş sa\·aşın

dn çekirdeği atılan ve ordumuzun 
muhtaç olduğu harp malzemesini 
tamir ve ıslah ve noksanlarını ik
mal eden askeri fabrikalarımız on 
beş sene zarfında cümhuriyet hü

•kümetinin kendisine verdiği ehem-
miyet derecesinde daha ziyade 
tekemi.il etmiştir. Yüksek harp sa
nayii merkezleri de memleketin 
ortasında ve en emniyetli yerlerin
de kurulmuş ve daha fazlasının 

kurulması için de hazırlanılmıştır . 
Bu fabrikalar da ayrıca memle

ketin iktısadiyatına yardım noktai 
nazarından da bazı mühim teşe!:>

büsler yapılmış ve bu arada mem
lekette inşa edilmekte olan milli 
demiryollarına da ait rayların, 
posta ve telgraf umum müdürlü
ğüne ait telefon tellerinin bir kıs
mı imal edilmiş ve edilmektedir. 

Cümhuriyctin teessüsünden bu
güne kadar modern bir tarzda 
yepyeni olarak bir çok kışlalar ya
pılmıştır. 

Deniz Kuvvetlerlmlz 

U mumi Harpten yorgun ve 
bir çok uzuvlarını kaybet

miş bir halde çıkan donanmamız 
mütarekenin karanlık ve kararsız· 
yıllarında büsbütün harap bir 
hale gelmiş, çürümüş ve bir kıs
mı mecburiyet altında kuvveden 
çıkarılmıştı. Bunlar arasında Ya
vuz harp gemimiz yaralıdır, Kı

rım sahilerinde batmış olan ve bi
lahare Ruslar tarafından çıkarı
lıp tamirine başlanan Mecidiye 
kruvazörümüz de natamam bir 
halde idi. Atatürk yurdu istikla
line kavuşturduktan sonra Yavu
zun yaralarının kapatılması ve e
sas tamirlerinin yapılması için 
Gölcükte bir sahih havuz yaptınl-

s-z.mm 
Atatürk ve 
Gençlik ~s ''· ~8 
Y cwın: Sabilaa Zekeriya Sertel 

Atatürk tarihin bir devrini kapa· 
dı, Türk tarihine yeni bir devil' açtı. 
Kapanan devir, iptidai bir emper • 
yalizm hırsı ile dünyayı istill sava• 
şına çıkan ıultanlann, içinden çil • 
rüttUklerl, terakki ve medeniyet yo
lunda geri bıraktıkları bir padiph
lar saltanatı devri idi. Açılan devir, 
sulh ve sUk'1n içinde geri kalmış bir 
milleti terakki ve medeniyetin en i
leri derJ!elerine eriştiren, halk ha· 
kimiyetini hakim kılan Cumhuriyet 
devri idi. Atatürk bu merhaleleri, 
inkılapçı hamlelerile gesti. Atatürk 
için inkıliip ve terakki hiç durma • 
yan bir seyirdi, onun için, durmak 
,.e me,·cudu mut:afaza etmek kaydi 
yoktu, o mHlete. umumi menfaatle
re zarar veren her müesseseyi yıkar, 
terakki ve medeniyet hedefine dai • 
ma yeni bir yol açardı. Bu büyük 
davasını gUderken halktan aldığı 

kuvvetle, halka güvenir, fakat Cum
huriyet ve inkıllbın bakasını dilşUn. 
dillü zaman ıençliğe dayanırdı. Bü
tün Türk gençliğinin ezberlediği 

meşhur "'gençliğe hitabı., onun genç 
lere beslediği itimadın en bilyilk de
lilidir. Eserinin muhafaza ve deva
mını herkesten evvel gençliğe ema
net etmiş, '\'C bunu bu hitabe ile 
gençliğe nsiyet etmiştir. 

Türk gençliği bu \•asiyeti yerine 
getireceğine, bu emaneti icabedene 
kanını dökerek muhafaza edecefine 
dün and içti. DUn büyük bir mate • 
min acısı n ıztırabı ile. ateş kesil • 
mlş bir heyecanla hu ahdi için Türk 
gençleri hugiine ve ~·arına karşı bü
yiik bir taahhiit altına girmişlerdir. 

Belki bir giln cumhuriyet ve inkı
labı tehdit eden hldlselerle karp 
karşıya geleceklerdir. Belki bir gUn 
Atatiirkün onlara emanet ettiği mil
li istiklBle, halk hakimiyetine kaste
den garazkarlarla karşılaşacaklar • 
dır. Fakat onlar, hiç bir şeyden kork 
madan. yılmadan, Atatürkten aldık· 
lan inkılapçı hızla bütün müşkülleri 
atacaklar, bir daha bu memlekette 
irtica ve istibdadın, milli esaretin 
doğmasına, halk köleliğine meydan 
verme~·ecek, inkılabı geriletmek iste 
yen diişmanlara göğüslerini bir ka· 
le yapacaklardır. 

Türk gençliği Atatürkün onlara 
vasiyet ettiği inkılab ve Cumhuri • 
yetin hudutlarını bekleyen neferler
dir, bu huduttan hiç bir düşmanın 
ge~emiyeceğine, dün şevkle, heye • 
canla. ~uu:Ja and içen Türk gençle
ri kefildir, bu kefaleti Atatürkün öltl 
sü önünde omuzlarına aldılar ve ye
min ettiler. 

mış ve bu geminin yaraları kapa
tılarak esaslı tamiri icra · edilmiı, 
zırlllı modern cihazlarla yüksek 
bir kuvvei harp kazanmıştır. Bu
gün Gölcükte deniz fabrikaları o
larak kullandığımız tesisat ve a
telyeler meydana getirilmiş ve bu 
tesisat İstanbul tersanesinden nak
ledilen tezgahlar ve diğer yeııi 
tezgahlarla da kuvvetlendirilmiş
tir. Gölcük bugün orta mikyasta 
bir harp tersanesi halindedır. ı.. 
tanbul tersanemizde Mecidiye
mizin esaslı tamirleri yapılmıştır. 
Bunlardan başka diğer harp ve 
muavin gemilerimizin de tamirle
ri yapılmış ve bunlardan bazıları
na mayn taramak için tertibat ve 
cihazlar konmakla beraber kffa. 
yetli toplar da tabiye edilmiştir. 
Uyanık ve Peyk gemilerin1iz 

Gölcükteki fabrikalarda esaslı bir 
surette, tadil edilerek mükemmel 
bir hale sokulmuşlardır. Gölcük 
yağ gemisi, Atak mayn gemisi, 
motörlü iki saç şalopa motörlü bir 
saç su dubası. motörbotlar ve di
ğer küçük tekneler Gölcük ve fır 

f Arkuı 8 
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MiLLETiN YAS 
Atama Agıt 

Ah Atam, vah Atam, biricik Atam! 
Yaralı bağrıma ateıler katam, 
Başımı taşına koyarak yatam, 

Bir güneş btar mı, ölilr mil Atam 
Gösterin Tanrıyı, sorup da çatam. 

Durası kalbime agular dolsun, 
Analar ağlasın, saçını yolsun, 
Güneşler doğmasın çiçekler solsun, 

Toprağa girer mi, ölür mü Atam? 
Gösterin Tanrıyı sorup da çatam. 

Yaslara ortakb, sevince ortak 
Saçları alevdi alnı, kalbi ak, 
Uğrunda edeyim kendimi adak, 

Bir güneş batar mı, oli.ır mil Atam? 
Gösterin Tanrıyı, sorup da çatam. 

Acısı bitirdi, yaktı duyanı, 
Bir ölüm havası sardı dörtyanı, 
Göklere erişti adile sanı 

Bir güneş söner mi, öllir mil Atam? 
Gösterin Tanrıyı, sorup da çatam. 

HarbiyedeMustafaKemal 
Bir dağa benzerdi, yüksekti baıı, 
A~lıyor yurdumun toprağı, taşı, 
Diner mi bu acı, kanlı göz vaşı? 

Bir güneş ı;öner mi, ölür mü Atam": 
Gösterin Tanrıyı soruo da catam. 

Hikmet T urhan Dal)lıoli l u 

* 
''Onda 

Olgunluk 

Tasavvur 

Yaşından Umulmıyan Bir Andıkca 
Yanacar ız 

Vardı. 
• • Hele ikna Kudretı, 

Olunamıyacak Derecedeydi'' 

Beli bUkUk ihtiyar, saçı bitmedik yetim 
Bu öli1me allıyor: Acaba bu ölen kim?! .. 
Matem bUyük, kapladı dökülen ıöz y11şlan 
Bir sel halinde bUtQn dağları ve tasları ... 
Her tarafı bUrQdU bir kara duman, b'r ııls: 
Öten billbUller bile oldular birer dilsiz:._ 
Vatanı, lstiklAli odur bahşeden bize: 

"Harbiye mektebinin kapısın • 
dan, belki yüz asır sonraya kadar 
yüz binlerce kahraman çıkacaktır. 
O zaman, bugünkü hatıra sütunu
nun üzeri; aydınlık bir yaz gece
sinin bulutla lekelenmemiş seması 
kadar yıldızlı olacaktır. 

Fakat hiç bir devirde, hiç bir el, 
o tarihi sütuna, ikinci bir "hilal,, 
ilave edemiyecektir. 

Çünkü, Harbiye mektebi, l 917 
yılında, yeryüzünden gelip geçmiş 
dahilerin en büyüğünü yetiştirmiş 
tir: Ve o "Hilal,,, bu tarihi hadise
nin ebedi işaretidir!., 

Ben, yukarıdaki satırları, "Ye -
digün,, mecmuasının bundan dört 
sene evvel çıkan nüshalarından bi 
rine yazmışım 

Harbiyenin vüzüncü yıldönü -
mü münasebetlle yazılmış bir ya
zıya mukaddeme teşkil eden yu
karıki satırların altında Hayri pa
şa ile yapılmış bir mülfıkat var. 

Hayri paşa, Atatürkle Harbiye 
mektebinin ayni sınıfında oku -
mak mazhariyetine ulaşmış ku -
mandanlanmızdandı. İki yıl evvel 
kaybettiğimiz bu değerli kuman -
danla dört sene evvel yapmış ol
duğum o mülakat, şu anda tarihi 
bir kıymet kaunmış bulunuyor. M erhum. J-~ayri paşa, 1917 

Harbıyesınde kendisiyle 
ayni sınıfta okuyan Mustafa Ke _ 
mali, o zaman bana şu cumlelerle 
anlatmış: 

"- Gazi, sınıfımızın en zcld ta
lebesiydi. Her halinde, yaşından 
umulmayan bir olgunluk vardı. 
Hele ikna kudreti, tasavvur olu • 
namıyacak derecede büyüktü. Ne 
gariptir ki, ömrünün yarısını, cep 
helerde döğüşmekle geçiren Gazi 
Mustafa Kemal, mektep hayatın • 
da hiç bir kavgaya karışmış de • 
ğildi. 

Mekteplerde intikal kabiliyet -
lerinin ve zekalarının kıtlığını, a
ğır dimağ zorlayışı ile telafiye ca
balayan betbaht talebeler vardır. 

Böyle bir gayret göst~rmekten 

müstağni kalacak derecede engin 
bir zekaya sahip bulunan Musta -
fa Kemalin, ders kitapları üzerin
de fazla kafa patlattığını hatırla -
mıyorum. Fakat, elimize verilen 
kitapların çoğundan, muhtac bu -
lunduğu mnlı'.ime~· bir göz sezdi
rişte derleyiveren Mustafa Kemal, 
merak ettiği derslerle meşgul ol -
maya da, adeta doyamazdı. 

Merak ettiği dersler arasında, 
rivaziyeyi, ve edebiyatı sayabili -
rim. 
T cvfik Fikretin "Rubnbı şi • 

keste,, sini hiıla ezber bilir 
sanırım. Namık Kemalin, Abdül -
hakhamidin şiirlerini ondan dinle
mek, sınıfımızın şiirden hiç hoslan 
mayan talebeleri için bile, doyul
maz bir zevkti 

Milli mücahedede Atatürk 

Hele Tevfik Fikretin "Sis,. man 
zumesini, Mustafa Kemalden din
leye dinleye butün sınıf ezberle
mişti diyebilirim. 

Çünkü çok beğendiği bu man -
zumeyi, onun gi.ır ve müessir se -
sinden, maharetle bestelenmiş bir 
şarkı gibi dinlemek zevkini, hepi -
miz, defalarca tatmışızdır. 

Şu anda bile onun: 

Sarmış yine afakını bir dudu 
muannit, 

Bir zulmeti bryza ki peyape~ .. mü· 
tczayit! 

Diye ahenktar sesini, kulakla -
rımda ve içimde duyar gibi oluyo
rum! 

En fazla meşgul olduğu mevzu
lardan birisi de. zamanın felsefi 
ve fikri ceryanl2rı idi! .. 

Dimağını, katiyet kesbetmiş i
lim donelerile doldurmaya, henüz 
halledilmemiş davaların tetkikini 
tercih ederdi. Meçhulün cazibesi, 
onu, malumun tadından fazla çe
kerdi: 

Mesela Darven nazariyesile çok 
meşgul olur, papazların dini neş
riyatını dikkatle takip eder, siya
si, içtimai mev?Ular etrafında ya
zılmış kitapları tükenmeyen bir 
alaka ile okur hurada bulamadık
larını, - bütün tehlikelerini göze 
alarak - dışarıdan getirtirdi. 

Bütün bunlar.n haricinde. size 
sınıfımızın en yakışıklı, en şık ve 
en temiz giyinen zabitinin de Musta 
fa Kemal olduğunu söyliyebilirim. 
Onu hiç birimiz, ütüsüz pantalon
la, ve uzamış sakalla gömemişiz • 
dir diyebilirim Bu itinasına ilişen
lere: 

"- Göze görünen taraflarını bi
le ıslah edemeyen insanların, gö
ze görünmeyen taraftan kimbilir 
ne haldedir?~ 

Derdi. 

O, muasır hayatın Istanbuldan 
evvel verlesti~i Selanikte bulun _ 
duğu için, cemiyetin ince muaşe
ret kaidelerine hepimizden fazla 
vakıftı. 

Hatta Beyrutta, davet olundu
ğumuz yüksek mahafilde, gayet 
güzel dansetm~i. çok serbest ve 

zarif tavırları, bilhassa çok neşeli 
ve cazip konuşmasile, kadınlar ve 
erkekler arasında ya.-attığı hüsnü 
tesir, sonsuzdu. 

Ve onun gördüğü geniş itibar, 
hepimize geniş bir iftihar hakkı 

kazandırıyordu. 

Ben. maalesef kendisinin sami -
miyetini, en fazla kazanabilmiş 

olanlar arasında değildim. En 
samimi arkadaşı, Manastır idadi -
sinden kendisile beraber ge
len Tevfik Beydi. Ne yazık 1d, 
biz bu kıymetli arakadası mektep
ten mezun olduğumuz sene kay -
bettik. 

Simdi, Kır ehir mebusu olan Mü 
fit bey de, çok samimi dostların
dan biriydi. 

Fakat, ben mektepten çıktık -
tan sonra da, Mustafa Kemalle be
raber bulunmak taliine mazhar 
oldum. 

A nafartalarda. Conk baymn -
da, ve Suriyede onun erka

nıharp reisiydim. Sırası gelmiş -
ken size. Gazinin askeri kıymeti -
nin büyüklüğü hakkında küçük bir 
fikir verebilecek hatıralarımdan 

bir tanesini de anlatayım: 
Suriye muharebesindeydik. İn -

gilizlerin son t:ı3rruzu yedinci ve 
sekizinci orduları çok müşkül bir 
vazivete düşürmüştü: 

Gazi, bizzat !Şeria) nehrindJ bir 
ricat gecidi keşfetti. Ve mesuliye
ti üzerine alarak emrinde bulu -
nan kumandanları, düşmanı yar -
makla, bu geçitten ricat etmek ha 
reketlerinden birini ihtiyarda ser
best bıraktı. 

Gazinin maiyetindeki kuman
danlara bu büyük emniyeti 

göstermesi, ve onlara tam zama
nında, ve büyük bir isabetle ka -
rar serbestisini vermesi sayesinde 
dir ki, yedinci ve sekizinci ordu
nun. bu gecitten. <Şeria) nın şar
kına geçebilen kısımları, mutlak 
bir esaretten kurtulabildiler: 

Hakiki vaziyeti tam zamanında 
takdir etmek .. 

İleriyi kudretle görebilmek ... ve 
çok kati kararlı olmak ... 

İşte, Mustafa Kemalin engin de 
hası icine sıl!tnmıs savısız kudret
lerin en büyüklerinden üç tane -
si! .. ,. 

Vaktiyle ban:.ı bu sözleri söyli
yen kumandandan sonra, Atatür -
kü de kaybettik!.. 

Fakat bu, hayatın dış yüzüne ba 
kan gözlerimize akseden hakikat -
tir. Gözlerimizi hayatın iç yüzü -
ne, ve kendi içinize çevirin: 

Düşmanı karşımızda odur getiren dize. .. 
Pek yakın bir geçmişte ah neler, rıeler 

çektik: 

O olmasaydı şimdi yerde sUrüne<'ektik ... 
İçimizdeki derin yarayı saran odur: 
Bizi kurtaran odur, bizi kurtaran oour ... 
DUnya durdukça onun adını anacauız .. 
Andıkça yana;ağız. andıkça yana<'~ğlz... 

N EC D ET A T ILGA.llt 

* Son Uvku 
U:yu!. Son uykunu, bizden sana hilrmet ve 

seıllm! 

Ey bilyük ırkıma blr yurt yaratan ölmez 
At:ım r 

Doldutun gün... Seni 10t1SU:ılula atmıştı 
ı:nneş. 

Söndüğün ... Yok! Sönemez gökten inen 
böyle ates. 

Sönmedin .. bir vatan ibdA eden elbet sön
mez. 

Yurdumun &öklerl üstünde gilncşler gibi 
gez .• 

Seni tarih anacak .. ve vecd ile bir ah oldun. 
Ülkümi.ızdün.. &öçerek Türklüğe Allah ol

dun. 

Hıçkıran millete bak! Anla, ne milnciydin . 
sen .. 

Sonsuz ermeydanı üstlinde birinciydln aen 

Doğduğun günleri an! Yadına gelsin Alem. 
Oldu mevtin sana bir hande, cihana ma

tem. 

Kurtaran sen, yaşatan sen, yaratan sendin 
~ep. 

"Kemalizm •. ., işte gönüllerde bugün bir 
me1.hep. 

Adı: Senden .. özü: Sevmek ve yaratmak bir 
şey .. 

Bir vatan kurtararak TürklUğe can verdin 1 

hey!. 

Andımız: Şaheser ibdaını sonsuz sevmek. 
Onun uğrunda koşup cephed~ ölmek ... Bır 

tek. 

Kişi yok başka emel beslesin ey şanlı A
tam? 

Uyu!. Asarına hürmet. sana hürmet ve 
selAm! 

Uyu!. Ömründe de bir kere eterin bir uy
ku! 

Uyu!\. Rilyaları millet yaratan asker! 
Uyu! .. 

Yahya Saim Özant-ğfu 

* 
Atamı Alana 

Gönilllerde bir mAbet, g8zlerde şafakatı 0 , 

İçimizde yerleşen, ikinci bir haktı 0 

Bakışımdı, arzumdu, o benim emelimdl; 
Daha iki gün evvel benimdi o, benimdi. 

Nasıl tınnalıyarak en gizli yerimizi· 
Nasıl insaf etmedin, öksUz bıraktın 'hb;I. 
Mini mini çocuklar, gözü kör ihtiyıorlar; 

Yürekten ağladılar, gönülden ağladılar. 

Gilndilzler vefat etti, güneşsiz kaldı yarın, 
Utansın semaların, kızarsın ufukların. 

Göklerinde yıldızlar birbirine vurarak. 
Partalasın semanı lAnetler tırak. tırak; 

Göreceksiniz ki, biz. kayıbına 

ağladığımız Atatürkün hiç ölmi -
yecek olan taraflarını, beliti her 
zamandan fazla kazanmış bulunu
vonız! 

Ateş olsun tabiat, kudursun denizlerin, 
Eğer duygusu varsa kalbi deşilsin yerin. 
Hercilmerç olsun artık, şu kocaman kAinat, 
Beni bir yana fırlat, bir yana kendini at. 

H ukuk fakilkltest: 
A!FI K G 0 REL 

UYUYAN SERDARA 
Saba... Bir müşkilim vardır, gider anlar mısın söyle? 
Bütün bir millet ağlarken niçin serdar uyur böyle? 
Felekler doldu Efganla, gönüller gamla, hicranla. 
Şu milyonlarca insanla. gi.ıneşle, ayla, yezdanla 
Anarken, ağlaşırken .. Mı'.leti bir lahza anmaz mı? 
Sarılsak lahtine bilmem uyanır mı? .. Uyanmaz mı? 

.Rica et, ağla. yalvar. s0yle ki bir başka imkanla 
Saba .. Sen dostusun ol')ylcr, niçin haliı uyur anla. 
"Hayalin gözdedir, ::;evgın gonülde, dildedir yadın,, 
"Refiki olduk cf~anın. ı~i sı ahu feryadın,, 
"Ne dersin? Ağlasın mı: Böyle hep ardınca evladın,, 
"Uyarunazsan, bu mille• başucunda haşredek bekler,, 
Uyan Gazi, uyan Önder, uyan ey en büyuk server,, 

"Ağarttın aşku imanl::ı, kararmış bahtı .. KÜdretle,, 
"Yazar elbette tarih bunları şükranla, minnetle,, 
"Güreştin derdü mihnetle; yazık ki şimdi milletle,, 
"Kan ağlar bir zamanlar gezdiğin, eğlendiğin bağlar,, 

"Saray ağlar, cihan ağlar yer ağlar, asuman ağlar,, 

''Sesin ki: bir zamanlar kurtaran ... kahreyleyen sesti,, 
"O gürlerken tabiat urpcrirdi... Kim? .. Nasıl? Kesti,, 
"Yazıktır .. Ağlıyor Millet hayatından mukaddesti,, 
"Açılsın bir 7amanlar bin cihana nur veren gözle ... 
"Uyan Gazi.. uyan Önder.. Uyan ey en büyük server.,~ 

RAHMIDU 

* 
1881 -1938 

Bin sekiz yüz seksen bir dokuz yüz otuz sekiz ... 
Ak günle kara günler.. Sev inçle matem ikız .. 

Açılmış Ulu günün tarih(> doğru yolu .. 
Yaslara karanlığa bürunmüş Anadolu .. 

Jhtiyar .. Kadın, erkek ufuklara kapanmış, 
"ATA,, sının adını duyan her yürek yanmış .• 

Xoca bir tarih bugün geçmişe mal oluyor, 
20 milyon çüt gozcte damla, damla soluyor .• 

Geçmiş derinleşiyor tarihsiz devre kadar, 
Sanki mahşer.. Hercümerç ordaki ihtişamlar_ 

O ilahi gün doğmuş: Dirilmiş o dik tuğlar, 
ihtiram için durınu:ı ::> muhteşem Başbuğlar-
Fatihler, Kanuniler.. Timür, Cengiz, Meteler •• 
Millilar .. Napolyon .. Dara, Sezar .. lskender .• 

Esatir mabutları .. Ilahi, mabudeler, 
}for.eiil Rıın:t. A.rıi c::Jpr R !l ı,.;;.,.. v .,.,...,r;.. Jnhit,,,. ... 
Din, mezhep, milliy~t bi.r .. Hepsi birleşm'iş orda.. 
Muhammet, Isa, Musa .. Tanrıdan elçi orda .• 

Tarihler ayağına yol olarak serilmiş, 
Yer yüzü ağlıyorken sevinç orda dirilmiş .. 

Hıçkırıklar sararken bu uçsuz gök kubbeyi, 
Türklük arıyor sanki ölürı denen kahbeyi.. 

Olüm bile şaşırmış, pişrnan ya~tığı işe, 
O bile boyun eğmiş azametli ~elişe. 

Gecmiı::i fethedcce ouıJc.dı kuran "ADAM .. ,, 
On~ bize bıraktı gidiyor artık "ATAM .. ,, 

"ATAM,. : Gözün arkanda takılarak kalmasın, 
Çok büyük manası var bu tuttuğumuz yasın .. 

"ATAM .. bugünü bize kıvançla emanet et, 
Onun bekçisiyiz biz .. Senin iz ilelebet .. 

Anafarta, Sakarya .. Dumlupınar A
0

rslanı 
ATAM .. Kalk .. Gör ve inan ... Gör o yalçın imanı .. 

Sana uzanan eli amansız kıracağız, 
Mezarının başında onu hay kıracağız.-

Yarının destanını 

Yine senin adınla 
göklere yazacağız, 
tarıhc kazacağız .. 

Tarihin eymediğt eğdiğin o dik başlar, 
Yine eğik kalacak ebcd~yete kadar .. 

ATAMIZ bizden ayrı yüreğimiz yanıyor, 
Bütün Türklük şu anda tek şeye inanıyor: 

"ATATURK,, adı ölmez .. O Türkle yaşıyacak, 
Onu Türk ebedinen k:ılbinde laljıyacak .. . 

Bu ulu emanetin lldına... Ant içeriz .. . 
Bize iman ve matem dokuz yüz otuz sekiz .. 

1. Hukuk P. 
MUHSiN YUC&IL .. 

Atanın Ardından 
Matemi var sancağın öldü diye ATASI, 
Gözlerden taşan ya~lt!r seller gibi akıyor, 
Bir ateş Z.ı düştüğiı kal bı hemen yakıyor. 
Bu matem ferdin ckgıl bütün Milletin yası. 

Ağlıyoruz hep bhien dövünsek yeri var ya! 
Atamız artık öldü bızı öksüz bıraktı, 

• İnsanlığın nuriydi sön ünce bütün dünya, 
Matemlere büründü, acısı bizi yaktı. 

Bir bulut düştü gökten, bir nur uçtu semaya, 
Atamız artık ~itti. ebediyete doğru 
Leke sürdütme dedi Sancağındaki Aya. 
Kaygımız budur ona borçluyuz ey Türk oğlu. 

Kabe olsun bizlere Atamızın Türbesi 
Can çekişen soyuna hayat veren O oldu. 
Yurdum Ulusun derken söndü Onun nefesi, 
Bu aşk iıe yaşadı hu U Iltü ile soldu. 

A. EDiP ULUÇ 
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Türkün Ulu efine Ağlıyan ·Dünya 
Dünya Gazetelerinin Neşriyatı 

"Atatürk öldü, Fakat Onun, 
Muazzam Eserinde Mündemiç 
Ruhu ilelebet Y aşıgacaktır,, 

Sofya, 13 (A.A.) - Bulgar ajan
sı bildiriyor: 

Bütün gazeteler, Atatürkün hayat 
ve eserine ve Sofyadaki ikametine 
alt hatıralara uzun uzun sütunlar 
tahsise devam ediyorlar. Bütün ma
k~leler, Büyük Şefini kaybeden Tür
kıyeye karşı sevgi nişaneleriyle do
ludur. Bu makalelere, ölen Cümhur 
Başkanının hayatına ait müteaddit 
fotoğraflar ilave edilmiştir. 
k Slovo gazetesi, başmuharriri Meç-

arof tarafından yazılmış olan baş
:rnakalesinde, Umumi Harbin sonun
daki milli bozgunluğun bir tasvfr'ini 
Yaptıktan sonra diyor ki: 

"O smanlı icparatorluguv nun vücud .... 
unu merhametsiz bir surette kes-

:rn_ekte olan cerrahların bıçağını çe
kıp alan Mustafa Kemal olmuştur. 
M~Ui enerjiyi harekete getirdi ve 
:milletinin iradesini canlandırdı. Yol
dan çıkmış olan ve mukavemete muk 
tedir olmıyan hükumet merkezini 
terkederek milletin hayati kuvvet
lerini aramak ve daha sonra Sakar
Yada galip gelecek olan silahı tavla
~ak üzere Anadoluya geldi. Bunun-
a beraber, silah zaferiı:le iktifa et
:iy~.rdu. Türkiyeyi ku;tarmak, hat
O buyük ve zengin etmek istiyordu. 
. nun kültür seviyesini yukseltmek 
ıstiyordu. Bütün milleti için kahra
ll'laniığın ve insan faziletlerinin 
sell'lholü olan o, diğerlerinden daha 
~'t ınuthiş olmıyan bir mücadeleye 
aşladı. Milli ve sosyal inkılap mü

~delesi ... İşte on beş yıldır devam 
~üe.n V(t en bü ·ük basar.ılarla tetev

ç eden inkltiıp bu inkılaptı.,, 

Büyiik l•lahatçı Atatürk 

Zora gazetesinde, gazet0 nin direk-
tö .. "' 

ru Krapçef tarafından yazılan bir 
Inakalede de ezcümle şu satırlar o
kunmaktadır: 

"K .. emal Atatürk, açık kıvılcımlı 
gozlerini hayata kapadı. Politik sah
~~den kudretli bir sima, tükenmez 
l·ır enerji çekiliyor. Büyük Türk ıs
hah~tçısının eseri muazzamdır. Fil
. akıka Türkiyenin hudutlarını eski 
ltnparatorluk hudutlarından öteye 
genişletmedi, fakat dünya harbi es
:n.asında parçalanan Türkiyeyi birleş 
tırdikten sonra, halk kütlelerini ye
ni Ve medeni bir hayata sevk için u
Yandırdı. Arkadaşlariyle birlikte te
~·kratik değil, sivil bir devlet teşki
datı kurdu. Eserinin ebedi kalacağın
d ~~ kimse şüphe edemez. Fakat ken-
ısıle birlikte giden bir kaç şey var: 

Alevli mizacı, kuvveti ve tükenmez 
ener .. · h Jısı, hareketli ve daima uyanık 
d al~e olan düşüncesi ve eğrilmez ira-
esı. l<:emal Atatürk yalnız Türki

~e ~Ünihuriyetinin esaslarını değil, 
g~nı Ulmanda günlük politikasını da 
d osteriyordu. Türkiyeyi alakadar e
..., en her hadisenin karşısında derhal 

euenerji ile harekete geçiyordu.,, 
esk· tro gazetesi, başmakale yerinde 
lakı Başvekil B. Muşanofun bir mü
l' atını neşrediyor: B. Muşanof di-

or ki: 

hu"~ül'kiye, mevcudiyetindenberi en 
lat~Ük ıslahatçısını kaybetmiştir. A
n· Urk, Türkiyeyi ihya ve teceddüdü 
g:~ temellerini attı. Bazıları Bul -
dı~ıstana teveccüh gösteren sa -
d ve zeki arkadaşlarının da 
k~rdımı ile, adını yeni Tür -
}~~enin en büyük başarılarına bağ
ği ı: Ankarayı resmen ziyaret etti
da~·ız. zaman, Atatürk bana Sofya
tır ~ ıkametine ait bir çok güzel ha
bi a ar anlattı. Selimikte çocukken, 
;;,~ Çok Bulgar dostları mevcut oldu
.,, ... nu ·· 
en . .soyledi, Bulgaristan hakkında 
ki: ıı hisl.er besliyordu. Bana dedi 
tn 

1 
ulgarıstan ve Türkiye dost ol-

a ıdırla B '.l'ü k• r. ulgaristana hasım olan 
~ ıyeye de hasımdır.,, 

hakkarya gazetesi, Atatürkün vefatı 
ında ··t ret su un sütun haberler neş-

~ tnekte ve uzun bir tercümei hal-
Yeni Türkı'ye . t .. yı yara anın mustes-

.. 

• 
-soır 
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<<Le ·ghazi >> 
par Albert SARRAUT 

mlnistre de l'lnterleur, ex-ambassadeur it Aaklra 

na icraatının büyük merhalelerını 

tahlil eylemektedir. 

"Atatürkün muazzam eıeri" 
Sofya, 14 (A.A.J - Bulgar ajansı 

bilidiriyor: 
Yarı resmi Dness, başmakalesin

de ezcümle diyor ki: 

"Atatürk öldü, fakat onun yeni 
Türkiyede muazzam eserinde mün
demiç bulunan ruhu daima yaşıya -
caktır. Atatürk tarihte Rusyanın bü
yük Pier'inin safında büyük ıslahat
çıların yerini alıyor. Hiç bir memle
ket, yeni Türkiyenin Atası tarafın
dan başarılan teceddüt kadar çabuk 
ve o kadar derin bir teceddüt gör
memiştir. O, her tarafta dahi bir as.:. 
ker, müstesna bir ıslahatçı ve yur-

dunun kurtarıcısı olarak telakki e

dilmektedir. Bu derecede insanlar a

sırlar içinde yalnız bir defa görülür. 

Şimdiki Türkiyenin tarihi bu müs -

tesna devlet adamının tarihidir.,, 

Gazete, Atatürkün hayatının bü-
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hcmmıyetını kaydettıkten sonra, o
len Cümhur başkanının Bulgarlar 
arasında kendisini tanıyan ve hay -
ranlıkla takdir eden bir çok dostla
rı mevcut olduğunu bildiriyor ve di
yor ki: • 

Bu ölüm, Atatürk tarafından baş 

lanan esere nihayet vermemektedir. 
On beş yıl içinde yaratmağa muvaf
fak olduğu mesai arkadaşları züm
rcsı bu esere devam edeceklerdir ve 
Türkiye buna devam için icap eden 
kuvvetlerden mahrum değildir. 

Arnavutlukta teesıür 
Tirana, 14 (A.A.) - Ajans Alba 

bildiriyor: 
Drita gazetesi, yeni Türkiyeyi ya

ratan Atatürkün ölümü haberi ile 
fotoğraflarını birinci sayfasında ve 
ıhtiram mevkiinde neşretmektedir. 

Bu gazete, ayrıca bir makalesinde 
Atatürkün tercümeihalini naklede -
rek yeni Türkiyenin ilası yolun
da katettiği şerefli merhaleleri ha
tırlatmakta ve büyük ölünün inkı-

yük merhalelerini saydıktan sonra, lii.pçı zihniyetini, memleketini bir 

makalesini şu suretle bitiriyor: garp devleti şekline koymak, hilife-

"Bulgaristan, Atatürkün şahsında 
büyük bir dost kaybetmektedir. Ma
temimizi cenup komşumuzun mate
miyle birleştiriyoruz. Atatürk, Bal
kan barışının amili idi. Yurduna mil 
let fikrine dayanan yeni bir politik 
ıman bırakıyor. Büyük eserinin esa
sı bu iman üzerine müessestir. Mu
kadderatı keza milliyet fikrinde mün 
demiç olan Bulgar milleti, Türk mil
letinin Kemal Atatürkün büyük ese
rini ebedileştirmesini temenni eder.,, 

Dvenik gazetesi, başmakalesinde, 
Atatürk ıslahatlarının fevkalade e-

tı ve dini mahkemeleri ilga etmek, 

kadını tesettürden kurtarmak, bey ~ 

nelmilel takvimi kabul etmek, Latin 

harflerini ve medeni kanunu tatbik 

eylemek için yaptığı faaliyeti kay -
detmektedir. 

Bu gazete saydıklarının Kemal A
tatürkün kayda değer eserlerinden 
bir kaçı bulunduğunu zikrettikten 
sonra Arnavut miletinin, Türk mil
letinin, büyük kederine iştirak etti
ğini ilave eylemektedir. 

Ştipt gazetesi, başmakalesinde şun 

Bügiik De1,1let 
Adamı ve 
Büyük Asker 

-0-

"Onun Ölümüne Bütün 

Bir Cihan Ağlıyor .. 

Yeni Türkiyeyi Y ~ratan Adam 

''Atatürk, Tarihin En 
Mühim Bir Siması idi 

Londra, 14 (A. A.) - Sunday Ti
mes gazetesi, yüksek şahsiyetlere 

tahsis ettiği gündelik gazetesinde, A
tatürkün Çanakkaledeki askert mu
vaffakıyetlerini hatırlattıktan sonra 
şunları ilave ediyor: 

"Atatürkün ölümüne bugün, hay
siyetin artık bir hatıradan başka bir 
şey olmadığı bir alemde, büyük bir 
devlet adamı. büyük bir aSker yük
sek derecede haysiyetli bir şahsiyet o 
lnrak ağlanmaktadır.İngiltere evvela 
cesur bir düşmarı sonra da sadık bir 
dost olarak tanıdığı büyük adamı se
lamlamaktadır.,, 

Londra 14 (A A.) - Röyter bildi
riyor: 

Observer gazetesi yazıyor: 

"Muasır hiç bir isim Atatürk adı 

kadar büyük saygı telkin etmemiş -

tir. Atatürk yalnız Türkiyenin bütün 

hayatını değiştiren bir deha değil 

fakat. beynelmilel münasebetlerde i

yilik ve yalnız iyilik yapan bir a- -

damdır.,, 

Gazete. mo dern Türkivenin bani-

sinin hayatını çizdikten sonra şunlan 

ilave ediyor: 

"İngiliz milleti Kemal Atatürkün 

hatırasını taziz hususunda kuvvetli 
sebeblere maliktir. Ayni zamanda 
Atatürkün idresi diktatörlük1erle 

demokrasilerin ht:ddizatında yekdi -

ğcrile gayri kabili telif olmadığını 

gösteren klasik bir nümune olmuş -
tur. 

Filhakika bütiin diktatörlerle bii-
tün deınokratlar Atatürk kadar iyi 

ve büyük olsalardı bu iki idare sis
tepıi arasında hi~bir zaman 7.ararlı 

bir ihtilaf zuhur etmivecekti. 

Fransız gazetelerinin neşriyatı 
Paris 14 (A. A.) - Havas Ajansı 

bildiriyor~ 

Varşova, 13 (A.A.) - Gazeteler, 
Atatürk'ün ölümüne müteallik biı

tiın tafsilatı dikkatle kaydederek 
fotoğrafını neşir, onun vatanına 

yaptığı fevkalade büyük hizmetlerı 
tafsil eylemektedir . 

Ordunun organı bulunan Ploska 
Zbrojan gazetesi, Atatürk'ün VÜC'u
de getirdiği ıslahatçı eserle !atın al
fabesini kabul etmek suretile meje
niyete yaptığı hizmet üzerinde ısrar 
etmektedir. 

Express Poranny gazetesi, Atatür
kün yenj Tiırkıyeyı yaratuğııu yaz
maktadır. 

Atatlirkün hatırasından bahseden 
Goniec Warszawsk, diyor ki: 

"Atatürk'ün ölümü, enternasyonal 
mahiyette bir hadisedir. 

Atatürk, 15 sene içinde, Türkıye
yi modern bir devlet yapmıştır. A· 
tatürk, Türk ordusunu ıslah etmi§ 
ve Balkanların ve yakın Şarkın en 
kuvvetli ordusu haline getirm1ştır . 

Hakim harici politikası sayesiııde, 

Türkiye, dünya politikasında çok 
mühim bir unsur olmuştur.,, 

Litvanyacla derin teeHÜr 
Kaunas, 13 (A .A.) - Lota Ajan

sı bildiriyor: Atatürkün hastalığına 

ait Ankara ve Istanbuldan gelen ha
berler Litvanyada büyük bir endişe 
ile takip edilmiştir. Gazeteler ilk 
sayfalarında Ajanslann bu habere 
ait telgraflarını neşretmekle idiler. A 
tatürkün ölümü Litvanyalıları leV· 
kalade müteessir etmiştir. 

Gazeteler, Atatürkün tercjrr.ei 
hali hakkında makaleler neşrederPk 
kendisini muasır devlet adamları a
rasında birinci sıraya yükselten ın

kılaplarını kaydetmekte ve Atatur
kün Türkiyeye yeni bir zihniyet ve 
medeniyet vermeğe muvaffak oldu
ğunu yazmakta(hrlar. 

Finlandiya matbuatında 
Hclsinski, 14 (A.A.) - Fi.nlandiya 

Ajansı bildiriyor: 

Bütün Finlandiya gazeteleri, Ata
türk e genış sutuniar tahsıs eylemek
tedir. 

Svenska Pressen, başmaka!e<:11ı

de diyor ki: 
"BU.tün diktatörler arasında, Ata

türk, memlekette vücude getirdiği 

inkılap eserlerinin büyüklüğü bakı
B. de Courson. Jour Echo de Paris kımından, çok mühim bir mevki 

gazetesinde diyor ki: işgal etmektedir.,, 

Matbuat. Atatürkün askeri ve po
litik bir deha olmuş olan şahsiyetine 
uzun sena makaleleri tahsis etmekte 
berdevamdır. 

"Atatürk, hür ve müstakil bir Tür Hufvud Stadbladet diyor ki: 
kiye bırakıyor. Türkiye sağlam ve "Atati.ı.rk, fc\-•kaliıde bir devlet a-
rnodern bir ordunun iyi muhafazası damı, harp sonrası dünya tarihmin 
altındadır.,, en mühim simalarından birisi idi. 

B. İbert Kammerer, Excels:or ga- Atatürk olmasaydı, yeni Tur}:iye 
zetesinde şu satırları yazmaktadır: mevcut olmazdı. ,, 

"Atatürk büyük bir adam, çok bü Helsinski Sanomat diyor ki: 
yük bir adam. politik bir dehadır. "Atatürk zamanımızın büyük a-
Memleketine en büyük hizmetleri damları arasında çok büyük bir mev
yapmıştır. Kelimenin en iyi mana - kie maliktir. Askeri meziyetleri ve 
sında bir diktatör olmuştur. Bütün memleketinin inkılabı işindeki ınu

sahalarda itidal ve memleketine ait azzam mesaisi çok büyüktür .. , 
menfaatlerin en doğru hissedilmesi Uusi Suomi, bu büyük inktlUpçı
gibi mukayesesine imkan olmıyan li- nın büyük şahsiyetini tebarüz ettır-
yakatler göstermiştir . ., . dikten sonra diyor ki: 

ları yazıyor: 

"Bütün Türk milleti matemdedir. 
Çünkü yeni Türkiyenin yaratıcısı o
lan eşsiz şefini kaybetmiştir.,, 

Bu gazete, büyük ölünün tercü
mei halini neşrederek bütün mezi
yetlerini kaydettikten sonra, on beş 
senelik cümhurreisliği esnasında vü
cude getirdiği inkılapları sena et -
mekte ve son dakikaya kadar mille
ti için adeta bir "mabut,, hükmün
de bulunduğunu ilave eylemekte
dir. 

Gazete, yazısına şöyle devam edi
yor: 

"Atatürk, nisbeten pek kısa bir za
man zarfında, memleketinin çehresi 
ni tamamen değitirmiş, eski Türki· 
yeden modern bir devlet cıkarmış
tır. Türk milleti kendisine matidi ve 
manevi refahını borçludur. Arnavut 
milleti bu büyük ve elim zıyadan do
layı Türk milletinin duyduğu acıya 
ıştirak etmektedir.,, 

Macar gazetelerinin nefrİyatı 
Budapeşte, 14 (A.A.) - Macar a· 

jansı bildiriyor: Atatürkün ölümü
ne uzun makaleler tahsis eden Ma
car gazeteleri, büyük ölünün tafsi-

lfıtlı tercümei halini neşretmektedir
ler. Gazeteler, bütün Macar milleti
nin bu derin mateme iştirak ettiğini 
bildiriyorlar. 

Uj Magyar gazetesi diyor ki: 
"Modern devlet adamları arasın

da, yeni Türkiyenin şefi yüksek bir 
mevki işgal etmektedir. Vazifesi 
Türk tarihinde en nazik olanlardan 
biri idi ve bunu şayanı hayret bir 
şekilde başarmağa muvaffak oldu. 
Bu hayret verici muvaffakıyet, mü
cadelelerle çelikleşmiş olan seciyesi 
ve teshir edilmez iradesi sayesinde 
mümkü~ olmuştur. Ölümü Türkiye
nin sarsılması demek olmıyacak, zi
ra bütün genç nesil, şefi tarafından 
çizilen yolu iman ve şevk ile takip 
etmektedir.,, 

Fuegelenseg gazetesi yazıyor: 
"Atatürk, daima Macarlstanın sa

mimi bir dostu olmuş ve Macar -
'fürk münasebetlerini ihtimamla bü 
yütmüşütr. Şimdi Türk - Macar 
dostluğunun bu büyük amilinin ölü
mü ile bütün Macar milleti onun me
zarının yanında derin bir heyecan 
ve vecd içindedir ve Türk milleti
nin çok büyük matemine kardeş kal
biyle iştirak etmektedir.,, 

"Atatürksüz, Türkiye büyük bi• 
devlet olamazdı.,, 

l•veç ga%etelerinin ne,riyatı 
Stokholm, 13 (A.A.) - Bütün Is· 

veç matbuatı, Atatürkün ölümü mü
nasebetile uzun makaleler neşre.:ie-
rek, onun büyük şahsiyetini tcbaruz 
etirmektedirler. 

Aftonbladet gazetesi yazıyor: 
"Türkiyenin yeniden teşkili ve tan

zimi keyfiyeti hayret verici tam bir 
inkılap olmuştur. Bugünkü Türkiye 
Atatürkün kuvvetli şahsiyetin'! la
yenfek bir şekilde bağlıdır. 

Son padişah, toprağını terkettiği 

vakit 1922 teşrinlsanlsinde elde edil
miş olan nihai zafer bütün Şarkta 

şevk ve meserretle selamlanmıştır. 

Bunu takip eden hareketler karar
lardaki emniyet ve icradaki sürat i
tibarile bütün dünyayı hayreıe gar
ketmıştir.,, 

Goeteborg Handels gazetesi yazı

yor: 
"Kemal Atatürk, Osmanlı lmpara

torluğu bekayas1 içinden milü Türk 
devletini kurtarmış, ziraati sıstema
tik bir şekilde rasyonelleştirmek su
retıle iktısadi hayatın ınk.ışatını te
mın etmiştir. Kemal Ataturk eserini 
takip ıçin sağlam bir esas kurarak 
memleketın istikliı.lini yaratmış vt: 
daima müdafaaya hazır bulunduğu 
bu ıstiklalı kuvvetlendirmiştır ., 

Svenoka Dagbladet gazetesi ya
zıyor: 

Kemal Atatürk, Türk vatanını 

tam bir şekilde parçalanmaktan kur
tarmış ve kuvvetli, modern, mıili 

bir devlet yaratmıştır. Atatürk. müs
tebitlerin boyunduruğunu ıunnıştır. 

Olümunde Türkiyenin Boğaziçuıde 

ve yakın Şarktaki vaziyeti öyle bir 
manzara arzetmektedir ki, mühim 
meselelerin mevzuu habsolduğu bır 
mazanda büyük devletler dikkatle 
Ankaraya tevcih etmektedırler.,, 

Nya Daglight Allehanda gazete -
si yazıyor: 

"Atatürkün eseri üzerine bır na
zar atfedilirse görülür ki, Iürk dev
letinin başında bu büyük Şef bulun
duğu 14 sene zarfında vücude getir
diği eserler, geçmiş asırlardan daha 
fazla ve derin izler bırakmı~tır. O 
olmasaydı, modern Türkiye olmazclı . 
Onun sayesinde Türkler onun fev
kalade eserini takip edehılec:ek!er 

ve dünya nazarında esasen pek yük
sek olan itibarlarını daha fazla yük
seltebileceklerdir.,, 

Dagens Nyheter gazetesi yazıyor: 
"Türkiye Atatürkün idaresı :ıltın

da kelimenin Garptaki mefhumu ile 
modern bir devlet olmuştur. Bugün 
bu devletin beynelmilel itiban git
tikçe artmaktadır. Girişilen ıslahat 

işi Türkiyeyi değiştirmiştir. Tıirkiye 
dış politika sahasında ve Ataturkün 
idaresi altında büyük muvaffak•yet
ler kazanmıştır.,, 

Social Demokraten gazetesi yau
yor: 

"Atatürk şüphesiz harp sonrası ge
len diktatörlerin en dikkate def;'!r 
olanıdır. Evvela, Türkiyeyi mi.ıstakıl 
bir millet mevkiini kaybetmekten 
kurtarmıştır. Sonra, yeni bir 'l'urk 
devleti yaratmış, memlekete yeni bir 
anayasa, yeni bir kültür ve yem bır 
milli ülku vermiştir. Başka, başka 

mahiyette diktatörlükler va:dır. 

Bunlardan bazıları hurriyeti bogar. 
Bazıları da aksine olarak m;tlete 
hüriyet ve kültür verirler. Atatürk, 
Türkiyesi bu sonuncu tipin turu:a. l
dir. 

Dünya hiç bir zaman Türkiyenin 
Garp zihniyeti içmde yeniden k~
rulroası gibi heyecanlı bir drama as
la şahit olmamıştır.,, 

Stokholms Tidningen gaz'!tesi ya
zıyor: 

"Atatürk, yalnız memleketinin 
hakimi değil, bir devlet adamı ve 
mükemmel bir teşkilatçı idi. lE\·eç
te. onu, modern Isveç devletmı ku
ran Gustav Wasa ile mukayese et
mektedirler. Bu mukayese her <-i
hetçe muhiktir. Yüksek bir eser bı· 
rakan büyük adam için Isveç'te gos
terilen takdir ve büyük hayranlığı 
izhar hususunda bundan daha iyi b:.r 
delil olamaz.,, 



--ı====================================================== TAN 15 - 11 - 938 

AYDINDA: 
---

DIŞ A RDAKI AKiSLER 

Devletler İnönünü Sevgi 
• 
ile Karşılıyor 

" Türkiyenin Yeni Cümhurreisi, Atatürk 
lnkllaplarını Devam Ettirecektir " 

Bulgar gazetelerinin yazıları 
Sofya, 14 (A.A.) - Bulgar ajansı 

bildiriyor: 
Yan resmi Dnes gazetesi, Ata • 

türkle sadık ve !edakfı.r arkadaşı lnö· 
nünü bağlıya.n tefrik kabul etmez 
bağlan hatırlattıktan sonra diyor ki: 

Bulgar m.lleti, İsmet İnönü'nün 
t>Üınhur başkanlığına seçiJmesini hu
susi bir sevinçle loarşılarnaktadır. 

İnönünün kendisinin de mühim bir 
hissem bulunan selefinin büyük e
serine yorulmaz bir şekilde devamı
m dileriz. 

Slovo gazetesi, direktörü mebus 
Kojuhiarofun imzasını taşıyan baş 
makalesinde diyor ki: 

Politi'ka sahnesinde Atatürkün 
kudretli çehresi gözüktüğündenbe> ı 
ri, dünya onun yanıbaşında kendisi
nin ayrılmaz silah arkadaşı. İsmet 
İnönünü görmeğe alıştı. 

Atatürkün fanlı yeri 
İsmet İnönü, Başvekil sıfatile yal

nız Türk milletinin değil, Türkiye 
hudutlarından çok uzakta milletle-

harf bile değiştirilıniyecektir. Dahi
li kalkınmıya devam edilecektir. Dış 
sahada, Türkiye an'ane haline gc -
len bugünkü politikayı terketmiye
cektir. Balkan antantı Türkiyenin 
huzur ve sükununun temelini tem -
sil edecektir. 

Politika gazetesi, uzun bir İstan
bul telgrafında, büyük ölünün yük -
sek ve dahiyane meziyetlerin: ve 
kral - şövalye kral Aleksandr'ı Türk 
yurdunun atasına bağlıyan derin dost 
luk ve sevgiyi kaydediyor .ve Ata -
türk tarafından B. Stoyadinvviç'in 
ilk Ankara seyahatinde söylemen şu 
sözleri hatırlatıyor: 

"Arkamda 18 milyon '!'ürk var. 
Bunlar bir keelime söylemeden, 
Yugosl~v kardeşliği için kendıleri -
ni fedaya amadedirler.,, 

"Yugoslav milleti, kendisinin şo
valeresk seciyesini takdir ed1.m bü -
yük adama karşı samimi bir sem
pati besliyor ve yalnız takdirlE' kal
mıyor, ayni zamanda seviyordu.,, 

Dört yıl sonra 
rin dahi hürmetine mazhar idi. Politka sözlerini şu S!lretle bitir-

Büyük ölünün halefi olarak fs - mektedir: 
tnet İnönü, liyakatleri ve yurduna .. Kral şövalyenin ölümündne dört 

olan fevkalade aşkı ile tanınmıştır. yıl sonra hayat sahnesinden Kemal 
Türkiye, tar.:hinin en çetın günlerin- Atatürk de çekiliyor. Fakat Yugos -
de şef Atatürkü şan ve şerefle takip 
ed lav milletinin bu anda, onların fi -en adamı seçmiştir. Bunun için -
dir ki, AtatüI'kün ölümünü mütea _ kirlerinin ist:kbalde de yaşıyacağına 
kip, Türk milleti gözlerini Atatürkün imanı vardır.,, 

Yunan gazetelerinin neşriyatı 
Atina 14 (A. A.) - Atina Ajansı 

bildiriyor: 
Gazeteler birinci sayfalarında ce

naze hazırlıkları hakkında bir çok 
tafsilat neşretmektedirler. 

Atina gazeteleri Atatürkün ölümü 
ile İnönünün intıhabı hakkında ya -
zılar neşrine devam etmektedirler. 

Eleftron Vima gazetesi yazıyor: 
"Büyük yaratıcı Atatürki.in ölü -

müne rağmen Cumhur reisi İsmet 1-
nönünün, Başvekalete de Celal Ba -
yarın bulunmaları dolayısiyle, kom -
şumuzun dahili \re harici siyasetinde 
mahsüs hiç bir değişiklik olmayacak
tır. 

Bugünkü deği~iklikte tezahür e
den sürat ve ittifak Türk milletinde
ki birliği ~östermektedir. 

Türk - Yunan münaaebetleri 
Proia gazetesi. Atatürkün, Türk -

Yunan münasebeti hakkındaki bir el 
yazısının fotoğrafisini neşretmekte -

dir. 
Messager d' Athenes, Kronos. Eth

niki gazeteleri tarih sırasile, Atatür
kün eserleri ve hayatı hakkında ma
lumat neşrine devam etmektedirler. 

Acropolis gazetesi, Ankara muha
birinin gönderdiği fotoğrafları neş -
retmektedir. Bu fotoğraflardan, 

Türk milletinin duyduğu kederin 
büyüklük ve derinliği anlaşılmakta -
dır. 

ismet lnönünün muvallakıyetleri 
şanlı. yerini işgal edegelmiş olan İs- Bütün diğer Yugoslav gazeteleri 

t I · de ayni şekilde makaleler neşredi • Proya gazetesi yazıyor: me nönü'ye çevirdi. 
yorlar. "Dost ve müttefik komşumuz, ye-

Yugoılav gazetelerinin ne!friyatı Zağrepde çıkan Novosti gazetesi ni Türkiyenin en yüksek vazife ve 
Belgrad, 14 (A.A.) _Avala ajan- yazdığı baş makalede diyor ki: şeref mevkiine Kemal Atatürkten 

sı bildiriyor: "Atatürkün dehası, imparatorlu- sonra en mümta?: ~ahsiyeti çıkararak 
BÜtiin Yugoslav gazetelen' en mü- be d - ittifak kararı ile tebarüz etmiş bulu-ğun ş asırda yapama ıgını yaptı, 

h . I · · T' ·· ı" nan o nadir birlikle iftihar edebilir. ım yer erını ürkiye Atasının o u- O, Balkan anlaşmaları politikasının . . . . 
müne tahsis etmekte berdevamdır - • b' d t ~ .. d. Yunanıstanda kendısının Cum -en emın ır es egı ı ı.., · . . 
lar. G t At t•• k . . T" k' hur baskanlığına seçılmesı yalnız aze e, a ur eserırıııı, ur ı- . .. . · . 

Gazeteler İsmet lnönü'ni.in seçil· . b .. ük 1• d t f d . l yem Turkıyenın yaratıcısı ve ısla-
.. • . .. .. yenın en uy ev a ı ara ın an çı- hatcısmın la ik bir devamcısı ola • 

mesi ve yeni hükumetın teşekkulu zilen yolu takip edecek olan en sa- Y • 
hakk d b. k h · rak değil ayni zamanda Yunanısta -ın a ırço aberler neş1r ve 1 mimi mesai arkadaslarının eline geç .. . • 
yeni cümhur başkanın t ·· ·1 1

• . ~ . . k d d. - nın tecrube edılmiş hır dostu olarak 
ın ercumc tıgını ay e ıyor. , 

1
• 

1 
kt d 

halile bb-likte fotoğraflannı da der- ı Avala ajansı, bu telgrafı türkce se am anma a ır .. , 
ced.~re~ İsmet tn.ön~'nün büyük A- olarak "Allah büyük dosta rahm~t Tecrübe edilmif dost 
taturkun en samuru mesai arkadı:ısı t · sözlerile bitiriyor. Katimerini gazetesi yazıyor: 

1 z e sın,, 
o.duğunu ve onun dahiyane polit; A ti k t l • "Yunanistanın. Türkiye cumhur · ·- rnavu u gaze e erı 
kasını takıp edeceğini kaydetmekte· başkanlığında münhal kalan mevki -
d . 1 Tiran 14 (A. A.) - Drata gazetesi, 
ır er. in tecrübe edilmis bir kıymet, itiraz "J ·· ·· T" ki · b ı·smet İnönünün Türkiye reısıcum-nonu ur Yenın atında" götürmez bir kabiliyet olan bir şah-

v t . · hurlugvuna intihap edildiğine. da
0
ir o- lm . . .. 

. reme gaze esı, "Inönü Türkiye- siyet tarafından isgal edi esını gor 
b d lan haberi vermekte ve yenı devlet 

nm aşın a,, adlı baş makalesinde mekten mütevellit sevinci çok büyük 
- 1 d' k. reisinin tcrcemei halini neşretmek - .. ezcum e ıyor ı: tur. 
"Türkiye Büyük Millet Meclisinin tedir. 

11 tarihli celsesi Atatürk Türkiye _ Bu gazete ezcümle diyor ki: 
· · 1 "İsmet İnönünün Türkiye cumhu-

Atatürkte.n ayrılamaz 
JM:essager d'Athenesden: smın asır ar ve asırlar için yaratıl-

mış olduğunu ve cümhuriyetin ma _ riyeti riyasetine intihap haberi, mem 
sü temellerini hiçbir şeyin sarsamı- leketimizin siyr.si mahafillerinde 
yacağını bütün dünyaya isbat et- memnuniyetle karşılanmıştır. 

"İsmet İnönünün icraatı Atatür -
künkinden aynlamaz. Anadolu har -
binde general, Lozanda müzakereci 
ıslahatı tatbik eden hükumetin ba
şında idareci olan İsmet İnönü, A -
tatürkten sonra yeni devlette ve bil
hassa Türkıiyenin harici siyasetinJe 
ve bu arada tahsisen Türk - Yunan 

nıiştir. Yeni Türkiyenin büyük şefinin ö-

Atatürkün programı 
J eğifmiyecek 

.. Atatürk ün programından 

lümünün acısı şiddetli bir elem ha
linde hissedildiği dakikada yeni rei
sicumhurun reylerin ittifakiyle in -

bir tihabı bu acıyı tahfü etmektedir.,, 

Y E ·Z i D 

REFiK HALiD 

Zeli, lüks kamarasının önündeki balkonumsu kü
çüJc güvertesine çıkmış, alev önünde süt köpüğü gi
bi elemsemalanan krepsaten kimonosile ayakta .. Bu 
belinden kuşaklı geniş elbise içinde uzun, çok uzun 
duruyor. Kuşak vücudünün bütün uygunluğunu or
taya koyabildiğinden ne kadar biçimli, güzel taze ol
dulunu tekrar ve iyice görüyorum ve ona yüreğim 
çarparak, soluk almadan, sinsi sinsi, yukardan, bir 
av gözetler gibi bakıyorum. 

.Ayaklarında terlik yok .. yere çıplak basıyor, Ni
çin? 

Nefesliğin arkasından biraz daha eğildim. Belli ki 
saçlarını çabuk, bir el ustalığile toplayıp şöyle ba
şmın arkasına ihmalkar iliştirmiş. Çözülüverse ya
n belinden aşağı bir kor gibi dökülüverecek. Yü· 
zü, adeta, Raphael'in Saint - Sixte Meryem'indeki 
kadar masum ve rahat... Diyebilirim ki tabloda o
lup ta Zeli'nin kucağında bulunmıyan ufak !sayı ben 
görüyorum. 

Birdenbire dona kaldım, gözlerime inanamıyo

nım: Ispanyol kızı, doğan giineşc karsı dizlerim 
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büktü, hürmetle, vecdile üç, kere eğildi ve bir tür
beden çıkar gibi, hiç bir yere bakmadan geri geri, 
usulcacık yerine çekildi. 

III 

Vapur Güverteıinde Laaso Kullanıyor 
- Matmazel, şayet deve sırtında bir gezinti yap

mak isterseniz, beni Palmir'de ayarınız. En seçme 
hecinlerim emrinize hazırdır. 

Zeli bunu söyliyen çöl hecinsüvar kıtası kuman· 
danı kaymakam Vio'ya teşekkür etti. Vio posbıyık, 
derbeder, yaşlı bir müstemleke zabitidir; Fransa 
imparatorluğunu destekliyen yeni kızılhaçh şövali
yelerinden ... Belli ki rütbesi icabı yer aldığı birin· 
ci mevkide rahat değildir, memleketinin de yeşilli
ğini, bulutlu gökünü çok tuvaletli bulmuştur. Gö
zünde bedevi çadırları tütüyor; sırtını kıraç, kum
lu toprağa yaslayıp karşısına bir hurma ağacı, bir 
hecin ve bir burnuzlu hacıdan ibaret çöl levhası 
koyamazsa uyuyamaz. Dünyanın başka yerlerinde 
kendisini züppeler diyarına düsmüs farzediyor. 

Atatürkün Millete 
Armağanı 

1 
Hava ve Gaz MüdafaaSI 

Koçarlı ve Söke 
Ovaları 

Sulanacak (Başı 5 incide) 
tanbul tersanelerimizde Türk mü
hendis ve işçileri tarafından yeni 
olarak inşa edilmiş ve filomuzun 
yardımcı sınıfına ilhak edilm~ştir. 
Donanmamızın kuvvetlendirilme
si için Avrupa tezgahlarında dört 
torpito, 7 tahtelbahir, avcı motör
leri, mayn, ihraç motörleri yaptı
rılmıştır. 

Hava kuvvetlerimiz ne kada.1.· çok 
olursa olsun memleketimiz ha 

vasının her tarafını ayni adet ve kıy· 
mette tayyarelerle kapamak müm
kün olamıyacağına göre her hangi 
bir düşman, bir harpte yurdumu
zun her hangi bir köşesinde baslan 
halinde bomba ve gaz taarruzu ya· 
pabilir. Bu imkan dolayısile yurdun 
havaya karşı müdafaasını bir elden 
tanzim ve temin etmek için Atatür
kün yüksek işaretlerile bir 1

' Hava 
müdafaa genel komutanlığı,, teşkil 
edilmiştir. Bundan başka ordumu· 
zun gaz ve gazden korunma qlerı
nin de hazırlanması için lazım ge
len tedbirlerin alınması, .:ırdunun 

gaz talim ve terbiyesinin ikmal ve 
gazden korunma malzemesinın ta
mamlanması için icap eden bütün 
işlerin bir elden çevrilmesi maksa
dile 1937 senesindenberi gaz komu· 
tanlığı teşekkül etmiştir. Bu husus
taki teçhizat ve malzememiz kifa
yetlidir. 

--0- ,, 

Koçarhda da Bir Zeytinya9 

Bunlardan başka bir denizaltı 

gemisi, bir kömür gemisi, bir su 
gemisi, iki romörkör, motörlü bir 
mazot dubası, müteaddit layter 
satın alınmıştır. Almanyada ik!, ts-. 
tanbulda iki denizaltı gemisi ile, 
İngilterede bir kruvazör, iki tor
pito, dört tahtelbahir yapılmakta
dır. 

Hava Kuvvetlerimiz 

A tatürk bize büyük inkişafla
ra mazhar olmuş kuvvetli 

hava kuvvetleri bıraktı. Hava or
dumuz bilhassa malzeme ve o;efer 
techizatı bakımından bizi gökle
rimize karşı mutmain ve gönül'.eri
miz ferah olarak ilerlemeğe mü
sait bir haldedir. Pilotlarımız her 
türlü evsaf itibarile dünya asri 
ordularına mümasil bir tarzda ye· 
tiştirilmişler ve her hususta on
larla omuz öpüşecek vaziyettedir
ler. En son tekamülleri haiz ve 
yeni tipte bombardıman, av, ve 
keşü tayyarelerimiz vardır. Bun
ların bir çokları kendi yurdumuz
da yapılmıştır. Doğrudan doğruya 
milli müdafaanın aldıkları müs-
tesna, Türk Hava Kurumu orduya 
300 tayyare vermiştir. Büyük sa· 
nayi meleketlerinde ordumuz için 
her çeşidinden bir çok tayyareler 
yapılmaktadır. 

Hava kuvvetleri tesisatı yeni 
planlara göre asrileştirilmiş ve bu 
planlar sayesinde her hava garni
zonu tam manasile nümune ola
cak bir hale Sokulmuştur. Havacı
lık mekteplerimiz mütemadiyen 
ehliyetli tayyare subayı ve gedikli 
erat yetiştirmektedir. 

Bundan beş sene evvel büyük 
bir tamirhane olan Eskişehir tay
yare fabrikası lüzumu derecede ge
nişletilerek tam manasile muaz
zam bir tayyare fabrikası haline 
sokulmuştur. Bu fabrika bugün ha· 
rice akan milyonlarca malzeme 
parasını dahilde alakoyacak bir 
tekamüle erişmiştir. 
Kayseride de bir muazzam tny~ 

yare fabrikamız vardır. Ecnebiler
den teslim alındığı vakit Türk ola
rak elemanı pek az bulunan bu fab· 

ri.ka ç&k kısa bir müddet sonra bütün 
kısımlara haklın olarak Türk ıdare
ci, mühendis ve işçisinin dehasile 
çalışmağa başlamıştır. Bu fabrika 
bir çok güç işleri yapmaktadır. ":;on 
sistem tayyarelerimizden bir çoğunu 
bu fabrika yaparak Türk hava o::--· 
dusunun takviyesine, havacılık sa· 
natinin inkişafına Türk işçisinin te
rakkisine hizmet etmiştir. 

22!2--- --~- --- -- ,_ 

mukareneti ile Balkan Antantında 

en büyük mevkiı işgal etmektedir.,, 
Elinikon Mellon ve Akropolis ga

zeteleri de ayni hissiyatı üade et -
mektedirler. 

Fabrikası Kurulacak 
Aydın (TAN) - Koçarlı ve Sölc 

ovalannın sulanması için, sular idil 
resince Akçay ve Işıklı gölü üzeri~ 
de çoktanberi yapılan sondajlara nl 

hayet verilmiştir. Işıklı gölü üzerin 
de enli setler yapılarak barajın bu 
rada kurulması takarrür etmiştir. 

Menderes ve Akçay üzerine d 
setler yapılarak sulama işi tevsi ed" 
lecektir. Bu suretle Aydın, Koçarll 
ve Söke ovalarının sulanması işi ta· 
mamen halledilmiş olacaktır. 

Ordu Veteriner lıleri 
Ordu hayvanlannın ıslahı şartla

rının seneden seneye düzelmesi, hay 

van zayiat miktarını bariz bir şe
kilde azalttıktan başka veterıner, 

bakteriyoloji, aşı ve serom evhuı:de 

bulaşık hastalıklar için yapılm'.ıkta 

olan aşı ve seromlarla bulasıcı hasta 

lıkların çıkmasına ve yayılmasına 

meydan verilmiyerek derhal sönctü

rülmesi tahtı temine alınmı~tır. 

Ordu Mektepleri 
Atatürk ordusu ayni zamanda, 

bir okuma yeridir. Her yıl Cıtmhurı· 

yet ordusuna gelmekte olan gençle
rin okuma, yazma öğrenmelerine bil

hassa çok ehemmiyet verilmış ''e bu 

hususta azami hasıla alınmıştır 

Nafia vekaleti. J\ydın sulama ida· 
resi kadrosuna yeniden dört müherı· 
dis tayin etmiştir 

Aydın (TAN) - Vilayetimizin etJ 
çok ve en iyi zeytin yetiştiren mın • 
takası olan Koçarlıda halkın ötederl" 
beri mevcut bir dileği tahakkuk et· 
mek üzeredir. 

Ziraat Vekaleti Koçarlıda asri bit 
zeytin yağ fabrikası kurmağa karat 
vermiş ve bu işle tahsisatını Ziraat 
Bankasına vermıştir. 

Köy odası fabrika için arsa ver

miş, mütehassıslar bu yeri muvafı1' 
bulmuslardır. 

Salma usulü kaldırılacak 
Aydın (TAN) - Koçarlı merkeı 

köyünde bu yıl köy namına yapııaıı 

muhtelif zeriyattan bin liralık mah• 

sul alınmış, bu suretle halkın köy iş

leri için vereceği mükellefiyet yarı 

yanya indirilmiştir. 
Kamunbay Osman ve muhtat 

Mehmet Çoban, gelecek yıllarda kö1 

manevi şahsiyeti namına daha veriıi' 

li gelirler temin eylefllek ve köylü· 
lerdn salmayı tamamiyle kaldırına1' 

Ordu, okuma, yazına bilen cl<ıkcr- azmindedirler. 
lerin okur yazar ve fakat umunıi bil

giden mahrum olanların dsı ıçtimai 

seviyeleri nisbetinde umumi biıgıy.? 

sahip bir halde terhis edılmelerını 

başlıca hedef olarak tanımıştır 

Orduda okuma yazma ve umumi 

ve medeni bilgiye verilen ehemmı
yetin derecesini anlamak ıçin şu ra

kamlara göz atmak kafidir: 

1926 ve 1927 yıllarında terhis e

dilen erlerin eski harflerle okuyup 

yazma bilenlerinin hayısı yüzdi? on 

yedi idi. Yeni harfler kabul edıldik· 

ten sonra bu miktar 1928 de yuzde 

on sekiz, 1929 da yüzde ymniye, 

1930 da yüzde 22,5 a, 1931 de yüzde 

yirmi beşe, 1932, 1933 ve 193·1 de 

yüzde elli dokuza, 1935 de yuzci.e 

altmış ikiye, 1936 da yüzde yetnıiş 

beşe, 1937 de yüzde yetmiş yediye 

çıkmıştır. 

Atatürk'ün harf inkılabile millete 
ve orduya verdiği okuma va ')ğren
me hızı her sene biraz daha kuvvet
lenerek devam etmektedir. 

Orduda ayni zamanda erlerin be 
deni kabiliyet ve mukav~rr.etlerini 
çoğaltmak için her türlü zorlukla 
işlerde tahammüllerinin arttırılması 
zaten mesleki bir zaruret iken Ata-

Koçarlı komununa bağlı beş kö1• 

de de ayni suretle köy adına zeriyat• 
ta bulunup gelir elde edilmişbir. 

Yurttaş: 
Üç hayırlı memleket işinin ya)nıı 

bir teki bile, insa.ni hislerimizi ve va 
zife duygularımızı harekete getirme· 
ğe yeteceği için, üç mühim dava bit 
araya gelince, biY Yurt adamınııh 

fitre yal'dımına karşı kayıtsız kal " 
masına ihtimal vermeyiz. 

türk ordusu ayrıca alay idm.rn yurd• 
ları vücude getirmiştir. . 

Hülasa Cumhuriyet ordusu, terbı• 
yesine aldığı genç vatandaşlatl 

Cumhuriyet Atatürk ülküsı.ine göre 
yetiştirmiş, ve onları örnek bir yurd 

daş olarak köyüne ve evine gondet" 

miştir. 

Atatürkün tam teşekküllü bir halde 
bize emanet ettiği ordu, bundaJl 
sonra da Atanın manevi liderliğıııi 
ve Onderliğini gözönünde tutara~ 
onun teslim ettiği Cumhur1yet rıcsil· 
lerden nesillere, asırlardan asırlara 

tam ve kamil bir surette yetiştire· 
cektir . 

Vapurda ~ha bir çok ~ansız zab~ti var, ~ezuni
yetlerini bitirip, yaz sonu, yine Surıyeye ~onen za
bitler ... Zeli bugün, onlarla pek meş.~ul.: Bır somaki 
masaya çıkıp oturmuş, ayak ayak ustunde, eli di
zinde, karşısındakilere .bir çok şeyler s~r~y~r:·· Su-
. hakkında hiç malumatı olmıyan hırı gıbı! Ne-

madığımı anlatmak için: 
- Evet, dedim, Ceziretü-Ibnü-Omer'den bahsedi

yorsunuz; kaybolmuş Romalılar şosesini bir rahibi
niz tayyareden aldığı fotoğraflarla tesbit etmişti, 
galiba ... 

r;x; ocuksudur; yahut öyle görünüyor. 
ş ,ç ... nı·· d d Genç, güzel bir suvarı m azımı a a resini ver-
di iki senedenberi çöllerde bir teviye sürten bu za
bi~in yeni su serpilmiş menekşe renginde, bakar
ken kokusunu duyduğunuzu zannettiren gözleri 
var. Bu gözlerin nasıl olup ta badiye güneşleri al
tında taravetlerini kaybetmediklerine şaşıyorum. 

Başka bir zabit - dik, kemikli, sert bir yüzbaşı _ 
dedi ki: 

_Yolunuz elbette benim bulunduğum yere uğ
ramıyacak: orada t:izi alakadar eden hiç bir şey 
yoktur. 

Zeli, zabiti süzdü, manalı tebessümile: 
_ Hükmetmeyiniz. dedi, belki de görüşeceğiz! 
Bu söz dikkatime çarptı. Kaymakamdan 0 yüz-

başının nerede bulunduğunu, usulcacık sordum. 
- ördekgagası istihbarat şefidir, dedi ve sonra 

anlamadığımı görünce ekledi, Yüksekcezirenin Tür
kiye - Irak arasına sıkışmış bir parçası .. şekli~den 
kinaye bu adı vermişlerdir; son uyuşmada bize ... 
pardon, Suriyeye terkettiniz. 

Zeli gösterdiğim tecessüsün farkına varmıştı; bak
madım ama gözlerinin beni kavradıklarını hisset
tim ve hem ona, hem kaymakama malumatsız ol-

Bu konuşmamız fısıltı gibi geçmişti. Fakat Zeli
nin dinlediği kanaatindeydim. Ordekgagası, her hal
de, onun yabancı kalmadığı bir yer ... 

Tekrar umumi sohbete karıştık. Askerlerden biri 

bedevi hikayeleri söyledi; bir başkası otomobille 

nasıl ceylan avlandığım anlattı, Zeli Amerikan fil

mine dalmış çocuk gözleriyle bunları takip ediyor, 

gülüyor, şaşırıyor, beğeniyor, el çırpıyordu. O, 

Onu benim kadar tanımıyanlar için delişmen ve saf 

bir milyoner kızından başka bir şey değildi. Genç 

zabitlerin aklına ancak, bu zengin Pampa güzeliyle 

çölde bir sevişme sahnesi gelebilirdi. Ya, böyle bir 

sevişme evlenmeye kadar varabilirse? ... 

Dün gece Zeli'nin kulaklarında parlıyan tek taş 
ağır pırlanlarda, adeta, çelik kasaları kağıt gibı doğ 
rayan oksigaz şalümolarındaki o keskin ve mavım
trak sihirli ışık yanıyor, bu ışıktan arasıra gül ren
gi kıvılcımlar dökülüyordu. Şimdi de parmağındaki 
iri yakutun, etrafı seyrettiği sanılan taş diyemiye
ceğimiz bir sıcaklığı, bir kanlılığı vardı; ziyaya kar
şı yerini değiştiridkçe kah güler gibi şakraklaşıyor, 
kah düşünür gibi derinleşiyordu. 
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Planımda Muvaffak Olmuştum 
Komitacdar 

Beni Kaptan 
Benim 
Olarak 

Samimiyetime 
Almıya Karar 

inanmışlar, 
Vermişlerdi 

A radan bir kaç gün geçtikten 
?le ~ sonra toplandıkları otele yi
k ugradım. O gün her ikisini çok 

ederli ve d .... 
\r uşunceli buldum. Ta-
nır \re hallerinden Koçefin Edir-
n~· tutulduğu haberini aldıklan-

ıssettiın. Sokolofa: 
b :- Gospodin, dedim. Kusurumu 
agışla, sizi rahatsız ettim. Görü

Yorum 
sık: 1 ' canınız da bugün bir şeye 
~- ı rnış, beni dinliyecek vaziyet
'<: de~·ı · · .. gı sınız. Yalnız şu kadarcık 
soyliyeyırn· k' b. . .. 
giiıı ~ ı, ır ış ıçın geçen 
mı Yaptıgım müracaatı hiç olma
d ş sayınız. Çünkü ben bir iş bul
Zı~~· Bir kaç güne kadar da Kı
sÖ af açtan ayrılacağım. Size bunu h: ernek ve ellerinizi öpüp Alla-

S ~~ll'ıa.rladık derneğe geldim. 
laJc ozlerim her ikisinde de bir a
so da uyandırdı. Sokolof merakla 

r u: 

gi; A be Stoyanof, dedi. Nereye 
1Yorsun? 

Bu ilti .. 
d trn eski ve kurnaz kurdu al-
ta ak için bütün şeytanlığımı 
lt~ıştun. Sokolofun bu sua.11 

b. Ş~ında biraz duraklarmş gi
l go .. 

rundürn, ve: 
~ Sizden neye saklıyayım, de-

13· Tunca boyuna gideceğim. 
la u Yalanım muhataplarımı can

lldtrd So ıü ı. kolof Mercanofun yü-

ta n:_ manalı manalı baktıktan son 
cOzlerini bana dikti, ve: 

de; 'r~nea.nın hangi yakasına? 
'!{- leinunıe gidiyorsun? M 

ltah~lerine bakmadan alaylı bir 
~aha attım ve ayağa kalktım. 
llıat 1~ıltnı.ak için Sokolofa ellini 

ll'.-.eıı: 

~ i.~erin Gospodinler. Benim 
Ptinın og1u olduğtimu, da-

~arlarnnda koınıtecilik kanının 
~aYtıadıy 
çôeuk guu unutuyor ve beni bir 
)okf sanıyorsunuz galiba?.. İzin 

n m: bunlan size söylemeğe. 
d ~ edlın. Ellerini sıkarak kapıya 
ogru yü ~ 

cı b rt.ıdüm. İki usta komite-

kalmamıştı. Kendimi pek çabuk 
topladım. Biraz düşünüyor gibi 
göründüm, ve: 

- Evet, dedim. Yalnız bu çift
likleri değil sahipleri dertli Mus
tafa beyi ve İdr:~ ağayı da bilir ve 
tanırım. İkisi de zengin adam
lardır. 

Sokolof ve Mercanofun yüzleri gü 
lümseyivermişti Ben de içimden 
gülüyordum. Bu suallerile beni 
şüpheye düşürmemek için ikisi de 
ayn ayrı başka yerler de sordu
lar. Onların da cevabını verdim. 
Sokolof omuzumu tuttu. bütün 
kuvvetile sıktı ve gözlerini göz
lerime dikerek: 

- Stoyan oğlum , dedi. Şimdiye 
kadar seni tecrübe ediyorduk biz. 
Senin tam bizim aradığımız gibi 
bir adam olduğunu anladık. Rica 
ediyorum sana Beraber çalışmak 
için başkasına verdiğin sözü şimdi 
git ve geri al. Biz de bir kaç gün 
sonra Edirne taraflarına geçe<:e
ğiz. 

- Verdiğim sözü geri almak 
bir şerefsizHk olmaz mı Gospodin? 
Bunu ben yapmak istesem siz ka
bul etmemelisiniz ve mani olmalı-
sınız. 

Sokolof kaşlarını çattı, suratını 
astı. Dik dik yüzüme baktı, ve: 

- Söz verdiğin kaptan eğer 

Bulgarsa, dedi. Bizim gibi o da 
Bulgarlığın menfaat ve istikbali 
için çalışacaktır. Ayni menfaate 
hizmet edecek bir adamın hatın
için verdiğin sözü geri almak 
hiç te şerefsizlik sayılmaz. Hay
di git, sözünü geri al. Seni çete 
kaptanım Mercanofun muavini 
;:,--~..__ 

yün ihtiyar ve genç bütün erkek
leri kiliseyi doldurdu. Kısa bir a
yinden sonra Sokolof uzun bir 
söylev verdi. Osmanlı hükumeti
nin zulmünü, adaletsizliğini, ida
resizliğini saydı ve döktü. Make
donya ihtilal komitesinin Bulgar
ları Osmanlı esirliğinden kurta
racağım ve pek yakında ana vata
na kavuşturacağım müjdeledi. 
Nutuk el şakırtıları ve horra yay
garaları ile karşılandı. Bundan 
sonra merkezi Filibede bulunan 
teşkilatın reisi "Delçef,, in bir 
mektubu ve komitenin programı 

okundu. 
Pragramın örneği şuydu: 

1 -- Makedonyada bulunan ve 
Osmanlı idaresinden kurtulmak 
istiyen her hıristiyan komiteye 
girebilir. 

2 - Komiteye girenler, reis ta~ 
rafından bilcilrilen komitenin bü
tün emirlerine itaat edecekleri gi
bi icap ettikçe komiteye paraca da 
muavenette bulunacak ve her fert 
kendisine birer silah bulacaktır. 

3 -- Komite efradından hiç bi
ri başlı başına bir iş göremezler. 
Her şey reisin emri ile yapılır. 

Tersine hareket edenler mücaza
ta çarpılır. 

4 -- Bir köye mensup komite 
efradı diğer köy halkına kendile
rinin komiteye mensup oldukları
nı söyliyemezler. 

5 -- Her köyde bir komite ta
kımı teşkil edilir. Bu takımlara 
kumanda etmek üzere birer voy
voda seçilir. Efrat ve köy halkı 

voyvodanın emrine körü körüne 
itaat eder. 

~ f (Devamı var) 

Bulgar Talebeleri ··~~~H~D~K~A~~V~E~~~· 
Hiç Bir Cemiyete 
Giremiyecekler B A L 1 K Ç 1 LA R 

Sofya Üniversitesinin 
50 inci Yddönümü için 

Haıırhk Yapıhyor 
Sofya, (TAN muhabirinden) -

Maarif nezaretinin yeni bir kararına 

göre, talebeler hükumet tarafından 

yasak edilen hiç bir cemiyete ve her 

hangi bir teşekküle giremiyecekler

dir. Hususi şahıslar ve mektep maha 

fili haricindeki kimseler tarafından 

idare olunan milli cemiyetler de bu 

aradadır. 

Talebeler, yalnız maarif tarafın -

dan tasvip edilmiş olan ve muallim

lerin nezareti altında bulunan cemi

yetlere aza olabileceklerdir. Bunun 

haricinde kalan cemiyetlerin rozet -

lerini taşıyamıyacaklardır. 

Maarif nazın, erkek liselerinde 

kadın muallimlerin ders vermeleri 

hakkında bir karar çıkarmak üzere

dir. Bu takdirde erkek muallimler, 

genç erkek nesli milli, askeri ve 

vatani terbiye vereceklerdir. Bu ka

rar, önümüzdeki ders yılından iti -

haren meriyete girecektir. 

Solya Oniversitesinin 50 inci 

yılı kutlanacak 

Sofya üniversitesinin ellinci yıldö

nümü mayısta merasimle kutlana -

caktır. Bir çok yabancı profesörler 
ilimler bu merasime davet edilecek
lerdir. Bulgar kültürüne yardım ede 
rek üniversitenir. teşekkülüne yar -
dım edenlerin heykelleri dikilerek 
hatıraları taziz edilecektir. 

Bulgar üniversitesi, 1887 de ku -
rulmuş, zamanla bir çok yeni kürsü
ler ihdas edilmiştir. Üniversite halen 
yedi fakülteden müteşekkildir. Bi -
naları modern surette tanzim edil -
miştir. Tedris heyeti yekunu 180 ki
şidir. Sofya üniversitesi şimdiye ka
dar 14,025 mezun vermiştir. 

Gelecek sene, diş tababeti şubesi 

de açılacak, ilerde eczacı ve mühen
dis kısımlan da tamamlanacaktır. 

Yazan: 
•l!!i!!!iiiiii!i!!~~~ .... 

Halikarnas 

Çıt yoktu. Karanlıktı daha. 
Yanyana duran sekiz balık

çı ayakta göğüslerile ve elleri kol
larile ite ite kürek çekiyorlardı. 

Salamastıralar gıcırdıyor, çıplak 

ayaklar her itişte farsların üzerine 
vuruyor. Kürekler kronometre gi
bi muntazam ve muttarit fişü

yuu! ! ! Fişüyuu! 1 ! diye denizde ötü
yorlardı. Hiç kimse yanıbaşında
kine laf söylemiyor. Başı eyik çe
kiyordu. Birdenbire rak! diye dim 
dik durakladık. Hiç kimse arkada
şına "duralım!,, dememişti. Kayık 

aldığı hızla kendi kendine kırmı
zı satıh üzerinde kayıyordu, dü
men izince ipince kırmızı habbe
ler diziliyordu. Kendi haline bıra
lan kürekler cam gibi suların üze
rine mevzun kırmızı halkalar ya
yordu. Hiç kimse komşusuna bak
mıyor, bütün gözler tan yerindey
di. Yüzler doğan ışıkta kıpkırmızı 
oldu. 

Tarihin büyük anlarında, Mara
tonda Temistoklesin hoplitleri, 
Termopilde Leonidasin spartiyat
ları Arbelada Parmeniyonun sfa
lanksları mutlaka bu bakışla ba
kıyorlardı. Her birimiz bittabi 
başka başka adam idik, ve ayni 
teknede çalıştığımız halde her bi
rimiz kendi aleminde, kendi kai
natında yaşıyordu. Birdenbire her 
birimiz ötekinin gönlünde yaşıyor 
muş gibi olduk. Bir saniyede ara
mızda derin bir anlayış, ve biribi
rirnizi arayış hasıl oldu. Herkes 
kendine kıvnlmış ve orada, ancak 
ötekileri duyuyordu. 

lemiş, dili farkında olmıyarak 

kaymış olanlara has bir el salla
yışile "Acaba ben doğarken dün· 
yaya, böyle mi doğdum?,, dedi. 
Yüzüme baktı "Merhaba! Hoş gel
din!,, diye cevap verdim. İkimiz 
başlarımızı birbirimize eğerek, 

gülüşen gözlerimize bakıştık. Işık 
içinde yıkana yıkana doğuyorduk. 

• 
1 çimizde bir şeyler kabarı-

yordu. Dinamik tahteşşuur 
bir fırlayış! Üzerinde tahaccür et
miş, nasır olarak duygusunu kay
betmiş ölü derileri çatlatıp do
ğan bir şey. Derin mahuf karanlık 
kuyudan yavaş yavaş ışığa gelen 
bir başın yükselmesi. 

Gün doğuyordu. Yeni bir zaman 
yaşıyorduk. Eski zamand.ı:ın, geç
mişten geçiyor geliyorduk. Fakat 
ayrıldıkları yerin takım taklavatı
nı, pılı pırtısını çanak. çömlek, ha 
van ve oturağından vazgeçmiye
rek sokakta eşya yüklü göçüp gi
den, ve eski yeri yeni yere taşıyan 
bir muhacir arabası değildik. Ya
lın kafayla çıplak ve masum gö
nülle denizde yol alan balıkçılar
dık. Duyduğumuzu, tahteşşuurdan 

geleni, ilkönce biz de anlamı -
yorduk. Duyduğumuz şeyde eski
ye ait bir vasıf yoktu ki, onu ta
nıyalım. O karanlık şey, kendi ka
ranlıkken yüre~imizin kuytusunu, 
aydınlatıyor, kendi meçhulken di
mağda açtğı ışığın aksıle şuura 

malum oluyor. Ve ışığın neşesile 
etrafımzdaki dünyaya yepyeni ma
nasını veriyordu. Galiba sükuttan 
musiki böyle doğar. 

~ u cevap ve hareketim karşı· 
~lı.a Şaşırdılar. Me.rıcanof bir iki 
tl.ttt adunıa önümü kesti. Elimi 

u, '\>'e: 

~ 'i; A.şkolsun Stoyanof, dedi. f n
te~tanın has oğlu olduğunu gös--
8() §Undi. Y &lnız şu kadarcık 

Sevincimden kabıma sığamıyor
dum. Bu iki azgın ve kana susa
mış kurdu kap:ınıma düşürmüş

tüm. Fakat sevincimi hiç hissettir
medim bunlara. Aksine tereddüt
lü ~üşünceli görünerek aynldım. 

İki gün hiç yanlarına uğramadım. 
Fakat uzaktan her hal ve hareket
lerini gözlüyor ve izliyordum. 
Üçüncü günü Mercanof yattığım 
otele geldi, ve: Peklikten insan Zehirlenir mi? 

Şafak cam gibi denize aksetmiş 

ve orada ikinci bir şafak yaratı

yordu. Kayık sanki semevatta, 

muallakta, tan ışığında yürüyordu. 
Gözlerden göklere tan ışığı akı -
yordu. İnsan bayağı ışığı, birleş
tirilmiş avuçlarnda, su toplarmış 
gibi toplıyacak, yanıbaşındaki ba
lıkçının dudaklarına tutacaktı ki, 
ağızlarının kenarlarından yerlere 
akıta ~ta. kana kana içsin, dün
ya ve gün gözlerimizde yeni yara
tılmaktaydı. Bakışlarımız yep -
yeni bir aleme yaratılmaktaydı. 

Birdenbire titreyen dudakları

mızdan bir şarkı koptu . Doğan gün 
de ağaçların dağların ışığına biz 
de seslerimizi kattık. Gi.ineş yükse
liyordu. Deniz kırmızı iken yeşil 

olmuştu. 

~le. Gid ~- d . l>a ecegın yer e ne ış ya-
CaJtsın? lt ... 

Reç· an. ~acak damarlarını elime 
ll'rnıştun. Ciddi bir tavırla: ta: lier işi yaparım, dedim. Ba~ 
ılaVUıluk olmak üzere. 

li ... - n~ek sen Tunca boyunu bi-
... otsUn .. 

• oyle mi? .• , 
; lleın de karış kanş. 

lero. u kestirme cevabım korniteci
tetd~ Yapmak istediğim tesiri gös 
lar. ~Manalı manalı yine bakıştı
llii lt ercanof Sokolofa bir gozu
l'ek ll'ptı, Elimden tuttu ve çeke
otl.Ut7asanın yanındaki iskemleye 

u, Ye: 
-s 

bir Ot· toyanof, dedi. Otur şurada 
na s 

1 d.akikacık daha. Söyle ba
hilir en .sahi Edirne taraflarını iyi 

tnısin? 

~ ad~na. ~üphe mi ediyorsunuz 
~o ın? 

ğe;~.an~·· bir yer soracağım. E-
~sk:· ltsen yanımda sana iş var. 

kap
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1 
kurtlan kurduğum tuzağın 

dilikı~~a kadar getirmiştim. Cid-

Ya~~oracağın1 sor, dedim. Fakat 
buı ed a Vermek istediğin işi ka
tana :rnern, çünkü bir başka kap-

Soz verd' 
- Onu ay ur.. d .. - ·· ·· Hele sen . nca uşunuruz. 

şırndi .. 1 
şitna}j soy e bana. Edirnenin 
sen nde Hatip köyünü ve Ke

ce çiftliğini bilir misin? .• 

li atip köyü kelimesi karşısın· 
dutn. :ia· birden sarsılır ~ibi ol
hen k lıyorsunuz ya?.. Koçefi 
köy·· o~ucusu bulunduğum Hatip 

U Çlfff v • • 
larn ıgının ormanında yaka-

ıştırn 13 1 . 
du~u · un arın Koçefın tutul-

nu haber aldıklanna şüphem 

-- Hazır ol, dedi. Yarın çıkıyo
ruz yola. 

- Ne yazık ki, sizinle gelemi
yeceğim kaptan Çok düşündüm, 

verdiğim sözden geri dönmeyi 
bir türlü göze alamadım. Beni af
fediniz bu işten .. 

Dedim. Mercanof bana nasıl 

yaltaklandı görseniz, ne diller 
döktü bilseniz, nihayet beni zorla 
Sokolofun oturduğu eve götürdü. 
Yapma inadımı orada gösterdim. 
Her ikisini bir hayli üzdükten 

sonra tekliflerini kabul ettim. Mu
radıma ermiştim. Hemen oracık

ta bana bir manliher tüfeği ile iki 
yüz fişek vermişler ve hazır bu

lunan çetenin efradına beni Mer
canofun muavini kaptan Stoyan 
İnce oğlu diye de tanıtmışlardı. 

1314 senesi mayısının nemli ve 
sisli bir gecesinde Kızılağaç yakı
nında Derbent mevkiinden sessiz
ce sınırı aştık. Edirne toprağı

na geçtik. Sabaha karşı Lahna pa
şaya bağlı ve Akpınar adlı Bulgar 

köyüne yaklaşmıştık. Köyün pa
pazı, Daskalı ve muhtan ile eli 
silah tutan yetişmiş delikanlıları 

bizi köy kenarında karşıladılar. 

Köye bir kurtarıcı kuvvet timsal-

leri gibi büyük bir gurur ve aza
met satarak girdik. Köyün küçü
cük kilisesinde papas bizi takdis 
etti. Halas ve muvaffakıyet duala
rı okudu. İhtiyar kadınlar birer 
birer alnımızdar. öptüler. Al ya
naldı genç kızlar üzerimize çiçek
ler serptlier Kiliseden çıkarken 

güneş üzerimiz~ doğuyor '\Te cahil 
köylüler bunu bir uğur sayıyordu. 
Hepimiz birer eve yerleştik. Bir 
kaç gün ağlıyarak dertleştik. 

Bir sabah Sokolofun emri ile 
kilisede bir toplantı yapıldı. Kö-

İnsanların en çok şikayet et • 
tikleri rahatsızlık pekliktir. Vak
tile İpokrat hekim bir insanın 
tam sağlık halinde sayılması için 
günde üç defa .. kenara çekilmesi· 
ni lüzumlu görürmfü~. Bu zaman
da o kadar vakit kaybedebilecek 
işsiz adam bulmak güçııe de gün
de bir defasını herkes ister ve da
ha eksik olursa hemen şikayete 
başlar. 

Hele peklik devam ederse ... İki 
gün, beş gi.in, bir haf1a, yirmi 
gün bile bekliyenler vardır. O za-
man, bircoklannın karakteri. bo
zulur. Ka-labahkc:a bir kahvede o· 
tun~ken, boş kalmaktan canınız 
sıkılırsa etrafınıza dikkat ediniz: 
Kimlerde peklik, kimlerde ferııh
lık bulunduğunu yüzlerinden an
hyabilirsiniz. Pekliğe tutulmuş 
insanlar, yüzü buruşmuş, başlan 
öne doğru düşmÜ'!, çok defa elle
rini şakaklarına dayamış, kendi -
lerini düşünür bir halde oturur -
lar. Ötekiler şen. ıı?i.iler yüzlü ... Ka 
rakter işlerini tetkik etmiş bir fi
lozof insanların nazik veva kaha 
olmaları barsaklarının haline bağ
lıdır, dermiş ... 

Pekliğin verdiği rahatsızlık yal
nız böyle karakter değişmesile de 
kalmaz: Baş ağrısı, baş dönmesi, 
derin yorgunluk, mide bozukluğu 
da olur. 

Şikayetçilerin çoğu bu halleri 
peklikten kanlan zehirlendiğine 
hamlederler .. Mademki harsaklar 
her gün hoşalmı:vor. o halde on • 
Iarın içindeki zehirli maddelerin 
bir kısmı harsaklradan içeriye 
giriyor, ve kam zehirliyor demek
tir, diye düşünürler. 

Böyle düşünüşün doğru olabil
mesi için üç şeyin sabit olması 
lazımdır: Barsaklardaki maddeler 
gerçekten zehirli midir? Bunlar 
basaklardan içeriye kana gecerler 
mi? Pek1iie tutulanlarda daha mı 
fazla ızeçerlcr? Halbuki bu şeyle
rin fü~ü de sabit olamamıştır. 

Barsaklann içindelti maddoler 
zehirli olsa bile bu zehir yuker • 

dan aşağı indikçe kuvveti azalır. 
İnce barsakta biraz kuvvetlice ze
hirli iken ortasında kuvveti aza. 
lır ve kalın barsakta biisbütün a
zalırlar. Hem de bunların <:Ok ve
ya az zehirli olması hayvanların 
kanına yapılan şınnga tecrühele
rindedir. İnsan bu cihetten hay • 
vanlardan daha dayanıklı olduğu 

cihetle o maddelerin insan için hiç 
zehirli olamıyacağı pek muhtc -
meldir. Zaten pekliğin maddele -
rin bi.iyük barsakta kalmaları de
mektir. Kalın barsaklardaki m::u!
delerin hiçbiri - tabii hastalık mik· 
roulan başka - kana karışsa da in· 
sana zehir olamaz, inc:an onlan 
eritir. Pckli~c tutulmuş barsak -
)arda hastalık mikroplannın hile 
kuvveti azalır. 

Pekliğe tutulan harsaklkardaki 
maddelerin iceriye girerek kana 
karışmadığı da tecrübelerle sabit 
olmuştur. Fakakt harsaklar nor • 
mal halde hulunurforsa. Müshil i
ila<:larla, tenkiye ile barsakların 
hali değişirse o zaman i<:eriye gir
miyecekleri temin edilemez. 

Bu mühim tecrübeforin netice
sini kolayca tahmin edcbilirsinh: 
Pekli({e karşı kendi kendinize müs 
bil ~lilç icmeğe yahut trnkiye yap
maga kalkıS'lrsanız peklıikten za
rar gelmek ihtimalini kendi ken
dini7:e yaratmıs olursunuz. 

"Üçüncü sualin cevabına gelin
ce, bu da tamamı tamamına ak
sinedir. Herhangi bir maddenin 
barsaklardan içeriye ge<:mesi ic;in 

o maddenin su jcinde olması ko -
laylık verir. Halbuki pekliğe tu
tulmuş barsaklardaki maddeler 
büsbütün katıdır. Üzerlerini kap
lıyan tabaka mikropların bile geç
melerine ka.rşı bir engel olur. 

O halde peklik çekenlerin şika
yet ettikleri rahatsızlıklar nere
den gelir, diyecek'liniz. Onlarm se
bebi de peklii?i hasıl eden avni se
beptir. O rahatsızlıklar pcklikten 
ileri gelmez, pekliğin de o rahat
sızlıklarda safranın lüzumu ka:lar 
çıkmamasından ileri gelirler. 

Doğul Gün doğusu her tarafa 
ışık akıtıyordu. Upuzun 

bir sur kırmızı ötüşüyle bütün u
fukları arayor dolaşıyordu. Etraf
taki dağlar birden kırmızı başları
nı kaldırdılar. Ve gök gürültüsü 
gibi bir kırmızı ışık şakısıdır tut
turdular. Gün doğuyordu. Yeryü
zü karanlıkken birdenbire kıpkır
mızı yaradılıyordu . Öyle bir kır
mızı ötüş ki, biran için onda insan 
ebediyeti görürmüş gibi oluryordu. 
Karanlıkta denizler kuşlar, hay
vanlar, çiçekler ağaçlar otlar bir
denbire canlanarak seslerini kai
natın çağırışına kattılar. İnsan 
"Bu ağaç kütiiğünü , bu denizi 
ben, ne zaman ve nerede gördüm 
de şimdi tanıdım?,, diye kendi 
kendisine sorası geliyordu. 

Maskeler ağaçlardan, adalardan, 
denizlerden insanların, yüzlerinden 
düştü! İnsan adaya, ada ağaca, a
ğaç denize, deniz insana yakın 

düştü. Hep birbirlerine "a haspa! 
karanlıkta saklanıp bunca yıldır, 

köşe kapmaca oynayıp duruyor
duk, ben ağaç oldum, ağaç ta ben 
oldu. Kör ebe oynayıp ta (tuttum!) 
diye bağırmağa ne lüzum? İşte 
ışık! Meydandayız! 

Yanımda duran bir balıkçı ba· 
na "Ben ne zaman doğdum?,, diye 
sordu. Bu sorgusuna cevap, şaşkın 
bakışımı görünce, sayıklamış ol
duğunu anladı. Yanlış bir söz sö -

Ardımızda bıraktığımız sularda ye 
şiller küçük girdaplar yaparak ma 
vilere dolanıyorlardı . Sonra bir 
zeytinyağı akışile, mavinin canı 

ciğeri olan bir mavide eriyorlardı. 
Onlan seyreden insanın bile gön
lüne mavi olası geliyordu. Örne
ğin bize bakışı gönlümüzden ko
pan şarkıyı bile, göğün renğinde, 
hürriyet renginde, masmavi edi
yordu. 

• J ki bin sencdenberi şarkı ne. 
dir. sevgi nedir hiç duyma

mış olan kıyılar uçurumlar, koy
lar, kumsallar, yarı hayvani, yan 
insani, esrercngiz şarkı ile çınla-

. yınca, şaştılar, gözlerini fal taşla
n gibi açtılar. Tepenin ardındaki 

köyden hiç ömürlerinde şarkı duy 
mamış olan köy çocukları . kıya

metler kopara kopara bir sürü ha· 
linde kıyıya davrandılar. Onlar da 
becerebildikleri kadar ipince ço
cuk seslerile sekiz balıkçının şar
kısına iştirak ettiler. 

Ayakları kumlarda, gülüş -
!eri dudaklarında, neşeleri göz -
!erinde pırıldaya pırıldaya ko -
şuyorlardı. Perende ve takla atanı 
mı? Göbek atanı mı? Parmakları
nı şaklatanı mı istersiniz? Hepsi 
oradaydı. Onları kayığa alsak ka
yık batacak. Almasak üzülüyoruz. 
Kumsalın bittiği yere kadar var
dık. Galetalanmızı , balıklarımızı. 
hepsini verdik. Ve .[{özleri onun
de onları geri bırakıp kıyı kıvı ait 
miş olmamak için denize acıldık. 
Bir geri dönlip baktık Kıyıda dur
muş bir karartı teşkil ediyorlardı. 
Acıdık! Kuş kendi şarkı ve kendi 
musikisinin halkaları arasından 

uçup gittiği gibi, sönen şarkımızla 
beraber ufuğa doğru yükselip kay 
bolduk. 
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HASAN Meyva Ozü ~ 
Mide için her yemekten sonra 1 - 2 tatlı kaşığı yanın bardak su içinde ve müshül için her sabah 

veya gece yatarken aç karnına 1 - 2 çorba k~ığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. 

HASAN MEYVA ôZV meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapılmıt bir harikai ıan'attır. 
Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat'iyetle sabittir. Buna rav-

~AZANDIRMIŞTIA 

• 

men Avrupa meyva özlerinden be, mis!i daha ucuzdur. HASAN MEYVA ôZV yalnız 
bir türlü olup tekersizdir ve çok köpürür. 

25 iki misli 40 Dört misli 60 Sekiz misli 100 Kr. 

iP 
. NEVRALJ·ı NEZLE - KIRIKLIK BAŞ 

ve DIŞ AGRILARI 

, Teşhir ve satış salonu: Beyoğlu istiklal caddesi No. 34 

E D i S O N Müessesesi 
Soğuk algmlrkları - Kırgınlık ve bütün ağrılara karfı 

EN i y i ÇARE KAYIP - Scyriseferden 

D !'::7-- 3679 numaralı araba plA ka L bettlm. Yenisini olacağımdan hiik 

2 inci sayısı ilkinden daha mütekamil ve çok daha güzel 
ZAYİ - İstanbul ithalat gümrü 

Baştanbaşa Renkli 56 Sayfa ~~;:~:a~:;!aa~rınaı::539:1d~0• 1 

294404 No. ıu depozito makbuzun 

iSMiNE DiKKAT EDiNiZ. 

Bugün bütün müvezzilerde bulacaksınıx. zayi ettim. Yenisini çıkaracağıınd 
eskisinin hükmü yoktur. 

(Her ayın birinde ve 15 inde çıkar, 15 Kuru•tur.) BODOS NİKOLADİS İstanbul, As 

KAN ve DERMAN 
BIOGEN•ıNE· Terkibinde bulunan kinin, çelik, arsenik ve 

• acı nebatat hülasalarile tababetin fevkalade 
ehemmiyet verdiği ve şayanı hayret muvaffak tl t · ttı·g~ı· 
bir d d 

ıye er emın e eva ır. 

BIOGENINE· Uzun ve kısa ateşli ve ateşsiz süren hastalık-
. . •. lar~a~ sonra görülen zafiyet, halsizlik, kan-

sızlık hallerını mucıze gıbı pek kısa bir zamanda · ı ed . ıza e er. Kanda-
kı kırmızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır İştihayı d . .. . . · açar ermansız· 
lığı gidenr, vucuda daıma gençlik, dinçlik verir cildin luk · · ı • so rengı-
nı can andırarak pembele_ştirir. 

B.IQGENINE Sinirlerin kıymetli ve sadık bir ark d d 
: Sinirlere kuvvet verir. Hastayı ve :u:~inıir. 

usandıran birçok asabi buhranları en çabuk bir zamanda şifalandı
rır. Hiçbir sinir ilacı: Nevrasteni ve isteriye mtiptela olanlara fBİO-
GENİNE) kadar istifade temin edemez. 

BIOGENINE Gen_çlerde görülen ve çok defa nevrasteni-

1 : den mütevellit olan iktidarsızlık ve bel gevşek· 
liğindc pek mühim rol oynar. 

BIOGENINE: 
8IOGENINE: 

Sıtmaya karşı fevkalade koruyucu tesiri oldu
ğu gibi sıtma nekahetlerinde de pek müessirdir. 

Şekerli hap şeklindedir. Büyuk ve küçükler 

kolaylıkla alabilirler. Sıhhat Vekaletinin mü-

saadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

Sahibi: HaliJ Lutfi Dördüncü, Gazetecilik ve Nefriyat T. L. Ş. 

! ...................................... .. maaltı Volto Han. 
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BASUR MEMELERiNi 
CERAHATLANMIŞ FISTOLLER ve 

HER TORLU lL TIHAPLARI 

TEDAVi EDER. 
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Bela Boronkay 

Öksürük Suru bu 
1 

11 Sirop Pectoral ıı 
Eski ve yeni bütün öksürükleri geçirir, balgam söktürür, bronşları te
mizler, nezle ve gripten korur, göğüsleri zayıf olanlara bilhassa şaya
nı tavsiyedir. 

INGILIZ KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU - IST AN BUL 

~ 
&n~"' 

~Jıli 

PREZER 
Vatifleri 

Teki 10, 3 lük 20, 6 lık 40 

Kuruftur. 

ZENITH 
En eski ve halihazırda en 
mütekamil ve dünyanın her 
tarafından en fazla aramın 

radyodur. Yalnız Beyoğlun

da B A K E R mağazalarında 
satılmaktadır. 

Umumi nefriyatı idare eden M. Rasim Özgen; basıldığı yer 

TAN Matbaası. 

İstanbul satıt yeri: ORlON RADYO SALONU 1 
---• İstiklal Cad. No. 334 - l Beyoğlu - İstanbul ---•. 

Her eczahanede bulunur. 


