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Büyük Olüye Son ihtiram Ziyareti 

bu sabah saat 10 da başlıyor 
Atamıza Milletin Vedaı EBEDi ŞEFi BEKLERKEN 
UluBaşbuğun Tabutu önünde 
Bütün Silô.h Arkadaşlarigle 

Bütün Millet Eğilecek 

Girseydik, Dipdiri Cehenneme 
O Odadan içeri Adım 

" Dipdiri Cennete 
Girseydik, 

Atarken Hissettiğimiz 
Nöbet bekliyorlar ... 

Heyecanı Duyamazdık .. 
yamadan ve yıkılmadan nöbet bek 
liyorlar!. .. 

Avrupanın 
Hasta Adamı 

Y euan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Atatürkün ellinize sapsağlam bı
raktığı bu Türk vatanı, dünkü ta
rihin hasta adamıydı. On sekizin
ci asırda başlıyarak, sanayi inkı
labından sonra kuvvetlenen, dün
yanın paylaşılması cereyanı bütün 
hızıyla devam ediyordu. On aE'ki
ziııcl 8Sl'r fenni terakkilerin, ilim, 
sanat, felsefe, ilerlemelerinin asn, 
on dokuzuncu asır, yüksek sanayi 
ilı:ıerine kurulan A vnıpa medeni
yeti:nilı asrıdır. On sekizinci asır, 
in6anlara medeni haklar veren de
ınokrasiyi, on dokuzuncu uır, im
paratorluklan kuvvetlendiren em
peryalizmi getirdi. Bu asırda Ak
denizin kenanndan, Okyanusun 
kıyılarına kadar yaslanan Afr!ka 
kıtasıru, avlanmış bir balina balı
ğı gibi yere serdiler, başı senin, 
sırtı benim, yağı senin, derisi be-
nim diyerek üzerine çullandılar, 
lokma, lokma paylaştılar. Gani
met tatlı geldi, Asya kıtasına ge
ri adamlara medeniyet getirmek, 
Avrupanın zayıf milletlerine kül
tür şırıngası yapmak emeliyle gel
diler. Türkiye, Şarki Avrupanın 
hasta adamı idi. Bu hastayı ame
liyat masasına yatırdılar. Ciğerini 
Şimale, bacaklannı Şarka, kalbini 
Merke1J Avrupaya vermek, yir-

inci asır başlarında, Avrupnnın 

'tarihe v:.ıdettiği siyasi nıukadde
t'attı. 

* Ta Bismark zamanından beri 
göğsüne hasta yaftası yapıştınJl.n, 
Gladstondan başlıyarak Sir.~·ia
vard Grey'lcrin dalavereleriyle 
Çarlık Rusyasına peşkeş çekılen 
Türkiye, 1914 harbine, üzerin 
beyaz bir hasta gömleği ta 
damarlarında kanı, dlına 
uru uyuşmuş bir uyku 
bi girdi. Eğer şuuru y 

(Sonu 

ve arkadQJlan saray önünde, 

Hiç bir devirde, hiç bir Türk za
biti, bu seferki kadar şerefli. bu 
seferki kadar tarihi ve bu seferki 
kadar heyecanlı bir nöbet bekle -
mcmi~tir. 

Nöbet bekliyorlar ... 
Evvelki güne kadar yatağının, 

ve e~elki akşamdan bu sabaha ka 
dar tabutunun etrafında nöbet 
bekliyen haki uniformalı gençler; 
Türk;.subayının en korkunç dar -
beler en eşsiz acılar, en yıpratıcı 

talisl" ikler karşısında bile yıkıl -
may ağını isbat etmiş bulunuyor-
lar. 

Ha gi düşman eli; Türk suba -
yının kalbine. Atasının ıztırabın -
dan a öldürücü bir silfıh atabi -
Ur? 

--.. --"V'~blın~i silAh.. Türk sul:ilyırun 
-.i:ial.i09~....,....,~---................. ......, __ ..._. pen'aaız gözlerini, Atatürkün tabu 

Ebediyete kavuşan Ulu Ön- Bunun için, dün neŞT"ettiği - tu kadar ürpertebilir? 
derimiz Atııtürkün mübarek na miz program dairesinde hare- Halbuki onlar, yüreklerinde A
şı bu sabahtan itibaren millet ket edilecektir. Alakadarlar ha- talarının acısını taşıyarak, gözle -
tarafından, son ihtiram vazife- berdar edilmiştir. riyle, dünyayı hıçkırtan hakikati 

si yerine getirilmek üzere, zi - (Sonu Sa. 4 Sü SJ görerek, yorulmadan, bağırma -
yarete başlanacaktır. dan, boğulmadan, kanamadan, do-

' 

Çankaya KOşkü Müze 
Haline Getirilecek 

Ankaralsminin"Atatürk,,Adına 
Çevrilmesi Teklif Ediliyor 

Bu; sar'a nöbetinden, sıtma nö
betinden, tüo nöbetinden daha sar 
sıcı nöbeti yıkılmadan bekleyebi -
len Türk subayı heybetli ve em -
salsiz bir metanetin heykeli değil 
de nedir? 

* Ordu namına. Atamızın yatağı 

ve tabutu başında "şeref nöbefi,, 
bekleyen genç subaylar, nakliye 
ve motörlü bırlikler okulunun, 
Topçu okulunun. Fen tatbikat O
kulunun, Piyade atış okulunun, 
Deniz harp okulunun ve diğer yük 
sek askeri okullann talebeleri a -
rasından seçilmişlerdir. 

Nakliye ve motörlü birlikler o
kulu komutanı, Kurmay albay Ce
mil Ulus: 
"- Bana, diyor, mektebimden 

sekiz talebenin şeref nöbetine se
çilmesini, telef onla emrettiler. Bö 
le bir emtr aldığımı duyan talebe
lerimin heyecanlannı tasavvur e
demezsiniz. Genç subaylar arasın-

( Sonu Sa. 4 Sü.. 1) 

Törene Gelecek 
Ecnebi Heyetler 
Fransız Dahiliye Nazırı Sarraut ile 

Hitlerin Hususi Harici Nazırı 

Yon Neurath da Ankaraya Geliyorlar 

Merasime İftirak edecek olan, lngilterenin Akdeniz 
Filosu Amiral gemi•i Quin Eliz.abet zırhlı•ı ve 

F ran•ız Dahiliye Nazırı M. Sarraut 
Ankara, 15 (A.A) - Ata- moviç, Yugoslavyanın Arıka-

türkün cenaze törenine ışti- ra Elçisi. 
· raki bild irilmiş olan yabancı 3 - Amiral Dragutin -

devlet resmi heyetlerile aske- Prica, Yugoslavya Kralı fah-
ri kıtalann teşckkulü aşağı- ri yaveri 
dadır: Heyetin maiyetinde: 

YUGOSLAVYA HEYETi: 4 - Kolonel Yeromoviç, 
a - Heyet: Harbiye ve Bahriye Na11rı-
l - General Milutin Ne- nın kalemi mahsus müdürü. 

diç, Harbiye ve Bahriye Na- 5 - Yarbay Peter Tomac, 
zın. Yugoslav ataşemiliteri. 

2 - Ekselans Brank Adze- (Sonu Sa. 4 Sü. 3) 



~ ................. 
SUAL VE 1 
~ ..... CEVAP-'. 

Amerikada Kaç Olen Kızın 7 Bin Şehir Meclisinin Kararı 
Parti Vardır? Lirasını Almış B k b } 
.:.z:.~u~;:;;;.~:ı=:.!: -o- üyü Anıtta lstan u 
~;~:~ız:iy:ı!ka~~!~e!~:~ ~~~i~İe~ı~nue~r'~: J:::::; Toprag"' ının .da Olması 
her hangi bir i§e dair sora- flamı Almıı 

c.ağımz suaNere bu sütun- Dün asliye birinci ceza mahkeme- T ki f Ed • ı • 
da cevap verilir. Sualteri- sinde ~'aksiın Valde çeşmesinde 81 e ı• 1 ıy.or 
nizi "Suaı Cevap,, sütunu numarada oturan madam Aznif Jam 
muharririne gönderiniz.) goçyanın k A · ta . . ., . ızı rmavenıye yyare Şehir Meclisi, dün birinci reis ve-

S .-:- ~merı.~ada ka~ ~artı vardır. i pıynngosundan çıkan 7 bin lirayı Os- kili Necip Serdengeçti'nin reisliğin
Bugunku Cwnhurreısı Rooscvelt manlı bankasından alarak Bulgaris- de toplanmıştır. En önce, yeni Cüm· 
hangi partiye mensuptur? tana kaçmak üzereyken yakalanan hurreisimiz General Ismet Inönü ile 

C - Ameriknda beU:bnşlı iki par- Markar Kirkorofun duruşmasına de- Başvekil Celal Bayara ve Büyük 
ti vardır: Cümhuriyetçiler ve De- vam edilmiştir. Millet Meclisi reisi Abdülhalik Ren· 
mokrntlnr. Amerikada demokrasinin Suçlu mevkuf olarak, Hazarik is- daya çekilen taziyet ve tebrik tel
başladıj;'l giindcnbcri bu iki parti mindeki suç ortağı da ayni mevkuf graflarına gelen cevaplar okunmuş. 
arşı karşıya kavga eder. Halk bu olarak mahkemede bulunmuşlardır. tur. Telgraflar şunlardır: 

iki pnrv: arasında ikiye ayrılmış gi- Davanın mevzuu şudur: Muhittin U~tiindağ 
bidir. Karısı Cüınhuriyctçi, kocası Aznif Jamgoçyanın kızı Armave- Istonbul Vali ve Belediye reisi 
Demokrat olan aileler pek çoktur. niye 1936 senesinde tayyare piyan- C. - Teşekkür ederim. Değerli 
Rooscvelt Demokrattır. Cümhuriyet- gosundan 10 bin lira çıkmıştır. l\fat- vazifenizde muvaffakıyet dilerim. 
~ilcr Amerikanın Avrupa işlerine mazel bu paranın sekiz bin lirasını ismet lnönü 
kanşmaması taraftarıdır. Demokrat- kendi adına Osmanlı bankasına ya- Muhittin Ustilndağ 
lar dünya işlerinin bir:ibirinden ay- tırmıştır. İstanbul Vali ve Belediye reİ<5İ 
nlnmıyncağına inanırlar. Cümhuri- Biraz sonra da hastalandığı ıçın C. - Ulu Onder Atatürk'ün mad· 

Fransız hastahanesine yatmıştır. 
yetçiler muhafazakardır, Demokrat. di hayata gözlerini yumarak büyük 
lar biraz daha ileri fikirlidirler. Bu sırada Markar K irkorof bu aileye milletimizin sıcak kalbinden ebedi 

sokulmuş, kızla alakadar olmuş ve 
Son senelerde bir de amclc~·i bir samimiyet göstermiştir. Bir gün has hayata intikalinden dolayı derin ve 

araya toplanu•-'a çalışa ı · t unutulmaz acı ile karşılıklı tazivet· " n sosya ıs , tahaneye giderek matmazele: J 

kommiinist partileri filan "'ardır. - Sen burada tedavi edilemezsin. !erimizi sunarım. 
Fakat bunlar heniiz teşekkiil halin· Seni Cerrahpaşa hastahanesine kal
dcdirler ve s:Y,nsettc müessir değil· dıralım . Fakat bunun içın h~staha
d.i:rler. neye 500 lira depozito vermek lfı· 

* S - Amen"kda yeni yapılan bir 
intihaptan bahsediyorlar. Bu inti
Juıbntın miınası nedir? 

C - Amerikadn biitiin yiiksek 
mnkamlar halkın reyi He seçilir. Ve 
her intihap iki parti arasında bir 
kavga mC\'2uudur. 

zımdır. 500 lira da tedavi ücreti is
ter. Şimdilik bankadan bin lira ala· 
tun, demiştir. Ve kızı kandırdıktan 
sonra da bankadan bin lirayı almış
tır. 

Kızın hariçte bir oğlan kardcşile 
ihtiyar annesinden başka kinıscsi 

yoktur. Ihtiyar kadın evlat acısile 
dövünürken Markar Kirkorof yanı
na sokulmuş ve bankada:d paraları 
oğluna haber vermeden çekmek için 

l'tl ııh ittin Ustilndağ 

Baf')ekil 
Bayar 

f~tanbul Vali ve Belediye reisi 
C.- Atatürk'ün ölümünden duy~ 

duğumuz acı derin ve müşterektir. 

Taziycte teşekkür ve size başarılar 
dilerim. · 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Renda 

Muhittin Ustiindağ 
l"tanbul Vali ve Belediye reisi 

C. - Tebrik ve temennilerinize 
teşekkür ederim. 

yen muhafa:r:a edecek anıtta lstan· 
bulun da topra'ğının bulunması rica· 
sının Büyük Millet Meclisinin tasvi· 
bine arzını Meclisimizin k.ararlaştır-
masını arz ve teklif ederiz.,, 

Bu teklüin aynen Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırıldıktnn 

sonra aziz ölünün ebedi makamları· 
na teşyii merasiminde Istanbul Şe
hir Meclisini temsil etmek üzere bi· 
rincl reis vekili Necip Serdengeçti 
seçilmiştir. 

Görüşülen diğer işler 

Bundan sonra ruznamedeki mnd
delere geçilerek sıhhat işleri müdü
rünün maaşının tezyidi hakkını.la 
tekli! muzakere edilmiş ve oütçc 
encümenine gönderilmiştir. Yapı ve 
yollar kanununun tatbik şekline dalı 
hazırlanan talimatname ile Nişanta
şı kız enstitüsü için istimlak edıl~ 
cek yerin takdir edilen kıymetleri· 
ne mülk mutasarrıflarından Emine 
Azizin muvafakat ettiğine ve takdiri 
kıymet muamelesi yapılmayan t.esi· 
sat kıymetinin takdiri için ayrıca bir 
komisyon teşkiline dair olan teklif
ler de mülkiye encümenine gönderil· 
miştir. 

Bunlardan başka yeni tesis edilen 
tenviratı umumiye lambalarının 

muhavvile merkezlerinden yakılıp 

söndürülecek şekilde tebdili uygun 

görüldüğüne, Küçükpazarda Demir
taş mahallesinde Etem paşa verese-
sine ait konak ve müştemilatının ilk 

Bu defo mcbusanla ayan azalnn
n.ı.n intihabı vardı. Ve bu intihap iki 
partinin memleketteki mevkiini gös
tereceği için ehemmiyetle takip olu
nuyordu. Geçen haI(a netice anla
§Jldı, demokratlar bu intihapta hay
li yer kaybettiler, fakat yine ek!ı.cri
yeti muhafaza ettiler. 

onu kandırmıştır. 

Daha sonra yalancı iki şahitle as
liye üçüncü hukuk malıkemeslne 
mürncaat ederek madam adına bir 
veraset iHimı ve Sônrn da mntlo.m
dan umumi bir vekületnamc alarak 

C. Bayar mektep ittihaz edilmek üzere müba-

Eskiden l\febusan l\feclisinde 330 
~cmokrat vardı, intihaptan sonra hu 
rakam 252 ye indi, buna mukabil 
Cümhuriyctçilcr 90 dan 165 e çık
tılar. 

Ayım Meclisinde de Demokratlar 
76 dan 67 ye indiler, Cümhuriyetçi
lcr lG dan 23 e çıktılar. 

Bu netice dcmokratlnnn aleyhine 
olmuştur. Rooscvelt nüfuzunu kıs
nıcn kaybetmi~ demektir. 

* S - Bitler kaç yaşındadır? 
C - llitler 1889 da Bavarya hu

dudunda babasının gümrük mcmu-
ru bulunduğu Braunau kasabasında 
doğmuştur. 

S - Naziler ni~in Yahudi dilşma
nıdırlnr? 

C - Naziler Yahudi dfişmanıdır
lıır, çünkü ırkçıdırlar. llitler daha 
ııasyonnl sosyalizmin prcns1plerini 
ortaya atmadan bir takım Alman ta
rilıçilcrinin tesiri altında idi. Cihan 
Harb"nde de Almanyanın YSthudi 
tesiriyle mağlUp olduğu işna edil
mişti. Frnnsada Yahudilerin mühim 
mevkiler işgal ettiğini görüyorlardı. 
So,•yet Rusyada kommilnizmin ba
ıında Yahudi entellektiielleri vardı. 
Bütün bunlar siyasi demagojiye ga
yet miisalt temeller te.~kil edebilirdi. 
Onun için Bitler programına Yahudi 
düşmanlığını ilave etmişti. 

Almanyada Yahudi düşmanlığının 
cbebinc gefüıce, bu, Almanyada 

Yahudilerin çok zengin ve çok mu
vaffak olmalarJnın bir neticesidir. 
Almanyada Yahudiler, politikada, 
sanatta, ticarette, hulasa her iste 
en ileri mevkilere geçnıişlerdir. Al· 
manlnr buna twıanımül edememek
tedir. 

Hitlcti Yahudi düşmanı yapan se· 
heplerdcn biri de Alman işsizlere iş 
bulmaktır. Ynhudilerin boş bıraka· 
cağı yerlere Almanlar geçecektir. 

S - Almanyanın istediği miistem· 
lekeler hangileridir? 

C - Almanya Cihan Harbinden 
evvel elinde bulunan ve har}lten 
sonra galip devletler arasında tak· 
sim edilen müstem1ekclerin kt'ndi
sine geri verilmesini istiyor. Bu müs
temlekeler şunlardıİ-: 

bankadaki paralan çekmiştir. 

Bir taraftan da pasaportunu ha
zırlatmış, fakat kaçarken Aznif Jam
goçyan dolnndınldığını nnlıyarak 

müddeiumumiliğe mürncnat ettıği i
çin hemen ynkalanmıştır. 

Dün mahkemede şahitler dinlen
miş, Zümrüt ismindeki hir şrıhldin 
gelmediği anlaşılmıştır. Reis iddia
nameyi tetkik etmiş, iddianamede 
suç dolandırıcılık olarak tavsif edil
diği halde suçluya tatbik edilecek 
ceza maddesinin 403 olarak yanlış 

gösterildiği anlaşılmıştır. 
Müddeiumumi Orhan, bunun bjr 

daktilo sehvi olduğunu ileri siirerek 
gelmiyen şahit Zümrüdün zorla ge
tirilmesini ve birinci Noter vekili 
Fahrinin de çağınlmasını isteıniş!ir. 

Mahkeme müzakereye çekildlkten 
sonra dosyanın tashihi için müddei
umumiliğe iadesine karar vermiş 

ve muhakeme başka güne kalmıstır. 

POLİSTE 
.. 

Dün Sabah Den~den 

Bir Ceset Çıkarlldı 
Dün, Galata rıhtımı açıklarında 

denizden bir ceset çıkarılmıştır. Ya· 
pılan tahkikat neticesinde bunun Çi· 
çekpazarmdn manifaturacı Liyonun 
yanında çalışan Muiz olduğu anlaşıl
mıştır. Muizin ne suretle denize düş. 
tüğü hakkında tahkikat yapılmak

tadır. * Neccanın idaresindeki 1441 nu
maralı otomobil Kuruçeşmedcn ge
çerken 8 yaşında Ahmede çarparak 
başından yaralamıştır. * Şoför Omer tarafından idare e
dilen 4125 numaralı otomoMl Elma
dağında Cuma sokağından ~':?çerken 

elektrik direğine çarparak hasara 
uğramıştır. 

1 -==== 
nn eHndedir. 

2 - Yine Afrikanın gnrbinde Ka
merun mfistcmlekcsi vardır ki, yine 
Fransızların elindedir. 

3 - Afrikanın şarkında Rnanda 
ve Urendi müstemlekeleri vardır ki, 
Belçikanın elindedir. 

4 - İngili7.lerin elinde bulunan 
Tanganynka müstemlekesi. 

Telgraflardan sonra Meclis azala· yaası, Cerrahpaşn hastahanesi fakül
n tarafından müştereken verilen te kısmı için yapılacak istimlak be. 
takrir okunmH~ur. deli hakkındaki teklifler de muvafık 

İstanbul halkını temsil ~en ve görlilmüştür. 
bütün Jstanbullulann arzu ve te- Vcretli memur ve müstahdemler 
mennilerinf ifade eden t akrir şudur: biriktirme ve yardım sandığı tali-

"Göz bebeğimiz Atatilrkümüziln matnamesinin bazı maddelerinin 
çok sevdiği lstanbulumuzun ~inesin· tebdili hakkındaki teklif te kavanin 
de gözlerini ebediyete kapa~ ol- encümenine gönderilerek içtimaa 
masından mübarek nl ını ebediy- nihayet verilmiştir. 

ız Sanat 
Me tepleri 

Aç ıyor 

Şehrimizde de iki 
Enstitü Kurulacak 

Maarif Vekaleti halkın akşam sa
nat mekteplerine gösterdiği rağbeti 

dikkate alarak yeniden bir çok vila
yetlerde akşam sanat mekteplerilc 
sanat enstitüleri kurmaya karar 
vermiş, bu hususta hazırlıklara baş
lamıştır. 

Dk iş olarak şimdiye kadar hıç 

sanat mektebi kurulmayan vilayet
ler gözönünc alınmıştır. Bu sene bu
ralarda yeniden 15 e yakın sanat 
enstitüsüyle, akşam sanat mektebi 
kurulacaktır., 

Bundan başka Istanbulda da Ba
kırköy ve Sarıyer kazalarında birer 
sanat enstitüsü açılması için tetkik
ler yapılmaktadır. 

Boğazda 

İki Vapur 
Çarpıştı 

Kazada iki Vapur da 

Hasara Uğradı 
Evvelki gece saat 21 de Rumeli

hi'>Dn önlerinde iki vapur çarpış· 
mıştır. 

Bunlardan biri, lngiliz bandınlı 
Polo, diğeri de Yunan bandır:ıh 

Kratros vapurudur. Polo, geçen Pa· 
:r.artesi akşamı 19 da Köstenceya git
mek üzere Haydarpaşadan kalkmış, 
Rumelihisan önlerine geldiği zaman 
birdenbire Kratros ile karşılaşmış 

ve müsademe ani, fakat hafif olmuş
tur. Her iki vapur Büyükderede de
mirlemişlerdir. 

Emniyet beşinci şube müdürlüğü 
ne liman reisliği tahkikat yapmak
tadırlar. 

Halkın sannt mekteplerine daha MOTEFERRIK : 
kolay devam etmeleri için mevcut 
talimatnameler üzerinde de bazı de
ğişiklikler yapılacaktır. Bu değişmE'
lerin esası onların kolaylıkla ve iş· 
]erine engel olmıyacak bir vaziyet
te dcvamlarıdır. 

Torik, Palamut Azaldı 
Son günlerde torik ve palamut a

zalmıştır. Bunun sebeplerinden birl
si de havanın oldukça fırtınalı geç
mesidir. Limanda Yunan ve İtalyan 
bandıralı olmak üzere 11 büyük ve 
5 küçük balıkçı gemisi, balık almak 
için beklemektedir. 

Dahiliye Vekili Bir 

Tamim Gönderdi 
Yeni Dahiliye Vekili doktor Refik 

Saydam bütün vilayetlere ve umumi 
müfettişliklere bir tamim gönder -
m.iştir. Tamimde şöyle deniliyor: 

"1 - Yeni teşekkül eden kabine· 
de Dahlliye Vekfıletine intihap olun
dum. 

1 - Afrikanın garblnde Togoland 
dedikleri vcrdir ki. simdi Frnnsula. 

5 - Alman Cenubi Afrika mils
temlekesL 

* Gümrük muhafaza umum! Ku
mandanı general Seyfi dün sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. Ge
neral Seyfi dün muhafaza başmü • 
dürlüğünde bir müddet m~gul ol
muştur. 

2 - Bu ağır vazifeyi 'Üzerime a
lırken bende hôldm olan fikir Reisi
cürnhurumuzun itimatlarma ve Re
L~hnizin hakkımdaki teveccühüne ve 
kendilerile çalışmak bahtiyarlığında 
bulunduğum yüksek idare amirleri
nin bana yardım edeceklerine kani 
bulunmaklığımdır. Hepinizi saygı ile 
aeltımlar, yardımınızı dilerim.,. 

Den· zbankta y ni 
Devam Saat· 

---o-
Umum Müdürlük, Giıelerin 

Açık Bulunacakları 
Saatleri Değiştirdi 

Deniz Bankta, muhtelif servis me
murlarının saatleri ile Banka gişe
lerinin açık bulundukları saatler ye
niden tesbit edilmiştir. Bu sabahtan 
itibaren tatbikine başlanacak olan 
yeni şekle göre sabahları 9 da iş ba
şı yapılacak ve öğle tatni 12 den 
13,30 a kndnr devam edecek vel 7 
de tatil yapılacaktır. İstanbul şube
sinin gişe saatleri: Cari hesaplar, 
kredi, kambiyo, banka işleri ve sair 
tediye servisleri 9.30-12 ve 13.30-
16 arasında, yükleme - boşaltma, 

ambarlama, deniz emniyeti ve tahsi
lat servisleri de 9-12, 13.30- 16.30 
arasında açık bulunacaktır. 

Cumartesi günlerile yarım resmt 
tatil günlerinde gişeler 12 ve ser -
visler 13 e kadar açık bulunacakfır. 

Akşamları, ancak günlük işlerini 

bitiren memurlar 17 de çıkabilecek~ 
ler, diğerleri işlerini bitirinceye ka 
dar kalacaklardır. 

DENiZ VE LIMA·'•DA: 

Etrüslr, Tekrar 
A manyaya 
Gönder liyor 
Deniz.bankın yeni vapurlarından 

Etrüskün süratini kaybetmesi üzeri
ne yapılan tetkikler neticesinde ge
minin muvazene tertibatının noksan 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Gemi halen Mersin postasını ya~ 
maktadır. Seferden döndükten son
rn tekrar Almanyaya gönderilecek
tir. Güverte kısmının biraz daha al-
çaltılacnğı ve geminin bu suretle mu
vazcncsipin yerine getirilcce~i blldi· 
rilıriektedir. 

16 - ll - 938 

Unutulmaz 
Levhalar 

-ı-

Fotoğrafhancnin camcldi • 
nmda, Atatürkiin biiyük kıtadll 
bir resmi. Siyah tülle örtülü. Se" 
kiz on yaşlannda üç çocuk, ,it· 
rinin tamına başlarını dayanıt$ ~ 
lar, hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar· 

-2-

ınus matbaasına dönecek so
kağın köşesinde dört çocukı 
mektep ~antalarını yere bıral<· 
mışlar, birbirlerine sokulmuş •ti 
lar, başlarını kuzular gibi bir • . 
birlerine dayamışlar, içli içli 
göz yaşları döl<üyorlar. 

-3- li 
Üstübaşı per~an. fıkara halli 

bir adam, elinde Ulus gazetesi· 
Okuyarak gidiyor Meraklı bit' 
zat, haber almnk kaygusiyle s· 
radıkı ikinci tabı Ulus'u bu n·,.. 
damcağızın elinde görünce f aZ" r 
la para teklif ederek onu kendi· L 
sine vermesini istiyor. CevaP 
şudur: 

- Kusura bakma, veremeıtı
Ata'm için yazılmış yazılan dB• 
ha okuyup bitirmedim. Ne de " 
sen veremem. 

-4-
Henüz mektep çağına ginn& 

miş kilçilk yavru soruyor: 
- Anne, Atatürk neden öl "it 

müş'! 

- Karaciğer hastalığından..- aı 
- Neye evvel öylemediJI. 

Ben O'nn ciğerimi verirdim. k 
-s-

- Başın sağ olsun. 
- Senin de başın sağ olsun. 
Herkes birbf rine böyle diyot• 

Taziyet eden, taziyet edilmektt
Kim kime teselli verecek? 

-8-
Teşrlnisaninin onuncu per "• 

şembe günü, sabah saat do1rozU 
bes uece her tiirkün eYindc. Jte.ı" 

Kapfanlarrn Bir türkün mukp.fld tanıdı~ ))it 
Müracaatl insan hayata gözlerini kapadı. 

Denlzbank kaptanları, eSki idare- Ölen, her türkün kendi öz ba " 
lerden alacakları olan paranın ve - hasıdır. Yurt, bir anda her ocıı• 
rilmesi için yeni bir müracaatta bu- ğından bir cenaze çıkını gibi 
Junmuşlardır. Eski Seyrisefain !da- yasla doldtL • 
resinin lft.ğvedilip yerine Akay ve Tarih, böyle muazzam ve mnli 1 

Denizyollan işletme idarelerinin ku- teşem bir matem levhası gördii ~ 
nılduğu 1933 senesine kadar ya.km mü, görebilir mi? ... 
sahillerde çalışan kaptanlara günde Htl8an -Ali Yücel 
50 kuruş yemek parası veriliyordu. 

Seyrisefain idaresi 930 dan itıöa- MAARIITE ı 
ren bu parayı 15 kuruş kesmek su- ---- -
retile 3s kuruşa indirmiş, takat bila- Tediye Emri VerDdi 
hare bu miktarın kesilmesinin doğru _ .. ı 
olmadığı görülmüştü. Alakadar kap- Dk tedrisat muallimlerinin "Ye>' 
tanlar üç sene biriken bu paranın mesken bedellerini henüz alamadı);• t 
kendilerine iadesini istemişler, fa - lanm gözönüne alan Belediye ın;;.i 
kat işin formalitesi beş senedenbe~ hasebeclllği dün bütün muhase i' 
uzamıştır. müdürlüklerine bir tamim gönd~ •. 

mlş, bu parnlahn derhal tediyesW 
Bu suretle biriken paralar 2 bin bildirmiştir. 

lira kadardır. Bundan her kaptanın 1 
hissesine tahminen ıoo lira düşü - Doçentlerin mtlhanı 
yor. Denizbank meseleyi tetkike baş Kaldı ı, 
lamıştır. Universitenin muhtelif fakÜltelt' lı 

Denlzbanr< Tekaüt 
Sandığı 

Denizbank gemi adamlan tekaüt 
sandığının kuruluşu işi bitirilmiştir. 

Gemi adamlarının tekaütlük hakkı
nı kazanabilmeleri için Denizbank 
vapurlarında 35 sene hizmet etmele
ri şart koşulmuştur. 

Bu işte çalışanlann iddiasına gö
re, bir adamın normal olarak 35 se
ne denizde çalışmasına imkan yok -
tur. * Denizbankın yakın sahiller 
hattında çalıştırmak üzere yaptırdı -
ğı yeni vapurlardan Ülev'in Haliçte 
yapılan hazırlıkları bitirilmiştir. Ü -
lev bir kaç güne kadar Kadıköy -
Köprü seferlerine başlıyacaktır. 

Boğaziçinde Yeni Bir Plai 
Şirketi Hayriye, Altınkumun mem 

nu mıntakaya ithal edilmesi dô ayı -
sile Boğaziçinde başka bir yerde olr 
plaj kurmağa karar ver:mıptir. Pli -
jın Anadoluhisarı lle Kandilli ara -
sında yapılması muvafık görülmüı -
tür. Bu kış i risinde Uızım gelen 
tesisat yapılacak ve önümüzdeki yaz 
plaj açılmış olacaktır. 

rine alınacak olan Doçentlerin iJnti'\ı: 
hanlan bu ayın yirmisinden sonr' t 
yapılacaktır. Fakat Büyük Şef"ın öltr t 
mü do1ayısile imtihan on be~ ~ 
sonraya tehir edilmiştir. 

1 TAKViM ve HAVA J 
16 lkinclteşrin 1938 
ÇARŞAMBA 

) 

11 lnd a,. 

Arabi: 1357 

Ramuan: 23 

Giln: 30 

Gllncş: 8.48 - Ö#lc: 

Kasım: 9 

Rumi U.s4 gı 

bdncl~' bı 

İkindi: 14.35 - A1tşam: 
11.ss ta 
16.50 

~~ 5.05 Yatsı: 18.27 - ims~k: 

YURTI A HAVA V AZ1YE1l Sı 
Hava :yurdun Karndeniz kıyılarııı6~ fl 

Kocaeli ve Trakya bölgelerinde. Ege~ ' · 
malinde umumiyetle bulutlu diğer r 
gelenle de açık geçmiştir. R~rlar v;'. 
tu. Cenup Doğusu ve Orta Anadoluda ~ 
mumlyctle durgun. diğer bölgelerde tJl 
Şimal istikametinden orta kuvvette. a 
d izinde de kuvvetlice esmiştir. ...ıt~ 

nbulda hava bulutlu geçmiş, rtıır 
saniyede 7 - 9 metre hızla esmiştir. ~ki 
at 14 te hava tazyiki 'Ml,7 milimetre .~ 
SUhunet en yüksek güneşte 4 .,5 dere:; 
" en dQşQk 1,11 santigrat olıırak Jctır 

~. 



~~B=N=l=M=i=ll=i=M~~=e=~·KKararname~ 
'rayYare Yarışı 

}'azan: Ômer Rıza DOCRU L 
' Bü ··k 
lhüth7u Avrupa devletleri arasmda 
.. 

1 
ış bil' silahlanma yarışı var. Ev-

ıre ce il1 
Oıa ın etler 11ilahlandıklan za. 
tıa~ Ya kara kuvvetlerini, ya donan
~ a_n~ı takviye ederlerdi. Şimdi 
epsının ü t•· 

tıi . s unde tayyareye ehem• 
~et Veriyorlar n . 

ta unun sebebi son Mün~h konfe· 
tn~:nda • demokrasilerin, bilhassa 
tlel t~r~nın kendilerini zayıf hisset
L. Crıdır. Çlinkü Almanya son iki 
~ıı.e •• 
ti . •çınde bilhassa hava kuvntle-
~ ll.i arttınnıya ehemmiyet vermiş
.. r. Vasati bir tahminle 5000 kadar 
!!•Odern t 
liJrn ~YYaresi olduğu tahmin e-
li ektcdır. llalhuki İngiltere ~imb:e kadar, bütün faaliyetine rai
bi ~ ancak 2000 tayyare yaptırabil
ta~ r. Fransanın 2500 tayyaresi 
ba a da bunlann çoğu eski ve Al-
~~:YYarelerine nisbetle zayıftır. 

~ek 
1 

ere ile Almanya ara.. .. ında 
05 OVak lt\ l • •· k d• hk ese esı muza ere e ı-

Lin~~ tn::'hur Amenl<alı tayyareci 
liği . rg 1n İngiliz hük\trnetine ver
~d· bir l"apor İngfüere hükömetini 
~~fe:e düşilrmiiştür. Çünkü Lind
lırn enüz Berlinden dönüyor, ve 
~~hava kuvvetlerinin miithiş 

lt 11 bildiriyordu. 

~ ~hepledir ki f ngı1tere Ritle
b etj •ilrdüğü teklifleri kabule 

-t1lr olınu~ur. Fakat bu hadise 
PI ere i . 
d rın ~ı bir ders olmuş, ve an IO 
li~ IU'a derhal tayyare kuvvet-
er:tırınaıt için bütün sanayii 

b hale getirmiştir. Fakat bil-
'tl faaliyete ratmen 1940 sene

e kad 
•bil ili'. ancak 2500 tayyatt ya-
~ ~eği anla!ftlınca, İngiltett hü
rt ef.i Arnenkaya 6000 tayyare ıs· 
~~tya karar vermiştir. 
ltı~l"aftan da Fransa tayyare in

... hız vererek ayda 300 tayya

.r •pıl- -
~. ~nı temine tetebbüs et-

llit~ 
'-•li)' .' İngııtere ve Franunm bu 
te 1" fıttne •et çekmek için İngiltere 
lil.tıe:saya karp tehdit edici pözler 

• -'-Ye haşlanu~tır. Bitler sulh-
'- .. tlerbı hö --...,, --......... .. ...... J ".. ._ ........... 

ıx b 
1 

Yle ~ilahlanmuını man
n nyor, bilhassa İngiliz Par-

nto~unda b. t ·1· 
)'Yar 1 • • ır mebusun ngı 12: 

·cı, .... e ennın Berline kadar gidip 
·•ılYeceğ• • 

dem . ını sormasına karşı hayli 
8-dt İn b~r lisan kuUanıyor. Mak-

~
tıl>\>etı g'.lt.ere ve Fransayı, hava 
~e .k erını tahdit için bir mU:zake
~~l ı ~a etrnek ve onlann bu faa· 

erınin, ·· il Si)• on ne geçmektir. 
'11 ~hlann tahdidi flkri İngili:ıle
İittlr_fi k ~o~una giden bir tekliftiT. 
İJt b şıındiye kadar silahlanma 
~ İ.ı:ı 'I!. ~erece masrafa ah!flllamı~ o

•tttırı!'1•ı. n_ımeti, hava kuvvetlerini 
.._ k ak ıçın çok büyük fedakihlık
.lt _ •tıan.ınaktadır. Ve İn~iltere

-1.1 b(i .. k 
eJec k Yti korkusu Almany:ıdan 
'Ithıe bir hava hücumudur. Hava 

lıaltt ;rını tahdit için yapılacak bir 
lictd~ıe bu tehlikeyi bertaraf etmiye 

telli e taraftardır. Hitler de fngil-
'-lıfln 11 

lt bn :ı:Uını istismar efmiye 
C·· 

8 
tadil'. 

• otillfiyo k. b. h • 
ı, btı r ı, ır ava ·kuvvetlerı 
İJ:tt ~n Avrupa siyasetinin en mü
e 4.J Cselelerinden biri olmu~tur. 

·· tnan ll11 d Yanın hava füıtünlüğü bü-
't. etnokrasilcri telaşa düşürmüş-

t> lngilterede: 
b~Udiler aleyhinde ittihaz edilen 

)ll..tı.at1 ~ \7e Çemberlaynın dünkü be 
U~ul'lliy a~Şlsında matbuatın heyeti 
.ır "tt-ıild esı Almanyanın hiç olmazsa 

k.ını., det için bir sükunet siyase-
arıaatı larını tehlikeye düşürdüğü 

ga~ete11~1

1 . ar etmektedir. Taymis 
t?ıa~1~1 r~ı;rılterenin muvafakati ol
taıeıııer~'. Alrnanyanın müstemleke 
~u oıa~nın hiç bir müzakere :rnev .. 

1'- l) .. •Yacağını yazmaktadır. 
Strad~n ?§am bir askeri tayyare 

İlti lti i ~ll de bir tarlaya düşmüştür. 
" ş olrnüşt·· r t.ı...... ur. 

'-'.Jg1 

~: 
ovısa1 

av !ladik §ehr.in~e. t?plan~n Yugos
elerde • al Bırlığının akısleri gaze 
hi!'d haltı devam etmektedir. Bu 

. e Ba""'ekil ~İ.tıin h y• Stoyadinoviç 80 bin 
bi uzurunda şiddetle alkışla-

r nutuk söylemiştir. · 

' , 

Hükumetin Mukarreratı Dün Neşredildi, 

Tarafa Bildirildi Partinin Tamimi de Her 
Ankara 15 (A. A.) - Hükömetin kararnamesi: 
Atatürkün ölümü münasebetiyle umumi teessürün resmt sahada 

tezahürü için aşağıdaki esaslara göre hareket edilmesi muvafık görül
müştür. 

1 - Ankarada cenaze merasimi yapılacak olan 21 ikinciteşrin 1938 
tarihinde bütün memlekette resmi veya nim resmi mahiyeti haiz olan 
dairelerle mekteplerin kapanması temin edilecek, hususi müessesata, 
vilayetler tarafından kapatmaları için ricada bulunulacak, 

2 - Cenaze merasiminin ferdası gününe kadar bayraklar yan ola
rak çekilecek, eğlence yerlerinin "tiyatro, sinema, bar vesaire gibi,, açık 
kalmamasına ayni şekilde tevessül olunacaktır. 

3 - Atatürkün vefatı tarihi olan 10 ikinciteşrinden itibaren bir ay 
:zarfında hüklımet memurları suvare ve akşam yemeklerine icabet etmi
yecekler ve kendileri de vermiyeceklerdir. 

4 - Tesbit edilen program mucibince vilayet ve kaza merkezlerin
de cenaze merasiminin yapıldığı günü Atatürkün hatırasına ihtiram me
rasimi yapılacak ve Halkvelerinde büyük Önderin hayatı hakkında söy
levler tertip edilecektir. 

Ankara 15 (TAN Muhabirinden) - Büyük Şef Atatürkün cenaze 
merasiminin yapılacağı 21 ikinciteşrin pazartesi günü bütün yurtta yapı
lacak tören hakkında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından mühim bir 
tamim yapılmıştır. Tamim bütün Parti teşekküllerine ve Halkevlerine 
gönderilmiştir. Tamim şudur: 

Aziz Önderimiz Atatü~ün varlığına, hatırasına bağlılığımm yapı
lacak törenlerde ihtiram ve tanzim ile gooterrnek ödevi karşısındayız. 

Bu ödev karşısında şu noktalara dikkat edilmesini dilerim. 
Dahiliye Vekilletinin tamimlerinde cenaze töreninin zaman ve su

reti icrası bildirilmiştir. Ankara ve İstanbuldan maada bütün vilayet ve 
kasabalarda 21.11.938 günü yapılacak bu törenler için aşağıdaki tedbir
ler alınacaktır: 

1 - Tören tam saat 14 te başlayacaktır. 
2 - Halit tam saat 14 te heykel ve büst olan yerlerde bunların bu

lunduğu meydan ve mahallerde, hey.kel ve büst bulunmayan yerlerde 
Cumhuriyet meydanlarında toplanmış olacaklardır. Heykel ve büst 
bulunmayan yerlerde hazırlanacak bir kürsü üzerine Atatürkün büyük 
bir fotoğrafı konulacak ve bu fotoğraf Parti bayrağı ile süslenecektir. 
Hiç bir siyah işaret ve alamet bulunmayacaktır. 

3 - Toplantılar muntazam olmalıdır. Bu maksatla alAkadarlar top
lantı yerleri etrafında tetkikat yapmalı ve hazırlıkda bulunmalıdırlar. 

Celil Bayar Bugün 
Millet Meclisinden 

itimat Reyi IStiyecek 

4 - Bu toplantılar için her yerde bir komisyon kurulup toplanb 
yerleri tesbit edilecek ve Parti mensuplarının bu işte vazüelendirilmele
ri esas tutulacaktır. Toplantı yerlerinde intizamı temin için kati memur 
bulundurulacaktır. 

5 - Atatürkün büyük eserini emanet ettiği gençliğe ve talebeye 
ön safta yer verilecektir. 

6 - Bando muzi.ka bulunan ve bandoları Şopen'in ve Betauven'in 
matem havalarını çalabilecek vaziyette olan yerlerde İstiklal marşın
dan son~a bu matem havalan çalınacak, başka yerlc:-de yalnız İstiklal 
marşile iktüa edilecek; bando olmayan yerlerde İstiklal marşı ağızdan 
söylenecek ve başka bir şey çalınıp söylenmiyecektir. 

7 - Tören bu suretle açıldıktan sonra her yerde üç nutuk söylenecek
tir. Bu nutuklardan biri mahalli Parti, biri Belediye reisi, biri halktan 
bir genç tarafından söylenecektir. Belediye reisi olmayan yerlerde nut
ku muhtar söyliyecektir. Nutuklar mahalli Parti teşekküllerinin tasvi
bine arzedilecektir. Nutuklarda Atatürkün eserleri, millete, memlekete 
yaptıkları hizmetler, aramızdan ayrılmasının yas ve elemi tebarüz etti
rilecektir. Nutukları müteakip Atatürkün Onuncu yıl nutku, gençliğe 

hitabı, vecizelerinden seçilen bazı kısımlar okunacaktır. 
Nutuklar, Atatürke milletin saygı ve sevgisi, manevi bağlılığı ve 

kıymetli hatırası etrafında toplanacak ve bu bağlılığın ebedi olarak ka
lacağına Atatürkün eserlerine, inkılaplarına daima nrtan bir inanla 
bağlı kalınacağı ifade edilecek ve nutuklara bu inanla and içilerek niha
yet verilecektir. 

8 - Saat tam 16 da üç dakikalık bir sükun ve ilıtiram vakfesi ya
pılacaktır. 

9 - Üç dakikadan sonra 6 meş'ale derhal ateşlenecek, büst, heykel 
ve resimlerin önünden ihtiram geçidi başlıyacaktır. 

10 - Toplanma meydanlarına gelinirken arzu edenler çelenk, çi
çek, yeşillik getirip, heykellerin, büstlerin veya fotoğrafların mevzu bu· 
lunacağı kürsülerin önüne koyabileceklerdir. 

11 - Halkevleri ayın yirmi ikisine kadar kapalı kalacak, bina için
hiç bir faaliyet yapılmıyacakhr. 

12 - Hareket, merasim ve toplantı esnasında siyah işaret bulunmaya
caktır. 

13 - Bu merasime ait tafsilat, fotograf ve sinemalarla tesbit edi
lip Parti merltezlerine gönderilecektir. 

Bu hususta edilecek dikkat Türk milletinin bütün dünya önündeki 
intizam ve vekannı göstereceğinden her teferruatına kadar işe fevkala

de ehemmiyet verilmesini Parti ar.kadqlarımdan rica ederim. 

Ankarada BuCJÜn Muazzam 
Bir MitinCJ Yapılacak 

Ankara, 15 (TAN .Muhabirinden)- Macar kolonJsl tarafınadn bugün A
Yann, (bugün) saat 14 te Harbiye, tatürkün lbdiesine birer çelenk kon 
Siyasi Bilgiler Okulu, Hukuk, Dil ve muştur. 

An.kara, 15 (A.A) - C. H. Partisi 
grupu bugün -15/11/1938- Reis 
Vekili Trabzon Mebusu Hasan Sa
ka'nın Reisliğinde toplandı. 

muvaffakıyet temennileriyle karşı- Tarih Fakülteleri, Ziraat ve Gazi 
lanmıştır. Terbiye Enstitüsü toplanarak Ulus 

Dil, Tarih FakülteainJe 
Ankara, 15 (TAN muhabirinden) 

- Bugün Dil Tarih fakültesinde A
tatürk günü yapılmıştır. Toplantı -
da profesörler, doçentler ve fakülte 
talebeleri hazır bulunmuşlardır. 

Söz alan Başvekil Celal Bayar ya

nnki Büyük Millet Meclisi içtima

ında Reisicümhur İnönünün tasvi

bine iktiran eden yeni hükumetin, 

Yüksek Meclisten itimat talep ede

ceğini beyan etm~ ve bu beyanatı 
Parti Grupunun sürekli alkışları ve 

Bundan sonra Parti Grupu yeni Meydanında bir miting yapacaklar
teşekk.ül eden Celal Bayar hülcime- dır. Mitinge Başvekil Celal Bayat' ve 
tine itimat reyi verilmesini tam bir ve Dahiliye Vekili Parti Genel Sek
ittifakla karar altına a~ ve ru:z- reteri Refik Saydam iştirak edecek

lerdir. namede görüşülecek başka mevzu ol
madığından celseye nihayet veril
miştir. 

Ankara, 15 (A.A.) - Bugün mec
listeki Parti Grupu içtimaını müte
akıp, Vekiller Heyeti toplanmı;tır. 

Cenaze merasimi için memleket 
dahilinden Ankaraya gelecek olan
lara tahsis edilmek üzere şehrimizde 
bulmıan bütün ilkokuUar yarından 
itibaren tatil olacaklardır. 

Şehriınhde bulunan Sovyet ve 

Evvela doçentlerden bazıları söz 
almış, Atatürkün gençliğe kazandır
mış olduğu muvalfakıyetleri izah et
mişlerdir. 

Daha sonra talebeden bir kaçı s(.iz 
söylemiş, üç dakika ayakta durul
muştur. 

(BAŞMAKALEDEN MABAT) 

Avrupanın Hasta Adamı 
(Baş-ı 1 incide) 

dı, Bağdat yağ kuyularında kolla
rını yağlayp daha büyük güre~le
re hazrlanan pehlivanlarn koltuğu 
altnda bu dünya güreşine girmek
te kendine bir fayda göremezdi. 

~ 

Türkiye bu ameliyat masasın-

dan kolu kanadı kırılmış olarak 
kalkh. Fakat bu savaştan hayırh 
bir feliket gibi hastalığı tedavi 
edilmiş, şuuruna, milli iradesine 
sahip bir millet olarak çıktı. Av-

rupanın bu hasta adamını dirilten, 
istiklal mücadelesile ona yeni baş
tan hayat veren, Anadolunun gö
beğinde yanındaki inkılap müca
hitlerile beraber göğsünü ge:-en 
Atatürktü. O günden bugüne Tür
kiye A vrupanın hasta adamı de
ğil, milli varlığım bütün bir hal
kın iradesilc müdafaa eden yepye

ni bir kuvvettir. İrtica ve istibda
dı arkada bırakan, fikri terakkile
rin, içtimai hamle!erin, inkılapla
rın canlandırdığı Türkiyenln tek 
şıarı, tek düsturu, milli istiklal, 
ve bu istiklal içinde ileri bir dev
let kurmaktır. 

* Atatürk, bize sapsağlam bir va-
tan bıraktı. Bu vatanın mülki ta
mamiyetini, ilerlemelerini tekef
fül eden bir mi11et, ve bu milletin 
başında bugün, Türk milletinin ol
duğu kadar bütün dünyanın itima
dını kazanan İsmet İnönü var. 

Yirminci asnn ortasına yaklaş
tığımız bu devirde dünyanın man
zarası 1914 ten evvelki günlere 
benziyen bir manzara arzediyor. 
Avrupa topraklannda dünyanın 

yeniden paylaşılması konuşulur

ken, nüfuz mıntakaları siyaseti, 
şahlanmış bir at gibi siyaset mey
danını toza dumana boğarken, 

küçük milletlerin açık mavi gökle
rinde tütsülü bir koku, milli istik
lalleri ateşe veren bir harp koku
su, bir yangın kokusu var. Herkes 
bu korkunun telaşile biribirine 
soruyor, acaba matemli günlerin 
airifesinde miyiz? 

Bu korkulu hava içinde biz em
niyetle başlarımızı kaldırıyor, 

Türkiye dünün hasta adamı değıl
dir, diyoruz. 

Bu kuvvet ve teselliyi Cümhu
riyetin on beş senelik başarıların
dan alıyoruz. Ve Türkiyenin istik
bali hakkında şüphesi olanlar var
sa onlara haber verelim ki, Ata
türkün ölüsü etrafında onun mi'ı:a
sını muhafaza için yemin eden 
yalnız bir Türk gençliği değil, bü
tün bir Türkiyedir. Ve bu mil1et 
Atatürke ne kadar bağlı ise, bu
gün mukaderatını eline teslim et
tiği İsmet İnönüne de o kadar 
bağlıdır. Bu memlekette geriye 
doğru değişecek ve değiştirilecek 

hiç bir şey yoktur, İsmet İnönünün 
kuvvetli şahsiyeti bunun bekası 
ve devamı için en büyük garanti
dir. 

Çankaya Köşkü Müze 
Haline Getirilecek 

Ankara, 15 ( TAN muhabirinden) Bu neşriyattan başka, başta Reisi-
- Milli Şef Atatürkün hayatınuı cumhur İsmet İnönü olduğu halde 
son on iki senesini içinde geçirdikleri Celal Bayara, Mareşal Fevzi Çakma
Çankayadaki evlerinin inkılap mü- ğa, Meclis reisine sayısız telgraf ve 
zesi haline konulması muhtemeldir. mektuplar gelmektedir. Bunlar ara
Bu tasavvur tahakkuk ederse, Ata - sında Afrikadan, Sudandan, Finlan -
türkle alikalı olan bütün hatıralar diyadan bile gelen telgraflar vardır. 
ve eserler buraya yerleştirilecektir. Ankara radyosu muhtelif radyo is -
Şefe, milletinin minnet ve bağlılığını tasyonlanndan taziyet almakta de -
anlatacak olan bu gibi işlerle uğraş- vam ediyor. 
mak üzere selahiyetli bir komisyon Tedfin günü için bir matem ro-
kurulacaktır. Bu komisyon, şefimi - zeti hazırlanmaktadır. 

zin doğu.rn günü, Çanakkalede mem- Ankara adının "Atatürk,, e 
leıketi ilk kurtarışı, Samsuna çıkışı, 
Ankaraya gelişi Büyük Millet Mec
lisi Reisi seçilişi. Başkumandan olu
şu, Gazi unvanını alması, Reisicum
hur seçilişi gibi onun ve milletinin 
hayatında sayılı olan günlerin bütün 
memlekette kutlanma şekillerini tes 
bit edecektir. 

Dünyanın her tar,qfından gelen ga 
zete ve mecmualar devamlı olarak 
Atatürkün ve onun büyük eseri olan 
yeni Türkiye hakkında neşriyat ya -
pıyorlar. Numan Rifatın reisliğinde 

olan bir komisyon her gün sabah ve 
akşam çalışarak bunlan tasnif et -
mekte ve tercemelerini yapmakta -
dır. Hariciye, Matbuat ve diğer ve -
klletlerden seçilmiş olan bu komis
yon bugüne kadar dört yüze yakın 

yazı terceme etmiştir Bunlar bili -
hare bir kitap halinde basılacaktır. 

çevrilmui iateniyor 
Ankara, 15 (Tan muhabirinden) 

- Ankara şehrine Atatürk adının 
verilmesi hakkında kuvvetli bir ce
reyan olduğuna dair verilen haber 
tahakkuk etmiş gibidir. Bugünkü 
şehir meclisi toplantısında evvela 
Büyük Şefin aziz hatıralarına hih
meten susulmuş, sonra bir kaç hita
be irat edilerek Atatürkün aziz ha
tırası yiıdedilmiş ve sonra bir takrir 
okunmuştur. 

Bu takrirde inkılabın hepsini An
karada hazırlamış olan Büyük Şe
fin hatıratına bir hürmet eseri ola
rak baş şehire bunun mübarek aaı
nın verilmesi teklif olunmuştur, bu 
teklif kabul edilerek kanuni forma
liteye tevessül edilmek üzere riya -
set makamına verilmiştir. 

Dünyanın 
Gösterdiği 
Teessür 

Yazan: B. FELEK 

Ölüm herkesin mutlaka geçcceğ 
bir geçittir; er veya geç. 

Her fani gibi Biiyiik Atatiirk te 
bu yoldan geçti. Ecelin yenemediği 
zihayat yok. Tnbiat kanunları değiş· 
mez bir halde bizi bu akıbete sev· 
kediyor. Ne gelirken fikrimizi soru· 
yol', ne giderken reyimizi. 

Bu içtinap edilmez hadise, Tiirk 
milletinin Atatiirk için bcslcdig.i Ye 

sevgi kelimesinin ifadeden iici7. kal· 
dığı, hayranlık ve minnettarlık duy
gulan ile bir milli matem mahiyeti
ni aldı. Herşeyi ona borçlu olan bir 
milletin bu duygusunu tabii bulmak 
gerektir. Lakin; bu büyiik adamın 
zıyaı ile bütün dünyada duyulan te
essiir cihan matbuatının onun hak
kında ve onun kurtardığı, ayağa kal
dırdığı ve bugünkü vakur mevkie 
yükselttiği Tiirk milleti hakkında 

yazdıktan son derece calibi dikkat 
takdir ve hayranlık makaleleri, bil~ 
tün devletlerin Atatürkiin zıyaı mü
nasebetiyle resmi şekilde gösterdik
leri ciddi ve ~ddetli teessür tezahür
leri ve onun son teşyiine iştirak için 
aldık.lan ihtiram tedbirleri hakika
ten tahminlerin hududunu geçti. 
Her adam gibi onun da ebediyete in
tikali ve daha çıplak tabirle ölüp 
gitmesi mukadder idi. Bunun bizde 
bırakbğı elem kolay kolay kapana
cak yara değildir. Onun ölümü ile 
kendine ve dirilttiği miUetine karşı 
cihanda iz.hanna fırsat verdiği bu 
alemşümul hürmet ve hayranlık bu 
elem anlannda bizim için geniş bir 
teselli ı~ğı olmaktadır. 

Ataturklln ölümüne karşı dhanın 
gösterdiği bu hürmet son asırda pek 
az faniye nasip olmuş bir hatinıedir 
Her işi gibi ölümü de muazzam ol· 
du. 

Muhtelif Dıs 
Haberlerden 

Kısa Hulasalar 
Fransa: 

Gazeteler, Almanyadaki Yahudi • 
lik düşmanlığı hakkında tefsirlerde 
bulunmağa devam etmektedirler. 
Jour gazetesi Yahudi mağazalarının 
zarara sokulmasından dolayı şiddet
li tenkitler yapmaktadır. Figaro ga
zetesi Alman halkının bir kısmının 
Yahudiler aleyhinde alınan şiddetli 
tedbirlerden münfeil olduğunu kay· 
dettikten sonra, diyor ki: "Zannedi: 
eliğine göre Berlinde Yahudilere ya
pılan hareketler <iolayisiyle alenen 
nefretlerini izhar eden asgari 300 ki 
şi tevkil edilmiştir. Ordre gazetesi 
parlamentonun hariciye encümeni • 
nin ikinci reisi Ernest Pezetin biı 
makalesini neşretmektedir. Bu ma . 
kalede daha ziyade müstemleke me 
selesi mevzuubahsedilmelctedir. * Resmi Fransız gazetesi bugfü 
hariciye nebzaretini alakadar eden i· 
ki kararname neşredece.ktir. Bunlar· 
dan birincisi beynelmilel akisler u • 
yandıracak mahiyette addedilcbile • 
cek olan adli müzakereler esnasın . 
da hafi celse aktedilmesine cevaz vet 
mektedir. İkincisi. matbuat tarafın
dan yabancı bir devlet şefi tahkire 
uğradığı takdirde hariciye nazırına 
adli takibatta bulunmak hakkını ver 
mektedir. Bundan maada, Paris tica· 
ret nezaretini alakadar eden bir ka· 
rarname de neşrE:<iiecektir. Bu karaı 
nameye göre, umumi hizmet imti· 
yailarını alanların Fransız olmalar: 
şarttır. 

Japonya: 
30 Japon esırının serbest bırakıl

ması üzerine Japon mnkamlan rske
ri sırlann muhafazası hakkındaki 
kanuna mugayir hareket ettiği ve 
Japon kara sularına girdiği icin Sa
kalin adasında tevkif edilen Wimpel 
isminde.ki Sovyet vapurunu serbest 
bırakınıya karar vermişlerdir. * Japon topçuları Lunghai hat
tında muayyen bir noktada şimendi
fer münakalatını durdurmıya mu
vaffak olmuşlardır. 



TAN 18 - 11 - 938 

Ebedi Şefi Beklerken Ecnebi Heyetler Atamıza Milletin V ed 
Dipdiri Cennete Girseydik, Dipdir'i Cehenneme 

Girseydik, O Odadan içeri Adım 

Atarken Hissettiğimiz Heyecanı Duyamazdrk 

Fransız Dahiliye Nazırı Sarraut ile 
Hitlerin Hususi Harici Nazırı 

Yon Neurath da Ankaraya Geliyor 

Ulu Başbuğun Tabutu Önün 
Bütün Silah Arkadaşlarigle 

Bütün Millet Eğilecek l 
(Baıı l incide) 

da , bu nöbete geçilmek arzusu ile 
çocuk gibi ağlayanlar vardı. Hep
si de bu nöbeti beklemek terefin
den mahrum bırakılmamak için 
yalvarıyorlar: 

- Ne olur? Bir arkada§ bir sa
at bekleyeceğine, hepimiz beşer 

dakika bekleyelim! diyorlardı! 
Saraya seçilen sekiz subayla 

birlikte ben de gittim. Yorgan A
tamızın yüzünü bizden gizliyor -
du. Yorganın dışında kalan yara
tıcı ve yapıcı ellerini hıçkıra ihıç -
kıra öptüm. 

Bir an için ayaklarına kapan -
mak, ve: 

"- Kalk Atamız! diye haykır -
mak ihtiyacını duydum. 

O anda yüreğimden kopacak olan 
bu feryadın, öliımü bile utandıra
cak, kadar müessir olacağını sanı
yordum. Eğer ölüm, göze görünen 
bir düşman olsaydı, ona varmak i
çin en az on sekiz milyon in -
sanla çarpışmak mecburiyetinde 
kalacaktı! .. Fakat ne yapalım ki, 
güneşimizi söndüren düşman, 
elle tutulmuyor. gözle görülmü -
yor. Ve ne yapalım ki, o sinsi düş
manla çarpışan "tababet,, Türk 
milleti kadar kudretli değil! .. " 

* Saraya girerken, tesadüf beni, 
şeref nöbetinden henüz çıkan üç 
genç subayla ksrşılaştırdı. Hepsi 
de, mağlubiyetle neticelenmiş bir 
muharebeden rlcat ediyor gibi bi
taptılar. Fakat, sade yüzlerinde, 
gözlerinde okunan ve dinç adım -
larına sirayet edemiyen bu bitaptı 
ğı doğuran sayısız sebepler arasın
da, maddi yorgunluğun zerre ka
dar yer bulamadığı aşikardı! 

Benim onlara sual sorarken, 
çektiğim zorluğu, ve tereddüdü, 
onlar bana cevap verirken duydu
lar. 

lçlerinden birisi; - piyade atış 
mektebi tank üsteğmeni Muhtar 
Doğan - , biraz evvel başında bu
lunduğu tarihi ve şerefli vazüenin 
kendilerine nasıl verildiğini anla
tırken: 

"- Hiç birimiz, dedi, gözlerimi
ze inanamıyorduk. Talihimizin, 
bu kadar şerefli bir vazifeyi hisse
mize dıişurecek kadar eşsiz bir 
lıitufta bulunabileceği, hayalimi
ze bile sığamıyordu! 

Büyük ünifonnalanmızı gtytp, 
saraya geldiğimiz zaman, 

huzuru ilahiye çıkacak birer müs
lirman gibi titriyorduk. Saray ka
pısının içinde, bizi, nöbetçi yaveri 
Naşit karşıladı. Komutanımı7. ona, 
nöbeti teslim alacağımızı söyledi. 
Nöbetçi yaveri Nnşitlen emlı· alan 
sivil bir memur bize yol gösterdi. 
Üst kata çıkarıldık. Atamınn hu
susi daırcsinde, büyük bir salona 
girdik. 

Bu salonun müntehasındakl k:o>

pı, atamızın yatak odasının kapı
sıydı, Yarım saat sonra, o odanın 
kapısı önünde, içeriden çıkan ar
kadaşlardan nobeti teslim aldık. 
Ve atamızın manevi huzuruna 
dört arkadaş girdik: 

Diri diri cennete girseydik, diri 
diri cehenneme girseydik, o oda
dan içeri adım atarken hissettıği
miz heyecanı duyamazdık: Kalbi
min çarpıntısını deruni blr gürül
tü halinde duyuyor gibiydim. 

odaya girer girmez, atamı
zın dünyaya sığmayan büyükltigü
nı.i, biraz daha ihata etmek ımkd.
nına kavuştuk: Çünkü gözlerınıize 
ilk çarpan fevkaladelik, içine gir
diğimiz odanın sadeliği oldu! .. 

Odanın içinde, hiç bir ihtişam 
yoktu. Daha doğrusu, o od!lnın sa
delıgi, sade Dolmabahçen:n değil, 
yeryJzunun bütün saraylarından 

muhteşemdi! .. 
B n: "- At ... •turk'ün yatak oda

sı ... . Dolmabahçe sarayı! .. ,, keli
melerini hatırladıkça, muhayyi· 
lemde neler kurmuş, neler yarat
mıştım yarabbi? 

O odnya girer girmez, kaı·ştlaş
tığım dekor, yüzümü utançla '{t

zarttı : Çünkü Atatürkün içinde 
yaşadığı oda, orta halli bir vatan
daşın yatak odasından farklı de
ğildi. 

Onun, elinde bulunan ihtişamı 
bu derece istiskal edişinden daha 
muhteşem bir feragat tasavvur o
lunabilir mi? 

Hepimiz kılıçlanınızı şakırdat
mamaya çalışarak, ayaklarımızın 
uçlarına basarak, hatta nefes al
mamaya çabalıyarak, atamızın i
çinde bulunduğu yatağa sokul
duk: Birimiz başının sağ tarafına, 
birimiz başının sol tarafına, biri
miz ayak ucunun sağına, diğeri

miz de ayak ucunun soluna geç
tik: Esas vaziyeti aldık: Artık şe
refli nöbetimiz başlamıştı! 

O blr saat nasıl geçti? Nefes 
alıyor muyduk, almıyor 

muyduk? Ayaklarımız yere ~ası
yor muydu, basmıyor muylu? 
Bilmiyorum! 
Bambaşka bir kainata yüksel

miş gibiydik. Anlatılmaz bir hu
ıu içinde, içindeydik. Göz.lerim o 
bir saat zarfında, yuzü örtülü bu
lunan Atamın, pembe yorgan ÜS· 

tünde duran ellerinden bir saniye 
ayrılmadı! 

O eller ... Kılıç tutan, kalem tu
tan, yuvarlanmış bir milleti elin
den tutup ayağa kaldıran o eller, 
bana neler düşündürmedi? 

Onun ellerine dalan gözlerim, 
yirmi yıllık tarihimizi seyretti. 

Onun, öpmeye kıyamadığımız 

ellerini soğutmaya ölum nasıl kı
yabildi, bilmiyorum! 

Arkadaşı, piyade Usteğmeni 

Necmettin: 
"- Fakat bıçkırmamak için ne 

kadar enerji harcamışız? 
Ben bunu şimdi anlıyorum. O

rada, belki bütün bir ömür, ayak
ta durabilirdim. Fakat şu anda tc:k 
adım atacak mecalim yok!., diyor. 
Ve onlar, şeref nöbetinden çıkma· 
nın teessürünü, şerefli vazüeleri
nin başında avubnaya koşarlarken 
piyade Usteğmeni Fuat ilave edi
yor: 

"-Biz, kendisini bekliyecck l::a
dar talihli idik. Olüsünü bekliye
cek kadar talihsiz olduk. Fakat 
kanımızın son damlasını akıtmca
ya kadar davasını bekliyecek ka
dar da kuvvetliyiz! 

Beyoğlu üçüncü sulh hukuk mah
kemesinden: Etem Abdullah, Vasill
ki ve sairenin müştereken mutasar
rıf oldukları 1900 lira muhammen 
kıymetli Galatada Sultan Beyuıt 
mahallesinde yeni Şehsüvar gümüş 
halkalı sokağında eski 10 ve yeni 
H-2 sayılı bir dükkanı mfiştemil e
vin tamamı izalei şüyu için artırma~ 

( Baıı 1 iftctde) 

6 - Deniz ~nyüzbaşı Nikita Ta-
ranovkl. 

b - Kıtaat: 

4 subay, 
4 yarsubay, 
80 nefer. 
Heyet, 19 fldncftep1nde !stanb!Jl-

da bulunacaktır. Askeri kıtanın mu
vasalatı bir gün evveldir. 
İNGİLİZ HEYETİ: 

a - Heyet: 
1 - Moreşal Lord Birdvood 
2 - Yarbay Whiteford 
b - Kıtaat: 

1 - Amiral Slr Dt.ıley Pound. 
Akdeniz filosu kumandanı. 
2 - Deniz mülazimi Duff, 
3 - 12 subay, 120 deniz eri, 60 si-

lah endaz, 56 ki~illk bando muzika. 
Heyet, 18 ikinciteşrinde İstanbul -

da olacaktır. Amiral Pound, Malaya 
dretnotiyle ayni tarihte sabah saat 8 
de İstanbula gelecektir. 
YUNAN HEYETİ: 

a - Heyet: 
1 - Ekselans General Metaksas 

Başvekil, 
2 - General Demestichas, saray 

askeri komutanı, 
3 - General Papadlmas, harbiye 

nezareti müsteşan, 
4 - Ekselans R. Raphael, Yuna

nistanın Ankara elçisi, 
5 - Bay Androulis, Ba~ekMet ve 

hariciye nazırı hususi kalem mü -
dürü, 

6 - Bay Syndca, Yunanistan An -
kara sefaret müsteJ&rı, 

-7 - Deniz albay Joannudis, Yu 
nan deniz ataşesi, 

8 - Yarbay Zumbulakis, ata§e -
mili ter, 

9 - Yarbay Nobelis, General Me -
taksasın yaveri, 

10 - Yüzbaşı Korokas, 
11 - Bay Tendis, Ankara elçiliğ i 

katibi, 
12 - Bay Kavalyeratos, Yunan 

hariciye neuıretinde ata~. 
b - Kıtaat: 

100 nefer, 
4 subay. 
Heyet ve kıtaat tstanbula trenl 

ayın 19 unda gelecektir. 

RUMEN HEYETi: 

a - Heyet: 

e 

1 - General Paul, Teodoresco, ha . 
va ve harbiye nazırı, 

l 2 - General Motaş, ordu umum 
müfettişi, 

ya konulduğundan 19. 12. 938 pazar- 3 - General Traian Grlgoresco, 
tesi günü saat 15 den 16 ya kadar 4 - Ekselans Telemaque, Ruman -
Beyoğlu sulh mahkemesi başkiıtipli- ya Ankara elçisi, 

t ğince müzayede ile satılacaktır: 5 - Bay Elliad Rumanya sefare 
1 - Artırma bedeli tahmin edilen müsteşarı, 

kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde 6 - Yarbay T. Teodoresco, ataşe-
0 gün ihale edilecektir. Bulmadığı militer. 
takdirde 15 nci güne gelen 3. 1. 939 b - Kıtaat: 

salı günü saat 15 ten 16 ya kadar 
icra olunacak ve en çok artırana iha

60 nefer, 

le olunacaktır. 
Ve bir kaç subay. 
Heyet ve kıtaat, 19 teşriıılsanid e 

2 - İhaleye kadar birikmiş mali
ye, belediye vergileri ve evkaf ica
resi ve 20 senelik evkaf taviz bedeli 
ve tellaliye müşteriye aittir. 

3 - Artırmaya girmek istiyenler 
muhammen bedelin % 7,5 nisbetin
de teminat akçesi veya ulusal bir 
bankanın mektubunu getirmeleri 
şarttır. 

tstanbula gelecektir. 

BULGAR HEYETİ: 

a-Heyet: 
1 - General Panof, saray nazı 
2 - General Daskalof, 
3 - General Bukachi. 
b - Kıtaat: 

72 nefer, 
5 subay, 
4 yarbay. 

n, 

2 Jilzbqı, 
5 2 nefer. 

b 
Heyet, Ankaraya 17 teşrinisani ııa
ahı gelecektir. Kıtaat, 17-11-933 

t 18 de Telköçekten hareket ede
olan Toros ekspreslle gelecektir. 

saa 
cek 

VYET HEYETİ: so 

1 - Bay Potemldn, hariciye halle 
miser muavini, ko 
2 - Amiral Yuma§ef, Karadeniz 
su kumandanı, filo 

ra 

te 

3 - Bay Terentiev, Sovyet Anka
büyük elçisi. 

Heyet, bir Sovyet destroyeri ile 1 7 
şrinisani aabahı lstanbula gelmiş 
caktır. ola 
SIR HEYET!: MI 

1 
sır 

- Ekselans Müftü Gazaerli, Mı
Ankara elçisi, 

2 - Bay Amin Fuat, Bükreş da
l maslahatgüzarı. im 
Heyet, 15 teşrinisani sabahı lstan· 
da bulunacaktır. bul 

IR AK HEYETİ: 

1 - Ekselans Naci Şevket, Irak 
kara büyük elçisi, An 

2 - Ekselans Abdullah Dumlucu, 
3 - lsmatl Namık, 
4 - Yarbay Salahattin Sabbag. 
Heyet, 19 teşrinisani sabahı An· 
raya gelecektir. ka 

Fr ansız Heyeti: 

(Baıı l hıcide) 1ı.e.l, Haydarpaşa lisesi, ~ 
Sen Jorj ve Kadıköy kız sanat 

ZlyareUn başlangıç saati 10 dur. 
Ordu müfettişlerinden Orge-

neral Fahrettln Altay ile İstanbul 
komutanı Korgeneral Halis Bıyıktay, 
Merkez komutanı ve diğer general • 
ler dün sabah Dolmabahçe sarayına 
giderek ihtiram geçidi ve cenaze me 
rasimi hazırlı.klan ile meşgul olmuş
lardır. 

Dün de bir ço1< ktmseler Saraya 
giderek defteri mahsusu imza etmiş
lerdir. 

Defteri imza ~enler arasında Çin 
müslümanlan, Y&kın Şark Muhade
net heyeti azası da vardır. 

Ankaradan şehrimize gelen ve c~ 
]alettin Vanzinsah ile Davud Şuevin .. 
pa, lbrahim Matiyenyin, Yusuf Can-
cooli, Saat Van~inin'den mürekkep 
olan bu heyet dun saat 11,30 da Sa· 
raya gitmişler ve defteri mahsusu 
imzalamışlardır. 

Üniversite gençliği Atatürkün An-

karada yapılacak cenaze töreninde 
bulunmak üzere Başvekile ve Maa

rif Vekiline çektiği telgraflardan son 
ra Reisicumhur İsmet İnönüye de 

atideki telgrafı \ekmiştir: 
Bi.iyiik milli Şefimiz İsmet İnönn 

Reisicumhur ANKARA 

İstanbul Üinversitesi gençliği Yü-

titüsü. 
Saat 15 te: 
Üsküdar Amerikan, 

enstitüsü, Kandilli kız lisesi 
Saat 15,15 te: 
lstanbul erkek ve lstanbul k" 

seleri, Yüce Ulkü, bölge sanat 
lu, akşam kız sanat. 

Saat 15,30 da: 
Cilmhuriyet kız lisesi, Darii 

ka, Hayriye ve istiklal liseleri, 
lisesi, Fener Ruriı mektebi 1' 
Yuvakimyon lisesi, Selçuk kJJ 
ütüsü, kız muallim. 

Saat 16 da: • J 
Bütün orta mektepler talebi' 

geçeceklerdir. 
Ayın 17 ve 18 inci günleri 11' 

okullara ayrılmıştır. 
17 perşembe günü: 10,10 daJI 

baren: Kartal, Bakırköy, ·' 
mıntakası mektepleri ve Be 
Eminönü, Beşiktaş, Fatih mııı 

larındaki okullann bir kısmı. 
Ayın 18 inci günü: 
Saat 10,10 dan itibaren 

Beykoz, Eyüp, Usküdar, KadıkO 
yine Beyoğlu, Eminönü, Bef 
Fatih kazalarının dünden 
mektepleri. 

Maarif memurlan bu kaz 
bulunan akalliyet ve ecnebi m 
lerinin talebelerini de resmi 
lerle birlikte gönderecektir. 

1 - B. Albert Sarraut, dahiliye ce Atasına son ihtiram borcunu ifa 
zın, Fransanın sabık Ankara bü- etmek üzere Ankarada behemehal bu na 

lstanbul mektepleri namına 
ze törenine madeni bir çelen1' 
derilecektir. k elçisi, lunmak istiyor. Ulu Atamıza, siz en yü 

Cenaze merasimine yalnız 1 

iştirak edecek ve diğer mekt 
cenazenin geçeceği. caddelerde 
don şeklinde dizileceklerdir. 

2 - General Georges büyüğümüze ve rejime bağlılığımm 
3 - Amiral Ltıborde bir kere daha göstermek, dinmek bil-
Heyetin muvasalat tarihi henüz 

m aliun değildir. Biliıhare bildirile -
ce ktir. 

Alman heyeti: 

1 - Baron Von Neurat, 
2 - Korgeneral List 
3 - Yarbay Von Rost. 

re 
Heyetin ne zaman ıeleceği blllha
bildirllecektir. 

Arnavutluk heyeti: 

1 - Ekselans Faik Shatk.ok, ad -
e nazın liy 

A 

2 - Bay Kortc.-ha, 
3 - Bay Djavid Leskovikou, 
4 - Asaf Djadjouli, Arnavutluk 
nkara elçisi. 
Heyetin muvasalat tarihi bilahare 
ldirilecektir. bi 
Maur heyeti: 

meyen arzumuzdur. Emirlerinizi he

yecanla bekleyen Üniversite gençli· 

ğinden siz milli Şefimize derin saygı 

ve sevgiler.,, 
lstanhul Universite ıençliği 

Gençliğin Başbakan Celiıl Bayara 
çektiği telgrafuı da cevabı dün sa• 

at 15 te Üniversite gençliğine gel· 

miştir. 

Bu cevapta Başbakan Celal Ba
yar: Üniversite gençliğinin yüksek 
heyecanını ve hassasiyetini yakından 
takip ettiğini ve bundan fevkalade 
mütehassis olduğunu bildirmektedir. 

Kültür Bakanlığına çekilen telgra 
!a da verilen cevap Üniversite genç· 
liğinln Ankarada yapılacak törende 
bulunmalarına imkan olmadığı hak· 
kındadır . 

Gençler dünkü toplantıda Anka-

latanbul Vilayetinin teblil 
lstanbul, 15 (A.A.) - IstanbJ 

!ayetinden: 
1 - Atatürk'e yapılacak tazid 

yaretinde teşrifata dahil 
askeri zevatın büyük ·· r). 
ma, ve mülki erkanın 

atay ve silindir şapka. 
2 - 19 sonteşrinde yapılac~ 

naze merasiminde de yin' 
rif ata dahil askeri .~:, 
büyük üniforma ve muı..ıv 
kanın siyah yelek ve 
boyunbağı ile frak ve s 
şapka giyeceklerinin iı.&11 
yurulmasını lstanbul 
Anadolu Ajansından ricl 
der. 

Donanma limanımı:ı.Ja 

1 - Ekselansnzoltan Mariasf y de raya yaya yürüyerek gidecekleri ve
Atatürkün cenazesini Izmite 

recek olan Yavuz zırhlısı ile d 
manın diğer gemileri ve tahtel 
ler dün sabah Haydarpaşa açııd 

B atlzfalva, 
Macar Ankara Büyük elçisi 
2 -Tuğgeneral Eugene Buszkay, 
3 - Albay Emericm Nemet, 
4 - Albay Alexandr Magyarossy. 
Heyet, 19 teşrinisanlde lstanbula 

g elecektir. 
Milletler Cemiyeti Heyeti: 

da demirlemişlerdir. 

yahut devlet demiryollarınm halka 
yaptığı tenzilattan istifade ederek 
gidebileceklerini görüşmüşlerdir. Bu 
görüşme tamamile hususi mahiyette 
olmuştur. Paris, 15 (A.A.) - B. Sarraııiı 

Üniversite gençliği bugün saat 10 kumet tarafından Reisicürnhut 
dan itibaren Atatürkün naşını gör - türkün cenaze merasiminde b 
mek üzere rektör ve profesö:lerle cak olan Fransız heyetinin rei 
birlikte Dolmabahçe sarayına gide • tayin edilmiştir. 

1 - Walters, Milletler Cemiyeti ccklerdir. Senelerce Ankarada sefir o 
k atibl umumi muavini, Gençliğin te,elıkürii bulunmuı olan B. Sarraut, Tü 

2 - Bay Angidis, direktör, 
3 - Bay Tevfik Erim, şube azaSl, 
Heyetin İstanbula muvasalat ta

Üniversite gençliği gerek Türki· nin sadık bir dostu addedilmt f 
ye matbuatının ve gerekse ecnebi dir. Mumaileyhin Fransız heyt 
matbuatın Atatürkün ölümleri ve yasetine tayin edilmesi, Fransa 
gençliğin bu husustaki hissiyatına te- metinin Türkiye Cümhuriyetirıil 
şekkür .etmeğe karar vermişlerdir. reisine yapılacak son tebcil h 
Ayni zamanda radyoda bu hususta ne ne derecede ehemmiyet ve 

ihi bilahare bildirilecektir. r 

İtalyan heyeti: 

1 _ EkselAns Baron Pempeo Alo- neşriyat yapılacaktır. istemiş olduğunu göstermekt 
Melıteplerin :ziyaret nrası Franaa Reiaicümhurunııl' i zi, 

1 

2 - Korgeneral Currlo Barbazettl 
3 - Amiral Alberto Lais. 

tık, orta ve liselerde okuyan genç- gönderdiği çelenlı 
ler büyük Atatürkün naşını gör- Fransa Cumhurreisi M. Albert 
mek ve son hürmet vazifelerini yap- run namına Atatürkün cena 
mak üzere kendilerine ayrılan lG, ahs im k .. p · te y . . . .. . m us o a uzere arıs 

4 - Artırma bedeli ihaleden iti
baren beş gün içinde mahkeme ka
sasına yatırılacaktır. Aksi takdirde 
ihale bozularak farkı fiyat ve zarar 
ve ziyan ve faiz bila büküm alına

Heyet ve kıtaat, 1stanbula 18 t eı-

Heyet, 19 teşrinisani sabahı tren
e İstanbula gelecektir. 
Memleketlerini Ankaradaki elçileri 
vuıtasilyle temsi1 ettiren devletler: 

17 ve 18 ınkıncıteşriiı gunlerınde DoJ lan d • ve yaldızlı muaz~ 
"d l d" S ma enı 

mabdahçhei sarb'ay~nda'hgı ecek eahr ırl. a- çelenk dün ekspresle şehrimize_ıl! 
ray a ç ır ız ı ama m a ver- f tf'J 

caktır. 

rinisanide gelecektir. 

AFGAN HEYET!: 

5 - 2004 sayılı icra ve iflas kanu- ı _Altes Marepl Şah Veli H an, 
nunun 126 ncı maddesine tevfikan "Kr 1 d 

an, 
a m amcası ır .,, 

gayrimenkul üzerindeki ipotek sa - 2 - Ekselans Sultan Ahmet H 
hibi alacaklılar ile diğer alakadar -
lar gayrimenkul üzerindeki hakları
nı hususile faiz ve masrafa dair id
dialarını isbat için ilan gününden iti 
haren 20 gün içinde evrakı müsbite
lerile birlikte satış memuruna mü -
r,,acaat etmelidir. Aksi takdirde hak
ları tapu kütüğü ile sabit olmıyan -
lar satış bedelinin paylaşılmasından 
hariç kalırlar. 

6 - Şartname mahkeme divanha
nesinde herkesin görebileceği yere 
asılmıştır. Fazla malUmat almak is
teyenlerin 938/ 30 sayısı ile başka -
tipliğe müracaatlan 118.r:i. olumll'. 

Afganistan Ankara büyük elçisi, 
3 - İslam Bey Han, Paris sefar e-

ti müsteşarı, 
Heyet, 18 teşrinisanide sabah tren

le lstanbula gelecektir. 
İRAN HEYETİ: 

a-Heyet: 
1 - Ekselans Halll Fahtml, t ran 

Ankara büyük elçisi, 
2 - Orgeneral Nakhdjevaı1ı 
3 - Korgeneral Koupal, 
4 - Albay Arfaa. 
b - Kıtaat: 
1 bbıbqa. 

Japonya: Ekselans Taketornl, bü
yük elçi, 

Polonya: Ekselans Sokolonicki, bü 

k · · M "f .. d ·· 1 ·· ır. ·· d rilmiştir. Çelenk. Fransız se a meme ıçın aarı mu ur u6 un e f d rı 

d .. ı· rt k l ··d·· 1 · · w nesinin bir memuru tara ın a un ıse ve o a o u mu ur erı og- k . .. ..ğ .. d lesi Y' 
leden evvel ve öğleden sonra da ilk ecı gumru un e muthaıne . ..!# 

· · larak Fransız salan~ anesıne F yük elçi, 
Çekoslovakya: 

Feitcher, elçi, 

okullar başmuallımlen toplanarak .. ~ .. 
Eksel&.ns Robert bu işi görüşmüşlerdir. Hazırlanan rulmuştur. . . it 

·· t 13 30 d Fransa reısıcumhurunun 
Hollanda: EkselAns Chrlstan Wls -

ser, elçi, 
İsveç: Ekselans Baron Ere Gyllen

stlema, elçi, 
Finllndiya: Elr.selAns Onni Talas, 

elçi "Budapşetede mukim,, 
Suriye: Emir Adil Aslan, mümes

sil. 
İapanya: Bay Begonany Canderon, 

maslahatgüzar, 
Danimarka: Bay Fensmark, mas -

labatgüzar, 

programa gore, saa ' a: .. w • ke* 
Galatasaray, Işık, Şişli, Terakki, Atamıza ~osterdıgı bu neza 

1 
Alman lisesi, ltalyan ticaret lisesi saygı eserı takdırle karşılantrl 
Sen Lüi, Feriköy Sen Mişel, Sen Be
nua erkek, Nişantaşı Hayskol erkek, 
Notr Dam Dösyon, Sen Jorj Alman, 
Beyoğlu Zoğrafyon, Zaybon kız, Ga
lata Getronagan, Pangaltı lisesi, Mu
sevi lisesi, akşam sanat okulu, ıaat 
14,30 da: 

!nönü kız lisesi, Kabataş. llseri, 
Arnavutköy Amerikan kız Usesı, S.. 
bek Amerikan lisesi, Boğazıçi lise

Oç Mektep Dahd 

Yapdıyor 
Kütahya, (TAN) ....:.. Burada 

ve Tavşanlı kazalarında tam 
latlı üç ilk okul binası daha ill 
başlanılmıştır. 

Letonya: Bay Koeonf, 
ba§komolosu. 

fstanbul si, saat 14,45 de: 
* Kütahya, (TAN) - Stl 

inşaatı hayli ilerlemiştir: Tri 
.Yakmda ikmal olunacaktu'. Erenköy kız lisesi, Çamlıca im 
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TAN 
Gündelik Gazete 

TAN'ı" hedefi: Habff· 
de, flklrd.. tı•rteid• 
temiz, d0r08t, umlmt 
•imal<. karlln gazetul 
cılmıya çalıımaktır. 

ABONE BEDELi 
Türkiye Ecnebi -

1400 Kr. ı ~ene 2800 Kr. 
750 6 Ay 1500 " 
4
1

00 : 3 Ay 800 ,. 
50 " 1 Ay 300 ,. 

Mılletıernraııı J>O!ta ıttnıadına dahli 
01nuynn memleketler için abone 
b
3
edell mQddct sıraslyle 30, 16, 9, 
,5 liradır. Abone bedeli peşindir: 

Adres de~~Urnıek %5 kuruştur. 
Cevap için mektuplar t O kurua
luk Plll fl~vesi IA7.1mdır. 

G~~~~ :~~~~~~ 1 
Yasımıza iştirak 
Edenler 
l'~: M. Zekeriya SERTEL 
BtıYmt Şeflmh Atattlrklln 81ilmtl 

>'abuz kendi yatanı olan Ye kendi 

~dığı TUrldyede detll, büttın 
4

Gnnda acıklı tesirler yapmıJtır. 
büYiik Şefin son merasimine, bütün 

A?tupa devletleri yalnız resmi bir 

~e §eklinde değil, son derece sa

~ tezahürlerle iştirak ediyorlar. 

~tere hfikfunetiniıı Akdeniz fi. 

&o.tın• ınenaup Amiral zırhlısını u· 

tbıı:rn ku.ınandanın nezareti altında 
!3o kiJilik bir müfrne n ayrıca %30 
~ 

illik kara .,.. den.Is Jatalariyle iş· 
tlı-aJti, İngiltere K1'8lllll temallen bir 

'1~ nezareti altında ıs kişi
lik bir heyetin gönderilmesi, mate-

~ İııe'nterenln sambnl iştlra-
Qi tösteren bir hicliaedir. 

lr ~Oa_hıınm Sovyet htllthıettnln 
~eniz filosuna mensup Mr 
~blı ve asker cöndermesl, Balkan 
e"letıerinin memleketlerinde 1ap

ttJcıa?1 tezahllrat n cenaze alaTin• 

~tlr•k için )'aptıldan hımrlıltlar, ba -., ..... , . 
d "'• ----- ......... ~,-,,_ .. _,.. 

egd, Atatürktın şahsın• kafJ1 da 

duyduklan hOnnet ye Rmpatlnlıı 
bir tezabürüd-ur. 

AtatUrkfuı nılllt mncadelede tar
l>ıştığı dflşmanlannm, Ye dostlan

"1ıı; onun hakkında ıöeterdilti bu 

'-bılınii tezahilr, Atamı%Ul Tilrkiye

:: kazandırdıiı şerefti lamin tesiri-

. Atatürkün muhterem nAşını ta
lrYaıı YaVU2 zırhh~nı İngilh ve Rus 
tebtll t! eri takip edecek, bu bilyilk 
el lşkurnandana, dost milletlerin duy-

Uh_ ıon hilnneti ifa edeceklerdir. 

J.f liret Meells~ln ,.:---_____ _____ _ 
•ıo1ı·· I 1 
~ 
lQ bG.n Millet Meclisi, muhteftm a. 
ı_ lllliıün cenaze merasimini karar
deştll'rrtak için yapbfl cebeyi hemen 
.._ llıillet vekillerinin yeis Ye ısh
~lllarını dökmelerine tahsis etmit
~U Atattırkün, biltnn İnlalip ve 
>ii~hllıiyet mllcadelesinde en bO· 
bı.İll loYrnetl verdiği meclia, dün ona 
~h, et namına duyduktan yeis ve a
ttııcı hıçkırıklarla ifade ettiler ... Nu
"etıı '~· heyecan, göz YBJlan ~k Jnıv
eaıı 1di. .. Fakat bu acıyı ifade için 
tiı. tJi~ seslerin, kuvveti kifJ de-
1-l'ttı ~1llet velcilleri dfln halk yığın. 
ti, ı11 kendi kendilerine döktilkle-

töı 1 bı.~ Yaş anna ve acılanna tercil-
t..t oldular. Atatürk nazannda m.ll
~~"e halk en büyiik kuvvetti. Bu 

•\•.,.u 
)'tjlt k temsil eden meclise en bO-
lel'i lıv\•eti vermişti. Millet vekil-

' tarihi • bı.Uşkij bbyilk celselerde, en 
taıı 1 dakikalarda Atatürkün ir· 
tor~l'lllı dinledikleri, onun bir daha 

l.iııel'lli 
~ Yeceğl kiil".'lfide. ontfan 
)'• d~ttı kalışlannın ıstırabını ortaokun f er. 

Slihd 
l°llt' •dın nefes vermediıti: meş· 
lı~ettn koruyamadğı, ancak Cüm

ltıllltetin ebedtleşt:rdtğf millet hl· 
Yetini "lil .. k -d l'ıl.i • onun o su arşı!'ın a 

"· .. 
11tıene, filkranla andılar... Millet ''• .. eı· 

dj ı.st Atatürkün en büyük eseridir, 
~t:rıle ---

~ r, Atatnrknn en bllyllk dile-
1l.J tercnnnm etmıılercllr. 

• 
Atamız ve in önü 
Onun Yolunda ve Kendisine Hepimizden Biz 

Evvel Rey Verdiği Yeni 
Daima iyiye, ve Daima 

Sefimizin Pesinde 
1 ' 

ileriye Koşacağız 

2 

A ğlamak mı istiyorsunuz! ~ 
nun yüzünü bir daha hiç go

remiyeceğimizi düşünün! 

Söylemek istiyorsanız, O, ebe
di bir mevzudur. 

c.--.ı. ,:_., _ _._ ... ı_, ........... _ ...... .-. 

manın imkansızlığını hatırlayın. 

Dövünmek istiyorsanız, gözleri
nizi içinize, övünmek istiyorsanız, 
kulaklarınızı dünyaya açın! 
Aydınhğa hasret çektiğiniz za-

man dimağlarınız&; karanlığa 

muhtaç olduğunuz zaman yürek
lerinize bakın! 

Ondan başka her şeyi unutuşu
muş, Onda her şeyi buluşumuz. 

dandır. 

Hangi hl.ssl duymak istiyorsu
nuz? Dehşet mi? Sevgi mi? Say
gı mı? Hayret mi? Ümit mi? Gu
rur mu? Istırap mı? Emniyet mi? 

Atatürlı ve l•met Inönii manevralarda, birarada 

Onun ölümüne. .alısaroaylSımız, 
Onun ölümüne inanamayışımız, fa-
nı olduğunu unutturacak kadar 
büyük mucizeler göstermiş bulun
masındandır! 

Aşk gibi, kadın gibi, hayat gi
bi. ölüm gibi, tabiat gibi, dünya 
kurulalıdanberi tam tarifleri ya
pılamıyan küçük, büyük bütün 
muammalar, ontm huzurunda, bir 
ilk mektep talebesinin masum ka
lemine bütün sırlarını teslim eden 
rakamlar kadar basit kalıyor. 

Karaciğer, böbrek, kalp, ölüm, 
rapor, cenaze, tabut, kefen, me
zar, gözyaşı, ıstırap, nutuk, şiir, 
fıkra, makale, gazete, radyo, laf ... 

da tam ..bir yıl havlıyan ölüme 
fırlattığı, bir yıfuı kemikten ib~ 
rettir. 
Şu anda, çetin dl plomast müca

delelerinin. harplerin ve inkılAp
lann bütUn yorgunluklarını, tam 
bir yıl süren deliksiz bir istira
hatle tamamen gidermiş olan İs
met İnönü, Atatürkün mukaddes 
emanetini tesellüm etmig bulunu
yor! 

Milletin en tablt tahminini de, 
en haklı arzusunu da tahakkuk et
tirmiş bulunan bu hadise, bir ne
tice değil, bir batlangıçtır. 

• 

metli ve şcrcm sahifelerle kalın
laşacak, zenginleşecekti? 

Bunlardan da anlaşılır kl, dai-

ma az konuşmayı, ve çok çalışma

yı tercih etmiş bulunan İsmet İnö
nünün; nutkunda kısacık bir cüm
leye sığdırdığı büyük müjde, he
pimizi, ileriye doğru atılacak uzun 
adımlara hazırlamaktadır. 

Ve hepimiz, buna hazırırz! 
Atamız; milleti uğrunda katlan

dığı bütün yorgunlukları gidere
cek kadar müsterih uyuyabilir!.. 

Biz Onun yolunda, ve kendisine 
hepimizden evvel rey verdiği ye
ni şefimizin peşinde, daima iyiye, 
ve daima ileriye koşacağız! 

Artık, ileriye gitmek uğrunda 
ölmekten hiç pervamız yok: 

Yürürsek ölmiyen Atatürke, 
ölürsek fani Atatürke kavuşaca

ğız! 

Naci Sadullah. 

ıg.z:mtr~ 
Atatürk 
Ye Halk 
Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Gazete idarehanelerinde, muhar
rirlerin, sekreterlerin masnlan, hal
kın Atatürk içln yazdığı yuılarla 

dolu. Eğer bu yazılnnn hepsini neş
retmek icap ederse, ayrıca bir nüslıa 
daha basmak lazım. Halkın nüshası. 
Herkes içindeki elemi, derdi ne;;ret
mek istiyor. Kalblerinin içine sığ
mıyan acıyı dökerek te elli bulmak 
istiyorlar. Bu halkın hakkı. Çünkü 
Atatiirk, bu memleketin tarihinde 
görmediği bir halk dostu idi. O bu 
halkı herkesten iyi tanımı tır. En 
biiyük hamlelerini, knfnsında pln
nım çizdiği inkılfıplan hayata geçi
recegı giin evvela halka gli\•enir, 
halktan bir adam gibi aralarına gi
rer, ona açacağı yolun ısığını tutar, 
ve bütün bu halkı arkasında süriik
lerdi. Şimdi ondan nur alan bu halk, 
sevgis:ni, minnetini, acısmı, mate
mini dökmek için gazete sütunlarına 
iltica ediyor. 

* Atatilrk demokrasinin en büyük 
taraftan idi. Kemali:ı.m onun yarat
tığı, bu memleketin ihtiyaçlıırına 

eöre planlaştırdığı demokratik re
jimdir. "Hakimiyet Milletindir." Bu 
Atatürkün bu millete, hu halka ilk 
defa verdiği haktır. Büti.in tarihinde 
hakimiyeti yalnız sultanlara, Alla
hın gölgesi, sandıklan müstcbitlere 
veren mutlaldyet idaresfnni kanun
larını, ilk defa o hazinei evraka dev
retti, halkın hakimiyetine dayanan 
Cümhuriyeü kurdu. Halkın hakimi
yetinden fedakarlık yapmamak o
nun, aamimt bir emeli idi. Herhangi 
bir davasını, doğruluğuna inandığı 

halde, halkın önüne serer, konuşur, 
konuşturur, herkesi dinledikten son
ra kararını verir, ve hemen tatbik 
ederdi. Onun kati kararlan karşı· 
sında ıa~ıranlar, halle bunu hR7.JDc
demez, dedikleri xaman, o, halkın. 
duygularını sezen ve bilen bir ktıd
ret gibi onlara gülüm erdi. Yaphğı 
inkılaplan halkın nasıl benlınsediği, 

bngiln ölüsü arkasında döktüğü göz 
yaılany)e Hbittlr. 

Onun çok sevdiği halk, bugün onu 
ne kakdar aevdiğ'ini, heyecanlan, 
göz yaşlanyle ifade ediyor. Bütün 
bir balkın bu kadar sevdiği bir ada
mı, bu milletin tarihi rörmemiştir. 
Halle, onun kudret kaynağı idi, on
dan aldığı kuvvetle, kendi kuvveti
ııiıı birleşmesidir ki ha büyük ese
ri meydana aetirdi. Halka ha kadar 
dayanan bir inkılabın yılalmasına 

imkin var mıdır? Atatürk İnkılap ve 
Cümhuriyetin temellerini en sağlam 
mesnedin üstüne kurdu. Da halk, 
toprakların üstüne dikilen Atatür
kün heykeli gibi, inkılabı da var ol
dukça ıöğaünün G.stilnde dikili tu. 
tacaktır. 

Onun hayatı, bunların hepsini 
birden, ve bunların hepsini birer 
birer duyurabilecek safhalarla do
ludur. 

Hangi devri görmek istiyorsu
nuz? Geçen günü mü? Dünü mü? 
Bugünü mü? Yarını mı? Öbür 
günü mü? 40 asır gerimiz.i, ve 40 
asır ilerimizi mi? 

Bütün bu biçare, bu hırpani, bu 
sırnaşık, bu yavan, bu gülünç, bu 
kör, bu topal kelimeler, Onun 
devleşmiş adının etralında, yolla
nnı şaşırmış birer cüce gibi dola
~ıyor lar. 

Biltün bu kelimeleri, Onun hu
zurundan tardetmemiz lazım: Hal
buki, biz, Onun bahşettiği hürri
yetle güzelleşmiş bir sürü bacak
sız, hala konuf'İyoruz. 

Milletin sevgisi, saygısı, ve bir
liği, İsmet 1nönüne; Atatürkc isti
nat etmek taliinden mahrum kal
manın zorluğunu çektirmiyecek 
kadar kudretlidir. 

Bugün, Atatürkiln bıraktığı e
serleri sadece muhalan edeceği

:rrıızı söyliyenler, lılzumundan faz
la iddiasız ve mütevazı davran
maktadırlar: Çünkü biz. kazandık
larını, kaybetmemeyi kı\r -sayan 
nıütevek.kil bir bekçi olmıyacağız.. 
Ölmez Atatürkün tuttuğu yolun 
nihayeti, fanl Atatürkün mezarı 
değildir. Nitekim, İsmet İnönünün 
:cutku bize, engin bir !Stikbale doğ
rı. yol alan inlcılabımızın, ma
tem fırtınasile zedelenmiş bır tek
ne gibi, kör bir limana sığınmıya· 
cağını müjdeliyor. 

~MU .YAl=F=Ak •..-C.
~OLMANltl SIRR~ 

O, bunların hepsidir. 

Gözlerimizi açıyoruz: Onnmnz. 

de... Gözlerimizi kapıyoruz: İçi
mizde ... 

Kulaklarımızı açıyoruı, sesini, 
kulaklarımw tıkıyoruz, acısmi 
duyuyoruz. 
Ağzımızı açınca Onu söylüy~ 

ruz. Ağzımızı kapayınca Onu dü
§Ünüyoruz. 

Haritada O, puslada O, evde, so
kakta, mektepte, defterde, kalem
de, kitapta O, fabrika bacasında 

O, hayatta O, ve ölümde O var ..• 
Gençliğin ant içtiği meydanda 

olan da Oydu, olmıyan da. 
Başımızdaki şapka O, cebimizde

ki lira O, konuştuğumuz lisan O, 
yazdığımız lisan O, ölen O, yap
yan O. 

O na her ~yt, herkesten faz
la verirken cömert davra

nan hilkat, ömrünün miktarm1 ta
yin ederken niçin haset gösterdi 
bilir misiniz? 

Yarattığı eserin eş_1izliğini kıs

kandığı için! 

Hiç bir ölüm, bize bu kadar ıs
tırap vermedi. Fakat biz, bu ölüm 
karşısında, bu ıstırap kadar büyük 
bir hayret te duyuyonı7-

Fakat eğer, Onun ıstırabının 

huzurunda tutulması lhım gelen 
dillerimiz bala çırpınıp duruyor
sa, bu, bir cüretin taşkınlığı de
ğil, bir buhranın taşkınlığıdır. 

Çünkü Onun ölümü de, bayatı 
kadar pşırtıcı oldu! 

Ş aşırdık: Fakat bizim bu şaş
kınlığımızla bir panik ara

sında, bir düşman gözüne en cı· 
lız ümidi verebilecek kadar ufak 
bir benzeyiş vehmedebilenlere de 
şaşarız. 

Şaşkınlığımız sadece zafımızdır; 
ve zafımızı, bütün dünyaya du
yurmaktan çekinmeylşimiz de, 
kudretimizden emin bulunuşumuz
dandırl 

Bundan JÜphelenmeye kalkışa
cak olanlar varsa, bilsinler ki, in
tihapta tek rey kesilen millet te. 
ıstırapta tek yürek kesilen millet 
te, ayni millettir. 

Dolmabahçeye bakarken yaşa
ran gözlerimiz, Ankaraya çevrilin
ce emniyetle doluyor. 

Onun cesedine sarılarak ağlıyan 
gençlik, Onun kitabına sarılarak 

ant içiyor. 
Ve Onun, yatağının ayak ucun-

B irinci İnönü, .tldncl İnönü, 
Sakarya, Mudanya. Loz3n 

zaferlerinin, ve büyük "çelik ağ,, 
siyasetinin kahramanı ta!'afından 
verllen bu müjdenin mutlaka ha
kikat olacağına hiç tereddUtsüz 
inanmamak mümkün değildir. 

Çünkü ikinci Türk Reisicümhu
nı, yirmi senedir, milletinin ken
di phsı hakkında beslediği tabii 
allkayı tatmine bile vakit ayıra
madan çalı§tnl§ olan İsmet İnönü
dür. 

Daima, yarattıtı büyük eserin 
arkaama saklanan İsmet lnönil, 
hayatının, tarihe mal olması ll
zım gelen menkıbelerini ve safha
larını bile milletinden gizliyecek 
kadar mütevazı davrandı. Eğer İs
met İnönü, bu tevazuundan kurıu
labıneydı, mücadele tarihimiz, ~ 
nun Anadoluya kahramanca geçi
§lne benzer daha kim bilir ne kıy-

Ford Diyor ki: 
Dünyanın en çok muvaffak ol

muş adamının ağzından muvaffak 
olmanın sırrını öğrenmek istiyor 
musunuz? Öyle ise Fordu dinleyi
niz. 

Ford diyor ki: 
"Kendi işine bak, lüzumsuz mO· 

nakaşalııra girme. Hayatta ilerle
menin ilk şartı budur. 
Münakaşayı ka\•gaya kadar gö

türme. Eğer mesele sizin yap3bi-
1eceğiniz bir işe ait ise onu yapın; 
değilse yapabileceğiniz zamana 
kadar bekleyin. 

Parayı en esaslı bir ihtiyaç di· 
ye düşünme. Hayata para kazan
mak kastiyle girenlerin çoğu so
luğu Darülacezede alırlar. 

Servet kendi gelir, yapılmaz. 

Benim hayatımda para hlç bir 
zaman bir gaye olmamıştır. Hiç
bir zaman para kazanmayı düşün
medim ve hiçbir zaman onun ar
kasından koşlllfdım. Fakat faydalı 
iş yapan bir kimsenin parasız kal
mıyarağına imanım vardır. 

Çiftlikte çalıştığım, makine ta
mirciliği yaptığım ve bir değir
mende makinistlik yaptığım za-

Yazan: P•ikoloJ 
manlan ze\•kle hatırlanın. Çünkfl 
o vakit tecrübe kazandım. Ve ben
ce hayatta kazanılan en iyi şey 
tecrübedir. Zaten insanlar bunun 
için yaşarlar; tecrübe görmek ve 
başkalanna faydalı olmak. 

"Ben yatağa yorulduğum zaman 
cider, dinlendiğim zaman kalka
nın, acıktığını zaman \'erim. İsti
rahat azlıfl insanın vücudlinii de, 
dimağını da yorar ve zehirler. O
nun için bu-işi herke kendi ihti
yacına göre tanzim etmelidir. 

"Kafamda bir fikir vardı, onu 
tatbik sahasına dökmek istedim. t. 
çimde, benden daha ku·n-etli bir 
kuvvet beni buna sevkediyordu. 

Onun için ne yaptımsa bu gizli 
kuvvetin tesiriyle yaptım. Yapma
mazlık edemezdim." 

Fordun içinde muharrik km ,·et 
gibi i~liyen bu gizli kuvvet, i.;te 
mukaddes ateş dedikleri şeydir. 
İnsana kuvvet veren, cesaret ve
ren, enerji veren odur. 

İnsana asıl lazım olan şey de o
dur. Motörsllz makine işlemez. 
İçinde mukaddes ateşi olnııyan 
insan da ilerliyemez." 
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O ÖLMEDi 
(Neyzen Tev!ik, dun bir mektupla şu şürlni bize göndermlşbr) 

Tanrı ölmez, o dilerse görünür bir müddet ; 
Kaybolunca onu kalbinde bulur her millet. 
Biliyordu kaderin cihresini evvelce, 
Bütün ecramı sema yasla büründü o gece; 
Yaklaşan bir acı önce güneşi korkuttu, • 
Ay tutuldu diyemem, gökyüzü matem tuttu. 

* Ata ge~ti ebedin mevkii müstahkemine 
Bir direktif veriyor arza, beşer alemin;. 
Bize ilham ile isal ediyor her haberi ' 
Ki: Onun "Kudreti Külliye, emirbe; neferi. 
Bağladı darı fenanın ebede telsizini 
Güdelim açtığı yo11arda mübarek izini. 
Atatürkün beşre sunduğu peymanı budur· 
Atatürke inananlar er olur, sulhu kon"· ' 

Neyzen T evlik 

* ATAMA HİfAP 
O derin maviliği silinip göklerinin; 
Güneşin rengi donup, toprağı solmuş yerinin. 
Denizin dalgalan uzatırken elini; 
Öpemez oldu şu an gülerek sahilini. 
Kayalar kahkahadan birer heykeldi, sana! 
Nurlu bir gözle yüzün neşe verirken vatana. 
Dereler şan taşıyan birer ırmaktı . seninçün! 
Geçtiğin yer tutuşup meş'ale yaktı seninçün' 
Varlığın bizce vatan toprağının adıdır. 
Senin ismin ATATÜK zaferin kanadıdır! 
Yurdumun en dumanlı dağına tırmanarak; 
Haykırmak istiyorum, menkibeni anarak. 
Bize tarih denen elle kazılırken zından; 
Mezarlar saray oldu, sarsılarak hızından. 
Bir ölüye can verdin, kan verdin, iman verdin; 
Vatan elden giderken sen bize cihan verdin 
Ne mutlu onlara ki göçtüler senden önce? ! 
Atam nasıl çekildin aradan benden önce 
Sesime ses vermiyor haykırsam yüce dağlar; 
Biz sana, onlar sana, bir acun sana ağlar. 
Bize verdiğin acı unutturmaz adını; 
Ağlıyor şimdi öksüz, Türk oğlu, Türk kadını. 

On sekiz milyon vücut sanki bir hıçkırıktır, 
' Başı göğSüne düşmüş ve kanadı kınktır. 

On\ln eksikliğine inanmak istemiyor 
Dilim öldü demeden, yaşamalıydı diyor. 
Yokluktan bır hamlede varlık yaratan insan 
Senin eksikliğine inanamıyorum? İnan? .. 
Eskiden daha fazla şu anda içimdesin, 
Gözümde daha canlı, heybetli ve zindesin, 
Sana öldü diyorlar, doğru mu acab bu soz? 
Nasıl kapanır söyle deniz renkli iki göz? 
Nasıl dalgalanırken bu ışık dolu umman 
bir sükun deryasına oluyor şimdi kurban? 
Düşüncem, tahammülüm, iradem daralıyor· 
Gönlümü baştan başa bir hıçkırık sarıyor. 
Ağlıyor, ağlıyorum, bir millet ağlıyoruz; 
İzinde ölmek için bu gün el bağlıyoruz. 
Ma~vi huzurunda eğilirken hürmetle 
Yenilmiyen Başbuğ'a .derim ki: muhabbetle 
Bu çelikten varlığa sen verdin suyu ATAM; 
Gönlümüz sana makber, müsterih uyu ATAM .. 

Muıtala Ortaç 
(İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi 57 II) 

* Ataya Tazim 
Gitti gitti ah gitti, onu gÖmıek ne mümkün; 
Fanilere karıştı büyük evladı Türkün. 

Gözlerden akan yaşlar sanki kızıl bir alev 
Iztırap gönülleri sanki kemiren bir dev. 

Gözlerime görünen yer gök ~adar sessiz; 
İşte bütün kainat zavallı ve kimsesiz. 

Sahiden mi gitti o ah inanamıyorum 
Beni yiyen acıya ah dayanamıyorum. 

Ne akşamın renginde ne çiçekte bir tad var 
Bir ilahi peşinden kımıldıyor dudaklar. 

İşte açık bir derdle ses veren çağlayanlar 
Bu zavallı hicranla durmadan ağlayanlar. 

Gözlerine karışmış akşamların gölgesi 
Nerdeyse daralacak göğüslerin nefesi. 

Gözlerinden almışken go1der derin rengini 
Bir kaç gundür kaybetti o güzel ahengini. 

Ufukları kapladı siyah tülden bir perde 
Dertler yanan bir alev hıçkıran gönüllerde. 

Bu vakıtsız kayıba sonsuz nişane yaşlar 
İhtiram hevesile eğildi sana başlar. 

Bu ölüme inanmak bilmem hakikat mıdır? 
Seni bizden ayıran bu zalim hayat mıdır? 

Gönülleri alarak enginlere ~ oldun 
Asıl şimdi içlere batmıyan güneş oldun. 

Carpan bir kalbin varsa Atatürkü bilirsin 
Karşısında taparak ben 2ibi ekilirsin. 

'KaJri Engür 

TAN 

ATAMA 
İnince yarıya birden bayraklar 
Göz yaşı sel gibi boşandı, Atam 
Daha çıkmamıştı, saçında, aklar 
Ömrünce gördüğün, hep sandı, Atam. 

Milletin gönülden ağlar arkandan 
Tarihle yaşıtız, hep ayn! kandan 
Sevmedik kimseyi, bu kadar candan 
Vakitaiz bırakıp, ah gittin Atam? 

Cihanın gıptayla, andığı adı 

Tarihten taşan bir zafer yaşadı 
GüneşdJ saçları, şimşek kan3dı 

Dünyayı yıldıran yiğittin Atam. 

Sana tapan, yalnız TilrklQk değildi 
Önüne bütün bir cihan eğildi 
Mazinin Arını kılıcın sildi 
Sen baaa geçmeden biz hlçdlk Atam. 

İzinde yolcuyuz, dönmek yok geri 
İleri yurttaşım. durma, ileri! 
Yurduma dikilen dilşman ,gözleri 
Kor etmek uğruna andiçtik Atam. 

Dinmiyor Ulusun, dökülen yaşı 
Vatanın yas tutmuş, hep dağı taşı 

Mabuttan mukaddes tunç renkli başı 
Ölmemiş kalblerde yaşıyor Atam. 

Kalmasın Atam gözlerin arkanda 
Ülkilne adaktır son damla kan da 
Kurc;luğun vatanı artık bu anda 
ÖVdilğiın o gençlik taşıyor Atam. 

Mehmet Ataker 

* U:u Atama 
Gittin bu gidiş çok acı oldu. 
Yanık gönlilmüz sana ağlıyor 
Matemin bütün kalplere doldu 
Seni sevenler kara bağlıyor. • 

Yıkılsın taşlar, dağlar yerinden 
Koca bir vücut utul ediyor. 
Kırılsın dallar bütün belinden 
Yüksek illkiılü atam gidiyor. 

Ey ... kara toprak lSğünme birden. 
Yüce varlığı sığdırama1.!ın, 
Yollar açılsa bir anda yerden 
Sen onu yine dolduramnzsın. 

Al maz onu yarılsa gökler. 
Denizler çökse toprak oLc;a da 
Götüremezler tunçtan bilekler. 
On sekiz milyon kuvvet dol~ ıia .. 

Ey kahhar ecel sen de kıvanma 
Onu götürüyorum diyerek burdıın 
Hisler de öldü, bitUler sanma. 
Hiç ayrılır mı insanlar nurdan 

Atam! yüzilnü gClster görelim. 
Müsaade ls~ meleklerinden 
Başına sevgiden çelenk örelim. 
Tutalım aziz bileklerinden .. 
Unutamayız geçse asırlar .. 

Çünkü aşkını kalblere kazdık. 
Silemez onu geçen zamanlar 
Çunkü ismini sineye yazdık .. 

Edebiyat FakOltealnı!en 

Gillaen YI LGÖR 

* Büyük Atam 
Senin bize yapbğım 
Hiç bir kimse yapamaz 
Sen gittin fakat, Atam 
Mlllet seni unutamaz 
Senin kurduğun yurda 
Düşman da yan bakamaz 
Bu toprklara ey, Atam 
Düşman ayağı basamaz 
Sen kurdun yurdu Atam 
Millet bunu unutamaz. 

Mehmet T Qf lnn 

* Atatiirk 
Daha dün bOtUn dilnya gücOne dayanarak 
Esaret zincirini Türke vurmak istedi. 
Bağrımızdan bir alev, bir ilAh fırlıyarak 
Savulun ey kahbeler Tı.irke yol verin! dedi 

TilrkOm diyen a~lanın çatılıp hırstan kaşı 
Bayrağıma uzanan eli kırarım diyor! 
Bu tunç heykel önünde düşmanın matı-ur 

başı 

Korku ile eğilmiş zelil makhur cldiyor. 

Temi7.ledl vatanı küflenmiş Adetlerden 
CehlJ atarak ilme, nura, irfana taptı 
Yılmadı yurdu için çalı~p didinmeden 
Medeniyet nuriyle yurdunu cennet yaptı 

Taa~sup yılanını ininden ~kararak 
Çelik pençeleriyle boğup fezaya attı 

İlmin yüceliğini ınusa anlatarak 
Gönülleri fethetti inkılAplar yarattı 

Blr mabud lrudretile mucizeler yarabn 
DAhiyi kendimize en bilyük ATA yaptık 
TilrklQğe hayat veren, kalblere neşe katan 
Bu Türklük Atasına Tanrımız gibi taptık. 

'4Jnan YurJaer 
(Mnn Takım GDretÇllerlnden) 

Atatürke Mersiye 
Bak sancağa, öksüz gibi mahzun duruyor bak! 
Bir makberi andırmada tarihteki yaprak 
Evladını sarmak diliyor sevdiği toprak, 
Ver bari teselli bize ey kadiri mulak; 
Gaybubeti çok yaktı bizi şanlı Kemalin-

Nazende Hilalin bile bak: Rengi sarardı, 
Evvel ne kadar kalbe gülen neşesi vardı, 
Yıldız onun ağuşu Kemalinde yaşardı, 
Kalplerde mi matem dolu, yer, gök mü karardı: 
Gaybubeti çok yaktı bizi şanlı Kemalin .• 

Ey zalim ecel, yurda siyah matemi gerdin, 
• Feryadıfigan olmada her darbesi kalbin, 

Rtzlar diyorum belki buna sinesi derdin; 
Ölmez yüce dahi ... Biliriz ölmedi lakin: : 
Gaybubeti çok yaktı bizi şanlı Kemalin .. 

Ölmez yüce dahi.. Ebediyet dolu nurdu, 
Tarih ona bilsen ne güzel abide kurdu. 
Türk milletine varhğt Yarab ne gururdu, 
Bir hüznü elem kapladı baştan başa yurdu 
Gaybubeti çok yaktı bizi şanlı Kemalin. 

Ahmet Behçet "Akgüne, 
(Eski Ilgın Müstantiği) 

* 
ÖLMEDİN ... 

Toprak!. .. Kıyarak en büyük evladını aldı. 
Türk milleti sonsuz, acı bir mateme daldı. 

Kaplar koca bir kürreyi bir anda şeamet. 
Milyonları aştı, duyulan ahüfelaket. 

Türkün değil ancak, beşerin benzi sarardı, 
Sarsıldı semanın, bütün ecramı karardı. 

"Ölmüş!. .... dediler, şanlı Atam, ölmedin asla. 
Çılgın gibi evlatların hep, ağladı yasla. 

Ölmek, ne demek? Hiç koca bir millet ölürmü!.. 
Af akımı sarmış bu güneşler gömülürmü? 

Almaz bu cihan naşını, sen devrediyorsun, 
Ta arşı muallaya kadar yükseliyorsun. 

* ONA 
Ey Türklüğün banisi, ey Türkün Peygamberi, 

Ey mürşidler mürşidi, ey ulular ulusu, 
Nasıl yetim bıraktın sen bu aziz ulusu 
Mukaddes mezarındır Kabemiz dündenberi -

Naşının arkasından bir sel gibi akacak, 
Peygambersiz ümmetin yere iğik başlan 
Kalplerinden koparak kanla akan yaşlan, 

Yanan bağırlarını Haşre kadar yakacak .. 

Kesilsin hep sesler de sade bir sükut kalsın, 
Atamızın ruhunun uçtuğu kudsi yerde .. 
Kainat da gömülüp artık sonsuz bir derde. 

Onunla beraberce ağır bir nevme dalsın. 

H. Kumbaracı 

Cevdet Kirman 

* 
ATA TÜRKE YEMİN 

Sırma saçlı başının. yanıp tutuştuğunu. 
Dudagından bir alev kopup da uçtuğunu. 

Gördüğü anda birden yandı bütün bir millet. 
O, yeşil gözlerini, nasıl kapadı bu dert. 

Sen doğudan gelmiştin batıya gidiyordun. 
"Ben Türküm, damarından akan kanım diyordun, 

Sen Türkün güneşiydin, güniydin, her şeyiydin, 
Sen ancak varlığının, Kemalinin eşiydin. 

On beş yılın içine, sığdırıp asırları. 
Bir hamlede devirdin, tahtları kasırları 

Karanlığı boğarak, şafaklar açtın bize 
Onyedi milyon insan, önünde hep dizdize, 

Gelerek eğildiler Sen onlara eğildin, 
Onlar senin demekti sen onların demektin, 

Soruyoruz hepbirden "Ah, şimdi neredesin?,, 
Neredesin ATATÜRK? neden ~elmiyor sesin? 

Sen bizim sesimize, her zaman Se6 verirdin, 
Sesimiz tükenseydi. bize nefes verirdin, 

Belimiz bükülmezdi, kolumuz kırılmazdı, 
Sen yaşadıkça ATAM, bizim derdimiz azdı, 

Karlar üstünde yattın, taşlar üstünde yattın, 
Bize çektirmedin de, kendin her derdi tatdın. 

Senin geçtiğin çöller gülüstane dönerdi, 
Nurlara bezenirdi, karanlıklar sönerdi. 

Ne kaygı ne tsamız, nede yasımn vardı, 
ATATÜK denen kudret, her birim.ize yardı. 

Şimdi nerede acap o, bükülmez asa, 
Onyedi milyon birden düştük mateme yasa. 

Halıln Gürllan 
(Osmaneli Sulh HAkiml) 

16 - 11 - 938 

Büyük Şef 
Her Türk takmış göğsüne bir matem tı•• 

br.SS 
Her Türkün gözleri yaş her Türkün bil' 

yarısı. 

Her yeri kara haber dola:ııyor yel g!bl. 
Her yeri göz yaşları dolduruyor sel gibi. 
Elinde siyah mendil kıvranıyor ÇankB1" 
Kara hıber İzmirden geçti Karşıyakaya 
Duyuyoruz Samsunu yanıyor elem!ndetı 
Anlıyoruz Sıvası gözlerinin neminden. 
Sakarya baş ucunda, Dumlupınar ıı&Iı.Y°' 
Kocatepe diz çökmüş kara yazma bağI.ıYof 
Dediler: Şu Merke, Edirneye bir bak y• 
Gördilm yaslı bütün yurd boynu bukil~ 

Trıı.ltf" 
On sekiz milyon insan btl' tek baştı seninl8 

O sabah güneş girdi helftllaştı seninle 
Karşında mücrim gibi elJ kanlı tablet. 
Sanki dili tutulmuş acz içinde kAinat 

Andlçtik heykelinde bir atızdan söz ve
dl.]c. 

Biz sana Tann diye gönül verdik, g3S 
verdil'

Bir derin ibadetin huşuiyle karşında 
Bir nida gelsin diye bekliyoruz arşında 
Duyuyoruz sesini cephede duyar gibi 
O meçhul Memi de fethet bu diyar ıtbL 

Nazil Tunalı 

* Atatürk için 
Ey Atatürk AtatUrk 
Hep peşinde yürüdük. 
Senin ilhamın ile 
KAJnatta büyüdük, 

Atamızı Allah aldı. 

Gözlıırde yaşı kaldı. 

Göntil seni özlüyor. 
Cumlemlz öksüz kaldı. 

Ey Atamız Atamız 
Sendin bizim babamız 
Kaldır başını bize balıc 

Bitmez oldu yasamız. 

Mecdeddin Cm 

* Kalplerde Atatürk 
Bir hıçkırık koparken Ttlrkihı yGee ~ 

~ 
Can verdiği vatanın toprağınm tql~ 

Yok olmıyan varlığın adı candan ıeıtyor 
Atatürkün zıyaı genç bqlan eğiyor. 

Atatarktar atamız, bunu çoktan belledfJC. 
Genç kafalarımızda ülküyü temeiledtk. 
Türke mutlu olsun şunları ezberledik 

Atatürk sonsuz deniz çevresi nurdan ku-

~ 
Ebedi varlığından şahlanan genı;llğe bald 
Halkçıdır balkı sever tam TUrklOl\ln ül

JıcOtl 
Kalbimizde Atamız ne muUu bize TQrtrlıS. 

'l.'ıp Fakülte!'inden 
K. GÖÇEN 

* Bir Millet Ağladı 
Ebediyet denilen yokluğun arkasından 
Meçhul eller uzanıp onu göğe kaldırdı; 
Bir millet hıçkırarak ağladı hep yasındd 
Bir millet ki onunla kaç ölilme saldırdı. 

* Tarin de beraberce sana heı> ağlıyıııcak. 
Bir türben olacaktır şu görünen gök Jnıb

be: 
Senin o asil ruhun kalblerl baJlıyaealı:, 
Dolasacak dünyayı, ıtrecek kalpten lı:albeo 

İstanbul Erkek nseJ 
FARUK ORAY 

* AH! 
Tutulan ııy bunu bilmiş gibi ah 
Döndü göklerde saatlerce siyah 
Beni sarmıştı derinden bir elem 
Bu siyah manzara saçtı bize ı;em 
Kanıyor, hep, yaralı kalblerimlz, 
Bu alev içre tutuştuk hepimiz .. 
Yanıyor kalblerimiz ah .. yanıyor 
Yurdumun her yanı billfth yanıyor. 
Ağlıyor gözlerimiz nh, Atatürk 
Senin isminle ulus oldu bUyük 
Senin isminle yaşar tarihimiz 
Senin isminle yaşar her blrlmlıı 
Hepimiz ağlıyoruz, sulıyoruı: 
Senin ismin bize "ANT" tır diyoruz 
tcerlm, ant içerim kalbim ile 
Senin isminle doğan geldi dile .. 
Bastığın toprağı ettin de Vattın 
Ey bu toprakta şchnmetle yntan 
Vatanın bir adı sensin, Atatürk 
Kürei Alem huzurunda küçük 

CEMAL ETİL 
(Beyoğlu 3 üncü okul öğretmenJ) 

* Bir Cihan Göçtü 
O, bir insan deği1: bir cihandı 
Isıtan güneşiyle: nur veren mehtablyle 
Çağlıyan deresiyle, !eyiz veren yal!nıU' 

rfy]e .. 
Göğiyle yıldızıyle, yıldırım, şJmşeğıyıe. 

Atamız ölmedi; bir cihan göçtü. 
İS!\fET ŞAKffi 



Ulu 

b 
Moskova 14 ~(A. A.) - Tas Ajansı 

Udirtyor: J 
İzvestiya gazetesi, "Yeni Türkiye

ilin Yaratıcısı,, başlılı altında neşret
tiit bir makalede şunlan yazıyor: 

''Eıı müatait kumandanlardan biri 
~ tanınmı, olan Kemal Atatürk ı 

J>adişahın istibdadına k81"§1 tev -
db. edilen ihtilil hareketine uzun za 
~beri iftirak etmlf olması key 

~anhmf olan bfitan -ordulan - -
cUkten IOnr&, Lozanda 1923 hazira -
nmda matl1lplara mllll Türkiye dev 
Jetini dikte etmlftir. Atatiirk, hudut
lanm çimilf olclutu Türkiyenin ona, 
öncekinden daha büyük vazifeler 
yükliyecelbrl müdrikti O, arkasında 
garplıla§IDlf bir modem devlet bı -
rakmıfb.r. 
Şapka giymek arap harfierini a -

tıp bizzat hocalığını yaptılı yeni 
Türk harfierinl tabul etmek, gibi 
tamamlyle zevah!rden sanılan yenl-
lilder Türklerde ezeldenberi mevcut 
olan muharip mu bugün de yaşa -
makta olmuına ratmen kurulan ye
ni devlet politlkanmn en sağlam mes 
nedi olmuftur. 

Atatürk, Musul ve Hatay mesele
lerini halletmlt memleket içinde e
nerjik bir IUJ'ette ıslahat yapmlf, en 
dilstrl ve demir yollan kurmuştur.,. 

• 

MUletin Biyiilr Müreb6üi, 6ir Türlr ~ 
Naita IHıfuwla ilen o-"1or 

Dünya Gazetelerinin Neşrigatı 
Atatiriiin en bibiilr eseri 

Atatümün ölüm h~beri üzerine 

Soclald kraten test azdılı 1 t 1 .. .. At tü.. k .. 
blryane::diyorld:pze y sme nonu, a r un 

"Türldyenln şefi Atatürk, bütün 

devletlerin hiç beklemedikleri bir E 1• e Devam Edecek 
feYf gerçeldestinnlJ ve hasta adam ser n 
diye anılan Türktyeden güçlü, kuv -

Yeti, memleketi kurtaracak olan 
ltıUıt hareketin baflll& süratle geç -
lllesine yardım etmiştir. Genç Tür -
ki~ye milll cumhuriyeti, emperya -

karşı bu mücadelesir.~e yalnız Ehtli Şel, Tarih Kurulta)'I Nr,.uiıvle 
_ı ıftır. O zamanlarda, harici 

vetll bir memleket yaratmı,ıır... Sofya, 15 (A.A.) - Kral Borla, Sbtaptl pzeıtesl, lamet lnöntı'da 
Börwen gazetesi de, Kemal Ata - Reisicümhurluja intihabı münue- intihabı hakJrındaJd haberleri _,. 

111Üıdaha1eye ve beynelmilel emper - mahfilleri zamammmn bu misihiz 
hllzıniıı silAhlandırdığı dahili mu - devlet adamının ölümünden dolayı 
kabu ihtilAle karp kahramanane bir derin bir teessür içindedir.,. 

:,.(acadele açmı, olan Sovyet Rusya, Lehlstanda : 
; urkiye Büyük Millet Meclisine 

Ollt bir el uzatmıştır. Kemal Ata - -------
tlirk: emperyalizme karşı mücadeleyi Varşova 14 (A. A.) - Pat Ajansı 
kolaylaftıran teşrinievvel ilıtillllnin tebliğ ediyor: 
fevkalAde ehemmi etini anlamıftır. Hariciye nazın B. Bek yeni Türki
Bu 29 tepinisani f920 tarihinde Sov ye reisicümhurunun intihabını Po
)et hUk.ımetine gönderdiği telgraf _ lonya hükumetine bildirmek üzere 
ıı.nıec1e açıkça ifade edilmiştir. Bun bilhassa kendisini ziyarete gelmiş o
dan sonra, Kemal Atatürk, milli is- lan Türkiye büy·•k elçisi B. Ferit 
tihıas hareketinin başında ve Türki- Teki kabul etmiştir. 
Ye Cuınııurtyeti reislik makamında lllwıtrowany Kurjer Codzienny 
bulunduğu müddetce Sovyet hükQ- fÖYle yazıyor: 
llıett ile en dostane münasebetleri "Atatürk Türkiyeyi silah kuvveti 
~afaza etmiştir. Türkiye Sovyet ile kurtarmıt ve Vaşingtonun Birle
~meti ile faal bir suret~ teşriki tik Amerikayı varPtrnası gibi yeni 
l!ıe.at etmiş ve sulh mücadelesinde Türkiyeyi yaratmıştır. 
11~a kanferansı esnasında Atatürkün eseri hatta bevnelmilel 

Türkiyenin kendisine hudutsuz türk Snr Ponelen dlktasım kıra - betile ismet lnönü'ye bir tebrik tel- retmekte ve birlnci ayfUmda bti-
hürmet taşıdığı büyük haliskln A- rak, vatanım 18 yıl içinde yeniden grafı çekmiştir. yük bathklar altında Türldyenin ye-
tatürkün hayatı Alman-yada olduğu kurmut ve yeni Türkiyeyi yaratmış A tlukt • ni Reiaicümlı~un ~ 
kadar hiç bir yerde ne amlacak ne tır. Demekte, Mustafa Kemalin "as- rftGYU G • yazmakta ve yübek mezıyetleriDI 
de takdir edilecektir kerler ilk hedefiniz Akdenizdir!., saymaktadır. 

Zira Almanya da ayni yoldan geç- emrini ve ondan sonra büyük bir e- Tiran, 15 (A.A.) - ~ AjansJ Rusyacla : 
miştir. Türkiyeye empoze edilen ba- nerji ile cumhuriyet rejimini kur - tebliğ ediyor: 
rış muahedesi topraklanmn hayati muş oldu~nu hatırlatmaktadır. Türkiyenin yeni Relslc~uru- Moskova, 14 (A.A.) _ lnesti)'a 
kısımlannı kendisinden kopanp alı- Kristelig Dagblat gazetesi şunla - nun intihabı hakkında mutalealar •-' T--t Inön ... , - n-ı-ı..:•~ 

.n;,,,.nte Drito tesi - 1 eli • gaze-.. .&aUllllil U DUD ac--.;uaar yordu. Milli kahraman Atatürk mem n yazmaktadır: ;,vuw n gaze fOY e yor. hurluja MÇilmesi münasebetile Def" 
leketinl kurtarmı.ğa ve milli bir is- "Atatürk, Türkiyeyi bir harika gi .,Türkiyenln yeni Reisicümhunı retüji bir makalede diyor ld: 
tikbalin temellerini atmağa muvaf- bl yaratmıf, milleti için hiç bir fe - ismet Inönü, zıyaı Arnavutlukta ficl- Iamet lnönü, Türkiye Cümhurl~ 
fak oldu. mücadele yolunu ihüyar daklrlıktan çekir.memiştir. O. ha - detli acı uyandırmıt olan yeni Tür- ti Reialiline aeçilmiftir. Bu, Türld
etti. Yalnız çelik bir irade ve kuvvet zırlanan her komployu da amansız kiye biııiainin eserine devam ede- yenin Relalik makamına Kemal Ata-
muvaffak olabilbdi. Memleket için- surette ezmeetni bilmiştir. celdir.,. türk'e halef olmala !Ayık bir adama 
deki eseri daha az hayranlığa liyık "Kılıç kullanan kol ancak hakimi- 'Yeni Türk Relslcümhunmun yük- sahip bulundujwıu pterir. 
değildir. Almanya Atatilrkün eseri- yet asasını ellndf' tutma~a liyakat ismet lnönü, MUU Mücadele kah-
ne ve mücadelesine hayrandır. On - keabeder,, dövizi Bozkurdun şian ol- sek meziyetlerini hatırlatan bu P- ramanlarından biri olduğu gibi Tül'· 
da, tarihi eseri hürriyeti seven bil - muştur . ., zete, şöyle devam ediyor: kiyenin dahili ve barict idaresinde • 
tün mUletler icin bir sembol olarak "Arnavut milleti, Türkjye büyük ki muvaffakıyetlerin amili buluma 
klaacak kudretli bir phsiyet gör - Li+vanyada : Millet Meclisinin kararını büyük bir Kemal Atatürkün en yakın siWı a11-

memııuntyetle karplaımfbr. B1U'llda luıd.,ı.nndaD biridlİ'. Du vaziyet ay-
. , ni zamalMla TÜJ'ldyenin samimi doA-

lsmet Inonu ne Türk slyuetinl lda- lan bulunan hakild sulh dostlarmaa 

~...IDlll'Jlhhaalıarınuı • büyük l lerde de 
:ne. lll(izaheret ettiği gibl, 1929 sene- • Oermmla ya~ Cam\d 14 tA. A.) - mta Ajansı 
Binde ınuharebeden feragati muta - Gazete Polska tstanbuldan almlf ol "Atatürk, §Bhsiyetlerinln kuvveti- bildiriyor: 
Z8ınrnın Kellog paktının muayyen duğu şu malumatı yazıyor: le milletleri dahilden ve hariçten de- Yan resmi Lie Tuvas gazetesi A-
%aınandan evvel merivet mevkiine "Atatürk, yem Türkiyeyi kılıcı i- ğiştiren harp sonralan şefleri ara - tatürkün ölümünE' makaleler tahsis -
konrnası hususunda Lit'\rinof tara - le meydana getirmiş ve dehası ile sında daima hususi bir yer işgal ede- te devam etmektedir. Bu gazete son 
fından yazılan protokole iltihak et- tensik etmiştir Onun yaratıcı ru - cektir. O, yeni Türkiyenin yaratıcısı makalesinde şunlan yazmaktadır: 

me edecek mümtaz ve kıymetli bir muavenetile Türkiyeyi müdafaa iıo 
Şef nazarile bakılacaktır.,, çin Kemal Atatürk tarafından sar

Drite gazetesi yazısının sonunda fedilen verimli faaliyetlerin ona li
Türkiyenin refahı hakkında temen- yık bir fekilde devam edecejine de-
nilerde bulunmaktadır. 181et eder.,, ~f ve ıniitecavizin tarifi hakkında _ hunun ve hararetli vatanseverliğinin ve ku~c~su olmuştu~ Yakın doğu - "Atatürk faal bir hayat ile can _ 

~ınu~~~inak~mes~~in~R~hu~•g~e~ş~~~ ~birn~şrmd~i~~w~~~t~lan~~~Mmil~&inrireği~====================~~-~~--
)anın, yanında yer almıstır. saha yoktur. Eski Türkiyenin bütün oit etti.,, den yeni alevler fı,kırtmışt;r. Ata - fevkalade meziy'!tlerini tadat ettik - la taziyelerini budirmif dıt bakam 
B K:ınal Atatürkün 1936 senesinde felAketlerinln kaynağı Osmanlı dev- ltalvacla: türk misi ile kıyas kabul etmiyecek ten sonra müşarünileyhin bilhaua B. Muntera Türkiye dış batanlıtıaa 

(iyük Millet Meclisinde irat ettiği letinin dahili işlerine ecnebi devlet- ' kadar yeni ve mükemmel bir devlet harici siyaset sahasındaki meziyetle- taziyet telgrafı göndermiştir. 
açtb' nut1cunda Sovyetlerle dostane terin müdahale etmelerine ceıvaz ve binası kurmuştur. Halefi onun eseri rlne i§Bret etme!ttedir Büyüt tefin öliımü dolayısıyle bt-
lrltlnasebetıeri muhafazası keyfiye - ren sultanlar rejimi olduğunu an - Roma, 14 (A. A.) - İtalyan mat - ne devam ed ktir Çü k- At t- - Bu gazete, ezcümle W>yle demek - tün gazeteler sütunlar dolwıu maka-
+c- 1 i,_,_ d lm ..+ At t.. k b t Ata - ,_.. f nd - ece · n u a ur ır-
;:ıe fevkalade kıymet atfetmiştir. ıyan -. a am 0 u:1.ur. a ur ua ı, tur11.un ve a~ an teeaur- kün faaliyeti bütün memleketin ru- tedir: leler nep-etmektedirler. 
YUra d A mdı Türkiyeyi hicapt~n ve taksime uğ - le bahaederken yeni Turkiyenin ya - huna ~-ı- hı 

1 ~ ıını a kaydetmek lazı r ki, d _ _ a&&••"9• ona yapıcı z verm ş - "Dahili vaziyeti tanin etmlf olan Yan resmi Bnva Zeme ga7.etell, 
~eınaı Atatürk Sovyetlerle sıkı mü- ramaktan kurtarmıştır. Hali hazır a ratıcısı serlevhası altında b~yük dev tir. Türklyenin bıTliği bilyük ülküle- genç cumhuriyet. mümtaz reisinin i- bütün bir sahifeyi Atatürke tahsil 
~ler idamesinden başka, müş - Türkiye hem kendi yakininde hem let adamının hayatına ve vucude ge- re bağlı olan gençliji memleketin Is daresl altında siyasetini bütün mem- etmiftir. "Asırlan qan adam,. bat -
..... ~ emniyet siyaseti taraftan ol - bütün Avrupada bir çok dostlara ma tirdiği harikulade eserlere uzun ma- tikbali için birer zaman te§kil et - leketlerle anla ..... A yoluna doA..· sev- lı ltınd ık b uıda. 
lhh- b•- liktir. Bütün diınyanın hayranlığını kaleler tahsis etmektedirler. -..a...tedir. .,..- a•.. ğı a a ç an u uzun Y 
~..,. ""~k defalar sulhun bölün - •UCIL ketmiştir. Çok buiretklrane olan bu deniliyor ld: 
~bir bütün oldulh· prensibi lehin celbeden ve Türldyenln hayatının en Trlbuna gazetesi diyor ki: ı1r A 0 1.. i in , Türki in k 
'le bulunmn«tur aw şerefli devresini te,ldl eden dahili "Türklerin büyük Şefinin vefatı u sene sonra tat rA muazzam s yaset semeres.. yen om- "Atatürk, zam:mındalti devlet a • 

- ,. lah b·ı~ is i i t ik dl k•....,sına İtalyan milleti dost Tü·r'"'i- bir hazine bırakmı_ştı·r·. Bugün Uni - şularile ve bütün devletlerle olan damlarının en büyüM- ve modem t8f Bu :münasebetler Rumanya harici- ıs at ı fi t ma s yas' tısa ' -r A aw 
~ n içtimai, fikri ilAh.. bütün sahalara yenin teessürüne iştirak eder. Ata - versitelere, her koyunde mekteple- münasebatının sallh bulması olmuş- tik prensibinin en dikkete pyan m'B-

azınrun 1937 senesinde Ankara- türkün ölimıü ile yakın .. ,..kın tekl- re, bir güzel sanatlar akademisine, tur. Atatürkün ve mesai aritadaşla - mealli idi o tasvirine bile tmkln ol ! ılyaretl esnasında Atatürkün irat şamildir. Bu ıslahatın tarihi 1923 r- iki k b h 1 1 h 
..... dit tür. Yani Lozan muahedesinin akdi mülüne birinci derecede amil olan mus onservatuvanna, genelik teş nnın irer arikn o an eser erini ay mayan bir inkıllbla millet ve dev • 

f&ttk:t«~ı::~:lı:sti:~i1!.~:dm ede- tarihidir. Bu muahedeyi diğer devlet son derece kuvvetli bir phaiyet zayi killtına sahip hulunan Türkiyeyi ranlıkla takibedt"ıı Bulgaristan, 18 1et haytında kuvvetli w durendlf bir 
~ terde 1 T .. ki 150 ed olmustur. yeniden yaratmıftır. birinciteşrin 192!\ te Türkiye ile bir ··"'•iyet yaratabtlecelinf isbat et • 
~Türkiye Cumhuriyetinin doğdu- n evve ur yeye 1e11 en ,_.. ... 
... 16 beri ananevt dostlukla bağlı olan Po- Türkiye cumhnriyetlnin bu ma _ Memleket hayatında kadınlar mü- daimi dostluk 6 mart 1929 da bir bi- miftir. O, Avrupadan ayn kalmlf o-
t!Jt ndenberi dahili ve harici poll- lonya kabul etmiştir. Milli vakar his temli gününde İtalyan milleti dost him bir mevki u.lıibidirler. Deniz ti- taraflık, uzlaşıma. adli müzaharet ve lan modern bir devlet tefkll etmif • 

laını idame eden Kemal Atatürk, careti fevtalAde kuvvetlend'--''-ı- _ hakemlik muahedesi akdetmiftir. O tir. Bunların he-ı o kadar Jma bir ~ ıaınanda Ti.ırk milletinin siyasi sesine anasıl sahip olan Türk mille- memlekete en derin muhabbetlerini ... &&&&"' ..,... 
~ lrled 1 h t k .....ı.. d ğ . ..+i tinin, milletin bıobası olan Atatürkü gönderir.,. tir, zamandanberi iki memleket aruın - zaman zarfında olmqtur ki. buna, 
l'elı en aya ını pe ~"... e ı:1• - sarsılmaz bir a§kla sarmasında hay- ark ela Ticaret ve sanayi günden güne in- daki münasebetler, müsait bir tekil- evolüsyondan ziyade 81Çr&Ylf diye 1-
lıtıt fevkalAde mühim bir sihile da- ret edilecek hiç bir şey yoktur. Yeni Danım a : kifaf e~ de inkipf etmiştir Balkanlılann tef fade etmek daha dolrudur.,, 
01ırıu1:r~plarm mülhim ve nhmu Türkiye beynelmilel siyasette hesa- Gazeteler, mflletin bQtün tab;k;- rild mesaisi fikrine ~·~ mer Memleketin en yüklek tirajlı p-

Oarn ba katılması llzım gelen bir unsur Kopenhag 15 (A. A.) - Danimar- lan -tarafından okunmaktadır. Ata - but olan Kemal Ataturk, Turkiye i- zetesi olan Jaunakas Zinas "Anka -
Çaf anlı İmparatorluğunun orta - olmUflur. Türklyenin asrileşme ve ka ajansı bildiriyor: türk Ankarayı Türklyenin yeni hü- le Bulgalistan arasındaki dostlutun ranın bfiyük kurucusu., bqlıjı altm 
~ · devrtne mahsus mutlakıyet reji- yenileşırne hareketi devam ediyor. Bu sabah çıkan guetelerin hepsi ldbnet merkezi olarak yeniden yap - takviyesine kuvvetle yardım etmlt- da Atatürkün biografyasını neşret -
~j~rine Türkiyede bir cumhuriyet OsmanWarın hasta adamı iyileşmif- Atatürkün ölümünden bahsetmekte- mıt ve memleketine misilsiz bir ha- tir. Filvaki Atatürk, Türklerle Bul - mektedir. Büyii4l ölünün fotografını 

1 
tesis edilmiştir. tir. Terakki ve enerjisi yerindedir. dirler. zine bırakmıftır Türk milletinin ru- garlann yapacak.an mesai birliji - matem çerçevesi içinde neşreden 

~~al Atatürkün idaresi altında Atatürk bunu yapmakla hakikaten Berlinske Tid~nde diyor ki: hu yenilepnlftir nin ~alkan yanm adasında sulh için Rits, Atatürkün eserinin ebedileşmif 
) -.;ııcıa getirilen büyük eserler me- bir mucize göstermiştir "Atatürk, ömrünün en mükemmel Türkiye bütün dünyamn takdirine en iyı zamanlardan biri olduğu mü - olduğunu kayıt ve bırakmlf olduğu 
ıı.~• devletin endüstri tesisatı - Polonya istiklalinin 20 inci yıldö- çatında ve yaşında iken ölmüftür. lAyıktır ve Avrupa milletler ailesi 1- taleasında idi Bundan dolayı. Bul - feYlerln Türkiyl! cumhuriyetine her 
~~ti kıymeti ve bu sayede en niimü münasebetile Ankara sefiri Fakat onun hayatındaki eseri, tarih- çlnde terefli bir mevki iffal etmek- gar milleti, fÖhretpar ölünün nlp devirde ' millete gittikçe daha güzel 
l-ı.:._ ·~hafif endüstri olmak üzere Tür Sokolniski ekspres Poranny gazete- te kahramanlıiJn çift destam olarak tedir. Bugün Türkiyenin nüfusu bü- huzurunda derin minnettarlık ve te- ve daha mesut 6ır istikbali kurulma
d.T'9Cle büyük endüstri tesisatı vücu- sine şu beyanatta bulunmuştur: Tür yllflyacaktır. F.aerini o, bir muharip yüktür. herde Atdürk tarafından çi euür hissi ile eği!lr. sına imkln verecek olan en emin bir 
c: lettrilmif oldı.:ğunu kaydetmek i- kiye Atatüritün idaresi altında yeni- ve bir devlet adamı olarak meydana zi1en yolu takibedecektir." Zora gazetesi İ!tmet İnönünün ph temel olacatma ifaret etmektedir. 
"'*Ubeder. Bu sahada Türkiye, Sov - den yakın f8rkta bir anahtar vaziye- getiı'mlştir. lul..-rlsta ela• siyeti hakkında yazmıf olduğu bir Rits, bundan bqka, Türldyede IOll 

krectı erden Bekiz milyon dolarlık bir ti almıftır. Türkiye ile Polonya ara- Kılıç sayesinde lttidar mevkllnl ~ n • makalede müprünlleyhln insani ... OD beı yıl içinde yapılan ilerililderl 1-
ıarnuıteklinde dostane bir muavenet sında sakin olan milletlerin istikWi- kuranlann bir çoğundan tamamile kert ve siyasi meziyetlerinden bah - zah ve tebarüz ettirmekte, Atatür • 

ttilr. Adı Türk milletinin is - ni muhafaza etmekte menfaatleri farklı olarak, o, zaferi kazandıktan Sofya 14 (A A ) - Bulgar Telgraf setmektedir. killi eseri olan gençlik terbiyesine 1-
ttklll nıflcadelesine ve Türldyenin si vardır. Bu gaye iki milleti yekdiğeri- sonra tılıcım çelmıiftir. Atatürtün Ajansı teblll ediyor: Letonyada • taret ederek, yeni cumhuriyette. =-. lllbada yeniden teşkllltlandırıl- ne yaklaştınyor ve onlan birleştiren askerlik eserini iyice anhyabllmek 1- Gueteler Atatürldln ölümüne ve • gençlile tahayyül edilmesine lmkln 
otan gayet sıkı bir 111rette bağlı mütekabil hürmet ve dostluk rabı - çln cihan harbinden sonraJd Türld- yeni relalcumhur İamet İnönthıün hı- olmıyan bir hayat bahfedilclilinl 
~eaıaı Atatürkün ölümü gerek talanm derinleştiriyor.,. yenin vaziyetini hatırlamak 1Azım - tihabına mun mıkaleler ve haber - Riga 14 (A. A.) - Letonya Ajansı yazmaktadır.,. 
i;iıl için w gerek bütün dostıan Alntanyacla • dır: tzmilıW etmiı bir devlet inhl - ler tahsis etmettıe berdevamdırlar. bildiriyor: Latvlju Koreivtsleta adındaki Ol'-

~ ölçülemez bir kayıptır. • zama utramıt bir ordu, bittin ve ye- Framız Uum ile lntlfar etmekte Atatiirkün ölümü milnuebetlle du ıuetem de AtatürkOn resmini ba 
.__ nıll1etbıin m amtml dostlan Bertin 14 (A. A.) - Alman Ajansı ta ~· olan bir millet... olan haftalık "La Parole Bulgare,, cumhurrelsi Ulmania Btlyük MllJet IUÜ, h•lmnda UUD yazılar yaz • 
--.ıJ•"'da balunan 8cwJ'et umumi bllcliriyor: Buna raAmen AtatOrk, karpsma pzetal, mtltneffa Reilicumhurun MecHd blıbm B. Bendan .ı.raı- mattar. 
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1 E K o N o M i 1 
iHRACAT: ............................ ZiRAAT: 

Tift.klere 
Yeni Müşteri 
Çıkıyor 

Günlük 
Piyasa 

' 

' 

Dan şehrimize 383 bin kilo buğday , 
getirilmiştir. Gelen buğdaylardan 

yumuşaklar 5,12,5 - 5,32,5 kuruş

tan, sertler beş kuruştan kız.ılca 
ihracat için piyasamızdan tiftik buğdaylar ise 5,7,5 - 5.25 kuruştan 

Meyv cilik 
Kurs arı 
Aç aacak 

"Hemen içeri Girerek 
Efendimizi Görünüz,, 

· talepleri artmıştır. Sarı çengelli tü- f satılmıştır. Buğday flyatlannda Ud 

tiklerden kilosu 106-107 ,5 kuruştan l gün içinde 2 - 3 para kadar yükse-
25000 kilo Fransa için mübayaa edil llş olmuştur. Kabuklu cevizin kilosu 

17 20 kuru!l:tan ve iç fındıklar 71 -
miştir. Yeniden Almanya için de 72' kuruş arasınC:la satılmaktadır. 
talepler başlamıştır. !kinci kış mal-

Meyveciliğimizin inkişaf ve ıslahl 
için yeniden bazı tedbir alınması ~ 

, karrür etmiştir. Zıraat vekfıletinct 

tesbit olunan esaslara göre, yurdUJI 
mubtelü meyve mıntakalarında b\t' 
lunmakta olan çeşitli meyveleriıniS 
ıle yakından alakalı olmak için b'Ll" 
ralara birer meyvecilik kursile tat

bikat mesaisi yapılması muvnf ık go
nilmüştür. Kurslarda muvaffak o
lanlar diğer meyve mıntakalruta 

- Efendimiz fhndi ferman bu
yurmll§lar. Hemen Yıldız sarayına 
gidip bq muhasip Cevher Ağayı 
göreceksiniz... Bir çavuş geldi Bu 
iradeyi getirdi 

Dedi 
Hemen kalktım. Araba ne Yıl

dız sarayına gittim. Bahçede Çit 
köşkünün önünde başmusahibe 
rastgeldim. 

- Ne haber?. 
J?edim.... Mumaileyh bana hita

ben: 
- Haydl Hemen içeri girip e -

fendimizi görünüz. Size, benim ile 
bir yere gitmek için irade buyura
caklar. 

DedL 
Hava, hennz karanlıktı. Şafak 

bile olmamıştı... Kendi kendime 
hayretlere müstağrak olduğum 

halde harem kapısından içeri gir
dim. (Nöbet odası) na girerek nö
betçi musahip ile Sultan Hamide 
haber gönderdim. 

Musahip bir kaç dakika sonra 
geldi. Bana delalet etti. Kü

çük kabul salonuna girdim. Sul
tan Hamid ile karşılaştım. 

- Baksanıza, Paşa!.. Birader. 
basta diyorlar. Baş musahip Ağa 

ile şimdi gidip muayene edini"t. 
Hem de, gayet dikkatli muayene 
ediniz. Hastalığının ne olduğunu 
teşhis edip bana sahih haber ge -
tirin iz. 

De4ıl- Derhal mukabele ettim: 
- Ferman efendimizin. .. Fa.kat 

hangi biraderin.ize gideceğiz, e
fendim?-

Sultan Hamit, bu sualimden 
derhal müteessir oldu. Alaimi vec
hiyesinden anladım. Adeta, hid
detlenir gibi cevap verdi: 

- Canım .. Büyük birader basta 
tmiş, diyorlar. Çabuk gidip bana 
haber getiriniz. 

Ben, artık bir harf bne söyleml
ye cesaret edemiyerek çıktım. 

Bahçede bekleyen baı musahibin 
yanına geldim. Hazır olan saray :ı
rabasına bindik. Çırağan sarayının 
köprü altındaki kapısı önünde in • 
dik. Saraya girdik. Bizi, bir salo
na aldılar. Beş dakika sonra, Sul
tan Murat dairesinin tabibi Rıza 
Paşa geldl Aramızda bir müddet 
havat sözler cereyan etti. Bir çey
rek aonra, o dairenin baı ağası 
(Server ağa) geldi. Baş musahip 
Cevher Ağaya: 

- Buyurun efendim. 
Dedi Hep beraber kalktık. Bize, 

afliıhlı bir tüİekci de iltihak etti. 

Her tarafı otlar bürüyen bir bah
çeden, Sultan Muradın ikamet 
ettiği daireye geçtik. Takriben iki 
buçuk metre arzında ve beş met
re tulünde bir odaya girdik. 

Burada Sultan Murat, altın 
yaldızlı bir karyola içinde yatıyor
du. Oda muntazam, temiz, tertipli, 
l)ütün eşyalar, yerli yerinde idi. 

Yatağın kenarına tekarrüp ettik. 
Ben, hastaya doğru eğildim. 
- Efendimiz! .. Zahmetiniz, ne

rede? ... Bir yeriniz ağrıyor mu? .• 
Dedim. 
Muradı Hamis, bu sualim üzerine 

ağır ağır göz kapaklannı kaldırdı. 
Bir kere yüzüme baktı. Gayet 
titrek, yavaş, ve harfleri uzatarak: 

- Ha .. y .. yır·. 

Diye, cevap vcrdL 

H asta takatsiz görünüyordu. 
Fakat kendisini bildiği ve 

kuvvei mefekkiresini kaybetmedi
ği anlaşılıyordu Ancak, söz söyle
miye dermam yoktu. Ecel ile mü
barezede bulunduğu anlaşılıyor

du. 
Nabzını parmaklarımın arasına 

aldım. Gayet zayıf, saJllmaz de
recede seri olarak daraban edi • 
yordu. Bileğini bırakt1ğım vakit, 
kollarında mukavemet ve kuvvet 
kalmamış olduğundan kendi ken
dine düşüverdi. 

Sordum: 
- Efendimiz!.. Başınız ağrıyor 

mu? .• 
Göz kapaklannı açtı. 
- Ha .. y .. ytr-· 
Deyip, yine kapadı ... Kulağımı, 

kalbinin üzerine koydum. Kalp 
pek seri ve gayet zayıf olarak çar
pıyordu. 

Müşarünileyh, yatakta arka üs
tü yatmakta olduğundan iki ta-

Y EZ i D 

REFiK HALiD 

rafa kımıldatmağa ve vücudunu 
sarsmıya gönlüm razı olmadı. Yal
nız karnını parmaklarımla biraz 
muayene ettim. Geri çekildim. 
Çünkü hasta, yarı haleti nezide i
di. Böyle bir hastayı uzun uzadı • 
ya sualler iradiyle ve muayene et
mek bahanesilc büsbütün yormak 
muvnfıkı insaniyet olamazdı. 

Odanın haricindeki küçük sa • 
lona geldik. Arkamızdan o ana ka· 
dar görünmeyen mahdumu Selfı -
hattin efendi de geldi. 

Müşarünileyh bana hitaben te • 
!aşla: 

- Pederimi nasıl buldunuz. Ha
li tehlikeli değ'l mi?. 

Diye sordu. Cevaben dedim ki: 
- Vakıa pederiniz rahatsızdır. 

Fakat son derece d~ telaş edecek 

kadar değildir. Cenabıhakkın ina

yetiyle sıhhat kesbeder. Doktor 

Rıza Paşa, Uızım gelen sıhhi ted

bir ve tedabiri pek güzel yapmış. 
Sellıhattin efendiden, rahatsızlı

ğın ne zamands.n başladığını sor

dum. Bana aynen şu cevabı verdi: 
- Pederim, çoktanberi hasta i

miş. Lakin, bizim vaktiyle haberi

miz olmadı. Çünkü pederim, ra

hatsızlığını daima bizden saklar-

dı. Bu defa" hastalığının ne zaman 
başladığını anlayamadık. Ancak 
bundan yirmi beş gün mukaddem, 
pederim çamaŞlr değiştirdi. Ça -
maşırını yıkayan kadınlar, elbise
sinin birisinde. kan lekeleri gör
müşler. Bana haber verdiler. İşte 
ben, ancak o zaman rahatsızlığını 
anlayabildim. Hissettim ki, pede
rim, dizanteri hastalığından muz
tarip._ 

(De!'amı var) 

TEFRiKA No. 6 

Urkütücü gece düşüncelerinden sıyrıldıktan son
ra sağlam kararımı almıştım: Zeli'nin izini bırak
mamak._ lcap ederse bu gibi işlerle meşgul olan ar
kadaşlarımın yardımını istiyecektlm. Benim gibi ye
ni rejimin sadık bir emektan için bu pek kolaydL 
Fakat şimdilik kendi hesabıma kendi kudretimle 
çalışmak.-

mm. Artık gôrmek te beni kandırmıyacak. Eğer Ia
panyol ırkı Arjantinde bir matmazel Della Yezdl 
yetiştirecek kadar mükemmel bir ıstıfaya uğradıysa-

Onun düşman bir teşekkül namına seyahat etti
ğinde şüphem çok. Yalnız iki noktaya iyice akıl er
diremiyordum: Zabitlere, gezeceği yerler hakkında 
malümatsız göründüğü halde vukufunu benden ni
çin saklamıyor? Bilgisiyle niçin beni hayrete dü
§Ürmek yolunu tutuyor? Sonra doğan güneşe tap
ması ne manaya gelirdi? Demin bir öliıden babso
lunurken, arkası şallı ve başı kara tüllü bir müte
assıp İspanyol kızı gibi istavroz çıkarmıştı. Böyle 
mutekit bir katoliğin puta taparlığı andıran adet
lere uymasını nasıl tefsir etmeliydim? 

Oğlendetı evvel koltuklara uzanmış, konuşuyor

duk. 
- Sizin Amerikanızı çoktanberl görmek ister-

Gülüyor ve dişlerinin sedeflerinde yine renkli 
buğular koşuşuyor. Çilek pembeliğinde, aydınlık, 
ferah bir ağu:. Oyle farzediyorum ki bu ağlZ ka
pandığı zaman bile içinden aydınlıktır, yine ferah
tır, dişlerinde yine elemsemaların yıkanmış, nemli 
renkleri dolaşmaktadır ve rengini aldığı meyvanın 
kokusu, tadı, yeni sıkılmış şerbeti saklıdır. 

Ağzına hayranlıkla ve hayretle bakıyorum: Gü
zelliğine hayranım; üzerine aldığı vazifenin yalan
larına yuva oluşuna hayret ediyorum. Oradan çı
kacak sözde samimilik, saflık bulamıyacağıma, fa
kat yine ne derece güzel kalacağına şaşıyorum. Ma
nevi çirkinlikl~imizin göze görünür güzellikleri
mize, tüten bir lamba gibi olsun, isini bırakmama
sına şaşıyorum. Yalandan, hileden, riyadan nefre
tim arttıkça artıyor; ayni zamanda güzelliğin kud
retine imanım kuvvetl~tikçe kuvveUeşiyor. Sok
rat, güzelliği "kıca bir zulüm, bir kısa gaddarlık,, 

lardan ve senforlu tütiklerinden ki· 
losu 114 kuruştan 8500 kilo satılmış * 
olduğu gibi Izmir ve Mersinden yük 
lenmek üzere bu mıntakaların mal
larından ve kilosu yetmiş beş kuruş
tan 250 bin kiloluk büyük bir parti 
yıkanmış yapak Amerikaya ihraç e-i f 

dilmiştir. Bu yapakların takas sul'e
tile satıldığı haber veriliyor. Piyasa 
sağlamdır. işlerin devam edeceği 

Evvelki gün dört kuru:ıa kadar sa
tılan Anadolu arpaları biraz yüksel
miş ve diln otuz bin kiloluk bir par
U kilosu 4,05 kuruştan ıatılmııtır. 

Beyaz Mısırların kilosu 3,32,!I ku
ruştan ve san mısırlar 4,10 kuruştan 
müşteri bulmuştur. Yulaflar 3,35 ku
ruştan satılmaktadır. 

* Trakyanın kuş yemlerinden cu
vallı olarak getirilen bir parti kilo
su 5,21 - 5,22 kuruştan satıldıtı 

halde, dökme olarak getirilen )'innl 
bin kiloluk bir parti kilosu 4,37,!I 
kuruştan verilmiştir. Antalyanın IU

aamlan cuvallı olarak 18,05 - 18,20 
kuruş arıwnda satılmıştır. 

1 
gönderilcek ve Tarım başı unvanile 
vazüe alacaklardır Bu gibilerden eO 
iyi randıman temin ·edecek olan~ 
rın meyvecilik mütehassısı olat'ıık 

tahmin edilmektedir. 

Yeniden Gümrük Kondu 
Suriye ve Lübnan arazilerine it

hal edilecek buğdaylara yeniden 
gümrük resmi konulmuştur. Evvel
ce mevcut gümrük resmi buğday 

sıkıntısı dolayısile kaldırılmıştı. Bu 
sene bu iki memleketin buğday re
koltesi iyi görülmüş olduğundan 

, ............................ 
STANDARDiZASYON : 

gümrük resminin yeniden konması- ----------
na lüzum görülmüştür. 

IZMIRDE: 
Nizamname 
Projeleri 
Hazırlandı 
Iktisat Vekfileti standardizasyon 

müdiıru Faruk Sünter Bursadan şeh 

yetiştirilmesine ehemmiyet verila
cektir. 

SINDIRGIDA: 

Tütünler Nefis 
Sındırgı, (TAN) - Bu sene tütüıt. 

!erimiz pek nefistir. Yerli ve ecnebi 
alıcıların mümessilleri, 14 teşrini -
sanide tütün piyasasının açılmastııl 
hararetle beklemektedirler. 

İnhisarlar idaresinin de bu sene 
külliyetli mübayaatta bulunacağı 
söylenilmektedir. 

YENi NEŞRIY AT : 

Poliklinili 

Yeni Mahsulden 
10 Milyon Kilo 
Tütün Satıldı 
İzmir, 15 {Tan muhabirinden) -

Dün saat 8 de açılan yeni tutün pi
yasası akşam üzeri kapanmıştır. Ye
ni mahsul tütünden ilk agııda 10 
milyon kilo satılmıştır. Bu tutünler, 
Egenin en iyi tütün yetiştiren Ga
vur köy, Akhisar, Sındırgı, Soma, 
Muğla, Milas, Kara ova, Kuşadası, 

Gördes gibi iyi mahsul mıntakalal'ln· 
dan toplanmıştır. 

rimize gelmiştir. Faruk Bursadaki Bu ishndeki aylık tıb mecmuasınıa 
yapağı ve tütik kurslarını teftiş et- 85 inci sayısı intişar etmiştir. İçinde muh
miş ve direktifler vermiştir. Dün ik· tellf tıbbi makale ve etüdler vardır. OkU
tisat Vekaleti kontrol dairesine ee- )'UCUlarunıza tavsiye ederiz. 

len Faruk, kontrol işleri için kuru- * 
lacak laboratuvar hakkında alaka- CUMHURİYETİN 15 İNCİ YILINDA 
darlarla gôrüşmüştür. standardizas· ÇANIURI - Bu adla, Cankında yapılaıt 

işleri grafikler ve resimlerle de tesblt edeO 
Yon müdürü bugün Ankaraya döne- güzcl bir broşür neşrolunmuştur. 
cektir. Yapağı ve tiftik standardı i-
çin hazırlanan nizamname projeleri 
Vekalete verilmiştir. Tasdiki mütea
kip tatbikata başlanacaktır. BORSA 

Fiyatlar, geçen seneki gibi 70-90 
kuruş ara ındadır. iÇ PİYASALARDA : 

14.11~38 Bazı müstesna yerlerde 100 kuru
şa kadar satış olmuştur. 

Bu mıntakalardan Di Amerikan, 
Geri Tabako, Glen Tabako, ikişer

den altı milyon kilo ve yerli ürünler 
şirketi 700 bin kilo, Hcrman lsperer 
1,5 milyon kilo, Sabri ve Bekir Tü
ten firması da 800 bin kilo satın al-

Kantarcı Buhran• 
Başgösterdi Londn 

Nevyork 
Par Is 
MilAno 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlln 
Brüksel 
Atina 
Sofya 

15.11.938 

5.05 
126.73 
3.3275 
6.füi75 

mışlardır. 

Bergama, Manisa, Odemiş, Tire 
ile lzmir civarında açılan piyasaya 
diğer yerli tüccarlarımız da iştirak 

etmektedirler. Bu arada Felemenk 
şirketi, Bornovalılar ve Abdi Fuat 
şirketleri de mübayaata başlamışlaı
dır. 

ihracat mevsimi dolayısile piyasa
larda kantarcı ve hamal buhranı baş 
gôsterdiği haber veriliyor. Depo ve 
ardiyelerin bulunduğu Balık pazan, 
Eminonu, Sirkeci gibi mıntakalarda 
mevcut kantarcıların azalmış olması 
bir çok zorluklara sebep olmakta
dır En mühim ticaret merkezlerin· 
den olan bu semtlerde mevcut ha
malların dahi ihtiyaca kifayet etme
diği görmdüğünden, alakadarlar ait 
olduğu makamlara müracaat etmeğ:! 

Prag 
Madrid 
Varsova 
Budopeşte 

Bil kreş 
Belgrad 
Yok ohama 
Stokholm 
Moskova 

28 !\725 
68.S7 
50.7025 
21.4175 

1.085 
l.!\25 
4.l!325 
5.{15 

23.6025 
24 6675 

0.9075 
2.7fl25 

214.7350 Piyasa Vekalete karar vermişlerdir. 

Bildirilecek ~~ş~~ 
Ziraat Vekaleti alakadarlara J't!ni ı 

30 6475 
23.82 

bir tamim göndererek şehrimizdeki Fitremizi Türk Hava Knrumuna 
piyasalara göre ı.iraat ve hayvan vermek işini, gönülden bir iıı;teklr 
nıahsullerinin günlük satışlarilc va- ödediğimizi Vntnn hizmetlerinin en 
ziyetlcri ve mevcut stokların her hasma ge~irmeliyb:. 
gün saat on beşe kadar telgrafla Ve-~~~~ 
kalete bildirilmesini bildirmiştir. 

ESHAM ve TAHViLAT 

Tilrk Borcu 1 peşin 19.85 

diye tarü eder. Yalana, hileye, riyaya filet olan gü
zelliklerin, bildiğimiz lekesiz ve bön güzelliklerden 
daha nüfuzlu, daha sihirli, daha zalim olduğunu 

görmekle hüznüm artıyor. Hüznüm nisbetinde de 
7,eli'ye tutkunluğum kökleşiyor. 

- Evet, diyor, bir ıstıfaya uğradıysa? •. 
Hissediyorum ki sözlerimde ona ait olmıyan bir 

noktayı medhe çalışmaktayım. Bu nokta nedir? Bir
den buluyorum: 

- Fakat böyle bir ıstıfaya uğramamıştır. Zira siz 
İspanyol değilsiniz! 

- Arjantinliyim. 
- Yani Arjantin vatandaşısınız... Lfıkin hangi 

ttktan? 
- Irk hakkında, sanırım, sizinle bir fikirde de

ğiliz. Irk mefhumunu kablettarihe kadar geri gö
türmek lazımdır. Bugün karşılarında bulunduğu

muz insan gruplan, hakikatte, tabü menşelerimiz
le alfıkuı olmıyan bir takım tesadüflerin vücude 
getirdiği teşekküllerdir; milliyet adları altında ay
nlmış bir ırktan halk kütleleridir. Bu kütleleri biri
birinden seçerek sırf ilmi esasları bulamazsınız. 

Darvin ve Tolstoyun yüz hatlan Avustralyadaki en 
eski insan hatlarından ilimce farksızdır. (Taş dev
rindeki adam) isimli eserine çalışırken Fremiet'nin 
pek eski bir insan kafataSl üzerinde yaptığı tetkj,. 
kat fU neticeyi verdi: Alphonse Daudet'nin kafa· 
sile karşılaşmak! 

- Malumatınız pşırtıcı denecek derecede geniş 
ft derin ••• Arjantin üniversitelerinin baha biçilmez 

kıymetıne inanmamak mümkün değil. Görüyorum 
ki memleketiniz dünyaya sade et konservesi yetiş
tirmiyor, dolgun dimağların da mahrecidir. Fakat 
benim istediğim hala eski nazariyelerin dar çerçe
vesi içinden çıkamıyan bizim gtbi adamların anla
dığı manadaki ırktır! 

- Asyalıyım desem yine vazıh bir şey söylemiş 
olmıyacağım. Zira Kolombun keşfettiği yer de As
yanın devamından başka nedir? Ahali. sosyal vazi
yetinin gerilemiş olmasından dolayı gelenlere kar
şı koyamadı. 1700 senesinde bütün Arjantinde altı 
yüz bin kişi vardı ve bunun yalnız yetmiş bini Av
rupalıydı. Bugün on üç milyon arasında ancak yır
mi bin yerli kalmıştır Amerikaya mahsus sandığı
mız şu acıklı eksiliş. yanı istilacıların onunde eri
mek keyfiyetı sizin Jntanızda da hııkum siıruvor. 

Benim bir idealim varsa o da böyle tükf.tilmek 
istenen unsurları kurtarabılmektır. Ve kurtaraca
ğım' 

Zeli son cümlesini. dikktıtimi {'C'krn bir T.ı'Tlle 

söylemiş. kaşları çatılarak duşunmege kovulınu tu. 
Tükenmek tehlikesıne u~rıvan bır unsur? llangı 

unsuru kastediyor? Görlüyor ki Zelı. tam tahmınim 
gibi, seyahatini bir mühim rol çevirmek için yapı· 
yor. 

- Vilson. dedim, sizin gibi düşünmüştü: kÜ('Ük 
balıkları büyük balıkların ağzından kurtarmak .. Bu 
ideal, dünya nizamını altüst etti; küçük balıklara 

büyüklerini yutmak iştihası verdi. Vilson kimdi? 
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~~BULGAR Sı\UIK 
Yakan Tarlhnn En IEsraırDD Çelhıresı : 

Komitaların faaliyete geçtiğini 
liaber verince Vali Paşa bayılmıştı 
~cınıma bir alay süvari verildi, fakat biz gidene 

adar iş işten geçmiş ve Nuri Bey kaçırılmıştı 
tine - Voyvoda takımının her i
ıer: bakar. İhtilal ve isyan fikir
de ni canlandırmak için merkez
ıa:: gele~...k kitapları ve mektup-
o:fradına okur ve anlatır. 

ltabuı unan bu program alkışlarla 
tia ve her maddesi ahkamına 

Yet edı"lec y. • 1 dil d.i. !(- . egıne yemın er e -

d.ı.. oye hır komite reisi bir san-
.... e . . ' 

tnu ı:uzıı, bir voyvoda ile bir 

0 a~n ve bir de katip seçildL 
da günden itibaren köylü arasın
köy~ıkaca:k her türlü ihtilafların 
llle ~n kortıite meclisinde halledil
?n sı ve katiyen Osmanlı hüku
~: ve ınahkemelerine müracaat 
l>ap tnemesi karar altına alındı. 
fa.Jt a~ okuduğu kısa bir muvaf
her~et duasile toplantı bitti ve 

:S es Yerlerine dağıldı. 
ay ; havalide köy köy tam altı 
teşki~laştık. Her köyde ayrı ayrı 
~ at Yaptık. İsimleri defterle
~rı!eçirilen ihtilal kuvvetlerinin 

...-.ıarı iki 
"eti bini buldu. Bu kuv-
Ça~ icabında silah başına nasıl 
cağı acağı, nerelerde toplanıla
de ıe:a:arlaştırıldı. Ve her köy
l>ıldt. ru__beler ve manevralar ya
Saltı Roylerde silih ve cephane 

anılmak . . w· d 1 J'apt ıçın g ı epo ar 
ce.su ırıldı. Posta hizmetleri için 
la. Si: \>e becerikli adamlar ayrıl
tl'lan]ı b~ :ııretle çalışırken Os
b'turı hükumeti uyuyor ve me
J a' zevklerine bakıyordu. 
köyıeti alar köylüleri soyuyor ve 
haz.ek ha~aca bağlıyorlardL Bu 
batiin etıerı ile hükumetten büs-

liıerinikğuı!ufıor ve komitecilerin 
4ı te .• 0 Y aştırıyorlardL nıu
~ şkılatı her tarafta kökleşiyor 

dal budak 
Sok 1 salıyordu. 

~eyd 0 
of benden çok memnundu. 

dan ziana getirilen teşkilat onlar
tu Yade benim eserlmdi. Bü-

11 teşkil "t ity a a aft işlerle ben uğra-
h... ordum Fak t .d . 1 . . "'-"?ld · a ı are ış ennı 

en aı r ?tlerk o·Z ıyorlar ve hele umumt 
)'a ezden gelen emirleri ve ora
l~ bYaıdıklnrı ınektuplan bir tür-

ana öst dı. So g ermek istemiyorlar-
la ... kolof ile Mercanofun bilhas-

nn yanına koştum. Yularlarını 

birbirinin kuyruğuna bağladığım 
dört hayvandan birine atladım ve 
Edirnenin yolunu tuttum. Gece 
yansından biraz sonra vali paşa
nın konağında ve karşısında idim. 
Paşa uyku sersemliğini gidermek 
için gözlerini uğuşturarak asık bir 
yüzle: 

- Ne o Hüseyin, dedi. Böyle 
gece yarısı kalrlırttın beni? Bunun 
sabahı yok muydu? ... 

- Paşam ku~ura bakma. İş ga
yet ehemmiyetli. Şimdi emrediniz. 
Bana bir bölük süvari versinler. 

- Aklını mı oynattın sen. Bir 
bölük süvariyi ne yapacaksın? .. 
Evvela işi anlat bakayım. 

- Paşam 13.kırdı ile geçirilecek 
zamanımız yok. Çabuk emir verin. 
;:sızın oenıı Mtısta"""l'"a beyın çıfflı-

ğini şimdi Bulgar komiteleri bas
tı. Oğlu Nuri beyi kaldınp Bulga
ristana götürecekler. Haydi çabuk 
olunuz. 

Arif paşa inme inmiş gibi oldu
ğu yere yığılıverdi , ve: 

- Nuri beyi mi? .. 

sıl ettim. Ben Sokolofun sınırı bu 
noktadan geçeceğini ümit ediyor
dum. Çünkü, bulunduğumuz mev
kiin tam karşısındaki Sakar Bal
kanında dedem eşkıyalığı zama
nında bir manastır yaptırmıştı. 
Bir manastırdan daha ziyade eşki
yalara bir korunma mahalli ola
rak kullanılan bu manastın diğer 

komiteciler gibi Sokolof ve Mer
canof ta biliyorlardı. Hududun di
ğer geçitlerinden geçmiş olmaları
na pek ihtima] veremiyordum. 
Böyle sisli havalarda mevki ve 

cihet tayin etmek ve yol ve geçit 
bulup geçmek her babayiğidin işi 
değildi. Bu işi Sokolof ve Merca
nof değil, bu h avaliyi karış karış 
bilen civar köylüleri ve senelerce 
dağda dolasmış usta çete kıla
vuzları bile beceremezlerdi. Bu
nunla beraber diğer geçit mahal
lerini de bir defa yoklamayı mü
nasip buldum. Bölükten ayırdığım 

MARAŞTA ı 

Pansiyonlu 
İlk okul 

Binası yapılıyor 
-<>-

Halkevi Bahçesinde Bir 
Yüzme Havuzu Yapıldı 
Maraş, (TAN) - Eloğlu köyünde 

pansiyonlu bir ilk okul binası yapıl
maktadır İnşaat yakında bitirilecek
tir. 

Halkevine yapılan ilaveler ve ta
mirat bitirilmiştir. Evin bahçesin
de bir yüzme havuzu vücude getiril
miştir. 

Evin tenis saha;ıında oynıyan genç 
!erin adedi günden güne artmakta
dır. 

KOTAHYADA: 

Büyük Elektrik 
Santıra'ı İçin 
Demiryolu 
Kütahya, {TAN) - Buradan 17 

kilometre uzaktaki Beşdeğirmen 

mevkiinde devletçe kurulacak olan 
büyük elektrik santralini şehrimi:r.e 
bağlamak üzere bir demiryolu inşa
sı tekarrür etmiştir. Bu hususta bir 
proje hazırlamak üzere, elektrik iş-

leri etüt dairesine mensup bir fen 
heyeti şehrimize gelmiş, güzergah 
üzerinde çalışmağa başlamıştır. 

Beşdeğirmen mevkiini Seyitörnf'r 
linyit havzasına birleştirmek üzer~ 
bir hava hattı yapılacaktır. Bunun 
için de tetkikata başlanılmak üze -
redir. 

Kömür havzası işletme müdüriı 

Halil ve İktısat Vekaleti mühendis
lerinden mürekkep bir heyet, Seyit-
i ömer ve Tavşanlı kömür havzasında 
tetkiklerde bulunduktan sonra dön
müşlerdir. Bu tetkikat, bütün havza
nın Eti Banka devrile alakadardır. 

Yakında devir muamelesine başlanıl 
ması bekleniyor. 

on nefer ile bütün hudut b oyunu 
gezdim. Fenere taktığım baş si
perliği ile her tarafı izledim. Bu
ralarda da aradığım izleri bulama
dım. 

(Devcımı vcır) 

""'n ~ ~kla gunlerde sık sık benden u-
lal'ı ::;ıaları, gizli gizli konuşma
i\111 1'l ~ kuşkulandırıyordu. Bir 
Setten lıbeden, teşkilat reisi Del
fudı gelen bir mektubu ele ge
~ lll. Bu mektupta: Teşkilatın 
~tda atından bahis ve kafi milc
§lltay Para toplanılmadığından 

Dedi ve dili tutuldu. Arif paşa
nın bayılacak ve dili tutulacak 
kadar müteessir olması korkusun
dan değildi. Paşa dertli Mustafa 
beyin oğlu Nur.l beyi kendine da
mat yapmak arzusundaydı. Ve bu 
arzusuna da hemen hemen kavuş
mak üzere bulunuyordu. Bu kadar 
fazla müteessir olmasının sebebi 
işte buydu. Paş3ru.n baygınlığı ta
bii bir şimşek hızı ile konağın her 
tarafına yayıldt. 

Peklikten Rahatsız Olunca ••• 

"~et edildikten sonra: 
~llst esent-e çiftliği sahibi dertli 
la :a heyin oğlu Nurinin da
J'irn-ı· aldırılması ve babasından 
ltılld~~eş bin Jira alınması hak
~ll işi teklifiniz çok yerindedir. 
~lllga ~eınen yapınız ve Nuriyi 

" fistana .. d . . .uellil' gı:>n erınız . ., 
hı!'altt 1Yordu Mektubu yerine 
() a)t lJn Ve işimle meşgul oldum. 
lereıt~ın Sokolo! beni çağırdı. Gü-

- c d~. a~l bakayım kaptan Stoyan, 
~~. 'r eece bir baskın yapaca
l'iltlili;~kilatta gösterdiğin bece
tebilec 

1 bakalım bu i§te de göste-
~a ek misin? 

nalı bir gu·· ı- 1 . 
- G us e. 

~illde 05Podin, dedim. Baskın i-
Rorece~: Yapacağım marifetleri 
kıtn iş kın Ve inan bana ki, yaptt
ğıtn sa arşısında parmak ısırtaca-

c ~ na. 

Ci\>a~liştük ve ayrıldık. O aksam 
·~an • 

teşkil gelen komite efradile 
ltu'-'vet~tlğiıniz altmış kişilik bir 
}(esen ılt' Yola çıktık . Gece yarısı 
karanı~~t ciftliğine sokulduk. Ben 
fade ed an ve karışıklıktan isti
ba11a erek ktımanda ve idaresi 

\>t'r'l 
aa"uştu 1 en kuvvetin başından 
~liri b m Çiftlikten kaldırılacak 
betabe;Yi süratle kaçırmak için 
ta1: ge ~mlzde getirdiğimiz ve bi-

rıde bıraktığımız hayvanla-

Harem ve seJamlık daireleri bi
ribirine k:anştı . Feryat ve fugan 
başladı. Yaver ve doktorlar yetişti. 
Paşa da kendine geldi. İstediğim 
bir bölük yerine bir alay süvari 
verdi. Fakat alayın hazırlanıp yo
la çıkması çok :.ızun sürdü ve bun 
dan haydutlar istifade etti. Kesen
ce çiftliğine vardığımız zaman ko
miteciler Nuri beyi alıp çoktan 

gitmişler ve izlerini kaybetmişler
di. Giderken takip edecekleri isti
kameti saklamak için çiftlikte bu
l~anların hepsini bağlamışlar ve 

bir ahıra kapatmışlardı. Bu vazi
yet bizim alayın kumandanım te
reddüde düşürdii ve takip edile
cek· istikameti tayin için uzun 
müddet düşündürdü Sabrede
medim ve geçirilecek vakit olma
dığını söyliyerek kumandandan 
'bölüğün birini yanıma aldım ve 
dört nala bir yürüyüş ile (Kurtka
ya) sı mevkiinc vardım. Her taraf 
çok ağır bir sis tabakası ile kaplı 
idi. 

Hudut üzerinde sağa, sola baş 

vurdum. Görünürde kimseler yok 
tu. Daha fazla ilerlemedim. Yak
tırdığım bir süvari tavla fenerile 
hududun gizli geçit veren yerleri
ne yalnızca sokuldum. Sis sebebi
le yaş denilecek kadar nemli o
lan toprak üzerinde iz araştırdım. 
Bu da yoktu. Hududun bu nokta
smdan geçmedikleri kanaatini ha-

Kimisinde pekliklc birlikte baş 
ağrısı, baş dönmesi, bulantı, iştah
sızlık, derin bir yorgunluk, can sı
kıntısı da bulunur. O vakit karnci
ğerin yorgunluktan işini iyi JtÖre· 
mediği hatıra gelmelidir. pekliğin 
de, bu rahatsızlıkların da sebebi 
Karaciğerin kıifayetsizliğidir. 

Bazısı da peklikle birlikte 
sancı çeker .. Yakın vakitlere, ya
ni röntgen ışıklariy)e karnın içeri
sini muayene etmek usulü çıkın
cıya kadar peklik sancısız olursa 
sebebi barsaklann tenbeUiğine, 
sancılı olursa barsakların burkul
masına atfolunurdu. Peklik çeken
leri bu suretle ikiye ayırmak pek 
te kolay olurdu. 

Fakat röntgen ışıklan -birçok 
şeylerde olduğu gibi- burad:ı da 
~i değiştirdi. Şimdi peklik çeken
leri o kadar kolaylıkla ayırt etmek 
kabil değildir. Çünkü barsaklann 
içine o ışıklarla bakılınca yerine 
göre barsakların bir kısmında ha· 
rckets:zlik, bir kısmında da, aksi
ne burkulma göriinür. Hem de 
ayni adam üzerinde. Bundan do
layı, bazı hekimler harsaklann 
tenbelliğinden peklik gelebilece
ğini büsbiitün zihinlerinden çıka
rarak, onun sancısız da olsa her 
vakit barsaklann burkulmasından 
ileri geldiğini kabul ederler. 

O halde peklikle birlikte ıı:anct 
da olunca bu ııancı nel'eden gelir? 
Kamın i~erisinde bir tarafta ilti
hap bulunmasından .•. 

Karaciğeri iyi işlemediğinden 
dolayı peklik çekenlerde safra ke
sesi iltihaba tutulur, bu iltihap o 
kesenin üstünde kann zanna da 
geçer, bundan sancı gelir. Kimi
sinde müzmin bir apandisit bulu
nur, bu da yine o zarda iltihap ve 
sancı yapar. Bazısında hep o zarın 
üzerinde başlı ba~ına müzmin bir 
iltihap bulunur. Bayanlarda yu
murtalıklann iltihabı yine o kann 

zanna da ceçer. Bu iltihapların 
hepsi hem peklik, hem de sancı 
verirler. 

Bereket versin ki, peklik çeken
lerde kann zarının iltihaplanması 
daha azdır. Sancı ile peklik çeken
lerin en çoğunda iltihap bar~ak
lann zanndadır. Onlarda pekliğin 
de sancının da sebebi barsak ilti
habıdır ..• 

Bunlan size, hekim nazariyele
rini söylemek, sizi hekim işlerine 
karıştırmak için anlatmadığımı 
tahmin edersiniz. Rönt,,.en ı"'ıkJa
nnın kann muayenelerinde ~ kul
lanılmasından sonra öğrenilen bu 
iltihap meselesinin peklik çeken
ler için pek mühim ve pratik ne
ticeleri vardır. 

Barsaklarda hasıl olan ve bir ta 
raftan, peklik, bir taraftan da 
sancı veren bu iltihap, ilkin sancı
sız peklik çekerken bunu bir has
talık sanarak, kendi kendilerine 
linet ilaçlan alanlarda kendi ken
diler"ne tenkiye yapanlaA-da o
lur ... İlk zamanlarda peklik basit 
olduğu halde ve hiç sancı verme
diği halde linet ilaclarmın tesiriy
le, tenkiyenin tesiriyle barsaklar 
zedelenir, iltihap hasıl olur, bar
saklann içindeki mikroplar içr.ri
ye girerler ve türlü türlü marifet
ler:ni ıösterirler. 

Onun için basit bir pekliğe kar
şı bile kendi kendine linet ilacı 
kullanmak daima muhataralı bir 
i$tir. Bu birinci netice. 

İkinci netice de, sancılı peklik 
olunca, kendinizi mutlaka heki
minize muayene ettirmek lüzu
mudur. Karnın içinde sancı veren 
iltihabın nerede olduğunu tayin 
edecek ve onun çaresini göstere
cek olan ancak hekiminizdir. Onu 
förünciye kadar kendi kendinize 
yapacakuıız şey, sancıyı teskin et· 
mek için sıcak su ile karnın üze
rine pansıman yapmakbr. 

HDKAVIE: 

PARA KUTUSU 
Yazan : Will Scott 

Mahut Jonas Flint, Londranın 

Dıngle Valley mahallesinin 
en cimrisi idi. Gerisin geriye bir 
penny alacağına, anasının ak südiı 
gibi emin olmadıkça yarım pennı
yi, vallahi tallahi sökülmezdi. Dün
yada fisebilillah yapmış olduğu bı
ricik bir iş yoktu. Yaşıysa elliyi 
adamakıllı aşkındı. 

Eski dostu (Giglamps), kara gü
nünün daha kara akşamısı, yeryü
zünde başka baş vurulacak yeri 
kalmadığı için, gidip Flint'in kapı
sını çaldı. Başka değil, ancak o 
akşam için karnını doyurmak ist
yordu. Cevap olarak karşısına dim
dik ve kaskatı bir "Hayır:,, dikil
di. Giglamps her ne kadar çorbayı 
etli ve sonu yemişli akşam övünu
nü bir lokma ekmek ve bir bar
dak suya indirdiyse de yine Flint 
hayır olmaz diyor ve ısrar ediyor
du. Giglamps istcğıni yarım lok
ma, ve yarım bardak suya ındirdi. 
Flint ben bir "müessesei hayriye,. 
değilim diye cevap sundu. 

Ve Giglamps'ın yüzune karşı, 

kapısını kapadı. Bu işin evveli de 
ahırı da işte bu kadarcık olduktan 
sonra, Giglamps için kala kala! E
teklerini toplayıp savuşmak kalı
yordu ki, o da öyle yar~u. 

Giglamps, her hangi bir yol ve 
sokağa dalıp geçti gitti. 

K üçücük çocukcağız Pence 
Wandle' in para kumbarası, 

hırsızlığa elverişli olacak kadar 
loş bir gecenin karanlığı içinde 
soyuldu. 
Beş yaşındaki mini mini Perce 

kumbarasını çalkalayıp, içersinde
ki gür şangırtıyı sevinçten etek
leri ziller çala çala duyduktan 
sonra, para kutusunu sokak pen
ceresinde bıraktı, ve aşağıda oyu
nuna, işine gücüne daldı. Geri dö
nünce kutuyu pencerede buldu a
ma içindekiler uçmuştular. Bağı
rası geldi, bağırmazdan evvel, so
kaktan tarafa bir göz attı. Sokağın 

bir köşesinden Flint, öteki köşe

sinden ise, Giglamps'ın karşılıklı 

dönemeçleri dönmekte oldukları

nı gördü. Işte o zaman yaygarası
nı salıverdi. 

Çocuğun çığlığı konu komşuyu, 
konu komşusu da polisi başına 

topladı. 

H emencecik Giglamps tevkif 
edildi. Zi.ığürdün öz züğür

dü Giglamps onu kodese tıkan po
lise "Bir çocuğun kumbarasını 

soymuşum ha! Vay gidi, Şarlok 
Holmes,, dedi .. 

Polis "Tam dokuz buçukta hır-,, 
"sızlık oldu, seni orada görmüş-,, 
ler,, diye cevap sundu. Giglamps 
düşüne daldı. Başını kaldırarak, 

"lyi ama, o sant{e, bittabi eğer,, 
"orada duran polis, görüş kabi-,, 
"liyetini fena istimal etmediyse, ,, 
"Flint'i de görmüş olması lazım,, 
"gelir.,, dedi. 

Polis "Bu parayla değil sıray-,. 
ladır. Onu da istintak sırası da,, 
gelir,, diye cevap verdi. 

Affedersin "Şarlok Holmes, iş,, 

"parayla değil de sıraylaysa, a-,, 
"sıl sıra evvela ondadır. Zaten,, 
"Polis müdüriyetine doğru yol-,, 
"lanırken yolumuz onun evi ka-,, 
"pısı önünden geçer.,, 

Yakalayan da ve yakalanan 
da yola düzüldüler. · Flint'in evi
nin önünde enikonu bir kalabalık 
toplanmıştı.Bunlar soyulan çocuğ=t 

• 

karşı duydukları sevgi dolayısile 

değil, fakat Flint'e karşı duydukla 
n öfke dolayısile orada toplana
komuşlardı. 

Giglamps, kalabalığa "Yahu,, 
"çalınan para ne kadardı?,, diye 
sordu. 

Çocuğun anası "lki yüz penny., 
diye cevap verdi. Giglamps "Hep,. 
"bakır ha! Pahada hafif yükte a-,, 
"ğır olur. Flint'ın evini arayıp,. 

"taramalıyım,, dedi. 
Polis "ev arayamam müsaa-,. 

"dem yok! Saliıhiyetim yok! ,, de
di. Giglamps, "Işte polis olmanın,, 
"fenalığı budur. Ben resmi mua-.. 
"meleye uymak mecburiyetinde-,, 
"değilim. Sen arayamazsan, ben,, 
"ararım . Çünkü aramazsam boşu,. 
"boşuna kündeye gidecek benim!,, 

Evi Giglamps, polis, ve so
kakta bekliyenlcrin hür

metlice bir kısmı, arayıp taradı
lar. Yoklamadıkları köşe bucak 
kalmadı. Bakır pennyler yokta 
yoktu. Zaten odalarda ne yata:C, 
ne eşya, ne k ilim, ne halı vardt. 
Giglamps, "Maşallah bizim Flint., 
"ev değil, boşluk kiralamış, şu., 

"dört duvara çok şükürler etsin., 
"yoksa evi bir ova olurdu!,, diye 
gülüyor. Fnkat yoklamaktan bir 
türlü vaz geçmiyordu. 

G iglamps aşağıya indi. Ban
yo odasına varınca birden 

durakladı. Ardından gelenlere: 
"D ı d ' b ğ d "Zih . urun.,, ıye a ır ı. nıme,, 

"bir fikir geldi. O kadar parlak,, 
'ki, onun ışığilc zindanda bile ki,, 
"tap okuyabilirsiniz. Biraz sab-,, 
"redekoyun bakalım,, diye ilave 
ett. Mutfak rafmdnn çinko ban
yoyu indirip gaz ocağının üzerine 
koyudu. Ve havagazini yaktı. P~ 
lis sinirlendi. " Ne haltediyorsun? ,, 
"Burada su kaynatacak vak-,, 
"timiz yok. Nenin peşin-,, 
"desin bildir de biz de an-,, 
"lıyalım,, dedi. 

Giglamps, "Suyu ısıtıp,, "Şıpıl 
şıpıl banyo edeceğiz.,, dedi. 

Flint polis Bay, bu herif deli
dir, "Hapishaneye tıkınız!,, diye 
bağırdı. 

Giglamps, " hele bir kalkışsın,, 
"da görürsünüz, alimallah, topu-,, 
"nuzun da gözlerini tırnaklarım-,, 
"la oyarım da öyle timarhaneye,, 
girerim. Sabrediniz biraz yahu!., 
"Hele, şu suyu bir kaynatalım, ,, 
"biz ne güne buraya geldik? Sa-,. 
" at on bire kadar bu su kayna-., 
"mış olur. lslim gözümüzü ya-,, 
"kar derseniz bundan tezi yok., 
"hemen mışıl mışıl uykuya va-,, 
"rıverin, hem gözünüz yanmaz,,, 
"hem beklemekten canınız sıkıl-,, 
''maz.,, 

Giglamps ile başa çıkamıyacak
larını anladılar. 

Saat on bir olunca Gig-
larnps kaynayan suyu boşalttı. Po
lise dönerek: "Yukarıda bütıln-,. 
"havagazi lambalannı yanık bı-,, 
"raktık. Burada da bir çok,. 
"yarda mikabında havagazi,. 
"yaktık, fakat hiç kimse-,, 
"nin saate gidip te bir pen-,, 
"ny attığını gbrmedik. Hele şu .. 
"saati de bir muayene edelim.,, 
dedi. Saate vardı ve saate bir kaç 
tekme attı. Saat ufaklıkla dolu ol
duğu için şangırdadı. 

Polis, Flint'e dönerek "Dinle,, 
"arkadaş, polis merkezine be-,, 
"nimle beraber gel.. dedi. 
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Her Eve Lazım Olan 
YENi 

ocuk Ansiklopedisi 
Müessesemiz tarafından neş. 

redilen Yeni Çocuk Ansik
lopedisi her çocuğun mutlaka sa
hip olması !Azım gelen bir eserdir. 
Çünkü çocuk bu eserde ders esna
ımda ve ders dışında aradığı bü
tün mahlmatı bulabilir. 

ÇOCUK ANSİKLOPEDİSİ bü
tün dünya lisanlanna tercüme e
dilmiştir. Bu beynelmilel eseri, 
Türk çocuklannın ihityaçlannı ve 
mektep programlarını gözönünde 
bulundurarak lisanımıza çeviren
ler, Profesör Salih Murat, Faik 
Sabri ve M. Zekeriyadır. 

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

T .AN Neşriyat: E-vl · 
· lstanbul 

, I ' 

BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAM AYACAG iN 

iş YOKTUR. 

mektep talebesine aynca ıenzuat 
yapılır. 

Bu eser yalnız çocuklar için de
fil, bütün ilkmektep öğretmenleri 
lçin en kuvvetli yardımcıdır. Çün
kü bütün dersler bu eserde re
rimlerle ve geniş malfunat ile zen
ginleştirilmiştir. 

Eser hakkında bir fikir edinmek 
istiyorsanız aşağıdaki kuponu dol
:lurup bize gönderiniz. Size b& 
dava bir broüşr göndeririz. Bu b~ 
şiir size Ansiklopedinin kıymetini 
anlatacaktır. 

ISTANBULOA TAN MATBAASINA 

Yeni Cocuk Ansiklopedlst b~n
den bir tane göndermenizi ft mu
allimlere alt aon fiyatınızı bildirme· 
nizS rica ederim. 

irim: • • • ; : • • • • • • • • • 
Adres: : • • • • • • • • • • • • • • • • • 

' 
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iŞ·BmKA§IHDAH•BiR·JruMBARA•,U 
ZAYİ - İstanbul ithalat gümrü - ________________________ , 

ğünden 9. 5. 938 tarih ve 55398 No. 
lu beyanameyc ait almış olduğum 

294404 No. Ju depozito makbuzunu 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

BODOS NlKOLADİS İstanbul, 
Asmnaltı Volto Han. 

1 No. lu Antrepoda Y apllacak inşaat 
Galatada Karnmustafapaşa caddesinde 1 No. lu Antrepomuzda 

yaptınlacak inşaat ilaveleri için 22. 11. 938 salı günü saat 10 da Mer
kez binasında yapı ve binalar servisinde münakasa yapılacaktır. 

İsteklilerin şartnameleri almak üzere yapı ve binalar servisine mü
racaatlan lüzumu ilan olunur. 

KAYIP: 4111 numaralı plakamı 
kaybetim. Yenisini alacağımdan es-

1 
kisinin hükmü yoktur. 

Osman Kasarcı . . .................................. ! .................. ~• 

HER SABAH 
DAHA GENC 

GÖRÜNÜYORUM 
Pariıte: 

Bayan Grebert diyor ki: 

"Uyanır uyanmaz, hemen el 

aynama sanlıyor ve yüzüm
deki buruşuk-

luklanmla çiz
giler.imin gün
den güne kay
bolduğunu ke
mali hayretle 
görüyorum.!' 

"Bir hafta zarfında mucize 
denecek bir tarzda gençleşip gü
zelleşmeıne cidden şaştım. Bü
tün arkadaşlanm buna nasıl 

muvaffak olduğumu soruyorlar 
ve beni candan tebrik ediyor
lardı." 

Bu usulü tatbik etmiş olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar
fında birkaç yaş gençleşmiş bu
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru
§Ukluklarla çizgileri tamamen 
kaybetmişlerdir. Alimle.r, buru
fllkluk1anmızın ancak ihtiyar
lamağa başladığımızda meydana 
çıktığını keşfetmişlerdir. Çün
kü, cild ihtiyarlayınca bazı ha
yati cevherlerini kaybeder, bu 
aileli besleyip kuvvetlendirin!z, 
hemen tazeleyip gençleşir. İşte, 
Viyane Üniversitesi profesörle
rinden doktor Stejskal'in ~yam 
hayret keşfi olan ve BİOCEL 
tabir edilen ve genç hayvanlar
dan 1stihsal edilen cild hüceyre
leıi. hulsası, bugün pembe ren
gindeki Tokalon kremi terkibin
de mevcuttur. Her akşam yat
mazclan evvel tatbik ediniz. Siz 
uyurken cildinizi besleyip genç-
leştirir. Ve bunışukluklan gide
rir. Bir hafta nihayetinde on yaş 
daha gençleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüzleri de beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Si
yah noktalan eritir, açık mesa
melerl sıklaşttnr ve birkaç gün 
zarfında en esmer ve sert bir en 
dl beyazlattp yumuşatacaktır. 

Deniz Levazım Satın 
Alma Komisyonu ilanları 

1 - Gölcükte bulunan Deniz Fab
rikalan ağaç işleri kısmında çalıŞ -
mak üzere bir ustabaşıya ihtiyaç var 
dır. 

2 - Ta1iplerln şeraiti öğrenmek 

üzere Kasımpaşada bulunan Komis
yona müracaatları. (8424) 

İstanbul İkinci İfl~ Memurluğun
dan: Müflis Alfredo Biyankine ait o
lup Balıkpazan tütün gümrüğünde 

Kemerli sokak 16 No. lu dükkanda 
mevcut zeytinyağı kokulu sabun ve 
sabtm yapmıya mahsus levazım ve 
saire açık arttırma ile 18/11/938 
Cuma günü saat 10 da satılacağın

dan istiyenlerin mahallinde hazır 

bulumnalan ilAn olunur. 12083) 

ZA Yl - İstanbul belediyesinden 
alınış olduğumuz 4171 N.lı plaka zayi 
oldu, hükmü yoktur. Yedikule Ha.
vagazi Şirketi. 

---------------------~ UYKUSUZLUJ\ 

SİNİR 

A 
0

8 AB t 

B A Ş 

AeÔr R I LA Rl 

• ÖKS'ORtl'KLEJI 

• DÖNMESİ 
• AYGINLIJC 
ve 

SİNİRDEN İLERİ aELEI' 
Bütün Rahatsızlıklan 
İYİ EDER 

dan mütevellid sancıl:ırmız, d 
sertlikleri ve şişmanlık şikaye 

nizi URİN AL 

URINAL 
..1 

Vücudda toplanan asid ürik 
oksalat gibi maddeleri eritir, 

ıı-:z..-- temizler, lezzeti hoş, alınması 

}aydır. Yemeklerden sonra 

bardak su içerisinde alınır. rp- INGILIZ KANZUK 
. ECZANESi 

BEYOGLU-tsTANBUL 

........................................... .,,,, 

lstanbul Zeytinburnu Orman , 
Koruma Tallmgah·ındall' 

1 - Tallrngah erlerinin yemeklerini pişirmek üzere aşçıya illtif 
vard~. ' 2 - İstekll1erin hüviyet cüzdanı sıhhat raporu ve ehliyetname 
vesikalarile birlikte tallmgAha mü racaatlan. (8423) 

1 Harici Askeri Kıtaat ilanları J 
Kırklareli Tümen Birlikleri ihti-ı kuruş olup ilk teminatı 576 Ut96 

yacı için 24000 kilo pırasa açık ek- İhalesi 29-11-:-938 salı gü~ii ~ 
siltmeye konulmuş ise de talibi ,.ık- 16 dadır. İstekliler şartnamesini .. --~ 
madığından yeniden açık eksiltmeye gün satınalma komisyonunda g 

konulmuştur. Beher kilosunun mu -
hammen fiatı 2 kuruş olup ilk temi

natı 36 liradır. İhalesi 28-11-r-938 

pazartesi günü saat "11" on birde

dir. Talipler şartnamesini her gün 

bilirler. Talipler kanunun 2, 3 ~ 
cü maddelerindeki vesaik ile teJJ'Iİ 
mektuplarını havi zarflarını tı' 
gün ve saatten en az bir saat e" 
line kadar Tümen Satınalma kO~ 
yonuna vermeleri. (640) (8428) ... satınalma komisyonunda görebilir -

ler. Taliplerin belli gün ve saatte 18-11-938 cuma günü saııt 
teminatlarile münakasaya iştirak et- den itibaren delaten teslim eırne~ 
mek üzere Tüm Satınalma komisyo- zere pazarlıkla Demirköy alayı i 
nuna müracaatlarL 6400 kilo kuru fasulye alınacııl' 

Kırklareli Tümen Birliklerinin ih- Nümune evsafı görmek istiyet" 
tiyacı için 96000 kilo patates kapalı her zaman Vize satın alma J{~ 
zarfla münakasaya konulmuş ise de ·ıı 
talip çıkmadığından yeniden kapa... müracaat edebilirler. Taliplef

1 

lı zarfla eksiltmeye konmuştur. Be - gün komisyonumuza müracaatlf 
her kilosunun muhammen fiah 8 ~646) (8434) 

Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fosfatin Necati yedir. Bahçekapı Salih Necati 
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=--CEP MiTRPLRRI-
BiR YILDA 100 KiTAP 

Yok bahaama zengin bir kütüphane sahibi olmak 
btiyor musunuz? Öyle i•e, ıize müjdeliyebiliriz. 

Sabiha Zekeriya senede 100 kitap neıretmek üzere 
10 kurutluk bir cep kütüphanesi teaiı etmittir. Bu kitap
lar 1 O - 64 1ayfalrk eserler olacak, fakat dünya edebi ya. 
bnm eski Te yeni bütün eserlerini, fikri, siyasi, İçtimaJ 

bütün hareketlerini toplıyacaktı:r. Bu eserleri bir araya 
getirdiğiniz zaman pyet zengin bir kütüphaneye aahip 
olmut olacak•rmz. 

Cep kütüphanesi hakkında bir fikir edinmit olmalı 
için aai ve 10l sütunlardaki kitap liıteıine bir göz atınız. 
Bütün bu eserleri ıenede 1 O liraya, yani iki üç kitap pa· 
rasile elde edebilecek, ve okuma ihtiyacınızı temin ede
cekıiniz. 

Eaerler hakkında daha Fazla maltlmat istiyenler, 
timdiden TAN Matbaaamda Sabiha Zekeriya namıN 
müracaat etmelidirler. 

\ ·, . . ' . 

TORK TiCARET BANKASIA ~ 

Ankara 
Adap azan 

Bandırma 

~artın 

Merkezi: ANKARA 

KAMBİYO İŞLERİ 

Ye Sair 

BANKA MUAMELATI 

ş u B E L E R 

Bolu 
Bursa 
Eskişehir 

Gemlik 
• 

lstanbul 
iz mit 

Safranbofu 
Tekirdağ 

Dahilde ve Hariçte Muhabirleri Vardır. 

Telgraf Adresi : 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK • Şub"ef er : TiCARET., 
BanlCamıZln lstanbul Şubesinde tesis edilen 

"G. E C E KASA Sin 
Çoli müaaid prtlarla aaym müfterilerimizin emrine Amade bulund~· 

İzahat e.lmmak üzere gifel~e müracaat ohmmaa. 

biri 1 İNHiSARLAR U. MODORLÜGÜ ILANLARI 1 -----------------

HAntr: fll1' 
ÇİZEJl 

TÜRKİYE 
CUMHU RIVETi 

.B 
--==~~~;;;.;...;;;...~ ..... --l!l""' ...... ~~~....-ı--~:::::::~~ 
ŞQyc ~!u Tar-u Sicil Muhafızlığından: 

cadd 0~hane. Molla Çelebi yeni ~met Av~i maha~lesı esıtı uoımao~çe 
k. esı Yenı Ömer Avni caddesınde eskı ve yenı 70 sayılı maa oda dük
k~ın 4/40 hissesinin kaydı bulunamadığından bu hisse hakkında ~

at Yapılmak üzere f>-12~38 tarihinde saat 9 da mahalline gidıle
t'\:ğ• 

'~den işbu gayrimenkuldeki hisseye tasarruf iddiasında bulunanla-
l~n ılan tarihinden WbarP., 1 n ,..;;., zarfında ellerindeki vesaik ile bir

l te Beyoğlu tapu sicil muhafızlığın veyahut keşif günü mahallinde bu
llnacak memura müracaat.ıa.rı ..... lı olunur. (8442) 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Urfa Karameydanı vakıf Tetrebesi 

süvari 3A. 3 ~· komutanı Bay Nu

reddin 18. 9. 937 tarihinde Sandığı

mıza bıraktığı para için verilen 25919 

numaralı bonoyu kaybettiğini söyle
miştir. Yenisi verileceğinden eskisi
nin hükmü olmıyacağl il!n olunur. 

Süpürge 3000 A: 

Tartma 
kabiliyeti 

Baskül 3 ,, 1000 Kg. 
Etil eter 1500 Kg. 
İçki bandrol klğıdı 70X100 eb
adında· 

Muhammen Bedeli 
Beheri 
LK.S. 

Tutan 
L K. 

- 11 375 341 25 
248 - 744 

- 90 - 1350 
- 40 - 2800 

% 7.5 
teminatı 

Lira K. 
25 60 
55 

101 
210 

80 
25 

Eksiltmenin 
aaati 

14 
14.30 
15 
15.30 

1 - Nümmıesine uygun olmak şartiyle 3000 adet süpürge, şartnameleri mucibince 1000 kilo tartma ka-
biliyetinde 3 adet yerli mamulatı baskül ile sınai işlerde kullanılrnak üzere 1500 kilo Etil eter ve teahhü
dünO. ita etmiyen müteahhit heşabına nümunesi evsafında 70X100 ebadında 7000 kilo içki ~drol kAğldı 
ayn ayn açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

n - Muhammen bedelleriyle muvakkat terninatlan hizalarında gösterilmiştir. 

fil - Eksiltme 29/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım. 'ftl 
Muhayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alır.ablleceği gibi süpil.rge ve içki bandrol 
kAğıdı nümunesi de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 j?ilvenm.e t>aralarlvle birlikte YtJkaıı
da adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. "8355" 

* Muhammen B. 

Cinsi miktan Beheri Tutan % 7,5 teminatı EksTitmentn 

Lr· Kr. Lr. Kr. Lr. Kr. saati 

Yassı ve yuvarlak 

kayış 1!575 metTe 896.--(sif) 67 20 14 

37X68 san tırtıklı 

alminyon kiğıt 200 kilo 2. 24 448-(sif) 3 3f 14,30 
1 - Şartnameleri.ne ekli listede ebat ve miktarı yazılı 1575 metre 

yassı ve yuvarlak kayış ile 37X68 san tırtıklı alüminyum kjjıdı şartna
r.e ve nümuneleri mucibince am ayrı açık eksı1.tme usulü ile satın alına
caktır. 

ll - Muhammen bedellerlle muvakkat teminattan hi:zalarında gös
terilm.tştir. 

m - Eksiltme 30-Xl-938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü hi7:ala
nnda yazılı saatlerde Kabat'işta levazım ve mübayaat şubesmdeki ahın 
komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabi
lecetı gibi nümuneleri de görülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7 ,5 
güvenme paralarile birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri 

nan olunur. "'8282" 

. Deylet Oemiryolları ve Limanları iŞletme .. U: idaresi jlariları 
Sırkecide İstasyon hududu dahilinde kain 30, 31, 33 numaralı kagir 

mağazalar ayn ayn pazarlıkla ve birer sene müddetle kiraya verile-
cektir. 

Muhammen bedelleri ve teminat miktarları aşağıda yazılıdır. Pa
zarlık 25/XI/938 Cuma günü saat 10 da Sirkecide 9 uncu İşletme bina
sında Arttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. Şartnameler 
parasız olarak Komisyondan verilmektedir. "8269'~ 
No. . Senelik muhammen kirası Teminat 
30 114120 Kuru§ 17118 K. 
31 110424 • 16564 ~ 

33 110436 ~ 16566 ; 

İstanbul İkinci 1ms Memurluğun
dan: 

İstanbulda Tahtakalede 4 No. da 
Ticaretle meşgul iken elyevm Ka
dı.köyünde oturan Leon Freskonun 
if18sı 19/7 /938 tarihinde açılıp tas
fiyenin adi şekilde yapılmasına ka
rar verilmiştir. 

1 - Müfliste alacağı olanlıınn 

ve istihkak iddiasında bulunanJann 
alacaklannı ve istihkaklarını ilAn· 
dan bir ay içinde İkinci İflas Dai
resine gelerek kaydettirmeleri ve 
delillerini (Senet ve Defter Hülasa
ları vesaire) asıl veya musaddak su
retlerini tevdi etmeleri 

2 - Hılanna hareket cezai mes.
uliyeti müstelzim olmak üzere müf
Hsin borçlularının ayni müddet için
de kendilerini ve borçlarını bildir -
meleri. 

3 - Müflisin mallarını her ne sı
fatla olursa olsun ellerinde buhm
duranlann o mallar üzerindeki hak 
lan mahfuz kalmak şartiyle bun lan 
ayni müddet içinde Daire emrine 
tevdi etmeleri ve etmezlerse mak
bul mazeretleri bulunmadıkca ce
zat mesuliyete uğnyacaklar. ve 
rüçhan haklanndan mahum kala
caklan. 22/11/938 tarihine müsa
dif Salı günü saat 11 de alacaklıla
rın ilk toplanm.ıya gelmeleri ve müf 
lis ile müşterek borçlu olanlar ve 
kefillerinin ve borcunu tekeffül e
den sair kimselerin topJanmnds bu
lurunıya haklan oldufu ilfın olu. 
nur. 02080) 
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Sabunluk yağları tasfiye ediyorlar, çiçek yağlarile karıı+.rıyorlar. 
Çok dikkat ve ihtiyat lcSzımdır. 

Z
~ .. , ... 

IW 

Dünyanm en saf ve leziz yaitdrr. Terkibinde zerre kadar rafine yağı yoktur, halistir, ve kat\yyen 
kantık değildir. Yemeklerde, tatlılarda, pilavlarda, salatalarda, balıklarda nefuetine payan olamaz. 

Tababette kum, böbrek. mesane bilhaua ıafra ve karaciğer hastalıklannda terbet gibi bol bol 
içilir. Zifı umumide hayat ve sıhhat verir: 

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

TAN 16 - 11: 938 

54 p 5 LAMML! foo 
539TiP 5LAMBALI LVKJ11 
748 TİP 7 LAH/3All HO 

• • • • 
Tenekeler: SAHtBININ SESi 1 Kiloluk 70 - 3 Kiloluk 190 - 5 Kiloluk 300 - 7 Kiloluk 400 kuruı.. VERES1YE 

" . . 
9o2 iSTiKLAL. 

BEVOÖLU 

EY GENCi 
Sağ9ığını, aileni. vatanını 

FRENGi ve BELSOGUKLUGU 
Afetinden koru. 

KORLER; SAKATLAR, HAPISHANELERI DOL
DURAN KATILLER, TIMARHANELERDE lNLl
YEN DELILER, MEZARLARA gün görmeden gömü
len masumlar bütün dejenere lNSANLAR ekseri
yetle ya kendileri tarafından kazanılan veya ana ba
balarından miras kalan bu mel'un but.alıkların kur
banlandır. GAYRiMEŞRU MUNASEBETLERDEN 

°Çekın. Her gördüğünü temiz sanma ve hayatını kaput dediğimiz prezervatiflere teslim etme: . N~fsine .~akim 
olmazsan PROFİLAKSİN kullan. PROFİLAKSİN bütün mütemeddin memleketlerde gençhği yuzde yuz bu 
beli tufanından koruyan en birinci silahtır. Sıhhat Veki.letimizin resmi müsaadesini haizdir. Tarzı istimali 
kutular içinde yazılıdır. Her eczanede PROFILAKSIN dalma ve her zaman PROFILAKSIN. 

SIRKETI 
1 

HAYRIYEDEN: 
Ebedi Şefimiz Büyük Halaskarın muazzez tabutu huzurunda son 

ihtiram vazifesini ifa edecek olan sayın Boğaziçi yolcularımız için 
Çarıamba, Perıembe ve Cuma günlerinde tarifede yapılan ilaveler: 

1 - Boiaziçinden Köprüye 73, 77, 87, 89, 97, 103, 119, 127, 131 ve 145 numaralı init sefer

leri fazla olarak Kaba.tat iskelesine de uğrayacaklardır. 
• 

2 - Köprüden Boğaziçine 132, 136, 150, 156, 160, 172, 196, 198 ve 200 numaralı çıkıt sefer

leri ile (24,15) deki ıec:e ' postası fazla olarak Betikt&f iakelesine uğrayacaklardır. 

3 - Saat 10, 11, 13, 14.15 ve 15 de Bebekten birer vapur hareketle Arnavutköy, Ortaköy, 
Be,ikt&f ve Kabala.fa uğrayarak Köprüye gelecektir. 

4 - Saat 12, 13, 14, 15.45 ve 16.45 ile 17.45 de Köprüden birer vapur hareketle Kabataf, 

Betiktat, Ortaköy ve Amavutköy iakelelerine uğrayarak Bebeğe gidecektir. 

5 - Üsküdar ile Betiktat ve Üsküdar ile Köprü arasındaki ıeferlerle Üsküdar - Kabataf 
arasındaki araba vapuru seferleri ihtiyaca göre çoğaltılacağı gibi diğer Boğaz iskele
lerinden de ihtiyaç nisbetinde zuhurat postalan kaldınlacaktır. 

6 - Boğazdan inen ve Boğaza çıkan vapurlardan Oıküdar ilkeleıine uğrayan vapurlarm 
yolcuları ayrıca fark vermeksizin araba vapurunun Kaba.tq seferlerinden aktarma ıu
retile istifade edebileceklerdir. 

7 - Cumartesi gününe aid tertibatı ıeferiyemiz ayrıca ilin olunacaktır 

SATJŞ VE ACENTALAIVNDA 

Vücut Kırgınlıkları 

Romatizmalar, 

Baş ve Bel Ağrıları 

Siyatik Ağrıları 

Kulunçlar 
Aybaşı Sancıları 

NEOKÜRIN 
ICaıeferi olmakla bertaraf edilir. 

Lüzumunda günde 2 kate alınabilir. 

N E O K O R 1 N mideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek kate 6 kurut, 6 ide ambalaj 30 kuru,. 

Her eczanede bulunur. 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Tıp fakültesi adli tıp, göz ikinci hariciye, doğum ve kadın; kulak bo

ğaz,, burun asistanlıkları açıktır. İstivenlerin fakülte dekanlığına mü
racaatlarL (8391) 

Sahibi: Halil L(itfi Dördüncü; Gazetecilik ve Neıriyat T. L Ş., Umumi 
Neşriyatı idare eden: M. Rasim Özgen; basıldığı yer TAN Matbaası 

DUMAN 
Turgenyef - H. Rifat 

İklimler gibi, İlk Aşk gibi, 
Duman da 3 üncü defa bas:ldl. 
Bu rağbete bizde hiç bir terci>
me mazhar olmadı. 

75 Kuruş 

, Emsali arasında en güzel ve 
şık mobilyalar satan 

(Eski HAYDEN) Yeni 

3AKER mağazaları 
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımları 

zengin çeşitler her yerden iyi 
sartlar ve ucuz fiatlarla 

bulursunuz. 

Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu lıanıart -
As. Tıb. okulu için 75 kalem d~ 

çi malzemesi 21- 11- 938 pazart 
günü saat 14,15 de Tophanede tst. 
levazım amirliği satın alma komiS , 
yonunda pazarlıkla eksiltmesi yap1" 
lacaktır. Htpsinin tahmin bedeli 528 
lira teminııtı 79 lira 20 kuruştur. İl' 
teklilerin belli saatte Ko. na geltne" 
!eri. (367) (8435) 

• 150 adet büyük, 150 adet ort' 
boyda maden kömürü sobasının ıV 
11- 938 cuma günü saat 14 de Tol" 
hanede tst. Lv. amirliği. satın alıtı1 

Ko. da pazarlıkla eksiltmesi yapıl•' 
caktır. İsteklilerin şartname ve pil" 
munelerini görmek ve pazarlığa i~ 
tirak etmek Ü7.P.rA Kn. na aı:>JmelP. 

(368) (8436) 

KAYIP: Klübümüzün vilayettetl 
verilen ruhsatnamesini zayi ett~· 
Yenisini çıkaracağımızdan eskisirıitl 
hükmü yoktur. Alemdar Gençlerbit" 
liği. 


