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Bu eserle Namık Kemal'i kendisine en 
yakın bir kimsenin kalemiyle tanıyacak -

ımız. Fiyatı (30) kuru~ 

Namık Kemal'in 100 ülıcü yılı 
Halk hôkimiyetinin güzel tezahürleril 

C. H. P. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vilayet kongreleri 
bugün basllvor 

Kongreler bir haftada ikmôl edilecek 

Bu seferki kongrelerin halkm hikimiyetinin temini i~in 

ilk adımı atan büyük vatan ıairl Namık Kemal'in 
yüzün<ü ylldönümü gününe rastlaması mesut bir tesadüftür 
Memleıkette Cümhuriyet Halk Partisi vil§.yet kongreleri, bugün başlı

yacak ve bir hafta içinde ikmal edilmiş olacaktır. Daıha eıvel de okuyucu
larımıza bildirdiğimiz Uzere C. H. P. nizamnamesinin 60 ıncı maddesi 
mucibince Eylül başından İJkkanun sonuna kadar bitirilmesi icabeden 
oca:k ve nahiye kongreleri her tarafta yapılmış ve ha.lkın, bu kongreler
de teapit edilen dilekleri vilayet kongrelerinde görüşülmek üzere sıra-
ya konmuş bulunmaktadır. (Sonu 6. 1nc1 sayfada) 

l r-
Namık Kemal ~· 
medeni cesaret ! 
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BUYUK VATAN ŞAiRi NAMIK KEMAL 

Bugün yurdun her yerinde 
mürsidi · l 

Y akup Kadri Karaosmanoğlu . 
Atatürk'e dair yazdığnn bir kita

bın "Askerliği,, serlevhaaını ta§tı
yan bir faslında §U satırlara rast ge
linir: 44Namık Kemal'in (Vaveyla) 
aı, (Vatan ve Silis tire) si, ( Celi.let
tini Harz~ah) ı hususi ve umumi 
bütün kütüpanelerden hep kaldı· 
rılıru§ olduğu halde Harbiye ve 
Tıbbiye mekteplerinin dersane sı
ralarından bir türlü sökülüp atıla· 
nuyordu. Geceleri, müzakere esna
amda veya yatakanelerde kör bir 
tavan lambasının bulanık !§ığı al· 
tmda bu tehlikeli kitaplar, yeni bir 
mezhebin remizleri gibl yüzlerce 
genç arasında elden ele dolaşrYor
du ve gündüzleri, teneffüs saatla· 
rmda, avlu köşelerinde toplanan ta
lebe gruplarmm başlıca müki.lenıe 
mevzularını, hitabet temrinlerini 
bunlar teşkil ediyordu.,, 

~ Bü ük vat • • 

Namık Kemal'in Atatüıik nesli 
Üzerindeki. geniş, derin ve sayısız 
tesirlerini bu kıucrk çizgilerle ölç
menin imkaru yoktur. Bu a.alan ye
leli vatan ıairi.nin gölge&i son yet• 
miş seksen yı1lık inkılap tarihimi
zin boyunca uzanıp gider ve bu ta
rihin ideolojik kıymeti, ancak, o
nun eaerlerinin §erhi, tefsiri ve tah
liliyle ıespit ve tedvin edilmit aa,. 
yılabilir. Ne yazık ki, Namık Ke
mal'in dünyaya · gelişinin bu yÜzÜD
cü yılında bile kendisi hakkında 
yazrlmı§ böyle bir etcıde'den mah
rum bulunuyoruz. Hatta, elimizin 
altında onun tam bir külliyatı bile 
mevcut değildir. 
Çocukluğumda, babamm bana 

miras bıraktığı kitaplar arasında 
Namık Kemal'in eserlerini tam mi.
naaiy)e biT 44evrakı perişan,, halin
de bulmu§tum. Bunları, hususi bir 
dikkat ve hürmetle beyhude yere 
tas.nife çalıştığımı haıtrrlarım. Ger
çi, bunlara göz gezdirirken büyük 
bir §ey anlamazdım. Hele Ahmet 
Mitat Efendinin hikaye ve roman
larından aldığım zevki bunlarda 
hiç duymazdım. Fakat, tesadüfen 
anlayıp duyabildiğim tek tük cüm
leler ve mısralar bile bende niha
yetsiz bil' gurur, bir kahramanlık 
ve mertlik hissi uyandırmağa kafi 
getirdi. 

Bir defa, büyüklerin bu kitapla· 
Ta bakışlarından ve bunları sakla
yı~larmdan sezerdim ki, bunlar, ba
na dokunulması yasak edilen dolu 
silahlar nevinden bir takını teıhliıke
li nesnelerdir. Niçin tehlikeli? Zi
ra, Namık Kemal denilen bu tıür, 
söylenilmemesi lazım gelen birçok 
şeyler söylüyor, büyüklere dil uza
tıyor, hatta, Padişahm bile aley
hinde bulunuyormuş. 

Ve gene büyüklerin konuşmala· 
rmda~ bi:iyOJ'dum ki Namık. Ke-

(Sonu 6 ıacı sayfada) 

.;ı:cJ İ(in törenler yapllıyor 
.. ·:, .:"1.<:·~ı<: Bugün bir b!iyük vatan şairi Namik Ke. I mal için yazdrğı bir şiiri inşat edecektir. 

• '~··' mal' in doğumunun yüzüncü yıldönümlidür. Hamza Özbek biiyük vatanperver hakkın

C. H. P. Genel Sekreteri 
Doktor Fikri Tuzer 

BARDİA 

beş gündür 

YANIYOR 
Sehire karşı 

karadan, havadan ve 
denizden ç:ok şiddetli 

hücumlar yapıhyor 
Londra, 20 a.a. - Resmi tebliğe gö

re Bardia'daki vaziyet değişmemiş
tir. 

Şimali Afrikadaki deniz harekatı 
hakkında daha geniş tafsilat veren a
mirallik dairesinden bildirilmekte -
dir: 

Bardiya mmtakasının 13 kanunuevel 
akşamından 18 kanunuevel öğle vak
tine kadar Akdeniız filosunun hafif 
ve ağır cüzütamları tarafından sık 
sık bombardıman edilmesi dii§marun 
şiddetle iza!i edilmC".Sinde ve Bardia 
civarındakı aiı§man kuvetlerinin hezi 
metinde büyük bir rol oynamıştır. 

15 Kiinunuevel günü öğleden aonra 
ağır bombardıman ctiziltamlarımızdan 
biri torpil taşıyan dü~an tayyare -
lerinden biri tarafından hücuma uğra
mışsa da bu hücum hiç bir muvaffa -
kiyet temin etmemiştir. 

Bütün bu harekat esnasında gemi
lerimiz düşman sahil bataryalarının 
müteaddit defa hücumuna uğramışsa 

(Sonu 3. üncü say/ada) 

Türk tarihine şeref olan bu büyük giln daki ıöylcnlşleri tekrarlıyacak, ilniversi -
münasebetiyle, yurdun her tarafında onun te ve halkevi gençleri tarafından Namık 
hatıraları yadolunacak, halkevlerinde, Kemal'den ıiirler okunacaktır. 
halk Malarında ve okullarda Namık Ke -
mal'in bliyilk şehsiyeti hakkında konfe -
ranslar verilecektir. Ankara Radyosu da 
bu akşamki neşriyatı arasında Namık Ke
mal için bir saat ayırmıştır. 

Bu akşam Ankara Halkevinde de bil -
yük vatan şairinin aziz ruhunu tebcil için 
bir program tertip olunm~tur. Saat 20,30 
da başlıyacak olan bu Namık Kemal gece
sini, Maarif VeıkS.leti müsteşarı B. İhsan 
Sungu Namık Kemal hakkındaki bir ko -
nuşması ile açacak, Namık Kernal'in en i
yi dostlarından ve yakın akrabalarından 

Rifat Beyin oğlu Hariciye Vekaleti U -
mumt Katibi B. Numan Menemencioilu 
Namık Kemal'deıı şiirler okuyacaktrr. Bun
dan sonra Behçet Kemal Çağlar Namık Ke. 

İstanbul llniversitesinde de bugün saat 
•4-30 da Namık Kemal için bir toplantı 

yapılacaıktır. 

• • • 
ULUS, zamanrna haclar cmcah 

ülke ve yahut memalihi mahruse 
diye anılM vatanı, ilk dela biz.im 
bugün anladığum.z mana ile anLı
yan, İfade eden ona harşı clai.ma tü
kenmez. atkını iladeye çalı§an bü
yük müceddit Namık Kemal için 
dört sayfa ayırvnı1tır. Okurlanmı:a 
ikinci, clördüncii, beşinci, c•ltıncı 
sayfalarımız.da ona dair yazılar, 
hatıralar, ondan şiirler bulacaJdar
dır. 

Büyük Millet Meclisinde dünkü müzakerede 

Hitamı tarihinden itibaren 

Örfi idare yeniden ÜC _, 

temdit Olundu • • ay ıçın 
B. M. Meclisi dün doktor Mazhar ı Bina ve arazi vergisi kanunları hü

Germen'in başkanlığında toplanmış kümlerine tevfikan vergiden istisna 
ve celse açılırken Bolu mebusu do~ - ı edile.n hükmi şa.hıslara ait m~~ataalı 
tor Emin Cemal Suda'nın vefat ettı - gayrı menkullerın kıymetlendırılme -
ğini bildiren tezkere okunmuş ve ·sin~ ait .ka~un layih~sı ile. İsveç'.? si
hatırasına hürmeten bir • dakika ayak- parış cdılmış olan şımendıfer mutc -
ta sük{lt edilmiştir. Bunu müteakip ha~rik .. ıeva~ı~ını~. T~rkiye'ye itha~-
23.11.1910 da altı vilayette bir ay müd- lerı muhletı?ın, Tnrkıye - Fransa tı
detle illln ve 25 11.940 da B.M. Meclisi caret, konteJan ve tedıye anlaşmala -

t f d t d:k olun~n 0··rf·ı idarenin riyle merbutları hükümlerioin tem -
ara ın an as ı " d" 1 • • k ıA ·h d b" 
hitamından itibaren Uç ay milddetle _ıt e1rın: aıkt alnu~ ayıl asının a ı-

• A • rınc muza ere erı vapı mıstır. 
uzatılmasına aıt başvekalet tezkerest G b t 1 t d b" · • i ·· k 

1 
d'l ene u op an ı a ırınc muza e-

okunmuş ve müttefikan kabu e 1 - releri yapılan maddeler arasında Tür-
miştir. kiye - Almanya arasında imzalanm1ş 

Ruznamede mevcut m::ıddelerden as
keri tayinat ve yem kanununa mü -
zeyvel kanunun birinci maddesinin 
tefı:.:rine ait mazbata üzerinde l;eçen 
mUzakereler ve verilen izahattan son
r : kabul edilmiştir. 

olan tiı:ari miih;:ıcielelere mütedair hu
susi anla~mıya bağlı (B. 1) listesin -
de isim tashihi yapılmasına ait 13.yiha 
da bulunmakta idi. 

Meclis müteakip içtimaını pazarte
si KilnU yapacaktır. (a.a.) 

!Fransa yoliyle 

İtalya' ya 
İngiliz· fil osu 

Adriyatikte 
alman askeri İtalyan sahillerini tarad 

gönderiliyor 
Şimali İtalya'da 

Bütün sanayi mıntakasını 

a!manlar kontrol edecek 
Cenevre, 20 a.a. - D.N.B. ajansı 

Vichy'den öğreniyor: Fransanın meş
gul arazideki mümessili B. de Brinon 
Paristen gelerek kabine azasiyle te -
mastan sonra Parise dönmüş ve ha -
reketini müteakip nazırlar heyeti top· 
lanmıştır. 

/talyaya asker 

Avlunya ıid'defle 

bombardıman edildl 

ltalyan filosuna 
tesadüf edilemedi 

~ .. ~•.. 
t 

1 Jl'.t)ti( 

Londra, 20 a.a. - füstakil fransız 
ajansı bildiriyor: Deyti Telegraf ga
zetesinin eski Paris muhabirine göre, 
Almanya Fransa yoliyle İtalyaya al- t 

man kıtaatı göndermek kararını ver -
(Sonu J. üncü sayfada) 

İngiltere'kin Amerika'ya 

verdiği yeni sipari,ıer : 
--~-·~----~---

12.000 tavyare 
2500 tank· ve 

60 ticar~t gemisi 

Veni siparİJlerin bedeli 
3 milyar dolara yaklasıyor 

frıgiliz filosu hareket halinle 
Londre., 20 a.a. - İngilz Rmlrallık da

irem tebliğ ediyor: 
Akdeniz donanmaıunın ağır ve hafi 

cüzutamları llalyanlnnn Arnavutlukta o 
lan bahrl muvtı.Bala hatlarını zorlamı..k ü 

Nevyork; 20. a.a. - Ncvyork - Times zere Adriyatik denizinde bazı harekette 
gazetesinin bildirdiğine göre, İngiltere'nin bulunmuşlardır. Akdeniz donanması baj
Amerika'ya sipariş ettiği 60 ticaret gemisi kumandanlığının blldlrdiğıne göre, l~ .bl -
hakkındaki mukavele imzalanmıştır. riDclkft.nun gecesi amiral Pridhaın Vlppı>l

Maliye nazırı B. Morgenthau gazeteci
lere beyanatta bulunarak, İngiltet"e·n;n ve
receği diğer sipafrılere ait mukavelelerin 
imzası için B. Ru:zvelt'in İngiltere'ye yar-
dım için ödünç harp malzemesi vermek 
projesinin kongre tarafından tasvibi bek
leneceğini söylemiştir. 

Kongre ikinci kanun başlangıcında top.. 
!anarak derohal B. Ru:zvelt'in bu prc;Jesini 
müzakere edecektir. 

60 vapurun sipariş mukavelesinin im -
zası için İngilizler kongre içtimarnı bek -
!emeksizin beşin para vereceklerini bil -
dirmişlerdir. 9500 tonluk ve 11 mil süra -
tinde olan bu gemiler için İngiltere şim
diden fazla olarak 50 milyon dolar tah -
sis etmiş bulunmaktadır. 

Yeni siparifler 
Vaşington; 20. a.a. - Vaşinırton'da tah

min edildiğine göre, ingiliz hükümeti, ye
niden 12.000 tayyare, 2.000 ila 2.500 tank, 

in kumandası altında bulunan kruvazdr 
(Sonu J. üncü sayfada) 

Arnavutluk'ta 

Klisura elen 

toplarının 

ateşi altında 

1 O köy işgal edildi 
top, ve mühimmat sipariş· vermek üzere Atin;.; 20. a.a. - Resmi bir Yunan sö.., 
mukaveleler akdetmeğe çalışmaktadır. Tay cüsü, dün akşam şunları bildirmiştir : 
yarelerin bedeli takriben bir milyar 125 Arnavutluk hududunun şark sahili mm• 
milyon dolardır. Toplarla mühimmatın bir takasında italyan kıtaatı Porta - Palermo 
milyar 700 milyona baliğ olabileceği tah- körfezi yanındaki mevzileri terkederek şi-

min edilmektedir. maide Himara'ya doğru kaçmışlardır. 
Merkez mıntakasında Tepedelen civarxnT ayyare teslimatı hızlandı 

V · gt 20 S !"-'" tı· ah da yakından sıkıştırılan İtalyanlar, şimdi 
aşm on; . a.a. - e cuııye ı m -

ricat halindedir. İlerlemeğe devam eden fillerin bildirdiğine göre, Amerika'nm İn-
Yunanlılar bunları takip etmektedir. Tepe. giltere'ye olan yardımı o kadar süratlen -
delen'in yakınında mühim bir üs teşkil e

miştir ki, İngiltere'ye teslim edilen muha-
rebe tayyaresi adedi, Amerikan hava ku -
vetlerine teslim edilen tayyare adedinin 
üstünde olmuştur. 

Ayni mahfiJlerde beyan olunduğuna na
zaran, ikinciteşrin ayı içinde İngiltere'ye 
verilen bombardıman, avcı ve rasat tayya
relerinin adedi, Amerika'ya verilenlerden 
on misli fazla olmuştur. Bu nisbet, " mU
on misli fazla olmuştur. 

İtalya denizaltıları 

İspanyol gemilerine 
tecavüz emrini almışlar 

Londra, 20 a.a. - Amirallı<k dairesinden 
bildirildiğine göre, İtalyan denizaltıların
dan bir grup bazı İspanyol ticaret vapur
larına hücum etmek için emir almıştır. Bir 
İtalyan denizaltısına karşı yapılan ve mu -
vaffakiyetle neticelenen bir hücumdan 
sonra İngilizler amiral Mario Falangola
nm imzasını taııyan bu emrin bir sureti
ni ele geçirmiıler ve fotOi?Qfmı ~ekmiıı • 
lerdir. 

den Klisura'nın civarında, çok şiddetli mu
(Sonu J. iincü sayfada) 

Lord Halifaks 
Vaşington'a sefir 
mi tayin edilecek? 

Londra, 20 a.a. - Royter'in diplomatik 
muhabiri yazıyor : Londra'da iyi. haber a
lan mahfillerde lngiltere'nin Vaşington 

büyük elçiliği için halen ciddi surette is
mi geçen zat, Lord Halifaks'tır. Evelce 
Hindistan umumi valiliğinde bulunmuş o
lan ve epey senedir hariciye nazırlığını 
yapmakta bulunan Lord Halifakıı büyük 
hükümet tecrübesine maliktir ve Vaşing
ton'a bütün harp vaziyeti hakkın.da geniş 
maliımat ile gitmiş olacaktır. 

Eğer Lord Halifaks, İngiltere'nin Va
şington büyük elçilii;i vıızifesini kabul e
derse, bittabi kab·neJe bazı de.;işıkl:k!er 
olacak ve B. Lloyd George'un devlet na -
zırı 11fatiyle harp kabinesine girmesi d• 
siyasi mahfillerde fazla ıürprizle kar§ı • 
la.nmıyace.ktır. 
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E GÜNÜN İÇİNDEN E . : . . lı( __ ___, GÜNÜN GÖLGESİ B. Refi Bayar'ın 
cenaze töreni 

Büyük VatanPerver 
Namık Kemal ~ •................................... ,, .. , .. ... ........................... .. 

Vatcin hikôyemiz 
- Dotumunun 100 uncu yıldönUmünde büyük Namık Kemal',,_ 

Bundan otuz iki yıl Önce İstanbul sokakları kırmızı - beyaz bayrak-
lar araıunda, halk dili ile, senin: ' 

Ne efaunkôr imişsin ah ey didarı hürriyet, 
Eairi aıkın olduk,' gerçi kurtulduk eaaretten. 

beytini mırıldanırken henüz okumayı ve yazmayı öğreneli çok olmı
yan ben, kırmızı bir bayrak bezi üzerine büyük yazı ile yazılmış bir 
VAT AN kelimesi görmüştüm. Bu yazıyı yazanlara ve o bayrağı asan· 
)ara bir çocuk mera1kı ile kelimenin manasını sordum. Şimdi öyle ha
tırlıyorum ki ya onlar, hayatımda ilk defa gördüğüm bu kelimeyi be
nim bir ywnruk kadar kafama girecek yolda anlatamaınuşlardı; yahut 
da onlar da mi.nasını bilmiyorlardı. Onun için "Vatan,, deyince ilk 
önce bir çocuk hafıza'lının olgunla,mamış büklümleri araamdan o 
ltırmızı bayrak bezi Üzerine iri harflerle yazılmış o büyük kelimeyi 
bulur, çıkarırım . 

Büyük vatanın büyük ,airi, doğumunun yüzüncü yıldönümünde sana 
bu çelimsiz hatırayı anlatmam sebepsiz değildir: çünkü kendisinden 
yaıca ve baıca büyük olan bir çokları gibi, o çocuk da bir müddet 
sonra seni tanıyacak ve ziıhnine takılıp kalan o kelimenin manasını 

ille defa senden öğrenecekti. 
Osmanlı orduları Balkan'da bozgun vermi~ti. Binlerce vatan çocu· 

ğu dağlarda ve kırlarda, nişanesiz topraklarm altında ebediyet uyku
suna dalmıtlardı. O günlerin acısmı, yedisinden yetmi,ine kadi'lr, ta
dllnlar eğer senin 'u beytini ezbere bilmeımit olsalardı, nasıl teselli bu
lurlardıı 

Vücudun kim hamiri mayesi hôki vatc;ndandır 
Ne gam rahı vatanda hôk olursa cevrü mihnetten. 

·O günlerden kurtuluı günlerimize gelinciye kadar bir köıeıinde 
ebediyet uykusuna daldığm vatan topraklarınm Üzerinde cehennem· 
lor kaynaıtı; yabancı çizmeler gezdi. O siyah ve uğursuz günlerimiz
de, o bütün dünyanın bi:.ıe kartı birleıtiği günlerde gene dilimiz· 
deydin: 

Muini zalimin dünyada erbabı denaettir, 
Köpektir zevk alan aeyycıdt biinaala hizmetten. 

O demlerimizde de bu vatan için yazdığın kasidenin 
rene teıellimiz için pmarlar, kaynaklar çağlıyordu: 

beyitlerinde 

Hakir oldiyH millet, ıanına noksan gelir sanma, 
Yere düımekle cevher "sakıt olmaz. kadr-ü kıymetten. 

Gönülde cevheri elmasa benz.er cevheri gayret, 
Ez.ilmez. fiddeti taz.yikten, tesiri sikletten. 

Kilôbı zulme kaldı gezdiğin ncuende sahralar 
Uyan ey yaralı firi jiyan bu habı gafletten. 

Vatan Mvgi..i gibi i.atikbal ümidini de bize en önce aıılıyan ıen de

lil miydin? 

Ne ycin can imiınn ah ey ummicli istikbal 
Cihanı senain az.ôd eyliyen bin ye's·Ü mihnetten. 

Senin gönlünde bir ümit olarak yaşıyan istikbal, doğumunun 79 un
cu yılında Karadenizin dalgaları içinde bocalıyan ufacık bir gemiden 
Sanuun'a çıkan büyük adaşmm alnında bir günoı gibi doiuyorduı 

Eder tedviri alem bir mekinin kuvvei azmi 
Cihan titrer sebatı payı erbabı metanetten. 

Diye daha doğumundan önce kendi.sini kasdettiğin, kendisini tasvir 
ettiğin büyük adatm Mustafa Kemal'in ... 

Büyiik adatm Samaun'da bir ıüneı gibi doğduktan M>nra Anka-ca 
tepelerinde bir bayrak gibi dalgalandığı zaman gene: 

lıt• ordu karııda haz.ır .ilah 
Arı yiğitler, vatan imdadına/ 

Cliyecelimiz günlerdi. Düıman Silistire kapılannda dejil, Sılkaırya 
boylarmdaydı. Sen, uğrunda "terki evliıd-ü iyal,, ettiğin vatanın ba

hıuız günlerini gördüiün zaman, 

Vatanın bainna düıman dayamıf hançerini, 
Yok mudur kurtaracak bahtı kara mederini? 

diye haykınnııtm. Sen bu beyti kılınçlaıan kalemini yan çekerek yarz· 
dındı. Büyiik adaım tam çekilmif kılmcı ile bu beyti tam gününde dil· 

zeltti: 

Vatanın bağrına düıman dayann hançerini 
Bulunur kurtracak bahtı kara maderini. 

Bolayır topraklarının ebedi misafiri tarafından türk vatanma geti· 
rilen büyük heyecanlar, büyük hülyalar, Ankara topraklarmm ebedi 

mnafiri tarafından gerçekleıtirilmişti. 
Büyük ıairim, senin "Vatan,, kasidenin yazıldığı aayfanın bir kena

rına küçücük bir haıiye gibi iliıtirmek istediğim "Vatan,, hikayemiz, 

kısaca budur. 
Sen, va.tanın kara bahtmı görerek COftuğun günlerden birinde: 

Git vatan, kôbede siyaha bürün, 

Vatan babası 
Namrk Kemal §air, evet, Namık 

Kelm&l n&.ir, evet; Namık Kemal 
müveni.h, Namtk Kemal tiyatto 
muharriri, N arnrk Kemal gazeteci, 
evet, hepsi doğ-cudur. Fakat Onun 
bütün bunlardan daıha çok doğru 
olan bir tarafı var: hep~nin üstün
de ve hepsinden büyük tarafı ki o, 
hala aramızda yatıyor. 

Vatan babası Namık Kemal ... 

Gönül hafızamızı yokluyoruz. 
Orada sahanat kurmu, İıki Kemal 
vardır. ikincisi doğduğu ıı:aman, bi· 
rincisi kırk yaşındaydı. lkiıi de fa· 
ni ömürlerini vatan ve millet için 
harcamıştır; ve öyle sanılır ki Na
mık Kemal, yarım aara yakın bir 
bayrak gibi taııdığı va•tan davası· 
nı ıekiz yaıındaki Mustafa Kemal'e 
emanet ettikten aonra Sakız'da 
müsterih ölmÜftür. Bu mukaddes 
emanet, elıden ele ve gönülden gÖ· 
nüle teslim ediliyor. Bu bayrak, 
y•re dü§miyecektir. 

Telaffuz ederken gönliimüzde 
sıcak duyguları harekete getiren 
vatan sözü, Nakım KemaPin luga
timize kattığı bir kelime olmaktan 
çok, millc·~:nin gönlüne aşıladığı 
bir ruhtur. O arslan yeleli bat ya· 
rım aaır bu ruh uğruna koltukta 
gezdi. 

O vatan ki, dağına ve taıma, au· 
yuna ve toprağına hayranızdır. 
Kurban da oluruz. O vatan ki, vÜ· 
cut hamurumuzun mayaBı onun 
toprağındandır, o vatan ki havası· 
nı teneffüs ederiz, o vatan ki sınır· 
!arını kanımızla çizmişizdir, süngü· 
müzle bekliyoruz. O vatanı "fir
harla'I' beşiğmi, çocuklar eğlendiği 
yeri, gençler maiıetgahını, ihtiyar· 
lar köıei feragatini, evlat valdesi· 
nıi, peder aileıini ne türlü hiss~yat 
ile severse,, o türlü hissiyat ile se· 
veriz; ve gene büyük vatanperve• 
rin diliyle: 

Cümlemizin valdc.ıımizdir vatan ... 
Vatan ve millet ruhu, Kemal'in 

davasının yenilmez ve paslarunaz 
silahıdır. Ha·yatmın her devre.inde 
gürliyen ve haykıran ıeıteki sır, 
bu silahın kuvetidir. lmanı ve he· 
yeıcanı davasına gönüldert bağlı ol
masındandır. 

Felelt. her türlü esbabı cefasın toplasın 
gelsin 

Dönersem k ahbeyim millet yolunda bir 
azimetten 

diyebilen büyük va.tan adamının 
pervasızlığı bu samimi imanından· 
dı. 

lstanbul, 20 (Telefonla) - Bugün 
Refi Bayar'ın cenazesi kaldırıl -
dı. Cenazede çok kalabalık bir 
halk kitlesi bulunmu§tur. Bunlar ara
sında Orgeneral Fahrettin Altay, 
Harp Akademisi kumandanı Ali Fu
at, Vali, Parti reisi ve bir çok tanın
mış zevat göze çarpmakta idi. Cenaze 
taksimdeki apartmandan kaldırılmış 
namazı Bayazit camiinde kılındıktan 
sonra Merkez efendiye aile mezarlı
ğına defnedilmiştir. 

Sayın Celal Bayar'a bu derin acı 
dolayısiyle tekrar tAziyetlerimizi su
narı:ı:. 

B. Celal Bayar' m teıekkürü 
Sabık Beıvekil ve İzmir Mebusu 

Celal Bayar Anadolu ajansına aşa
ğıdaki mektubu göndermişlerdir: 

BUyük oğlum Refi Bayar'ın bizim 
için çok acı olan ölümünden ileri ge
len elemlerimize muhtelif suretlerle 
iştir~k lOtfunda bulun.arak beni ve 
ailemi teselliye çalış.an bütün dostla
rımıza ve sayın matbuata teşekkür
lerimizin arzına detılletiniai rica e
derim. (a.a.) 

Bugün 19 Mayıs stadyomunda 

Ankaragücü, 
Gençlerbirliğİ 

karşılaşıyor 
Bölge Futbol Ajanlığından : 
Bugün (cumartesi) 19 Mayıs Stad • 

yomunda ve yarın, 22/ 11/ 1940 pazar 
günü Ankaragücü sahasında yapıla • 
cak maçların programı aşağıya yazıl· 
mıştır. 

Cumartesi günü saat ıs.ıs te 19 Ma
yıs stadyomunda: Ankaragücü • Genç
lerlıirliği. Hakem : Muzaffer Ertuğ. 

Pazar günü Ankaragücü sahasında: 
Birlikıpor • Galatasaray. Saat 13.30. 
.akem : Ömer tlrel. Yan hakemleri : 

Favzi Çat, Cetal Oskay. 
Demirspor - Maskespor. Saat ıs.ıs. 

H~kem: Necdet Özgilç. Yan hakemle
ri: Ömer Üret, Muzaffer Ertuğ. 

r 
............................................ . 
Beden terbiyesi 

mükelleflerini davet 

NC!§it ULUG 

Vatansever Namık Kemal, bugün 1 bütUn dünyanın inandığ ı bu devir
doğumunun yüzüncü yılında, her ba- de, bu milletin atisine im:ı.n la ve ü
kımdan hür olan Türkiye 'nin gökle· mitle bağlı olarak kükr ed i ve bu fi. 
rinde bir güneş gibi parlıyor. kirlerini fütura düşmüş insanfarın a-

Fani hayata gözlerini kapıyalı ya • rasında yayarak hakiki bir mi llet 

d f l b
. hil kahramanı oldu: 

rım asır an az a ır zaman geçen -
riyet mücahidi hakkında, artık her
hangi günlük bir tesirin altırıda 
kalmak ithamına uğramaksızın yazı • 
lar yazılabilir. 

Namık Kemal'in edebiyatımıza ge -
tirdiği yeniliklere dair söz söy lemek 
büyük bir ihtisas mevzuuna müdaha
le demektir; bunu erbabına bırakmak 
ne kadar doğru ise, erbabından da ya
pacakları mukayese, tahlil ve tenkit
lerde, edip Namık Kemal'in içinde 
doğduğu, yaşadığı ve arkadaşlariyle 

birlikte açtığı devirleri göz önünde 
tutarak, onun haklarına ve hatırasını 
hürmet göstermeyi istemek de o ka· 
dar yerindedir. 

Bizi orta çağımızdan ayıracak, u -
yanmış ve ilerlemiş bir alemin içine 
katacak bir inkılabı, tanzimat hareke
tinden beklemek doğru değildi, yeni 
m efhumlar üzerine kurulacak büyük 
istahatın da bir kaç fermanla, üç beş 
paşanın hamiyet ve gayretinden um
mak da yersizdi. 

Tanzimattan önce atılmak istenen 
islahac adımları, kütleyi avucunun i
çinde tutan müteassıp ruhu tara -
fından kanla, ateşle boğdurulmu§, 
memle.kct parçalanmak uçurumunun 
kenarına ı.ürüklenmişti; tanzimat da 
aynı t ehdidin altında idi. 

Tanzimat bu şartlar içinde ilan edi
len, gayretli bir vezirin ve onun etra
fındaki üç beş arkadaşının hareketi 
mahiyetinde kalmıya mahkfun olabi -
lirdi; osmanlı devleti içinde yaşı yan· 
!arın din farkları yüzünden bulun -
dukları vaziyetin, hakim unsurla mü
savata tebeddül edeceği türkler ve 
müslümanlar arasında en kötü silah o
larak kullanılıyordu. 

Devam ve bekası pek büyük ted
birler istiyen teıokratik impa.ra.tor
luk, Avrupa'nın doğu cenubunda, bu 
kıtanın büyücek bir kısmını işgal e-
diyor; bu imparatorluğun efradı da 
garpte genişleyip vicdanları hüriyet 
ve serbeatlik havasını iyiden iyiye 
teneffüs eyliyordu. 

Memleketin koyu bir cehalet için
de yüzmesi, değil taşrada, lstanbul'
un mahallelerinde bile sivil okur ya
zar}arın aıaın••nın hif_ elin lw>• ..-.......... 
ğı ıle sayılabileıcek kadar az bulun-
ması, imparatorluk kadrosundaki tim-

"Kaza her feyzini, her lutfunu bi r vak t 
için sak"ar" 

"Fıitur etme, sakın millettekı zaf • u 
bc:ta cttcıı" 

sözü kulaktan kulağa, nesıldcn nesi
le cihangir yürekli ınsanın en büyük 
fikir mirası olarak kaldı . 

Gurbet, zından, ı;incir ve tehdit 
genç bir hayat 49 yaşında sönünciye 
kadar ondan bu hasletleri zayıflata· 
ma.dı. Milli dehi, Namık Kemal 'de 
vatanseverlik ve zulme isyan halinde 
tecelli etti. O, devrinin bir hadisesi 
olarak yaşadı ve fani hayatı cesaret
ten yuğrulmuş bir harika olarak ni
hayet buldu, 

Cesaret, fedakarlık, hamiyet ve 
gayret onun bUtlln eserle.rinin karak
terini teşkil eder; tercümelerinin, 
makalelerinin, mektuplarının, şiirle
rinin, gazellerinin, tiyatro ve roman
iarının arasından Namık Kcmal'in 
idealist, mert ve yılmaz çehresi pa
rıldar. 
Namık Kemal, bi.ze bugünleri ha

zırlıyan fikirlerin, o fikirleri tahak
kuk ettiren büYük kahramanların, 
hakiki mürşidi ve yetiştiricisidir. 

Bugün inandığımız her iyi, doğru 
ve güzel fikrin ilk ifadesi, onun dai
mt bir coşkunluk., büyük bir cerbeze 
ve yüksek ikna kuveti ta~ıyan dilin
den ve kaleminden hayatımıza taş
mıştır. 

Türk milliyetperverliği ve hakiki 
türkçülük de bütün asil duygu ve a
teşini ona borçludur; büyük ve hür 
Türkiye'yi yaratanlar onun şiirle
rini, onun fikirlerini dav!larına bay
rak diye çektiler. 
Namık Kemal'den alınmı§ şu on sa

tır, büyük insanla beraber ebediyete 
devrolunmuyor mu? 

"Ne mümkün zulm ile, bidad ile imhayi 
hürriyet'" 

"Çalıı idraki kaldır muktedinıcn ide • 
mlyotten'" 

"HAke yüz ıürmekle lı::aim11 yer Ustün
de hayat" 

"İhtiyar et altınt hlkin, hayatın rat • 
mı na• 

"Mevt! yaraşır var iH rahat döşeiinde'" 
;.İkdam-Ü tahammül serek ertıabı hayata,. 

"'Ne ıam pür ateşi hovl olsa gavgayı 
hürriyet,. 

"Kaçar mı merd olan bir eh için mey
danı gayretten" 

Büyük Kemal aeni andıiımız bu 
günde rUhunu şad edecek bir &ö
züm var: tapmdıiın bu vatanın ço
cukları seni tanıyor ve anlıyorlar. 
Vatan babasının ruhu vatan çocuk
larında yaşıyor. 

Kemal Zeki GENÇOSMAN 

Beden Terbiyesi Ankara B öl
gesi Başkanlığından : 

Şimdiye kadar cumartesi ve pa

zar günleri Stadyum ve Cebeçi

de çalışmakta olan Ankara vila
yeti merkez ve Çankaya kazala-

i 
mi vezirlerle paşaların sayısının o
kur yazarlara yakın bir derecede bu
lunması bile, gene bu Asil fikirlerin 
halkın - hiç değilse ileri ıınıfın -
vicdan ve tuuruna aksettirilmesi Hi-

"Vücudun kim hamiri mlyesi blkl va • 
tan dandır" 

"Ne gam rahı vatanda çtk olursa cev • 
r-ü mihnetten'" 

Konferans tehiri 
Hukuk ilmini Yayma Kurumu 

Başkanlığından : 
Bugün Kurumumuz namına ve -

rilecek konferans. Büyük Va • 
tanperver Namık Kemal'in doğumu -
nun yüzüncü yılı münasebetiyle 28/ 
birincikanun / 1940 cumartesi günü 
saat 15.30 a bırakılmıştır. 

rı mükelleflerinin kış mevsım1 

çalışmaları kapalı salonlarda de· 
vam edecektir. 22/ 12/ 1940 pazar 
günkü toplantı Ankara Halkevin-

1 
de yapılacak ve mükelleflere bir 
film gösterilerek yeni tertipleri 
anlatılacaktır. Yoklama saat 10 

! dadır. Bütün mükelleflerin o sa- 1 
atte Halkevinde hazır bulunmala-
rı lüzumu tebliğ olunur. 

'-. ................................................ .) 

Bir kolun rav.z.ai n"6iye uzat, 
Birini kerbelôda mefhede at! 
Kôinala o heybetinle görün/ 

diye haykınnıttm. 

Namık Kemal, ala, beyaz.a bürünen bugünkü vatan senin doğumu
nun yüzüncü yıldönümünde bir kolunu Ankara'nm, bir kolunu da Bo· 
layır'ın tepelerine uzatmış, gözlerini Çankaya'ya çevirmiıtir; ki.inat 
onu bu heybetiyle görürken o, Milli Şefin ağzından senin bir mısrağını 
dinliyor: 

Durur ahkômı nusret ittihadı kalbi millette. 

Nurettin ART AM 

zumunu menetmemeliydi. 
Namık Kemal, biiyük medent ce· 

saret kahramanı olarak, büyük fikir 
hüriyeti mücahe<iesine, memleket bu 
hayatı yaşarken giriyordu. 
Namık Kemal'in ilk adımlarında o-

na çok yardım etmiş olan Şinasi, Re
şit paşanın himayesine mazhar ol· 
muş, Avrupa'yı tanımı§ ve birçok 
bilgilerle vatanına dönmüştü; fi. 
kir hüriyeti yolundaki hizmetlerine 
başlayınca, Namık Kemal'in ateşin 
varlığında en büyük ideal arkadaşı
nı buldu. 

Namık Kemal'in Osmanlı heyeti 
içtimaiyeainde görüp taharmnül· ede
mediği geri ve karanlık hayatın dev
rilmesi yolundaki mücahedeai esna
sında kaleminden dökülen, bize bu
gün zayıf ve nakıs görünen fikir ve 
telakkilerine rastlanır. Onun millet 
ve milliyet, vatan ve memleket telak
kisi bugünkü olgun anlayışımıza uy
gunluk arzetmez. Hele şeıriatın dev
let ha' ' tındaki rol ve tesirlerini mü
talea tarzı, bizim düşüncelerimizden 
fersah fersah uzaktır. 

Fakat Namık Kemal, gövdesini 
kurtlr ·1 yiyip kemirdiği ulu çına
rın kuruyup göçmek üzere olduğuna 

Kayseri' de Af alürk günü 
Kayseri, 20 a.a. - Kayseri halkı 

bugün Ebedi Şef Atatürk'iln tchri
mize ilk defa gelişlerinin yirminci 
yıldönümünü kutlamaktadır. Bütün 
şehir baştan başa bayraklarla dona
tılmış bulunuyor. 

Bu münasebetle Halkevinde yapı
lan toplantıda Ebedi Şefin aziz ha
tırası tbiz edilm~ ve Atatürk anıtı
na merasimle muhteşem bir çelenk 
konmuştur. 

Yılbaıı ve kurban bayramı 
Yavrulaırınızın yılbaşı ve bayram

lıklarını hazırlarken şefkatli uluıu
muzun yardımlariyle Keçiören ço
cuk yuvasında büyüyen Çocuk Esir
geme Kurumunun çocuklarını da 
kurum saygiyle hatırlatır. 

Bir yobazın marifetleri 

Teşekkür 
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Namık Kemal ve mizah '#;AN ı~ 1 IL7'~ R ~
1

!~~.ıe;~~ t;~n!~:~: ~~~
1

;::e1erı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Fatih
te eski vaizlerden seksen beş yaşında 
Süleyman adında bir ihtiyarın evinin 
tekke olarak kullanıldığı öğrenilmiş, 
evi basılmış cürmümeşhut halinde 
dört kişi ile beraber yakalanmıştır. . 

Şirketimizin müessisi ve pek değerli 
arkadaşımız 

BAY ALFRED PALUKA 
nın ebedi ziyaı dolayısiyle teessürü -
müze ve derin matemimize iştirak e -
den ve cenaze merasiminde hazır bu -
lunan muhterem zevata en samimi te • 
ıekkürlerimizi arzederiz. 

TÜRK MA.ADIN ŞiRKETi 
İdare Meclisi 

İstanbul 21 ı İlkkanun / 1940 

Teşekkür 

Kıymetli şerikimiz aziz ve pek sev
gili dostumuz 

BAY ALFRED PALUKA 
nın ebedi ziyaı dolayısiyle teeaaUril • 
müze ve derin matemimize iştirak e • 
dt'n ve cenaze merasiminde hazır bu • 
lunan muhterem zevata en samimi te· 
ıekkür'erimizi arzederiz. 

ALFRED PAJ l '"-A ve Şerikleri 
Iatanbul 21 / llkkanun / 1940 

Deliğe sokmaz idi bir giln o avareleri 

Büyük vatan şairi, vatan sevgisi- Kedimi gaflet ile tarcı ikbal yedi, 
nin büyük müjdecisi Namık Kemal, Duna yandı yUrcğlm ah kedi! Vah kedi! 

bundan tam yüz yıl önce bugün 
doğmuştu. Doğumundan yüz, ölü -
münden de elli iki sene sonraki 
türk "vatan" ı onun : 

ÖIUraem görmeden mıııette Ummtt et
tiğim feyzi 

Yazılsın sengt kabrimde vataD mahzun. 
ben mahzun 

beytinde tasvir ettiği "Mahzun va
tan" değildir; milletinde "ümit et
tiği feyzi" yıllardanberi artık bütün 
dünya gördüğü için. 

Bugün Namık Kemal'in bDyDJc a
dı "vatan" ın her tarafında onun is
tediği heyecandan çok daha bDyük 
bir coşkunlukla anılıyor. 

Bugün büyük vatan şairimizin 
ölümünün değil. doğumunun, yü • 
züncü yıldönümüdür. Bugün onun 
kırk sekiz yaşındaki ölümünün ha
zin hatırasını anıyor de~il. türk va
tanına doğuşunun yilzilnca yılını 
kutluyoruz. 

Onun için Ulus'un, zaman zaman, 
mizaha ayırdığı bu siltunda Namık 
Kemal'in bir çok vasıflarından bi
risi olan mizahçılığını hatırlıyabili
riz. 
Namık Kemal, bizde yalnız, ilk 

defa vatan edebiyatını yaratan ve 
ilk defa kalemini bir kılıç gibi kul
lanan bir büyük adam değil, aynı 
zamanda ilk defa modern türk mi
zahına baslıyan kalem sahibidir de: 
Adından da anlaşıldığı gibi, hikmet
le mizahı bir araya toplıyan, zama· 
nının sakat ve yanlı~ gördUğU gl • 
dişini pervuızca iğne/iyen Diyojen 
(1870) ~azetesinin sütunları en bU
vük hızını Namık Kemal'in kale -
minden almıştır. 

Diyoien'in 14 ağustos 1872 tarih
ı; ve 128 numaralı nüshasında Na
mık Kemal'in yazdığı bir yazıdan 

bir parçayı ~uracığa alsak, fena mı 
olur ı 

"Meraklı bir beyin sevgili pamuk 
kedisi, bir cenkte farelerin vücudu
na açtığı yaralardan gözden nihan 
olması üzerine söylediği mersiyei 
mütehassiraned.r. 

Kedimin her gece ~brekle dolardı se-
peti, 

Yok tdl nimetinin, rahatının hiç adedi, 
Çeımı ıctıı~ nlgehl tArlk iken nlk·U bedi 
Kedimi gaflet ile taret ldbar yedi: 
Buna yandı yüreğim ah kedi! vah kedl! 

Keyfi l'else bıyıfı.n oynatarak 

Kızdırırsan yüzüne atlıyarak 

Kuyruğu geçse ele dırlanaral 

mırlar 

iken 
hırlar 

iken, 
zırlar 

iken 
Sofrada her kedinin def'tnl ha.zırlar 

iken 
Kediml gaflet ile taret ikbal yedi, 
Buna yandı yUreflm ah kedi! Vah kedi! 

Keıseyt kapea dökerdi yere hep pArelert, 

Urpertp tüyleri bir kerre deylnee nur-
nav 

Korkudan başlar idi lerzlıe bakkalla 
manav 

Saldınrdı adama bulmaz ise başka bir 
av 

Yüzünü görse köpekler deyemezken hav 
hav! 

Kedimi gaflet ile ı.u-eı lkbal yedi, 
Buna yandı yüreğim ah kedi! Vah kedll 

Sokulunca yatajfa kovmak ile gitmez idi 
Okşamakla tokadı, tekmeyi tarketmez 

ldl 
Yiyecek görse gözü mırlaması bitmez 

idi 
Neylemezdl daha kalsaydı eter nltmez 

idi 
Kedimi gaflet ile rarel ikbal yedi 
Buna yandı yUretım ah kedi! vah kedll 

Etmedik yer mi kodu savleti dünyada 
harap 

Ne imaret, ne kebapoı, ne salllf ve ne 
ka.lap 

Hep şaşıp kalmış iken bahtına akranı 
tarap 

Akıbet eyledi devran onu da mahvU tti-
rap 

Kedimi gaflet ile taret ldbar yedi 
Buna yandı yüreğim ah k edi! vah k edi! 

Namık Kemal'in bu kedi mersi• 
yesi o kadar çok beğeni/mİ!fti ki bu
nu bas.m Diyojen'in mevcudu kal· 
mamış, hepsi <;atılmış. bu manzume
yi bir kaç sayı sonra tekrar basmak 
lazım gelmisti. Bir müddet sonra Ö· 

len bir köpek için buna nazire bir 
mersiye daha yazılmış. basılmı~ı. 
O zamanın daima her seyden kuşo!:u
da olan istibdat idaresi bundan da 
kuskul3nmıs ve "Tercüman-ı divanı 
hilmayun Sadullah" imzasiyle Diyo
jen'e bir ihtarname gelmis ve "biı 
takım elfazı galize ve müstehcene• 
kullanan bu gaute tatil olunmnklı 
tehdit olunmuştu. 

Fakat çoğu kedilerden, köpcl:ler• 
den farklı olmıyan osmanlı istibdat 
idaresinin ele başı/arı da bu türlü 
yazılardan lcu~kulanmakta haklı de
ğil miydiler J T. 1. 
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Gene istila f eıebbüsü mü ! 
Fransa'nın sukutunu takip eden 

haftaları hatırlarız: Fransa'dan 
s.onra hesaplatma sırasının lngilte· 
re'ye geldiğini yazan alman mat· 
buatı, önce, mukavemet etmeden 
İngiltere'nin teslim olacağına dün
yayı inandınnıya çahtııııştı. Hatta 
bu ııralarda lngiltere'nin mağh'.ibi
yetini tüpheye düşürecek yazılar 
yazan bitaraf gazetelere alman 
matbuatı çıkı§ıyordu. Fransa'nın 
mağlubiyeti, lngilterenin mağlubi
yeti demek olmadığını alman gaze· 
telerinin anlamaları için aradan altı 
hafta kadar zaman geçti. Bundan 
sonra lngiltere'nin istila teşebbwü 
için me~ur hazırlık başladı. Al· 
man radyoları ve alman gazeteleri 
bu i3tilanın yapılacağı ve hatta mu· 
vaff akiyetle başarılacağı tarihi bi
le tespit ettiler. Önce 15 ağu3.tos 
olarak tespit edilen bu tarihten tam 
bir hafta evel, 8 ağustosta lngilte· 
re'nin havadan boınbardımanı ha§• 
ladı. Almanlar, tabiye deiittirerek 
bu boınbardımana devam ettiler. 
ıs ağuatos geldi, geçti. Alman pro
pagandası iıkinci bir tarih daha ile· 
ri attı: ıs eylül ... Eylülün onbeşin· 
de istila teşebbüsü yapıldı mı ya· 
pılmadı mı? bunu kati olarak bi· 
len yoktur. Her halde o gün hak· 
km.da bildiğimiz bir şey varsa, al
manlar, İngiltere Üzerine hinden 
fazla tayyare ile hücum etmişler 
ve bu hücumlarda ıs5 tayyare 
kaybetmişlerdi,r. İngiliz kaynakla
rı, alınanlarm Norveç'te küçük ve 
ael"İ vapurlara askeri kıtalarmı bile 
yüklettiklerini, fakat ingi.Jiz tayya· 
relerin.in bu vapurlan batırdıkları· 
nı iddia etmektedirler. Fakat bu ha
berler tevaik edilemem.ittir. Diğer 
taraftan almanlarm ağustos ve her 
halde eylül aylan zarfında lngilte
re'yi iıatila edebileceklerinden kati 
olarak emin olduklarına delalet e· 
den bazı vaziyetler de vardır: me· 
sela alman tüccarları, llkteşrin 
ayında tE~alim edilmek Üzere cenu· 
bi Amerika memleketlerine alman 
mallan sabnı~lar. Alman ticaret 
gemileri, llkte§J'İn ayında sefe· 
re ba,hıyacak olan alman yolcu va
purlarında cenubi Amerikalılara 
bNet satmışlar! 

Eylül ortasında lngiltere'yi isti
la için teşebbüs yapılıp yapılmadı· 
ğı malô.m olmamakla beraber, bfü. 
nen bir 'ey varsa o da !}udur ki, İn
giltere istila edilememi~tir. Binaen· 
aleyh ya teşebbüs yapılmış da mu
vaffak olunamamış, yahut da yapıl· 
masma ce3aret edilememiştiT. Şim· 
.ıı L-:t t>-•---!~ ~:- '-'- :11,ı,.,. hAra doğ. 
ru gidiyoruz. Şubat ve mart ayları 
Almanya'nın geni~ ölç üde taarru7. 
hareketlerine giri§tiği aylardır. Ar
tık mü,terek mihver hareketi bahiı 
mevzuu olamaz. Çünkü ltalya, Ar· 
navutlukta ve ıimali Afrika'da ye· 
dtği darbeleııin ağırlığı altında sen
delemektedir. Fakat Almanay'nm 
"bir §eYler,, için hazırlanmakta ol· 
tfofu söylenebilir. Filhakika bugün
kü sükOn, Polonya'nm mağlUbiye· 
tinden eonra Almanya'nm garpte 
yapacağı hamle için hazırlık dev
resfndekıi •iikfina benzemektedir. 
1914 harbin.in inki,afı haıtırlanacak 
olurlsa, böyle büyiik hamleleri sÜ· 
kUıı ve aynı zamanda hazırlık dev
relerinin takip ettiği görülür. Aca· 
ba A1manya'nm bu hazırlığı hangi 
cepheye müteveccihtir? Bir defa 
fU a6ylenebilir ki bu hazırlık dev· 
rinde Almanya'nm tabiyesi, dalına 
etrafa emniıyet vermektir. 

Fıiılhakika indirilecek olan dar· 
benin muvaffa.ki.yeti ıçın darbe 
ininciıyo kadar kimse nereye inece· 
ğini bilmemelidir. Bunun için ilk· 
ha.harda Ye hatta ilkbahaıiclan ön
ce gelebilecek bir alınan taarru:tu· 
nun hangi istikamete müteveccih O• 

lacağı keatirilemez. Fakat bu taar· 
ruzun lngiltere'ye karşı yeni bir is
tila te§ebbüsü §eklini alacağmı bir· 
ka9 gündenberi gelen haberler bil
dW.ek.tedir. Fakat gariptir ki, 
ı940 ağustos ve eylül ayları zar· 
fmda yapılacak olan istila te§ebbü
aü alınanlar taraf mdan ilan ve işae 
edildiği halde bu defa bu te,ebbüs 
üzerinde Amerikalılar ve Jngilrzler 
durmaktadırlar. ı936 seçiminde 
ciimhurreisliği için namzetliğini 
koyan Landon Avrupa'ya yaptığı 
bir seyaha.ttan Amerika'ya döner 
dönmez matbuata verdiği beyanat
ta, Almanya'nın §Ubat ortasında 
lngiltere'yıi istila ebnek niyetinde 
olduğunu, kendisi "emin ve 
resmi,, bir kaynaktan öğrendiği
ni bildirmittir. lngiltere'nin tayya• 
re inşaat nazırı Lord Beaverbrook 
demiş-tir ki: 

- Düşmanın önümüzdeık·i bahar· 
dan evel lngiltere'yi istila etmek ü
zere hazırlanmakta olduğunu ka· 
bul etmek lazrm gelir. 

İngiliz Ba§vekili Mister Çörçil de 
evelki gün Avam kamarasında SÖy· 
lediği nutukta bu istila m~elesi Ü· 
zerinde çok durmuştur. 

Gerçi bu sözler, iki maksada ma· 
tuf da oJabiHr: 

1 - Evela İngiliz i,çileı"inin da
ha fazla gayret sarfetmelerini te
min için söylenmiş olabilir. 

2 - ikincisi, Amerika'dan daha 
büyük yardım almak için dü,ünül
mü.s bir manevra olabilir. 

Bunlar akla gelirse de her halde 
Al.,.. - ........ ;tıın da bugün büyük ha· 
~i~'" ya.pmakta olduğu malfim
dor. Ve bu mücadelede neticeyi el
de etmek için en kestirme yol, İn· 

U L U S 

Askerlerimiz i~in 

kııhk hediye 
teberruları 

Askerlerimize yapılmakta olan 
kışlık hediye teberrularına dair dün 
aldığımız haberler, Bursa halkının 
bir ay içinde Kızılay cemiyetine tev· 
di eyledikleri 10.500 parça muhtelif 
yünlü ve pamuklu eşyadan maada 
yeniden teberruata hazırlandıklarını 
bildirmektedir. Bu arada İznik kaza
sından 1031, Orhangazi'den 1024 par· 
ça muhtelif eşya gönderilmiş ve alll
kadar makamlara tevdi edilmiştir. 

Mudurnu halkı da 643 çift yün ço
rap, 89 pamuklu, 306 çift eldiven, 77 
parça da muhtelif cins eşya vermiş
lerdir. 

Mardin'de erlerimize ilk parti ol
mak üzere 454 parça pamuklu 1244 
çift yün çorap, 180 çift yün eldiven, 
17 5 kazak ve 13 yün fanila olmak Ü· 
zere 2244 parça eşya teberru olun
muştur. 

Tokat'ta 99 kazak, 144 yün fanila, 
274 pamuklu, 817 çift yün çorap ve 
55 çift yün eldiven. Gediz'de 1050 
pamuklu, 726 çift yün çorap, 72 çift 
eldiven, 200 kazak. Eleşkirt'de 530 
çift çorap ve 25 çift eldiven toplan
mıştır. 

Konya'da evelce yapılmış olanla
ra ilaveten 1308 pamuklu, 1210 çift 
eldiven, 1795 çift yün çorap. Çumra 
kazasında, 1900 çift yün çcnp, 708 
çift yün eldiven, 543 pamukh teber· 
ru edilmiştir. 

Samsun halkının erlerimiE : kışlık 
hediye olarak birinci parti 4 38 par
ça muhtelif eşya da Kızılay merke
zine gönderilmiştir. (a.a.) 

Türk parası kıymetini koruma 
r<ararnamesine . ek kararname 
İcra Vekilleri Heyeti TUı·k parsı kıy

metini koruma hakkındaki on iki sayılı 
kararnameye ek bir kararname kabul et· 
miııtir. Bu kararnameye göre bankalar her 
ne ııekllde olursa olsun muhabirleri nez
dinde bulunan ve bulunacak olan ingiliz 
liralarım Cümhurlyet Merkez Banka.Sına. 
tevdi etmeğe mecbur olacaklardır. Banka
lar, ancak Ctimhuriyet Merkez Bankası 

ıı ~ mutabık kalmak şartıyle muhabirleri 
nezdinde !Uzumu kadar lnglllz lirası bu· 
lundurabUeceklerdlr. Bankalar, , muhtaç 
oldukları. inglllz liralarını dış bir plyıuıa • 
da döviz satmak suretiyle temin edemiye
ceklerdir. Bankalar, tnglliz lirası pozis
yonlarım ayrı göstererek umum! pozia
yonları gibi glinü gününe kapatmıya mec
bur olacaklardır. 

Klisura Elen 
loplar1nın 

ateıi altında 
(Ba;sı 1 inci sayfada) 

kavemet gösterdikten sonra bir italyan 
müfrezesi geri çekllmeğe icbar edilmiştir. 
Şimdi Yunan topçuıu Kliaura'yı döğmek -
tedir. 
Şimalde Yunan ilerleyişi çok mühim ol

muş ve italyanlar çok ağır zayiat vermiş
lerdir. 10 köy lual edilmlı ve civar tepe
lerde birçok italyan askeri ceset1eri bulun
muştur. 

Daha Dimalde bir Yunan devriye kolu 
kendisine adetçe on defa yilksek olan 150 
er ve bir subaydan mürekkep bir ltalyan 
kolunu sarmıııtır. 

Soğuktan ölen italyanlar 
İtalyanların ıiddetli soğuklar yüzünden 

de zayiatı çok mühim olmuııtur. 
Haber alındığına göre, Yunan maka.matı 

merkez mıntakaaındaki vaziyet! çok mem
nuniyet verici telakki etmektedir. 
Son 48 saat içinde bu kıtalar sık sık taar
ruza geçmişlerdir. İki mühim tepe daha iş
gal edilmiştir. Bu tepelerden biri Ostro· 
viça silsilesinin öteki yüzünde bulunmak • 
tadır. Bu bölgede İtalyanlar çok ölü ver
miştir. Bunlar meyanında soğuktan ölen 
askerler de vardır. 

Ostroviça'dan Pogradeç'e kadar 
bütün cephede çok §iddetli bir 

topçu düellosu oluyor 
Manastır; 20. a.a. - Royter ajansının 

Arnavutluk hududundaki muhabiri bildiri
yor : 

" OstroviÇa'dan Pogradeç bölgesine ka
dar bütün cephe boyunca çarşamba günü, 
gece yarısındanberi çok şiddetli bir topçu 
düellosu olmaktadır. İtalyanların altı ağır 
top yerleştirmiş oldukları Mokra dağınm 
tepelerinde dün bombardıman bilhassa şid
detli olmuştur. Yunan bataryaları bu mev
zileri bombardıman etmiş ve bir müddet 
İtalyan toplarını susturmuşlar fakat uzun 
menzilli italyan toplan büyük bir isabetle 
tekrar ateşe başlamışlardır. Daha sonra 
Yunanlılar çok ~iddetli bir bombardımana 
başlamışlar ve italyanlar buna pek zayıf 
bir mukabelede bulunmuşlardır. 

Fransa yoliyle 
İl alya'ya Alman 

askeri gönderiliyor , 
(Başı 1 inci «avf3d;ı) 

miştir. 

Londra diplomatik mahfillerinden 
öğrenildiğine nazaran Fransanın işgal 
altında bulunan kısmındaki alman kı -
taatından bir kısmının ü;gal altında bu 
lunmıyan kısmına geçirilerek İtalya • 
ya nakli hususunun resmen umumt 
sulh muahedesine konulması hakkın
da Mareşal Petain'le bir anlaşmaya 
varılamadığından B. Hitler alman kı
taatını fransızların müsaadesi olma • 
dan bu. topraklardan geçirmiye ka • 
rar vermiştir. 

Kıtalar :vola çıkmıya hazır 
Kıtaatm nakline ait hazırlıklar ik -

gHtere•ye karşı yapılacak muvaffo .. 
kiyetli bir taarruz hareketinden 
ibarettir. 1914 harbi AJmanya'ya 
anlatınıttır ki böyle bir mücadelede 
netice anıcak garp cephesinde alı· 
nabilir. Almanya 1914 hal'hinde 
§arki Avrupa'yı tamamiyle istilası 
altına almı§h. Osınanlı imparator
luğu da müttefiki olduğundan 
lran'a kadar hakimdi. Fakat şark
ta her meseleyi hallettikten ve 
Rusya ile de sulh imzaladıktan 
sonra, garpte mücadeleyi nihayet
lendi-retnediği cihetle her şeyi kay. 
betti. Bu defaki harpte Fransa'yı 
hezimete uğratmrş olmakla bera· 
her, garp meselesini halletmiş de· 
ğildir. ı9t4 harbinde müttefik dev
letler, Alınanya'ya kar§ı mukave· 
met cephesini Marn nehri üzerinde mal edilmiştir. Kıtaatın Bordo mınta
kunnuşlardı. Bu defaki harpte kas•ndan ayrılmıya amade bulunduk • 
Man§ denizi üzerinde kurmuşlar- ları söyienmektegir. Son zamanlarda 
dır. Gerçi arada bir fark vardır. takviye edilen bu kıtaat halen Poitou
Fakat bu fark, Almanya'nın nihai dan itibaren İspanyol hududuna kadar 
mağlubiyetini hazırlıyan amHler sahil boyundaki mıntakada bulunmak
bakımmdan zannedildiği kadar bü- tadır. Bu kıtaat şimdiye kadar tspan • 
yük değildir. 1914 harbine naza-
ran bugün bazı vaziyetler Alman- yada harekata geçmek veva Portekize 
ya'nm lehine ise, aleyhine olan va· karsı kullanılmak lizere ihtiyatta bu
ziyetler de yok değildir. Binaen· lundurulmuşsa da B. Hitler ttalvada
aleyh Almanya, bilhassa mihver ki vaziyetin vahamet kesbetmesi lize
ortağı olan ltalya'nm zafı tebarüz rine bunları İtalyaya göndermiye ka
ettiıkten sonra neticeyi garpte ara• rar vermistir. 
malıdır. ,Şimali. I tal ya sanay;: kontrol 

Bu sebepledir ki İngiliz ve Ame- alfrna girecek 
r'ika devlet adamları tarafından İtalya'nın Cenova ve Torino şehir-
muhtemel bir alman istila ieşebbü- ]erinde bulundurulacak alman kuvetle· 
sü hakkı:ında söyl.~nen s:<>zler keh~- ri bütün simali' italvan sarıayiinin kon 
net sayılamaz. Boyle hır teşebbu- t 1.. .. t~ · d b"l kt" 

·· ff k' t "h"" l" l' ro unu emın e e ı ece ır. sun muva a ıye ~ .:Dna ıne ge ın· . • 1 • 
ce; bu derece nazik ve çetin bir ta· 1

' Al~an nies~sını? şahsı m.enfa.at en 
biye hakkmda mütehassıs askerler ve planları do,avısıyle B. Hıtlcrın İs
de kati söz söyliyemezler. Ve esa· viçrenin bitar:ıflığına riayet edeceği 
sen bu hususta söylenen sözlerin sanılmaktadır. 
ne derece mütenakız olduğunu a- nevli Meyi gazetesinin italvan hurlu 
ğustos ve eylül ayları zarfında ya· dunda bulunan bir muhabiri bir yol • 
zılan makalelerden de anladık. Bu- cunun İtalvadaki yabancı mahfiller • 
nunla beraber, gerek Almanya'nm a~n topladıih malUmatı nakletmekte
ve gerek lngiltere'nin eylüldenb~~ dir. Bu ırrlOmata nazaran bütün ftal
hazırlanmakta oldukları ve her ıkı d k d ı 'lt ·1 · ·· f it 
tarafın da bu mücadeleye daha ha- y~ a ya ın a . ngı w•ere 1 e mun er 
zırlddı olarak gireceği söylenebilir. hır sulh aktedılecegı şayiaları dolaş -
Böyle olmakla beraber, bu bahiste maktadır. 
İngiliz Başvekili Çörçil tarafından ltrılva'do rıılman o•~Pri var mı ? 
evelki gün söylenen sözlerdeki ku- Londra; 20. a.a. - (Royter) : 
vet de inkar edilemez. Çörçil de- İtalya'ya alman askerleri geldiğine dair 
miş.tiır ki: Amerikan menbalardan gelen haberlerle 30 

- Şimdiye kadar kurtulmuş kal- bin alman askerinin şimdiden Afrika'da bu.. 
makla ve hariçte en iyi dostlarımız lunduğuna dair bir Amerikan gazetesi ta
da dahil olduğu halde dünyada bir rafından verilen diğer bir haber hakkında, 
çoklarının mukavemette devam 
kudretimizden ümitsiz bulunduğu Londra mahfillerinde hiçbir teyit mevcut 
bir zamandanbel"i terak.kiler kay- değildir. 
detmi~ bulunmakla memnun ola- SelBhiyettar Londra mahfilleri, bu haber 
lım. Mukavemet kudretimiz art- lerin büyük bir ihtiyatla tel§kki olunması 
mıştl!I". Adamızda emni'Yet içiınde icabettiği fikrindedirler. 
yaşadık ve bize itimat etmiş olan 
memleketlere kar§ı almı§ olduğu
muz taahhütlel'i yerine getirmek Ü· 
zere kuvet!i kollarımızı Okyanos
lar ötesine kadar gerdik. 

A. Ş. ESMER . 

Arapkir'de zelzele oldu 
Arapkir, 20 (Husus!) - Sa.at 8,20 de 

şimalden gelen blr zelzele olmu§tur. Zel· 
zele birkaç saniye devam etıntıtir. 

İngiliz filosu 
Adriyatikte 

İtalyan sahillerini taradı 
(Başı 1. ıncı sayfada) 

ve torpido muhrlplerlnden mtirekkep bir 
kuvet Adriyatik'te Bari ve Draç limanla
rına kadar olan kısmı tamamlyle taranııı· 
tır. Hiç bir düşman gemisine tesadüf e
dilmemiştir. 

Aym gece zarfında bizzat başkuman

dan tarafından idare edilen zırhlılardan 

mürekkep diğer bir kuvet Otranto boğazı
nı geçerek cenubi Arnavutluk'taki italyan 
kuveUeri için en hayatı bir iaşe limanı O· 

lan Avlunya'yı ağır bir bombardıman al· 
tına almıştır. YUksek infila.klı güllelerden 
100 ton kadar atılmıştır. 

BUtUn bu harekAt esnasında dU~manın 
hiç bir mukavemetine tesadüf edilmemi§· 
tir. 

Londra, 20 a.a. - Royterin denizcilik 
muhabiri yazıyor: 

İngiliz harp gemilerinin Adriyatik de
nizine girebilml§ olmaları ltalya'ya yeni 
bir bUyük darbenin indirilmiıı bulunması 

demektir. Harp, bu suretle, İtalya'mn eiji
ğlne kadar götürülmüş ve ltaıya'nın Ar· 
navutluk'la. bütün milnakaHl.t yollarının ta
arruza uğratılabileceği hAlen sabit olmuş
tur. 
lngilizler hic zayiat vermediler 

Akdeniz filosu başkumandanının, cüzü. 
tamlarını hiç bir zayiat vermeden Avlun
ya'yı ağır bir bombardımana ttıbl tutacak 
bir vaziyete koyabilmiş olmruıı çok şaya
nı dikkattir. Sanıldığına göre, Tara.otodan 
kovulan ve Napoll'de yeniden bombalanan 
italyaıılar, filolarını barındırmak Jçin ye
ni üsler aramışlardır. 

Şimdi, Adrlyatık denizi ingillz deniz 
kuvetlerine açılmış bulunmaktadır. Bu se
bepten dolayı mUhim lnldşaflar b:klene · 
bilir. 

Adrlyatık denizini kapıyan ve inglllz 
zırhlıları tarafından geçilml§ olan Otran
to boğazı, ancak 65 kilometre genişliğin
dedir. Bari, takriben 162 kilometre şimal
de ve karşı sahilde Draç'tan da aşağı yu
karı aynı mesa!cde bulunmakta ciır. İngiliz 
gemileri, yaptıkları bu har ' kette, B . Mu -
soloni'nin çok defa girilmez diye tavsif 
ettiği bir denizde birkaç bin mil murab
baı bir mesafe içinde dolıışınışlardır. B. 
Musolinl'nin Arnavutluğu işgalinin sebep
lerinden bir tanesi, muhakkak ki hemen 
hemen dahill bir deniz mahiyeti arzeden 
bu denizin iki sahilinde de Uslere sahip 
olmak ve bu suretle bu denizin tam kon · 
trolUnU elde eylemektl. 

Bir ingiliz denizaltısının 
muvallakiyetleri 

Londra, 20 a.a. - Amirallik dairesinin 
te<bliği : İngiliz Fruant denizaltı gcımisi 
cenubi İtalya sahilleri açıklarmda İtalyan 
deniz münakalatına karşı muvaffakiyetle 

,i!aliyette bulunmaktadır. 
:ı3/14 kanunuevel gecesi. Fruant deni

zaltısı, Spartimento burnu açıklarında ağır 
yiiklü iaşe gemilerinden mürekkep bir ka
fileye hücum etmiştir. Düşmanın bir iaşe 
gemisi muhakkak diğer birisi de muhte -
mel surette batırılmıştır. 

15/ 16 kanunuevel gecesi, Fruant deni
zaltısı, Kalabra sahilleri açıklarında, ağrr 
yüklü olarak cenuba doğru seyretmekte 
bulunan büyilk bir İtalyan petrol sahrınç 
gemisini torpillemiş ve batırmıştı1". 

Çankaya kozasına 

bağh muhtarların 

dünkü toplantısı 

Çankaya kdyınakd.J.J.lı uanıii turda
kurun daveti uzerine dün ka.:aya bağ
lı nahiye mıidürleriyle köy muhtar -
lan bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda kaymakam 1941 yılının 
girmesi münasebetiyle köylerde ya
pılması lazım gelen işlerle, yeni sene 
bütçelerinin tanziminde nazarı dik -
kate alınması lazım gelen malümat 
hakkında ve son kanun, talimat, ve 
emirlere göre salma; asker ailelerine 
yardım mevzuları etrafında geniş i
zahat vermiş, bilhassa ahvali hazıra 
dolayısiyle bol ve iyi mahsul elde et
mek için fazla ekim ve iyi tohum düs
turlarını izah etmiş, kombinaların zi
raatın her safhasında köylüye yap -
makta olduğu yardım şekillerini, 
şartlarını ve müracaat usullerini an
latmış ve ihtiyar heyetlerinin müş -
külleri etrafında görüşmeler yapmış
tır. İhtiyar heyetlerinin vazifelerini 
aydınlatan ve çalışmalarını kolaylaş· 
tıran kaymakamın bu izahatım muh -
tarlar memnuniyetle dinlemişler ve 
teşekkür ederek köylerine dönmüş • 
lerdir. 

Merkez Bankasına 

yahralan efektif 

isterlinlerin karşılığı 
Haber aldığımıza göre, İngiltere'· 

ye sevkedilmek üzere Türkiye Cüm
huriyet merkez bankasına 2 eylill 
1940 tarihine kadar tevdi edilen e
fektif sterlinlerin kısmı küllisi Lon
dra'ya vasıl olmuş ve mukabilleri 
merkez bankası matlubuna kaydedil
miştir. Merkez bankası, alakadarları 
bir mektupla haberdar etmekte ve 
kendilerine tediyatta bulunmakta-dır. 

Müteakip tarihlerde te<Vdi edilen 
efektifler de Londra'ya vasıl olduk
ça merkez bankasınca sahiplerine 
malQmat verilecektir. (a.a.) 

................................. _. ........ _.. .... -~ 

RESMİ TEBLİGLER 

Almanya'ya yapılan 
hava taarruz 1 an 
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BARDİA 
beş gündür 
YANIYOR 

Londra, 20 a.a. - Hava nezaretinin teb-
(Başı ı. ıncı sayfada) 

liğl: Diln gece havamn fenalığına rağmen 
ha.va kuvetlerimiz Ruhr mıntakası ne gar- da gemilerimizin hiç birine isabet va-
bl Almanya üzerinde bir çok hedeflere hü- ki olmamıştır. 
cum etmişlerdir. Bu hedefler meyanında 15 Kanu.nuevel öğle viliinden beri 
ıun! petrol fabrikaları, elektrik eantralla- Bardiya'da büyük yangınlar devam 
rr ve demlryolu iltisak merkezi de vardır. etmektedir. Bu yangınlar 17 kanunu -
Duisberg civarında iki büyük yangın mü- evel günü çok büyük bir vüsat kesbet
şaheıde edilmiştir. Kolonya civarında pet- miştir. 
rol depolarında yangınlar çıkarılmı:ıtır. < 17 kanu~ue~e~ günü ~r~cndeı: haf~f 

Dusseldorf'da bir çok yangınlar çıka- harp gemılerımızden hırı Bardıya lı
rılmış ve tayyare dafl toplarının yerle' • manını çok yakından topa tutmuş ve 
tirilmiş bulunduğu mevziler bombardrm.an ağır mitralyöz ateşi altında iç limana 
edilmiştir. girerek üç iaşe gemisini batırmıştır. 

Essen'e büyük çapta bombalar atılmış Esirlerin harp sahasından tahliyeıoi 
ve 4 infilak sadası duyulmuş.tur. devam etmektedir . 

Bonn'da bazı hedeflere çok alçaktan Deniz tayyarelerimiz, bombardıman 
hücum edilmiş ve burada çok bUyUk bir ve hava filolarımızla muvaffakiyetli 
yangın müşahede edilmiştir. iş birliği yapmaktadırlar. 

Dün sahil ıervisine mensup tayyarele- Ordumuzu destekliyen deniz hare-
rimiz, Le Touquet tayyare meydanı ile katı devanı etmektedir. 
Cherbourg civarındaki Maupertuis hava Hava hücumlan 
mey~anm~ muvaffakiyetle bombardıman Kahire, 20 a.a. - Orta §arktakl in-
etmışlerdır. A • • .k· d b.. .. giliz hava kuvetleri umumi karargahı 

Bu harekata ıştıra e en utun tayya - bl' ~. 
. .. 1 ri d.. .. 1 d" nın te ıgı : 

relerimız us e ne onmuş er ır. 18-19 kanunuevel gecesi, Bardiya 

Elen resmi tebliği 
Jtlina; 20. a.a. - Yunan umumi karar

gfilıının dün ak11am neşrettiği 54 numaralı 

tebliğ : 

ve Derne, ingiliz bombardıman tay • 
yareleri tarafından şiddetle bombar .. 
dıman edilmiştir. D~rne'de büyük ha· 
sar vukua getirilmi~tir. A&keri bina
larda yangınlar çıkarılmış ve kışlala
ra, polis karakolları~ otomobil ga -

Muharebeler muvaffakiyetle devam et • rajlarına ve parklarına tam isabetler 
mektedir. Çok şiddetli mukavemetine rağ- kaydolunarak şiddetli infilaklar ~es.'!' 
men düşman, süngü hlicumlariyle mevzi - bit olunmuştur. Son tayyarelerım12 
terinden tardedilmiş ve elimize 600 esirle hedef üzerinden uzaklaşırken, hemen 
bir mikdar malzeme geçmiştir. bütün kamp alewler içinde bulunu-

Kızılhaç işaretlerinin çok bariz olmasına yo.rdu. • 
Bardianın şimali garbisınde düş • 

man kıtaları ve otomobil nakliye kol
ları tahşidatı üzerine de aynı derece

rağmen, düşmanın bugünkü hava faaliyet· 
leri hastane arabalarına tevcih edilmiştir. 

Ha va kuvetlerimiz askeri hedefler üze-
rine muvaffakiyetli bombardımanlar yap • de şiddetli hücumlar yapılmıştır. 

mıştı~. 

•** 
Atina, 20 a.a. - Emniyeti umumiye ne-

zareti tarafından dün akşam neşredilen 
resmi tebliğ : Memleket dahilinde gtin sa-
kin geçmiştir. 

Alınan mlitemmim malfimata göre, E
pir'den çekilirken muhtelif yerlerde ma -
halli salahiyettar memurları ile eşraftan 

8 yunanlıyı kaçırmışlar ve rehine olarak 
birlikte götürmüşlerdir. Bunların uğra • 
dıkları 3.krbet meçhuldür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 20 a.a. - R•smi tebliğ: Bir de

nizaltı gemimiz 40 ıncı düşman ticaret ge
misini tahrip ettiğini bildirmiştir. Bu su
retle mezkur denizaltı kumandanı ceman 
208.975 ton hacminde düşman gemisi ba -
tırmış olmaktadır, 200 bin tondan fazla 
gemi tahrip eden üçüncü denizaltı kuman-
danı .bu kaptandrr. 

Bir düşman tayyaresi ileri karakol va
zifesini gören bir alman gemisine torpil 
atmak suretiyle yaptığı bir hücum esnasın
da alman gemisinin tayyare da.fi batarya. 
ları derhal faaliyete geçmiş ve tam isabet
li bir atışla düşman tayyaresini hasara uğ
ratmıştır. Düşman tayyaresinin attığı tor
piller hedefe isabet etmemi5tir. 

Alman hava kuvetleri İngiltere üze • 
rindeki istikşaf uçuşlarına dün de devam 
etmişlerdir. 

Saint • Georges kanalında Carnsore 
Point mevkiinin cenubunda uoo tonluk 
bir gemi, ortasına vaki bir tam isabet ne
ticesinde batmıştır. 

20 kanunu eve! ıecesi muharebe tay • 
ya.relerimiz Londra'nın merkezinde aske
r! bakımdan ehemiyeti haiz hedeflere hü
cum ederek bunları muvaffakiyetle bom
bardıman etmişlerdir. 

İngiliz tayyareleri dün gece garbi Al -
manya üzerinde uçarak bomba atmışlar ve 
bazı binalan cüzi hasara uğratmışlardır. 

Sığınakların dışında kalan iki sivil ölmüş-
tür. 

İtalyan resmi tebliği 
Roma, zo a.a. - Stefani: ıg6 numaralı 

resmi tebliğ: Trablusgarp hudut mıntaka
eının Bardia kısmında topçu kuvetlerimiz, 
dllşman toPÇU kuvetleri ile motörlü vası
talarına karşı muvaffakiyetli bir mukabil 
taarruza geçmiştir. 

Hava kuvetlerimiz, bombalar ve mit • 
ralyözlerle yaptıkları hücumlar esnasında 
düşman tayyare filolarının taarruza uğ
ramışlardır. 

Tayyarelerimiz büyük bir şiddetle har
betmişler ve mukabele eden iki Hurrica • 
nes tayyaresini düşürmüşlerdir. Avcı WY· 
yarelerimizden biri dönmemiştir. 

18 kanunueveli 19 kanunuevele bağlı

yan gece İskenderiye bombardm1an edil • 
miştir. 

Yunan cephesinde 11 inci ordu mınta
kasında şiddetli muharebeler cereyan 'et
mektedir. 

Dün muhtelif yerlerdeki düşman tah -
ıidatı kesif bir surette bombardıman edil
miştir. 

Bu hareketler esnasında bombardıman 
gruplarımızdan biri dört tane Gloster tay
yaresinin taarruzuna uğramıştır. Uç düş

man tayyaresi alevler içinde düşürülmüii -
tür. 

Picchiatelli tayyarelerimiz bir vapura 
hücum ederek batırmışlardır. Aynı tayya. 
reler motörlü vasıtalar tahşidatı ile kafi -
leleri bomba ve mitralyöz ateşine tutmuş.
lardır. 

18 kanunuevelde dlişmanın Avlonya'ya 
karşı teşebbüs ettiği bir hücum esnasında 
3 düşman tayyaresi avcılarımız tarafından 
iskat edilmiştir. 

Şarki Afrika'da, Sudan hududunda ke • 
,if ve topçu faaliyeti olmuştur. 

ıg kinıınuevel gilnil düşmanın Metem~ 
ma civarındaki müdafaa tesisatı ve antre
poları bombardıman edilmiştir. 

x8 Ununuevel güntl tayyarelerimiz bil· 

Bombaların hepsi hedef dahiline düıt
müş, fakat hasarın tam genişliği mü
şahede edilememiştir. 
Avcı tayyarelerimiz ileri mıntaka ,. 

tarda taarruz hareketlerine devam et • 
mişlerdir. Sollum ile Gambut arasın
da vukua gelen bir çarpışmada sekiz 
mitralyözlü bir avcı filosu, 3 Savoia 
79 ve iki Fiat 42 tayyaresi düşürmüş
lerdir. Ayrıca iki düşman tayyaresi de 
filodan ayrılmış ve bunların güçlük
le manevra edebildikleri müşahede o
lunmuştur. Mamafih kayıplar katt 
olarak tesbit olunamamıştır. 

Şehrin etrafındaki çember -
daralıyor 

Kahire, 20 a.a. - Bu akşam buraya ge

len haberlere göre, Bardia etrafında faali
yette bulunan ingiliz motörlil cUzütamla
rı, takriben 24 kilometre uzunluğunda bir 
kavis halinde limanm etrafını lru1atan i -
talyan müdafaalarının harici muhitine doit
ru ilerlemektedirler, Muhasara cdilmia o
lan italyan garnizonu, lngiliz ve impara -
torluk kuvetlerinin hücumlanna ıiddetll 

mukavemet gö&termekte devam etmekte • 
dir. 

Bir kadın yanarak öldü 
ı:.tanual, 20 ( J. clefonla) - Üskü -

dar'da yetmiş yaşında Tahire admda 
bir kadının elbisesi mangaldan sıçrı
yan bir ateşle tutuşmuş ve vücudunun 
muhtelif yerleri yanmış ve kadıncağı~ 
biraz sonra ölmüştür. Kendisini kur
tarmak istiyen torunu 18 yaşındaki 
Hikmet de bir çok yerlerinden yan -
mış ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Yoksul ilk mektep çocuklarına 
,yardım cemiyetinin toplantısı 
Istanbul, 20 (Telefonla) - Bugün 

Partide Reşat Mimaroğlunun reisli • 
ğinde toplanan ilk okullardaki yok • 
sul çocuklara yardım cemiyeti sene • 
lik yardım bütçesi 12250 lira olarak 
tesbit etmiş ve mesaisini kolaylaştı -
racak bazı tedbirlerin alakadar maka
makta arzına karar vermiştir. 

Bir elektrik teli hırsızı 
yakalandı 

İstanbul, 20 (Telefonla) - Si .. 
livri kapı, Merkezefendi arasın -
daki elektrik tellerini bir kaç zaman
danberi keserek o semtleri ışıkaız bı
rakan Yani Baklacıoğlu adındaki a
dam bugün yakalanmış ve yapılan tah 
kikatta kaldırdığı 120 kilometreden 
fazla bakır telleri şuraya buraya sat
tığı haber alınmıştır. Bunlar satılan 

yerlerden geri alınmış ve kendisi 
adliyeye verilmiştir. 

Huvar (İff(İ parlisin~n 

gazetesine ahlan bombalar 
Zağrep, 20 a.a. - (D.N.B.) Başvekil 

muavini B. Maçek tarafından idare edilen 
hırvat çiftçi partisinin naşiri efkarı Krvat
sky Dnevnik gazetesi idarehanesine dün 
iki bomba atılmıştır. Mühim hasar olmuş 
ve bütün camlar kırılmıştır. Faillerin sağ 
cenah hırvat muhalefet partisine mensup 
oldukları zannedilmektedir. . 
yük ve küçilk çapta bombalarla Eribar is
tasyonu şimalindeki kıtaları ve Haiya'da. 
ki şimendifer iltisak hatlarını bombardı -
man etmişlerdir. Bu bombardıman esnasın
da hedeflerden birine tam bir işabet vaki 
olmuştur. 

Dü$man tayyareleri dört dalga halinde 
ve biribirini takiben Brendizi'yi bombar
dıman etmi5lerdir. Sivil halk arasm<la iki
ıi kadın olmak üzere 5 yaralı vardır • 
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Yüzüncü doğum yllı münasebetiyle: 

Namık Kemal'e dair 
Namık Kemal'in kısa ömrünü dol

duran hadiseler, mücadeleler, heye -
canlar, fikirler ve çalışmalar yekunu
na baktıkça onun büyüklüğünü daha 
iyi anlıyorum. Ateşli bir vatan qıkı, 
aynı zamanda yorulmaz bir fikir ada
mı, tarihçi, şair, gazeteci, münşi, mü
nakaşacı olan ve üstelik de hayatını 
ya gurbette, ya menfade geçiren bu 
harikulade adam ne bütün benliğini 
besliyen aşka, ne de fikri ve edebi 
heveslerine doyamadan öldü. Bir v
kadar daha yaşasaydı gene doyamıya
caktı. Kemal'in büyüklüğü her şeye 
bir nevi iptila ile sarılmasındadır. 
Vatan müpteıa~ı. edebiyat müptelası, 
hüriyet müpteHisı, tarih müptelası, 
fazilet müptelası~ işte Kemal. 

••• 
O, muhayyelenin en yüksek mev

kiinde tuttuğu bir vatandaş nümunc
sıni temsil ediyor: bir vatandaş ki 
memleketini hem onun çocuğu oldu
ğu, hem de guuriyle beğenip hoşlan· 
dığı için sever; o memleketin kültü
rünü, irfanını son damlasına kadar 
içmiştir; içinde yaşadığı camianın 
hür ve faziletli ferdlerden müterek
kep olmasına yardım etmeği borç bi
lir ve bundan baıka birinci derecede 
mükemmel bir fikir ve kalem adamı
dır. 

••• 
Namık Kemal bir vatanpervere, bir 

edibe nümune olacak kadar vatanper
ver ve edip idi. O, ihtizar halinde bu
lunan saltanatın aon seneleri tarihini 
aydınlatan, zeka ve heyecanın ateıiy
le ısınan üç dört güzide şahsiyetten 
biridir. Düşünme, mücadele et -
me, çalışma, insanları ve ~ylerl gö
rüş tarzlariyle tam bir garpli idi. 
Zaten bütün bu vasıfları ile, muuın 
olduğu büyük garplileri hatırlatır. 
Garpliğininin en bariz delili de bü· 
tün ömründe bir dakikasını boş geçir
miş olmaması değil mi? Mücadelele· 
ri, eı;erleri, mektuplaşmaları, hülllsa 
vatandaş. memur ve edip sıfatiyle 
11arfettiği muazzam faaliyetin o kusa 
hayatına sığması bile bir nevi m!lci
.zedir. 

••• 
Kemal her §eyden evet ideal bir 

vatandaş, her şeyden eve! bir edip, 
her tcyden evel bir tarihçi oldu. Ya
ni ne itle meşgul olursa olsun, o işi 
hepsinden üstün tuttu. Onun içindir 
ki vatandaşların en faziletlisi, edip
lerin en samimisi, tarihçilerin en ıu
urlusu olarak yaşadı. 

••• 
Fikirlerini "iptida1,, bulanlar var. 

Fikirlerin zamanla eskidiğini zan -
netmek, tefekkürün nerede baJlayıp 
nerede bittiğini bilmemektir. İnsan· 
lar cemiyet halinde yqamağa başla -
dıklan devirlerin başlangıcında orta-

Re§tıt Nuri DARAGO 
ya beş on fikir attılar. Halen onlarla 
geçiniyoruz. Fikir adamının bugün 
dahi VaJ;ifeıi, onları yeni yeni kıya
fetlere sokmaktır. Kemal, fikriyatı
mızı garplileştirmek hususunda hala 
hiç birimizin göı;teremediği bir iman
lı gayret sarfetmiştir. Garp tefekkü
rünün en h~d bir kaynaşma safhası
na tesadüf ederek bundan memleket 
hesabına mülhem olmasını bildi ve 
böylece fikir hayatımızın en hararet
li merhalesini vücude getirmiş oldu. 
Ondan sonrakilerin hepsi, tabir caiz
se, hazıra kondular. 

• •• 
"Vatan Kaside,, si başlı başına bir 

edebi hadh.edir. Yalnız o, yazıldığı 
memleket için bir şeref sayılır. Ke
mal'in "yazı yuma,, yı nasıl bildiğini 
bilhassa şiirlerinde görebiliriz. Ke
mal'in nazmındaki kudret ve zarafet, 
hele - tekrar ediyorum - "Vatan Ka
side., sindeki sanat ve üslup azameti, 
muharririnin layemütluğunu temine 
kafidir. 
Kaldı ki romanları, temaşa eserleri, 

makaleleri, tarihi, mektupları ile Ke
mal'in türk edebiyatına babasız hiz
meti var. Çok yazmak belki bir ıey 
ifade etmez; fakat eserinin edebi kıy
meti olmasa bile, heyecanı ve edebi • 
yat iptilası onu "ifade etmezlik,, ten 
kurtarır • 

••• 
Halbuki Kemal'in eserlerindeki e

debi kıymet zannolunduğundan daha 
büyüktür. Ancak ona varabilmek, ten
bcllerin harcı değildir; bir de edebi
yatın bugün icat edildiğini zannet -
mezmk lazım. Kemal'in büyük bir e
dip olduğu şununla dahi sabit ki on
dan ve Abdülhak Hamit'ten sonra, 
yani aşağı yukarı elli ıenedenberi, ay
nı ayarda edibimi:ı çıkmadıktan baş· 
ka yeni edebiyat ve fikir cereyanları 
bugilne kadar iki üstat verebilmiştir. 
Kemal'in fikir ve sanat bakımından 
noksanlarını kabul etsek bile onda li
sana öyle bir vukuf, ifade de öyle bir 
kudret vardı ki yalnız bu, seyretme
ğe mahkOm olduğumuz bazı manza -
ralar kar~ısında, edebt ~hsiyetlni en 
yüksek bir mevkide tutmağa kafidir. 

••• 
Kemal, tam bir intelektüeldi. Onun 

gibi, her ~yi yazıya ve fikire kalbct
mek yalnız intelektüellere ver&idir. 
Dimağını, sanatını, çalışmasını "teı
kilatlandınna., ıını bilmit bir müte -
fekkirdi. Bu "teşkilatlandırma., yı 1r:a
faıının sağlamlığına medyundu. Ge-
ne o sayededir ki vatanperverlik mU.. 
cadeletıinl, tarihi rncu.ieinl, edebi ib-

da!arını, vatandaşlık vazifelerini ve 
memurluk hayatını milvazi olarak ve 
biri ötekine ıekte vermkıizin aynı 
muvaffakiyetle yilrUtebilmiıti. Bence 
Kemal'in hayatında en güzel man.s&
ra da budur. 

CÜMHURİYET Fi'KRI 
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Namık Kemal 
Namık Kemal'i konuşurken ,u ıual da

lma hatıra gelir: Namık Kemal ve arka
daşları zutlim ve iıtipdat içinde kıvranan 
bir memlekette hürlyet fikrini yaym~k, 
zulmü ve d.limi ezmek için mücadele edi
yorlardı. lıtanbul'daki ve yurt dıı;ındakl 
ınücadcleli çahı;malannm gayesi budur. 
Namık Kcmal'in bayrakdarlığını yaptığı 
yeni osmanlılar bu mlicadcle çahşmalariy
le memlekette cüınhuriyct idarcainin ku • 
rulması fikrini hatıra cctirmi, olmuyor • 
lar mıydı? 

Değerli ilim ve mütefekkirimiz Maa -
rif Vekil eti mllstc3arı B. İhsan Sungu, son 
&'iinlerdc neşrolunan "Tanzimat" adlı iri -
taptaki "Tan:ı:lmat ve Yeni Osmanlılar" 

makalesinde bliyük bir ilabctle bu mevzua 
da temas etmiş bulunmaktadır. Çok sallihi
yetli ilmi tetkiklere dayanan bu makale -
ılndc B. lhsan Sungu diyor ki: 

"Yeni Osmanlıların ve bilhassa Namrk 
Kemal ile Ziya Paşa'nın memleket bari -
cinde neşrettikleri yazılarda istipdat ve 
zulmü en ateşli ifadelerle telin etmekle be
raber hükümdarı kuşkulandırmamak için. 
kusurları hep hültümct adamlarına atarak 
hiıkumdarı korumak yolunu tuttukları gö
rülüyor. Bununla beraber arada AbdüHi -
ziz'e de hitap ederek onu bazan acı olarak 
intibaha davet ettikleri olmuştur." (ı) 

Yeni osmanlılardan Necip Paşa hafidi 
Mehmet beyle Hüseyin Vasfi Paşanın da· 
ha ileri giderek hiiriyet'ten ayrı olarak 
Ccnevre'de çıkardıkları İnkılap gazetesin
de intişar eden ve Abdıilhiz içın "hilife· 
ti ıiktt, hal'i vacip" hükmiyle biten bir 
makaleden bahsettikten sonra B. İhsan 
Sungu yazısına : 

"Fakat asıl dikkate şayan olan Namık 
Kemal ve Ziya Pa:ıa'nın Londra'daki fa
aliyetleri esnasında cümburiyet fikrini nı
ııl telakki ettikleridir." diye devam et -
mekte ve mac:ar milıteşrıkı Vambcry'nin 
1867 de Londra'da Kemal Bey ve Ziya Pa
ıa ile yaptığı konu5mayı kendi dilinden 
naklettikten sonra şunları yazmaktadır : 

ki Lavi11e - Rambaud tarihinin XI inci 
cildinde yeni osmanlılardan bahıcdcrken 
bu zat cemiyet mcnsuplan hakkında : 

"Haklkl Jön türkİerin karııırnda bulu
nunca avrupe.lılar, koyu tilrk, çok milli 
millt oldukları için de avrupalının pek 
aleyhdarı türkler kar1111nda bulundukları
nı ıörcrek onları taassupla itham ettiler" 
dedikten ıonra .Pariı'e iltica eden jön 
türklcrin iki grup teşkil ettiklerini, bun -
lardan Ziya beyin (Ziya Paşanın) öndcr
liı1;i altında bulunan ırupun me,rutiyetçi 
ve mutedil, içinde Mehmet, Reşat, Nuri ve 
Kemal beylerle hoca Tahsin ve Ali Suavi
nin bulunduğu ırupun da cümhuriyctçi ih
tilalci olduğunu, jön türklcrin 1868 de 
kendiıine bildirdikleri programların mem
lekette evcil meşruti bir hökümet, sonra 
da cümhuriyet tesiıi fikri mevcut olduiu
nu tcsbit ediyor. 

Namık Kemal'in ciimhuriyet hakkında 
düşündüklerini yalnız başkalarından değil, 

kendi dilinden de dinlemek mümkündür. 
Londra'da neşretmekte oldukları Hilriyct 
ıazctesinde mütemadiyen hallı: hakimiyeti· 
ni müdafaa ediyordu. Bu neşriyat ,esna -
11nda bir zat kendisine ıu yolda bir iti -
razda bulunmuştur. "Halkın hikimiyeti 
taadik olunduğu takdirde cümhuriyct ila
nına da hakkı olmaz mı T" Bu sual, Namık 
Kemal'e çok ıarip ıörünmü, ve onu adeta 
köpürtmliştür. Onu "muteriz" ine cevap 
verirken feveran halinde ıörüyoruz: 

"Halkın hakimiyet hakkı tasdik o
lunduğu ıurette cümhur yapmap da 
istihkakı itiraf olunmaz mı demek ne 
demek? O hakkı dünyada kim inkir ede
bilir. İıllm iptldayı zuhurunda bir ne
vi cümhur değil miydi?" 
Bu cllmlelcrindcn de anlaıılıyor ki Na

mık Kemal hallrm memlekette cllınhuri -
Yet idaresini tesis etmek hakkmı milnab.
pya lüzum cönniyccck kadar tabii bul -
maktadır. Ancak Namık Kemal, 

"- İcrasında imkl.n olmamakla bcra • 
bcr hak batıl olmuş demek delildir." de -
mck ıurctlylc de bu çok tabii olan hak • 
km mevcut, fakat o rUn için tatbiki PY
ri kabil olduiunu ıtbel izah etmiftir. 

u ı.; u s 
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Yalan Türküsü 
İşte aduv karıııda hazır ıilah 
Arıı yiğitler, vatan imdadına! 
Arı, ileri a['1, bizimdir felllı, 
A['1, yiğitler, vatan imdadına! 

••• 

ı 
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Şanı vatan hıfzı billd-U ibld 
Etmelidir süngilmllze iıtlnlt 

Milleti eyler misiniz namlirad 1 
Arıı yiğitler, vatan imdadına! . - . - . . . 

••• 
Cümlemizin validemizdir vatan 
Herkeıi lutfiyle odur bealiyen 
Bastı adiiv ıöğsüne biz aai iken 
Aq, yiğitler, vatan imdadına! 

••• 
Rehberimiz ıayretl merdanedir 
Her taşımız bir nice bin canedir 
Cina değil, meyli bugün şanedir, 
Ara, yiiitler, vatan imdadına! 

••• 

• ·• • • ~~_.-x,..v~ •. 

Yare nişandır tenine erlerin 
Mevt iıe aon rütbetidir ukerhı 
Altı da bir iist!i de birdir yerlıı 
Al'1, yiğitler, vatan imdadına! Namık Kemal' den hatıralar:' Hokka takımı, kalemtrQf, kamıı kalem, makta, makas-

• 
~. 

NAMIK KEMAL . 
. .... ., •• r Namık Kemal' den hatıralar 

Annesinin kabri 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Afyon'da bulundu 
El yazıları - Hokkası - Kamış kalemi 

Afyon folkloru hakkında tetkikat ve 
neşriyatta bulunan öğretmen Edip A.ıı A!
yon'da· Mevlevi camllnde Namık Kemal'tn 
annesinin kabir tll§ını bularak merhume -
nln mezarını tesblt etmiştir. BUyUk v~ 
tanperverln bUyUk babası AbdllllAtıf Pa
ıa Kar&hlsar'da muhassıl (mutasnmt ve
ya vali. vekili} iken kızı Zehra Hanım 

1848 tarihinde Afyonda vefat etmlşUr. 

Babaııı kendisine ailslü ve nakışlı mermer 
bir kabir yaptırmııtır. Zehra Hanımın 

mezarı, 90 yıl içinde şehirdeki yangınlar
dan mUteesslr olarak bugün harap bir hal· 
de bulunmuştur. Son zamanlarda cami •iç
lerinden mezarlar kaldırıldığı sırada ki -
me aıt olduğU anlaşılmıyan kabir taşlan 
camı bahçesine gelişi güzel bırakılmıştır. 

Şimdiye kadar Kemal'ln annesinin ne
rede .,. ne vakit öldüğü malQm olmadığın
dan edebiyat tarih kitapları ve ansiklope
diler, Kemal'ln iki yaşında öksilz kaldığı
nı yazıyorlardı. Annesinin mezar taoından 
alınan malQmat bu yanlışı dUzeıtmektedlr. 
Kemal 11140 ta doğduğuna göre 8, 9 Y&§ın
da annesinden yetim kalmıırtır. 

Namık Kemal'• ait bir hatıra ... Hem de 
onun bütiln hayatında en yakınında bulun
muş olan eşyasından parçalar: düşilnlln, 

onun ölUmUndcıı 52 yıl ıonra ve doğumu
nun ıoo üncü yılım idrak ettiğimiz tu gün
lerde ne paha biçilmez değeri vardır. Bi
liyorduk ki Namık Kemal'in en iyi dost -
!arından ve yakın akrabasından Rifat be
ye intikal eden hatıralar, 1imdi Rifat be
yin oilundadır. Ve muhterem Numan Ri
fat Menemencioilu bu hatıraları mukad -
des emanetler olarak saklamaktadır. 

B. Mcncmencioğlu istirhamımızı kır· 

madı. Bizi, Atatürk'ün ve İnönü'nUn im -
zah fotograflariyle süslü, güzel bir salo
na aldılar. Salonun bir kenarında bir ca
mekan içinde birçok hatıralar saklanıyor. 

Menemencioğlu, koltuğunda kalın bir 
san zarfla, içeriye girdi. Ziyaret ıebcbi
mlzl biliyordu ve Namık Kemal'in el ya • 
zılariyle dolu olan zarfı da bize ıöstcrmck 
için getirmişti. Cebinden küçük bir anah· 
tar çıkardı. Camekllnı açtı ve: 

- İşte, dedi, Namık Kcmal'in hokka 
takımı budur. 

ve bir kaç parçadan mürekkep olan bu 
kıymetli hatırayı birer birer camcklndan 

.J••··············································································-.. . . . . 
a Ede6iyatı aşkının ~ . . 
~ veren büyük bir dôva adamı E . 
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Namık Kemal 
Bir devir tasavvur e • 

diniz kl ı 
İnsan hak ve hUriyet • 

led inkfir olunmuştur. 
Memleket tarihin yüzil
nil kızartacak zulüm ve 
istibdat içindedir. Halk 
sefil ve peri~andır. Os -
manlı cemiyeti, insan 
topluluklarının dlhilere 
gebe olduğu buhranlı 
bir tarih merhalesi ya -
pyor. 

Namık Kemal lQgatln
de vatan kelimesine yer 
vermiye tahammillii ol • 
mıyan bir idareye karşı 
vatanı; insan hak ve hü
riye0tfni ink!r eden bir 
idareye kar§ı hilriyeti 
haykırmı~ insandır. Na· 
mış K~mal bunun için 
bil yüktür. 

tur; ve Namık Kemal'in 
gUr se9i, haykırmak Cl'

saretini, divasına ve mu
kadder zaferine inanmtf 
insanların heyecaniyle 
h:ıykırıyordu. 
Namık Kemal dava a-

damiydi; 
Ölürsem g6rmedeu 
millette ümit ettiğim 
feyzi, 
Yazılsın Seng-i kab • 
rimde vatan mahzun 
ben mahzun. 

beytinden de anlıyoruz 
ki, güttüğü büyük dava-
nın zaferini eğer hayat-
ta iken göremezse mah
zun ölecektir. Mezar ta
şına vatanın da kendisi-

çıkarmıya, kllçük bir masanın üstilne diz., lattL Makt!ı da l!ğrcndiın ve diyebillrlıa 
mlye başladı: Namık Kemal'in hokka ta· ıize de tarif ettim. 
kımt, Kütahya çinisinden, küçük ve zarif Hokkalara ve kalemlere bakıyorum. O 
beş parçadan ibarettir. Ortada küçük bir her kelimesinden bir volkan fııkmm mıs
ibrik var, iki yanında, biri siyah, biri mor ratlan yazan kamıs kalemleri ve Kema
ve biri de 111 renkli mürekkeplere mahsus lin atc1 ruhuna ıckil veren ıu mürekkep 
Uç hokka ... Namık Kemal, yazılarını he - hokkalarmı yalnız bir tarih parçasına ba
mcn ekseriya ısı renkli mürekkeple yazar- kar ılbi değil, aynı zamanda hürmetle 
mı2. Takımın beşinci parçau, bugünün ço- seyrediyorum. 
cuklarına meçhul olan bir hizmet iletidir: B. Mcnemcncioğlu bize bir iki d~ fo -
rihdanlık, rıhdanlığın tirifi uzundur, bi - tograf ıöstcrdi. Kcmal'in fotografları .. Bi
lenler bilmiyenlere anlatırlar. Hizmeti, rini Rifat Beye hediye etmiş, arkasında 
bugün kopyc kağıtlarının yaptığı iştir. ya- kendi ıüzel yazısiylc şu kıta var: 
zı kurutmak.. Nur olsa dahi hammei dessamı bu &uret 

Fakat yazı takımı böylece bitmiı ol -
mııyor. B. Mencmcncioğlu bu beş parça
nın önüne Namık Kemal'in kalemlerini ve 
çakılarını serdi. Bir makas • altı yedi ka -
mıı kalem var. Bir kısmı açılmış ve kul • 
lanrlm13, bir iki taneıi de henil:ı: kesilme-. 
mlştir. Fakat bunların içinde ne işe yara
dığını benim de kavrıyamadığım bir llet 
daha var. Fil dişinden, oymalı ve üstünde 
çıkıntıları olan bir ilet; dikkatle ona bak
tıiımı gören M cncmencioğlu: 

- Anlıyamadın galiba, dedi. 
Boynumu büktüm ve o i:ı:ah etti: 
- Buna makta derler, dedi, kamı' ka -

•-.... •:r•\~1 ....... ~ -- ,,..._..._. .... _ .... _ ... _ 

düzeltilirdi. 
Sonra masanın üzerinden bir kamış ka

lem ve bir çakı aldı. Kamıı kalemi m.ak -
tlın o liri çıkınt111nm araaına yerlc,tirdi. 
Sonra çakıyı ıetirdi ve çakının bu ucu na· 
ııl düzclttiiini - düzelterek, hattt çakıyı 

dokundurarak delil, yalnız lıaretle - an -

Tutmaz yerini dilde olan nakııi hayalin 
Tefrik kabul etmediğin gösterir amma 
Surette de siyrette de Rif'atle Kemal'in 

4 Kanunu Sani 300 
Kemal 

Dıvarda da Kemal'in büyük bir fotog
rafı var. Bugüne kadar hiç bir yerde inti
şar etmemiş olan bu fotoıraf hakkında 

M encmencioilu: 
- Babam anlatırdı, diyor, Kemal'e en 

çok bcnziycn resmi buymuş. 
Sonra büyük v.arf açılıyor. Namık Ke>

mal'in el yazılariyle dolu. .. Bnr• •~,,r.ı~p 
da fazla tashihler var. Fakat, ilk müsved
deler olduğu halde, bir _çok ı;ayfılarda hiç 
vtt uu:cenmeyo te. dıif etmiyoruz. Lal 
mürekıkcplc yazılmrı Cezmi'nin ıon say -
fası da bunların arasmdadır. 

Sayın Mcncmencioğlu'na teşekkürle ve
dt ederek büyük hazineden ayrılırken, Na
mık Kemal'le daha yakından temas ctmiı 
ve tarihin bir asırlık mcmalesini aşmıı 

gibi oluyoruz. ••• 

Namık Kemal işte bu 
devrin yetiştirdiği adam 
dır. Onu edebiyat tarih
leri kendi malı saymak
ta belki haklıdırlar. Çün 
kil Namık Kemal, Divan 
Edebiyatını, tarihini ka
pıyan ve yeni bir devir 
açan Tanzimat Edebiya· 
tının zirvelerinden bi -
ridir. Temiz türkçenin 
şairidir. Divan kayığının 
içine yeni bir ruh döke
bilmiştir. Bu nazım tar
zımızda çok kuvetti bir 
hamle olmuştur. 

Bu bUyUk adamın ya
rım asrı doldurmıyan 

hayatını glin, gün takip 
edenler, onda vatan ve 
millet sevgisinin daha 
pek küçük yaşlarında i· 
ken bir aşk halinde bü
vük ruhunda kaynaştı -
ğını görürler. Dağla -
rı ve taşlariyle, nehirle
ri ve gölleriyle vatan 
realitesinin ilk aşığı bil· 
yük Kemal olmuştur. Bu 
aşk, heyecanlı gönlünde 
nesir ve nazım çerçevesi 
içinde en güzel ifadesini 
bulmuştur. 

Namık Kemal, edebi • 
yatı, vatan ve millet aş· 
kının hizmetine vermiş· 
ti. Edebiyat onun için 
hiç bir zaman gaye ol -
mamış fakat, bütün mü
cadele hayatında bu va· 
sıtadan daima istifade 
etmi~tir. 

nin de mahzun olduğu • 
nun yazılmasını istiyen 
bUyük vatanperver, o 
devrin tarihini tetkik e- \ 
denler için havsalaya 
sığmıyacak bir cesareti 
de aynı zamanda ifade 
etmiş olmaktadır. 

Namık Kemal'in el yazısı: Babasına yazdığı bir mektup 

Namık Kemal'i ede -
biyat tarihleri kendi ma
lı saymakta haklıdır -
!ar. Çünkü Namık Ke -
mal, kendi devrine ka -
dar edebiyat alemimizin 
yabancı olduğu yeni 
mefhumları nesir kalı • 
hında ve en temiz türk
çe diliyle işliyebilmiş 

adamdır. 

Magosa zındanından 

yazdığı mektuplar türk 
dilinin ne güzel edebt 
CSrnekteridir. 

Fakat bütün bunlar 
Namık Kemal'i ifade -
den acizdir. Bugün bil -
tün Türkive. heyecanla 
Namık Kemal'i anıyor · 
sa hu canlı tezahiir Na
mık Kemal'in edip ve 
pir sahıiyetinin üstün • 

Namık Kemal, garbı 

da tanımıya fırsat bul • 
muştu. Oradaki mücade
le hayatından vatana dö
nerken, ruhundaki heye
canı garp kültüriyle be
lirmiş olduğunu görü -1 
rüz. Yeni hamlelere ha
zırdır. İbretteki o ateş
li makaleler işte bu kül
tür hamulesinin mahsu
lüdürler ve bu devresin· 
de Namık Kemal'in zc· 
kbı, memleketin bUtiin 
meseleleri üzerinde bi -
rer birer dolaşmıştır. 

Namık Kemal'in bu 
makalelerindeki cephesi 
de bir taraflıdır ve bu (? 
cephe ve vatan ve millet 
aşkı, memleketin terak
kisine hizmet kaygusu -
dur. Acı tenkitlerinin 
ruhu budur. Bu büyük 

NAMIK KEMAL'lN BULA YIR'DAK1 MEZARI 

Sen oldun cevrine ey dil,iken mahzun ben mahzun 
Felek gülsün sevinsin ıimdi sen mahzun ben mahzun 
Ölürsem görmeden millette ümmid ettiğim leyzi 
Y azılaın ıengi kabrimde vat1Jn mahzun ben mahzun 

"Vambcry'nin bu ifadesinde yeni os . 
mantıların kendisine karşı pek ihtiyatlı 

bir lisan kullandıkları anlaaılıyor. Yeni oa.
manhlarm bir lrtsmı, gene o ııralarda ken
dileriyle c6rUeml1ş olan teon Kahün'• 
kanı a:rm lhtb•tı cöstermemlı olacaklar 

(ı) Tanzimat .,. Yeni Oemanlı1ar - lh-' deki. o muazzam vatan -
18.Jl ._.. a.paı an. • perver p'tıelyetl içindir. 

Yılmıyan bir mücade -
leciydi. Son nefesine ka· 
dar, mücadeleden geri 
durmadı. Vatanın zulüm 
ve istibdattan kurtu1ma
sı ve milletin terakkisi
ni köstekliyen zincirle -
rin kınlması için çalışır
ken ölUmü daima bera ~ 
berinde taşıyordu. Mem
leketin içinde çalışmak 
imkanlarını buldukça 
orada, bulmadıkça Av • 
rupa'da; İstanbul' dan 
uzaklaştırıldığı zaman, 
gittiği yerde, .zındana 

gönderildiği .zaman Ma
i'Osa'da dlvası bu ol.mut-: 

ruh daima ayakta dura
caktır. 
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BÜYÜK VATANPERVER 
Namık Kemal 

Annesi babcisi-Çocukf uğu 

Namık Kemal' de ilk vatan 
duygusu belirdiği anlar 

-S-

Baban, Mustafa ABtm Bey 
Namık Kemal Avrupa'dan avdet ettiği zaman 

N &mık Kemal 1840 yılı birincik4-
nunun 21 inci günü Tekirdağ"ı'n
da doğmuştur. Babası devrin 

aermünecctıni olan Mustafa Asım Bey, 
onun babası kurenadan Şemsettin Bey
dir. Şemsettin Bey Kaptanderya ve ıa
ir Ratıp Ahmet Paşanın oğludur. Bu
nun babası da birinci .Mahmut zamanın
da İran Şahı NM!r Şaha karşı büyük bir 
s alebe temin etmiş olan meşlıur topal 
Osman Paşadır. Osman Paşanın babası
nın da Konyalı Bekir Ağa olduğu ına.
l tllndur. Fakat daha Uer lsl bilinmiyor 

Namık Kemal'in annesi Afyon mu
bassılı olan AbdUll4tlf Paşanın kızı 

Z ehra Hanım, onun annesi Mahdume 
lianımdır. 

Görülüyor kl Namık Kemal'in ailesi 
arasında büyük şahsiyetler vardır. Bü
yük ceddi topal Osman Paşa zamanının 
pek güzide ve kahraman bir kumanda
nıydı. N4dir Şah gibi zamanının askeri 
•aha.da büyük bir kudreti sayılan bir 
11aha karşı sevkolunan ordunun başına 
geçirilmesi de kıymeti hakkında bir fi
kir vermeğe yeter. Topal Osman Paşa 
Şclırizn ovasında kahir derecede üstün 
düşman kuvetlerine karşı büyük bir fe
dakll.rlıkla pençe pençeye boı'tuşurken 

vatan uğrunda §ehit düşmüştilr 
Topal Osman Paşanın oğlu Ratlp 

Ahmet P~a ıaırdlr. Paşanın Şemsettin 
Beyden büyük oğulları Asaf Mehmet 
P&Jja ve İbrahim Naşlt Bey de ııairdiler. 

İkisinin de güzel ııUrlerlnden mUrekkep 
b irer divanı vardır. 

Namık Kemal'! Jyt tanımak için onu 
;vetıştırmiş olan aile hakkındak1 bilgimi
zin değeri büyüktür. Bilhassa büyük ba.
ba.eı şem..,ttln ve babası :Mustafa Asım 
Beyleri yalundıın tanımamız lAzımdır : 

Şemsettin Bey 109 yıl yaşamış v e 
bco padişah glSrmilftilr. ptı ı hizmet
l erinin mUkAfatı da fudur: İkinci M ah

mut zamanında bUtUn malları müsadere 
olunmuştur. Şemsettin Bey müsadereyi 
yapanlara kendisine bir seccade bırakıl
masını rica etmlo fakat bu da kabul 0-

lunmamıotır. Ağabeysi Ali Beyin malla
rı da bir müddet eve! müsadere edilmiş 
bulunduğu için tklnc1 Mahmudun bu ha
r eketi bUtlln ıı.lleyl ııefalet içinde bırak

mıştır. Şemsettin Bey yakın akrabaları
nın yardımlarlyle bir müddet bUyük sı
kıntı içinde geçlnmeğe çalıştı, f akat bu 
Ylpratıcı hayata daha fazla dayanama
dı, kederinden öldü. 

Şemsettin Beyin küçük oğlu olan 
Mustafa Asım Bey babasının çektiği bu 
•ıkıntıyı yakından görmU§ ve baba.siyle 
b irlikte zaruretin acısını çekmişti. Ba
bası Bldükten ııonra fakirane bir hayat 
• ürdU. Yalnız çiftliklerinin geliriyle kü
çük bir kasaba halkını refah içinde ge
çlndlnneğe yetecek kadar servet s ahibi 
b ir ailenin son evll'idına na.slp olan şu 
ırtılrut Mustafa Asım Beyin ruhundan 
zulme ve iııtlbdada karşı isyan hisleri 
yaratmıştır; ve Kcmal'in kalbin de alev
lendiğine şahit olduğumuz bu duygu
larda, babasının göriip oğluna naklettiği 

hAdlselerln bUyilk teslrin1 de aramak 
lAzımdır. 

tikçe: 

usta.fa Asım Bey her şevden evci 
f evkalAde zeki bir adA.""dı. Na
mık Kemal babasından bahset 

.. _ Bana zeki diyenler varıiır. fakat 
babam benden çok zekidir. Ha~ta dün
yada tanıdığım insanların en zekisi
dır,. derdi. Bu zeka ıstilıza. tenkit ve 
t ezyif sahalarında inkişaf et.'lıiı:ti. Bll
hBBsa siyaset vadisinde hayr0 t.e şayan 

derecelere yükselirdi. Tahsili idadi de
r ecesine bile yükselemezdi. Fakat tarlb 

ve nUcum Uimlerinde fevkalade derin 
bilgisi vardı. Tıu·lhl ve bilhassa Osır.an
lı tarihini çok derin surette tetkik et
mişti. Nücumda ise zamanının en bü
yük üstadı idi. Yalnız bu salıadakl bil
gisinin ona bir kötülüğü dokunmuştur: 
o da oğlu Kemal 'ln istihzalanna hedef 
olmaktır. Kemal nücumu vesile ederek 
babııslyle Umt miinakaşalara girişir ve 
ona hUcumda ll.detl'i insafsızlık ederdi. 
Fakat bu mUnakaşalıır Mustafa Asım 
Beyle oğlu Kemal'ln iki samiml arka
daş olmalarına mani olmamıştır. 

Mustafa Asım Bey dindardı fakat 
mtitea.ssıp değildi; zamanının birçok ri~ 
cııli gibi tasavvufa meyyaldi. Namık 
K emal'in heyecanlarına müsait inkişa.f 
zemini hazırhyan, ona istikamet ver en 
babaı Mustafa Asım Beydir. Mustafa 
Asım Bey fevkalll.de zekfislyle, tarihe 
vukuflyle, tal'lavvufa meyliyle, hatta. çok 
mahir olduğiı oymacıhğiyle, hlll€ı.sa nU
cumdan b:ı.şka her şeyi lle oğlunun f ik
rine ve zevkine mükemmel bir rehber 
olmuştur Kemal e inkılapçı ruhunu ve
ren de odur şu kadar ki Mustafa Asım 
Jile:; memlekette nıt bir lnkıll'ip yapabl
ıeceğtnden ümitli değildi. Fakat onun 
bu limitsizliği, Namık K emal'I yolundan 
aevırmemi~tır :y:o J>aba.eı da oğlunun 

milleti ikaz, milletin M.kimfyet1n1 tesis 
için giriştiği bUyUk mücadeleye mani 

olmamıştır. Oğlunun ömrünü vatan uğ
r unda, mahpeslerde, mentaı,ıı.rcta; sefa
letler v e zaruretler içinde geçirdiğini 
gördU, nihayet bir istibdat kurbanı o
larak, daha 43 y · ~ında iken hayata göz
lerini yumduğuna şahit oldu ve bunla
rın hepsine idealist bir baba mukave
metiyle tahammül etti. 

N amık Kemal'in oğlu B. Ali Ek
rem, biiyiik babasının babasına 

nasıl müessir oldugu ve onu na-
sıl hazırladığı hakkında şu misalleri 
yazıyor : 

"Kemal, Topal Osman Paşanın da 
müderris Osman Paşanın da nasıl şe
hit edildiklerini henüz sekiz, dokuz ya
§ında iken babsındıuı öğrenmiş hem bil
etra.f öğrenmişti. O suretle ki bazı ge
celer ruyasında bir mUthiş cellat balla
suıı indirir, bir ka.fa yuvarlanır, sıcak 

sıcak kanlar çocuğun yüzUne gözüne 
dolar, biçare masum dehşetler içinde 
yatağından fırlardı. 

Kemal, büytilt amcasının, büyük ba
basının düçar oldukları müsadereleri 
btitün safahatlyle gene babasından öğ
renmişti. A ilenin zayi etmiş olduğu a
zım servetin hesabını pek iyi bilirdi. 
BUyUk amcası Ali Beyin birinci Hami
de kar~ı dUrüşt bir muamelesinden do
layı evelA idamı f erman olunmuş ik en 
s onra emvalinin müsaderesi cihetine gi
dilmesi ne s ebepten ileriye geldiğini 

oğluna. izah için Asım Bey demiştir ki : 
- Sakın aldanma Kemal! Bliyük amca
nı ldamdıın kurtaran arkadaşlarının ni
yazı yahut p11cllş11hm merhameti değ-il

dir . Onu tı>eıı~iiriine mag-JOp olduğu için 
bigün ah olarak idam ettirmektense pa-

dan babasının telkinlerinden istifade e
debilecek bir şekilde hazırlıyan bu mu}).
terem TUrk kadını olmuııtur. 

Eski devirlerde memurlar sık sık de
ğiştirildiği için Abdüllft.tlf Paşanın da 
ikide birde vazifesi değiştirilir ve bu 
arada Paşa, !stanbul'a geler ek Filyoku
ııu'ndakl konağında otururdu. Mahdume 

Hanım Namık K emal'i, her İstanbul'a 
gelişlerinde İstanbul'da memur olarak 
bulunmakta olan Mustafa Asım Beye 
götürürdü. A bdüllAtlf P&Jjanın ııon ma.
zullyetl eıınasında da Mustafa Asım Bey 
oğllyle uzım mliddet beraber kalmağa 
imkAn ve fikirlerini telkine fırsat bul
du. O sırada Kemal dokuz yaşını bitir-

dişahına kar~ı geldiği için cezaen.~em.~··~-~-~~,-.~~~;.;:;;:,;;;;..;?.<L,,,, 
va llnt mUsadı-re etmek h em k llükaller e 
mani h em de pek kfı.rlı bir iş görülınüş
tUr. 

Yoksa o ifrit padişah yüz Ali Beyi 
bir saniyede idam ettirirdi! 

Kemal'ln sinni ilerledikçe babıı.aiyle 

tarihten bahıletmek vicdanı için btiylik 
bir zevk olmuştu. Birçok tarih tetebbU
atından sonra pPderlne gel ir, tarlhf hfi
diselerl ootınla br.rAber muhakeme eder-
di. Bir gfln bnbfHıına der k i: Efendlm l 
Bir inci sultan Bayazit şehzadE'llğinde 

pek kahraman, pek mert bir genı;:tl. O
nun bllyUk kalbinden bllyüklUkten başka 
bir şey beklenllmezdl. Bu kadar yüksek 
fıtratlı bir insan, sonra nasıl oluyor da 
padişah olur olmaz bigünah biraderi 
Yakub'u katıettırlyor? 

Mustafa Asım Bey cevap verir : oğ
lum, padişahlar cUIOs ettikleri gUn do
ğarlar! 

Bu der ece beliğ bir cevabın millet 
aşldyle her gün daha şiddetle çarpan bir 
genç kalpte hasıl edeceği tesir düşU

nUlsün.,. 

Namık Kemal'in annesi 
Namık Kemal hakkında bugüne ka

dar yazılan biyoğrafiler, oğlu Ali Ek
rem'in eseri de dahil olduğu halde bil
ytik vatanperveri, iki Uç yaşlarında an
nesinden öksUz kalmış ve büyük baba
sının elinde büyümüş gösterirler. Fa
kat son zamanlarda annesi Zehra Hanı
mın Afyon'da mezarı bulunmuştur. (E
debiyat t arihimizin karanlık bir tara.tı
nı aydınlatması itibariyle çok şayanı 
dikkat olan bu buluş hakkındaki bir tet
kik yazısını bugünkü U lus'ta okuyacalt
sınız.] Zehra Hanımın mezar taşındaki 
tarihe göre annesinin öldüğü 1848 yılın
da Namık Kemal sekiz yaşında bulunu
yordu. 

Fakat ne olursa olsun görUJUyor k i 
Namık Kemal aynı zamanda mUnevver 
bir kadın olan annesinden gene küçük 
yaşlarında mahrum kalmıııtır. K ilçük 
öksüz bundan sonra büylik babası A b
düIIAtif Paşa tarafından bllyütillmüştür. 
Muhassıllık, müteselllmllk gibi vazife
lerl e t&Jjrada dolaşan Zehra Hanımın ba
baııı Abdüllfıtlf Paşa 1stanbul 'da bu
lunduğu sırada Mustafa Asım Beyi ta
nımııı. kendisinin asalet ve liyakatin i 
takdir ederek kızını onunla evlendirmiş -
t i. 

Zehra Hanım Abdüllo.lif P&Jj..ı.nın bi
ricik kızıydı ve P&Jja biricik kızından 

ayrılmak istemiyordu. Nitekim, T ekir
dağı'na t ayin olundukt an s onra 1.stan
bul'dakt vaziyeti zat en pek iyi olınıyan 
damadı Mustafa Asım Beyi de berabe
rinde götürdü. Annesinin ölümünden 
sonra da Namık Kemal büyük annesi 
Mahdume Hanımın yanına gitti. Mah
dume Hanım torununu müstesna bir 
mürebbi, çok !Jefkatlf bir anne gibi sev
miş ve büyütmüştür. Mahdume Hanım 
Tanzim at devrinin getirdiği yeni fikir
leri bilen, zamanına gör e milkemmel 
tahsil ııörmüı güzide bir kadındı. Ke· 
m~·- ~ t~1>:es1ni ı.e~eDı ~ııu. IO~ 

Namık Kemal Midilli adasına enli olduğu zaman 

Atatürk ve Namık Kemal 
1921 yılının 13 birincikanun perşembe günü saat 15,30 da birinci 

Büyilk Mille t Meclisi, §imdi Partiye tahsis edilen binasında içtima ha
linde. Birinci İnönü zaferi tahakkuk etmiştir. Birçok mebuslar kürsü
ye gelerek orduya, onun kahraman kumandamına ve aziz §ehitlerine 
hürmetlerini ifade ediyorlar. 

Bir ara kürsüye, Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Keanal Paşa 
çrkıyor şunları söylüyor: 

- Arkadaşlar, diyor, Muhittin beyin gayet kıymetli sözlerinin ha
sıl ettiği hissiyata terceman olmak üzere bir ~ki kelhne arzedeceğim. 
Milletimiz bugün bütün mazi~inde olduğundan daha çok ve ecdadın
dan daha çok ümitvardrr. Bunu ifade için şunu arzediyorum. Kendile
rinin tabiri veçhile cennetten vatanımıza nigehban olan merhum Ke· 
ma l demiştir ki: 

Vatanın bağnna dü§man dayamıf hançerini, 
Yok mudur kurtaracak bahtı kara mederini? 

işte ben, bu kürsüden, bu Meclisi alinin Reisi sıfatiyle heyeıti aliye
nizi teşkil eden bütün azanın her biri namına ve bütün millet namına 
diyorum ki: 

Vatanrn bağrına dü1man dayasın hançerini 
Bulunur kurtaracak bahtı kara maclerini. 

Kurtal'ıcı dahi Ataıtürk'ün ölümünün ikinci yılı, türk kurtuluş ha
reketinin ilk müjdecilerinden Namık Kemal'in doğumunun 100 üncü 
ydına rasthy01". lki büyiik türk, yalnız davada değil ebediyette de bir. 
leşti. N amrk Kemal mücadelesini türk milletine itimat ediyor, onun 
başarıcı evlatlar yetiştireceğine güveniyordu. Onu davasında haklı 

çıkara.n Mustafa Kemal oldu. Büyük kurtarıcı da uzun ve şerefli cidaa 
tinde, Namık Kemal' in kurtuluş için beslediği ateşin hasreti beheme· 
h a l duymuştur. 

İstibdat yıllarında askeri mekteplerde ve orduda yetişen birçok 
gen çler Namrk Kemal'in eserlerini hayatları pahasına okumuşlaır, o
kutmuşlar, hatta onun üslubunda yazınak istemi~lerdir. Mevzuu daha 
çok vatan ve hüriyet olan Namık Kema.l edebiyatı, memleketi müda
faa duygusiyle yetişen ordu gençliği için mukaddes bir ilham kay
nağı olmuştur. Ataıtürık'ün mektep ve zabitlik hayatını genİ§Çe tet'kik 
edecekler, genç dahinin inıkişaf çağmda bu hususiyetten birçok hatı
raya rastlıyacaklardır. 

Atatürk'ün yazmlarında ve hitabeleri.nde Namık Kemal'in ü slubun
da n izler aramak is.tiyenler ise, birçok §eyler -bulmakta h er halde güç
lük çekmiyeceklerdir. Yukarıya aldığımız hitabe, Ebedi Şef'ten Na· 
m~k Kemal'e giden ışrkh bir yoldur. Genç tetkikçilere bu sayfada yal· 
nız bu yolu göstermekle iktifa ediyoruz. 

Kemal TURAN 

miş bulunuyordu. 
İstanbul'da rüşdlye melcteplerinln a

çılması da bu tarihlere rastlar. Babasiy
le büyUk annesi KemR!'i ilk önce Ba
yazlt rilşdiyesine kaydettirdiler. Kemal 
bu mektebe beş ay katlar devam etti. 
Bundan sonra Valde rUşdiyesine gönde
rildi. Bu mektebin muallimi Şakir E 
fendi Kemal için gayet mükemmel bir 
üstat olmuştur. Şakir Efendi ileri gö
rüşlü bir adamdı ve Kemal'! görilr gör
mez ondaki fikri kabiliyeti sezmekte 
güç!Uk çekmedl. Ve daha Hk günden fti
bann onu diğer talebesinden ayırarak, 
a} rı dersler vel'meğe başladı. Hocasın
dan gordüğii bu tcşvllt noun ruhundaki 
tahsil zevkini tahrik etti; bütün gUciy
le ç:ılışmnğa k oyuldu. A z zamanda pek 
çok şey öğrendi. 

Şakir Efendi, istikbalin mühim bir 
şahsiyeti olacağına inandığı Kemal'i, 
mektep dersleri üzerınde yetiştirmekle 

iktifa etmiyordu. Onun vicdan mürebbisi 
olm:ığı da kendine bir vazife bildi. B. 
Ali Ekrem'ln naklettiği şu hAdise gayet 
dikkate şayandır: 

Mektepte miikı'.ı.fat tevzii merasimi 
yapılacak, Padişah Abdülmecit de bu 
mera.sime gelecek. Şakir Efendi padi
ş ahın huzurunda vkunmak üzere tam 
yetmiş beyitlik bir kaside hazırlamış, 

,Kl'mal bu kasideyi okuyor ve şiiri ken
disinin inşat edeceğini söylllyor. o za
man Kemal, Şakir Efendinin de tim.it 
etmediği bir h!rlka göstermiştir: 

Diyor ki: "kasideyi ezberledim,, ve 
hemen bir kere dinlemiş olduğu yetmiş 
beyti mUkemmelen inşat ediyor . La.kin 
Şakir Efendi bu hafıza fevkalAdeliği -
nln karşısında şa!'ınp kaldığı ııırada 

Kemal "işte gör!iyorsunuz ezberledim; 
ı~.kln bu k asideyi padişahın, o kadar hı.
sanın huzurunda okuyamam. utanırım., 
diyor. Muallim! derhal cevap veriyor : 
"Ne? Utanır mısın? Onların hepsi m e
zar t&Jjı oğlum, hepsi mezar t&Jjı!,, Na
mık K emal ''hocamın bu sözU bana o 
kadar tesir etti ki merasim günü kasi
deyi mezar t&Jjları görür gibi hiç tel~ 
etmeden, en gilr sesimle mükemmel bir 
surette inşat ettim, sonra da bütün öm
rümde gördüğüm padişahlara, vezirlere 
fila.n bir mezar taşından fazla ehemiyet 
vermedim . ., diyor. 

Namık Kemal Kars'ta 
Az bir müddet sonra Abdüllatif Pa

§a Kars'a tayin olundu. Bu, Namık Ke
mal için hayli acıklı bir haber oldu. 
ÇUnkU 1stanbul'daki mektebinden ve 
bilhassa hocası Şakir Efendiden ayrıla
caktı. Güç hal ile Kars'a gitmeğe razı 
oldu. Fakat ou şartla: Namık Kemal 
Şakir Efendinin tavsiye edeceği kitap
ları da beraberinde götilrecktlr. Bu ki
taplar birkaç yUz cilttir ve dokuz hay
van yükUdUr. 

Fakat Kars'& gitmek Namık K emal 
için en hayırlı hO.dlse olmuııtur, den ebi
lir. Onun ruhunda bir acı doğmuştur. 

Fakat bu nereden geliyor? Bu henüz 
belli değil. Çocuğun büyük vicdana bü
yük bir inltaf !Azım ki onun adı malfun 
olmıyan hisleri uyan!<ın ve anlaşılsın. 
İşte bu inltaf ona vatandan gelmiştir. 
!stanbul'dan ta. Kars'a kadar gördüğil 
dağları, taşları, ovalan, kırları, uçu
rumları, nehirleri, şehirleri, tarlaları, 

köyleri, lnsanlarhle bir muazzam Alem 
olan vatandan! Çocuk Namık Kemal e
bedt aşkını Kars yolunda duymuş, ebe
dt m!l.şuka.cnnı bu yolda tanımıştır. Na
mık Kemal vatanın ~ığıdır. 

Kars'ta Namık Kemal, AdetA başka

laşmıştır. BUli.ln vakitlerini ya kitapla
rını karıııtırmak veya düşUnmekle ge
çirmektedir. Düşünmek onun için müf
rit, mara:ı:f bir hal olmuştur. Sabahlara 
kadar d!iş!indiiğli olurdıı: perlş!UI ve bet· 
baht vatnnı düşlinüyor. Babasından al
dığı telkinlerle, Tanzimatın getirmiş ol
du.tı;u yeniliklerin memlekette devam e· 
dememeııi korkııım içini kemlr':·ordu. 
bunların halkı aldntmak için kullanıla
cağından korkuyordu. 

Namık Kemal işte böyl1>ce karı.~ık 

ve karanlık hisler !<'inde kıvranıvordu 
O kadar ki, nzerlnckn gözlerini eksik 
etmiyen bllyi\k annesi onu bu halden a
yırmağa mecbur oldu; ve tabiatın için· 
de kendisine güzel bir eğlence bııldu: 

ata binmek ve av ... Kemal'e gUzel bir at 
buldular. Kara Veli Ağa isminde blr 
zatı da kendisine cllndtllk hocası tuttu
lar. Fakat Kemal az ıı:ıım11n ~onra bu 
hayatı terketti ve tekrar k!taplıı.rına 

döndil ve k1>ndl dilstlncelerlnı> daldı. 

Küçllk mlltefekklr bu yıllıırclıı Kıı.rıı' 

ın en Alim ııdamı ı>a),Jan bir IJ"''hl .. tA 
nııımıştır. Bu 7.Rt Keml\l'ln h'lv-ı•ınd~ 

Şakir F:f,,ndtden boş kııbn mıı:ı11imllk 

yer ini doldurmuş ve Kemal'ln gör!!ş ve 
bilg1. ufuklarını gen11Jletmesl, ona bir
tok yeni teYl• ötretmelll ttlbart}"le çok 

mühim olmuştur. Şeyh, K emal'e tasa.,._ 
vultan bahsetmiş, Muhittin Arabt'yl an
latmış, mesneviden parçalar okumu~tu. 
Cezml'deki: 

Etrafımı seyreder sanırdım 
İn.sanı melek cihanı mUnlıit 

beyti onun bu zamanki haline tamamen 
uygundur. O, bu devresinde şiire ~ık 

olmuştur. V e 12 yaşında ilk beyt1n1 yaz
mıştır: 

Gelip mektubu mergubun sala babşeyl .. 
di cani 

S ürurumdan serim tacı erişti arşı rah
mana 

Namık Kemal Sol ya'da 
Kars'ta daha bir sene kadar kalan 

Namık Kemal, A bdüllıi..tif Paşa'nın va.
zifeden ayrılması üzerine onunla bir-
likte gene !stanbııl 'a dönmllş ve babası
na kavuşmuştur. Arapça ve farsçayı iyi
ce öğrenmek lstiyortlu. Kendisine husu
si muallimler tutÜldu. Bir yandan da 
babaslyle beraber tarih! tetebbü!erle 
meşg'ul oluyordu. Fakat bu çalışmıya 
fazla devam edemedi. Sekiz dok1ız ay 
sonra Abdiillatif P&Jja Sofya mutasar
rıflığına tayin olunmuş ve çok sevdiği 
torununu da beraber gotlirmilştü. Paşa., 

MuııtAfa Asım Beyi de Flllbe malmü
dilrlilğiine tayin ettirmişti. 

Namık Kemal"ln Sofye. hayatı, dene
bi11r ki, mücadeleli hayatının mebdei 
olmuştur. Onun buradaki hayatım ede
bt , siyasi ve hususi olmak üzere ayıra.. 
biliriz. Sotya'da Namık Kemal evela saa 
§airleriyle tanıştı. Fakat o saz §airle.
riyle musahabeden çok zevk almadı. 
K endisi gibi dılşllnen, kendisinin sevdi
ği ııeylerl seven arkadaşlar anyordu. 
Çok geçmeden iki divan şairiyle karşı
laştı. Onlarla birlikte dh·an edebiyatı
nı oknmağa başladı. Kemal artık şiir ~ 
lenıJnde yüzmektedir. Fakat kendisi h~ 
la. mühim eserler veremediği için UzUlU
yor. 

Eski ııalrlerlmlzl okudukça tecessü"il 
derinleşiyor. Her ııeyi ll\yıkiyle s.nlamak 
ihtiyacını duymaktadır, bunun için de 
arapçayı ilerletmesi icap etmektedir. 
Sofya'da iyi hocalar vardır . .A:rapças1m 
ve farsçasını ilerletiyor. Btr müddet 
sonra Fillbe'den Sofya'ya gelen babasiy. 
le de tarih çalışmalarına ve siyaset mu
.sahabelerine devam etmektedir. Kendi
si Sofya'dnki hayatını "bir Ate!JpArel
gayret., diye tavsif eder. Şu muhakkak 
k1 lllm ve irfanı yaşına nisbetle hari
kulAdedlr. 

ilk ıiyasi likirler 

N amık Kemal'ln Sofya'dak1 haya.
tını edebi, siyasi ve husust diy e 
a;ı.,rdık. 14 ya.,ında bir çocuğım 

siyası hayatı ne olabilir ? Bu sual bugtiıı 
için belki yerinde gibi görünür. F akat 
şöyle dUşUnmek 14zımdır: Namık Ke
mal, esasen bir lnkıll\pçı ruhu ile y ara.
tılmı~tır. Bundan başka devrin idaresi
ni yakından görmil9tlir. Ailesinden zu
lüm ve istibdada kurban gidenleri blll
yor ve çektikleri zaruret ve .ııefalet gö
zünün önündedir. Bedbaht vatanda ya,.. 
şıya.n bedbaht milleti yakından tanımış

tır. Bu hıı.cttııeler Kemal'! pek gene; yaş
ta olgunlaştıracak kadar mliesRir ha.di
selerdir. Vatanını ve milletini sevmiş
tir, onu düşünmekten zevk almakta zu
lümlere karşı isyan hls.'51 duymaktadır. 

Tanzimat il!n rıhınmnş, memleketin 
idaresinde medeni bir çığır açılını.,, fa.

kat hıılk zuHimden kllrtulamnmıştır. 

Zulme karşı l!'lyan hlıı~ı. Kemal'! ya. 
şı ilerledikçe hırçınlıı.ştırıııaktadır. 16 
yaşına girmiştir: fnkat ynsından çok 
büytik bir ıı.dnm ı::I bi knnıışnıakta, dil
şlınmekte ve yazmaktadır. 

Kem.-ıl o zamıı.nın ı'lıletlne uyarak 16 
yaşını bitirir bitirnıeıt. Sofya'da evlen
miştir. Evlenmesinden bırkaç ay sonra 
Abdllllfıtlf Paşa Sofya'dau ayrılmış ve 
birlikte İı<tanbul a g lmişlerdir. Bu sı
ra~3 biiyfik ann sı lll ahdunıe Hanım ve
fa t etmış• fr. Bu hıtdls Kemııl'I çok il-
7.Üyor ve aylarca 11~J :ıt1\'or ('ok g"çme
d en AbdüllAtif P.!l§a da torı nuna borç
tan gayri bir şey hır ı~mıyrırak ölmüş, 

fi'ilvnk11!'!11'ndakl knnqk vr hütlin e~ya 
alacaklılar taı a1'ıncfan sattırılmıştır. 

Biçare Kemal, bu mnrıınelelere nezaret 
glbl eltm bir vazifeyi de yapmış ve ko
ca evden sırtındnkl bir kat elbise ile 
çıkmıştır. Bu sıradR bRb'lsı Musla.fa A
sım Bey de DUrrlye Hanım ismindeki 
bir kadınla ı>vl 0nmlş hıılıınuyordu . Ke
'Ylal, kıırı~ivl 0 tı ı ,.1 ': t " n ırriye Hanımın 
., .. ~ ;rı ? vPrl " cnn fşt' r 

Kı>m'.ll'ln çn('• ı l• J •'< hay ılı bu hı'ıdlSf 

ıle bitmiş olııyor R•ı hayat ki , onun ya.
rım asrı bile dnldıırmıyan fakat fırtı

nalarla dolu geçen 5mrünUn qonuna k.a,. 

dar tesirini hissettırmtıtır. 
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Mücadele hayatı 
VE 

GAZETECiLiGi 
K emal'in aııl mücadele hayatı Sofya

dan lıtanbul'a döndükten ıonra 
başlar. Filhakika yaıı henüz 17 yi 

kalesiydi. İngiliz kanunları hak ve büriyet 1 yapmıştır. Vatan ve millet kelimeleri ce'
mildafaaıına ıeı çıkarmıyor, Y.kat katle tikçe tiyatro binası alkııtan ytkılacak ai
teşvika da göz yumamıyordu. bi oluyor, müteaddit defalar sahneye dl -

Hiiriyet kapatıldı. Zaten Namık Ke -1 vet olunan Kemal, alkışlanıyor, alk11lı -
mal'le Ziya Paşa arasında da bazı fikir ih- nryordu. 

a1mıı1 değildir, mücadele yaıı olmaktan 
uzaktır. Fakat onun ruhundaki galeyan da
ha fazla cizli Jralmıya tahammül edemedi. 

Sofya'dan İıtanbul'a dönen Kemal bazı 
ıair ve edip arkadaşlarla tanııtı. Kemal'in 
bu yeni ark~da1ları araıında Leıkofçeli 

Galip, Yeni11ehirli Avni, Klzım Paşa, Ha
let efendi, Hersekli Ar if Hikmet, Üskü -
darlı Hakkı ve Manastırlı Rifat'in adları
nı zikredebiliriz. Kemal, bu ıair ve edip
lerin 1860 tarihinde aralarında teşkil et -
tikleri "encümeni ıuera" ya da rirdi ve 
aynı tarihlerde Babıi.li tercüme odasına 

da tayin edildi. 
Büyük vatanperverin Şinaıi ile tema

ıı, ve yenilik temayilllerine hız vermeıi 

iıte bu b§.diıelerden hemen sonra baılar. 

Artık Divan tarzında ıiir yazmamaktadır. 
Muharrir olmuştur. 

1815::11 den ıonı-a Namık Kemal'ln Tas -
viri Efkir'a makaleler yazdığını görüyo -
ruz. Şinasi'nin durgun ve sakin yazıları 

arasında Kemal'in ateşli ve hareketli ma • 
kaleleri dikkati derhal çekmiı ve etraftan 
takdir toplamıya baılamııur. 

Kemal, bu ıırada Şinasi'nin tavıiyeıiy

le franıızca öirenmiı ve carp eıerlerini 
okumıya ba1lam15tır. Fransız dilinin hum
mah eıeı-leri onun ruhundaki ateıi ıörük -
lemiıtir. Kemal bunları yazmak, haykır -
mak millete hüriyeti anlatmak için çırpın
maktadır. 

1865 de Şinasi Avrupa'ya giderken Tas
viri Efklrı Kemal'e bırakmıştır, Kemal 25 
yaşın.dadır. Ve Ziya Paşa ile Avrupaya 
kaçtığı 1867 tarihine kadar bu ıazeteyi i
dare etmiıtir. 

Kemal Tasviri Efklr'da yalnız kaldığı 
1865 tarihine kadar ıadece etrafındakiler 

tarafmdan değil, Saray tarafından da sevi
liyor ve takdir olunuyordu. Fakat bu ta -
rihte bu sevginin yerini kin ve nefret al -
mıştır. Çünkü Namık Kemal, memlekette 
hilriyet fikrini yaymak, zulüm ve istibdat
la döiüş.mek için teşekkül eden yeni oı • 
mantılar cemiyetine lza olmu,tur. Babı -
ili yeni osmanhlar cemiyetine tahammül 
edemiyordu. Ve 18157 de bu cemiyeti ka -
pemıya karar verdi. Cemiyet mensuplarm -
dıtn Ali Suavi'nin "Muhbir" gazetesi ka -
patıldı. Kendisi Kaıtamonu'ya ıilrilldü. 

Göı: önünde Ziya Pa,a ile Namık Kemal 
lr:ahyordu. HükUmet bu iki ateısli vatan -
perveri nefyedemedi, onlara birer vazi
fe vererek İstanbul'da.n uzaklaştırmayı da
ha münasip rördli. Ziya Paş.ayı Kıbrıı mu
tasarrıflııtıoa. Namık Kemal'i de Erzu -
rum vaJi muavinliğine tayin etti. 

Bu aırada Namık Kemal'in hayatında 

olduiu kadar, memleketin hayatında da 
mühim tellkki edilmesi icabeden bir hl -
diıe oldu: Mustafa Fazıl Pa~a. Ziya Paşa
yı ve Namık Kemal'i Pariı'e dlvet etti. 
Mustafa Pazı) Paıa Mısrr'a ait bir veraıet 
meselel!li yüzünden Babıili Ue araıı açılmış 
ve hükilmetten dört milyon altın tazminat 
alarak Pariı'e yerJeşmit, ileri l'Örile;Hi bir 
zattı. Namrk Kemıl'i ve Ziya Patı'ys fll
haklkı yakından tanımıyordu; fakat on -
larm yeni fikirlerini b!liyor, beyecanları
nr hlısediyor ve hUkilmete brıı açılacak 
bir mücadelenin en kuvetli fikir cephesini 
ancalr: bunlırm kurabilecetine emin bulu
nuyordu. 

Bu divete Ziya Paşa ve Namık Kemal 
muvafakat ettiler. Babıili yeni vazifeleri 
baıına biran cvel aitmelerl için ısrar edi
yor, fakat onlar iti savsaklryarak Paris'e 
kaçmak için hazırlıklarını ikmale çalııı -
yorlardı, Mustafa Fazıl Paşa bu iki ar -
kadaşa fstanbul'da ailelerine bınılrmak ve 
yol masrafı yapmak üzere külliyetli mik • 

.darda para da röndermiş bulunuyordu. 
Hazırlıklar l'izlice tamamlandı ve Na

mık Kemal'le Ziya Paşa, 1867 senesj ma .. 
yısının 115 ıncı pet"'Şembe günU fransız el .. 
çiliiinde buluıtuktan sonra fransız ban • 
dırah Frenie vapuriyle İstanbul'dan k'Aç
mıyı muvaffak oldular. Dot;ru Par il!l'e git
tiler. Mustafa Fazıl Pa$a ile buluştular. 
Gazete çıkaracaklardı. Hazırlık yapıyor -
tardı. Fakat bu sırada Abdüliziz'in Fransa 
seyahati ortaya çıktı . Fransa Dahiliye Na
zırı kendilerinin Jeunes Turcs dedikleri 
Kemal ve Ziya Pa,a'yı dlvet etti. Onları, 
gayet nazik bir lisanla Fransa1yı terke da
vet etti. Abdilllziz'in Paris ziyaretinde, 
orada kalmalarını Fransa hilkilmeti dol -
ru bulmamıstı. 

İki dost Londra'ya gitti1er ve Mustafa 
Fazıl Paı,anın parısiyle "Hürriyet" gaze
tesini teıis ett il er. Yeni arkadaşlar da ka
zanmışlardı . "Hürriyet'' te çok ateşli ya
ztlar yazıyorlar ve bu gazeteyi gizlice 
mem1ekete ıokmıya çalışıyorlardı. Zulme 
ve istibdada karşı nefret saçan bu &:azete, 
gizli &izli ellerde dolaşıyor, okunuyor, an~ 
!atılıyor ve böylece vatan ve hüriyet mü· 
cadelecilerinin taraftarları günden güne 
artıyordu. 

Fakat bu çalışma bir seneden fazla de
vam edemedi. Çünkü BabıAli işi anlamış, 

Hüriyet gazetesınin kaynağını kesmek su
ret:yle bu tehl ikeyi önlemenin yollarını a· 
raştırmaya ba,ıamı,tı. Ali Paşa Mustafa 
Fazıl Paşaya ümitler vererek onu elde et
ti. Londradakiler himiıiz kalmışlardı. Bu
na rağmen ferağatle işlerine devam etmi
Ye çahsıyort~,.,:ıı, Sabrili bir kaç kere 
Londra hükilm,.ti nezdinde teşebbüıte bu· 
lunmus ,,.~ Hürivet'in kapattırılmasına ça
lışmıştı. Fakat İngiltere insan haklarının 
ve hüriyetlerinin en geniş ölçUde tanın -
dı&:ı bir yerd i. Bu diva için çalı,an b;r ga
zeteyi kapatmıya yanaşmıyordu. Fakat ni
hayet öyle bir hS.diıc oldu ki. İngiliz ka . 
nunları Hüriyet'in intişarına mani olmıya 
mecbur oldu. Bu hldiıe Ali Suavi'nin, Ali 
Paıa.nın katli llzımdır, yolundaki bir ma-

tillfları baı göstermişti. İki dost ayrıldı- BabıiH'nin bu hl.diseyi boş görnıiyece
lar. Namık Kemal Brilksel'e, Ziya Paıa ği aıiklrdı. Nitekim Abdüllıiz'in Kemal'i 
Cenevre'ye gitti. Gittikleri yerlerde mü • Kıbrıs'ta Ma,.oıa zın<ianında kalebentkilk 
cadeleye devam etmek istediler. Nitekim cezasına mahkılm eden fermanı da çıkmak
Hilriyet bir müddet Brüksel'de de intişar ta gecikmedi. Namık Kemal burada 38 ay 
etti. Fakat bu sırada 1870 fransız - alman kalmıştır. Namı'k Kemal Magosa'da da 
muharebesi baılamış bulunuyordu. Avru: durmadı, çalıştı. "İrfan Faş.aya mektuplar" 
pa'nın huzuru kaçmıştı ve artık iıtedikle- "Akif Bey" "Zavallı çocuk" piyeslerini, 
ri gibi çalışmıya imkin bulamıyorlardı. tahribi harabat, ve tikibi harabatı, inti -
Namık Kemal Brüksel'den Viyana1ya ıel- babı, baharı daniı tercümesini burada yaz
di, 6 ay kadar da orada oturdu. Siyasi mile- dı. Abdüliizizin hal'in-den sonradır ki affe
rimlerin affına dair çıkan kararname üze- dildi ve 1876 mayısında İstanbul'a döne -
rine de İstanbul'a geldi. bildi. 

Namık Kemal Avrupa dönüşünde otu.1 İkinci Abdülhamit, Namık Kemal'i 
bir yaşındadır. Kafasında yeni fikirler, Devlet Şfirası izalıiına tayin etmiıti. Bu 
ruhun.da yeni hamleler vardır. Avrupa'yı vazifede iken Ziya Paşa ile birlikte kanu
g-örmüş, hem de hüriyetin en iyi anlasıl - nu esasinin tanzimine memur edildiler. Bu 
dıiı, insan haklarının hudutsuz şekilde ta- vazi feye Namık Kemal büyük bir zevkle 
nındığı merkezlerde bulunmuştu. Vatan ve sarıldı. Çünkü artık istedikleri oluyordu. 
mille1: duyguları oleunlaşmıştı. İstibdadın Millet hüriyete kavu5uyordu. Fakat Ab -
amansız ve korkunç bir düşmanı idi. dülhamid'in kanun maddelerinin arasına 

Ali ve Fuat Paşalar onun bu cephesini sık"ıştırttrğı bir madde (hükümetin IUzum 
bitmiyor değildiler. Fakat çok seviliyordu. ıördüğü ahvalde zabıta tahkikatına iıtina
Ve bir ıey yapmaktan çek•niyorlardı. den tecziye hakkı) önce Mithat Pa5a'nın 

Namık Kemal lstanbul'a gelince Ha - sonra da Kemal'in aleyhine kullanıldı ve 
dika gazetesine yazmıya başladı. Ondan biri Taif'e sürüldü, öteki 15 ay hapisten 
sonra Nur ıazetesini tes is etti . Mahmut sonra Midilli'de ikamete momur edildi. 
Nedim Pa~antn Sadrazam olması üzerine Namık Kemal ikamete memur ediliti -
de daha geniş bir mücadele cephesi kur - nin beşinci senesinde Midilli mutasarrıflı~ 
mak lüzumunu kavradı ve İbret gazetesi- ğına tayin olundu. Üç ıene de mutasarrıf-
ni kurdu. hk yaptı. 

İbret ııazetesi, denebilir ki bu devrin 
baslı başına bir h3diseıidir. Namık Kemal 
makaleler yazmakta ve hemen her şeyden 
bahsetmektedir. O rünkü mantık menşu
runda teker teker ıüzülmekte ve çok ke
re hükümet insafsızca tenkitlere uıiramak
tadır. Mahmut Nedim Paşa, buna daha faz
la tahammül edemedi ve Kemal'i Gelibo -
lu mutasarrıflriıyle İstanbul'dan uzaklaş -
tırmıya mecbur oldu. İbret de muvakkat 
bir tat il devresi geçirdi. 

Namık Kemal Gelibolu'da da boş dur
muyordu. Bir yandan tekrar intişara baş

lamış olan İbret'e B. M. (yani başmuhar
rir) imzaşiyle makaleler yetiıstiriyor bir 
yandan da mütemadiyen çalışıyordu. Ke
mal burada 8 ay kadar kalabildi, 10nra ku
duz köpekleri öldürüyor diye tikayet üze
rine azlolundu. İstanbul'ı dönen Kemal'i, 
tekrar ıazetesinin basında görilyoruz. 

Yeni bir hidise Namık Kemal'in tek -
r-ar İstanbul'dan uzaklaştınlmaıına ıeıbep 
oldu. Bu hi.dise Kemal'in "Vatan yahut 
Sili•tre" eaerinln Oedikpaıa Güllüağop ti· 

yatrosunda temsili esnasında vukubulan 
hadisedir. 

Temsil gecesinde tiyatroyu dolduran 
halk, o güne kadar görülmemiı tezahürat 

Cezmi ile Cel§.lettin Hurzemşah bu 
müddet esnasında yazılmıştır. Kemal Mi
dilli'den Rados'a ıönderildi. Orada da Os
manlı tarihinin bir kısmını yazdı fakat de
vam edemedi. Çünkü tarih İıtanbul'da ıö
rülmüı, beğenilmemiş ve bizzat Kemal ta
rafından toplattırılması ve kesilmMi için 
emir verilmişti Rados'tan Sakız'a ıeldi. 

Kemal'in bu Uç memleketteki mutasar· 
rıflıkları on iki yıJ sürmüştür. Mütemadi 
yer değiştirmeler ve her gittifi yerde 
kendisini takip eden Babıili sinirlerini a
damakıllı bozmuıtu. Diğer taraftan son 
senelerinde irız oJan müzmin bir bronıit
ten çok ıstırap ç.ekiyordu. Nihayet tutul -
duğu zatürrieden kurtulamıyarak 1888 yı

lı birinciklnununun 2 inci pazar günü ala
turka saat 8.20 de. hayata gözlerini yum -
du. Vaktiyle yaptıiı vasiyeti üzerine bü
yük vatanperverin cenazesi Sakız'dan Bo-
layır'a nakledildi ve Siileymanpap tUr .. 
besine ıömtildil. 

Namık Kemal'in en aon ıiirl, otlu Ali 
Ekrem'• hediye ettiii fotoirafınm altına 

kendi yazısiyle yazdığr ıu parçadır: 
Namus ile irfanı yetiımez mi mlikifat 
İkbal yolu gerçi Kemal'in kapanıktır 
Çok ak göremezsen de ıaçında ıakahnda 
ElminnetülHHih yiizü ak alnı açıktır. 

C. H. P. vilayet kongreleri baıhyor 
(Başı J. ıncı sayfada) 

Parti kongreleri, ocak toplantıla

nndan vilayet kongrelerine kadar, 
halkın arzu ve ihtiyaçlarının en sa
mimi ve açık bir dille ortaya konul
masına vesile !etki! etmektedirler. 
Halkın iradesine dayanan, halkla be
raber ve halk için çalı~an Cümhuri
yet hü:kümetinin ana gayesi de zaten 
bundan ibarettir. Ocak kongrelerin
de tespit edilen dilekler, nahiye ve 
kaza kongrelerinde bir kere daha 
gözden geçirilmiş ve vilayett kongre
lerine arzına lüzum görülenler, 21-29 
Birincikinun tarihleri arasında ya
pılması kararlaştırılmış bulunan vi
layet kongrelerine hazırlanmıştır. 

Partinin, viliyet kongrelerini bir 
hafta içinde' ikmal etmek kararını 
verirken güttüğü gaye, bu suretle en 
ivi şekilde tahakkuk etmi~ olacak
tır. Parti teşkilatı içinde süzüle sü
züle bı>rrak bir hale ge'lmiş olan hal
kın dilekleri bu haft;ı içinde yapıla
cak kongrelerde dikkatlice gözden 
geçirilecek, içlerinde<n mahall! hlikıU· 
met, belediye ve mü~sseseleri nez
dinde de'Vamlı takip ederek yapıla
bilecek işler daha dikkatli a,yrılmış 
C' lacak, kanuni mevzuu olan veya be
hemehal Gene'l Sekreterlikçe alaka
dar vekaletler nezdinde takip edil
mesi zaruri görülen dilek ve ihtiyaç
lar da daha iyi seçilerek me'fkeze 
yollanmış ve bu suretle halkın dilek
lerini de daha az zamanda yerine ge
tirme.le imkanı elde edilmiş olacak
tır. 

İki senede bir yapılması mutad 
olan Parti vilayet kongrelerini ik
male tahsis olunan haftanın bugün 
başlaması, aynı zamanda mesut bir 
tesadüf olmuştur. Bu tesadüf, bugü
nün, Partimizin temeli olan halkı, 
zulum ve istibdat içinde kıvrandığı 
zamanlarda hak ve hüriyetlerine ka· 
vuşturmak için mücadeleye atılmış 
büyük Namık Kemal'in doğumunun 
yüzüncil yıldönilınilne rastlamasıdır. 
Halkçı Namık Kemal, Bolayır'daki 
mezarından doğrulabilseydi, 52 yıl 
eve! mahzun terkettiği bu milletin, 
saadetini görecek ve kendi de o sa
adetten payını alarak ebedi uykusu
na daha müsterih devam edebilecek
ti. Vatan ve hüriyet mücahidi ve 
şehidi Namık Kemal'in doğumunun 
yüzüncü yıldönümünde, hak ve hüri
yet saadetini Cümhuriye<t idaresiyle 
t<ıtmıı olan tür'k milleti, kendi Par-

tisine direktif verebiliyorsa, arzu ve 
ihtiyaçlarını en açık bir dille ifade
den çeJdnmiyorsa bunu, Namık Ke
mal'le batlıyan, Mustafa Kemal'de 
zafere kavuşan bir mücadelenin İnö
nü devrinde devamına borçludur. Ve 
bu, nadir milletlerin mazhar olduğu 
nadir saadetlerdendir. 

Parti viliiyet kongrelerinin 
günleri 

Parti virnyet kongrelerinin toplan
tı günleri tespit olunmuştur. Bugün 
Trabzon vilayeti kongresini aktede· 
cektir. Yarın da, Çankırı, Konya, 
Denizli, Erzincan, Kars, Kırıehir, 
Niğde, Seyhan, Sinop, Sıva&, Zon
guldak vilayetlerimizde Parti kon
greleri vardır. Afyon, Amasya, Is
parta, Kırklareli vilayetlerimiz 23 
Birincikinun, Çanakkale, Giresun, 
Maraş, Yozgat vilayetlerimiz 24 Bi
rincikanun, Bilecik, Bolu, Gümüş~
ne, İstanlıul, Kayseri, Kütahya, Mul
la, Tekirdağı ve Hatay vilayetleri· 
miz 25 Birincikilnun, Antalya ve İz
mir vilayetlerimiz 26 Birincikanun, 
Ankara, Aydın, Bursa, Çorum, Ka&
tamonu, Ordu ve To!cat viliyetleri· 
miz 27 Birincik5.nun, Balıkesir, E
dirne, Eskişehir, İçel, Malatya, Ma
nisa ve Rize viliyetlerinıiz ?8 Birin· 
cik5.nun, Burdur, Erzurum, Kocaeli 
ve Samsun vilayetlerimiz de 29 Bi
rincikSnun tarihlerinde viliiyet kon
grelerini yapacaklardır. Böylece 29 
Birincikilnunda bütün kongreler bi· 
tirilmiş ve dilekler tespit edilmit o
lacaktır. 

• • • 
Ka:r.a kongreleri 

İskenderun, Antakya ve Yozgat 
merkez kazalariyle Bünyan ve Pınar
başı kazaları Cümhuriyet Halk Par
tisi kongreleri toplanmııtır. Bu kon
greler içtimalarına başlarken Ebedi 
Şef Atatürk'ün hatırasını tazim ile 
anmışlar ve Milli Şef İnönü'ye, Hükü
mete ve Partiye karşı en içten bağlı· 
lıklarını izhar eylemişlerdir . 

Bu toplantılarda ruznamede mevcut 
işleri üzerinde ıamim! görüşmelerde 
bulunulmuş ve bir sene içinde başa -
rılan işlere dair verilen izahata ıttıla 
peyda edilmiştir. 

Kongreler yeni idaı e heyetlerini se
çerek lçtimalarına ıon vermiılerdlr. 

Namık Kemal 
medeni cesaret 
mürşidi 

(Baıı 1. inci ıayl•d•) 

ma1, bu yüzden yıllarca menfalar
da •ürünanüıtür; birçok defa zm
dana atılllll}tır ve bütün ömrü dai• 
mi bir azap ve itkence içinde geç• 
m.İftir. itte, ondan iki mı&raı ez .. 
bef'ime almağa ve bir ıayfalık nea
rini anlamağa çabala~ken bende 
hasıl olan gurur, kahramanlık ve 
mertlik duyguları buradan geleyor· 
du. Onu okurken onun cüretine, ce· 
ıaretine ittirak eder g>bi oluyor
dwn. Sanki onunla beraber ıürgün 
yollarmı boyluyordum; zındanlarm 
karanlığı içine giriyordum ve kork· 
muyordum. Evet, tuhafı fU ki hiç 
korkmuyordum. 

Bu ko,,Jmıamazlık yafım büyü
dükçe bende müteaddi bir tekil a
lacaktır. Ben de Namık Kemai gi
bi doğru, iyi bildiğim şeyleri yük
sek sesle aöyliyeceğnn. Hakaızlık 
zulüm ve adilik karıısındaki tik
&İntilerimi ilin etmekten çekinmi
yeceğim. Hatti, günün birinde (on 
bet on altı yaııında var mıydım 
yok muydum bilmiyorum) bir kıt· 
la avlusunda askerler "Padi§ahım 
çok yafa., diye bağınrıken ben hal· 
kın içinden "Padİ§ahım bat aıağı,, 
diye haykırmaktan kendiımi alamr· 
yacağım ve gençliğimin bu ilk me
deni cüret tezahürünün çocukça 
bir hareket telakki edilmesi Üzeri
ne i.deta içleneceğim; niçLn beni 
yaklayıp hapse atmıyorlar diye kı· 
zacağnn. 
Namık Kemal sanat bakımından 

hiç §Üphe&iz devrinin en büyük ıa
iri değildir. Ne de &iyaset bakımın
dan devrinin en büyük va.tanperve
ridir. Ona, gene yaşadığı muhit ve 
zaman ölçülerine göre en ileri bir 
ihtililci vaafıru veremiyeceğimiz 
gibi bize - timdiki anladığımız 
manada - ilk milliyet duygusunu 
telkin eden mÜJ"§it nazariyle de ba
kamayız. O her ıeyden eve! "Me· 
deni cesaret,, tarafiyle büyülktü ve 
en çok bu hasletledir ki bizim fiıkir 
ve ahlak ta.rihimizde mi•li görül
memi§ bir inkrlabm rehberi oldu. 
Vakıa N am<k Kemal bunda da ilk 
adunı atanlardan biri de değildir. 
Yüksek ve asil devlet adamı Mi
lat Paıa, büyük ıairin ıeşi, bir çöl· 
de yaralı bir ulanın kökreyifleri 
gibi yüluelmiye baılamazdan çok 
eve! medeni cesaretin en ulvi mİ· 
ıallermi bize venniı bulunuyordu. 
Fakat Namık Kemal bu medenice
ıaret kahramanını tedvin eden, 
dea.tanlattıran ve ondan biıze yeni 
bir ahlakın dü&turlarmı çdtaran ilk 
türık ıairidir. Ona gelinciye kadar 
~k tıLİ:rinin.. tfu.Lr. nıii.teE.-kkiri..Ua, 
tüıık münevverinin lehçesinde "me· 
deni ceoaret., diye bir lUgat mev
cut değildi. Gerçi hiciv vadi.inde 
veya mezhep ve tarikat,cihadı yo· 
!unda kahra uğramq ve hatta can 
feda etmit bazı müsteana simalara 
Osmanh tarihinin eoki devi.rlef'inde 
tek tük de olsa gene rastgelmek 
mümkündiir. Fakat bunların cüret 
ve cesaretlerıiyle Namık Kemal'in 
fikir kahramanlığı arasında bir 
analoji bulmak bize haylı gÜç gö
rünür. Meseli eski tarz hicivlerin 
en bariz örneklerini tefkil eden 
Nef'iınin °Sehamı kaza,, ıı hattan 
baıa bir galiz aöğüntiiden ibaret
tir ve ıairin - belki, 'haan ve atı .. 
fetİlle nail olamadığı her hangi bir 
deyleıt adamı aleyhine - ıahşi iğ
birarlarmın ifadeşi hududunu geçe
mez. Nitekim çok defa ıaw emelini 
elde edince biraz eve! yeııin dibi· 
ne indirdiği adamı göklere çıkar
masını da bilir. Bu itibarla iddia 
olunab>lir ki eski ıiir &anatında, 
hiciv kasidenin tersidir. istediği 
mansıp veya ahyeyi kaside ile ko
paramıyan ıair hemen eliın.de tut
tuğu kefkülün tersini çevirir ve bir 
nevi ıantaj edebiyatına bat vurur
du. Bunda muvaffak olunca aynı 
kolaylıkla tekrar medih ve sena 
faslmı açardı. 
Namık Kemal' de böyle bir "op· 

portunisme,, den eser bulmak §Öy
le dur•un onun hatta zulma boyun 
eğip sustuğu anları bile hatll"lama· 
yız. Hüriyet alanının bu cins boğa· 
ıı, Magosa'da zİ!ncire vurulduğu za
manda olsun veya Midilli muta .... r
rıflığmın yemliğine bağlanmıt bu· 
)unsun millet ve vatan hainlerine 
kaJ'!ı yüksek cidalci mizacının ıer
rarelerini &aç.maktan bir lahza ha· 
li kalmıyacaktır. 

Yeni O&manlrlar bayrağı altında 
toplanan ilk hüriyet mücahitleri· 
nin ikinci Abdülhıvnit tarafından 
naarl dağıtıldığmı bUiyoruz. Bunla
rın kimi menfalarda çürütüldüğü, 
kimi zındanlarda bo&'durulduğu gi· 
bi bazıları da ya para, ya mansıp 
ve memuriyetle avlanarak manevi 
bir ölüme mahkfun edilmişlerdir. 
Öyle ki bunlar araaından yalnız bir 
tanui, Namık Kemal, hayatının 80· 

nuna doğru o sarp ve çetin müca• 
hede yokuşunu tek başına tırman· 
makta devam ediyordu. 

Bu ıuretle Namık Kemal kendi· 
&ini takip eden neşillere yalnız e
oerleriyle değil kendi hayo.tiyle de 
unutulmaz bir medeni ceaaret dersi 
vennittir. O zamana kadar fark 
diyarında ıarklınm ahlaki kıymet
ler Jiateşinde mevcut bile olmıyan 
bu "fazilet", ruh ve fikir mertliği
niın, ruh ve fikir ka.badayılığının 
bu hemen hemen "humaniste,, te· 
l&kkiıi bize ilk defa onunla girmiı
tir. Namık Kemal'den aonra ıa.rklı 

• 

KASiDE 
G/JrDp ahk6m-i asrı münharif sadık ü sel§metten 
Çekildik izzet-D ikbal /le bab-ı hük(lmett:en 

Usanmaz kendini insan bilenler halka hizmetten 
MDrDvvetmend olan maz/(lma el çekmez ianetten 

Hakir olduysa millet pnına noksan gelir sanma 
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymetten 

Vücudün kim hamir-i mayesi hak-i vatandandır 
Ne gam rah-ı vatanda çakolursa cevr ü mihnetten 

Muini zalimin dünyada erbab·ı denaettir 
Köpektir zevkalan seyyad-ı biinsafa hizmetten 

Nedendir halkta tul-ü hayata bunca rağbetler 
Nedir insana bi/:nem menfaat J':ıfz-ı emanetten 

Cihanda kendini her ferdden alçak görür ol kim 
Utanmaz kendi nefsinden de areyler melfimetten 

Felekten intikam almak demektir ehl-i idrake 
Edip tezyid-i gayret müstefid olmak nedametten 

Durur ahkfim-ı nusrat ittihad-ı kıılb-i millette 
Çıkar asar~ı rahmet ihtilfı.f-ı re'y-i ümmetten 

Eder tedvir .. ; §lem bir mekinin kuvve-i azmi 
Cihan titrer sebat-ı pa·yİ erbab .. z metanetten 

kaza her feyzini her lutfunu bir vakt için saklar 
Fütur etme sakın devletteki za'f il betaetten 

Değildir şir derzencire töhmet acz-i ikdamı 
Felekte baht utansın binasib erbab·ı himmetten 

Ziya dur ise evc·i rif'atinden ıstıraridir 
Hicab etsin tabiat yerde kalmış kabiliyetten 

Biz ol iilihimem erbab-ı cidd ü içtihadız kim 
Cihangirane bir devlet çıkardık bir aşiretten 

Biz ol ulvinihadanız ki meydan-ı hamiyette 
Bize hak-i mezar ehven gelir hak-i mezelletten 

Ne gam pürateş ü hevl olsa da gavga·yi hürriyet 
Kaçar mı merd olan bir can için meydan-ı gayretten 

Kemend-i cangüdazı ejder-i kahr olsa cellldın 
Müreccahtır yine bin kerre zencir .. ; esaretten 

Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azimetten 

Anılsın mesleğimde çektiğim cevr ü meşakkatler 
Ki edna zevkı a'liidır vezaretten sadaretten 

Vatan bir bivefa mızende-i tannaza dönmüş kim 
Ayırmaz sadıkan-ı aşkını alam-ı gurbetten 

Müberrayım reca vü hav/ten indimde alidir 
Vazifem menfaatten hakkım ağraz;-ı hük(lmetten 

Civanmerdan-i milletle hazer gavgadan ey bidad 
Erir şemşir-i zulmün ateş-a hamiyyetten 

Ne mümkin zulm ile bidad ile lmha-yl hDrriyet 
Çalış idraki kaldır muktedirsen ademiyyetten 

GtJnülde cevher-/ elmasa benzer cevher-/ gayret 
l!:ztımer ~aaer-t tazyikten te"sfr-1 sikletten 

Ne efsunkAr imişsin ah ey didar-ı hürrlyyet 
Esir-/ aşkın olduk ger>i kurtulduk esaretten 

Senindir şimdi cezb-i kalbe kuvvet aetr-f hüsn etm• 
Cemalin ta ebed durolmasın enzar-1 Dmmetten 

Ne yar-ı can imişsin ah ey Dmmid-i istikbal 
Cihanı sensin azad eyleyen bin yer a mihnetten 

Senindir devr-i devlet hükmDna dünyaya infaz et 

Huda ikbalini hılzeylesin her türla afetten 

KiUb-f zulme kaldı gezdiğin nazende sahralar 
Uyan ey yareli ıir-i jeyan bu bab-ı gafletten 

PO O 7777 O 77700 

Namık Kemol'in 

ESERLERİ 
NESİRLERİ 

ve 

edebi hüviy~ti 
Okurlarımız, Namık Kemal'in. eserleri. 

nesirleri vtı edebi hüviyetine ait muhtelif 
yazıları ve şairin muhtelif eserlerinden 
seçme parçaları yarınki sayımızda bula
caklardır. 

Ulus, yerinin darlılı dolayısiyle hazır

la.ttılı bu yazıları bugün neşredemedifin
den dolayı okurlarından özür diler. 

,_. ............. . • 
Am"3rika'da zclz"le 
Boeton, 20 a.a - Bu sabah mahalli 

saatle ikiyi yirmi beş geçe New Eng
land hükümeti dahilinde geniş bir 
mıntakayı sarsan bir zel.rele olmuş 
ve binlerce kişi yataklarından fırlı
yarak gecelik kıyafetleriyle sokak· 
!ara dökülmüştür. Ciddi hasar yok
tur. 

mütefekkir artık düıündüklerini 
kendisine &aklamaktan ve yahııt 
bu dütünceleri bir taklDI kaçamak
lı, dolambaçlı remizlerıle mırıldan
maktan vazgeçti. "Ülülemr., e kö
rü körüne inkıya.t prenaipini kafa
yı iğen kavuk ve beli büken cübbe 
ile beraber bir yana attı. Yalnız 
ıekil ve kıyafette tatbik gören Tan· 
zimat dü&turları böylece ruhumuza 
ve ahlakiyatnnıza inti.ka.l etmiı ol
du. 

Y akup Kadri Karaosmanoğlu 

NAMIK KEMAL 

Namık Kemal 
i{in kitap 

Türk Dil Kurumu genel aekre>ter!J
ğinden bildirilmiştir : 

19 uncu asır içinde yeti§en türk dil 
ve edebiyat büyüklerinin en büyüğü 
olan Namık Kemal, bugilnden tam 
yüz yıl önce, 21 İlkkanun 1840 dll 
Tekirdağında dünyaya gelmişti. 

Kendisine gelinciye kadar benzeri 
görülmemiş açık bir dil ve parlak bir 
heyecanla türk milletine, vatan, mil -
Jet, hilriyet istikHil fikirlerini tanıt
mış ve yaymış olan bu büyük tlirk dil 
ve edebi yat dehasının yüzüncü doğum 
yıldönümünü Türk Dil Kurumu de
rin bir saygı ile karşılar. 

Kurumumuz bu yıldönlimü müna .. 
sebetiyle şair ve muharrir Necip Fa
zıl Kısakürek tarafından Kurum için 
yazılmıt ve Kurum genel sekreteri 
İbrahim Necmi Dilmen tarafından 
bir önsözle bazı notlar ilave edilmiş 
olan - Namık Kemal .. şahsı. eseri, 
tesiri adlı bir eseri de hazırlayıp 
bastırmıştır. 

Namık Kemal'in fedakarlıklar ve 
kahramanlıklarla dolu hayatı, şiir, ma 
kale, risale, tarih, roman, tiyatro, ten
kit yolunda yazılmış eserleri topye
kQn türk diline, türk edebiyatına, türk 
duygu ve düşünüşüne tesiri bu eserde 
yepyeni bir görüş yönünden anlatıl • 
mış ve bir çok örnekler de verilmiş • 
tir. 

Türk dilinin yabancı dil zincirlerin 
den kurtularak öz varlığına erişmesi 
yolundaki dilcilik ülküsünün nazar! 
olarak yeni devirlerde en ileri öncüsü 
olan Namık Kemal 'in yüzüncü do
ğum yıldönümünü, o ülküyü gercek
leştimıek yolunda çalışan Türk Dil 
Kurumunun bütün üyelerine ve bü
tiln türklüğe candan yürekten kutla
rız. (a.a,.) 
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D. HAVA YOLLARI 

-------- § Hafriyat ve tesviye iıleri § 
Muhabere fincanı alınacak Yatak.hane inşası Kar makineleri alınacak - -

Devlet Havayolla.rı Umum MUdUrlU· § ÇAT ALAGZi ELEKTRİK § TURKİYE M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dan: 

• (Radyo Difüzyon Postaları) 
Ankara Dcftcrdarlıf:ından : 
1 - Yeni Meclis binası ln:ıa edilecek 

olan saha dahilindeki istimlak edilen 6 nu
maralı binanın yıkılıp enkazının, ıartna

mesi mucibince kaldırılması İDi açık ar
tırmaya konulmu~tur. 

NUmuneılne göre pazarlıkla 711 bin ad l - Muayyen J'Ünde talibi zuhur etmı-et ğtlnden: = SANTRALI SANTİYE = 
ı - Ankara - Yeşilköy - Adana meydan- : MÜDÜRLÜGÔNDEN : : TURKİYE ANKAHA m..habere fincanı alınacaktır. Hepsi yen bir erbq yatakhanesinin nokJıa.n IDle-na 

Radyoıu Radyosu tahmln olunan fiyat 25000 lira olup ka ri mUteahhit nam ve hesabına pazarlık su-tı ları askeri tenvir vaaıtalarlyle teçhiz ed1· : : 

- Dahra Uzunluğu - teminatı 8700 liradır. İhaleıi 24.11.940 ı reUyle tamamlattınlacaktır. Muhıı.mmen alı lccektır. : Çatalağzında yapılacak hafri· : 
2 - Tayyara meydanlarında kullanıl- : yat ve tesviye işleri kapalı zarf- : 

aıak Uzere kar kUrllyUcU makineleri alına.- :_ la eksiltmeye çıkarılmıştır. lıin S 
caktır. -

1648 m. 182 Kcı./120 Kw. gUnü ıaat lts te yapılacaktır. Talip olan! bedeli 10334 lira 6 kuruD olup katı teminat a.. 
nn komisyona mUracaatlan. (8677) miktarı 1551 liradır. Pazarlığı. 24. 12. 940 Sl.7 m. 9465 Kc../ 20 Kw. T. A. P. 

19.47 m. 15195 Kcs./ 20 Kw. T. A. Q. 

CUMARTESİ : 21. XII. 1~0 

2 - Bu binanın .;atı kiremitleri, kapı, 
pencere ve 11ire taşları mliteahhide ait ol
mak ilzere imli mahalline kaldırılarak ye
rinin tesviyesi için 1000 lira ke,if bedeli 
vardır. 

18677 salı g!inU ıaat 11,80 da hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Fenni ve lda-

Araba kotumu alınacak rt ıartname ve ııalr evrak her gün öğleden 
Her iki io için teklifte bulunmak lıti • : keşif bedeli 40.000 lira ve muvak- : 

yen firmaların fennt salll.hlyetıerlni !•bat 5 kat teminatı 3.000 liradır. S 
etmek ıartıyle plA.n ve izahatı alabilecek- : İstekliler, aşağıdaki evrakı An- : 
lerl ilan olunur. {8831) 18809 : karada Etibank binasında Şantl- : 

8.00 Program ve memleket saat ayarı, 
8.03 Ajanı Haberleri, 
8.18 Müzik : Hafif Program (Pl.), 
8.45/9.00 Ev kadını • Yemek listesi, 

13.30 Program ve memleket saat ayarı, 
13.35 Müzik : Türkçe pllklar, 
13.50 Ajana Haberleri, 
14.05 Müzik : Tilrkçe pllklar programı

nın devamı, 

14.20 Müzik : Riyaseticümhur Bandosu, 
(Şef : İhsan K!inçer), 
1- İsmail Zlihtü : İhtifal mar~r, 
J. Bouchcl : Gavotte, 
J.- P. Polgnie : Grenoble hatırası 

(Uvertür), 

3 - Açık artırma 27. 12. 940 cuma gil
nü sut on beşte Ankara defterdarlığın
daki komısyonda yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat (75) liradır. 

5 - Fazla tafsiUt almak ve ıartnamc
ıinl görmek istiyenlerin defterdarlık Mil
t cmllk mlidürlüğüne müracaatları. 

(8430) 18391 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Bulgur alınacak 
4- Massenet : Dramatik ıahneler BUyUkdere TUmen Satın Alma Komls-
($. Sahne), yonu Reisliğinden: 
5- Franz Llnt : Macar Rapsodisi, Asker ihtiyacı için l lklnclkAnun 941 ta-
No. 6. rJhlnden baolıyarak her ay başında elllııer 

U.00 Ankara Sonbahar At Yan1tarı tah· ton teıltm edilmek Uzere ceman Uç yUz 
mlnlerine dair konuşma. ton bulgur kapalı zart usuliyle alınacak. 

15.10 Mllzlk : Operet parçaları (Pl.), ıtır. Eksiltme muamelesi BUyUkdere IBke. 
esi civarında Halk Partisi binası nltında-

15.30 Ankara Devlet Konıervatuvarından ki salonda hazır bulunııcak olan tümen 
naklen neııriyat : satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Riyaseticümhur Filarmonik Orkest· Bulgurun beher kilosuna 27 kuru,, fiyat 
ruının kanseri, tahmin edllmlDtir. Bulgur evsaf ve §era. 

18.00 Proçam ve memleket 11at ayan, ıtıyle teslim usul vemahallerl ha"kkında 

18.03 Müzik : Radyo Caz Orkestrası (İb· her gUn tUmene mUracaatla malOmat al-
rahim Özgür idareıinde), mak mümkUndUr. Eksiltme muamelesi 30 

blrlncikA.nun 940 tarihine mUsadlf pazar -
test günU ıaat on beşte yapılacaktır. İs -
teklllerin teminat ve teklif mektuplarım 
eksiltme eaatındcn bir ıaat evellne kadar 
usulen makbuz mukabilinde komisyona 
teslim etmeleri !Uzumu l!An olunur. 

18.40 Müzik : Saz eserleri, 
19.00 Konuşma : ( Gllnün meseleleri ), 
19.15 Müzik : Türk Folklor örnekleri. 
19.30 Memleket ıaat ayan ve Ajans Ha-

berlcrl, 
19.45 Müzik : Muhtelif prkılar, 
20.15 Radyo Gazetesi, 
20.45 Müzik : Fasıl Heyeti, 
21.15 KonuJtna : ( Bibliyografya ), 
21.30 Müzik : Radyo Salon Orkestrası ı 

(Violoniıt Necip Aşkın idaresinde) 
1- ·nhelm Vacek : Mar,, 
2- Drlgo : Arlökenin milyonların
dan 4. No. lu Polonez, 
3- Joh. Strauss : Büyük Vals, 
4- Rossihi : Hırsız Sakaagan Ko
mik Operasının Uvertürü, 
S- Paclıernegg : Hazin Vals, 

6-- Ansell : Uç İrlanda Portresi, 
'1- Curzon : La Oltana, 
8-- Jac. Grit : Mar,, 

(11046/~26) 18503 

Sığır eti alınacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko, Rs. den: 
1 - Aslrcrt ihtiyaç için 250000 kilo sı

fır eti kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sıiır etinin beher kilosu 28 kuruş 

an 70000 lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 3/1/941 saat 11 de Çanak -

kale Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evci 

teminat akçeleri olan 8500 lirayı ve ihale 
K. nunun Z-3 cu maddelerindeki vesaik ile 
birlikte Ko. na müracaatları. (8840) l88ı4 

Kösele çarık alınacak 
Merzifon Sa. Al. Ko. Rıı. den: 

1 - Beher çiftine tahmin edilen 4 lira 
37 kuruo fiyatla 6000 çift kösele çarık ka-

M. M. VekAletl Sa. Al. Ko. dan: 1<>nra 52 kr. mukabilinde komisyondan a -
lft Mevcut numunesine göre 600 adet ç lınabllir. İhaleye lştlrAk edeceklerin hava 
o-araba koşumlyle 100 adet ıaka araba k inşaat ıubeslnden vesika almalan l!zım-
a-oumu pazarlıkla satın alınacaktır. Çift dır. İsteklilerin muayyen gUn ve saattıı ka--
a-raba kooumunun beherlne 711 ve saka ar tl teminat ve kanunt belgeleriyle birlikte 
at ba koşumunun beherlne de 411 Ura fiy komisyonda bulunmaları. 
atı tahmin olunmuotur. Hepsinin katl temin (8737) 18765 

6300 lira olup ihalesi 2.1.941 perşembe gU Dizel alektrojen grupu alınacak 
nU saat 16 te yapılacaktır. Talip olanların :M • .M. VekAletl Hava Sa. Al. Ko. dan: 

-

78 komiıyona müracaatlan. (8678) l86 1 - 840:375 beygir takatinde bir adet 

Benzin ve yağ alınacak dizel elektrojen gnıpu pazarlıkla satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli ( 48, 750) 

M. M. Vekalet/ Sa. Al. Ko. dan : 
kırk sekiz bin yedi yUz clll lira olup katı 

Hepsine tahmin edilen fiyatı : 5440 1 teminat mlkdarı (7,312,5) liradır. Pazar -
olan 1115 teneke benzin ile 560 kilo mo lığı 27.12.940 cuma gllnU saat on birde ha-

ira 
bi-
ır. loll BB. yağı pazarlıkla satın alınacakt va satın alma komisyonunda. ynpılacııktır. 
at Pazarlığı : 23/12/940 pazartesi günü ııa İdıırl ve fennl oartnamesl her gUn öğleden 
rt 14 dedir. Kati teminatı ı 816 lira olup 11 sonra komisyondan 250 kuruo mukabilinde 

namesi komisyonda görlllür. Taliple alınabilir. İsteklilerin muayyen gün ve sa-rin 
muayycri vakitte M. M. v c. Sa. Al. Ko. atte katı tetninat ve kanunl belgeleriyle 
bulunmaları. (8784) 18767 birlikte komisyonda bulunmalan. (8826) 

da 

18806 

Diyafram alınacak Fanila ve don alınacak 
M. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan M. M. V ckileti Hava Sa. Al. Ko. dan 

ira Hepsine tahmin edilen fiyatı : 4300 1 1 - 1000 adet filedoks fanila ile 1000 
olan 2000 adet diyafram pazarlıkla sa adet filedoks don pazarlıkla satın alına -tın 

alınacaktır. Pazarlığı : 25/12/940 çarpm caktır. Muhammen bedeli 2300 lira olup 
günil saat ıı dedir. Katt teminatı : 645 kati teminat mikdan 345 liradır. Pazarh-

ba 

lı 25/12/940 çar:ıamba günü saat 10 da ha
ra olup nümune ve ~artnamesl komisyon 

li-
da 

va 1&tm alma komisyonunda yapılacaktır. 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. Evuf ve muhtıraeı her gün öiledcn sonra M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (8786) komisyondan alınabilir. lstcklilcrin mu -

18769 ayycn gün ve saatte kati teminat ve kanu

Ranza yaptırdacak 
M. M. ektlletl Sa. Al. Ko. dan: 
Keşif bedeli 871 lira 20 kuruo ol 

ranza pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlı 
6. l. 941 pazartesi gUnU ıaat H tedlr. Ka 
teminatı: 131 lira olup keııfi 41S kuru 
komisyondan alınır. Taliplerin muayy 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunm 

an 

tı 
u 

!}& 

o?n 
a-

ni belgeleriyle birlikte komisyonda bulun-
malan. (8833) ı88ıı 

DEVLET DEMIRYOLLARl 

Mahruti çadır alınacak 
Devlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 

ANKARA BELEDiYESi 

Saraç malzemesi alınacak 
- Ankara Belediyesinden: 

1 - Temizlik işleri mUdUrlilğU ihtiya
cı için alınacak olan ı 7 kalem saraç mal
zemesi 1°5 gün müddetle açık eksiltmeye 
konulmUDtUr. 

2 - Muhammen bedeli (2799) iki bin 
yedi yUz doksan dokuz lira ( 40) kırk ku -
ruDtur. 

3 - Teminat (209) iki ytiz dokuz lira 
(96) doksan altı kuruştur. 

4 - Şartname ve nUnıunelerinl görmek 
lstlyenlerln her gUn encUmen kalemine 
ve isteklilerin de 31.12.940 salı günU ıaat 
10,30 da belediye encümenine mUracıı.atla-
rı. (8644) 18657 

Kiralık kömür deposu 
- Ankııra Belediyesinden: 

1 - Yenlşchlrde köm\lr depoları kar
oıaında 250 oer metre murabbaı iki yer kö
mUr deposu ynpılmak Uzere ihale tarihin
den itibaren 3U> 942 tarihine kadar ayrı 
ayn kiraya verilmek üzere on beıı gün 
mUddetıe açık arttırmaya konulmuııtur. 

2 - On yedi aylık muhammen bedeli 
(010) beo yUz on lira 

3 - Teminatı (38,25) otuz ııeklz lira 
yirmi beıı kuruştur. 

4 - Şartnamelerini görmek istlyenle
rln her gUn encUmen kalemine ve istekli
lerin de 31.12.940 salı gUnU saat 10,30 da 
belediye encUmenlne mUracaatıarı. ı 8661) 

18658 

Her nevi ölçü ve tartı aleti 

kullanan1arın nazarı dikketine: 
!arı. (8823) 18803 Ankara Belediyesinden: 

lira olan 300 adet mahruti çadır 3/1/941 ttzerlnde 39 yıh damgasını tqıyan bU
cuma gilnl1 Hat 15 de kapalı zarf usulü ile 

Muhammen bedeli 24.000 yirmi dört bin 

Kamyon yedek parçalan 

almacak 
M. M. Vektl.letl Sa. Al. Ko. dan: 

ra Hepsine tllhmln edilen fiyatı: 642..S ll 
olnzı 188 kalem kamyon yedk pat'çala 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa'llRrlığı. 

26.12.940 pcrtembe gUnU ıaat 14 tedlr. K 
U teminatı 965 lira olup listesi koml6yo 
da görUlUr. Taliplerin muayye~ vakit 
M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunın'llan. 

rı 

: 
a-
n-
te 

(8824) 18804 

Manyatolu telefon alınacak 

tUn (ölçU tartı) ve (tartı Aletleri) nln ee-
Ankara'da idare binasında satın alınacak- nelik muayenesine bB.§lanacatından 1.1.941 

tır. tarihinden 31.1.941 gUnU akoamına kadar 
Bu işe girmek iatiyenlerin (1800) liralık bunların clnıılnl, çekerin!, markasını, nu -

muvakkat teminat He kanunun tayin ettiii mara.sını, miktar ve boylarinı bildirir bl -
vesikaları •e tekliflerini ayni gün saat 14 rer pullu beyanname ile belediye ayar me
de kadar komisyon relsliilne vermeleri la- murluğu.na müracaaUa muayene kfığıdı 
zrmdır. alms.ları ve bu bir ay içinde mUracaat et-

Şartnameler parasız olarak Ankara'da mlyenlerfn ölçUler nizamnamesinin 17 in

Malzeme dairesinden. Haydarpap'da Te • ~~n:.ddesl~~,fı~;e ceza görecekleri ~::9:
ıellüıın ve sevk ıeflifinden daiıtılacaktır, 

(8688) 18762 9-- Oskar Nedbat : Süvari Valsi, 
Memleket saat ayan, Ajans Haber
leri; Ziraat, Esham • Tahvlllt, Kam 
biyo • Nukut Bonıuı (Fiyat), 

Konuşma : (İn ilizce • yalnız kı a 
dalga Postası), 

pah zart usullyle alınacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli 21860 lira ve ]4. M. Vekll.letl Ba. Al. Ko. dan: Takım çeliği alınacak 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

. 

Ik teminatı 1638 lira 73 kuruıtur. H epslne tahmin edilen fiyatı: 8550 Ii 
3 - İhalesi 6.1.941 pazartesi gtınU sa· olan 9(j adet manyotolu telefon pazarhkl 

ra 
a 

22.50 t l e M rz fon Ko. yapılacaktır.-- , _satın alınacaktır. Pazarlığı: 30.12.94.0 p 
4 - tatekllleı:fn mezkQr g1.1n ve aaattcn sarteat gllnU eaat 111 tedlr. Kat! temfna 

bir saat evcl teklif mektuplannı Ko. na 1283 lira olup oartnamcsi komlsyond._ g 

a-
ili 
ö-

ermeleri. rillür. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
a "kadar yalnız uzun dalga Posta • v 
MüzUt : Cazbant (Pi.), (Saat 23.10 2:2.50 v. 

05 siyle). ıs - Şartnamesini Ankara, İstanbul le· Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (8825) 188 

vazını !mlrliklerlyle Merzlfonda Ko. da 
görUleblllr. 

23.25/Z3.30 Yarınki Program ve Kapanış. 

A TİNA Radyosu 6 - Postadaki gecikmeler mazeret teıı· 
Atına radyosu ecnebi diller neıırlyatı, kil etmez. (884ı) ı88ı5 

orta Avrupa saatiyle aııağıdaki saatlerde Tenvir postası vesaire alınacak 
:yapılacaktır: İstanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: 

TUrkçe 19.41S 1 - Askert ihtiyaç için iki kamyon U. 
Arnavutça 20 zerinde bir tenvir postası lle bunlara alt 
Almanca 20.30 16 kalem muhtelif cins ve mlkdarda "lls • 
Yugoslavca 20.40 teslne,. göre malzemesiyle beraber 26.12. 
İtalyanca 21 940 gt1nU saat 11 de pazarlıkla satın alı· 
Rumence 21.llS nacaktır. 

Bulgarca 21.20 Muhammen bedeli 27750 liradır. Katı 

:tngUlzce 22 teminatı 4162 lira 60 kuruştur. Şartname-
Rumca 23.20 ıi her gUn Ko. da g6rUleblllr. İsteklilerin 
Fransızca 23.30 belli gUn ve saatte Kındıklıda komutanlık 
İspanyolca 23.50 Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (8842) 18816 

Neşriyat orta dalgadan 499,20 metre 
-.eya 601 kilosikl ve kısa dalga 42,4 metre 
~eya 707:S metre üzerinden yapılacaktır. 

Bayanlann nazan dikkatine 
Biri pötlgrl diğeri pat dastre.gan 

olan yeni vaziyette iki kUrk manto 
satılıktır. İsteklllerln her gtln saat 
14,30 dan 17 ye kadar Atatürk bulva
n Tuna apartımanı No. (9) dairey 
mUracaatlan. 

BUGÜN 

ULUS Sinemasında 
2 Film Birden 

1 - Uzaklaıan melodi 
Fransa'da başlıyan, Almanya'da 

devam eden ve Amerika'da 
nihayetlenen hazin bir aşk 

romanı 

Artistler : 
Yill Birgel - Birgitte Horney . 

2 - (ELiK KAFES 

Kanaviçe alınacak 
İstanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 

ı - 40000 metre kaneviçe alınacaktır. 

Pazarlıkla ekslltmeıl 24.11.940 ıalı gilnU 
ıaat H,30 da Tophanede İstanbul Lv. A. 
Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

İsteklilerin teklif edecekleri numune
leriyle ve ilk temlnatıariyle belli saatte 
Ko. na gelmeleri. (8843) 18817 

Fasulye ve pirinç alınacak 
Eski~ehlr Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Askeri ihtiyaç ic;:ln 134 ton K. fa -
sulye ne 100 ton pirine;: pazarlıkla satın a· 
ınacaktır. 15 tondan &Dağı olmamıık Uze

re birkaç istekliye ihale edilecckUr. 25.12. 
940 çarııamba günU sa.at llS te Eskişehir 
mıntaka Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. Tah -
mln bedeli kuru fasulyenin 34840 liradır. 

Pirincin 35000 liradır. 

İlk teminatları isteklilerin istedikleri 
mikdara göre yüzde yedi buçuk üzerinden 
alınacaktır. İsteklilerin teminat mektup
lariyle belli gUn ve saatte Ko. da hazır 
bulunmaları. (8845) 188ı9 

Odun alınacak 
Bolayır Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Askeri ihtiyaç için gösterilecek yer -

ere teslim şartiyle 1200 ton, 1200 ton, 
1200 ton ve 1800 ton ki ccman 5400 ton o
dun ayrı ayrı pazarlıkla alınacaktır. 

24/12/940 salı günü saat 14 de Gelibo
u'da Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

Şartnamesi her gün Ko. da görülcbi • 
ir. (8847) 18821 

MAARiF VEKALETi 

Mimarlann nazarı dikketine 
Maarif Vekilliğinden ı 

öy !803 sayılı kanuna tevfikan açılan k 
enstitiilerlnden mc:ı:un olacak öiretmenl 
rln çalışacakları köylerde yukarda say 
yazılı kanunun 16 ıncr maddesine göre ya 
tırılacak ilk okul binaları plinlarınm ha 
zırlattırılması hı! 20/12/940 tarihlnd 
10/ou'bat/941 tarihine kadar devam etm 
üzere memleket mimarları arasında müs 
bakaya konulmuştur. Bu müsabakaya a 
şartnamelerin 20/12/940 tarihinden itiba 
ren Ankarada Maarif Vekilliği ilk tcd 
sat umum müdürlüğünden, İstanbul'da M 
arif müdürlüğünden alınabileceii ve ve 
klllifjmizce neşredilerek resmf okullar 
hepsine gönderilen tebliğler dergisinin 
lin tarihi haftasında çıkacak nilshasın 

da g-örtilebllcccği il!n olunur. (8734) 1868 

e-

ısı 

p.. 

-
en 
ek 
a-
it 

-
ri-
a-
. 

ın 

l-
da 

Si 

ASKERLiK iŞLERi 

337 doğumlulara 
Ankara Yabancı As. Ş. Rs. den 

1 - 2. ktlnun 941 tarihjnde askerlik .ka
nununun 2. inci maddesine göre askeri 
çağına girecek bulunan 337 D. lularm ı 

yoklamaları bu tarihten itibaren yapılac 
ğından bu doğumlu her mükellefin yok 
lamasını yaptırabilmesi için nüfus hüviy 

ik 
'lk 
a-
. 

et 
ciizdanına lüzum vardır. 

k-Hüviyet cüzdanı bulunmıyanlarm yo 
lamalan yapılmıyacağından nüfus cüzdanı 
olmıyanların ıimdiden tedarik etmeleri. 

2 - Yoklama günleri ayrıa ilan edil e-
cektir, (8159) 18132 

ŞUBEYE DAVET 

Ankara Yerli Askerlik Şubesinden: 

Ecnebi memleketlerden TUrklye'ye hl 
ret eden ve TUrklye'ye geldikleri tar 
lerde yirmi iki ye..ııını geçtiklerinden do 
yı doğumluları yanına ihtiyata alınmıo b 
lunan erattan eski memleketlerinde as 
kerllk yapmııı olanlar varsa kUnyeleri 
yazılmak üzere terhis veslkalariyle ıub 

c-
lh-
la-
u-

-
ne 
e-

ye gelmeleri, (8846) ı88:z6 Hapishanelerin gizli dehlizlerin
de geçen heyecanlı macera filmi 

Artistler : Arpa, saman ahnacak 
W alter Connolly 

J ohn H oward 
Ayrıca: Harp jurnali 

Seanslar : 14.30 - 17 .30 - 21 de 

UZAKLAŞAN MELODİ 
16 ve 19 da 

ÇELiK KAFES • Tel: 6294 

Kırıkkale As. Sn. Mp. Sa. Al. Ko. Rs. den: -Cinsl '.!'llkdarı M. bedeli İlk teminatı 
kilo L. Kr. L. Kr. 

Arpa 8000 560 00 64 50 
Saman 6000 300 00 
Kırıkkale asker! sanat lisesi kadro hayvanları ihtiyacı için 8000 kilo arpa 

6000 kilo saman 6.1 941 pazartesi gllnU saat 15 te açık eksiltme ile alınacaktır. İ 
teklelllrn 64 lira 50 kuruştan ibaret ilk teminatlarını Kırıkkale As. Fb. muhaeeb 
cll!ği veznesine yatırat'ak mukablllnde alacakları makbuzla bcllı gUn ve saatte M 

ile 
s-
e-
p. 

Sn. Al. Ko. na gelmeleri. (88U) 18818 

...... ~ - , - _..-:: -----

Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 892~ Ura olan 450 

Kg. muhl lif takım çelltf 7. 1. 1941 salı 
,..UnU ıaat 1:5 te açık ekafltme usullyle 
Ankarada ldare binasında satın alınacak
tır. 

Bu işe girmek istiyenlerln 294,38 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları hll.mllen aynı gUn eksiltme aaa
tıne kadar komisyonda Jsbatı vücut etme
leri lllzımdır. 

Şartname Ankarada malzeme dairesin
de, Haydarpll§a'da teııellUm ve ııevk ıefli
~nde görUlebllfr. (8686) 18797 

Yelken bezi alınacak 
Devlet Dcmiryolları Sa. Al. Ko. dan : 
Muhammen bedeli 60.000 (altmıı bin) 

lira olan 20000 metre yelken bezi 6/11941 
pazartesi gUntl ııaat 15.30 da kapalı ı:arf 

usu111 ile Ankara'da idsre binasında satm 
alınacaktır. 

Bu işe girmek lstiyenlcrln ~50 (dört 

i 
bin iki yilz elli) lirlık muvakkat teminat 
le kanunun tayin ettiği vcs!kaları ve tek
liflerini aynı giln ıaat 14.30 a kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri lazımdır • 

Şartnameler (300) kuruşa Ankara ve 
Haydarpap. veznelerin.de satılmaktadır. 

(8687) 18798 

Bakır itleri 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan: 
İdarece temin edilip müteahhide veri

lecek 500 ton blfster bakırın lılenerek 
mamul halde idareye teallmi ıeı 21.1.941 
salı gUnU saat 15 te pazarlıkla ihale edile· 
cektlr. Tahmin edilen bedel (15 900) lira
dır. Pazarlık Ankarada idare binası içinde 
malzeme dairesinde toplanan komisyonca 
yapılacaktır. 

Taliplerin ayın gtln ve saatte teklif ve 
kanunl veıılkalariyle birlikte komlııyona 
mUracaat etmeleri ltızımdır. 

Bu l§e alt oartnamelr Haydarpaşada 

tesellUm ve sevk ııetıığinden ve Ankarada 
malzem dairesinden paraaız olarak alına -
bilir. (8743) 18799 

DEVLET ORMAN iŞLETMESi 

Satılık çam ve köknar tomruğu 
Devlet Orman İ§letmeai Revir Amirli

tınden: 

1 - Bolu Hanyerl deposunda lııtltte 

mevcut 4 adet muadili 1,272 M3. çam tom
ruğu ve 3291 adet muadili 1536/992 M3 
köknar tomrukları açık arttırma ne satı -
lacaktır. 

2 - Tomrukların aynca ba§ kesme pay
lan mevcut ve kabukları eoyulmuı olup 

Kuru üzüm alrnacak 
Deniz Lcvaum Sa. Al. Ko. dan : 
l - Tahmin edilen bedeli 29.900 lira O· 

lan "100.000" lcllo kuru Uzlimiln, 271 I. kl
nun/940 cuma günü saat 14 de kapalı zarf
la ektiltmcııi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı "2242'" lira "50" ku
ruş olup ıartnamesi her gün komiııyondan 
"150" lruruıı bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerlıı 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

teklif mektuplarmı havi kapalı zarflarını 

en geç belli gUn ve saatten bir ıaat evell
ne kadar Kuımpaoa'da bulunan komisyon 
baıkanlıfına makbuz mukabilinde verme-
leri. (11623/8532) 18553 

BANKALAR 

Arıiv dosya dolapları ve 
podyum yaptırılacak 

SUmcrbank Umumi MUdlir!UğOnden: 
1 - Bankamız merkez binası (umumt 

arııtv dalrcsl) için yaptırılacak iki tip 
dosya dolapları vahidi fıyat esaalyle ve 
kapalı zarf usullyle eksiltmeye konulmlll· 
tur. 

İşbu depolarla podyumun keşif bedeli 
6.000.- liradan ibarettir. 

2 - Eksiltme evrakı (2) lira mukabl -
llnde Ankarada SUmerbank muamellt ou
beslnden, İltanbulda SUmerbank mUdUrlU
ğtlnden ahnablllr. 

8 - Eksiltme 26.12.040 tarihine mUsa
dif perııembe gUnU saat (16) da An.karada 
SUmerbank umumi mUdUrlUğüııde yapıla
caktır. 

' - Muvakkat teminat mlkdarı 450.
Uradır. 

.O - İstekliler tekli! evrakı meyanına, 
ıımdlyc kadar yapmış oldukları bu kabil 
lolere ve bunlıınn bedellerine alt vesika -
lar koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını t.avl zarflar 
kapalı olarak ihale gUnU saat ( 15) e kadar 
makbuz mukabUlnde Sllmerbank muhabe
rat müdllrlUğUne teslim edllml' olaacktır. 

7 - Posta ile gönderilecek teklltler ni
hayet ihale saatinden bir ıaat evellne ka
dar gelmlo ve :ıarfın kanunt ııekllde kapa
tılmıo olması ltLzımdır. 

Postada vaki olabilecek gecikmeler 
na.zarı itibara alınmıyacaktır. 

8 - Banka ihaleyi icrada serbesttir. 
(8803) 18800 

Sayın müşterilerimize 
hacim kabuksuz orta kutur üzerinden he - Bir mUddettenberi (Hayat suyu) lsmly-
saplıı.nmıııt.ır. le satılmakta olan Kantarcı Seyit efendi 

8 - Tomnıklara alt ıııı.tış ıartnamcsi Ayvalı suyunu dlğ'er sucu arkadll§larımız
Bolu orman dairesinden ve Bolu devlet lıt- ca bu her iki 

0

(flrmayı) kendi suları için 
etmesi revir fi.mirliğindcn istenebilir. tescil ettirdiklerinden §imdiye kadar ta-1 

4 - Çam tomruklnrının beher M3. nın nınmı§ olan Kantarcı Se)1t Efendi suyu -
muhammen bedeli 12 lira 84 kuruştur. nun (Şeker suyu) isim ve mUhUrU ile sa 
Köknar tomruklarının beher M3. nın mu- tılacağı ve suyumuzda bir yenilik olma-4 

hammen bedell 11 lira 56 kuruştur. yıp yalnız isim değlıtlğlnl muhterem mU;ı
ıs - İsteklilerin yüzde 7,5 muvakkat te- tcrilerimlze arzederlz. 

mlnatla 30 12.940 pazartesi günU sıı.at lts Adres: Ayvalı bllglarında Kantarcı Se-
te Bolu'dakl devlet lfletmesı revir ıtmlrll- ı yit Efendi suyu mUsteclr! Ahmet Şeker. 
ii binasına müracaatları. (8837) ı88uı 6069 

,, 

: ye mildilrlilğünden bet lira mu - 5 
: kabilinde alabilirler. : 
E 1 - Eksiltme şartnamesi. 5 
E 2 - Mukavele projesi. E 
: 3 - Hususi fennt p.rtname. : 
: 4 - Termin cetveli. E 
§ 5 - Umumi fennt ıartname. S 
: 6 - Vahidi fiyat cetveli. : 
: Eksiltme, 27 /12/1940 tarihinde : 
: saat 15 te Ankarada Etibank bi - S 
: nasında Şantiye mildürlilğü tara- S 
: fından yapılacaktır. Münakasaya S 
E gireceklerin en genç iki gün eve· S 
E !inden bu işi yapabilmek iktida- : 
: rında olduklarına dair Şantiye S 
E müdürlüğilnden bir ehliyet vesi- S 
E kası almaları lhımdır. 4862 S 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

Ankara İcra Dairesi Gayri menkul Satıt 
Memurluğundan : , 

Ulus gazetesinin 7/121940 tarihli nü .. 
haıında 940/82 11yıh doıyamrzla satııı i
lincdilcn Kavakhdcre'de 11<>4 ada 31 par
sel numaralı arsanın ikinci eatıı gunü olan 
9/1/~l perıem'be gününün bayrama te -
sadüfü dolayısiyle mezkilr ilindaki ikincl 
satı1 gününün bayram tatilini takip eden 
13/1/~1 pazartesi günll ıaat 10-12 de ya • 
pılacaiı llln olunur. 

_:!11111111111111,11111111111111111111111~ 

- -: Güzel bir fırsat S - -: Anatartalar caddeılnde Kınacı ha- E 
E nı arkasında müstakil parsellenmlı : 
: güzel bir arsa acele ntılıktır. Oörtip : 
: ıtSrilfmek iatfyen]erin Ti. 6633 No.ya : 
: mUracaatıarı. 5061 S 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Buğday alınacak 
Ankara Lcvaı:ım Amlrliti Satın Alma 

Komiıyonundan ı 

l - Beher kiloıuna tahmin edilen fi -
yatı 8,11 kurut olan 2400 ton 1ert ve yumu-
1&k buğday pazarlıkla aatın alıııacaktır, 

2 - Pazarlıtı her elin Ankara Lv. A. 
Sa. AI. Ko. dadır. 

8 - 15 tondan qafı olmamak oarUyle 
ayrı ayrı • plere de ıhalc edilebilir. 

4 - 2(00 tonun katı teminatı 22900 
Ura ve on beı tonun 192 Ura olup 
evsaf ve ıartnamul 10,20 kurup komlıyon 
dan alınır. Taliplerin her giin Ankara L•. 
A. Sa. AL Ko. na mllracaatları. (8029) 

17997 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amlrlltt Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Beher kilosuna tahmin edllen fiya

tı 6 kuruş 25 santim olan 3000 ton arpa 
pazarlıkla 1aun alınacaktır. 

2 - Pazarlığı. her gün Ankara Lv. A. 

Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 
8 - 800 tondan qatı olmamak üzere 

ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 
' - Arpalar döküm halinde Ankara ve 

civar tstasyonlarda teııllm alınır. 
6 - 3000 ton için kati teminat 21250 U

ra ve 800 tonun katı teminat mikdan 
2818 llra olup evsaf ve ıartnamesl 960 ku
ru,ll komisyondan alınır. 

6 - Taliplerin bel gUn Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko. na mUracııatıarı. (8272) 18243 

Yataklık ot almacak 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. Ko. dan: 
24 ton yataklık ot satın alınacaktır. Ta

liplerin yüzde 15 teminatlariyle birlikte 
27. 12. ~o günil saat 15 te Ankara Lv. 
A. Sa. AI. Ko. na müracaslları. 

(8812) 18786 

Çuval ipliği alınacak 
Ankara Lv . .Amirlli! Sa. Al. Ko. danı 
Çuval dikmek üzere acele olaralı: 250 ki

lo çuval ipliği satın alınacaktır. 
Taliplerin nlimuneleriylc birlikte 26. 12. 

940 günü saat 15,30 da yüzde 15 teminat
larlylc birlikte Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
na müracaatları. (8813) 18787 

Çalı süpürgesi alınacak 
Ankara Lv. Amlrlltı Sa. Al. Ko. dan: 
1500 adet çalı aUpUrgeel eatın alınacak

tır. Taliplerin yüzde 15 teminatları ve nü
mııneleriyle birlikte 26.12.940 ıaat 15 te 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. na mUracaaUa-
n. (8814) 18788 

il lmrahim Özgür'ün söylediıii • 

BALALAYKA - Tango 
Türkçe sözlü plak çıktı 
Anafartalar Cad. Utku sokak 

No. 1 Tel. 3512 6087 

Kayıp bisiklet numarası - Ankara be -
tediyesinden aldığım 753 numaralı biılk -
lct plakasını kaybettim. Htikmıi olmadığı
nı ilan ederim. - Selim Temel. 

Zayi - Hopa nüfus idaresinden aldıfım 
nilfus tezkeremi kaybettim. Yenisini ala -
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. - Ho
pa Orta köyünden 326 doiumlu Şahin o -
ğullarından Ahmet oilu Arslan Şahin 5086 

Zayi - 927 senesi Aydın sanat mekte -
binden almıı olduğum diplomamı zayi et
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. - Telgraf Fen memuru Nec. 
det Tümcan. 50&3 
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SÜMERBANK YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESE MÜDÜRİYETİNDEN: 

Sümerbank Yünlü ve pamuklu mensucat fabrikaları aşağıdaki tabloda kaydolunan mamulôtı, 

mağazalarında ve satış bürolarında 

mıntaka 

satılacaktır . • 
müessesemız taksimatına göre mensup 
oldukları mıntakalardaki teşkilôtımıza müracaatları 

• 
rıca 

Tüccarların 

olunur. 

Satış mıntakas~ 

lstanbut, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 
Kocaeli, Bilecik, Eski§ehir, Kütahya, 
Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, 
Zonguldak, Kastamonu 
Ankara, Çankırı, Çorum 

lzmir, Manisa, Afyon, Antalya 

Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur 
içe[ (Mersin), Seyhan, Gaziantep, 
Marat, Hatay 

Mağazamız bürolarının isimleri 

lstanbul Toptan Mağazası 

Ankara Mağazası 

İzmir Mağazası 

Nazilli Bürosu 

İçel (Mersin) Mağazası 

Satış mıntakası 

Kayseri, Sivas, Kırşehir, Yozgat, 

Konya, Niğde 

Diyarbakır, Urfa, Malatya, Elazığ, 
Mardin, T ırnceli, Bingöl, Muş, Ağrı, 
Siirt, Bitlis, Van. Hakkari 

Erzurum, Kars, Erzincan 
Trabzon, Rize, Giresun, Çoruh, Gümüşhane 
Samsun, Ordu, Sinop, Tokat, Amasya 

Mağazamız bürolarının isimleri 
Kayseri Bürosu 

Ereğli Bürosu 

Diyarbakır Mağazası 

Erzurum Mağazası 

Trabzon Mağazası 

Samsun Mağazası 

• 

NOT: 1 - Pek yakında faaliyete geçmeleri mukarrer olan: 1) Nazilli Satış Büromuz mıntakası müşterilerinin İzmir mağazamıza, 2) Kayseri ve Ereğli Büromuz mıntakaaı müfterileri -
nin Mersin mağazamıza, 3) Diyarbakır mağazamız mıntakası müşterilerinin Mersin mağazamıza, 4) Samsun mağazamız mmtakası müşterilerinin İstanbul toptan mağazamıza müracaat 
etmeleri. 

NOT: 2 - Pamuk ve yün dokuma ve trikotaj ipliği ile Sung İpek ihtiyacı için doğrudan doğruya lstanbul' da Birinci Vakıf Hanındıt bulun an müessesemiz merkezine müracaat edilmesi. 

NOT: 3 - Sümerbank Yünlü Mensucat Fabrikaları mamulatrnın aatı§ına başlanılacak tarih ayrıca ilan olunacaktr. 

NAZARI Di KKA TE : Sayın müşterilerimize mağaza ve satış bürolarımıza ait muamelattan mütevellit şikayetlerini Mağaza ve Büro şeflerine veya doğ. 
rudan doğruya müessesemiz merkez "ne bildirmeleri rica olunur. 89356 

ASKERIFABRlKALAR 

2000 metre mikabı ceviz 
tomruğu alınacak 

Aı.. Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmln edilen bedeli (74.000) lira olan 

2000 metre m.lkAbı ceviz tomruğu aakert 
fabrikalar umum mUdUrlUğtl nıerkez satın 
&ima komisyonunca 2.1.941 peroembe gUnU 
aaat 15 te kapalı zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (3) Ura (70) kuruttur. Muvak
kat teminat ( 49:SO) liradır. Teklif mek· 
tuplarmı mezkQr günde eaat 14: e kadar 
komisyona vermeleri. (8838) 18681 

Yüz doksan bin litre benzin 
alınacak 

Ae. Fa. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (S2915) lira olan 

yüz doksan bin litre benzin Aakert Fa.b • 
rikalar umwn müdürlüğü merkez ıatm aJ. 
ma komisyonunca 2/ 1/ 941 per~embe &iinü 
ıaat 115 da lu,pah zarfla ihale edilecektir. 
Şartname (2) lira (65) lı:uruıtur. Muvalı: • 
kat teminat (389S) lira (7S) kuru1tur. Tek.. 
lif mektuplannı mezktlr ıünde ıaat 15 e 
lı:adar komisyona vermeleri. (8639) 18682 

Küçük Y ozgat'ta yaptırılacak 
in~aat 

Aaker1 Fabrikalar Satın Alma Ko.: 
Tahmin edilen bedeli (7470) Ura olan 

KUçUk Yozgat'ta yaptırılacak 1nşaat A&· 
kert fabrikalar umum mUdUrlUğU merkez 
as.tın alma komisyonunca 6. ı. 941 pazarte. 
al günü •a.at 14 de açık ek:stıtme tıe ihale 
edilecektir. Şutname para.sızdır. Muvak
kat teminat (061) liradır. Taliplerin mez
kQr günde komJsyona mUracaatları. 

(8790) 18772 

62,000 kilo sığır eti alınacak 
Kırıkkale Asker! Fabrikalar Gr. Mü~ 

dUrlUğU Satın Alma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 5000 
adet çalı ve 2000 adet hasır 

süpürge alınacak 
As. Fab. Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edllen bedeli (1150) lira olan 

:SOOO adet çalı ve 2000 adet hasır süpürge 
a.aker1 fabrikalar umum mUdUrlUğU mer· 
kez satın alma komisyonunun 6.1.1941 ta· 
rlbtnde pazartesi gilnU aaat 14,30 da ac;ık 

ekelltme Ue ihale edilecektir. Şartnameet 
parasızdır. Muvakkat teminat olan (86) 
lira (25) kuru,tur. (88S~) 18822 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

350 adet telefon alınacak 
P. T. T. Umum Müdüdıiğünden: 
1 - İdare ihtiyacı içın 100 adet ma· 

aa. 100 adet dıva.r ve ısa ~det de me,in 

kaplı seyyar ki ceman 350 adet man
yatolu telefon makinesi kapalı zarfla 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel (14.000), mu
vakkat teminat (1050) lira olup eksilt
mesi 27. II. K5nun. 941 pazartesi günü 
saat (16) da Ankara'da Evkaf apartma
nındaki P. T, T. Umum müdürlük sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubiy
le kanunt vesaiki ve teklifi muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (15) e ka
dar mezkfir komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 
levazım, 1stanbul'da Yeni Valide ha
nında P. T. T. levazım aynıyat §ubesi 
müdürlilklerinden bedelsiz olarak ve
rilecektir. (8513) 18513 

Gazoil alınacak 
P. T. T. Umum MUdürlütUnden 
1- İdare ihtiyacı için 50 ton pzoil ka

palı zarfla eksiltmeye çıkarılmistır. 
ı- Muhammen bedel (10.000), muvak

kat teminat (750) lira olup eksiltmesi 4. 
İkinciki.nun 94-1 tumartesi ~nü ıaat (11) 
de Ankara'da Evkaf apartmanındaki P. T. 

ViLAYETLER 

Kalorifer tesisatı 
Balıkesir Valiltğinden : 
ı - Balıkesir hUkUmet konağı adlfye 

kısmı kalorifer teslsa~ı kapalı zarf us 1· 

liyle ekslltmeye konmuştur. 
2 - Ketif bedeli 17597 IJra 30 kuruş mu· 

vakkat teminatı da 1320 llradır. 
S - Evrakı her gUn natıada görUleblllr. 
4 - İhale 27 BlrinclkAnun 1D40 cuma 

günü ıaat lG,SO da bUkUmet kcııağında 

nafıa mUdUrlUğU.nde mUteıekkll komisyon. 
da yapılaca.ktır. 

6 - İ.ııteklllerin muvakkat tPnılnatlarınt 
Balıkesir malsandığına yatırdılt!arına dair 
makbuz veya bu miktar oayanı kı-.bul ban. 
ka mektubu • na ihale tarlhind~n Uç gtin 
evel vUA.yete müracaatla nafıadc.;.n alacak· 
ları ehli)' t. ve lk-\yle t.lcar t. od-• ve L

kalarını t ekli! mektubunu havi Zd.r~a. koya. 
rak mezkOr zarfları 2490 sayılı lcanun hU· 
kUmlerl dairesinde tanzim ve lmza. etmiıs 
olarak ihale cUoU •aat 14,SO a kadar ko
mteyon rJyaseUne vermeleri, po.l!ltada vu· 
kubulacak gecikmelerin kabul edtlmlyece· 
ğl nan olunur. (11675/ 8617) 11'593 

Duvar inşaatı 
Zonguldak Defterdarlığından 

Zonruldak villyeti içinde merkez ka· 
zatında yapılacak "20768" lira "67" kuru:ı 

k01il bodelll Zonguldak hükümet konait 
bahço dıvarı tamir işi kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. Eksiltmesi 2/ 1/ 
941 perşembe (Ünü saat 15 de Zonpldak· 
ta defterdarlık odasında toplanacak ko • 
miıyonca yapılacaktır. Eksiltme ıartna • 
mesi ve buna müteferri evrak Zonıul.dak 
nafta mildürlilğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat "1557 ,SO" liradır. 

t,in bedeli Z0768 lira 67 kuruı olup is· 
tihkaklar Zonguldak mal ıandıiından ve • 
rilccektir. 

Eksiltmeye l'İrmek istiycnlerin ihale 
gününden en az liç gün evet Zonguldak vi
llyetine müracaat ederek viliyet maka • 
mından alınm11 müteahhitlik ehliyet vesi
kasiyle ticaret odasından bu yıl içi 1de a • 
lınmı1 vesika ve muvakkat teminatla rı ile 
birlikte teklif zarflarını ihale saatinden 

~-----,, 
ANKARA PALAS j 

Büyük Salonlarında 

YILBAŞI GECESİ 

"REVEİLLON'U,, 
Yeni büyük program 

Yemek fiyatı 

Peşinen 5 liradır 
Ücreti verilmeden yapılan masa 

aipa.rialeri haklıt.ln.da hiç bir 

taahhüt yoktur 

Masalar için muhasebeciye 
müracaat 5017 

Ankara Blrlnct Sulh Hukuk Ha.kimli. 
ğlnden: 

Keskln'ln Kazıklı köyUnden mUteahhlt 
Süleyman Baydu. 

Vehbi Koç vekili avukat Emin Halim 
ErgUD tarafından aleyhinize a.t;ılan 206 lt· 
ra alacak dA.vuının yapılmakta olan du· 
ruımasında adreaintz meçhul olduğ'undan 

ueulUn 141 ine\ maddesi mucibince ve 20 
gün mUddetle HA.nen ve kendi lmzanız1 ta.. 
ııyan Uç .senet ibraz olunup ehli vukuf ta
rafından istiktap yapılacağını bildirir dA
vettye çıkarılma.sına. karar verilmi§ oldu. 
Kundan duruıması bırakılan 22.ı.g41 çar
eamba günU aaat 9,t5 ta mahkemed bizzat 
hazır bulunmadığınız veya bir vekil gön· 
dermediğin1z takdirde mahkemey gıyabı • 
mzda bakılacağı tebliğ makamına ka.lm 
olmak üzere llA.n olunur. 6085 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk HS.kimll • 
iinden : 

Elbise ve 
Okulu Safın 

ayakkabı alınacak 
Teknik 

Cinsi Adet 

Elbise takım ) 431 ) 

Alma Başkanlığından: 
Tahmin bedeli 

Lira K. 
İlk teminatı 

Lira K. 

Palto ) 145 ) 18619.92 !!ll6.SO 
İskarpin (çift) 339 2881.SO 216.11 

Yıldızda bulunan okulumuz ihtiyacı olan yukarda cins Ye mlktarlariyle tahmi 
bedelleri ve ilk teminatı yazıh elbise vepalto aynı ıartnamcde vı iskarpin ayrı bi 
şartnamede ihalesi yapılmak i.lzere kapalı zarfla 2.7/ 12/ 940 tarihine rastlıyan cum 
günü ıaat 10.30 da iskarpin ıaat 11 de elbise ve paltolar Gümüısuyunda Yükse 
Mühendis mektebi muhasebesinde toplanacak olan komiayonumuzda ek5iltmeye k 
nulacaklardır. İsteklilerin ıartnameyi ıörmek ve ilk teminatı yatırmak üzere eksil 
mcden bir gün evetine kadar okulumuza ve eksiltme gilnilnde Yüksek Mühen.di 
mektebine gelmeleri. Şartnamede yazılı belıclcri ihtiva edecek olan kapalı zarft 
teklif mektupları eksiltmeden bir saat evet makbuz mukabilinde vcrilmis bulunacak 
tır. Postada vaki olacak ııecikmeler kabul edilmez. (111525/ 8S30) 18556 

Alôkadarlann nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesi 

Kadastro ada No. 
so 
75 
84 

118 
542 
$43 

1601 

İmar 

160.Z ) 1, 8, 9, 10, il ve 12 
parselleri. 

1608 ) il, 13, ıs ve 16 
parselleri. 

1627 ) 1 paroell 
1101 

1103 
1104 
1113 
1122 

1163 

Müdürlilğünden : 
İmar ada No, 
798 
796 

2576 
822 

2583 %589 
2583 2584, 2585, 2586, 2587, 2581, 
2593 2$94. 

2692 

2'591 
2591 

( 2511 
( 2520 
( Z534 

2516 
2513 
2526 
2530 
2540 
2510 

2512, 
2521, 
2535, 

2514, 
2527, 
2531, 
2541, 

ZS13, 
2522, 
25'6. 

zs1s, 
2528, 
2'53.2, 

2517, 2'51S, 2519, 
2523, 2524, 2533, 

2517, 
2529, 
2537, 

2523, 
2531 
2538, 

2535, 

1539, 

Ayrancı, Kavaklıdere ve harici karakol mevkilerinde vaki olup yukarda kıda,._ 
tro ve imar ada numaraları gösterilen sa -hanın müstakbel imar vaziyetleri tesbit va 
Vekiller Heyetince de tasdik edilmiştir. Bu adalardaki 1rayri menkul sahiplerinin 
çaplarını almak üzere İmar Müdürlüğüne müracaatları ilin olunur. (8832) 18810 

Tahmin edilen bedeli (15il00) lira olan 
62000 kilo ıığır eti Kınkk.ale grup mü· 
dürlllğü binasında mUteıekldl •abn &ima 
komisyonunca 6.1.941 salı gUnU saat 15 te 
kapalı zarfla ihale ed1lecektir. EUer defa· 
ten alınmayıp peyderpey ıartnameslne gö· 
re alınacaktır. Şartname para.aızdır. Mu· 
vakkat teminat (1162) lira (60) kuruttur. 
Teklif mektuplarım mezkQr günde ıaat 
14 e kadar komtıyona vermeleri. (8707) 

T. Umum Müdürlük satın alma komiıyo- bir eaat evetine kadar komisyon reisliğine 
nunda yapılacaktır. makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri ilin 

S- İıtekliler, muvakkat teminat mak • olunur. (11841/8795) 18774 

Ankara'da Keçiören'de mukim iken 18 
/12/ 940 tarihin.de vefat eden Karahisar 
saylavı Cemal Akçil'in emvcline mahke • 
mece vaziyet edilmi1 ve kanunu medeni • 
nin 532 inci maddesi mucibince defter tut· 
ma muamelesi de ikmal olunmu1 olduğun
dan kefaleti hasebiyle alacaklı olanlar da 
dahil olduiu halde bilcümle alacaklı ve 
borçluların kanunu mezkftrun 561 inci 
maddesi mucibince bir ay zarfında vcsai· 
ki resmiyclcriyle birlikte Ankara 3 üncü 
sulh hukuk mahkemesine müracaatları ve 
alacaklarını vaktiyle kaydettirmiyenlerin 
mirascıya ne şahsan ve ne de terekeye iza
feten takip edemiyecekleri ve mirascıla -
rının dahi kanunu mezkürun 534 üncü mad

Ayakkabı alınacak 
Hukuk Fakültesinden : 

Tapu tescili 
Ankara Merkez Tapu Sicilli Mubaft.ztı. 

ğından : 
ı88oı 

Köknann metre mikabı 48, 
çamın metre mikabı da 51 
liradan muhtelif ebadda 10 
kalem ve ceman 2380 metre 
mikabı kereste alınacak 

Askeri Fabrikalar Sa. AL Ko. dan : 

Tahmin edilen bedeli (121380) lira olan 
mııhtelif ebatta 10 kalem ve ceman 2380 
metre mikA:bı kereste askeri fabrikalar u
mum müdürlü&ü merkez satın alma komis
yonunca 6/ 1/ 941 pazartesi ıünü saat 16 
da kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartna
me (6) lira (7) kuruştur. Muvakkat te • 
minat (7319) liradır. Bu keresteleri tama. 
men çıralı çam vermek mümkün olmadıiı 
takdirde kısmen çıralı ve kısmen köknar 
veya tamamen köknar da olabilir. Teklif 
mektuplarını mezkUr günde ıaat ıs e kadar 
komisyona vermeleri. (88o8) ı88o~ 

buzu veya banka teminat mektubile k& • 
nunt vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarf 
larıru o a-ün saat (10) a kadar mezkO..r ko· 
misyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. le
vazım, İstanbul'da Yeni Valide hanında 

P. T. T. Levazım ayniyat 1ubesi müdür • 
lüklerinden bedelsiz olarak verilecektir. 

(8713) 18763 

Deri ve barsak satışı 
Türk Hava Kurumu Ankara Şubesin -

den : 
Ankara tehir ve köylerinden şubemizce 

toplattırılacak kurban derileri ve barsak
ları 26 klnunuevel 1940 perıcmbe ~nü sa· 
a\ 14,30 da Ankara'da Hava Kurumu bina
sında &çık arttırma ile aatdacak.tJr. Şart -
namesi ıubemizden paraııs olarak verilir. 
Taliplerin ihale günü muvakkat teminat • 
lariyle birlikte müracaatlarL 49-27 

5 Kalem sebze alınacak 
Kınkk&I• Aakerl Fabrikalar Grup MUdUrlüttl Satın Alına Kom!ıyonundan: 

Kilo Sebzenin ctııai M. bedeli Teminat 

30000 
23000 
20000 
25000 

patatea 
lahna 
J'llt'Ua 

Iapa.ro.k 

Ltra 
2560 
H9~ 

1300 
2000 

191.2~ 

112.13 
97.00 

iM 
6500 aoıtan 552,00 41.U 

Er ihtiyacı için mllYtl!I 941 •onuna kadar yukarıda ya.zıh ~I kalem ıebze a.yn 
ayn açık ek.alltme ile 2. ı. 941 perşembe gUnU ıaat 14 te ihale edUecekUr. Sebzeler 
defa.ten alınmayıp thttyaca göre mayl'ı 94lıonuna kadar ve ıartnameıtne •Ore alına· 
caktır. Şartname paruızdır. Taliplerin muvakkat teııılllaUarl'1• J<omlııyona mtl -
raoaaUarı. (8708l 18892 

Tapu tescili 
Ankara Merkez Taptı Sicil Muhafızh • 

iindan : 
Solfaıol köyünde ve Telsiz civarı Çin 

Çin mevkiinde katolik katırcı oğlu Hacı 

Kiğorktan metrO..k tarik ve Çılğa ve Ab • 
dullah ve Ahmet ile mahdut baiın bu de
fa hazine namına tescili defterdarlıktan 

talep edilmektedir. Tapuda kaydı buluna • 

Fakültenin ]eyli talebe ve müstah8cm
leri için 210 çift iskarpin açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Tahmini fiyatı 1596 lira, muvakkat te
minatı 119 lira 70 kuruştur. 

İsteklilerin nümune ve şartnamesini 
görmek üzere her gün fakülteye ve müna • 
kasası için 6/ 1/ 941 pazartesi g-ünü saat lS 
de mektepler muhasebecilifiine müracaat· 
ları ilin olunur. (8838) 18813 

maması itibariyle tasarruf hakkının tesbiti desi mucibince 3 ay zarfında müracaatları 
için mahalline 2Sfı2/940 tarihine müsadif lüzumu ilin olunur. S070 Bir memur alınacak 

Ankara'nın Altındağ mahallesinde 280 
vergi numaralı sair boş arsa, solu boı arsa 
ve arkası kaş ve önü yol ile mahdut tah -
minen 60 metre murabbaı mikdarındaki ha,. 

ne arsası hali arsalardan olup hazinenin uh
desinde iken füzuli üzerine divrikli Ali 
Küçük Duman tarafından yaptırılan ve bi
lahare Mehmet Aydoian'a satılan ev ar -
sanın hazine adına tescili defterdarlıiın 

4 112: 9-40 tarih ve 12. 35.'11025. 5 numa -
rası ile talep edilmektedir. Tapuda kaydı 
olmaması itibariyle ?7/ 12 940 tarihine mU
sadif cuma günü mahalline tahkik memu. 
ru gönderilecektir. Bu gayri menkulle al~ 
ka ve ilişiği bulwıanların muayyen ıü -
nünden evci Ankara'da tapu sicil muhafız
hğında veya aynı günde mahallinde tah -
kik memuruna müracaatları ve hudut kom
şularınin da mahallinde bulunmaları ilin 

çarşamba sünü tahkik memuru gönderi • 
lecektir. Bu yerle alaka ve ilişii;i bulu - ..ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. Çocuk Esirgeme Kurumu Genel ?tterke· 

: zinden : nanların muayyen giinden evci Ankara ta· 
pu sicil muhafızlığına veya aynı günde ma- : 
hallinde tahkik memuruna müracaatları ve 
hudut komşularının da tahkik esnasında 

mahallinde bulunmaları il.in olunur. 18008 

Satılık- kiralik dükkan --
:; Anafartalar belediye civarında :; 
: İstanbul eczanesi karşısında No. 95 ~ : 
: müracaat. 5088 

YUksek mektep veya lise mezunu Bayan 
bir memur alınacaktır. tste,ltlllerln evrak· 
lariyle birlikte Çocuk Esirgeme Kurumu 
Genel Merkez muamelA.t mUdürlUğUne rnll· 

::111111111111111111111111111111111111111:: racaatı. G051 olunur. (8827) 18007 

u L us - 21. inci yıl. -No. 69o2 

İmtiyaz sahibi 
hkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FEN!K 
MüeS&ese Müdürü Naıit Uluğ 

ULUS Bıuanevi ANKARA 

YENİ Sinemada HALK Sinemasında 
BugUn Bu Geoe 

SUS Sinemasında SOMER Sinemasında 
BugllD bu gece 

BUyllk TUrk filmi 
Bugün Bu Gece 

Bugün bu geoa 

Balalaykadan ıon.ra mevsimin 
Jkincl muv&f'taklyeti 

Seven kadın 
AKASYA PALAS 

Senenin bllyUk TUrk filmi AKASYA PALAS Artist ve Modelleri 

Oynıyanlar: 

HEDYLAMAR - ROBERT 
TAYLOR 

Oynıyanlar 

HAZIM - VASFİ RİZA 

CAHİDE 

Sean.olar: 10 - 12 - H,80 - 16,80 Seanslar: 10 - 12 - H,30 -16,30 

18,80 - a-ece 21 de 18,30 • gece il d• 

Oynıyanlar: 

HAZIM - V ASF! - CAHİDE 
Seanslar: 14. - 16 • 18 gece 

20,30 da 
Saat 10 • 12 aeansında 

1 - KANLI PUSU 
1- FEDAİ KAPTAN 

Oynıyao1ar: 

JACK BENNY - GAİL 

PATRİCK İDA LUPİNO 

Seanslar: 10 -12,15 - H,30. 

16,30 • 18,80 a-ece 21 de 


