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5 ICURUŞ GÜNLÜK ... 

Hitlere Suikast 
Hitlere yapılan suikast teşebbüsüne ait tafsilatı üçün

cü sayfamızda, diğer harici haberlerı de, dordüncu 
sayfamızda okuyunuz. .... 

illetinin Yas Türk •• •• unu 
" Eşsiz Kahraman ATA TURK ! Aziz Hatıran 
Sönmez Meşale Olarak Ruhlarımızı Daima Ateşli 

ve Uyanık Tutacaktır,, - ismet in önü 
Eğer Gözünü 
Açabilseydi 

... 

Göreceği 

Manzara 
Şu idi: 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

G eçen yıl bugün, Atatürk gözlerini ha. 
yata kapadığı zaman, bize istiklali• 

ne sahip, sulh içinde yaşıyan genç, zinde, 
hür ve mesut bir memleket; ana hatları çi
zilmiş, çoğu hakikat sahasına çıkarılmış tam 
bir inkılap bırakmıştı. Biz de genç ihtiyar 
bütün millet onun arkasından göz ya§r rgö. 
kerken bize emanet ettiği bu güzel yurd'ün 
istiklalini müdafaa edeceğimize, inkılabı 

koruyacağımıza and içmiştik. 
Aradan geçen bir sene dünya tarlhlnln en 

gürültülil, en fırtınalı, en kanpk yılı oldu. 
AvrnoAnfi_ bir cok kücük milletler istiklAl. 
ıe.tllll üyoe~uA:1. .n~1upauw 1.44 KOD gınae 

patlıyan yanlrdal dünyanm her tarafını •• 
teşe vermek istidadını gösterdi. Büyiik İm. 
paratorluklar blribirleriyle harbe tutu§tular. 
1914 te bizim istiklalimizi tehlikeye koyan 
dünyayı paylaşma harbi yeniden başladı. 

Bu korkunç fırtınada bütün milletler bQ.. 
yük bir imtihan geçiriyorlar. Binalan çürük, 
eski, ve ahşap olan devletler fırtınaya muka· 
vemette güçlük çekiyorlar. Genç Türkiye 
bu büyük fırtına karşısında metin, sakin, 
ve emin bir vaziyettedir. Binasının hiç bir 
tarafında ne küçük bir sarsıntı hissediliyor, 
ne de bir çatlak var. 

Bilakis aldığımız tedbirler, yaptığımız it. 
tifaklarla yalnız Türkiyeye değil, Avrupanın 
bu kısmına sulh ve emniyet temin etmiş bu. 
lunuyoruz. Harbin ilk patladığı günlerde 
yangının nereye kadar sirayet edeceği ve 
ne şekil alacağı malum olmadığı için alınan 
ihtiyat tedbirlerini kaldınyoruz, silah altına 
alınan ihtiyat askerleri terhis ediyor, lhra. 
cını menettiğimiz maddelerin memleket 
haricine gönderilmesini serbest bırakıyoruz. 

Atatürk bugün gözünü açıp bıraktığı 
esere bakabilseydi, göreceği manzara 

~ idi: (De\'&mı 4 üncü sayfada) 

Memleketin 
Her Yerinde 
BuCJÜn Büyük 

İhtifaller 
Yapılıyor 

Ebedi Şefin ölüm yıldönümü , bugün tam 
saat 9,0:5 te memleketin her tarafında ve 
her sınıf halk arasında anılarak bu büyük 
ölünün ruhu taziz edilecektir. Bu anış ihti
fali için hazırlanan programa göre, bütüc 
Halkevlerinde, Halkevi olmıyan kaza ve ka. 
sahalarda Parti binalannda, Üniversite ile 
bütün mekteplerde ayni saat ve ayni daki. 
kada ba§lryacak olan ihtifal merasimi, her 
müessesenin tefi tarafından açılacak ve ha
ıirun beş dakika ayakta sükuta davet edi
lecektir. 

Müteakıben hatipler tarafından ~edf Şe. 
fin hayatı ve millet için yaptığı hizmetler 
hakkında konferanslar verilecektir. Bunun 
için gerek mekteplerle Üniversitede, gerek 
Halkevleri ve Parti merkezlerinde birer sa. 
lon bu toplantıya tahsis edilecek ve bu sa
lonlann birer köıesine Atatürkün resmi, 
yahut büstü konacak ve bu resim veya büs
tün etrafı siyah tüller ve çiçeklerle süsle. 
necektir. 

Vali ve Belediye Reisi, vilayetin en büyük 
mülkiye memuru aıfatiyle evvela Eminonü 
Halkevinde yapılacak ihtifal merasimine iş
tirak edecek, oradan da Üniversite konferans 
salonundaki merasime gidecektir. Burada 
merasim Üniversite Rektörü tarafından açı
lacaktır. İhtüal bittikten sonra Vali ve Be. 
leruye Reisiyle Üniversite Rektörü toplu bir 
halde Taksime giderek abideye çelenk koya. 
caklardır. 

Mekteplerde ihtifal merasimi, mektep 
müdürleri tarafından açılacak, sonra mual
limler tarafından Atatürkun hayatı anlatı. 
lacaktır. 

Bu ihtüal münasebetiyle bugün öğle ve 
akpm servislerinde mutat radyo programı 
tatbik edilmiyerek sadece Büyük Ölüden 
bahsolunacaktır. 

(Devamı 4 üncü sa1fada) 

Milli ~ef lnönünün Millete Beyannamesi 
Ankara: 21. 11. 938 l kını en manalı bir ~urette hulba etmişti. r Milletler arasında kardeşçe bir insnhk hayatı Atatürk'ün 

Büvük Türk mHJetine; Fena zihniyet ve idare ile geri bırakılmış Türk centlyeti- en kıymetli ideali idi. Bütün dünyada ölümünün gördüğü 
Bütün ömrünü hizmetine vakfettiği sevgili milletinin 

ihtiramı, insanlığın atisi için ümit verici bir müjde olarak 
selamlarım. Bu sözlerim, yazılariyle ve toprağımızda şöval· 
re askerleri ve mümtaz şahsiyetleriyle yasımıza iştirak 
eden büyük milletlere, Türk milleti adına şükranlarımın 
ifadesidir. 

ni, en kıFa yoldan in21anhğın en mütekamil ve en temiz zih
niyetleriyle mücchh<'~ modern bir devlet haline getirmek, 
onun başlıca kayg'!~ı olmuştur. Teşkilatı Esasiyemizde ,.e 
bugün bütün vaf.anrlaşların vicdanlarında yerletmiş olan 
laik, milliyetÇI, hatkçı. inkılapçı, devletçi cümhuriyet, bize 
bütün evsafiyle Atatürk'ün en kıymetli emanetidir. 

ihtiram kolları üstünde Ulu Atatürk'ün fani vücudü isti
rahat ) eı-ine levdi edilmiştir. Hakikatte yattığı yer, Türk 
milletinin oı11m itin aşk ve iftiharla dolu olan kahraman ve 
\•efah ı:·öğsüdür. 

Atatürk, tarihte uğradığımız en zalim ve haksız ittihnm 
gününde nıc~ dana atılmış, Türk milletinin masum ve haklı 
olduğunu iddia ve il~.n etmiştir. llk önce ehemmiyeti kav
ranmamış ohm gür fle!Zi, asla yıpranmıyan bir kuvvetle ni
hayet hütiin cihı1mn ~uuruna nüfuz etmiştir. 

En büyük 7.aft'rleri kazandıktan sonra da Atatürk, ömrü
nü, yalnız Türk miUetinin haklarını, insaniyete ezeli hiz
metlerini ve tarihe hakkettiği meziyetlerini isbat etmekle 
geçirmiştir. :Milletimizin büyüklüğüne, kudretine, fazileti
ne medeniyet istidadına ve mükellef olduğu insaniyet va
zifelerine f:arsılmaz itikadı vardı. "Ne mutlu Türküm di

. ngin ruhunun, hiç sönmiyen aş· 

Üffılündenberi Atatürk'ün aziz adı ve hatırası, bütün 
halkımızın e.- camJ11n duygulariyle sarılmıştır. Memleketi
mizin her kiişesinde ve bütün milletçe kendisine gösterdiği
miz Nımimi hağhhk, devlet ve milletimiz için kudret ve ve
fanın beliğ misalillir. Türk milletinin aziz Atatürk'e gös
terdiği sevgi ve saygı, onun nlçin Atatürk gibi bir evlat ye
tiştirebilir bir kaynak olduğunu bütün dünyaya göster
ıniştir. 

Atntürk'e tizim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, halkı
mıza, kalbimden gelen şükran duygularımı ifade etme) i, 
ödenmesi Jizım bir borç saydım. 

Devletimizin bAnisi ve milletimizin fedakar, sadık ha· 
dimi, 
İnsanlık idealinin Aşık ve mümtaz siması. 
Eş"iz kahraman Atatürk! 
Vatan sana minnettardır. 
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin Türk milleti ile bera

ber senin huzurunda tAzim ile eğiliyoruz. Bütün hayatında 
bize ruhundaki atetten canlılık verdin. Emin ol, aziz hatı
ran sönmez meşale olarak ruhlarımızı daima ateşli ve uya
nık tutacaktır. 

REIS/ClJMHl/R 
lamet lnönü 
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Hıçkırıklı 

Yıldönümü 
Söyliyen: Aka Gündüz 

•• 
O lümi.iniin birinci yıldönümü! 

Gerçek, bir yıl geçti mi? Ha. 
ni büti.in bir cihan sarsılmışiı; hani 
bütün bir milletin değil, bütün bir 
insanlığın yüreği kan ağlamıştı; ha
ni sevgisi gözlerde selleşmiş, sesleı-
de düğüm düği.im, bo'rwn boğum fer. 
yatlnşmıştı; hani kumral gelinlikler
le yetmişlik göçkünler yanyana, ka
pısının önünde eziforek can vermiş. 

lerdi; hani yarattığı tarih, yaratanı. 
nın ayakları ucunda dize gclmişfi; 

hani ... söyleyin bana! hani .•. hani ... 
hatırlatın diyorum! hani ..• 

Bir koca yıl geçti ha? 
Ey hafıza denilen kötii kumkuma! 

Beynimin içinde burgulaşıp durma, 
defol beynimden! 

Ağaç 

Tırtılları 

Mücadelesi 
--0-

ilaç Masrafla rı Ağaç 

Sahiplerinden Alınacak 

10. ıı - 939 

Dereceleri 
İndirilen 

Muallimler 
--0-

y eni Sene Bütçesinde 

Terfi Edecekler 
Barem kanununun tatbikı dolayı_ 

sile şehrimizdeki ilk tedrisat mua!. 

!imlerinden bir kısmına haksızlık 

yapıldığı ve bunlardan dört yüz ki. 

şinin istida ile maarife müracaat e
derek vaziyetlerinin ıslahını istedik-

leri hakkında çıkarılan haber asıl. 
sızdır. Ne kanunen böyle bir haksız.. 

Ben yalan söylüyorum, sen yalan 
söy1üyorsun, herkes ve her '?ey ya
lan söyliiyor; ne bir yıl geçti, ne bir 
gün, ne bir dakika. Fanilikten hoş. 
landığı için, Cllniliğini söyliye söyliye 
kendi kendisine iftira ettiği için 
göçtü ve geçti sanıyoruz. 

Vilayet bölgesinde Bakırköy, Sa
rıyer, Beykoz, Üsküdar, Kadıköy, A
dalar ve Kartal mıntakalarındaki 

çamlarda görülen tırtılların tahriba
tından bu ağac1arı korumak ve kur. 
tarmak maksadile ziraat idaresince 
yapılmakta ve takip ettirilmekte o
lan çam tırtılı mücadelesi badema 
vilayet orman idaresince ifa ve takip 
edilecek ve ağaçlara arız olan diğer 
emraz ve haşaratla kezalik mezklır 
orman idaresi meşgul olacaktır. 

Sovyet ihtilalinin 22 nci ytldönümü münasebetile Ankara Sefarethanesinde yapılan merasimde 
Başvekilimizle Adliye ve Hariciye Vekillerimiz ve Sovyet Elçisi birarada 

lığa uğramış muallim vardır, ne de 
bu yolda yapılmış bir müracaat var. 
dır. Yalnız barem cetvellerinin tan
ziminden evvel 20 liradan 2250 kuru

şa terfi edip de kanunen terfi tari
hinden bir sene sonra bu maaşı ala. 
cak olan 33 muallimin dereceleri son 
baremin 20 liralık derecesinde hıra. 

Ölmeden ölmeyi, doğmadan doğ. 
mayı bilenin nasibi \'e hakkı ebedi. 
liktir; öliiın ne demek? Ölseydi; da. 
rnarlarda, kalblerde, duygularda ve 
benliklerde bu kadar derindeıı deri· 
ne, böyle sevgiden sevgiye yaşıyabi. 
lir miydi? 

Bu mücadele her sene yapılmakta 
ise de bazı çamlıklardan kurtulup 
kacan tırtıllar temizlenmiş mınta

kalara geçtiği için her. sene yeniden. 
üremektedir. 
Ağaçlarını kendileri temizlettir

mek istemiyenlere karşı da idare 
şöyle bir tedbir almıştır: Badema 
tırtıllı ağaçlar, orman veya belediy·::? 
memurlan ile ve mt-sra!ı idarece ve.. 
rilmek suretile temizlettirilecek, bü
tün. bu masraflar ağaç sahipleı-inden 
alınacaktır. 

• 
ihtikar Kanunu Bayram 

Bugün diinya sarsıntısının ve dlin. 
ya hıçkırıklarının yıldönümüdür, o 
kadar. · 

Ertesi Meclise Veriliyor 
kıldığı için bunlar maarif idaresine 
müracaat ederek vaziyetlerini sor

muşlardır. Bu muallimlere vetilen 
cevapta da 2250 kuruşluk maaşa bir 

sene sonra istihkak kesbedeceklerine 
ve bu barem derecesi de olmadığına 

göre yeni sene bütçesinde maaşları
nın emsalleri misillu 2500 kuruşa çı.. 

Onu ben istediğim anda görebili
yorum, konuşabiliyorum. 

Onu; beton, demir ve nasır Ji:aplı 
odasında iken görerniyen hasretliler 
artık serbestçe. bol bol ve diledikleri 
anda görebilirler, görüşebilirler ve 
kucaklıyabilirler. Hasretini çekmiş
ler! benim gibi yapınız: 

ithalat Maddelerinin 

Fiyatları ve Stok 
İle Fiyatları 

Tesbit 
Harp Başlamadan Evvelki 

Miktarları ve Maliyet Fi yatları 

Şimdiki 

Edi liyor 

Canım istediği zaman hiç kimseye 
kavuk sallamadan doğruca gidiyo-
nırn, istirahat ettiği mermer kaplı 

odasının merrncı- . basamaklaTina o~ 
turµyorum. Alnımı avuçlarıma da. 
yıyorum ve iirkiitülmcmiş bir sesle: 

- Seni görmiye ı:eldirn, diyorum. 
Bana bir !?eyler !!Öyle. 

- Kıpırdama, diyor. Şimdi geli. 
yarum. 

Geliyqr. Yanyana, kolkola yürü. 
yoruz. Çekinmeden vo çekindiril. 
meden her şeyi konuşuyoruz. Ben o
na ferahlı haberler veriyorum. O 
bana ferahlı atileri anlatıyor. 
Gidemediğ'm zamanlar başka ~ey 

yapıyorum, kısa bir tezkere yazıyo· 
rum ve davet ediyor-um. Nasıl mı? 

Basit ve kopkolay: Elimin üstüne a. 
dını \'e (gel) kelimesini yazıyorum. 

Yatağıma uzanıyorum ve elimin üs. 
tünü alnıma koyup gözlerimi kapı
yorum. 
Ağır yiiriiyiişi.i ile, güler yüzü Jle, 

çatal bakışı ile ve tunç sesi ile gcli. 
yor. Giizel, siizrne elini uzatıp öptü
rOyor. Sabaha kadar konuşuyoruz. 

Dün gece bana: 
- Hep ben geliyorum, sen de bir 

gece gelsene, d(•di. 
- Peki gelirim, dedim. 
- Ne vakıt? Dedi. 
- İlk fırsatta, dedim. 
- Amma 

dedi. 
dönmemecesine gel, 

Şehir 

Meclisinde 
~ 

2733 Mükellef Hakkm.da 

Takibata Karar Verildi 
' 
Şehir meclisinin dünkü içti.maın

da, belediye daiııın.i •-i.Um.•ni a..-1& 

.thtikarla mücadele hakkında ha
zırlanan kanun l.ayihasınıı.ı bayram 
ertesi Büyük Millet Meclisine sev. 
kedilerek müzajcere edileceği ha
ber alınmıştır. "$ehrimizde mıntaka 
ticaret müdürlüğünde topJan.nakta 
olan ihtikar tetkik heyeti dün bir 
içtima yapmıştır. lçtimad:ı muhtelif 
maddelerin pahalıya satıldığına dair 
yapılan ihbarlar tetkik edilmiş ise 
de yeni bir karar verilmemiştir. Di
ğer taraftan .ı;terek mıntaka ticaret 
müdürlülüncel gerekse ticaret oda. 

ğına tayin edilmesinden dolayı, tram_ 
vay idaresi mürakıplık vazifesinden 
istifa eden Ekrem Torun yerine baş
ka birisinin seçilmesi hakkındaki 

teklif riyaset makamına gönderildik. 
ten sonra ruznameye geçilmiş, Fatih 
kazası dahilinde tenvirat ve tanzifat 
resminden borçlu olan 2733 mükel
lef hakkında tahsili emval kanunu
nun tatbikına, fırınlarda otomatik 
elek bulundurulması hakkında bele
diye zabıta talimatnC'IUesine bir mad. 
de ilavesine, hale girm2'si mecburi • 
olmıyan patates, soğan vesaire gibi 
mevaddın nakliye ücretinde yüzde 
50 tenzilat yapılması uygun görüldü
ğüne dair teklifler kısmen kabul, 
kısmen de alakadar encümenlere 
gönderilmişlerdir. 

sınca itdalat maddelerinin harp baş
lamadan evvelki fiyatlarile son haf
taya kadar bu maddelerin. fiyat yük. 
sektiği ve maliyet fiyatlarile mev
cut stok miktarları hakkında yapıl
mış olan tetkikler cetvel halinde ha. 
zırlanarak Ticaret Vekaletine gön-

lnk116p Müzesine 
Kitap Verildi 

Ay başından itibaren Beyazıttaki 
şehir ve inkılap müzesi ve kütüph.:ı
nesi salonlarında açılan Üniversite 
neşriyat sergisi çok rağbet görmüş
tür. Hergün birçok ziyaretçi sergiyı 
gezmektedir. i' 7 e müdürü Şemset
tin halkın ve bilhassa münevver ta
bakanın gösterdiği bu rağbet karşı. 
sında sık sık bu gibi sergiler açmıya 
karar vermiştir. Sergi münasebetile 
Üniversite profesör, doçent ve asis
tanları müzeye teşhir edilmek üzere 

Bundan başka meclisin tetkik ede

ceği meseleler henüz bitmediğinden 
bu ayın 16 sından itibaren ic:;timn 

müddetinin yedi gün uzatılması da 
meclisce kabul edilmiştir. 

H{Jlk hamamları 

Belediyenin açmağa karar verdiği 

derilmiştir. ithalat maddelerinin 
bir çoğu İngiltere. Rusya. Aınerika
dan ve kısmen İtalyadan getirilmek
ctdir. Fransız vapurlarının Türkiye.
ye başlayacak olan seferlerile Fran
sadan da bazı maddeler getirilecek
tir. lngiltereden kalay getirilmesi 
için yapılan müracaate cevaben gön. 
derilecek kalayların mutlak surette 
Türkiyede kullanılacağının taahhüt 
edilmesi şartile mal gönderilebileceği 
fcfiC'r.a.rR hilıdiriln1İat..u' ,__,_,_ ____ ..-

Dün limanımıza gelen bir ltalyan 
vapuru limanımızda ıhraç edilmek 
üzere makine akşamı getirmiştir. 

f hracat işleri 

Yeni ihracat kararnamesile ihracı 
serbest bırakılan maddeler üzerin
de işler canlanmıştır. İç piyasalardan 

Yeni Terfi Listesi 

Yüksek Tasdika 

Gönderildi 
Adliye Vekaleti yeni bir terfı ve 

nakil listesi hazırlamıştı. Ankaradan 
gelen haberlere göreı Başvekaletin 
de tasvibinden geçen bu liste yüksek 
tasdike arzedilmiştir. tstanbul hakim 
ve müddeiumumi muavinleri ara. 
sında da bazı değişiklikler olacağı, 

İstanbul müddeiumumilik muavinli
ği kadrosuna dört muavin daha ila
ve edileceği~ anlaşılmaktadır. 

Çok sevindim: gideceğim ve hek. halk hamamlarına ait hazırlıklar bit
llyenlcrim olnı:ıdığı için dönmiycce- mek üzeredir. Bu hamamlardan bi. 

ğim. risi Kasımpaşada, birisi de Balatta 
açılacaktır. Balattaki hamamın ve cL 

kendi eserlerinden birer nüsha gön
dermişlerdi. Müze kütüphanesinde 
bu kitaplar bulunmadığı için profe
sör, doçent ve asistanlar bu kitapla
rı sergiden sonra müze kütüphanesi
ne teberrü etmiye karar vermişler ve 
bu kararlarını müdüriyete biltlirmiş
lerdir. 

Defterdarhkta Bir Kaza 
Defterdarlık binasında yapılan tiı. 

mirat işinde çalışan amele İbrahim 
oğlu Hüseyin kazaen iskeleden dü§'<?· 
rek başından ve muhtelif, yerlerin
den ağır yaralanmıştır. Hüseyin can
kurtaranla Cerrahpaşa hastanesine 
kaldırılmıştır. Yon Ribbentrop'un Kız 

Kardeşi Şehrimizde 
Alınanyanın Ankara sefareti ticaret 

konseyyesi Jenke, dün sabah.ki semp 
lon ekspresi 'ne şehrimize gelmiş ve 
dün akşam Ankaraya gitmiştir. M. 
Jenke'ye refakat etmekte olan karısı 
Mm. Jenke, Alman Harıciye Nazırı· 
Von Ribbentropun hemşiresidir. 

Alman konseyye, dün sabah ken
disile görüşen gazetecilere, Türk -
Alman ticaret münasebetleri etrafın
da şunları söylemiştir: . 

- Türkiye· ile eskisi gibi ticaret 
münasebetlerine girişmek istiy:n·uz. 
Bu ~aksatla yeni bir anlaşm.:ı yapıl. 
ması için çalışıyoruz. 1\Iüzakerelerin 
yakında Ankarada başlanacağını u
muyoruz. Bu iş için ayrıca bir heyet 
gelecek değildir. 

varının istimlak edilmesine karar ve. 
rilıniştir. 

Yeni Mahkeme Binası 
Adliye Vekaleti talafından satın 

alınan. ve mahkemelere tahsis edile. 
cek olan eski şurayı devlet binasının 

tamiri dün 7870 liraya bir müteah- i 
bide ihale edilmiştir. Bir buçuk aya 

kadar tamir bitecek ve tapu daire
sindeki mahkemeler buraya taşımı. 1 

caktır. 

Eski şurayı devlet binası Yenipos
tahaneye yakın olduğu için mahke
meler buraya nakledince avukatla. 
rın ortaya sürdükleri uzaklık mef
humu da bertaraf edilmiş olacaktır. 1 

konseyye bu ~sta da şunları söy- \ 

lem iştir: • 

S - DUnyanı n e n uzun nehlrlerl 
hangllerldlr? 

C - Dünyanm en uzun nehirleri Av
rupada 3600 kilometre uzunluğunda Vol. 
ga, Asyada 5300 kilometre uzunluğunda 
olan Yang Çeking ve İrtiç, Amerikada 
6730 kilometre uzunluğunda ol:ın Miso
ri, Avustralyada 3400 kilometre uzııniu
ğunda olan Darling, Afrikada 6SOO kilo
metre uzunluğunda olan Nil nehirleridir. 
Dünyanın en uzun nehri Amerikadaki 
Misori nehridir. 

s. - GOzel Sanatlar Akademisine 
girmek için hangi mektepten mezun ol· 
malıdır? 

8. - T Urklyedo 
dır7 

ne kadar köy var· 

c. - Tilrkiyede 
vardır. _._ 

* 8. - Memurlukta 
detl ne kadardır? 

C. - Altı aydır. 

* 
8 . - Elb1ee1erdekl 

mı ? 

42 bin küsur köy 

namzetlik mUd· 

pas lekeal çıkar 

C. - İposolfid'le yıkanınca çıkar, 

* 
S - Atin• Onlvenlteılnden aldı~ım 

diplomayı T Urklyede m Oteber kılmak 

içi n ne yapmak llızımd ır ? 

Almanya, Türkiye ile ticari mü
nasebetlere çok ehemmiyet vermekte 
dir. Bunun içindir ki müzakerelere 
bir an evvel başlanmasını arzu et
mekteyiz.,, 

C. - Güzel Sanatlar Akademisine 
girmek için ortamektep mezunu ol- • 
mak kilfidir. Anc'ak bu mektebin mi
mari kısmına münhasıran lise ve mua

dlll mektepler mcz.unları kabul edilir

ler. 

C - Bu diplomanın evvelA Atlna se
faretimlz tarafından tasdikı lAzımdır. 

Bundan sonra bir istida ile Maarif Ve

kfıletine müracaat edilir. 

"'- Almanya sakin ve normal bir 
haldedir. Ekonomi işlerimi?. iyi gid;
yor. Harbin kısa bir zamanda bite
ceği umuluyor. Bununla beraber ne 
k:dar ~~re~eğini kestirmek nıüm- I :_, ___________________ .... ________ _ 
kun d egildir:.. > Almanyadaki vaziyete temas eden 

şehrimiz piyasasına fazla miktarda 
mal getirilmektedir. Gelen mallar 
derhal satılmaktadır. Bübassa iç ba
dem, fındık, susam, pamuk, keten 
tohumu saışları hararetlidir. . Tatlı 
bademler 74 kuruştan, acı bademler 
54 kuruştan İtalya, İngittere ve Ka. 
nadaya satılmıştır. On iki kuruşa 

düşen Antalya susamları, 16 kuruşa, 
Trakya susamları 14,20 kuruşa yük
selmiştir. Akala pamukları 42,5 ve 
Adan.a_Kı..,.ı.- ....... ._... .• ı-ı ... _... 4'? ~.-...... 

tan piyasa tutmuştur. Bu mallar ö. 
tedenberi Almanyay~ gönderilmekte 
idi. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan 
ve Romanyaya tuzlu bahk ve taze 
balık, Suriye, Mısır ve Filistine fın
dık Danimarka l Holandaya kuş ye
mi ve bir miktar küçük baş hayvan 
derisi ihraç olunmuştur. 

Denizde Fırtına 
Devam Ediyor 
Karadenizde yıldız ve karayel fır

tınası devam etmektedir. Baromet

rede havanın değişeceğine dair bir 

alamet yoksa da dün bazı tecrübeli 

denizciler rüzgarın bu sabahtan iti. 

haren döneceğini ve fırtınanın dine. 

ceğini söylemişlerdir. 

Yelkenlilerle motörler fırtınanın 

dinmesine intizaren Boğaz ağzında 

beklemektedirler. Karadenizde gemi. 

lerin limanlarda kara )le irtibat ya

pamadıkları ve bu yüzden gecikme

lerin artacağı anlaşılmaktadır. De

nizyollarının İzmir vapuru Karade. 

nizden bir gün teahhurla dün İstan. 

bula gelebilmiştir. 

Dün fasılalı şekilde ve az miktar

da yağmur yağmış ve bir aralık gü

neş de görünmüştür. Bu son fı=tına 

ile havalar da iyice soğumuştur. 

Şirketi Hayriye kı, tarifesi 
Şirketi Hayriye kış tarifelerini 

hazırlamıştır. Yeni tarifelerde mek

teplerin açılma saatine göre yapılan 

sefer tadilatında, ihtiyaca göre yeni

den bazı değisiklikler yapılmıştır. Bu 

arada sabahlan Boğazicinden Köp. 

rüye gelen bütün vapurlar beş daki

ka evvele alınmıştır. Bu suretle va-

karılacağı bildirilmiştir. t11 

Yeni tayin edilen muallimler 

Üniversite kimya şubesi mezun. 
!arından Fatma Atakan İnönii. kız 

lisesi fizik yardımcı muallimliğine, 

yüksek muallim mektebi talebesin. 

den İsmail Çetinkaya, erkek muallim 
mektebi talebelerinden Tevfik Per-

tevniyal lisesi riyaziye yardımcı mu
allimliğine, hukuk fakültesi mezun-

Fransızca yardımcı muallimliğine, 

yüksek muallim mektebi doçentle. 

rinden Samime Sargun Cümhuriyet 

kız lisesi kimya muallimliğine tayin 

edilmiştir. 

Bir HCikim, Şahit 
Olarak Dinlendi 

Geçen sene Fatih sulh mahkemesi 

salonunda karısını tabanca ile öldü

ren sucu Halilin dün Ağırceza mah

kemesinde duruşmasına devam ediL 

di. Fatih sulh hakimi Ekrem şahit o. 
larak dinlendi ve şunları söyledi: 

- Salonda silah patlar patlamaz 

ben dışarıya çıktım. Kadınuı yere 

yuvarlandığını görünce hemen tele. 

fona koştum ve polise haber verdim. 

Dışarıya çıktığım zaman iki memur 

yaralanan kadının koltuklarınıı gir

mişler götürüyorlardı. Halili de son

ra yakaladılar. 

Muhakeme, gelmiyen bir şahidin 
çağırılması için talik edildi. 

TA K V 1 M ve H AVA 

1 O Sonteşrin 1939 
CUMA 

11 inci ay Gün: 30 Kasım: 3 
Arabi: 1358 Rumf: 1355 
Ramazan: 28 ' Birinciteşrin: 28 
Güneş: 6.47 - Öğle: 11,57 
İkindi: 14,49 - Akşam: 16,56 
Yatsı: 18,31 - İmsak 4.50 

Hava Vaziyeti 

! 
purların fırtınalı havalarda gecik. 

meleri halinde de mektepliler derslE-

rine ve memurlar da vazifelerina za

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alı

nan m:ıH\mntn göre, hava yurdun cenup 
doğusu bölgeleri ile Akdenb:in şark kı
sımlarında kapalı ve yağışlı, Egenin ce
nup kısımlarında az bulutlu, diğer bölge
lerde umumiyetle bulutlu ve mevzii yağış
lı geçmiş, rüzgftrlar şimali istikametten 
cenup ve garbi bölgelerde kuvvetlice, di
ğer yerlerde orta kuvvette, Ege den!zi ile 
şarki Akdenizde fırtına şeklinde esmiştir. 

Dün İstanbulda hava kapalı, çisentili 
geçmiş, rüzgar şimali şarkidcn saniyede 
4 - 6 metre hızla esmiştir. Saat 14 de 
hava tazylkı 1027,6 milibar idi. Sühunet 
en yüksek 15,0 ve en düşük 8,5 santigra1 
olarak kaydedilmişUr. 

manında yetişe bileceklerdir. 

Yeni vinçler 

!stanbul limanı için Avrnpadan 
getirtilen üç vincin konulacağı yer 
henüz tesbit edilememiştir. Vinçle
rin yerleştirileceği yerlerin mukave
metleri hesap edilmektedir. 

Dün Şişliye Kar Yağdı 
Dün öğleden evvel Şişli civarına kar 

)'llğmıştır. Yağan kar bilahare yağmura 

çevrilmiş olduğundan tutmrunıştır. 
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Münihde Hitlere Hazırlanan 
Suikasdde 7 Kişi öldü, 63 
Yaralı Olduğu Anlaşılıyor 

a 

ClEK 
Bir Yll Önce 
Bugündü ... 

Ycuan: B.FELEK. 

UZUD süren Joı bir endlp devre. 
sinden sonra onu kaybetmiş. 

tik. Bir yıl evvel ardından dökt iltil
milz yatlar ve ıönüllerimize sardı. 

jmuz yaslar bili canlıdır. Ve canlı 
kalacaktır. 

Yıllar ve yüz yıllar devrettikçe; 
çoculdanmıs, torunlanmız ve onla. 
na torunlan Atatilrkiln ölümüne al· 
byacak, onu kaybettijimiz günün 
yıldönilmüııde yilrejine kara baih· 
yacaktır. 

Geçen yıl bugün, bu sütun "Bü
tün dünyanın hürmet ettiği 

8tiyUk Türk,, serlevhasını taşıyor ve 
4tatürk'ün ölümü dolayısile bütün 
d&nyanın büyük bir kayıba uğramak 
)'Uzünden hissettiği derin ıztırabı an
latmıya çalışı~ordu. Bu yazıyı takip 
eden günler, serlevhamızm ve yazı
lbızuı bir kehanet değil, fakat bir 
isabet olduğunu gösterdi. Çünkü bil. 
tUn dünya Büyük Tiirk'ü ne kadar 
tandan tebcil ettiğini, büyük eserini 
ile derece sayeı Ue takdir ettiğini 

IÖStercli. Bütün bir dünyanın, büyük 
bir Şef, yaratıcı \'e başarıcı bir mil. 
teddlt, kurtarıcı bir liderin ölümü 
karpaında en geniş his ve fikir bir
liii içinde matem tutması, Türk miL 
Jetinin, milletler camiasında aldığı 
)'eni mevkiin, yüksek şerefini ve 
~k değerini gösteren, en parlak 

Zaman bizi ondan uzaklaştırdıkça ,, • ,.,., k ~ .1 ı v l' J B l • ,,.,eşebbu··su··n unuturuz, unutabiliriz, ~anmayın! ı enı ı ev ıJ ıer ı apı uı, er ın .ı ı ::;~·.!'.:.."::':!:.~:~::::'::'~ .. ..: 

't'e en samimi tezahilrdü. 
z.zariçten idare Edildiöini iddia Edi,,or ::..;::~:~,=~~::n.,;7.:i:::,.~ n ~ 'ifj ':!:I ten uyandıracak kadar ibret ve den 

Bütün dünyanın Atatürk'e karşı (Anadolu Ajansından ve muhtelif de bütün bu meraslnı yapılmış veı Anlaplaıı sulkastçiler birahane-
ıöaterdiği hürmet, 'l'ürk milletinin membalardan aldığımız haberler > Her Hitler ile arkadqlan Burgbrau nin üstündeki kuçük odaya Ayarlı 
tarih sahnesinde yeni tulüunun bii. Dün haber verdiğimiz veçlıile birahanesinde toplanmışlar, Her Hit bombayı koymaja muvaffak olmuş. 
tUn medeniyet ilemi tarafından al. Her Hitler Münihte bir auiıkute ler de burada dün intişar eden nut- lar, bu bomba bütün gözlerden gWi 
katlanması mahiyetinde idi. Hadise- maruz kalmıt ve bir teaac:lüf ne- kunu söylemiştir. kalabilmi§ ve vakti gelince patla
llıla bir matem anında vukuu ise his- licesi olarak feci bir ölümden Her Hitlerin birahaneyi terketme- mıştır. 
lertn bütün saffet ve samimiyeti ile kurtulmuftur. Geatapo (&'izli za- sinden kısa bir zaman sonra bir in- laglltere Aleyhlade 
kendini ifsa ve ilin etmesine yardım filik vuku buldu. Ve bu suretle Her Suikasdin vukuu İngiltere aley. bıta) nun bütün lefkilib auikaa-
•tmiıtlr. Hitler infilake kurban gitmekten hinde en tiddetli neşıiyatın yapıl-

Atatilrk, Türk milletini beynelmi- tin faillerini aramakla metRUI- kurtuldu. Suikasdi hazırlıyanlar, masına ve İngiliz ajanlarının ısuikas-
lel hayatta layık olduğu mevkie yilk. dür. Her Hitlerin içtimadan erkence çıka. di hazırlamakla itham olunmalanna 
leltmeie muvaffak olmuş; Türk miL Suikastın faflinl tevkife yardım e. cağını hesaplamışlar ve bu yüzden sebep olm'lflur. Alman gazetelerin
letlnin tam manaslle kudretli ve decek malfunat verenlere 600,000 de suikast akim kalmıştır. Filhakika den "12 Uyhrbaltt" diyor ki: 
eanlı bir millet olduğunu, ha milletin marklık mükafat tahsis edilmiştir. Her Hitler devlet işleri yüzünden "Bu sulkastte İngiliz gizli servisi. 
7alnız hayat hakkını değil bütün is- ~unda~ başka Her Himmler, suikas-

1 
Berline süratle dönmek mecburiye. nin ell olduğu muhakkaktır." 

tikbalini de emniyet altına alan, en tın harıçten idare edilmiş olduğuna tinde olduğu için içtimadan erkence Yan resmi Deutlcher J)ienst de 
laıziı adımlarla yürilmeie ve ilerle- kani olduğu için, teşebbüsün hariç. aynlmış, trene yetişmek üzere gara §Öyle ypıyor: 
llleie azmeden ve azmini tahakkuk teki müşevvikleri hakkında mallı. girmiş, ve bu sırada infilak vuku "Bu te,ebbüsün müşevvikleri, giz. 
ettirecek btitiln vasıta ve kaynakla- mat verecek olanlara300000 marklık bulmuştur. U bir servisin ajanlarıdır ve onlann 
l'a sahip aaflam bir millet olduğunu döviz hazırladığını ilin etmi§tir. Her Zabıta kuvvetleri derhal faaliyete arkasında muharipler bulunmakta
htittın d8nyaya isbat etmiş ve bütün Himmlerin telikkisine göre yapılan geçmiş, bir müddet için yollan kes. dır." 
dtinya, onun hayatında bu büyük ha- tahkikat, işin hariçten idare olundu- mit ve gelen geçenlerin hepsini ta- Bizzat Alman radyosu §Öyle di-
klbti tanımıştır. ğunu göstermektedir. harrt etmiştir. yor: 

Türk milleti, Atatilrk6 ebediyete Bundan baflta hAdise,nin vukuu es Asıl hayret uyandıran nokta, bom- "Bu gizli servisin menıup olduğu 
'llfurladıktan bir yıl sonra ayni haki- nasında Almanya içinde "çok filkür banın birahaneye yerleftlrilebllmesl. memleket -İngiltere-, bu sefer 
kat içinde ~llf&dıjuu, ayni hakikati bir P7 olmaclı", yahut "çok şükür dir. Çünkiı Her Hitler dalma sıkı devletin dOtmanlanna karp çok şid. 
llerlettiğinl ve ayni hakikaü ilerlet- büyük bir kaza atlatıldı,, diyenler, muhafaza altındadır. Ve bır yere detli tedbirler alacağımızdan emin 

-· • •• • • , ~ , • , ., ·· -
1
-- ··v-1 = H Lmt!ul!ıı evveı munaıızıan ner yer. u10.1Jııu.,, 

'l'ilrk milleti bu suretle Atatürk'il yenler hakkında derhal zabıtaya ma. de azami teyakkuzu gostermektedir. Diğer Alman gazeteleri Allahın 
kendi öz benliğinde benimsediğini ve lümat verilmesi tstemni§tir. Bugün Bombanın buna rağmen gözden kaç_ Führert lı:ontmuından dolayı Allaha 
hurada yapttıj'ını ıösteriyor. Berlinde Her Hitlerin muhafızları mış olması, derin hayretlere sebebi- fÜ)U'etmekte ve ın,n~ kU'fl en 

Bu, Atatürk için en büyük zafer, arttınlmıf ve S.,VekAlet dairesini yet vermiştir. §iddetli mukabelenin yapılacatuu 
'l'tlrk milleti hesabına da ütihara ziyaret edenlerin hepsi de taharri e. 
deler yüksek bir meziyettir. dilmlf, ortalığın kararmasından son-

Fakat Türk milleti daima bu me. ra bir kimsenin buradan geçmesine 
tiyeti haiz olduğunu gösterecek, bu müsaade edilmemiştir. 
llleziyet onu daima Atatürk'ün ide. Münihteki infilik yüzünden 7 ki. 
aline doğra yürütecek ve onu millet. şi, maktul, 63 kişi mecruh düşmüş. 
ler arasında en şerefii, en ileri ve en tür. Yaralılarm 29 u ajırcadır ve 
l'efahb millet seviyesine yilkseltecek- maktullerin ikisi muhafız kıtalara 
tir. Onun için AtatiirkUn ufkumuzda mensup, biri de kadındır. 
ideal ıüneıi olarak tuUi etmesinin ilk Bir çok tevkifat yaptldıiı bildiri. 
7ıhndan ikinci yılına geçerken, o liyo..'"SB da bunlann kaç kişi olduk
't'arbim aramızdan aynlması yüzün- !arından bahsolunmamaktadır. 
41en duyduğumuz hüzün ve elemle Hadlıeala Tafıilafl 
heraber milletin Ata'sı yolunda, ay. 
lal hızla ve ayni azimle parlak istik. 
haline dofru yilrüdüğiinü görüyor ve 
lllllU ufkuınuzdan gönlümUze doku. 
len teselliyi hissederek sükiinet bu. 
layonn. 

Fransada 
Sevinç •• 

Paris, 9 (A.A. - Havas bildiri
)'or: 

Hadise fU şekilde vuku bulmuş. 
tur: 

Münihte tarihi bir birahane var. 
dır ki burası Nazistlijin beşiği sayı
lır. En belliba§lı Nazistler her sene 
Tepinisaninln 9 uncu günü burada 
toplanırlar, Nazizmin doğumunu tes 
it ederler, o günkü vakalan hatırla. 
tan merasim yaparlar, 1923 te ölen 
ilk Nazistlerin ,erefine dikilen abide 
nin Ü7.erine çelenkler koyarlar. Dün 

============================================= 

Suikast Dolayısiyle 
Mevkufların Sayısı 

Yüzleri Aşıyor 
Nevyork, 9 (Hususi) - Münih suikaati hakkında alınan ha

berlere göre infilak, Bitlerin tarihi birahaneden çıkmasından 
on dakika sonra vuku bulmuttur. İnfilak üzerine dam birden 
bire aşağıda oturanların başı üzerine yıkılmııtır. Hadise Her 
Hitlere bildirildiği zaman kendisi "insan talihli olmalı!., de
miştir. 

Mevkııfiarın sayısı yüzleri aşıyor. 
İlk önce Yahudiler, sonra İngilizler hadiseden mesul tutul

muşlarsa da en nihayet İngilizlerin manen meaul olduldan 
üzerinde durulmuştur. Çünkü fngiltere Hitlerciliği yıkmadan 
harbi bırakmıyacağını söylemiıti 

Hadisenin, Garp Cephesinde, Nazilerin herdbAdlbit harbi 
şiddetlendirmelerine saik olması bekleniyor. 

söylemekte, hatıl "bu cinayetten son vericidir. Hikmet kanunlarına ıöre 
ra biliyoruz ki, harp, topyekfın harp uzaklllf&n herıey küçülür. 
olacaktır,, demektedir. O, ha kanunun da istisnası oldu. 

Roma radyosunun verdiğı bir ha. Hayatla arası açıldıkça bilytiyor ve 
bere göre, Almanyadaki butun ya- gün seçtikçe azameti artıror. _ 
hancılar aleyhinde şiddetli takibat Görünen odur ki; kut'ağımızda 
bq.lamıftır. Fakat bu takibatın ma- ölen bu Türk cllhlsine bizim döktiL 
hiyeti henüz anlaşılamsunıştır. ğiimüz elem yatmuru, tarihe ıeç

Almanyada çalıftıjı an~aşılan hür- tikten sonra c;;ıanın hele bugiinlerde 
riyet istasyonu bugiınkü neşriyatın- ona karşı yakbtı esef tufanı intbıde. 
da "Ahnanyada diktatörluğe karşı küçüktür ve kilçük kalat'aktır. 
ilk bomba patladı. Bu bombayı daha o bizimdi, cihana mal oldu. 
başka bombalar takip edecektir" de- Öldükten sonra yapyan ve yaşa. 
JJliştir. tan, ölümünden sonra da yükael-

YabaRCI Eller Varmıı mekte ve büyümekte devam eden A· 
Amsterdamdan ŞU mallıma: verili. tatürk buaiin öldü. 

yor: 
Berllnden bildirildiğine göre, na

zi siyasi mahfillerinin, Fuhrer aley
hine yapılan suikaste vermek iste
dikleri mina fudur: Allah Hitlerın 

Ona ne kadar yansak, ne kadar 
ağlasak ve acmsak yeridir. Çilnkl 
biz onun eaeriyb ve onun ıayulade 
yaşıyoruz. 

koruyucusudur. Bu mahafil. daha ·~--------------. 
hiçbir tahkikat yapılma.lan. suikas-1 A N K A R A 
tin yabancı eller tar.:ı.fından hazır-
landıtuu soyleyerek, .\iman mille. A I 
tini tahrike çahpnaktaJırlar. n aşması 

Ancak, Hitlerin, nutkuna başla- 1 M • t 
6

• d• 
madsın evvel bilhassa hararetli bir : erıye e ır 1 
şekilde söylediği veçhile. Allah ta- 'ı 
rafından her aalde himaye edibnt>kte Ankara, 9 (TAN Malaahi-
oldutwıa Alman milletıni kandır- rinden) - Anlıara anlGf"IG-
mak, saniyen, lıAlA bolşevik aleyh- n bugünkü ( tliinlıü) Rami 
tan olarak kalıp nedamet etmiyen Gazetede nqretlilerek ,,.._ 
bir kaç nazi mensubunu ortadaD 
kaldırmak maksadileı bu suikastin riyet mevlriine girmİftİr. 
Gestapo tarafından hazırlanmış ol ........... ... 
ması varittir. =============-=:::ı:ıı 

Bir aralık Rudolf Hessin, suikast Karadeniz 
kurbanlan arasında olduğu şayi ol-
mupa da bu haberin doğru olmadığı Ve Bonazlar 
bildirilmektedir. 2 

sulkute aıt haberlerin intişarı Ü- Meselesi 
zerine İtalya kralı ve Mussolıni, Ho-
landa kraliçesi ve diğer dost ve bita. 
raf devlet ruesası Her Hitleri kur
tuluşu dolayısile tebrik etmişler ve 
faillere karşı nefretlerını bıldirmiş. 
lerdir. 

lerllndekl Toplantı 
Londra, 9 ( Hususi ) - Berlinden 

bildirildiğine göre Her Hitler bugun 
arkadqlan ve miapvirlerile görüs -
müt ve muavini Hess te içtimadıt ha. 
zır bulunmufiur. lçtimaın suikastle 
alikadar olmıyarak askeri mahiyet
te olduiu anlaşılıyor. 

Londra, 9 A A.) - lşçi mebus 
Price, Avam kamarasında çok mü
him bir sual sormuş ve demiştir kl: 
- Molotofun nutkunu biliyoruz. 
Şimdi Chamberlain, Karadeniz sa
hildarı olmıyan bir devlet :{arade
niz statükosunu tadile teşebbus 
medikçeı hızım bu statukoya mu-

dahale arzusunda olmadığımızı, ay
le bir teşebbus halinde bile ancak 
Tiırkiyenın rızasıle miidahale ede. 
ceğimizi. Sovyet hukümetmp açıkça 
gostermek isterler mi? 

Butler şu cevabı vermiştir. 

Uç tarafiı Ankara muahedesinin 
'l'ürkiye Biıyük Millet Meclisi tara- r---------- HADİSELERİN İÇYÜZÜ 
fından ittifakla tasvıbi, Pariste en 
büyük bir memnuniyetle oğrenilmiş 
tir. Büyük Millet Meclisinin bu me
lele için akdettiği celseye hakim olan 
bava ve bilhassa Şukrü Saracoğlu
llun heyecan verici sözleri, Paristeı 
iftirak halinde bulunan üç milleti 
biribirine bajhyan derin dostluğun 
)'eni birer burhanı telakki edilmek
tedir. 

• Hitlerin Mo.l.3oaJa Stalinle gizli bazı müzake
reler yaptıfı haber veriliyor. Berlintle lıalaktan 
kulağa yaydan rivayetlere göre Hitler, /ngi/izle
re boyun efmelıterue Stalinin bütün taleplerini 
ltabule karar "errnİftir. Hidere göre, Sovyetlerle 
Almanlar bir/erirse, Latin tlünyaaınr.n yeni lıomü
nW tlünyanna makauen.et etmaine imlıan yo/r
tur. Latin ve All6lo Salt.on tliinyaaı o valıit için
den ,ömecelrtir. 

- Boğazlan alakadar eden mese
leler Montro mukavelesıle halledil
miştir. Yalnız fUDU Ulve edebilirim 
ki, İngıltere hukumetinm Karadeniz 
de bir tecavuz projesi yoktur. 

Dürüstlük ve cesurluk yüksek va
lıflan karşısında muttefik bir hür• 
llıet duyulan Turkiyeye karşı, Fran
lade bir sempati ananesi mevcuttur. 
lki memleketin menfaat birliği ve 
.\kdenizde sulhün idamesini temin 
hususundaki kaygu beraberliği, bu 
•naneye yE".ni bır kuvvet vermekte. 
Clır. 

Çin Baıvekili 
Londraya Geldi 

• 

• 

* Aimanyada Nazi Partlsl içindeki hotnutsmluk o de. 
receyi bubnuttur ki, Himmler kendi emri altında bu· 
lunan Gestapo te§kilitından da fÜphe etmJye bqla. 
mıştır. Bu sebeple Gestaponun da harekltmı takip et· 
mek üere bu teşkilitın üstünde aynca bir tefkllit 
vücude ıetlrmiıtir. Bu yeni tetkillta UO sizli memur 
tayin etmiıtir. Bunlara fevkallde salihlyetler veriL 
mittir. Şüphelendikleri adamı öldürmek ıalihlyetlnl 
dahi haiz bulunmaktadırlar. Bu yeni teıldlitın bapna 
da Heydrieh •etirilmiıtlr. 

* 'A.lmanyaıia laapUlwınelertle ve femerlriU hm,,.. 

• 

larıntla bulanan lıomünutler, Ma.lıovamn uran 
üzerine, taı.Jiye edilip Ruayaya •önJerilmelıte
tlirla. Berlintle Moabit laapuhanaintle bulanan 
460 lıomünüt tahliye edilirlcen laapi•hane avla
•antla toplanılmlf ve Gatapo namına lıenJileri
n• p .öylenilmİftİr: 

"Ne Hitlerin, netle partinin lıomiiniatlerl• bir allf 
oerİfİ 70lıtar. V alıtUe Alman ~erini rejim aley
laintl• talarilt edenler, bqiinlıü Sovyet rejimine 
rnaWil olan aiti Souyet ricali itli. Şimdi banlar 
ortatJ., lıallıtıfı ~n Rua7'JYG Jönecelı olan lıo
ntiini.tler Stalinle Hitlerin ne iratlar tla.t oltlalı
larun precelılertlir.,, 

* ı· Almanyanıa Roma sefiri Fon Makenzen ita defa Ber ı· 
ae sfderken, Muuolinl kendisine, italyama Macaristan 
ve Yaıoalavyanın istiklili ile ıiddetle alibdar bulun. 
dutunu, Almanyanın bu iki memleketin latlkliline ka· 
tiyen dokunmamasını istedijini, ve bu iki memlekete 
yapılacak teeariz kUflSIDda balyanın likayt kalamı. 
yacaluu blldinnif ve buaa l'Ularere de bildirilmesini 

Price ısrar ederek §Oyle demiştir: 

- Hükılmet Sovyet Rusyanın en
dişelerini izale edebilecek bir an~ 
ma müzakeresinde bulunmak U7.ere 
Sovyet hükı1metile bir y~ınlık teais 
etmek ıstemez mi? 

Buna da Butler şu cevabı vermif. 
tir: 

- Zannederim ki, az evvel verdl
lim cevap, lngıltere bükUmetinln 
noktai nazarını kafi derecede l%ah 
etmektedir. 

LonJra, Gayt/anın ceva6ınclwın 
emnan oltla 

Londra ı 9 (A.A.) - Havas ajansı 
bildirıyor: 

Times gazetesi, İtalyan gazetecisi. 
Gaydanın, kominternın beyanname
sine İtalya namına verd ği cevaptan 
dolayı memnuniyet beyan etmekte. 
dir. 

Londra, 9 (A A.) - Çin Başvekili 
l>r. Sunfo Londraya gelmiş, Lord Ha. 
lifax•ı ziyaret etmi§ ve uzun müddet 

löruşmü~ur. ------------------------------------------------------------------------------.;...--------------------~ 
latemlftlr. Gayda. İtalyanın Balkanlarda Sov

yet Rusyadan daha sadık bir aullı 
mnhafm oldulunu IÖYlemlstir 

• 



• 

= 
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Chamberlain Diyor ki 
Tavassut Teklifine 

1'atmin Edici Bir 
Bitlerin 
Cevap 

Ummuyorum Vereceğini Pek 

Son Teklifler 
Pariste Boş 
Bir Gayret 
Addediliyor . 
Londra, 9 (A .A.) - Bugün 

Mansion Houuse' de verilen öğle 
ziyafetinde hastalığı sebebile 
bulunamıyan Chamberlainin nut
kunu John Simon okumuştur. 

Chamberlain hazır!ıyarak gönder. 
diği bu nutukta Belçika ve Holanda 
hükümdarlarının tebligatlarına te. 
mas ederek diyor ki: 

"İki hükümdarı tavassut teklifine 
sevkeden yüksek sebepleri herke~ 
takdir edecektir. İtiraf ederim ki 

' 
geçmişteki tecrübelerimize binaen. 
Alman şansöliyesinin tatmin edici 
bir cevap vereceğini pek umınuvo. 

rum. 

Biz harbe lüzumundan bir gün da
hi fazla devam etmek istemiyoruz. 
Münasip ve tatmin t edici bir tarz1 
hal elde edilebilirse, İngiliz hüku-

meti verilecek cevap hakkında Ma. 
jeste Krala tavsiyelerde bulunacak. 

tır. Fakat daha evvel dominyonlarla 
ve müttefiklerle istisare edilmesi i. 
cap edecektir." 

Chamberlain bundan sonra mütte
fiklerin vaziyetinin geçen haft~lar 

zarfında kuvvetlendiğini söylüyor 
ve diyor ki: 

"İngiliz - Fransız - Türk muahede. 
si doğu - cenubi Avrupasında kuv
vetli bir barış aletidir. Almanya ile 

Sovyetler arasındaki pakt ise Sov. 
yetlere mühim faydalar temin etmiş 

olmasına mukabil Almanyaya alçal
ma ve ziyalara mal olmuştur. Niha
Y!!. ambargonun kalkması, Ameri

kaya bitaraflığını idame imkanlarını 
temin etmekle beraber, müttefikle. 
re dünyanın en büyük depolarının 

kapısını açmaktadır. Gerçi zayiata 
maruz kalıyoruz, fakat Alman deniz. 
altılarına ve tayyarelerine karşı şid
detli bir muharebeyi muvaffakiyetle 
başarıyoruz." 

Chamberlain, daha sonra, harp 
cephesinde atıl kalındığı için muaha. 

ze edildiğini kaydetmiş ve "1914 har. 
bi bize isbat etmiştir ki, darbeyi bil. 
tnn makine işlemeğe am8.de olduğu 

zaman indirmek, makine yarı yarıya 
hazır iken indirmekten daha iyidir. 

Darbeleri indirmeğe başladığımız za
man düşman kalesi yıkılmakta gecik
miyecektir" demiştir. 

Sulh Teşebbüsü Etrafında 
Paris, 9 (H ususi) - Paris ma

hafili ile Paris gazeteleri Belçi
ka ve Holandanın sulh teşebbü

sü ile m~gul olmağa devam edi
yor. Pariı mahafiline göre, son 

teklif Belçika ile Holandanın 

karşıla~txkları istila tehlikesinin 
tazyiki altında yapılmaktadır. 

Esasen Belçika ile Holandanın 

maruz oldukları tehlike İngiltere ile 
Fransanın bu ild devlet~ karşı his. 
settikleri sempatiyi arttırmaktadır 

Fakat yapılmıyacak bir şey varsa, 
baltalı haçı taşıyan bir sulhtür. Böy. 

le bir sulh Belçika ile Holandaya 
ancak bir müstemleke akıbeti hazır
hyabilir. Bu yüzden son te§ebbüs 

Garp cephesinde Alman top~u kuvvetleri 

Holanda Hududunda 
Alman Süvarileri 

Görünmeğe Başladı 
Londra, 9 (Huausi) - Holandadan gelen haberlere göre, Ho-• landa hudutları üzer inde motörlü kıtalardan başka süvari kuv-

vetleri de görünmeğe haşlamıttır. Almanyanın harpten önce ka
fi derecede at t edarikile meşgul olduğu anlatılıyor. Bundan baş

ka hududa petrol sevkıyatı da yapılmaktadır. icabında daha ge-, 
niş sahaları su altrna almak için kararlattırılan tedbirler tetdit 
edilmiftİr. Su setlerin i yıkmak için icap eden yerlere bombala r 
konmuşur. 

Belçikada ise aila h altına alınan kuvvetler ( 600,000) e varmı•
hr. Belçikanın, Hola nda hududunu da takviye ettiği bildirilmek
tedir. Belçikanın resmi mahafili vaziyette yeni b ir tehlike gör
memektedir . 

SON DAKİKA 
Almanlar, 
Holandalıyı 

Hudutta Bir 
Vurdular 

Londra, 9 ( Hususl) - Diğer taraftan Holandadan gelen ve 
henüz teeu!ıüt etmiyen bir habere göre, Holanda hükumeti bazı 
mınfrt.kııları bilfiil su altına almıya başlamıştır. 

Belçikada bütün mühim yolların ffBkeri kuvvetlerin elinde 
olduğu bildiriliyor. 

Y ine teeyyüt etmiyen bir habere göre, Almanya, Holanda hu 
dudu iizerillde Almanlar bir Holandalıyı vurmuşlar ve bir kaç 
il ollandalıyı yakalayıp Almanya içlerine götürmüşlerdir. 

prensip itibarile iyi karşılandıysa da 
umumi sahada ihtirazla karşılanmış
tır. Bahusus Belçika ile Holanda bir 
taarruza uğradıkları takdirde onlara 
yardıma koşacak olanların İngiltere 
ile Fransa olduğunun unutulmaması 
lazım geldiği de pek a~ıkardır. 

Bu yüzden bu sabahki gazeteler, 
son teşebbüsün beyhude olduğunu 
anlatmakta birleşiyor ve Almanya. 
nın Çekoslovakya ve Polonyayı yut
mak esasına müstenit sulh istediğini, 
Almanyanın galebesi t akd irinde ay
ni akıbetin Holanda ve Belçikayı 

bekliyeceğini anlatıyorlar. 

Danimttrka, Isveç, Norveç, ve 
Finlandiya şeflerinin Holanda ve 
Belçika teşebbüsüne müzaheret ~t
meleri vaziyeti değiştirmemektedir. 

Londrada hüküm sil.ren kanaate 

göre, Almanya, son teşebbüsü ciddi 
bir hareket saymıyacaıdır. Hitlerin 
dünkü nutkunda bu teşebbüsten 

bahsetmemesi de bunun delili sayıl
maktadır. Bununla beraber Alman
yanın diplomatik kan;ı.llarla bir "ce. 
vap vermesi bekleniyor. 

Roma gazeteleri bir şey söyleme
mekte ve yalnız hariçteki akisleri 
nakletmekle iktifa etmektedir. 

Alman Tahtelbahirlerine 
Karşı Tedbir 

Tanca 9 (A.A.) - Fransadan Fran. 
sa Fasına ve Fransrz müstemlekele
rine ithal edilmiş olan malların tek
rar ihracı menedilmiştir. Bu tedbirin 
İspanyanın Alman tahtelbahirlerine 
levazım vermesini menetmeğe matuf 
olrlnltn bPv~n PnilmPkterlir. 

Amerikaya ihracatımız 
Genişletiliyor 

Bir İngiliz v~ 
Bir Alman 
Tayyaresi 
Düşürüldü 

Ankara, 9 (Tan Muhabirinden) -
Ticaret Vekili tarafından vaki olan 
davet üzerine İzmirdeki büyük A. 
merika kumpanyaları mümessilleri 
bu sabah şehrimize gelmişlerdir. Mü
messiller, Ticaret Vekili tarafından 
öğleden önce kabul edilmişler ve A
merikaya tütün ihraç etmemiz üze. 
rinde uzun boylu görüşmüşlerdi.r. 

Bu görüşmede Amerikaya ihra
catımızın genişletilmesi için ahPacak 
tedbirlerin mahiyeti ve esasları hak-

p · 
9 

(H ') R.. t .. · ·kında mühim kararlar verilmiş oldu-
arıs, ususı - oy ere gore, ~ 1 1 kt d 

İ ·ı· gu an aşı ma a ır. 
ngı lZ tayyareleri bir Alman bom- V k.l A ik h t' c.: b e ı mer a eye ı şererıne u 
bardıman tayyaresini Majinonun ge. k b' · f t · k 

. . d d'" .. .. 1 d' b a şam ır zıya e vermış ve yeme -
rısın e uşurmus er ır ve una 21 
yaşında bir Zelandalı muvaffak ol
muştur. Bir İngiliz tayyaresi de Li.ik
semburga düsmüşti.ir. 

İngiliz keşif tayyareleri Şimal de
nizinde üç Alman tayyaresile harbe 
tutuşmuş, bir Alman tayyaresi dii~
müş ve batmıstır. Diğerlerinin batıp 

batmadığı belli değildir. İngillz t::ıy. 

yareleri Almanya üzerinde yine ke. 
si!ler yaparak fotograflar almışlar. 

dır. 

Havasın tebliği 
Faris, 9 (A.A.) - Havas ajaMı askeri 

vaziyet hakkında a~ağıdakl tafsilatı ver
mektedir: 

"Geçen gece cephenin heyeti umumiye
sinde ve ezcümle Mnselle ile Sarre ıırasin
da yapılan müteaddit baskınl:ır, Fransıı 

mevzilerini katiyen değiştirmemiştir. Dün
kü gün sükunetle gecmişti, Almanll'lr he
cumlarına güneş batar batmaz başlamış
lardır. 

Kar5ılık1ı birçok bava k.c>!=:lfleri yapıl· 

mıştır. Bu faaliyet neticesinde avcı tayy:ı
releri arasında müteaddit çarpışmalar ol
muı;tur. Çarpışmaların ne suretle vukua 
E?eldıği ve her iki taraftan ne kadar za
yiat 11erildiği henüz malüm değildir. 

Alnıanıar, ba~kın hareketlerinden ev
vel istihdaf edilen noktanın gerilerine 
topçu ateşi teksif etmektedir. 

Alman faaliyeti mahsus derecede art
mıştır. Fakat bundan umum! bir netice 
çıkartmak imkanı henüz yoktur. Y:ı1nız 

birbirini takip eden bu hücumlarla Ziı:(

irid hattına yeni kıtalar gelmiış olması 

keyfiyeti birbirlcrile alakalı addoluna-
bilir." 

Atlas Denizinde kontrol 
Atlas denizin in bitaraflığına nezaret et-

mekle mükellef karakol gemileri takviye 
edilmiştir. 

Harp tebliğleri 
Paris, 9 (A.A.) - 9 Teşrinisani ak•nm 

tebliği: Mühim bir h:'ıdise kaydedilme-
miştir. 

* Berlin, 9 (A.A.) - "Başkumandanlığın 

tebliği:" 

Geçen iki gün içinde düşmanın bir veya 
iki bölüklük kuvvetlerle Sarrebruck'un ve 
Plrmasens'in cenubu garbisinde yaptığı 
müteaddit taarruzlar püskürtülmüş ve 
mukabil taarruzlarla dü~mandan bir mik
tar esir elırunıştır. 

Biraz daha şiddetli topçu faaliy~ti hari
cinde kaydedilecek mühim bir hudise ol
mamıııtır. 

7 Teşrinlo:;anide düsüri.ilen dil!;man tay
yarelcl"inin s~yısı, biri İngiliz olmak iiz?.
re yedidir. 8 Teşrinisanide iki Frans•z tay
yaresi ve iki sabit balon Alman avcı tay
yareleri tarafından düşürülmüı:tür. Bir 
Alman tayyaresinden haber alınmamıştır. 

Bahriye Nezareti, bir İngiliz denizaltı
sının battığını haber vermektedir, 

----o----
• 

RUSYA 
Finlandiya 
Müzakeresi 
Londra, 9 (Husus~ - Finlandiya 

ile Rusya arasındaki müzakereler 
bugün Moskovada devam etmiş ve 
müzakerelere Stalin de iştirak et. 
miştir. Bu gece ikinci bir müzakere 
vuku bulup bulmıyacağı belli değil
dir. Fakat Moskovada hüküm süren 
kanaate göre mesele sulh yolile tes
viye olunacaktır. Finlandiyada göze 
çarpan bir yenilik, Mein Kampf gibi 
eserlerle bolşe~klik aleyhindeki. neş
riyatın artık görünmez olduğudur. 

Memleketin Her 

Y eri1tde Bugün Büyük 

ihtifaller Y apdıyor 
f'Başı 1 incide ı 

Eminönü ha1kevinrlen maada bü
tün halkevlerinde ayni saatte ihti. 
faller tertip edilmiş olduğu gibi Fa
tih halkevinde de yurtla cümhuriyet 
rejiminde neşredilen oütün kitaplar-

Diğer taraftan Kumkapı Ermeni 
kilisesinde bizzat Ermeni patriğinin 
huzurile dini bir aym yapılacaktır. 

Ankaradaki Merasim 
Bilhassa Ankarada yapılacak ihti

fal merasimi, yurdul\ diğer köşele

rindekinden çok daha parlak olacak
tır. Bu arada Milli Şefimiz refakat
lerinQ.e hükumet erkanı olduğu hal
de Ebedi Şefin muvakkat kabrine 
giderek çelenk koyar~rıklardır. An
kara mektep, halkevlerl, ile parti 
merkezinde de ayrıca büyük anma 
merasimi yapılacaktır. 

Eğlence Yerleri 
Sazlı ve içkili yerler dün akşam 

tatil etmişlerdir. Bu kabil yerler bu 
gün ve bu gece de kapalı kalacak-
lardır. Sinema ve tiyatrolar yalnız 

bugün ve bu gece kapalıdır 
-o~----

9 Ayhk ithalat Ve 

İhracat Vaziyetimiz Rusya Japonya 
Ankara, 9 (A.A.) - Dış ticareti

Arasında Anlaşma miz etrafında verilen rasını rakam. 

Tokyo. 9 (A.A.ı _ Yomiuri Şim- lara göre, eyllıl ayı içinde memleke
bun gazetesinin bildirildiğine göre, timize yapılan 5.393.G87 liralık it
Ruslarla Japonlar arasında bir müd- halata mukabil 11.219.085 lira kıy. 

te iş ticaret dairesi reis vekilile diğer 
vekalet erkanı da hazır bulunmuşlar· 
dır. 

Yunanistanla müzakere başlıyor 
Yeni şartlara gön? tanzim edil~ 

üzere yakında Yunanistan ile ticaret 
müzakerelerine başlanacağı haber 
verilmektedir. 

Jngiltere ile ticari 
münasebetimiz. 

İngiltere ile olan ticari anlaşma· 
mız, esas itibarile takasa müstenit 
olduğundan ikinciteşrin nihayetin· 
den itibaren kliring plesmanları kal. 
dırılmış bulunacaktır. 

LEHLİLER 

Mukavemet 
Ediyorlar 

Polonya hududuı z (A.A.) - Ha· 
vas ajansından: 
Polonyanın Almanların işgali al .. 

tında bulunan kısmından kaçmış <>" 

lan mülteciler, Almanların bilhass:ı 
Sveto Krzyske'nin dağ!ılt mıntaka· 
sında eski Polonya ordusunun bir 
çok müfrezelerinin musel1ah muka .. 
vemetine maruz kalmakta olduşunu 
söylemektedirler. Bu hal iktısadi 

müşkülata ve halkın :;ilahsız muka· 
vemetine inzimam etmektedir. 

Sovyet işgal kuvvetleri de Grod• 
no yakınındaki ormanlarda ve Lem .. 
berg ve Minsk mıntakalarında PO' 
lonya müfrezeleri tarafından taciz 
edilmektedir. 

Eğer Gözünü 

Açabilseydi Göreceği 

Manzara Şu İdi : 
<Bası 1 incide) 

""\,.""'.u v ı:.v1a Udydu1nıya..u ~.l:u> 

bir birlik. Bütün vatandaşlar arasın· 
da samimi bir bağlılık. Nifaktan, ay· 
rılıktan eser görünmiyen bir varlık. 
Her tarafta sulh ve emniyet hakim .. 
dir. Onun sulh içinde bıraktığı mem .. 
leketi, Avrupanın korkunç bir harbe 
girmQsine rağmen, yine sulh içinde 
yaşatmak için bütün tedbirler alın .. 
mıştır. Bugünkü Türkiye de, bir se· 
ne evvelki Türkiye gibi, belki ondan 
fazla müreffeh, mesut ve kuvvetlidir. 

İnkılabı korumak için cenazesi ar· 
lmsından gözyaşları içinde yapılan 
yemin tutulmuştur. İnkılabın bütün 
safhalarında hiçbir inhirafa. hiç bir 
kaymaya, hiçbir ricate müsaade e .. 
dilmemiştir. z-.man zaman müşahe
de edilen, ufak başkaldırmalara kar
şı memleket ve gençlik dalına uya
nık bulunmuştur. Ve bugün, Lrıkılap. 
bir sene evvelki gibi, belki ondan 
daha fazla kuvvetli ve sağlamdır. 

Biz Atatürk'e verdiğimiz sözü tut· 
tuk, ve tutmakta devam edeceğiz. 

Onun ruhunu şadetmek için elimiz .. 
den geleni yapacağız. 

RADYO 
,, ' ·' 

'ANKARA RADYOSU 
TUrki:ve Radvodifüz::von Posta1et1 
Tiirldyc Rlldvosu Ankara Radyos\l 

D al!?a Uzunlu j!u 

et evvel çarpışmal:ırın yapıldığı metinde ihracatta bulunulmuştur. 
mıntakayı tahdit için Moskovada te- İkincikanundan eylul ayı sonuna 
şekkül eden muhtelit komisyonun kadar olan 1939 yılının dokuz ayı 
mesaisine muvazi olmak üzere Sov. zarfında 99.432.263 bin liralık itha
yetlerle Mançuko ara;;ındaki ihtilaflı lata karşı 84.803.532 liralık ihracat 
meselelerin halli için de yakında · yapılmıştır. 1639 m. 183 Kc!. 120 K~ 

19.74 m. 15195 Kes. 20 KW Tokyoda Japon Hariciye nazırı ile 19~8 yıl.ın1:11 .ayni a~l.arı içindeki r. A Q 
Sovyet büyük elçisi arıı.sında müza- dış_ tıca:etımız 1se şu ,dı: t' A P !11 70 rn ıw;ıı K<:'!I 20 K\\' 

kereler yapılacakbr. Ithalat: 112·219·737· Cuma, 1 O. 11. 1939 
thracat: 70.034.797. 

Alenf Teşekkür 
T. T icaret Kaptan ve 

Makinistler Cemiyet inden: 
Cemiyetimizden kanuni sebepler 

mülahazası ile istifa eden eski idare 
heyetinin kongrede tezahür eden pü
rüzsüz mesailerinden dolayı 31.10. 
939 tarihli kongre mukarreratı mu
cibince cemiyetimiz, K ~-1 Sürey. 
ya Gürsü ve arkadaşların .:ı teşekkü

rü bir kadirşinaslık borcu bilir. 
Cemiyet Reisı 

Avukat Emrullah Ultay 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosundan : 

Atatürkün ölümü yıl.dönümü mü
nasebetile tivatrolarımız kanalıdır. 

iktısat Vekaletinde 
Bir Toplantı 

Ankara. 9 (Tan Muhabirinden) -
Basvekil Refik Saydam. öğleden son
ra İktısat Vekaletine geldi. İktısat ve 
Ticaret Vekilleri Hüsnü Çakır ve 
Nazmi Topçuoğlu ile uzun süren bıı 
konuşmada bulundu. 

Babaeskinin Kurtuluşu 
Babaeski. 9 (Tan Muhabirinden) -

Babaeskililer, bugün, Babaeskinin 
kurtuluşunun 17 nci yıldönümünü 
içten gelen samimi bir tezal:ıüratl a 

kutluladılar. Bugünün büyükli.iğünıi 

anlatan nutuklar söylediler. Mütea. 
kiben bir geçit resmi yapılarak töre. 
ne nihayet verildi. Gece de Fener a
lavı vaoıldı. 

8,30 İstasyonlnrın açılışı. 8.35 A
jan!' haberleri, 9,05 Ebedi Şet Ata
tilrkiin ölümllniln ilk yıldönümü 

milnnsebetile, Milli $ef İsmet İnönü
ni.\n Türk milletine hitaben y3pbJtı 

beyanatın türkçe ve muhtelif ecnebi 
dillerde okunması. 

(Bu nesriya tı müteakip Türkiye 
radyoları Türk milletinin büyük ele
mine katılarak tfızlmen susacaktır.) 

12,30 İstasyonların açılı~ı. 12,3'\ A
jans habPrleri, 1:? 50 Türkiye radyo
ları, Türk mille inin bilyilk elE'minC' 
katılarak tazimen susacaktır. 

18,00 İstasyonların aı;ılışı, 18,05 A
jans haberleri. 18.20 Tilrklye radyo
ları, Türk milletinin bliviik elernıne 
katılıırak tlb:imen sus<ıcaktır. 

21.55 İstasyonların 11çılı~ı. 22.00 A
jans haberleri, 22,15 Türkiye radyo
ları, Türk milletinin btiyOk elemine 
katılnrıık tiizimen sus:ıc::ıktır. 
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'I~AN 
ABONE 

TUrklyo 

BEDELi 
Ecnebi 

1400 Kr 
750 

,, 
400 " 
150 .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 Ay 
1 Ay 

2800 
1500 
800 
300 

Kr. ,, 
.. 
" 

Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedel! müddet surasiyle 30, 16, 9, 
3,5 liradır. Abone bedeli peşindir. 
Adres değiştirmek 26 kuru~tur. 
Cevap için mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilAvesi lazımdır. 

GÜNÜN MESELELERi 

Türk • 1 ngiliz 
ittifakının 
tik Neticeleri 
E evvelki gün Büyük 'Millet Mec

lisince tasdik edilen Tiirk -
İngiliz - Fransız ittifakı, daha şim. 
diden bir çok mesut neticeler tevi.it 
eden mühim ve tarihi bir hndisedir. 

Bu ittifakın daha şimdiden tahak
kuk eden neticelerini şu suretle tes
bit edebiliriz: 

1 - Bu ittifak aktedilmedcn evyel 
Balkanlar tehlikede idi. Yukardan 
bir Alman istilasından, Arnavutluk
tan Balkanları rahatsız edecek bir 
tecavüz hareketinden endişe edili· 
yordu. 

Türk - İngiliz = Fransız anlaş
masından sonra bu tehlikeler zail ol
du. Almanya Balkanlara sarkmakt~n 
vazgeçti, Balkanlar hakkında gar.•~ 
emeller besliyen, ve burasını kendısı 
için bir niifuz mıntakası telakki eden 
İtalya vaziyetini değiştirdi. Balkan. 
larda bir karışıklık amili olmaktan 
ziyade bir sulh unsuru olmak yolu. 
na girdi. Arnavutlukta Yunanistan 
hududuna tahşit ettiği askeı leri geri 
çekti ve Yunanistanla evvelce akdet. 
tiği ademi tecavüz misakınt tecdit 
etti. Hatta bu kadarla da kalmıyarak 
Balkanlarda sulhü idame i1,in bir bi. 
taraf blok vücude getirmek ister gi· 
bi görünmektedir. 

....... rn•!- 1_ f'--~1·-

Fransız ittifakı ilk gayesini temin 
etmiş bulundu. Çiinkii bu ittifak hiç 

kimse aleyhine müteveccih oJnuyan 

bir anlaşmadır. Gayesi B;ılkanlarda 

ve Akdenizde sulh ve emniyeti ko

rumaktır. Bu gaye şimdiden tabak. 

kuk etmiş görünmektedir. 

2 - Türk - İngiliz - 'Fıansız it. 
tifakı Akdenizde de emniyeti idame 

eden bir unsur olmuştur. İtalya har

bin başlangıcında kabul ettiği bita

raflığı muhafazada devam edecek 
gibi görünmektedir. İtal;vanın bugiir. 

Akdcnizde bir buhrana sebebiyet 

vermesi kendi menfaatine muhalif· 

tir. Bu sayede Akdenizde de sulh ve 

emniyetin devamı temin edilmiştir. 

3 - Harbin Balkanlardan ve Ak

denizden uzaklaşması, Türkiyeyi 

harbin başlangıcında almak lüzumu

nu hissettiği bazı tedbirlere ihtiyaç 

bırakmamıştır. Bunun neticesi ola. 

rak hükumet evvela ihracını yasak 

ettiği bazı maddelerin tekrar harice 
sevkine müsaade etmiştir. Ayni zıt- . 
manda ihtiyaten silah altına alınan 

bazı efradın da terhisine karar ve
rilmiştir. Bu tedbirlerin kalkması 

Tü~kiyenin harpten uzak kalarak 
normal hayata dönmesi dcnıektir. 

Türk - İngiliz - Fransız H•ifakının 
yalnız bu neticesi bugün ıçin bizi 
tatmiıı ve memnun etse .veridir. 

4 - Bu ittifaka bağlı diğer an. 
la~malar arasında bilhassa lkhsadi 
anlaşma Türkiyenin mü~takbel nıc· 

saisi i~in yeni bir es~s tc~kil ede
cektir. 

Bu iktısadi anla~ma ıfel'Jı:tl tatbik 
me\'kiine konacağına göre, Tiirkiye 
bir çok ~·eni ve mühim imar işlerine 
girişebilecektir. 

Ayni zamanda ticari miinasebctJe. 
rimiz, beynelmilel piyasnhıra uygun 
normal bir istikam«>t alacaktır. 

Hulasa; Türk - İngiliz - Fransız 
anlaşması gerek Yakın Şark ve ı\k. 

denizin, gerek Tiirkiyenit1 sulh ve 
emni:vetini teminle kalmıyarak, bi
zim İçin tarihi bir dönüm noktası 
teşkil etmektedir. 

Bu muvaffakıyetinden dola~, hU
kumetimizi tebrik etmemek JıÜm-
kftn deği:dir. 

TAN 

Aşağıda okuyacağınız makale, ismet lnönü'n~n "Atatürkü• ~ t.1ususiyeti .. ni anlatan bir 

azetesinde intiıar etmiıtir. yazısıdır ve 1937 Şubatında İngilizce 11 Jhe Financial Time 

A tatürk için benden bir 
yazı istediler. Kendiıi

ne bu kadar yakınlığım bir ba
knna göre bu mevzuda bana 
bazı im.kanlar vermek lazım
dır. Bir bakıma göre de benim 
bu mevzudaki aalihiyetim mü
nakata götürür. Her iki muha
kemede de hakikatler buluna
bilir. Bunların dereceıini tayin 
etmeği ba,kalarına bırakarak 

ceıaretle ve memnuniyetle yaz
mağa bathyacağım. 

Yazacaklarım, yerin imkan ve 
icabı olarak, ancak Atatürkün bir 
kaç hususiyeti olacaktır. Her bü. 
yük sanatkarda onun insani ve 
şahsi hususiyetleri eseri üzerine te
sir ettiği gibi, Atatürkün şahsi hu. 
susiyetleri de Türk devlet ve hü. 
kumetinin siyasetine derin tesirler 
yapmıştır. 

Atatürkün •evdiği fey 

Mücadeleci ve inkılapçı tabi
atte yaratılmış olan Şefi

miz, cemiyet ile yaşamayı ve cemi. 
yet ile çalışmayı pek sever. Kala
balık bir cemiyette ilmi veya içti
mai bir meselenin müzakere edil. 
diğine rast gelmek ve müzakereye 
karışmak, saatlerce münakaşa et. 
mek, onun çin müstesna bir zevk 
vesilesidir. Bunun gibi kendi dii. 
şündüğü veya tetebbü ettiği bir 
mevzuu, bir çok muhataptan mü
rekkep bir toplantıda anla~mak, 

onları münakaşaya davet etmek, 
"-1..,,,.... .:1 .. --. -+""""-1.r: ;"';" '7i'hin ' ' o 
kuvvet sarfetmek pek tatlı bir iş. 
tigalidir. 

Atatürkün bu hassası, evde ço. 
cukların az söylemiye, cemiyette 
insanların susarak önüne bakmıya 
çalıştırıldığı bir muhit için çok fe. 
yizli bir münebbih olmuştur Halk 
içinde yaşamayı seven devlet re
isinin diğer vazife sahiplerıni de 
halk içine atması tabii bir şeydir. 

Yeni devir ve rejim kuranlar. 
dan, eski ve yeni zamanlarda halk 
ve cemiyet içinde iş görmek namı. 
na, Atatürkten ilerisini ve barizi
ni bulmak güçtür. Bunun için yal
nız şahsi temayül ve zevk te kifa. 
yet etmez, mevki ve vaziyet büyü. 
dükçe, geniş temas ve münakaşa. 
ların riskleri de artar. Açık bir 
meydanda herkesle konu~ur ve 
hele münakaşa ederken, ummadığı
nız birisi hiç hazır olmadığınız bir 
mevzu üzerinde meseleler ortaya 
atabilir. Bu karşılaşmalardan halk 
nazarında isabetli olarak çıkabil
mek için, fikren çok sermaye, in. 
tikal ve kavrayış olarak ta çok me. 
ziyet ister. 

Emniyet ve hakimiyetle 
konu,mak onun •anatıdır 
Bir. çok yabancı muharrirle-

rın Atatürk için, hiç hazır. 
Irksız rastgeldiklerinde hayran 
kalmalan bundandır:. Ansızın ilmi 
ve siyasi dolaşık mevzular karşı. 
sında kalınca, emniyet ve hakimi. 
yetle konuşmak onun sanatıdır. 

Cemiyet yaşayışına olan ~stida

dı onun ikna kabiliyetini azami 
' derecede tekemmül ettırmişt!r. 

Burada, bilhassa ciddi meseleler 
mütalaa etmek için toplanmış 
mümtaz heyetlerdeki ikna kuvve: 
tini tebarüz ettirmek isterim. Ata. 
türkün, cemiyet ile söyleşmek ve 
onunla iş görmek hevesi, bu meın. 
lekete pahası ölçülmez iyilikler 
yapmıştır. 

1919 ihtilaline girdiğinden itiba
ren, fikirlerini kongrelere, heyet. 
lere ve fertlere anlatmıya çalışı. 

yor. Nihayet çetin silah hareketle. 
riyle hallolunacak muğlak dava
lar için, herşeyden evvel, cemiyeti 
ikna etmiye, yani cemiyet ;rapmı. 
ya teşebbüs ediyor. Bu zihniyetin 
en büvük eseri. 1920 de Türkive 

o o 

Yazan: İSMET . iNONU 
"The Financial Time•,, den naklen 

Büyük Millet Meclisinin meydana 
gelmesi olmuştur 

Büvük Millet Me~lisi mi_lletip 
arzusunu ve iradesını kendı ne.ı.-

sinde topluyor. Dahili ve harici 
hasımlar ise, herşeyden evvel, 
Millet Meclisinde ve herhangi bir 
mecliste açık ve cesur münakaşa. 
dan çekiniyorlardı. Manevi bakım
dan milli dava, gayet esaslı bir 
temsile ve münakaşası mümkün ol
mıyan milli salahiyete bağlanmış 
idi. Vaziyet, bütün düşün<."eli, va. 
tanperver ve sinirleri salim olan 
vatandaşları bir anda toplamış idi. 

Harp ve ihtilal içinde bulunan 
bir milletin meselelerini mecli:; ile 
idare etmek kolay bir iş değildir. 

Atatürkün cemiyet içinde yer tut
mak ve çalışmak hassasıdır ki, bu 
temiz ve çetin idareyi bize tem;n 

etmiştir. 

Büyük Meclisin nüfuzu 

Milli kıyamın ilk devresinden 
sonra da Büyük Millet Mec

lisi, memleketin mukadderatında 
en büyük salahiyet ve tesiri muha. 
faza etmiştir. Büyük Meclisin nü
fuzu, orada bir çok partilerin faali
yette bulunmamasına bakıl:ır3k, 

dışardan kafi derece kavranılama
maktadır. 

Bu nufuz, pek büyüktür. Devle. 
tın ve mılieıın muKaa<1eratında :son 
ve kati söz, daima mu olarak o. 
nundur. Büyük Meclis, hakiki bir 
kontrol yapmaktadır. Yapılmakta 

olan işler ve inkılaplar ancak Bü. 
yük Meclisin kanun olarak kabulü 
ile yerleşebilmiştir. 

Büyük Meclis münakaşalarr, hü
kumet azası için bir çok ahvalde 
kolay değildir. Meclisi ikna etmek 
düşüncesi, vekillerin daima büyük 
kaygusu olmuştur ve olacaktır. 

Şekli tamam yapmak için, Mec
lisin mutlaka dağıtıcı ve tahrip e. 
dici tesirler yaracak tezahüratta 
bulunması elbette şart değildır. 

Çok daha alışkın memleketlerin 
manzaralarını görüyoruz. Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin, hakiki 
kontrolü yapan ve yıkıcı t~sirler. 
den çekinen manzarası, 'l'ürkiye
nin siyasi terbiye ve tekamüliınü 
ilerleten en feyizli vasıtadır. 

Türkiye Büyük Millet MeC'lisi
nin vatanperverliği daima pe.k 
ileri ve memlekete nümune ola. 
cak mahiyette olmuştur. Dahili ve 
harici emniyet meselelerinde Mec-• , __________________________ ı• 

Gidiyor! 

• 

Gidiyor, rastgelemeı bir daha tarih eı·ine; 
Gidiyor, on yedi milyon kiıi takmı! peıine ! 
Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla; 
Gidiyor, göğsünü çepçevre saran bayrakla. 
Gidiyor, izleri üstünde biri~'!'İJ. yaşlar: 
Gidiyor, yerde kıhçlarla, egılmış başlar ••• 
Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi.: 
Gidiyor, sulhün ufuklarda yanan meş'aleSI .•• 
Yine bir devir açacakmı! gib"i en baıta O var, 
Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaıta O var! 
Siliyor ruhunun ulviliği fônt etini 
Çiziyor, ufka batan bir güneşin heybetini: 
Büyüyor gökten inip toprağa yaklaıtıkça: 
Büyüyor gitgide gözler~en uzakla!tıkça ! .. 

19. 11. 938 

Orhan Seyfi ORHON 

• 

lis pek hassastır ve memleketin 
bütün varlığını bu mevzular için 
daima ortaya koyacak temayül 
gösterir. 

Meclis ve hükumet azaları 
için daimi bir memba 

Atatürk, Meclis ve hükı1met 
azalan için daimi bir mem. 

hadır. Güç ve sıkıntılı meseleleri 
onun huzurunda ve onun son dere. 
ce vazih olan fikirlerini dinliye. 
rek tetkik etmek bir bahtiyarlık. 

tır. İnsanın ümitsizliği gider, r.E:
şesi ve kuvveti tazelenir. İnsanın 
fikri ve manevi kabiliyetlerini mü. 
temadiyen yıpratan işler içinde. 
fikir, moral ve tedbir ışıği veren 
bir şef, bir enerji hazinesidir. Ce. 
miyetin çetin hayat mücadele>in. 
de kudret, ümit ve neşe ile ısrar et
mesi, işte lazım olan budur. Bu da 
bize. Atatürk ile müyesser olmak
tadır. 

Atatürkü bir halk toplantısı 
içinde görmek hakiki bir zevk, 
müstesna bir fırsattır. Yanm rnat 
içinde halkın bütün durgunluk la. 
rı gider, taze ve canlı ha:-.·atın ne. 
şesi her çehrede uyanır. Asıl mü
him olanı toplantıda bulunanlarda 
biribirine karşı sevgi, geniş yürek 
ve bağlılık hasıl olmasıdır: Cemi. 
yet fertleri biribirine ve hepsi A. 
tatürke sarılarak bir kütle hasıl 
olmuştur. 

Bu vaziyetlerde halkın heyecanı 
ışırı dereceyi bulur. Halkın ser. 
bestliği de en rahat ve külfetsiz 
bir haldedir. Herkes en gUzel nu
tuklarını söyler, musiki istidatlı. 
ları en iyi marifetlerini tanıtırlar. 

Toplaırf:tya. hil:im olan zihniyet 
şudur: İtimadı nefs... Toplantının 
emelleri bir noktada döner, yük. 
sek insan cemiyeti olmak... Mede. 
niyet ve ilim yolunda ilerlemek ... 
Atatürk, TiiTk cemiyetine itimadı 
nefs ve yüksek insan cemiyeti ol. 
mak aşkını, asıl umumi halk top. 
lantılarında telkin etmiye <'alışır. 

Atatürkün toplantılarıncian çı. 
karken herkes, bedbin şeyle1den, 
hayatın dertlerinden ve ı::ıkıntrla. 

rından yıkanmış gibidir. Herkes 
Büyük Önderin yüksekliğini bir 
daha tasdik etmi~tir. ®nunla bera
ber yaşamanın bu memleket ıçin 
selamet ve ilerleme olduğunı..: ) Ü

reğinde bir daha anlamıştır. 

Müzakere eden bir heyetin fikir 
ve münakaşa kuvveti ile kalabalık 
halk kütlesini heyecan ile nihayet 
eline alabilmesi onun bariz bir me
ziyetidir. 

l,timai bir mürebbi gibi 

T ürk cemiyeti, kadınların ser. 
bestisi ve hayatın her saf. 

hasına iştiraki buhranlarını Ata • 
türkün terbiyevi olan gayret ve 
faaliyetleri sayesinde kolaylıkla 
atlatmıştır. Erkekler, kadınlar ile 
bir arada bulunmaktan utanırlar, 
kadınlar şaşıracaklarından korkar
lardı. Büyük cemiyetlerde herkesin 
acemiliğini gidermek için ve her
kese temiz insan cemiyeti ze-vkini 
ve gururunu vermek için, devlet 
reisinin içtimai mürebbi gibi saat. 
lerce sarfettiği gayreti görmek, ın. 
sana hürmet derecesinde hayret 
verirdi. Açık meydanlarda halka 
yeni alfabeyi öğretmiye ç::ılış;m 
Şef, yeni Türk cemiyetini ve top. 
lantılarını yaratmak için, daha az 
yorulmamıştır. Son iki asır zarfın
da bu memleketin idaresi, uğradı. 
ğı felaketler içinde halkın hiddeti. 
ni yenmek için bir tek çare bilirdi: 
Kadınların peçelerini daha kalın. 
!aştırmak ve çarşaflarının uzunlu
ğu hakkında ölçü tayin etmek ... 
Böyle bir muhitte kadınlan, mah. 
kemede aza, dairede memur, mek. 
tepte hoca. laboratuvarda kimya. 
ger haline getirmek için, cemiyeti 
yalnız kuvvetle değil, asıl kuvvet
ten haska vasıtalarla sevketmek 
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'!'1!RUi~ 
Atatürk'ün 
Ölüm Günü 

Yazan: Sabiha Zekeriya Sertel 

Bir sene evvel bugün, Türk mil
leti en büyük kurtarıcısını, 

en büyük inkılapçısını kaybetti. Bu 
geçen bir sene Atatürkün Türk tari. 
hinde oynadıtı büyük rolü hir kat 
daha vuzuhla gözlerimiziu öniine 
sermiştir. 

1914 harbi, bugün olduğu gihi, 
dünyayı yeniden paylaşma harbi 
idi. Bu yağmada, Osmanlı İmpara. 
torluğu parçalanac.-k ülkelerin ba
şında geliyordu. Sevr muahedesi~ le, 
Avrupa emperyalizmi senelerdenb('. 
ri takip ettiği gayeye kavuşmuş, 

Türkiye istiklalinden .J11ahrum, tam 
bir müstemleke haline inkılap et
mişti. Atatürk, yıkılmış bir imp~ra· 
torluğua, sultanların ihanetiyle 
düşmanJara teslim edilmiş bir dev. 
letin kurtarıcısı sıfatiyle, biifün mil. 
li mücahitlerin, bütün milletin yar
dımı ile istiklal savaşına girdi. 

Sakarya, milli hakimiyetin kurtu. 
luşu, Lozan, bu yeni kurulmu~ Türk 
devletinin yaşama beratı idi. Ata
türk inkırazdan kurtardığı yeni 
Türk devletini yeni esaslar dahilin
de kurmayı tasmim etti. Çünkü İm
paratorluğu yıkan sebepleri tarihten, 
yaşadığı hadiselerden, dünyanın 

seyrinden anlıyan büyük zekası, ar
tık Avrupa medeniyeti, A\•rupa tek· 
niği karşısında Şark zihniyeti, Şark 
medeniyeti, Şark tekniği ile yüriiyen 
bir devlete karşı koyanuyacağını 

anlamıştı. 

Türk de\•letinin kurtulması için, 
yalnız Türk bayrağının bir ~emlıol 
gibi resmi müesseselerin başı üstün. 
de dalgalanması kafi değildi. Siyasi 
istiklalin temeli olan iktısadi istik. 
lali temin etmek, Türkiyeyi istihsali 
ve istihlaki bakımından kendi kcn. 
dine yeter bir hale getirmek lazım
dı. A vrup'! kapitalizmine karşı açtı. 
ğı milii iktısat prensipleri, sa. 
nayileşme hareketleri ile A -
tatiirk, Türk inkılabının ilk te
mellerini attı. Bu kurtuluş, Sakarya 
kurtuluşundan daha mühimdi. Ata· 
türk, bir Kurunuvüsta şövalyesi gibi 
yalnız askeri muzafferiyetle vazife
sini yapmış bir lider değildi. O, Tiirk 
devletini kurtarmak için, Türki.yeyi 
Avrupa emperyalizminin istismarcı 
tesirlerinden korumak, sanayii ve 
ziraati ileri teknik üzerine kurulmuş 
bir devlet halhıe getirmek lazım ol
duğunu anlamıştı. 

Atatürkün emperyalizme karşı 

beslediği gayız, saltanata karşı bes
lediği kin, Türk dc\'letinin hu sevi. 
yeye yükselmesine mani oldukları 
içindi. O, her nıillet mukadderatını 
kendi tayin etmelidir gibi, bhyük 
devlet adamlarının ağzından dökii
len yalancı vaatlere aldanacak bir 
aşiret reisi değildi. O bir milletin 
mukadderatına ancak kendi kuvve. 
tiyle hakim olacağını, istiklAl sa\•aşı 
tecrübesiyle biliyordu. Bunun fçin
dir ki, siyasi zaferden sonra biitiln 
kuvvetini inkılap hareketlerine 
verdi. 

Türk Cümhuriyeti, 
Atatürkün tarihten, 

Türk inkıl-\bı, 

Avrupanın si-
yasi tarihinden, on dokuzuncu asır
danberi inkişaf eden emperyalizmin 
kahredici harplerinden aldığı ders
le, yaratıcı dehasının doğurduğu bir 
eserdir. Bugünkü Türkiye ha~·atını 
Atatürkün bu inkılabına bor~ludur. 
İnkıJabı zedeliyecek en kifriik bir 
hareket, Türkiyenin hayatına bir 
kasıttır. 

Atatürkün ölüm güniind(' ona ya. 
pabileceğimiz en manevi, en yüksek, 
en kudsi borç. bu inkılabı ''~ Cüm. 
huriyeti yaşatacağımıza bir daha and 
içmektir. Türk milleti Atatiirkü, bfi
yük kurtarıcısını,biiyük inkılapçısını 
hiç bir gün unutmryacaktır. Her yeni 
inkılapta, Atatiirkii ebedi lıir min· 
netl.e anacaktır. Atatürkiin ismi 
Türk istiklalinin temel taşına hake
dilmiştir, bu ismi ve taşı, hiç bir 
rüzear yıkamaz ... 

ATATÜRK 
Terketti, gitti bizleri artık büyUk 

Atam; 
Kaldık seninle baıbaşa hüsranlı 

bayrağını; 
Çık göklerin de Ustüne, hep dalga-

lan yine: 
Matem vakısmıvor ı1ana ey şanlı 

banağını! 

Hi.Uevin Rilat 
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Ebedi Şel Atatürk, memleketimizi ziyareti ıırcuın da lran Şehinıahı Rıza Şah Pehlevi ile birarada 

Atatürk, Asrımızın En 
Büyük Devlet Adainıdır 

T ürk milletinin, kendisine 
karşı birleşen iç ve dış, düş

U'lanlarının karşısında, yeis ve im. 
kansızlık içinde çırpındığı kara güı 
lerde bir ümit ve kurtuluş meşa
lesi gibi parlayarak bütün milleti 
etrafında toplayan ve düşmanları 
yenen; 

Türk milletini, asırlardanberi 

hasretini çektiği hürriyete ve is
tiklale kavuşturan; 

Bütün yeniliğe sed çeken taassup 
zihniyetini kökünden yıkarak Türk 
milletini yepyeni bir vatlıkla me. 
deniyet ailesi içine katan; 

Türkü bütün dünyaya sevdiren 
ve saydıran; Türk devletini cihan 
siyasetinde hesaba katılması zaru
ri bir kuvvet haline getiren; 

Yediden yetmişe kadar kadın ve 
erkek, müslüman ve mıristiyan, 

mutekit ve dinsiz bütün vatandaş
ların k~lplerine hakim olan; 
Hayatında efsaneleşen, 

Ve bütün mazlum ve esir şark 

milletlerine kurtuluş ve istiklal 
yolunu açan 

Atatürk 
Ölümünün yıldönümünde de, i· 

çimizde ayni kuvvetle yaşıyor. 
O'nun yattığı ve yaşadığı yer, 

"Türk milletinin. O'nun için aşk 
ve ütihar ile dolu olan kahraman 
ve vefalı göğsüdür.,, 

O'nun aziz hatırası, sönmez me
ple olarak ruhlarımızı daima a
teşli ve uyanık tutmaktadır.,, 

O-
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lümü münasebetile bir Bul
gar gazetesine: (Dünya bu 

derece müstesna olan insanın ölü
münden sonra eskisi kadar ente. 
Tesan değildir.) sözlerini söyleten 
Atatürk, evvelce Türkleri canavar 
olarak telakki eden Amerikanm 
Cümhurreisine kendisile görüşmek 
arzusunu ilham edecek, İngiltere 
Kralını yanma getirecek kadar de
rin ve samimi bir sempati ve hay
ranlıkla bütün dünyayı kendine çe
ken çok müstesna ve dinamik bir 
varlıktır. 

Atatürkten evvel Türkiye, bütün 
dünyada, Kızıl sultanı ile, fesi ve 
çarşafı ile, İstanbulun kafeslı ev. 
leri ve köpeklerile, servileri ve 

mezarlıklarile meşhur olan ve te
cessüs celbeden bir garibeler 
memleketi idi. 

Atatürkün ölümü dolayısile - bir 
çokları hususi nüshalar çıkaran • 
bütün dünya gazeteleri Atatürk 
Türkiyesinden, on beş sene içinde 
meydana gelen derin değişiklikler
den; zaferlerden, inkılaplardan, 

bozkırlar ortasında yük:elen mo
dern şehirlerden, Türk zekası ve 
Türk gücü ile kurulan ve işletilen 
fabrikalardan. yapılan şimnndifer
ler ve köprülerden ve bütün dün. 
yaya örnek olac~k samimi sulh po
litikasından büyük bir takdir ve 
hayranlıkla bahsetmi~lerdir. A
tatürkü yalmz milli bir kahraman 
değil, medeniyet da va sına hizmet 
eden eşsiz bir insan olarak selam
lamışlardır. 

Atatürk, hiç şüphesiz, yirminci 

Yazan: 

Sadrettin Celal Antet 
, 

asrın, hatta bütün asırların en bü. 
yük devlet adamıdır. 

Tarih, Sezarlar, Napolyonlar .. gi
bi bir çok büyük fatihler ve ku
mandanlar kaydeder. Fakat bun
ların çoğu kudretlerini, zulme, ve 
haksızlığa alet etmişlerdir. 

Fakat Atatürk, milletine hürri
yet ve istiklalı kazandırdıktan son
ra kılıcını kınına koydu. Milletini, 
akıbeti meçhul fetih ve istila ma
ceraları peşinden koşturmadı. Bü
tün kudret ve dehasını, medeniyet 
savaşı hizmetine koydu., 

A tatürkün muvafiakıyetinin 
sırrını, onun, Türk milleti. 

nin kudret ve faziletlerine herkes
ten fazla inanmasında, ayni zaman
da realist ve idealist bir insan ol
masında aramalıdır. 

Kitaba bağlı kalan, maddi şart. 
ları ve imkanları statik vaziyet
lerinde tetkik eden k--uru bir rea
list, korkaktır, mütereddittir, ka
rar verebilmek ve harekete geçmek 
için, bin bir ihtimali hesaplıyarak, 
hadiselerin inkişafına intizar eder, 
hadiseler tarafından sürüklenir. 

Sırf idealist insan ise. mevcut 
şartları ve imkanları hiç hesaba 
katmaz, hayatın ve hadiselerin ken. 
dine uymasını ister ve bekler. Bu 
zihniyetle, idealinin tahakkuku i
çin, - zaman ve mekan şartlarını 
düşünmekszin - söyler, yazar, ba. 
ğınr, isyan eder; ideal bayrağını 
yalnız açar ve yürür; kütlenin ar
kasından gelip gelmediğ111e ehem
miyet vermez. 

Bu. şüphesiz bir mizaç meselesi. 
dir. Milletlerin mukadderatları ü
zerinde rol oynamış insanlar ara
sında, mevcut kıymetleri ve mües-
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seseleri yıkarak yeni bir hayat ya. 
ratmak ihtirası ile yanan coşkun 
idealistlerin yanında, mevcudu ten
sik ve ıslah ederek devam ettirmi
ye kabiliyetli şahsiyetlere tesadüf 
edilir. 

Milletlerin hayatında bu iki ne
vi insanın da rolü ve lüzumu var. 
dır. 

Fakat bazı müstesna dehalat 
vardır ki, şeniyet ile ideali şahısla
rında yüksek bir terkip halinde 
toplamışlardır. 

Milleti.erin tarihlerine yeni isti
kametler veren, devir kapayıp, de
vir açan, bu çaptaki insanlardır. 

Onlar, bir idealin kabili tahak. 
kuk olup olmadığını hesap etme
den evvel bu ideale inanmışlardır 
ve bu imanın samimiyeti ve kuv
veti nisbetinde idealin tahakkuk 
imkanını kazandığına kanidirler. 
Onlara göre, istikbal - hiç olmazsa 
kısmen • yaratan bu imandır ve 
yarının hakikat kumaşını dokuyan 
bugünün hayalleridir. 

Onlar yine bilirler ki, mevcut 
bir vaziyette vakıaların hepsini 
tetkik ve karşılıklı kuvvetleri tak-. 
dir edip, idealin tahakkuku için 
mutlak bir imkansızlık olduğuna 
ve bu ideal için yapılacak hareke
tin akim kalacağına evvelden hü
küm vermek her zaman kabil de. 
ğildir. Çünkü ekseriya, imkanla. 
imkansızlık muvazene halindedir 
ve bu muvazeneyi, idealin muvaf
fakıyeti lehine bozmak, mevcut 
şartlardan azami istifade etmesini, 
yeni imkanlar yaratmasını bilenle
rin elindedir. 

İşte Atatürk, şeniyet hissi ile i · 
deal kuvvetini nefsinde toplayan 
bu çapta bir insandı. 

M ütarekenin, herkesi yeis ve 
ümitsizliğe düşüren kara 

günlerinde, en akıllı ve "realist,, 
insanlar bile yegane selamet ve 
kurtuluşu büyük bir devletin hi
mayesi altına girmekte bulmuşlar
dL 

Fakat, hürriyet ve istiklal ide. 
ali ile beraber Türkün kudret ve 
kabiliyetine sarsılmaz imanı olan 
Atatürk, hadiselerden, imkanlar -
dan, elinin altında bulunan bütün 
kuvvetleri azami istifade ederek, i. 
dealini tahakkuk ettirmlye mu -
vaffak oldu. 

Atatürkün, mevcut kuvvetlerden 
ve vaziyetlerden ne kadar mahira
ne bir Sl.\fette jstifadf! et!if!ine can
lı bir mısal olarak lçete harbınıJ 
gösterebiliriz . 

İstanbulda bazı gazeteler • ga
razkarlıklarından veya idraksizlik
lerinden. çetelerin yaptıkları meza 
limden şikayet ederlerken Atatürk, 

o zaman için mühim bir kuvvet o
lan bu çetelerden azami istüacle 
etmiştir. Bu çete harbi. düşmanı o
yaladığı gibi. ona kati darbeyi vu
racak olan muntazam ordunun te
şekkülünü mümkün kılmıstır. 

Hakikaten normal bir devlette 

yeri olmıyan bu çeteler, vazüeleri 
bittikten, muntazam ordu ve dev
let teşekkül ettikten sonra dağıtıl. 

mış ve çete reislerinden devlet 
kuvvetine karşı koyanlar, ~anun 

elile tedip edilmişlerdir. 
Bir devlet reisinin ilim işlerile 

meşgul olması doğru olmıyacağı da 
düşünülebilir. Fakat Atatürk, nor
mal inkişaf seyrini takip eden bir 
devletin şefi değildi ki bu mülaha-

za varit olabilsin. 
Atatürkün uyandırdığı tarih ha

reketinin neticesi olarak meydana 

çıkan tarih tezinin doğruluğu hak
kında mütehassıslar şu veya bu 
şekilde düşünebilirler. 

Fakat muhakkak olan bir şey 
var ki, bizzat Atatürk bu işi eline 
aldıktan sonra memleket'!:e tarih 
tetkikatı ve arkeoloji ara~tırmaları, 
evvelki devirlerle mukayese edile
miyecek bir inkişaf göste~:mişler. 
dir. 

Bu tezin bizim için çok büyük 
bir manası ve ehemmiyeti vardır. 

Kanaatimce bu tez, Türk mille
tinin ruhuna yerleşen (madunluk 
hissi) ni söküp atmakta büyük bir 
amil olmuştur. 

Ölümünün birinci yıldönümünde 

Türk milleti, Türk gençliği Ebedi 
Şefinin manevi varlığı önünde 
cümhuriyeti ve inkılabı kendileri
ne emanet ettiğini düşünerek eği. 
lecektir. Ve bilecektir ki ona karşı 
minnet ve şükranlarını, cümhuri
yeti ve inkılabı korumak, yaşatmak 

ve yükseltmekle ödeyebilecektir. 
Ebedi Şefin ölümünün her yıl-

dönümünde, bu alanda başardığı -
mız müsbet işlerin mi!darı. bu e
manete sadakatimizin ölçüsü ola
caktır. 
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Yabancı Gözü 
ile Atatürk 

Atatürkü Yetiştiren Bir MiHet, Yalnız Bu Asrın 

Değir, Tarihin En Büyük Milletrerinden Biridir 

Atatürk, Tarih Kurultayı münasebetiyle gelen 
lngiliz alimleri ile görüşüyor 

p rofesör Pittard Ce;ıevre Ü-
niversitesinde, yirnıinci as

rın en büyük adamını v"tiştirmış 
memleketi tayin etmek içın bir an
ket yapıldığını ve neticc·fo Atatiır. 
kil yetiştiren Türkiye'1in en çok 
rey topladığım anlatırdı. Gelen cc. 
vaplar arasında şöyleleri <le bulun. 
muştur: 

"- Atatürkü yetiştirer bir mil
let yalnız yirmincr :ısrırı değil, ta
rihin en büyük milletlerinden biri 
dir.,, 

Dünya kurulduğundanberi ilk 
hadisedir ki, bir millet. bir tek ev. 
!adında kendini ve talüni bul-nuş
tur. 

Burada Atatürk öldükten son. 
ra, onun için söyle.nmi~ ve vazıl
m1ş olanlardan. ı:-astgele alınmış 

birer cümle bulaca'!\:3111:ı: Bir 
dev - adam, muhtelil gi>•·üş1erde 

nasıl tecessi.im eder? Atutıırk, des
tana benziyen bir hayat icinde, 
harikulade bir tarih bıı·akarak öl-
"'·"·' i' , .. u .• 

• 
lngiliz Gör Ü§Ü : 

"Kemal Atatürkün, yerıi Türki. 
yenin kurucusu ve yap1c1şı olan o 
meşhur Mustafa Kem.ıl Paşanın 

şahsında büyük asker. büyük dev. 
let adamı ve büyük ş.,-f öL-r.üştür. 

Atatürk, eğer yaşasa.vclr, tarihin 
bugünkünden çok farkll olacağını 
söyliycbilecc~imiz ma°lldul ada!l'l
lardan biri idi. Yalnız L..on~n. in.ter. 
labında hayret verici ci.'ıret ile ken
disine yaklaşabilir. 

Türkiye, Atatiirkün dimnğında 
vücut buldu: O, yeni Turkiyeye 
dimağında vücut veren bir kahrn
mandır. Muasır hiç bir hiın, Ata
türkünkü kadar saygı telkin et. 
memiştir. Atatürk yalnız Türkiye. 
nin bütün hayatını değı8tıren bir 
deha değil. fakat beynelmilel mü. 
nasebetlerde yalnız iyilik yapan 
bir adamdır.,, 

Fransız Görüşü: 

"Ölüm mağltibiyet bilmiyen bu 
büyük adamı mağhlp etn~ıştir Fa. 
kat o, bir insan gibi değil. bir kah
raman gibi ölmüştür. Muazzam e
seri bakidir, ve Türkiye Cümhuri
yetinin mazisi, istikbal içın bir zı
mandır. 

Bu ölüm, zamanımızın karakte
ristik vasfını teşkil eden normalin 
fevkindeki büyük adamların en 
büyüğünün mukadderatına niha. 
yet vermiştir. Türkiyenin maddi 
terakkileri, cidden mahirane te
şebbüslerle dolu bir harici politi
kanın eseridir. 

Atatürk, politik bir dehadır.,, 

Alman GörÜ§Ü: 

"Bir hezimetin hiç bir zaman 
sağlam bir milletin haklarını mu~ 
zaffer bir surette tekrar etmek 
için kuvvetlerini ihya etme.sine 

mani olamıyacağını bütün dünya. 
ya göstermiş olan adamın vakitsiz 
vefatı, bizi pek ziyade müteessir 

. etmiştir. Atatürkün daha bugün
den politik bir gerçek olan tarıhi 
eserinin kıymeti, asıl ehemmiyet 
ve şümulü ile ancak daha sonra 
anlaşılacaktır. 

Milletinin, mevcudiyetini ken. 

disine medyun olduğu en büyfüt 
Türk ölmüştür. O, bir Türk, bir ci.. 
hana bedeldir, diyordu. Halefleri 
onun mirasını koruyacaklardır.,, 

Sovyet G5rüşü : 

"Yeni Türkiyenin bütün milll 
kurtuluş hareketine bağlı o1an 
Kemal Atatürkün vefatı, Türk mil
leti için büyük bir zıyadır. Miis
takil Türkiyenin bütün samimi 
dostları, bu yüksek adamın ve dev
rimizin bu şayanı dikkat şahsiye.. 
tinin ölümünden derin bir surette 
müteellimdir.,, 

J(.. 

ltalyan Görüşü : 

"Hayatının yirmi yılını vakfet.. 
tiği ve alametleri şimdi çok yük
sek ve sağlam bulunan muazzam 
yapıyı, faaliyetinin tam cevvali
yeti içinde, bırakmasından dolayı 
Türkiyeyi müteellim eden matem 
ok bü ü"Ktür. Atatü il' öliirken ?;uı.u.u i'u"-'u.u""u..""""111 pufttU\., ~u.uü-1: 

mik ve sosyal bütün sahalarii&ki 
faaliyetini sevk ve idare etmekte 
olan bir adam, yirmi yılda Türki... 
yede yeni bir zihniyet yaratmış o. 
lan bir dahi ölmüştür.,, 

* Macar Görüşü: 

"Dünya, bu harp ve sulh kahra. 
manı büyük adamın ölümü ile la. 
kir düşmüştür. İktidan, azmi ,-e 
bahadirlığı ile aman bilmiyen ga.. 
!iplerin tatbika kalkıştıkları pran
ga siyasetini ilk kıran Atatürktür. 
Fakat Atatürkün rolü sulhte de o 
kadar büyüktü. Milleti uyandıran, 
canlandıran milli hissi azami de. 
recede takviye etmiştir. 

O, hiç bir engel tanınuyarak, 

Avrupai mahiyette modern bir 
Türkiye kurmak için azimle mü.. 
cadele etmiştir. Orta Asyanm nan. 
kör toprağını bereketli hale getir
mek, cehaleti yenmek ve ekonmik 
kalkrnmayı temin etmek için yap
tığı şey muazzamdır. Atatürk, as. 
rımızm "gayri mümkün hiç bir 
şey yoktur,, şeklindeki tarihi ha
kikatini ispat eden ilk adam ol
muştur." 

• 
lspanyol Görüşü: 

"İnkısama uğramış, tezlil edil
miş ihtizar haline getirilmiş olan 
Türkiyeyi kuvvetli, ileri ve müte. 
canis bir millet haline getiren a. 
dam ölmüştür. Sakaryanın Gazisi, 
müstevlilerin galibi ve İzmirin 
fatihi, tarihte en ziyade layık nü. 
munelerden biri olarak kendmi 
gösterecektir. Müşarünileyh nef
sinde askeri deha ile devlet adamı 
ve filosof dehasını cemetmiş idi . ., 

• 
Onun için yazılan ve söylenen-

lerden ajans telgraflarının verdik
leri, bir kütüphaneyi dolduracak 
kadar çoktur. 

O bizım milli gururumuz idi. o
nu kaybedince milli matem yap
tık. Atatürksüz Türkiyeyi tasav. 
vur etmek dahi içimizi parçalı. 

yordu. O bugün vatan toprakların
dadır. Fakat ne ziyanı var? Ebedi 
Mustafa Kemal, gönüllerimizin ve 

kafamızın biricik meşalesidir. 

:;ı\nJ-malı 



10. 11 • 939 -·~AN t 

.,.........-....-es Ba 
-------- 1 J 1 
~::-:=:=:: 1 ) 
--ASU4.ASA.UASAJ Tarrülhü 
A tatürkün hayatını yazmak i. 

çin, Türk milletinin haya
tını yazmak lazımdır. Bugün, o
nun ölümü üzerinden tam bir yıl 
geçmiş bulunuyor. Fakat buna rağ. 
men, bu bir yıl, onun ölümünden 
duyduğumuz ıstırabın bir damla
ıını eksiltmedi; ve eksiltmiyecek
tir. 

Bunun içindir ki, biz her yıl, bü
)'Ük acımızın tesellisini, onun mu. 
kaddes hatıralarına gömillmekte 
bulacağız. 

Nitekim, şu anda da, önümde 
yine O'nun kaleminden çıkmış sa
tırlar var. Ve O, çocukluk günle
rini şu cümlelerle anlatıyor: 
"-Çocukluğuma dair ilk hatır

ladığım şey, mektebe gitmek me
selesine aittir. Bundan dolayı, ı-.

namla babam arasında şiddetli bir 
mücadele vardı. 

Annem, ilahilerle mektebe baş
lamamı, ve mahalle mektebine git
memi istiyordu. Rüsumatta memur 
olan babam, o zaman yeni açılan 
Şemsi Efendinin mektebine devam 
etmeme, ve yeni usul üzerine oku. 
mama taraftardı. Nihayet babam 
işi. mahirane bir surette halletti. 
Evveli; merasimi mutade ile ma
halle mektebine başladım. Bu su
retle annemin gönlü yapılmış oldu. 
Bir müddet sonra da mahalle 
mektebinden çıktım. Ş~msi Efen
dinin mektebine kaydedildim. Az 
zaman sonra babam vefat etti. An. 
nemle beraber dayımın yanma yer· 
leştik. Dayım köy hayatı geçiri
yordu. Ben de bu hayata karıştım. 
Bana vazifeler veriyor, ben de bun· 
ları yapıyordum. Kardeşimle bir. 
lilde, bakla tarlasının ortasında 
bir kulübede oturduğumuzu ve 
kargaları kovmakla uğraştığımızJ 

unutmam. 
Çiftlik hayatının diğer işlerine de 
karışıyordum. Böylece biraz va
kit geçince, annem, ben mektepsiz 
kaldığım için, endişe etmiye baş
ladı. Nihayet, Selanikte bulunan 
teyzemin evine gitmeme, ve mek. 
tebe devam etmeme karar verildi. 
Selanik Mülkiye Rüş~iyesine kay
dol~(jum!,, 

Bilyü askerl ikbaline doğru 
ilk adımı bu suretle atan 

M u s t a f a , hitab~tteki, riya
ziyedeki ve edebiyattaki üstünlü
ğünü sınıf arkadaşlarına kabul et. 
tirmekte gecikmiyor. Derhal teba
rüz eden bu üstünlükleri sayesin
de, arkadaşlarından bir hoca hür
meti ve hocalarından bir arkadaş 
muamelesi görmiye başlıyor. Hat. 
ta bir gün, riyaziye hocası ona: 

"- Mustafa, diyor, isimlerimiz 
yüzünden bizi biribirimize kariştı
nyorlar. Bu, böyle olmıyacak, ara
da bir fark bulunmalı. Bundan 

sonra. senin adın "Mustafa Kemal,, 

olsun bari!,, 
1905 de erkanı harbiyeden me

zun olan Mustafa Kemal, o gün. 

!erden bahseden hatıralarında dl-

7or ki: 
"- Ben ve bazı arkadaşlarım, 

memleketin idaresinde ve siyase
tinde fenalıklar olduğunu keşfet
miye başlamıştık. Binlerce kişi. 

den ibaret olan harbiye talebesi
ne bu keşfimizi anlatmak hevesi

ne düştük. Mektep talebesi ara

ıında okunmak üzere de, mektep. 
te el yazısı ile bir gazete tesis et
tik. Sınıf halinde ufak teşkilatım1z 

vardı. Ben de heyeti idareye da

hildim. Gazetenin yazılarını ekse· 

riyetle ben yazıyordum. O zaman, 
mektep müfettişi İsmail Paşa var. 
dı. Bu harekatımızı keşfetmiş, ta
kip ettiriyormuş. Bir gün, gazete
nin icap eden yazılarından birini 
yazmakla meşguldük. Baytar der
sanelerinden birine girmiş, kapıyı 
kapamıştık. Kapı arkasında bir. 
kaç nöbetçi duruyordu. Mektep 
müdürü Rana Paşaya haber ver
mişler. O. sınıfı bastı. Yazılar, ma
sa üstünde ve ön tarafta duruyor
du. Görmemezliğe geldi. Ancak, 
dersten başka şeylerle iştigal vesi. 
lesile tevkifimizi emretti. Çıkar

ken: 
"- Yalnız izinsizle iktifa olu

nabilir!,, dedi. 
Sonra, hiçbir ceza tatbikine lü· 

rum olmadığını .söylemiş!,, 
Buna raı?men. mücadelesine de. 

Atatürkün Yarattığı En Büyük 
Eser, Bugünkü Kudretli Mür~ffeh 
ve Olmez Türkiye Cümhuriyetidir 

------,--------· .. ıaıır.....ı ............ ıı ___________________________________________ • 

Ebedi Şefimiz Atatürk ve Müli Şefimiz lımet lnönii orC:lumuzun frakyaJa yaphğı büyük manevralarda 

vam eden Mustafa Kemal, erkanı 
harbiyeden mezun olduğu günler
de yakalanarak Abdülhamidin kar
şısına çıkarıldı ve Abdülhamit ta
rafından Şama sürüldü. 

Fakat, bu bir darbe değil, bi. 
likis bir tahrik oldu. Ve Mustafa 
Kemal, evvela (Vatan ve Hürri
yet) cemiyetini kurdu. Makedon
yadaki üçüncü orduya geçtikten 
sonra da, "İttihat ve Terakki,, ile 
birlikte çalışmıya başl:ıdL 
Meşrutiyetten sonra da, adını 

bizzat koyduğu "Hareket Ordu
su,, nun kurulmasında, Abdülha. 
midin tahttan atılmasında, mürte
cilerin ezilmesinde geniş mikyas
ta müessir oldu. 

B unu müteakıp 38 inci piya
de alayı kumandanlığına 

tayin olunan , ondan sonra da, 
Mahmut Şevket Paşa tarafınd1:1n 
İstanbula getirilip Erkam Harbi. 
yei Umumiyede bir vazife başına 
geçirilen Mustafa Kemal, İtalyan
lann hücumuna uğrıyan Trablus
garp cephesine koştu ve adını, kı
yafeti~ değiştirerek, oralarda. va. 
tan uğrunda meçhul bir kahraman 
gibi dövüştü. . . 

Balkan Harbinde de milletine 
karşı vazifesini yine c.:!phede öde
yen Mustafa Kemal, Umumi Harp 
patladığı sıralarda, Sof yada ataşe
militerdi ve kaymakamdı. O, inti
sap ettiğimiz tarafın o günlerdeki 
büyük zaferlerine rağmen Umumi 
Harbe ıririşimi'Ze aleyhtardı. Fakat 

J 

buna rağmen, harp patlaymca, yi
ne cephede vazife görmek istedi. 

O zamanki Başkumandan vekili, 
Mustafa Kemalin bu müracaatine: 

"- Sizin için orduda daima bir 
vazife me~cuttur. Fakat Sofya a
taşemiliterliğinde kalmanız daha 
mühim telakki edildiği içindir ki, 
sizi orada bırakıyoruz!;, dımlekri. 
le mukabele ettı. 

Mustafa Kemalin, bu sözlere res
men verdiği tarihi cevap şudur: 
"-Vatanın müdafaasına ait fii

li vazifelerden daha mühim ve mü
beccel bir vazife olamaz. Arkadaş
lanm muharebe cephelerinde ateş 
hatlarında bulunurken, ben Sofya. 
da ataşemiliterlik yapamam. E
ğer birinci sınıf zabit olmak liya
katinden mahrumsam, kanaatiniz 
buysa, lıitfen açık söyleyiniz!,, 

Mustafa Kemalin. bu cevabı sil
kutla karşılandı. Fakat, vatanı uğ. 
runda bir nefer gibi dövüşmeyi 

göze almış olan Mustafa Kemal, 
derhal harekete hazırlandı ve şu 
emri, ona, elinde valizlerile zaten 
Sofyadan hareket etmekte bulu~
duğu bir sırada verdiler: 

11 --On Dokuzuncu fırka kuman
danlığına tayin olundunuz. Hemen 
İstanbula hareket ediniz!,, 

Ondan sonra. Mustafa Kemau, 
Çanakkale zaferinin kahra

manı olarak buluyoruz. Ve Conk 
bayırı muharebesinde, bir mermi 
parçası, hayatını vatı:tnı için her 
~n tehlikeye koyan Mustafa Ke-

malin tam kalbi üzerinde patlı • 
yor. Fakat bereket ki, cebindeki sa
atin parçalanması "Türkiyenin 
Kalbi,, nin parçalanmasına mani o
luyor .. 
Düşmanın Çanakknleden çekili. 

şinden sonra Mustafa Kemal, Kaf

kas cephesinde, ~e, Diyar

bakırda, Trablusta bulunduktan 

sonra "Yıl~,~~vsu., kuaıan

danlığına ta~~bliliıdu. Fa!Ln. 
haynin vatanı felakete silrükliyen 
projeleri Mustafa Kemali ıtlt ede
medi. İstanbula dönen Mustafa 
Kemal, Veliaht Vahd~ttinle Al

manyaya gitti. Bu seyahatinde, 
Kayzer Vilhelmle, Hindenburgla, 
Ludendorfla yaptığı konuşmalar, 
Mustafa Kemalin dehasını ve ce
saretini tebarüz ettiren sayısız va. 
kıiı.lar arasındadır. Ondan sonra, 
tekrar yedinci ordu kumandanlığı
na geçen ve Umumi Harp sonuna 
kadar, Yıldırım Orduları grup ku
mandanlığında bulunan Mustafa 
Kem:ıl, Mütarekede İstanbula ça
ğırıldı. 

İsyanla karııladığı bu hazin mü. 
tarekeden sonra, Mustafa Kemali, 
19 Mayıs 1919 da Üçüncü Ordu 
Müfettişi sıfatile Samsuna çıkmış 
görüyoruz. Bu tarih, Türk tarihi
nin bir dönüm noktasıdU'. Musta
fa Kemali, ondan sonra, Amasya
daki, Erzurumdaki ve nihayet Sı. 
vastaki tarihi kongreleri kurdu ve 
saltanatı yıkmak, müstakil bir mil-

let kUrmak gayesile, istifasını ver
di. 

Onu müteakıp toplanan büyük 

Erzurum kongresinin riyasetine 
seçildi ve saltanat idaresince, Mus

tafa KemaL bir asi gi~i takip o. 

lundu. Bu müşkül ;ıartlar içinde 
toplanan ikfrtci Sıva! kongresi de 
riyaseti Mustafa.Kemale verdi ve 
ni~e~,* ~1'_.,, JPH.i~elelerden 
sonra, -su,uJt ~f~t"lteclisi de, 
23 nisan 1920 de, yine Mustafa Ke
malin elile açıldı ve hüküm.et reis
liği de Mustafa Kemale verildi. 

1920 yılı haziranında Yunanlılal' 
garbı şimaliye, garbe, ve garbı ce
nubiye doğru altı fırka ile ilerle. 
miye başladılar. Mustafa Kemal, 
derhal cepheye giderek yeni bir 
cephe kurdu. 

28 eylulde şark cephesindeki kı
talanınız ileri harekete başlamış, 
28 tesrinievvelde Kars zaptedil -
miş, 8 teşrinisanide Ermeniler mü
tareke istemişlerdir. 

2; 3 kanunuevvel gecesi, Gümrü 
muahedesi ile Ermeni tehlikesi 1:.er 
taraf edilmiştir. 16 mart 1921 ta. 
rihli Moskova, 16 teşrinievvel 921 
tarihli Kars muahedeleri, Gümrü 
muahedenamesi yerine kaim oldu. 

2 2 haziran 1920 de, Yunanlı
lar Trakyaya da hücum et

mişlerdir. 1921 SE;nesi kinunusani
sinin altısında Yunanlılar İznik -
Gedis hattında ilerlemiye başladı. 
lar. 

Atatürk, lıiymetli misafiri /ngiliz Kralı Llvartl Vlll ile birlikte Dolmabahçe Sarayı nhtımınJa 

Bu sırada ilk Türk zaferi birinci 
İnönü muharebesi idi. İsmet Paşa 
kumandasındaki Garp cephesi kı
talanmız, Yunan kuvvetlerini l
nönünde mağlılp etti. İsmet Paşa
nın Garp cephesi ordusu ikinci de-. 
fa Yunan ordusunu İnonünde mağ
lılp etti. Sonra Sakarya meydan 
muharebesi yapıldı. Yunan ordusu 
bir daha yenildi, bu muharebeden 
sonra Büyük Millet M~si, Mus
tafa Kemale. müşirlik rütbesile 
birlikte, Gazi unvanını verdi. 20 
teşrinievvel 1921 de Fransızlarla 

Ankarada bir itilafname aktedildi. 
Nihayet, 26 ağustosta başlıyan 

büyük taarruz, düşman ordusunun 
memleketten tamamen püskürtül
mesi gibi muazzam bir netice ver. 
di, 30 Ağustos Başkumandanlık 
meydan muharebesi, tarihin kay:, 
detmediği büyük bir askeri zafer
dir. Bu zaferin ve 30 Ağustos za
ferinin yaratıcısı Mustafa Kemal. 
dir. 

Az sonra, Trakya da düşman 
kuvvetlerinden temizlendi. 11 tet
rinievvelde Mudanya mütarekesi 
imzalandı. 28 teşrinievvelde, Lo
zan konferansına davet edildik. 
Lozan sulbünden çok parlak bir ne
tice ile, yani müstakil Türk devle. 
tinin bütün dünyaya ilan edilmc
sile çıktık. -Ata türkün, yurdu düşman is

tilasından kurtarması, O'
nun en büyük hizmetidir. Fakat 
Atatürk, bununla kalmadı, bilakis, 
bu zaferi kazandıktan sonra, inkı. 
lap savaşlarına girişti. 

Bir teşrinisani 1922 de saltanatı 
kaldırdı. 9 Ağustos 1923 de Halk 
Partisini kurdu. 13 te§rinievveldc 
Ankarayı devlet merkezi yaptı . .29 
birinciteşrin 1923 de cümhu;:iyeti 
ilan etti. 1 mart 1924 de devleti, 
demiryolu inşaatına başlattı. 2 
mart 1924 de hilafeti, şer'iye ve 
Evkaf Vekaletlerini kaldırdı. 3 
mart 1924 de medreseleri yıktı. 3 
mart 1924 de Osmanlı hanedanını 
hudut haricine çıkardı. 

Ondan sonra, ileri hamleler bf.i. 

ribirini takip etti ve: 
8 nisan 1924 de şer'iye mahke

meleri kaldırıldı. 20 nisan 1924 de 
Cümhuriyetin Teşkilatı Esasiye 

kanunu yapıldı. 27 şubat 1925 te 
Aşar kaldırıldı. 24 ağustos 1925 te 

şapka inkılabı yapıldı. 30 teşrini

sani 1925 de tekkeler, türbeler. 
zaviyeler kapatıldı. 26 kanunuevvel 

1925 de beynelmilel takvim ve saat 

kabul edildi. 17 şubat 1926 da Türk 

Medeni Kanunu kabul edildi. Bu 

kanunla Türk kadınlan, o güne ka. 

dar mahrum bulunduklan bir çok 
haklara kavuştular. 19 nisan 1926 

da kabotaj kanunu kabul. edildi. 28 

teşrinievvel 1927 de yurdun bi -
rinci nüfus sayımı yapıldı. 5 nisan 

928 de C. H. Partisi grupnnda la

iklik esası. ve Teşkilatı Esasiye ka
nununun dine ait hükümlerinin çı. 
karılması kabul edildi. 

24 mayıs 1928 de beynelmilel 

rakamlar kabul edildi. 3 •eşrinisani 

1928 de yeni Türk harfleri kanu
nu Büyük Millet Meclisinde kabul 

edildi. 1 teşrınisani 1929 da Millet 
mektepleri açıldı. 23 mart 1931 de 
Türk çocuklarının ilk tahsillerini 
Türk mekteplerinde yapmaları ka
nunu kabul edildi. 19 şubat 1932 dE 

Halkevleri açıldı. 8 kanunuevvel 
1936 da, Türk kadınlarına mebus 

seçme hakkı da verildi. 21 temmuz 

19S6 da Montrö'de Boğazlar mu
kavelesi imzalandı. 30 mayıs 1937 
de, Hataym istiklali Cenevrede 
tasdik edildi ve 1934 yılının 26 
ikinciteşrininde Büyük Millet Mec. 
lisi, Büyük Türk Önderine, tarihi 
ve ebedi "Atatürk,. adını verdi. 

Ve ne acıdır ki, geçen yıl, bu
gün çıkan gazeteler, şu karaman
şeti taşıyorlardı: 

"- Atasız kaldık!,, 
Fakat, hiç şüphe yok ki Atatür

kün yarattığı en mühim, en büyük 
eser. bugünkü kudretli, müreffeh. 
ve ölmez Türkiyedir. 

Bunun içindir ki, Türk milleti, 
Atatürk sayesinde kıyamete kadar 
gülecek, ve Atatürk için, kıyame. 
te kadar ağlıyacaktır! 
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''0,,na Bütü1' Bir Dünya Ağladı 
# 

~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

••Atatürk Büyük ·Eserini "Ata türkün Ölümünden 

Tamamlamış, Millete Sonra Dünya Artık 

Değildir Ebedi Miras Bırakmıştır 11 ~ 
A tatürk, bize öyle bir vatan 't? 

Enteresan il 

bırakmıştır ki, bahar mev- L"'·-""·"·'-
siminin taze gül bahçelerinden te. 
miz, ve bugünkü siyaset dünyası
mn Majino, Zigfrid ve Singapur 
istihktımlarından kuvvetlidir. 

Burhan Cahit 

• 
Şarkın büyük adamlarından bi. 

ri, dünyanın en büyük adamların
dan birini ebediyete uğurlıırken, 

"bu adam, iki kere ölmiyecek bir 
adamdır!,, demişti. Çünkiı her fa
niye mukadder olan ölümden son
ra, yine her faninin izini, hatıra. 
sını, ve eserini tehdit eden ikinci 
bir ölüm daha vardır: Ve asıl kor
kulacak ölüm. bu ölümdür. · 

Atatürk tc her fani gibi ölebi
lir: Fakat bütün dünyanın hürmet 
ettiği en büyük adam, ancak b:r 
kere ölür! -- Ömer Rıza Doğrul 

• 
Biz, Atatürkün gövdesine tapan 

birer putperest değil, ölmez eseri
ne ve manasına bağlı bir şuuruz.
Peyami Safa. 

• 
Olümü o da yenemedi: Fakat 

ölüm bile, onun huzuruna, 
tıpkı bir uşak gibi el pençe divan 
durarak girdi ve herkes emindir ki 
son kırk yıllık dünya tarihinin hiç 
bir asil kavgasından sakınmıyan 
Gazi Mustafa Kemal, ölüm kadar 
sefil bir düşmanla dövü~miye te. 
nezzül etmediği için öldü. Bu yüz
dendir ki, Dolmabahçe sarayından 
kazandığı şerefsiz zaferin gururile 
değil, uğradığı ağır hakaretin hi
cabile çıkıın ölüm, asırların kirini 
taşıyan hırpani entarisile, kör ve 
paslı tırpanilc aramızda, suratma 
bile tükiirülemiyecek derecede bi
care ve meczup bir dilenci yüzsüz. 
lüğile sürünecek! 

Biz, ölümü, Atatürkün, kendi 
kararile ihtiyar ettiği uzun bir is
tirahat sayıyoruz ve hiç ~üphemiz 
yok ki, O, bu uzun istirahati müs
terih geçireceğinden emin olduğu 
için ihtiyar etmişti. Eminiz ki, A
tatürk, Büyük "Kemal,, i, hayatın 
bu sonsuz kavgasındtın kendi ira. 
desile terhis ederken, Kemalizmin 
ebedi payidarlığına güvenmenin, 
inanmanın huzuruu duymuştur: 

Mustafa Kemalin yenmiye te
nezzül etmediği ö,lüm, Kemalizme 
ebediyen mağlup olacaktır. 

Biz, Atatiirkten, şahlanmanın, 

icabında her çeşit kavgada kazan
manın, icabında yaşamasını ve i
cabında ölmesini bilmenin bütün 
sırlarını öğrendik. 

Fakat O, bu yirmi yıl içinde, bi
ze yalnız bir tek şey öğretmedi: Is
tırap çekmek! 

Bunu öğrenmemiş bulunduğu

muz için, O'nun acısı, yürekleri
- mizi, hiç alışmadığımız bir zehir 

gibi sızlattı! - Naci Sadulah. 

fi 
Ordularını ta Hindistana kadar 

götüren Büyiık İskender; 32 yaşın. 
da öldüğü zaman arkasında bir hiç 
bırakmıştı. Avrupayı bir kasırga 
gibi altüst eden ve Moskovaya ka
dar uzanan Napolyon ölümünden 
sonra arkada yıkık dökük bir Av
rupa, ve Fransaya karşı kinle dolu 
bir dünya bırakmıştı. 

Hatta, müstakil bir millet kuran 
Vaşington bile, arasınd:ı nihayet 
müstakil bir millet bırakmıştı. 

Halbuki Atatürk, idealini, haya
tındayken hakikat sahasına çıkar. 
mış nadir bahtiyarlardan. ender de
halardan biridir. Zira O, emsalsiz 
eserini tamamlamış ve onu mille
tine ebedi bir miras olarak bırak
mıştır. 

O bize, mOstakil btr vatan bırak. 
tı. Genç ve zinde bir cümhuriyet 
bırnktL 

• 

namıen ve atılgan blr inkıJiıp 

oıraktı. Milletine bu kadar büyük 
bir miras bırakarak hayata gözle· 
rini rahatça kapayan pek az adam 
yetişmiş, veya hiç yetişmemiştir. 
::-M. Zekeriya Sertel. 

• 
O' sipere, bir salona giren bir 

erkanı harp zabiti gibi gi-

rerdi, Ve sıçan yollarında, ona yol 

gösterdiğim oldu. Evet ... Bu sü

tunlarda, yıllardanberi görnuye a. 

lıştığınız imzanın sahibi, Çanak

kale harbinde ihtiyat zabit nam

zedi Mahmut Esat Efendi, idi. 

Siper hayatına alışmış olduğum 
halde, ona yol gösterirkenı titre
mekten kendimi alamıyordum. Fa. 
kat O, boyunun uzunluğuna r~
men, ayaklarının ucuna basarak 

doğrulur, siperlerin üstünden düş
man siperlerine bakardı. 
Düşman siperlerine b:ıkmak .. Bu, 

hiç te kolay değildi. Zira. düşman 
ateşi, insana göz açtırmıyordu. 

Fakat O, bu "göz açtırmıy:ın ateş,,e 
"gözlerini kırpmadan,, bakardı . 

Şimdi, "göz açtırmıyan,, düşman 
ateşlerine "kırpılmadan bakan 
götle~, kapandı ha? 

Hayır! Buna inanmıyorum! ..: 
Mahmut Yesari. 

• 
Şarkın, hakiki inhitat sebeplerini 

anlıyan ve bu sebepleri ortadan 
kaldırmıya muvaffak olan ilk bü
yük adam, Atatürktür. - Ömer 
Rıza Doğrul. 

• 
Atatürk, bir diktatördü. Fakat 

bazı diktatörler f;!ibi. hür bir mil. 

1et1 esarete sürüklememiş, bilakis 
esir bir milleti hürriyete kavuş

turmuştu!,, - Daily Teiegraph. 

• 
A tatürk, ezilmiş ve yıkılmış 

bir milletten şuurlu bir 
kütle, istila görmüş bir memleket
ten müstakil bir hükumet, ve köh
ne Osmanlı imparatorluğundan 

genç bir medeniyet yaratmıştır. 

Bunun içindir kı, dünya, bu hatp 
ve sulh kahramanı "Büyük Ada. 
m,, ın ölümü ile fakir düşmü~tür. 
~ Peşti - Hirlay (Macar gazetesi) 

• 
"Atatürk, asker olarak, devlet 

&damı olarak, fikir adamı olarak, 
hayatında tek bir şeyi tahakkuk 
ettirmiye çalıştı: Türk Rönesan
sı!,, - Sadri Ertem. 

Asker Atatürk, sulhçü Ataturk, 
kurtarıcı, kurucu. yapıcı, korl!l
yucu, inkılapçı mesaisi milli ve 
beynelmilel hayatın her sahasına 

şamil olan hır dahinin telkin ettiği 
sevgi ve saygı, hudutların içine 
sığmıyacağı içindir ki, O'nun ölü
münden doğan acı, hudutlarımız
dan bütün dünyaya yayıldı, ve ... 
Hudutsuz oldu!,, - Ahmet Şükrü 
Esmer. 

• 
"Beşer tarihinde, ilk defa olarak, 

bir adamın her cinsten, her yaştan, 
her renkten mahliiklarile bütün 
bir insanlığı etrafmda toplayabil
diği görülüyor. İlk defa olarak, 
yeryüzünde insanlar, bir hadise et· 
rafında ayni duyguyu izhar edi. 
yorlar. Bu adam, dünya birliğini, 

toprak zaptedcrek, zayıf yığınlan 

kahredip esir ederek değil, insan
ların gönüllerini kazanarak kura
bileceğini anlamış olan adamdı: 

Bu adam. gönül adamıydı. Gönfü
leri kazanmanın büyük sihrini 
keşfetmiş olan adamdı. Yaşasaydı, 
insanlık tarihine sayısız felaket • 
!ere, acı serencamlara mal olmuş 
nice manasız idealler belki sona 
erer ve medeni alem, medeni bir 
çehre alabilirdi. İşte beş yaşınds 
çocuğu, en hırçın münevveri, en 
masum kızları, ve şayanı hürmet 
ihtiyarları ile bütün bir dünyanın 
hıçkırıklarından kendisine yep
yeni, ve hiç işitilmemiş bir matem 
marşı besteliyen büyük san:ıtkar, 
bu adamdır.,, - Nizamettin Nazif. 

• 
A tatüI'k için, inkılap ve terak-

ki hiç durmayan bir seyir
di. Onun için, durmak, ve mevcu • 
du muhafaza etmek kaydı yoktu. 
ve O, millete, umumi menfaatlere 
zarar veren her müesseseyi tered
dütsüz yıkar. medeniyet hedefine 
çıkan yolu mutlaka açardı:, , - Sa
biha Zekeriya Sertel 

• 
O, bütün dünyaya meydan o-

Kumµştu. Halbuki, hayranlıkla gö
rüyoruz: Dünyada tek düşmanı 
yok! 

Bir mucizesi de budur. Belki 
de mucizelerinin en 
dur. 

büyüğü bu-

Tarihin kaydettiği yegane düş
mansız kahraman, yegbne di.işman
srz dahi de. "Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk,, tür. - Vala Nurettin. 

• .Memlekette epeyce eski seneler-
denberi bir teceddüt ve garplıla~
ma hareketi göze çarpar. Fakat bu, 
adeta, mecrasını kaybederek top
rak altından seyreden bazı nehir
ler gibi, gizli bir şeydi Cansız ve 
esassız zannolunabilirdi. 

Mustafa Kemalin dehası, mille. 
tin bu istidadından istifade imka· 
nını buldu ve işte bize, dipdiri, mo
dern, müterakki bir mill~t ve dev
let yaptı.. - Hüseyin Cahit Yal. 
çın. 

• 'Bu devrin diktatörleri ve de-
mokratları Atatürkün "İyi adam,, 
hasletine malik olsalardı, dünya 
böyle iki düşman safa ayrılmaz

dı. - Le Temps. 

• 
A ğlamak mı istiyorsunuz? o·-

nun yüzünü bir daha hiç 
göremiyeceğinizi düşünün! 

Söylemek mi istiyorsunuz: O, e. 
bedi bir mevzudur. 

Susmak isterseniz, onu anlat -
manın imkansızlığını hatırlayın. 

Dövünmek istiyorsanız, gözleri
nizi, içinize çevirin. ,Övünmek is
tiyorsanız, kulaklarınızı cihana a. 
çın! 

Aydınlığa hasret çe1diğiniz za
man dimağlarınıza, karanlığa 

muhtaç olduğunuz zaman yürekle
rinize bakın. 

Ondan başka her şeyi unutuşu
muz, O'nda hcrşeyi buluşumuz. 

dandır. 

Hangi his!':i duymak istiyorsu
nuz? Dehşet mi? Sevgi mi? Saygı 
mı? Hayret mi? Ümit mi? Gurur 
mu? Istırap mı? Emniyet mi? 

O'nun hayatı, bunların hepsini 
birden, ve bunların hepsini birer, 
birer duyurabilecek saflıatarla do
ludur . 

Hangi devri görmek istiyorsu
nuz? Geçen günü mü? Dünü mü? 
Bugünü mü? Yarını mı? Öbür gü. 
nü mü? 40 asır gerim izi mi, yoksa 
40 asır ilerimizi mi? 

o. bunların hepsidir. 
Gözlerimizi açıyoruz. Önümfir

(Arka~n 10 uncudA) 
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ATATURKUN 
Birkaç Hususiyeti 

(Başı 5 incide) met telkin eden yüksek şahsiyeti, 
lazımdır: İkna ve terbiye vasttala. bütün Turk milletini İngiliz mille-
riyle... ti ile ııcak, sempatik bir surette 

Bu vazüeyi, Atatürk biv.at yap. temasa getirmiş olduğunu bu vesi-
miftlr. le ile zikretmek, benim için bir 

Daima mmaller bbiili 'bahtly~tır. 
6ir drfd•i Kiiltar i,leri 

A tatürkün daima muzaffer ot. K ültür işleri, Atatürkün baı-
ıhUf buyük bir stratej oldu- hca zevki ve megalesidir. 

iu malıimdur. Bu ayarda olan bu. Tarih tetebbülerl için umumiyetle 
yük kumandanlar, birlncl derecede ve Türk tarihi lçbı hususi surette 
aiyuet yaptıklan zaman, tarihte aarfettıjl emekler dikkate değer, 
ve muhtelif memleketlerde, çok hid devrinde, hergun on saatten 
defa yalnız kuvvetle hAJdmiyet apb olmıyan ve senelerce süren 
nazariyesini gutmilflerdir. Ata. bir gayret u delildir. Bu çalışma. 
türk, siyasi anla)'lfta buabütwı nın ilimler ve mütehassıslarla ge. 
bafka varhktır. Kuvvet ve stratej, çen etüt ,wııertnde, zaman ve sa-
onun naz:mnda batka daha büyük at, tahdit mefhumunu kaybeder. 
emel ve fikirlerin altında ve teıd. Kumaııdanhk umamndan kalma 
rinde kalmalıdır, hiç bir zaman bir meleke ile ve bunxesinln müs. 
hUlı ve büyük emellerin müdafaa tesna kudreti ile, uzun müddet uv. 
vasıtası mahiyetinden ileri çıkma· kuauz ve iatrahataiz olarak f asılı.. 
malıdır. Böyle bir anlayış, siyasi sız çalıpbilir. Bir çok kere onu, kt-
emel ve kanaatlerde çok vüzuh il. taplfn ve 1azılan içinde, yirmi 
ter. Siyaset mücadelelerinde ma. dort aut ve daha fazla fuılam 
kul ve haklı, bilhassa kendini aı. çabpna lçlnde bulmUfUmdur. O. 
datmryan bir tezi davuma temel nun tarih çahpnalarının kültürel 
yapmak, Atatürkün bariz bir hu- netlce1erl pek mi1hlm olmuştur. 
IUliyetldir. Atatürk, bu h'1SUSlye. Mekteplerin tarih kltaplan, kendi 
tini yeni Türk devletine temel ta. nezareti albnda yeniden yazılmış. 
p kanaatlerden blri olaNk -,er. 11Wrı atik&,, kazıları her vasıta 
leftlrmitth. Osmanlı İmparator- ile tefvlk edilmif, tarih sahnesinde 
luiu, IOl1 iki uırdanberl, siyasi he. bulunan yeni hakikatler millete 
c1ef ve mevcudlyetlnde her türlü bildirilmlf .Ye enternuyonal ~e-
vilzuh ve ciddiyeti kaybetmiftl. min tetkikine ~ir. İtiya. 
Tunus, Cezayir, Mim', Girit, Bul. eh veçhlle tarih çalıpnalan iç!n 
prlstan, Boma • Benek, Ara'bil· miW bir cemiyet kuruldu ve bu 
tanın blr çok bmmlan turliı tek'L cemiyet, bü~ kurulÜJylarda e-
de kendlsindmı kati olarak aJn)mq wlerlni, kanaatlerini teşhir ve 
!'ken, Babılll, bunlan keneli top. izah ~ bat'adı. Bu mesain;n 
raklan sayar, fakat payitahtında miW ve medpl neticeleri mühim 
MBye ve maliye kamm1annı tat· olmU§tur. Türk milleti, en eski bir 
bJk etmek haldnna malik buluna. fmaniyet varlıjı ve en eski bir me.. 
mudı. Büyük Harpten 80Dra, denjyet cemiyeti oldutwıu anlıya. 
1918 de milttefilder ile görilpniye rak hem itimadı nefsi, hem de nıe
huırlanan İmparatorluiwa teorü. deuiyet qkı .nmqtlr. K'llYvetl 
Wl ıtca1i, o kadar biqük Md'se, ile ,beraber, fikrlDhı yeni hakikat
ler 'İıl! olmaımı ıtb\.,lulh şartlan lere açılmaaı, onda hakikat sevgi. 
lçbıde bitiln Arahiltam ve Avrupa. ahıi de arttınnıttır. 
daJd düa led ~.... Bu t, to1i\ıınin bir 
Onua .tçt.n mlhba-..._ i91dJ , ıiıiM ımtan veyı'!14>ma. 
.-ı idi. ..W ...... ......._...,.~,.. ......... iıllır' diye 
beraber idare etmeyi de ayni za. korkardı. Şlmcli toprak altından 
••nda dilfilnü1ordu. yeni earler çdwmıya kendlsl ça. 

Ba devirde yalnız T6rk mll1etl w lıpyor. Son AJ.ca Höyük kazıllln, 
'Nrk yurdu için claft ..ıübl oJar'ak tarih cepıiyetinln tefebbüsüdür. 
ortaya çıkan Atatilrt, bGlbOtiln Netice flmdiden dunyanın dikkatı-
,.t bir anUyıpn miijdeclli oı. nl celbetmlftlr. Ayasofyanuı, BL. 

UDi ..... ı..t için mibe haline ko. muttur. __ , ___ "'n--
n- IPllll9lll ki tet.lre muhtaç 

Bu rol •de dellldlr. ÇQnldJ, yal· mJdırT AtatilrkOn ıentı ve yrur. 
mz TGrk ymdu ve Türk milleti için __ ,_ .,_...r_ı T , __ - UAnD&o.. o~ansını ve hakl-
olan clna. mutlaka bnl4. sllAhla kat arayıcılığını ... Ve memleketin 
kr:rem1=+tı. Zaf9l'deıı sonra, on. içtima! ve ilml bünyesbıde vücude 
dan nveDd mlDl ta içinde kal. getlrdlli hayırlı istihalenin derin 
mak ... Ve ondan IOnra milli hu. lzJedni, hiç bir feY bu sade misal 
dutlar Jçlnde bir TftrlgiJ•ln ll1wtl kadar Wirtemez. 
nl ... tutmak için, Atatlrk slbl 
blJilt blr varhk olmak lAzmıdı. TM illi iserinle 
Bu anlaYlf bizi çok yanll§bldan Şimdi Tllrt dlll ibertnde ça· 
brtarmıt ve bize eot dolru 1oJlaJ" bflJW. Tflrt dilinde aaWılyet ve 
PtermifUr. hüiınlyet1e çalıpnak lçbı mudak 

P.ntaJb,fzm, Panturanizm si. olarak filolojide derin olmaktan 
1uetıerinl radikal olarak kapı eh. batlamıftır. Senelerdenberl süren 
pn ettik, bize düpnanhk etmiye. çehpnalar, ayni içtimaJ ve mü. 
cet memı.tetlerle ck%U ve dilr.Oat nataplı uaullerle ... 
olarak da.tbık tells etmek, bize • CJemJ,yet tefekkül etti. Kuntl-
tabtt bir atyuet oldu. taJlar yapıhyor, eserler büyük 
•illi ıniiıltıl• .....ıflleriıwle toplantılarda tefhlr ediliyor. Bu 

7cni 6ir na 11q. topıantdara eptemuyonal büyük 

M 
llU müdafaa ••ıJeterfncle Allmler davet ediliyor. 938 yazın 

- .. ~ bir bilJQt koncr-i Dolmabahçe 
ile, .JVW naulJe. •UU urayında toplandı .. Bin klflyl-ge. 

.ı.,uete temel olm~ Bü:m çıen huı içinde fnliUz, Fransız, 
olmaktan kati olarak içtinap et• ltaı-n . .__ A-..,·- Pn-Dlek Jazımdır. Maddi ... manevt .,_, _ ... .., • ., .,._ ..... ,,..., -. 
hir tecawze ufradJlımız nım:ı Jonya, Alman, Macar, Grek, Bul
ile, tecaviizün biiyülii ve ldlçOp pr Alimleri ele klun111ordu. 
olmaz, Türklyenln bıltiin varhlım Biitiin bu pyretler, Atatilrkün, 
ortaya koymıya mecburuz. tdeaU olan millet yapısını vilcude 

Atatürk lnlanlar aruında oldu. ptlrmek için ne zor çalqan bii' mL 
lu gibi, inllletler anamda da em- mar olduiunu aölterlr. 
niyet verici münwNtlere ve tna- Bil'bt çiql Ue Şefimizin asıl 
nılabilecek 10zlere pek ehemmiyet mimar rolU.ü anlatmak istedim ... 

Sayısız dnlet ve millet işlerinin 
verir. Dlhllde ft hariçte emniyet içine lirmekten ulnndım. Dahlll 
edilir lnun ve millet olmak ve 
böyle lnun ve milletle beraber ça· ve harici tahliblere karp dikkat 
hpnak ister. Temas ettili devlet ve hazırbk. .. 
ad•mlan ve devlet re1slerf hak. Siyul, ~ kGltiirel esaslar 
1DQda iyi hatıraıan düna muhafa. fkerinde sallam ~ bir millet 
za etmlt ve teeaüa eden doltluk. vilcUde getirmek, mimarımızın 
1anna unılmaz bir ftfa btaltmtı- 'blflıca hedefi ve tfldlr T6$ mlL 
tlr. Son defa fn,n..._ bQiik letl ona, ukerl aferlert kdr, bu 
biikümdan ile phal tamtmallDdaa zaferlerinde dolayı ballı 'ft mtn.. 
büikl bahtiyarlık d..,a. Bu ım. mWdlr. 

{ 

''~ıBütün 
DiinJ·a Ağladı 

' (Başı 8 incide) 
de o var. Gözlerimizi kapıyoruz: 

İçimizde o var. 
Kulaklarımızı açı~ruz, O'nun 

sesini, kulaklarımızı tıkıyoruz. O'
nun acısını duyuyoruz. 

Alzımızı açınca O'nu söylilyo
ruz. Ağzımızı kapayuıca onu dü
f(lnüyonız. 

Haritada O, pmlada O, evde, so
lakta, mektepte. deftenle, Qlem
de, şu kitapta, şu fabrika bacasın
da, hayatta ve ölümde O var. 
Ba11mııdakt ppka O, cebimtzde. 

ki lira O, konUJtujumuz lisau. O, 
yudıpmız lilan O, ilan O, yap
yan O'dur. 

O'na hepeYI herkesten fazla ve
Jlirken c6mert davranan hilkat, 
ömrimün miktarını tayin ederken 
niçin huet pterdi bWr millniz? 

Yarattıtı eserin epizlilini kıs-
kanclılı için 1 
O'nun ölümüne hl1l alıpmayıpnuz, 
O'rıun ölumüne Wl inammıaYJfl
mız, bize •'fant,, oldujun11 unuttu
racak kadar büyilk mucizeler gos
tennlt bulunm11ındandır. - Naci 
Sadullah. 

• •Atatürk, e büyük hamlelerini, 
kafasında pl&nını, çizdilt hıkıllp
Ian bayata pçtreeell g0n, eneli 
halka lflvenlr, halktan bir adam 
gibi aralarına girer, ona, açacaiı 
yolım lfllmı tutar ve onu böylece 
arkasından sürilklerdi: Buna t. 
çindir kl, O, bu memlokc!t tarlhl
nin gördütü lljc büyilk 11Halk doe
tu,, idi. - Sa.biha Ztkeriya Sertel 

• 
D iinya, bu derece müstesna 

olan l:tu adamın alumünden 
IOIU' .. artık esJdal kadar entere
IBD delildlr. - (Bir Bulaar •Y· 
lavı.) 

' Atat6rk, ldçblr keramet ve kud
reti, hiçbir mAna ve ma,biyetl ol
mıyan, irtica ve gerili!den başka 
bir ,eyi temsil etmiyen hilafet ma
kamını ortadan kaldırmakla, hem 
Türk mllletinbi .,..UUz it~ gü. 
~ ..................... ,,... 
nız kendi kuvvetlerine güvenmesi 
tqm P,ldillni öptti ve bu sa
yede, İs1lm dünyasınm her kö19-
ıinde bqaölteren milU kurtulut 
hareketleri bızlanm11. ve iyi neti. 
celere dolru yollamnıı oldu. - Ö
mer Rıza Dolnıl 

• "Cihan Harbinden sonra, bir 
çok 'bilyilk adamlar, milletlerini ö
lümden ftJ8 matl6blyetten kur
tarıcılar öldü. Fakat hiçbir millet, 
kendi büyüpnün arkaaı.ndan, bt. 
zlm u,tar derin ve hazin bir he
yecana tutulmadı. 

Framaya Cllwı barblııl kazan
cbran Clemenceau, oldükteıı 90n
ra, Fransız .miUetl onu kaybetme. 
nln acwnı ltu kadar deriden duy· 
madı. 

Alman m1Dett, mllU kahraman 
addettlll lllndenburgmı ardından 
göz yap dökmedl. 

Hattl, Çekoslovak mllletlnl yok· 
tan )181'atan Mazarlk'ln olümü bile 
milletinde bu derece unutulmaz 
bir yara bırakmadı. 
Şüphesiz Atatürk, bunların biç 

blri ile kıyas kabul etmlyen bir 
müstesna varlıktı. · 

Bwum içindir ki, Tilrk mllletl
nin kaybı, öteki milletlerin kaybı. 
na ltenıemecll TOrk mlllet1, Ulu 
Şefin arkanndan hakikaten milli 
gBrillmemlt bir matem dalgasına 
tutuldu! - M. Zekeriya Sertel. 

• 
P eaerelerl .ık. Yelelerin-

den tutupnUf bir Kenm P
bl ~ll*lar atan, kopn trenden o
valara bakıJonım. 

Bu buz pbl soluk gece bizi don. 
duramıyor, bu bu gibi 10iuk ae
ae, &tepm lnunlarla karp karfl• 
,-ayıa. 

Ateften lnun1ar ki, bairJndan 
tutufmut bir illki1 içindedir Jler an 
tavı artan birer çelik pbı dövüle-

TAN 

SPOR: 

Demirsper 
Gelemiyor 

Fener, Beşiktaş ile 

Karıılaıacak 
Fenerbahçe ile Ankara f8D1p1yonu 

Demirapor arasında lstanbulda kar
plapnak üzere mutabakat olduğunu 
yazDUftık. Halbuki bazı sebeplerle 
Ankara pmptyonunun İltanbula pl. 
mesl prl kalmıpar. 

Fenerbabçelller bayramın Ddncl 
gOnQ Fenerbabçe stadında Betlktal
la oymyacaklardır. 

Bundan evvel yarılan Uar maÇJfda 
l8ft 1'clvertWer 2 • O galip vezlyete 

pçtikten IODra Beflktata 4 • 3 mal· 
ltp olmuf1ardı. Bu mtlsabaka o ma
çın nvaDfl mahlyetlndedlr. BeflL 
tepe Uıdekt vaziyeti mal'llmdur 

ŞampiJqneın "' kuvvetli namze. 
dlnla l'....baııçe ile yapacalı ma4 
spor eflrAn umum~e muhak. 
kat ti btlJQk bir aWEa uyandıracak
m. 

.. haftaki Hı -.çlan 
Bu hafta ela u, maçlanna iç stad

da clnam edilecektir. Pazar gflnil ya. 
pılwık maçları af8lı1a yazıyoruz 
Diler taraftan ajanlık Silleymanlye 
ıtadı'Mlakt Udncl kOmentn birinci 
dene maçJannı tıehir etmlftlr. 
..., ......_ Oalatauray • Be

tlktq, Topkapı • Vefa, Süleymant

ye • !ltanbalapor, ~ • A
nadolu. 

Fener ıtadında: Fenerbahçe - Ka.. 

sunpqa, Altmordu - Galatagençler. 
Tablm sta"1ada: Beykoz • HIW. 

Pera. Galatupor karplqacaklardır. 

latanhul ..W.teliti sidi7or 
latanbul muhteUU baJP!D11l ikin

ci g(lııü akpmı Ankaraya hareket e. 
decelctlr. Talmn İstanbuldan en kuv
vetll ~ gidecek v• Gçüncü günü 
Ankara muhıelltl ile ~ak
tır. 

Vattnıat takum da 1*yramın ikin. 
el ıünü Ankara tekailtlerlle karp.. 
.ak üzere pazar akpmı Ankara
ya hareket edecektir. 

ret geçmektedir. Zontla1lfları dur • 
mıyan fakak1arumz durmadan vu. 
l'UfU artan nabızlanmızla vuruf).arı 
durur glbl olan blbimiz .. ve dinmt
,_ hıq1nrık1anmıala biz, timdi 
bambqka lmanlaruı. 

Göz ya11ndan bir 181 gibi, Uh 
alev alev yanan ormanlar gibi, 
kah IÖZ 78f1Ddan bir ..ı olup gön
lümüaün yanpuna akıyoruz; kAh 
bir yanpı olup goı pınar~ 
sarıyoruz. 

Ne yanan IÖnilyor, ne akan ku. 
ruyor: Bir muclzedlr ki, bu Uk de
fa gorülüyor. 

Tek damla bir yangına, ve tek 
kıvılcım bir 1ele dayanıyor. Alev
leri çllnfyerek geçiyoruz. Alev, 
alev yanan ovalardan, kanatlı bir 
alev gibi geçiyoruz. 
~ada mekklrellk etınit ne 

kadar bacı varsa, ve ne kadar on
lardan Qreyip turemif varsa, hep. 
ıl, oculuuıdan yanar kütükleri 
kaplDlflar, lçle.ınl yakan aleti ele 
ona btınıflar, kOfUYorlar, nereye? 

Y,Jmup kofu7orlar J>allan, ba
JU')an, ovalan yakarak, daha çok 
1ammya kOf111orlar ve bu içli c:hflı 
yanguun ayc:hnbiında. diri millet 
yaratmak MV,ı.ınden tahta ayak 
lrazanımt Mehmetlerin söz ya~ 
m ıörilyorus. 

Dany,U yalmayak atef cijneyl· 
fi bir mualdır. Y abn yalın alev L. 
çlnden pçen ilk insanlar bizleriz. 

N• usta demirci lmipin ki Mus
tafa Kemal ... Bizi tam tavında bir 
çelik yapıp öyle bıraktın elin
den - Nbamettln Nazif Tepede
lenllollu. 

........................ ! ........ 

TARiH • LiSE: 1 
Ye ORTA llRINCI SINIF HULASASI 

slyatm bütün Türk milWl kalbin. -------------
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Üsküdar icra Memurluğundan : 
İkrazat bankasına Niko Nikolaidisin ve Marya Nikolaidisin Kadıkö

yünde Carefağa mahallesinde Muhürdar sokağında eski 2, 2, 2, 2, ~ü
kerrer yeni 38, 40, 42 mükerrer ve 44 No.lı bir tarafı Aspasyaya satılan 
mahal bir tarafı Gulhan oı;tlu menzil bahçesi, bir tarafı Kirlis sokağı, bir 
tarafı Tıyatro sokağı ile 4 ev, 2004 No.lı kanunun hukümlerine tevfikan 
açık arttırma ile satılarak paraya çevrilmelerine karar verilmiştır. 

44 kapı sayılı gayri menkulün evsafı: Demirli kapıdan girildikte: Ufak 
bir mermer taşlık, bir sofa üstünde biri dolaplı olmak üzere üç oda. 
Camlı kapıdan girlldikte dar bir sofa üstünde mermer muslukla aptes. 
hane bu koridordan aşağı ve yukarı çıkar merdiven vardır. Ahşap mer
divenle çıkıldıkta: Camlı bir kapı ile girilir bir sofa üatiınde üç oda bir 
tarasa. 

Tekrar merdivenle çılnlc:hkta bir sofa üstünde iki oda bir apteshane 
ve kapı ne girilir dar bir koJ'\dor iızerinde yüklü dolaplı bir oda ve yeni 
bir oda bu katın ociuının ve sofa ve koridorun tavanlan ahpptır. Mer
divenle çıkılır zemini çinko kaplı tarasa vardır. 
Zemın at: Zemini malta döfell kuyu ve tulumbalı olan mutfak kiler 

odunluk ve mermer teknesi aynca çama11rlık mahalli ve alaturka ha
mam, hamamın ıuyu mutfaktan gelir ve umlç tulumbalı vardır. Odun
luk komürlilk bu katta bir aptesbane ve semini beton bir oda vardır. 
Terkoa ve havaıazı vardır. Duvarları klrslr, diler akAmı avalı ahpp 
1naun tamamen yalh boyalıdır. Bahçede me1r6k blr urniç ve blr kuyu 
vardır. Bina tamire muhtaç delllclir. Tamamına 4309 lira kıymet tak
dir ec:Ulmiftlr. 

38 kapı uyıh gayri menkulün evufı: 
Zemin kat: Demir kapıdan atrWr. mermer bir antre ve cameklnla ba

lflnmüt bir IOfa iiltünde lJd oda bir hell. 
Blrlncl kat. Yüklü bir IOfa berinde bir banyo dalresl bu oda ve -. 

mini çinko kaplı etrafı klrgir korkuluklu blr tarasa odanın birinde R

mlnl çinko demir pannaJdıklı korkuluklu bir balkon vardır. 
Bodrum kat· Malta dötell ve ~ k6milr1Qil bulunan bir IOfa ilaerlncle 

Minini 1mmm clnl d6'ell bir oda .. ..,,,.,,, malta d6tell maltız ocaklı 
bir mutfak olap mutfatın cepheye kapım vardır. Blrlncl katmda IOkala 
bir ..ıım.t vardır Antrellnln altı tamı~. Pencereleri demir pumaL 
hkb IOkak kapılan clmdıdlr. Hane tamire muhtaç delildlr w hoJa. 
hchr. 23 Ura bedeli icarla Baçtk mOlteclrdlr. Tamamına 2278 Ura kıy. 
met takdir edllınletlr. 

40 kapı sayılı pyrl menkulGn evsafı: 
Zemin kat: Demir kapıclan prur, mermer bir antre ve camekln1a Y

lflnmtlf bir IOfa Gatlnde Dd oda bir he1l. 
Blrlnet kat· YWdO. bir iofa berinde bir ban70 dalnll bu oda ve -. 

mlnl çinko kaplı etrafı kAralr korkuluklu bir tarasa odanm birinde -. 
mini çinko demir parmakhth korkuluklu 'bir balkon vardır. 

Bodrum kat: Malta dötell ve ilç kömlırltıltl bulunan bir IOfa berinde 
iemlnt kırmızı çini döteli bir oda ve zeminl malta dötell maltız ocaklı 
bir mutfak olup mutfalın cepheye kapın vardır. Blrlnci kabnda IOkala 
bir şahniş! vardır. Antresinin altı IU'mçtır. Pencereleri demir ~ 
bklı sokak kaplan demirdir. Hane tamire muhtaç delfldlr. Ve boyalı
dır. 20 lira bedeli icarla Prow müatedrdir. ttsttl alafranga kiremitli 
ve kir'gir olup babvecte 11ftOA demir parmaklıklan vardır. Tamımına 
3140 Ura kıymet takdir edl1mlftlr. 

42 kapı sayılı gayri mentulüa evsafı: 
Zemin kat: Demir kapıdan girilir, mermer blr antre ve cametanla 

bölünmüş bir sofa üstünde iki oda bir heli. 
Birinci kat: Yüklü bir 10fa tlzerinde bir banyo dalre81 bu oda ve R

'm!nftft'"lnı tnde ~ 
mini çinko demir parmakbklı korkuluklu bir balkon vardlr. 

Bodrum kat: Malta döşeli ve üç kömürlülü bulunan bir IOfa Ozerlnde 
zemlnl kırmızı çini doteli bir oda ve zemini malı. dötell maim ocaklı 
bir mutfak olup mutfatın cepheye kapın vardır. Blrlncl katında sokala 
bir phnlfl vardır. Antresinin altı sarnıçtır. ~_..ıert demir parmak. 
bklı IOka'k kapılan demlrdlr. Hane tamire muhtaç delildir. Ve boyalı.. 
dır. 23 lira bedeli icarla Fethi miistecirdlr Östü alafranp 'kiremitli ve 
klJ'lb' olup bahçede aynca demir parmaldıldan vardır. Tamamına 3360 
Ura kıy.met takdir edllmlftlr. 

1 - 1ıbu gayrlmenkulön arttırma prtnamealn«le 23-11-939 tarihinde 
Perşembe gününden ltlbaıell 93'7 /8013 doaya ile Ölktldar icra daire. 
alnln muayyen numaruında Jıerkesin görebilmesi için açıktır. İllnda 
yazılı olanlanlan fasla mahlmat almak tsteyenler lfbu prtnameye " 
937 8013 Mo lı doqa numaraıile memuriyetimlze müracaat etmelidir. 

2 - a.yrlineekuller 14-12-39 tarihinde Pel'felllbe gtlnü uat 18 da tta
ktldarda tmanlye mahaJlesinde Şerlfbey çepnesl 10kağında 18 No.b Ad
liye binasında C'lkildar icra memurlulu odasında tl~ defa balınldıktan 
sonra en çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen 
kıymetin 7& nl bulmaz veya satıı isteyenin alacatına rüçhanı olan 
dljer alacakWar bulunursa bedeli bunların o pyrl menkul ile temin 
edUmiı alacaklannın mecmuundan fazlaya çıkınaaa en çok arttıranm 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 ıün daha temdit edilerek 
29.12-939 tarihine Cuma günü saat 18 da ttsldWarda thunı,. mahaL 
lesinde Şerifbey çepnni sokajuıda 18 No h adliye bma11ncta icra me
murluiu odasında yapılacak arttırmada bedeli •tıf isteyenin alrailna 
rilçhanı olan bu gayri menkul ile temin edllmit alffeklan mecmu:uulan 
fazlaya çıkmak prtlle en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel eJ. 
de edilmezse ihale yapılmaz ve satıı talebi dilfer. 

3 - Arttırma bedeli pefindlr. Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı 
kıymetlerin 'I ~ ,niabetlnde pq akçeli VfYa mllU bir bankadan temi

nat mektubu tevdf edllecektlr • 
' - GaJrlmenkuller kendtllne thaJe olunan kimse derhal V8J8 w

rllen mOhlet l~e parayı ~ ihale karan felholunarak kendialn. 
den evvel en yilbelt teklifte bulunan kbme anetmlf oldulu bedelle al
mata ruı oluna ona, ruı olm•zM veya bulunmam hemen 11 ,na mOcL 
detle arttırmaya çıkarılıp • çok arttınna ihale edilir tkl ihale aruın
dald fark ve geçen gQnler ~ ~· S den heap olunacak faiz ile diler 
urarı.r ayrıca hükme ıı.eet kalp'aksızın memuriyetlmbce alıcıdan tah· 
sil olunur. 

a - f potek lahlbl alacakl1ı•rla diler alacakhlann ve irtifak hakkı sa. 
hiplerlnln gayri menkuller üzerindeki haklarının hu1111lle faiz ve mas
rafa dahil olan kldia)annın ltbu illn tarlhlnden tdbaren 20 ~ lçlnde 
evrakı müabitelerlle birlikte memurlyetlmlze blldtrmelerl icap eder. 
Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmacllkça ubf bedellerinin pa1-
laşmalanndan hariç kalırlar .• 

6 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar putlannı. ta
pu ferai harcın1 ve 20 senelik vakıf taviz bedellerini vermete mecbur
durlar. Gayrimenkullerin nefsinden dolan müterakim vergiler, tanzifat 
ve tevlrlye ve delWiye nmd, vakıf lcansl borçluya alt olup arttırma 
W.Unden tenzil edilir. 

7 - O&terilen ıüncle arttırmaya lftlrak edenler arttırma şaitJwne. 
mat okumQf ve liizumla malQmatı ablu4 w bun1an tamamen kabul et
miı ad ve ttlber olunur. Yukarıda Pterl1en gayri menkuller ifbu ilin 
w ıa.ternen arttırma eartzmneal dahUlnde •tılacalı l1lD olunur. 

8a111111 " Neıpty81 ...... lhlll Lldl oGaDONCO. G•ı•eet•ll " 
••it .. ~ L. 81..,.. ,_ "A 

-.... 
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f' A T 1 H H A l K E V 1 Alanya hususi muhasebe memurlu-
twıuıı Endişe Güney köyünden :Mu. 

O'NUM 1 Ç 1 N 
aa ojlu Mustafa Çavuş aleyhine aç-
tılı isim tashihi dava.nam icra kıla
nan dU1'Uf!D811Dda milddül97hhl l-
lwnetgihımn meçhul bulundulw'.- 1 
dan ilhen tebligat lcruma karar ve
rilmif olduğundan bermuclbl karar, 
2?.11.939 Pazarteal günü Alanya 
IUlh hukuk mahbm.m. ~edili 
ve bir vekil dahi aönc:lermedill tak
dirtie hakkında gıyap kararı veril-

Yaıdanlar • Siylenenler 
Ebedi Şef ATArCR.T<:'ün ölümünden sonra yirmi gün zarfında ga
zete, mecmualarda çıkan ve toplantılarda söylenen bütün yazılan 
toplu bir ~kilde bu JLitapU& b61acakanıız. 480 sayfa, 214 yun 98 imza. 

Fi)' atı- '15 KUl'Uf - Sah§ yeri: 

ÇIGIR KiTABEVi 
Ankara CaddeaL No. 153 

Devlet Oemiryoiları ve Limanl;m isletmr l I irlaresı :lanıarı 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve mlktarlarlyle ~ ve eksiltme eQn ve 

1aatlerl aıtaııia alt oldutu listesi hizasında )'8zı1ı ahfap trav..ıtrr her liste muhte
viyatı QT1 QT1 ihale edilmek üzere ve kapalı urf Ul1J1Q ile Ankarada İdare bina· 
aında satın alınacaktır 

Bu ife ıtnne'>: latiyenlerln llıtesl hlzannda yaalı mQVakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği v~ka ve tekJJflerlni a.vnt gOn eblltme ıaaUnden bJr ıaat evveline ka
dar Komisyon Reislliine veı-melerl lhımdır. 

Şartnaıneler parasız o!arak Haydarpapda T...UOm ve Sevk Sefllllnde, Ankara
da Malzeme dalreıinde ve Eskl~r. .hın.lrde de İdare ~a dajıtıl-
maktadır. 8042 

Lfate 
No llllktan ve Clııs1 

mesi flAn olunur. ' 

iHTiRA JLANI 
"Setta! maddldm ırıam61 ve wa-

71 fnJdsu ettlrell. telı.r blrleftli'etı 

lkl ..ırat tabakJdan ~ -
tip" haklmıda 1e-1.1m ~ ve 
M0a A)'lh Ankara ihtira mer.a• 
att bU defa mevJcU tule ~ bııitJ 
n lhen d.mıftnll: ~ !Car '411e
Gelfnden talip o1anlmiJ Oel*da .lk· 
tuat hamnd .. Robe:.t t.n.,. -Gra
oaatıan llln olunui'. ....... _____ ~ 
İstanbul AlllJ• 8 mcı Hukuk Hl-ı 

Jdmllllnden: • 

Adet L. K. 

- . ---------
L. K. 

Davacı: llqdar mahaDe.1 Haydar 
caddeai 80 No. da oturan Kerhn Ye
pltaf tarafındın ~ Bursada Va-

Gilnü SaaU 1ldesanfr m .. U-. ÇatlllfarUI. f!1ki 

1 38.280 
2 aa.uo 
3 8USO 
" 81.900 
5 55.285 
8 111.700 

'I 
11 
9 

10 
11 

32.700 
13.800 
3.000 

10.000 
1.000 

Cari bat ka)'1D traverL 

• • .. • 
• • 
• .. 
• • 

• Cam 

" " Makas mep traversi 

• .. .. 

1 IS C80t 81) 
l 'il f119 18) 
2 10 10108 Ti) 
ı 90 1110 SO) 22.U.39 Cmaınba 

\1 90 aoo 18) ıs.ao 
ı ao 11aoa oo) 

3 20 8482 00) 
8 20 3312 00) 
5 so 1231 50) 21.11.19 Perlembe 

11,IO 
1 00 8750 00) 
8 80 485 00) 

Çiçek @rm•• ll No. da ikamet et. 
melde ~ flmclild oturduğu yeri 
belll obmjaıı Bdlbe aJ.vlı.ine ikame 
qledf.li bofOma clnalihın mtıdda
aleyhin lkametıAJwmı nıeçhuliyetlne 
binaen sıyabuıda yapılan ınuhake

m eal IODwıda: 

tffetllzltJde meluf otaıı midaaley
hbı hl,.1111• metni hayatı yqadıjı 
1llUlea abtt olduJwıdan taraflann 
bofenmılarma ·dair verilen 30.9.939 
ı.ribliı bopnma hilkmünün müdda-
leyhin DwnetgOmm m9çhull,etlne 

lstanbul ..... ,esinden : binaen Ulnen tebllllne karar veri
lerek mezkdr gıyabi hilldim. fıkrL 

Hesap t.ım J1Qd0ri7et"1de mQnbal bulunan 10 Ura tnaq1ı memurf7etler için ebUA rine ek (iza 
21-11-911 ııalı lflnG saat i.4 de imtihan yapüacaJttar, Apiıdaklteraitl hal& olan ta- suun t & ye l8ÇD1 

TiCARET BANKASI A. s. .. 
.. - - - --1.- - - - - - - - - - - - zs ............................... ._ ................................ ., awww.x.o, swwvausrsnzwnaw 

KURULUŞ T ARIHI 1919 

Tamamen yahrdmıı • 
sermayesı: T. L. 2.200.00 

Merke2i : A N K A R A 

BANKA MUAMELELERi 

•• I • 

Umum Müdürlük : 

TORKBANK 

TiCARET 
lipler1n 18-11-139 Perıembe .Unü saat 12 ye kadar vtlikalarını Be1.edJTe HtAp re mahkeme ciWanhanesbae tl1lk 
İ&lerf Müdllrlyetine getirmeleri i11n olunur. edll.-;:cli:ll=...;l:J.l:n:...:o:lun:;ur:.:_. _ _ ___ .:_~:=========;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;7 __________ ~==; 

Duhul ıeraltl: -

1 lcinbill ••••r•ıinclen: 1 - Orta meldeb mezunu olmak, 
2 - Yuı maklnesl ile aerl ve dotru ya zrna& 
3 - Askerllflnl yapmıı olmak ve ukerUk ile lllka11 'buJmımmak ."J'& 21ıa. 

cel olmak (TaJıall Mbebl1e tecil edUeııl• ladııal ......,. 
" - Sıhhati ;:verinde olmak. 
5 - Yap 18 den aııatı. 35 den yukarı olmamak. 
ANft ... k _.kalart 
:A ~ Httfds etltıdem, 
B - J.fekteb ........ blllnesr,. 
c - AakerUk "nllkPt, 
D - HümQ bal VllJ'ÜUle 
E - İki kıt'a fotograL (lltt) 

TURKIYE CUMHURiYETi 
ZiRAAT BANKASI 

Kurulat Tarihi: 1888 

Sennayeıl: 100,000,000 Tiri Lirası 

Şube ve Ajana adedi: 265 

her ani benim mu•.,.leri 

Para Biriktirenlere 28,800 Ura 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat 9anbtmda lmmhrah ft lhltam• tasarruf b..,ı.,..._ • 
a 50 lirMa balaulua leMtle C deh f9kileeels lhar'a • •f8&1da1R 

plba .-re lkrami1e datwttı-.aktır. 
C Adet l eto Uralak C,000 Un 
, • ıff • ı.ooı • 
4 • ZSO • l ,HI İt 

co • ı" • ...... • 
100 • .., • 1,089 • 

• 
120 • 41 • C,800 • 
180 • • • ..... • 

OIKKA T: HesapJa"ndaJd paralar bir leDe içinde &O Undan aealJ 
düflDlyenlere ikramiye çıktılı tatdU. ,. 20 fUıaatyle ~ 
Kmalu 1enede t defa, 1 Eyltal, 1 Btıtac1Ma-. l Mu& n 1 lldnD 
tarllllerl ... cüfteeektlr. 

, .. _.ı,.... ~ ..... - _.., h~ >l& ...,...,.. • H U. ilcret1t 
~ telli ılr11-t8t NJl ~ aa-..t 14 • ttiltDdm p~. Addeki,._ 
rlltt hala olan taUplerlh lttlda de rn"Urütat etmı,1erl ve 1 ... 11-tn Pertembe aono 
ıaat 12 11 kadar veaikalarmı Beledi7• Heap ~ 14Q•Ud7etiııe ptı.nnelerl ilAn 
olunur. ............ 

A: - Qrta ~~ in~ OllllaK, 
B: - Albr~ yaplDll Olmak "7* a.ar.ııa tıe aıaba blllunmamak ven 

m1bD1Dc11 o1m& (ftblll" Mllllll' tlcD «'P 'S ......_ .......... , • •)., 
e: - Yqa 18 den aplı, il dm wkan olmamak, 
D: - Slbhatl JW,lnde elmalr. 
A.......-we11caıar1 

A: - NOfua cO.zdam, 
B: - Mektep l&hadetnamesl, 
C: - Aaketlllc vealkuı. (Müeccel olalılat ukerllk 1Ubellnden vesika ıetırecek

lerd!r). 
D: - HtımQ hal varatuı, 
1:: - l1ci kıta totoır"a!. 

, ... 
UnKr. 

21811 

•" ı.,. 13 
119 42 
aaeı --.... 

ıı•ı 82 H/4/lMO 
1082 04 14/,/1M1 
lô82 83 14/4/tMt' 

9'12 82 ~·/4/1943 
112 81 141•n.ttt --1111 82 Yek6ıl 

• rlp, RolllClllzma 
NeYNlp, •ınkhk, v, bitin ajrdann'fli cler•al keser. 

lcalaı•cla ılncle 3 kaı• alı•altlllr. 
TJ%U Her :renle pallu kutulan marla -.,mis. rıınum 

Aıkara Dil ve Tarlla. Celr•,,. Fakillteıl 
Dlrelltlrlllillllclea: 

1>11 ve 'l'arih, Colraf7a feldlHlllaln l'rln- l)JI w tıleblJatı emtitüaOnde IOOO 
kurut meqb bir ~ m,flGlaıJdlr. UDl.Wnlt. \'178 JQaek mektep mezuna ol
mak. inam dWne " ldeblntın.a ıA1ıklle ftlaf buhuuaak prttu-. 

'ldp oJaı'ılar aruındi ao.xI-1919 puartlll IQDG uat 10 da mUaabeka bntlhem 

~ bayram ertesi mOült .wM ve Go tane vtllka rmaı De füllte cle-
1ranı11m• mGnraatıa& (itti CflOI) 

lıt•uı 
Hesap le1ai lltklflrı,elblde mtnha1 Wiunan- 10 Ura mM111 meınmVetlft için 

I0-11-931 Jlaatteml IOllil ... t H de bntlban ~ AtlMI teraltl bab o
lan teUplerbl lltlda lla mGracaat etm.ıert ve 11-ll ....-a.e IODG aat 12 78 
kadar Wllkllanm S-, itleri KGtUlriye ttne a•••.a• IMıa olunur. (Beledi:re 
mearJarmdatl anu echn1- bu imtihana lfrebWrllO. 

hlt•l .... ltll 
ı - ı.ı.. IMIUnU •« 
t - APll'Ullnl JallftUI o1naak veya u ..._. • ..._ bulunmatnak ~ mQ-

ICoel ~ (TabtU aebebU. '8tl1 erlilmfl ~, 1 nı1v kabul edileına). 
1 - Yqı 18 den qalı, 35 da ~ 'MJPOtw 
t - Sıhhati yerinde oJmak. 
Araftloatc YHlkalar: 
1 - Nilfua dlzdam, 
2 - Mektep 18hac!et.nam• 
3 - Askerlik vellkaa. (MOecıl!ll ....... llbrUk IUbellnd• ft8lka cetlr.ecekler-

ıllr). 

4 - Hüsnü bal varakası. 
15 - İki kıt'a fotocraf, (1126) 




